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Somlyai Báthori Istvánnal Erdély politikai állá
sának egy új időszaka nyílik meg. Zápolya János, mint 
Magyar király birá vala Erdélyt; fia János Zsigmond 
is úgy bírta, mint ki még csecsemő korában Magyar ki
rálynak választatott, a Porta által annak ismertetett, s 
majdnem halálaiglan önmaga is királynak tartotta, 
irta magát, hivei által is királyul tiszteltetett. Utóda 
Erdély uraságában, Báthori István, mind Maximilián 
mind a Porta irányában elvileg csak vajda, tehát tőlök 
függő tisztviselő volt; de tettleg kevés idő alatt egészen 
függetlenné vált az elsőtől, mi szükségképen különválással 
járván az ezt uraló Magyarországtól, szabatosabbá fej
lesztette Erdélynek a szultánhoz való viszonyát, szabályoz
va azt oly alapon, mely ha bár időről időre pillanatilag 
megingattathaték, mégis a nemzeti fejdelmek megszűné
séig valamennyi fő vonásaiban megállóit.

Jelen kötet ezen fejlemény genesisét tünteti élőnkbe, 
kétszáz s egynéhány okmányban. Eredetileg szándékom 
volt, ezeket némi szerves egészszé feldolgozva mutatni 
be az olvasónak; de utóbb meggondolván, hogy magya
rul lévén szerkesztve majdnem megannyian, s tehát vala



II

mint történelmi tekintetben megbecsűlhetlenek, úgy 
nyelvészetiben is rendkívüli értékkel bírók : egész 
épségükben tétetnek íme közzé, kezem által csak 
annyiban egymáshoz illesztve, mennyiben a héza
gokat egykorú történetírókból pótoltam, s a deákul 
Írottakat magyarra fordítottam, jelezvén ezeket az olvasó 
tájékozására egyes idéző jellel: , — ‘, holott a magyar 
eredetiek, vagy magyar egykorú fordítások kettőssel „—“ 
vannak ellátva. Melyik okmány honnan vétetett, mondja 
mindenik számnál a lajstrom, mely hisztoriai nyomozá
saim jelen első kötetét bérekeszti.

A munka második kötete ezt nyomon fogja követni.
Pest, October 24-én 1860.

Sz. L.



Erdély rendel végzést hoznak a fej delem válás ztás
iránt.

1567. sept. 8.

„Az elmúlt szent Magdolna asszony nap után 
való szeredára urunk ő felsége *) nékünk ország
beli híveinek ide Gyulafejérvárra részszerént való 
gyűlést tétetett vala ez tekéntetből: hogy az Úristen ő 
felségét szüntelen betegségekkel látogatja meg; mely 
gyűlésünkben ő felsége kegyelmesen erre intett vala 
műnket, hogy közöttünk egybe-köteleskednénk, hogy 
ha Ő felségét az Úristen ez világból kivenné, mű ma
gunk között meg ne szakadoznánk, kiből nagy rom
lásunk következhetnék; hanem egyenlő akarattal vá
lasztanánk fejedelmet magunknak, miképen ezt ő felsé
ge az hatalmas török császárnál is megnyerte volna, és 
nagy költségével ez választásról levelet is szerzett 
volna....

Azért urunk ő felsége akaratját élőnkbe vévén és 
egymással szólván, igaz ítéletből esmerjük, hogy az kö
zöttünk való egybe-köteleskedésünk Őfelsége méltósága 
tekintetét és országul közönséges jónkat, megmaradá
sunkat nézi; jelesben, hogy az egyenességből kicsin bi
rodalmak is nevekedni szoktak, az egyenetlenségből 
pedig nagy birodalmak is elromlanák...

I.

*) János Zsigmond. 
I. 1
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Esküszünk az atya mindenható Istenre, mennynek 
és földnek teremtőjére, és az mi urunk Jézus Krisztusra, 
az ő szent fiára, és ezeknek szent lelkére : hogy mü el
szakadás nélkül ország jovát, megmaradását keressük, 
úgy, hogy ha mikoron az Istennek elvégezett akaratja 
az mü kegyelmes urunkat magtalan közülünk kiveszi, 
egyenlő'akaratból, nem pártból, fejedelmet választunk...“

n.
A hedzeira 976-ik évében — 1568-ban — kelt némi 

török oklevél az erdélyi fej delemség birtoklását sza
bályozza-

1568.

Császári irat Zápolya István *) királyhoz, vála
szul levelére, melylyel az adót kisérte, Ferdinánd ál
tal elfoglalt nehány erősségnek visszakövetelését, Sán
dor volt moldvai vajda számára a fejedelemségnek újból 
megadatását, s ha ő, a levélíró, magzat nélkül találna 
kimúlni, a rendeknek a jogot igényli, hogy királyt sza
badon választhassanak magoknak. Sándornak megada
tott a vajdaság; a királyi méltóság mind neki Zápolyá- 
nak mind gyermekeinek megerősítetik; s ilyesek nem 
létében a magyar uraknak a szabad választásjog bizto- 
sítatik. Törekedjék a végeket békében tartani s a ma
gyar urakkal jó egyetértésben maradni. Kelt 976. évben.

■) Tudjak, hogy a törökök János Zsigmondot Istvánnak hívták.
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Ietvánfin&l, Bethlen Farkasnál olvassuk:
1570.

János Zsigmond, kivált Békés Gáspár tanácsára, a 
török oltalom alól Maximilián oltalma alá készül. 
Eziránt Gyulafehérvárott harmincz főbbel, tízzel-tíz- 
zel mindenik nemzetből, titkos tanácsot tart, s Békést 
Maximiliánhoz küldi. Szövetség alakul a római császár 
s az erdélyi fejdelem közt, melyet a Porta előtt titokban 
kell tartani, titokban kivált azon pontot, bogy János 
Zsigmond magtalan kimúlása esetében, utóda, Maximi- 
liánnak, mint Magyarország királyának, hűbérese leszen.

III .

IV.
Forgáos Ferenoz Írva hagyta:

1570.

Békés visszajövet, ismét titkos tanácsban — a 
három nemzetből tizennyolcz főbb volt jelen, — a 
szövetség feltételeit előadja. Először is Csáki Mihály*), 
aztán a többiek, hittel kötelezték magokat Maximilián- 
nak, de Báfhori István annak kikötésével, hogy a szat
mári uradalom, mely az övé, de melyet most Maximili- 

• án tart kezében, neki visszaadassék. János Zsigmond meg- 
igéré, hogy ő ezt kieszközlő leszen , s megismeré, hogy 
máskülönben Báthori esküje nem bir kötelező erővel.

*) Gróf Kemény József bebizonyítá, hogy Csáki Mihály erdélyi kan- 
czellár nem a keresztszegi Csákiak nemzetségéből származott, de helytelenül 
állítá , hogy fekvő birtoka nem volt : Huszt várának s a várhoz tartozó uro- 
dalomnak egy harmadát Csáki bírta. A Kemény által idézett levélben a ,ház‘ 
szó, nem ,domust,‘ hanem ,végház‘-at, azaz : végvárat jelent.

1*
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A várkapitányok titokban megeskettetnek a szövetség 
feltételeire, Békés az év végnapjaiban Maximiliánhoz 
megyén, a szerződés megerősítetik.

V.

Bethlen Farkasnál olvassuk:
1571.

Maximilián az erdélyi rendeket írásban értesíti, 
hogy a béke és csendesség kedvéért kész nekik a sza
bad fejedelemválasztást megengedni, feltéve, hogy őt 
ismerik legfőbb uroknak, ki az imént kötött szerződés 
értelmében őket oltalmazandja, s magát szabaditékaik 
fentartására hittel kötelezendi. Egyesekhez is levél ment 
Maximiliántól, mely vajdául névszerint Békést ajánlotta, 
ki egyelőre még Bécsben maradt.

VI.

János Zsigmond 1571. marczins 14-én meghalálozván, 
Erdély rendei e végzést hozzák:

1571. április 1.

„A testamentumos uraknak *) és tanácsuraknak ez 
országbeli három nemzet atyánkfiainak, kik a testamen
tumos uraknak kész akaratjokból Judica vasárnapra, 
Fejérvárra, az megholt kegyelmes urunk halálának ki
jelentésére 1571-ben gyíiltenek, egyetemben való vég
zéseknek módja rendszerént ez :

Először végeztetett, hogy pünköst havának 17-dik 
napján légyen az mii kegyelmes urunknak méltósága

*) Csáki Mihály, Hagymáéi Kristóf, Békés Gáspár, Nizovski Szaniszló.
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szerént való testének eltemettetése; a gyűlés *) ugyan
akkor légyen.

A gyűlés kezdessék ilyen rendtartással, végezte
tett: hogy minden vármegyékről, és minden székekből 
a székely uraim közül, tíz főszemélyek választassanak 
az két ispánynyal és királybirákkal egyetemben.

A szász uraimék közül minden várasokról, székek
ről a királybirákkal egyetemben hathat főember jőjön.

Másodszor végeztetett : hogy az idő alatt, míg a 
kegyelmes urunk testét eltemetjük, tartassék az ország 
szükségére és oltalmára másfél ezer ember Tordán, kik
nek előttök rendeltük Báthori Kristóf uramat ő nagysá- 
gát; ezeknek fizetések legyen az ország pénzéből.......

Utolsóbbszor ez is végeztetett: hogy az országbeli 
atyánkfiái az előbbi articulusok szerént készen légye
nek hadakozóképen, hogy mihelyt a testamentumos 
urak parancsolják, indulhassanak..

VII.

Thamirfalvi László Thamásfalvi Dénesnek.
1571. április 6.

„— Kegyelmednek azt írhatom, hogy még ez el
múlt szent Gergely másod napján, bőtmáshónak 13-dik 
napján holt meg k irály , kinek immár három hete va
gyon; ki az mi megmaradásunknak nem öröm. Vajda 
Istvánt még akkor elküldték az Portára császárhoz, de 
mégis több követeket küldenek, hogy nyilvábban meg
érthessék: ha megengedi császár, h o g y  vajdát tegyenek

*) Fejedelemválasztó gyűlés.
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avvagy nem. Azt értem, hogy ha megengedi is, de az 
adót két avvagy három annyira teszi a mint eddig volt; 
ha meg nem engedi, az veszedelmet minden nap és 
minden órában fejünkén várjuk, mert tartjuk, hogy 
reánk akarnak jöni. Az ország közül az urak és az mely 
főnépek itt vágynak, ezt akarják vala végezni, hogy 
mindjárást ez ország minden hadakozó szerszámokkal 
Tordára gyűljenek, és negyven napig várják meg az 
követeket császártól; ha megengedi,hogy vajdát tegye
nek, tehát az míg adóval győzi az ország, fizessenek az 
császárnak; ha penig reánk akar jőni, tehát halálig ezt 
az földet neki ne engedjék. Eddig az negyven napig 
minden hadakozó szerszámokkal örök hitlenség alatt 
Tordán legyenek...... “

VIH.

Muztaffa budai pasa Veraucsica Antal magyar 
királyi helytartót inti, ne avatkoztaasák Erdély 

ügyeibe Maximilián kapitányait
1571. április 6.

„Mi Muztaffa pasa, az hatalmas török császárnak 
fő heltartója Budán és gondviselője Magyarországnak.

Tekéntetes és nagyságos úr, nekönk szerelmes 
szoniszéd-barátonk, köszönetönknek és barátságonknak 
ajánlásának utána. Hiszszük, hogy híretekkel vagyon 
az erdélyi király halála, ki ezelőtt úgymint 19. vagy 
20. nappal holt m eg; és minket csoda hírekkel értetnek, 
hogy mivel Erdélyhez közel való várbeli kapitányok
nak meghattátok volna, hogy valami indítást tennének 
Erdélyre. Ennekelőtte, hogy Szentmiklós alá jöttének 
vala is, sokszor azt írtátok, hogy nem ti akaratotokból



7

mentenek volna: jóllehet ha valami nyereséggel járhat- 
tanak volna, talám ti akaratotokból lőtt volna az indu
lat. De az mind múljék el, el is múlt. Hanem mostan mi 
azon kérőnk: hogy az végbelieknek, fó'képen Erdélyhez 
közel valóknak, erősen megparancsoljátok, hogy vesz- 
tegségben legyenek, miért hogy Erdély is az mi kegyel
mes fejedelmönk jószága; mostan pedig ebből megtet
szik, hogy ha híven akarjátok az mi kegyelmes fejedel- 
mönkkel az frigyet megtartani, tehát minden ellenke
zőknek indításit leszállítsátok, kit az mi kegyelmes fe
jedelmönk és mi jó névén vehessönk tőletek. Ha pedig 
ugyan az szándékok, hogy valami háborúságot indítsa
nak, bizonyába semmit vele nem nyernek, mert hisz- 
szlik bizonynyal, hogy egy holnapot nem é r , Erdély 
határába ötven azvagy hatvan ezer tatár beérkezik; 
más az, hogy ismeg az erdélyiek az mi kegyelmes feje
delmönk jóakaratjából önnönmagok között az urak köz- 
ztil választottak fejedelmet közöttök magoknak,*) kik ő 
fölségét mindenben híven akarják szolgálni. Azért, ha 
mit indítnak is, magoknak tesznek kárt vele. Isten él
tesse nagyságodat. Budae, 6. die Aprilis 1571.“

IX.

Mehetned nagyvezir levelet ira rendeknek.
1571. május 17. előtt.

,Tudtotokra adom: mivel hogy Írtátok a hatalmas 
császár fényes portájára néhai királyotok halálát; és 
huségteket, melylyel a hatalmas császár iránt eddigelé

*) A levélíró a portai pártfogóknak választását kétségtelennek, te
hát már megtörténtnek tekintette.
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viseltettetek, jövendőre is felajánljátok; és valamint a 
hatalmas császár eleddig oltalmatok volt, azonképen 
most is oltalma alá ajánljátok magatokat: ez oknál fogva 
én és pasa-társaim ezt a hatalmas császárnak bejelen
tettük, ki nagy hajlandósággal viseltetik irántatok. E r
dély ugyanis már huzamos idő óta a hatalmas császár 
oltalma alatt áll, s ő országtokat megvédette valamennyi 
ellenség elől. Minap elholt királyotok, szintúgy mint az 
ő atyja, hűségteket magasztalta mindenha. Miféle se
gítségre legyen szükségtek, azt ti ott helyben inkább 
tudjátok, mint mi itten a Portánál. Mihelyest e levelem 
hozzátok érkezik, legyetek, kérlek, mint törvényiek és 
hííségtek kívánja, melylyel a császárnak tartoztok, egyet
értők, s eszközöljétek a hazának megmaradását és a köz
ségnek békességét. Ha ti hívek maradtok a császárhoz: 
azonképen mint többi országait, benneteket is fog va
lamennyi ellenségeitektől megoltalmazni; de ha megany- 
nyian akartok uralkodni, ha zavargásokra okot szolgál
tattok, ha országtokba idegen nemzetet bocsáttok: ak
kor rendén leszen, hogy mi megverjük az idegen nem
zetet, hogy elszedjük tőle az országot és magunknak 
tartsuk. Eleven emlékezetetekben lehet, hogy midőn nem 
rég múlt időkben Erdély befogadta a német hadakat, el
lenük indította seregét a hatalmas császár, s Tömös- 
várt, Lippát és a többi erősségeket elfoglalta tőlök. — 
Való igaz, hogy azok a hatalmas császár urasága alatt 
maradtak, de benneteket ama tartomány birodalmától 
elejtett az idegen nemzet. Most is, ha nem maradtok 
csendességben, ha fellázadtok, ha idegen nemzetet 
találtok az országba bocsátani: hasonlókép fogtok járni, 
hasonló kárt fogtok vallani. Legyetek tehát összetartók, 
mint illik a testvérekhez; alkalmazkodjatok a hatalmas 
császár parancsolataihoz : akkor majd a hatalmas csá
szár is jó szemmel néz benneteket.
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Ezen intő leyelet azért küldtem nektek, hogy tud- 
totokra legyen, mihez kellessék magatokat tartanotok; 
szülőföldeteket férfiasán védelmezzétek, a községet bé
kességben tartsátok. Ha valakik ellenetek felkelnek, s 
magatokra hagyva nem vagytok képesek ellenállani : 
már meg van parancsolva a budai helytartónak s a tö- 
mösvári pasának, hogy segédetekre jőjenek; ha ők sem 
volnának elégségesek, tegyétek hírré nekem, gondom 
lesz, hogy nagyobb had menjen oltalmatokra. A mily 
hajlandósággal én vagyok, olyassal viseltetnek a többi 
pasák is irántatok, csak maradjatok meg a hatalmas 
császár hűségében. Adjátok tudtomul, mi mindenre 
van szükségtök. Ezen csauszt pedig ne késleltessétek, 
hanem minél előbb küldjétek vissza.4

X .

Egykorú Íróknál olvassuk:

Somlyai Báthori István nagy nemzetség ivadéka, 
hasonnevű atyának fia, ki magát a kuruczok ellen vi
selt háborúban megkülönböztette, s kit utóbb Zápolya 
János, mint már Magyarország királya, az erdélyi vaj
daság tisztével megbíz vala, született 1533-ban. Ifjúsá
gának éveit Ferdinánd császár udvarában töltötte, ki
nek leányát, Katalint, midőn ez a mantuai herczeggel 
házasságra lépett, Olaszországba kisérte; érettebb ko
rában János Zsigmond igényeit, úgy a harczmezőn 
mint a béke terén védé Ferdinánd és Maximilián ellen, 
s midőn másod ízben követül ment Bécsbe, a császár által, 
megtorlásul, hogy az erdélyi fejdelem jónak látta né
mi ígéretétől elállani, két évnél tovább őrizet alatt
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Bécsben marasztatott. Szabadságának veszteségét ki
vált Róma íróinak olvasásával enyhítette a fogoly, 
míglen 1568-ban ismét visszatérhetett küldőjéhez, ki
nek halálakor nagyváradi főkapitány volt.

Békés Gráspár, Lászlónak, csekély értékű nemesnek 
fia, ifjúságában Petro vies Pétert lugosi bánságában szol
gálta, ki őt végintézetében János Zsigmond kegyeibe 
ajánlá. így került ennek udvarába, hol rövid idő múlva 
főkamarássá, majd a közkincstár jószágainak főbérlőjé
vé lett, a nagyságosok közé soroztatott, keletre, nyugot- 
ra követül küldetett, s nagyszerű urodalmak és a fejde
lem osztatlan bizodalmának birtokában volt, midőn az, 
1571-ben meghalálozott. Békés versenyzett Báthorival 
a vajdaságért, de versenyzett véle névszerint művelt
ségre nézve is.

X I.

Erdély rendei Báthori Istvánt választják vajdául
1571, május 24.

„ . . Miért hogy az mindenható Istennek, kinek aka
ratja ellen senki nem állhat, ez volt kedves akaratja, 
hogy az mü megholt kegyelmes urunkat közülünk ki
venné : mü az ő felségéhez való hivségünk és kötelessé
günk szerént az ő felsége testének méltósága szerént 
való eltemettetésére eljöttünk és azt eltemettük. Miért 
penig hogy az birodalmak fejedelem nélkül semmiképen 
nem birattathatnak, kik az alattok valókat nemcsak az 
külső ellenségtől fegyverrel oltalmazzák, hanem hogy 
minden rendbeliek között az csendesség és békesség 
megmaradhasson, igaz törvényeknek kiszolgáltatásával
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és minden dolgokban jó rendtartással bírják': azért mü 
ezekről gondolkodván és fejedelmet akarván választani 
közinkbe, kinek birodalmában, az Úristennek kegyel- 
messége velünk lévén, megmaradhatnánk, az néhai ha
talmas Zuleiman és az mostani török császárnak enge
detnek tartása és ereje szerént, kik az mü megholt ke
gyelmes urunknak, és münekünk ez magyar nemzet
nek, az mü urunknak könyörgésére ezt megengedték 
vala, hogy az ő felsége halála után az fejedelemválasz
tásra szabadságunk lenne: egyenlő akaratból és vége- 
zésből választottuk az tekéntetes és nagyságos somlyai 
Báthori Estván urunkat az erdélyi vajdaságra és széke
lyeknek espányságára és az magyarországbeli. várme
gyéknek birodalmára, kinek szolgálatunkkal, engedel
mességünkkel, segítségünkkel, a mint az mü megmon
dott kegyelmes urunknak engedtünk éltében, engedni 
akarunk, és ő nagysága mellett lészünk minden taná
csunkkal és segítségünkkel— “

XII.

Listhius János veszprémi püspöknek és magyaror
szági kanczellámak Hagymási Kristóf- *)

1571. május 27.

„Az mint már az ezelőtti levelünkben megjelentet
tük volt te nagyságodnak, ide megérkezénk jó idején 
az szegény megholt urunknak testének végső tisztelet 
megadására. Megholt teste, épen eltemettetése órája

*) Huszt várának kapitánya, s Békéssel és Csákival birtokosa, 
egyike azoknak, kikre, mint felebb láttuk, János Zsigmond, végrendeleté
nek foganatosítását bízta, s Maximilián híveinek is egyike.
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előtt, cancellarius uram *) kulcscsal kinyitván kopor
sóját, az jelen levő sokszámu uraknak, népeknek és vi
tézlő seregnek rendre megmutattatok; meg is volt már 
erősen szegény urunk képe változtatva, fél szeme szinte 
nyitva, és bal keze nagyon megfeketedett; köntöse ve
res karmazsin, fekete palásttal betakarva és az kulcs 
mellette jobb kezénél. Ezeknek utána az testamentumos 
urak bezárák az koporsót, az melyet annakutána sze
münk láttárá Csáki uram lepecsétele; és így azután 
nagy pompával temettetett el végsőképen az megholt 
király fia. **) Voltak sokan, kik siratták urokat, de voltak 
nem kevesek, kik suttomban kárhoztatták szegény fejét 
mind vallásáért ***), mind penig egyéb több tetteiért, fő
képen kolosvári szász népek, azért, hogy templomjokat 
ezelőtti esztendőkben elvétette vala tőlök, más nemzet
nek és vallásnak adván.

Miért hogy római császár ő felsége, levele tar
tása szerént, csekély személyünkre és vékony erőnkre 
bízta vala ez országbeli dolgainak pártolását, ám szó- 
lottunk még az gyűlés előtt jó idején több urakkal és 
cancellarius urammal, ki mondja vala: ,Hogy igen is jól 
tudja, miképen egyezett volna meg megholt király fia 
római császár ő felségével, ki dologban Békés Gáspár 
uram járt; kinek úgy is kéne lennie; de bizonytalan 
lévén ez végezéseknek kimenetele, ország eleibe az 
megholt király ezt soha nem is bocsátotta, nem is me- 
részlette bocsátani soha; mert megsejdítvén ezt az or
szág, főképen magyarországi urak és az országbeli ne

*) Csáki Mihály.
**) így  hivatott János Zsigmond, azok iránti kíméletből is, kik aty

ját ugyan királynak ismerték a váradi békekötésen innen, de nem öt ma
gát is.

***) János Zsigmond ekkor tudnivaléképen, mint Békés s mint maga a 
levélíró is, unitárius volt.
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messég, nagyon rajta jártak ő felségének, a király fiá
nak, hogy ez országot hatalmas török császár oltalmá
tól meg ne foszsza és haragjának ki ne tegye; de vol
tak olyanok is, kik kéz alatt az hatalmas Portához já- 
rultanak. Mind ezeknek az lön az következése, hogy az 
hatalmas császár jó eleintén megígérte az országnak az 
szabad választást, ha az király fia meg találna halnia. 
Ez okon lön, hogy megholt felsége az mondott végzé
seket, római császárral ő felségével csináltattakat, ez or
szág eleibe soha se terjesztette, és római császár ő fel
ségétől vér szerént való atyjafiát kérte magának felesé
gül, úgy remélvén: ezáltal helyreállíthatja az megegye
zett dolgokat; de lám az német udvarnak hosszas cun- 
ctatiója semmit sem segíthetett az dolgokon, mert az ha
lál mindennek véget vete.4 De ám mit mondjon is Csáki 
uram, akárhogy is mentse szép szóval megholt urát, de 
csak igaz és tagadhatatlan az, hogy az király fia nem 
egyenesen, de két utón járt; bizony ezt cancellarius 
uram se tagadhatta, bár mit ebegjen is. De mindazon
által igaz az is, hogy az urak az megírt végzésekről 
semmit sem tudnak, vagy nem akarnak tudni, azt mond
ván: ,hogy az hátok megett csináltatott és koholtatott.4 
Nagy mozdulás is Ion ezen beszédekre, és szidalmazták 
ezért az megholt király fiát. Ez állásában az dolgoknak 
kétes nagyon dolgunk. Békés Gáspárt ez ország na
gyobb részén nem szeretik, mondják: ,sok dologba, 
praktikába verte f e j é t ,sok jószágot is csalt az szegény 
király fiá tó lm ond ják : ,csak folytassa praktikáit, majd 
odaveszti fogát, fejét és marháját, de más is minden, az 
ki ez ország jusát megsérteni, az szabad választást hát
ráltatni, és az hatalmas császár haragját szegény hazá- 
jokra ingerelni merné.4 Lön is nagy zúdulás az gyűlés
nek első napján, mely késő délestvig tartott; jelen va-
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Iának Báthori István,*) más Báthori István is Váradról **) 
s Báthori Kristóf uramék, de csendesen ülének. Künn az 
tordai hadiknál valának: Orbai Miklós uram nagy öreg 
praktikus ***) és Baládfi Gergely uram az székely lova
gokkal. Szász uraim még szólani sem mertek, kikben 
sok reménységünk vala, mert legtöbb hivséget tapasztal
tunk bennek az római császár ő felségéhez, mü kegyel
mes urunkhoz, beszélvén már annakelőtte Miles uram
mal, az szebeni polgármester urammal és másokkal, de 
nagy lévén az zúdulás, és künn benn az mozdulás, alig 
hallja vala az ember önnönmaga szóját. Véget vete ez 
zavarnak Csáki uram; béjön az gyűlés közibe az testa
mentummal és az hatalmas császár levelével, melyet az 
megholt király fia életében még írt vala, parancsolván 
és megengedvén az szabad választást; mely utolsónak 
nyers szóval való felolvastatását praetendálván az gyű
lés, csend leve; mindeneknek szeme az Báthori uramok- 
ra veté magokat, miért hogy csendesen ültének az öreg 
ajtó felé. Ezeknek utána késő lévén már az idő, nagy 
sebbel lobbal kiki haza mene. Jőve pedig hozzám can
cellarius uram; mondja: ,Próbálja meg te kegyelmed 
holnap az végzések dolgát, de vigyázzon te kegyelmed 
magadra; fejét jól felkösse; mü az mit ez végzésekről, 
punctumokról tudunk, azt csak mint az megholt kegyel
mes urunk cancellariusa tudunk, nem is vagyunk ez 
országnak cancellariusa; mü soha az országnak arrul 
számot nem adhatunk, nem is adunk soha, az mit meg
holt kegyelmes urunknak tetszett cselekedni, végezni, 
pactálni. Lássa ezt Békés Gáspár ö kegyelme, az ki ez-

*) Hagymás! itt, úgy látszik, somlyai Báthori András és Majlát Margit 
legidősbik fiát érti.

*') Az, kiről a X-dik szám első fele szól, ki fejdelmüt fog választatni, s 
kinek testvérbátyja volt Kristóf, Békésnek a fökamarásságban előde.

***) János Zsigmondnak több ízben a Portánál követe.
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ben járt, most is fut fárad ott künn, de fejedelmi kon- 
tyot azért még nem vágunk fejére; hagyja ott az fo
gát, az hol azt fente vagy fenette. Isten és kegyelmed 
is látja, hogy fejünköt senkiért se koczkáztathatjuk, se 
az ország és hatalmas császár haragját magunkra, nem
zetségünkre nem vonhatjuk; római császár ő felségének 
több bizodalma Békés Gráspár ő kegyelmében, mintsem 
bennünk; ám lássák már most kegyelmetek, mit mível
nek ; itt az koncz, elnyeli azt más.‘

Más nap jó hajnalban egybegyülének az gyűlés
ben ; és alig valának együtt, íme minden további vita és 
szó nélkül kikiáltók Báthori István uramot, az somlyait, 
főúr öreg nemzetet vajdának; de Csáki uramot ez nap 
nem láthattuk. Báthori István uram pedig fonogató szó
val megköszöné választását az gyűlésnek, és tüstént 
oda hagyá az gyűlést az ez országbeli régi szokás sze
rént. Látván mü is az dolgok ez késő állását, odahagy
juk vala az gyűlést; magához is hívata bennünket Bá
thori uram, sok nyájas szóval fogadván, és megcsende- 
síté megháborodott elménket; mondja: ,Tüstént írunk 
római császár urunk ő felségének, legyenek kegyelme
tek csendesen, mert mü bizony soha ellenségi nem le
szünk római császár ő felségének és az keresztyénség- 
nek; az mi történt, annak okai nem vagyunk; lálta ke
gyelmed is, mikép történtek az dolgok; ez mostani ve
szedelemben és az Töröknek közel voltában ez hazánkat 
vérbe, nyomorúságba, pusztulásba nem vethetjük; csak 
az idő az elmúltakat pótolhatja ki.

Mi történik ennekutána ez gyűlésben, azt te nagy
ságodnak híven megírjuk. Látja te nagyságod is, hogy 
rajtunk nem múlt volna el a dolog, ha értékünk lett vol
na olyan, az milyent ígértének vala. Mind ezekről irtunk 
római császár ő felségének, mti kegyelmes urunknak. 
Halljuk: Báthori uram fő embereit küldi ő felségéhez;
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hiszünk is neki, mert jámbor, istenfélő öreg nemzetség. 
Datum ex Alba-Julia die 27. mensis Maji, anno Domini 
1571. Christophorns Hagymás de Berekszó.“

xm.
Báthori István hittel kötelezi magát a rendeknek.

1571.

„En Báthori Estván stb. eskeszem az atya minden
ható Istenre, mennek és feldnek teremteire, és az mi 
urunk Jézus Krisztusra az ő szent fiára, és az szentié
lekre, hogy én az én megholt kegyelmes uram, az má
sodik magyari választott János király testamentomát, 
melyet szabad jószágárul és marhájárul fejedelmi 
méltósága és szabadsága szerént tött, minden részé
be exequálni hagyom, és minden czikkelébe helin 
hagyom, és az executorokat semmibe meg nem háboré- 
tom, és ő felségének, az én megholt fejedelmemnek min
den donatióit és inscriptióit, salvo jure alieno, helin ha
gyom és megtartom, és senkit, sem személyébe sem jó
szágába, ő felségének való szolgálatjáért meg nem bán
tom, és megbántatni semminemö szín alatt nem engedem, 
sőt valami szolgálatjában történt dolog, az letétetett do
log leszen. És ez országot és magyarországbeli várme
gyéket, kiket az mi megholt kegyelmes urunk bírt, tör
vényekbe, szabadságokba és religiójokba meg nem há- 
borétom, sőt minden rendbeli embereknek, valakiknek 
énelőttem térvényé szolgáltatik, sem kedvért, sem atya- 
fiságért, sem barátságért, sem adományírt, sem semmine
mö szín alatt való dologért nem kedvezek, hanem min
dennek személy-válogatás nálkül igaz tervént szolgál
tatok. Isten engem úgy segéljen.“
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Békés Gáspár Ámhát hegnek ajánlja Agyét a 
Portánál.
1571. májas 27.

„Köszönetömet, magam ajánlását irom kegyelmed
nek, mint uramnak, atyámfiának. Isteniül mindön jó 
szerencsét, hosszú életöt és jó egészségöt kevánok ke
gyelmednek. Szerető atyámfia Ámhát bég,*) tudja azt ke
gyelmed, minemü atyafiusággal te kegyelmed igyérte 
énneköm magát; kérőm kegyelmedet, mint uramat, sze
relmes atyámfiát, hogy te kegyelmed ne hagyjon, ha
nem te kegyelmed fogja ugyan szive szerént az dolgot; 
kegyelmed tudja, kiknél kell töreködni, kegyelmed for- 
gódjék és töreködjék szorgalmatosán az dologban. Ha 
az kegyelmes Úristen megkönyörül rajtam és jó végre 
viszi az dolgot, meglátja kegyelmed, hogy az mint meg
mondtam, jó atyádfia leszök. Én Istennek utána Memheth- 
begre, Muztafabegre és te kegyelmedre bíztam ott az 
dolgot. Az mit énvelem míeltök, magatokkal míelitök, 
atyámfiai. Tartsa meg az Úristen kegyelmedet mindön 
jóban. Ez levél költ Bécsben 27. napján pinkösthavá- 
nak. 1571.**) Kegyelmed atyjafia Békés Gáspár, m. p.“ 

A m hátbeg jegyzése: Mein lieber Herr Vetter. Da
mit dass Ihr mir desto fester glauben megt, do schick 
ich Euch ein Brief, den mir der Herr Békés noch ge
schickt hat von Wien.—ner. m. p.

XIV.

*) Azaz : Benkner Márton brassai születésű renegátnak, ki, mert pénz- 
hamisításról vádolták, megszökött Erdélyből. Memhetbeg és Muztaffabeg, 
kikről szó van a levélben, portai tolmácsok voltak.

**) Ha az évszámban nincsen hiba, és gondolom, hogy nincsen, mert a 
levél eredetiben fekszik előttem: nem állhat, mit Bethlen Farkas mond, hogy 
Békés az nap este, melyen Báthori vajdává választatott, tehát 1571. május 
25-én érkezett Bécsből Gyulafehérvárra. Mit egyébiránt, valamint Forgács
nak Békés e napi működésére vonatkozó állításait Hagymási felebbi levele is 
meghazudtol.

I. 2
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XV.

Forgács Ferencz írva hagyta :
1571. május.

Az országgyűlésen három követ választatott, kik 
Szelőmnek megvigyék a rendes adót: tízezer aranyat. 
Tompa Mihály, Varsalyi György és Gyulai Mihály 
voltak a követek: fejökiil az utolsó szemeltetett ki. Álta
luk Szelím uj hitlevelet küldött: Erdélyt s néhai II. J á 
nos összes birodalmát Istvánnak és utódainak örök jo
gon adományozta.

XVI.

Bethlen Farkasnál olvassak:
1571.

Báthori eltökélette magát, titkos követség által 
felkérni Maximiliánt, hogy erősítse meg a reá, Báthorira, 
esett választást, s hogyha netalán a Török Erdélyre tá
madna, eztisótalmazza meg a császár, mintáz összes ke- 
resztyénség védője; viszonzásul ő, Báthori, a császárt 
Erdély urának fogja ismerni, a maga hatalmát és méltó
ságát neki fogja köszönni, és hűségében fog maradni 
mindig. Ezen szándékát helyeselvén az ország főbbjei, 
a választott vajda, követeit a római császárhoz titkosta
nácsi utasítással indította. Maximilián válaszul adá: mi
szerint ő meg fogja engedni, hogy Báthori Erdélyt s a 
hozzá kapcsolt magyarországi részeket kormányozza, 
ha a János Zsigmonddal imént kötött szerződéshez al
kalmazkodik, melyben egyebek közt az foglaltatik: hogy 
a kit János Zsigmond halála bekövetkezvén, utódául
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választ az ország, az magát a császár hűbéresének vall
ja ; ha továbbá a hajdani erdélyi vajdák példájára, nem 
vonakodik Erdélyt a császárnak általadni, mihelyest ez 
kívánni fogja; ha végül magát mindenre hittel kötelezi. 
Báthori ezen feltételekhez alkalmazkodását, a titokba 
avatott főbbekkel egyetemben hittel fogadta.

XVII.

Báthori litván  hittel kötelezi magát M&xüniliánnak·
1571.

,Én Báthori István, erdélyi vajda és a székelyek 
grófja, esküszöm az élű Istenre stb., hogy a felséges és 
hatalmas fejedelemnek és dicsőséges úrnak, Maximilián 
választott római császárnak, s Magyar-, Cseh-, Dalmát-, 
Horvát-, Tótországok stb. királyának, Ausztria főher- 
czegének stb., nekem kegyelmes uramnak, s az ő örö
köseinek és utódainak, tudnillik Magyarország törvé
nyes királyainak, mostantól fogva jövendőre engedel
mes híve és alattvalója, és ezen vajdai tisztemben ő fel
sége ellenségeinek ellensége, barátjainak barátja leszek; 
ő felsége várainak és jószágainak, melyek kezeimre fog
nak bízatni, ő felsége és utódai, tudnillik Magyarország 
királyai számára híven gondját viselendem és viselte- 
tendem; Erdélyország összes karait és rendéit jogaik
ban és szabadságaikban megtartandom, és mind belső 
mind külső ellenségeik ellen oltalmazandom; az előttem 
perlekedőknek megannyijoknak helyes és való ítéletet 
s igazságot szolgáltatandok, könyörgésnek, jutalomnak, 
gyülölségnek, pártolásnak, szeretetnek és kedvezésnek 
félretételével; és valamikor ezen császári s királyi fel-

2*
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ség által a felebb mondott vajdai tiszt, a hűségemre bí
zott várakkal és jószágokkal egyetemben tőlem vissza- 
kivántatik, azt szabadon s minden nehézség és ármány 
nélkül, úgyancsak ő felségének, vagy kinek hogy adjam 
parancsoló leszen, vissza és kézhez adandóm. Isten en
gem úgy segéljen.‘

x v m .

Forgács Ferencz írva hagyta.
1571. augusztus 15.

Szelím, fó madarászmesterét Mehemet agát ünne
pélyes követséggel Erdélybe indította, ki fényesen fel
készített kétszáz lovassal s nagyszámú tevékkel augusz
tus 15-kén Gyulafehérvárra érkezett. A fejdelem egy 
mérföldre ment elébe. Midőn összetalálkoztak, az aga 
először is megcsókolta a magával hozott aranyos gom- 
bu veres zászlót, aztán a fejdelemnek általadta. Ez ma
gához vette és megcsókolta azonképen. Azalatt lóháton 
maradtak mindketten, s midőn a városba jöttek, az aga 
Báthorit a zászlóval palotájának kapujáig kisérte. Har
mad napra ünnepélyes szertartással a fejdelemnek ara
nyos ruhákat, nehány díszes paripát, botot és diademát 
adott által, aztán huszonöt személynek kaftánokat aján
dékozott, Szelím küldeményéből, kinek nevében meg- 
annyijoknak meghagyta: viseltessenek hűséggel fejdel- 
mök iránt. Mehemetnek követtársa is volt. Tizennégy 
nap múlva elbocsátattak. Az elsőnek nyolczezer arany 
küldetett ajándékul. Ez sokat óbégatott, hogy ily nagy
szerű s annyi költséggel járó küldetésnek busásabb dí
ját remélette; neki bizony nagyon fáj, hogy csalódott.
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Más nap tehát még ezer arany küldetett kezéhez és ne
hány ezüst edény. Társának ezer arany és ezüst kupák 
jutottak, a többieknek majdnem ötezer arany adomá- 
nyoztatott, állásához képest mindeniknek.

XIX.

MaximiHán császárnak Báthori István.
1571.

^Kéretik a császári felség, először: hogy valameny- 
nyi peres ügy, melyek Erdélyben és a János Zsigmond 
birodalmához tartozott szomszéd részekben a rendes bí
róságok előtt indítatnak, az ő, a vajda, jelenlétében vég
leg elintéztethessenek, mert ha a császári felségnek, 
mint Magyarország királyának, ítélő táblájához történ
nék felebbhivás: azonkívül, hogy ez a szegény nemese
ket szerfelett terhelné, még nagyobb veszedelem is szár
mazhatnék belőle, tudnillik gyanúba hozhatná Erdélyt 
az otomán porta előtt.

Másodszor: mi a császári felség azon végzését illeti, 
hogy ő, a vajda, Erdély kormányát a császár tetszésé
hez képest köteles, akkor a mikor, általadni: erre nézve 
is kegyesebb és kívánatosabb nyilatkozás kéretik. Mi
dőn a vajda magát a császári felségnek hittel kötelezte, 
érzévala, hogy ezen feltétel nem épen méltányos, de nem 
akarván zavarra és lázadásra alkalmat nyújtani s gya
núra okot szolgáltatni a császári felségnek, a feltétel
nek be kellett mennie az eskübe. A vajda kérelme mind- 
azáltal odaczélzott, hogy ő felségének tanácsa vegye fon
tolóra ez ügyet, mert hiszen még valamely vár is, csak 
ha igazságos ok és alkalom van reá, vétetik vissza az



22

illető kapitánytól; annál kevésbé kell tehát ilyes méltó
ságot amügy rögtön visszakivánni.

Kéretik továbbá a császár: méltóztatnék tekintet
be venni, hogy Erdélyben csak kevés hívei vannak; 
hogy azokról is, kik magokat hittel kötelezték ő felsé
gének, ez nincsen tudva a rendek előtt; hogy ezek fe
les számmal idegenkednek ő felségétől. Vegye továbbá 
tekintetbe ő felsége: ha fogja-e ezt megengedni a Tö
rök ? ha fognak-e a folytonos kormány változások a ren
dek ínyére lenni ? Ezeknek egy része már akkor fogott 
hozzá a zavargáshoz, midőn ő, a vajda, megválasztatott; 
ő, részéről, Ígérte, hogy gondja leszen, ő felségének ke
gyelmét és kedvezését kiérdemelni s magának megőr- 
zeni, feltéve, hogy ő felsége nem ád hitelt az alattomos 
vádolóknak, kiktől Erdély most hemzseg; s hogy az ő 
számára is leszen füle.

Végre kéretik a császár: miután kívánja, hogy ő. 
a vajda, Magyarországnak Erdélyhez kapcsolt részeit 
azonképen birtokolja, mint azokat elhunyt legkegyel
mesebb ura, János Zsigmond birá vala, méltóztassék ő 
felsége, a török beavatkozás kikerüléséül, néki Magyar- 
ország ama részeire nézve, az erdélyi vajdaság czímé- 
hez még a helytartóét vagy más valamely czímet ke
gyelmesen adományozni, melyből nyilván való legyen, 
hogy ama részek tőle függnek, neki vannak alávetve1.
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XX.
Teuffenpach Kristóf szatmári kapitány Báthori 

Istvánnak.
1571. augusztus 15.

,— ------ Értesülvén, hogy a császári királyi fel
ség tekintetes és nagyságos uraságoddal a mindkét fél
ről küldendő és hozandó levelek alkalmasabb és bizto
sabb útja, módja iránt kegyelmesen megegyezett, mi
szerint ezentúl . . .  a szomszéd törökök gyanúját 
ki lehessen kerülni, . . . részemről csak azt adha
tom tanácsul, hogy tekintetes és nagyságos uraságod 
mindazon leveleit, melyeket vagy a császári felségnek 
vagy Kassára a tekintetes és nagyságos főkapitány
nak*) akar küldeni, a törökök birtokától távolabb eső ré
szekre, tudnillik Kővárra, onnan Deésre, aztán Felsőbá
nyára, s innen ide Szatmárra bízvást utasítsa, melyek 
ha Nagybányára s onnan hozzám fogtak érkezni, akkor 
már felesleges, tekintetes és nagyságos uraságodnak
biztos kézhezadásuk iránt még kétséggel lennie.------
Kelt Szatmár várában, augusztus 15-én azúrnak  1571- 
dik esztendejében.1

XXI.
Erdély rendei végzést hoznak.

1571. november 9.

„Az tekéntetes, nagyságos, vitézlő urak, erdélyor- 
szágbeli három nemzet, és magyarországbeliek: Bihar, 
Kraszna, Középszolnok, Máramaros, Zaránd vármegyék, 
Karánsebes, Lugas tartománybeliek, kik ez mostani ge

*) Bueber Jánosnak.
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nerális gyűlésben, az fejedelem d nagysága kegyelmes 
intéséből gyűltenek az szegény hazának megmaradásá
ról szólni, tractálni: Urunk ő nagyságának, fejedelmünk
nek holtig való hivséges szolgálatunkat ajánljuk, nagy 
hálákat adván ő nagyságának, hogy mireánk és az mi 
nyomorodott országunkra ilyen szorgalmatos gondot 
visel, hogy Isten segítségével teljes tehetséggel minde
nestől meg akarja oltalmazni, és az hatalmas török csá
szárt minden úton meg akarja engesztelni. . .

. . . Értvén az nagy szükséget, melyet előszámlált 
nagyságod kegyelmesen, külömbet-külömbet, tudniillik: 
az hatalmas császár portájára való főemberektől való 
summa pénzküldést, az médiumot, az néptartást és az 
Várad építését, ítélik, hogy megmaradásukra szánt intés 
nagyságodtól. . . . ígér ez mostani nagy szükségben az 
erdélyi nemesség kilenczvenkilencz pénzt minden kapu
tól, úgy, hogy az jövő vízkereszt napjára, minden fo
gyatkozás nélkül beszolgáltatják az ispánok kezébe. Az 
Várad építésére ígérnek annakfelette ötven-ötven pénzt, 
melyet az jövő Reminiscere vasárnapra az ispánok ke
zébe szolgáltatnak. Az székely uraim is ezen ígéretre 
igérék magokat nagyságodnak, mint kegyelmes urok- 
nak. Az szász uraim is egyenlő terehviselésre ajánlják 
magokat. Az magyarországi uraink és atyánkfiái is 
ezen hivséges ígérettel kötelezik magokat mind közsé
gekkel egyetemben, miképen mi nagyságod alázatos 
szolgái, kik Erdélyben lakunk, ezt liozzátévén: miért 
hogy az Várad az magyarországi nemes uraim oltal- 
mokra kiváltképen hasznosnak látatik, hogy az tava
lyi mód szerént minden kaputól egy szekér követ, ez 
jövendő pünköstnapig vitetnek, és mindenben az tava
lyi végzés szerént cselekesznek. . . .

Tetszik ez is és közönséges akaratból végeztetett:
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hogy Hagymási uram és Csáki uram, az ő magok aján
lása szerént megértvén Békés Gáspár uramat, az Huszt 
dolgáról választ tégyenek az országnak; mert mi pro
testálunk, hogy reá gondolunk általán fogva, Isten hoz
zá segítvén, nem akarunk elveszni . .

ΧΧΠ.

Maxüniliánnak Báthori István.
1571. november 15.

,Miután tudomásomra jött felséged határozata, fel
tettem magamban, hogy megnyugszom rajta, és felsé
ged kegyelmes tanácsához képest alkalmasabb időre 
halasztóm az ügynek tárgyallását. De most visszajővén 
követünk a Portától, tőle új dolgokat új parancsokat 
vettünk: mert a fővezír sokáig sokat panaszolkodván a 
portyázásokról, melyek az igazgatásomra bízott tarto
mányon át olykor-olykor történnek, kérdést tett elvég
re: ha építjük-e még Váradot? Mire amaz igennel felel
vén : miért építitek, válaszola, ha a hatalmas császár 
benneteket a németek ellen oltalmazó leszen? vagy vé
litek, hogy Várad ily nagyhatalmú császár erejének 
ellenére is fenn fogna állhatni? Uradnak, monda, üze
nem : vigyázzon, hogy tartományán át ne történjenek 
portyázások, ha nem akarja a császár neheztelését ma
gára vonni, ha nem akarja a tartományt elveszíteni.

Aztán kérdést te t t : ha birja-e még Huszt várát a 
pap*) s ama mások**) ? mit nem tagadhatván a követ, 
mi szükségök van, úgymond, a papnak s társainak ama

*) Csáki Mihály néhai gyulafehérvári kanonok, most már unitárius.
**) Hagymási és Békés
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várra? urad miért nem vette a császár parancsához ké
pest a várat magához ? És hallgatván amaz, folytatá: 
mondd uradnak, hogy a várat s az elhunyt király pén
zét, melyben ők, mint hallom, osztozkodtak, vegye ki 
erőhatalommal kezökből.

Ezekhez hozzájárul még az : hogy amaz urak kö
zül egynéhány egyáltalában nem tud hallgatni, sőt épen 
azon lévén, miszerint engem megvetésnek tegyenek 
ki, épen ki is hirdetik: hogy ők felségedtől függenek és 
más senkitől, s hogy Husztot felségedtől adomány ut
ján bírják, melyben magokat a leleszi convent által fel
séged levelének erejénél fogva nyilván és mindenkinek 
tudomására beiktattatták; mely dolog tudva lévén az 
egész ország előtt, bizony nincsen mód, hogy a törökök 
elől palástoltassék. Minekutána pedig még igazságos 
okok.és mentségek sem bírnak érvényességgel szemük
ben, nem kell hinni, hogy ezentúl kendőzött okoskodás
sal hitelre szert tehetnénk előttök. De a rendek is meg
értvén a történt beiktatást, nem kevéssé megháborod
tak, kész veszélyt jósolván belőle az országnak, hanem
ha elejét veszszük még annak idején; a rendek kérnek, 
kényszerítenek engem, hogy a roppant veszélyt alkal
mas eszközzel orvosolni ügyekezzem; a nagyobb rész, 
mely még nem fogadott hűséget felségednek, egyenes 
ellenállást sürget, mások helyén látják, hogy közbenjár
jak. Méltóztassék felséged magával kegyelmesen elhi
tetni, hogy azon esetre, ha csak amaz egy vár forogna 
kérdésben, soha bizony nem alkalmatlankodnám felsé
gednek szorgalmazásommal; de a mi fennforog, az a 
közjó lévén, az ország, a hazának boldogulása, ezeket 
mindenek elébe valóknak Ítéltem lenni; és noha nagy 
tekintélylyel s befolyással és számos párthivekkel bír
nak, mindezt mégis fel sem kell vennem, mert a ki be-
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látással bír, az egy értelemben lesz velem: hogy csak 
ha kikerüljük a török gyanút, tarthatni fenn az orszá
got. Ezen súlyos és reánk nézve majdnem gyilkos kö
rülmények közt tehát, hogy lomhaságból vagy hanyag
ságból ne látszassam vétkezni, felségedet most végizben 
ezen nemes ország üdvességére kérem, kényszerítem: 
méltóztassék eszélyességéhez és császári tekintélyéhez 
képest veszedelmeztetésünk elejét venni. Ezt ha nem 
fogom elérni, hátramarad tennem, mit a vesztökre ro
hanó dolgoknál mindenki szokott tenni; először: kérem 
a mindenható Úristent, hogy mind felséged összes eljá
rása mind a jelen forduljon a közjó öregbülésére; aztán: 
tanúságot teszek, hogy én nem vagyok semminek oka 
a mi következni fog; és végre: hogy a baj soha reám 
ne hárítathassék, ünnepélyesen ellenmondok az egész 
ügynek.

Mi pedig a portyázásokat illeti, esedezem felséged
nek, méltóztassék a kapitány uraknak komolyan meg
hagyni, hogy a Váraddal szomszéd s a Váradnak alá
vetett ama helyeken át ne engedjenek portyázásokat 
történni, máskülönben Váradot s a neki alávetett kas
télyokat baj fogván érni.

Jelenti továbbá ugyanazon követem, hogy mint 
bizonyos dologról értesült, miszerint a török császár 
Magyarország ellen személyesen készül, s ezt nemcsak 
hírből, hanem világos jelenségekből is tudja, mert azon 
kívül, hogy a császár Drinápolyba érkezett: élésháza
kat is több helyütt látott a követ, és látta mint halmoz
ták fel a Duna partján a gabonát és egyéb ilynemüeket; 
aztán körülbelől kétezer tevén Drinápolyba szállították 
a császár számára beszerzett szüleséget, s a háború már 
meghirdettetett mindenszerte; s gondolván, hogy ez 
nagy mértékben érdekli felségedet, nem akartam, azon
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engedelmes hűségnél fogva, melylyel felséged iránt vi
seltetem, késni a bejelentéssel, és azszerint leszek ezen
túl is eljáró, ha bizonyosabb mi fog tudomásomra jutni.

A néhai fejedelem vagyonáról azon módon, mint 
felséged engem oktat, már rég intézkedtem, de megelé
gedtek-e, nem tudom. Ha valami új találna felmerülni, 
nem fogom elmulasztani, azt felségednek megírni.

Továbbá: a székelyek nyughatatlan elméjüket már 
némileg kijelentették; a köznép ugyanis lázadni kezdett, 
és nyolczszáz már táborba szállott, mások készülőben 
voltak, kiket mi előbb levél majd küldöttség által akar
tunk észre hozni, s midőn ez nem sikerült, midőn még 
inkább attól kellett tartanunk, hogy a főbbek által iz- 
gattatott fel a köznép : egybehívtuk a nép nehány főbb
jeit, még pedig avégett, hogy hajlamukról és szándé
kukról bizonyosabban értesüljünk. S mert oly vélemény
ben voltam, hogy ezeknek talán nem lehet hinni, egy 
fegyveres csapatot is útnak indítottam, hogy, ha azok 
netalán vonakodnának tisztökben eljárni, ezek lépjenek 
helyökbe. De történt, mit senki sem remélt, hogy ezen 
főbb székelyek, be sem várván ama csapatot, elleneink
kel megütköztek, őket szétverték, közűlök vagy ötvent 
megöltek, többeket elfogtak, az éjnek sötétsége okozván, 
hogy csak kevés veszett el.*) És eszerint Isten jóvoltából 
könnyű szerrel rendbe szedettek; fogok pedig azon len
ni, kivált mert felséged is kegyelmesen osztozkodott 
názetemben a főbbek engesztelése iránt, hogy ezentúl 
ne legyen alkalmuk lázadásra. De minekutána nehány 
főbbnek megvesztegetése nem látszik épen biztos útnak, 
torzsalkodások keletkezhetvén annak következésében

*) Forgács 1571. October 3.-ára teszi az ütközetet, mit Bethlen Farkas 
mond felöle, az Báthorinak e leveléből van kivonva.
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közöttük, feltettem magamban, hogy csak nagy okból 
fogok adakozáshoz nyúlni.

Azon egy időben a székelyek lázadásával a mold
vai vajdának némi fia, mint magát nevezé, számos csa
vargót összegyűjtött, velők Moldvára törendő; vakme
rőségének megfenyitésére katonákat küldtem ellene, 
kik őt elevenen kezünkbe juttatták, s a rablók közűi 
számosokat rabságba ejtvén, a többieket elszélesztették.

Végre, hogy felségednek nem tetszik ősi jószágain
kat bizonyos feltételek mellett visszaereszteni, hanem 
hogy értékét más jószágokban szándékozik nekünk 
kegyelmesen megadni; erre nézve, noha, bizonytalan lé
vén minden, az embernek élete rövid, a jelen idő kétsé
ges és veszedelmes, mindenki megítélheti, mily nehe
zünkre esik a hosszas várakozás, még pedig annyival is 
inkább, mert atyáink szerzeménye épen a mi időnkben, 
épen általunk nem száll az utódokra; mégis reményün
ket, hogy ez nem fog bekövetkezni, kivált felségedbe 
helyezzük, nem is esünk kegyességéről és bőkezű
ségéről kétségbe. November 15én 1571.‘

^  XXIII.
Bethlen Farkasnál olvassuk.

1671. dec. 11

Békés nem hogy az országgyülésenmegjelent volna, 
jobbágyainak meghagyta, hogy a portai adó fizetéséhez 
részökről ne járuljanak, s hánytorgatván a néki, mint 
Fogarasföld szabad urának, János Zsigmondtól adomá
nyozott kiváltságokat, magát annak mondotta, kinek 
Báthori nem parancsol. 1571. december 11-én Csáki 
Mihálylyal és Hagymási Kristóffal hárman Monoráról 
Maximiliánhoz levelet adván, kérdést tettek: 1. Kell-e
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a néhai János Zsigmonddal kötött szerződést megerő
sítés végett a magyar országgyűlésnek átküldeniök? 
2. Kell-e azt a vajda kezéhez adniok, ha netalán meg 
kívánná? 3. Mit hágy meg nekik a császár a közelebb 
tartott országgyűlés végzeményeire nézve ?

XXIV.
Báthori litván  utasítása Kendi Sándor számára.

1572.

,1. Mondjon a vajda nevében köszönetét a nagy- 
vezírnek az iránta eddig tanúsított kedvezésért és ke
gyelemért.

II. Kövesse meg, hogy ez alkalommal még nem 
küldhetett neki méltóságához illő ajándékokat; ő csak 
imént lett vajdává; kincstára még vékony; de ügye- 
kezni fog, hogy ezentúl tisztesebb ajándékokkal szol
gálhasson.

III. Kérje meg a nagyvezírt, hogy mind az ő, a 
vajda, ügyeit, mind Erdélyországéit a hatalmas császár 
előtt továbbá is támogassa.

■ IV. Parancsolja meg erősen a Tégbeli pasáknak, 
hogy a mely helyek eddig be nem hódoltattak, azokat 
ne adóztassák meg, hanem maradjon minden oly álla
potban, mint néhai János Zsigmond idejében vala.

V. Neki, a vajdának, tudomására esett, hogy talál
koznak többen, kik őt a fényes Portánál, a hatalmas 
császár előtt hazugul gyanúsítják, hogy htítelen. Kérje 
meg tehát a nagyvezír a hatalmas császárt, hogy ezen 
hamis vádaknak ne adjon hitelt. O, Báthori, azon leszen, 
hogy a hatalmas császár által mindenha hívnél hivebb- 
nek ismertessék.4
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Csákinak, Békésnek és Hagymásinak Maximilián
1572. januárius 23.

,A néhai erdélyi fejedelemmel kötött szerződés*) 
megerősítésére alkalmasabb időt kell bevárni, valamint 
ez magában a szerződésben is világosan érintetik. Ezen 
alkupontoknak súlyos okoknál fogva ideiglen titokban 
kell maradniok, már pedig, hogy maradjanak titokban, 
ha most nyilvánosan a rendek elébe terjesztetnek ? 
Aztán, hív magyaraink csak akkor kötelesek e szerző
dést megerősíteni, ha azt hív erdélyieink eleve megtet
ték volt, mi, tudtunkra, eddig még nem történt.

Kívánjuk, hogy, mint eddigien, úgy ezentúl is őr 
kezeitekben maradjanak ama szerződési czikkelyek. S 
ha a vajda azokat netalán magának kézbesítetni kí
vánná, adjátok neki válaszúi, hogy tudtunk nélkül azt 
nem meritek tenni; hanem keressen meg iránta ben
nünket, ti, mit e tárgyban parancsolók leszünk, azt 
végre fogjátok hajtani, mi pedig, ha megkerestetünk 
általa, látni fogjuk mit kell tennünk.

Husztnak visszaadása iránt mit végeztek legyen a 
rendek, czikkelyeikből láttuk. Irt eziránt maga a vajda 
is buzgólkodva nekünk: de mi ama várnak ügyét eddigi 
állapotában akarván hagyni, őt oda utasítottuk, hogy 
a vele már korában közlött okoknál fogva bírja reá a 
rendeket, hagynának fel ezen alkalmatlan kérelmükkel, 
s hitesse el velők, hogy leszen gondunk, miszerint őket 
ama vár miatt veszély ne érhesse. Ti pedig tartsátok

XXV.

*) Melyet, mint felébb láttuk, János Zsigmond nevében Békés kötött 
Maximijiánnal, melyhez alkalmazkodását Báthori is ígérte, s melynek nyil
vánítását Békés avégett szorgalmazta, hogy Báthorit gyanúba hozhassa a 
Portánál.
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azonképen, mint eddigien, kezetekben, őrizzétek, s hí
ven és szorgalmatosán viseljétek gondját.1

XXVL
Báthori Istvánnak MaximiHán-

1572. febr. 24.

— -----------, Vettük leveleidet, mely éknek egyike
januárius 10-én, másika februárius 1-én kelt, s az újsá
gokat értettük, miket üzentél. Valamint pedig azok 
nekünk igen kedvesek voltak, úgy kívánjuk kegyelme
sen, hogy arról is, mit e végre küldött embereid neked 
hírül fognak hozni, s mi máskülönben fog tudomásodra 
jőni, minket haladék nélkül értesíteni el ne mulaszd; 
mit hogy cselekvő lészsz, annál bizonyosabban hiszszük, 
mert mindezekről minél többször értesülnünk, tudod, 
hogy kivált a jelen viszonyok között nemcsak nekünk 
áll érdekünkben, de áll nagy mértékben neked is.

Mi pedig a kalandozásokat illeti, melyekről előb- 
beni leveled szót teszen, mi, valamint ezelőtt, úgy most 
sem feledkeztünk meg tisztünkről, s aszerint intézked
tünk, hogy, a mint erősen hiszszük, ezentúl épenséggel 
nem leszen okuk a törököknek, panaszt emelniök embe
reink kalandozásai m ia tt.------ Kelt Bécs városunkban
februárius 24-én, azúrnak  1572-dik esztendejében. —1

xxvn.
Bethlen Farkasnál olvassuk.

1572.

1572-ben Csáki Mihály kimúlt e világból, szállítván 
végintézetíleg tetemes hagyatékot Maximilián császárra. 
E közben látván Békés nyakasságát Báthori, unoka



testvére Bátliori Endre első nejének Majlát Margitnak 
nevében, Kendi Sándort és Blandrata Györgyöt, hozzá 
küldötte, kik öt intsék, bogy felvévén a János Zsig- 
mond által Majlát Gábornak Fogarasföldéért fizetett 
öszletet, a várat és urodalmat a vajda kezéhez szolgál
tassa : mit Békés konokul megtagadott. Ekkor Báthori 
öt a mondott Majlát Margit folyamodására, a törvények 
értelmében itélöszék elébe idéztette olyatén alapon, hogy 
Margit testvére Gábor, elmulasztásával az elöleges in
tésnek, melyet minden jószág és birtokjog eladásánál 
követel az ország törvénye, ama roppant jószágokat az 
ö, Margit tudta és akaratja nélkül, s töméntelen kárára 
idegenítette el. Mire Békés válaszéd adá, liogv ö ez 
ügyben csak Maximilián császár előtt fog törvényt állani. 
S most Bátliori mindinkább közeledvén a Portához, 
melynél Békés szintén működött ellene, Kendi Sándort 
újból Konstantinápolyba küldötte.

x x v r i r .

Báthori litvánnak Szelim török császár.
l')72. marczius .ΊΙ. előtt.

„Erdélyi vajda, Bátliori István vajda, az Úristen 
nagy sok ideig éltessen. ·

Továbbá az én hatalmamnak parancsolatja tehoz- 
zád jutván, lígy tudjad meg: hogy régtől fogva az te 
hozzám való hívséged szerént az én hatalmam portájára 
leveledet kildetted, leveledbe azt írtad, hogy az község 
közt, urak közt nagy szeretetbe, igyenességbe és csen
dességbe vagy; minden rendbeli ember az ő dolgába, 
kereskedettbe, csendességbe vagyon, de az budai és te
mesvári beglerbegek és az végbeliek untalan lieába 

I. 3
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való panaszszal bántanák az én portámat, azt írtad. És 
hogy nem kellene azféle panaszokkal az én fénes por
támat bántani, az kik ugyan tinköztetek isigyenesetít- 
hetnének és megigazítathatnának törvén szerént. 
Meglölted volna őket belőle, de ők nem gondolnának 
ezzel, hanem annálinkább az te határodba való falúkat 
dúlnák rabolnák, pusztítanák az földet, és csak az tef- 
terre mutogatnának belőle, mikor megtalálnád őket. En 
pedig teneked kildöttem volna az én parancsolatomat, 
melybe én megadtam volna neked az Erdélyországot 
teljes birodalmával, mint az János királnak, azt is jelen- 
tötted; és hogy az mit az János királ birt, azt én neked 
azon igazsággal, birodalommal adtam volna, hogy bírnád 
és abba senkitől hántásod ne lenne. Könyergettél nekem 
azon, hogy parancsolatomat adnám az beglerbegeknek 
és az végbeli szancsákoknak, hogy hántásod ne lenne 
tőlök abba, az mit az János királ bírt. Egyébrendbeli 
könyörgésidet is mindenekről, igyről igyre megértöttem. 
Azért így érts meg: hogy az mint először az Erdélyország 
az megholt királnak adatott, és az mint ő bírta, teneked 
is teljességgel úgy engedtem bírnod. Régtől fogva vala
mi vagy váras vagy falu, valami föld oda birattatott, 
innét annak semmi hántása nem volt mind ez mai napig, 
valamint ezelőtt bírták azonképen bírják mast is ; az 
mely falúk az Halulbeg teffterébe beirattanak, azok ide 
birattattak; ezt királnak is megírtam vala, az végbeli 
hegeknek is azonképen megírtam vala, mast is ugyan 
azon az én parancsolatom; hiszem azt, hogy az én re- 
gestumom ellen nem cselekedtek semmibe. Ha ezután 
azokba az falúkba, kik régtül fogva Erdélhöz valók, 
hántások lenne, mely falúk az teffterbe nem volnának, 
ugyan terök nyelven vezetég nevével ird meg nekem 
azokat az falúkat, és az földet, az melybe bántatnál, azt is



kitül bántatnál. Én azon te leveledet, írásodat egybe 
conferálom az én regestumomhoz, és ahhozképest választ 
teszök. Ha valakitül hántásodat találom azokba, kik az 
regestumba be nem irattanak, azt, az ki miá hántásod 
leszen, úgy megbintetöm erős bintetéssel, hogy mind az 
egész ország megcsudálja. Az határ közt való falúknak 
az űvezetég nevöket török nyelven ird meg nekem, te is 
az ott való hegeknek hadd meg, hogy úgy cselekedjenek 
ebbe, végre meg ne bánják. Az más pártról az ellenség 
igyekezeti, indulatja felől az mit értendesz, ird meg ne- 
köm. Datae Adrianopoli diebus novilunii mensis martii, 
1572.“

X X I X .

Báthori Istvánnak Mehemed nagyvezír.
1572. marczius 13. előtt.

„Erdélyi vajda, Báthori István vajda, az Úristen 
téged éltessen. Barátságomat ajánlom.

Továbbá azt irom teneked, hogy az hatalmas csá- 
' szár portájára leveleid jöttek, mely leveleidbe jelentet
ted, hogy az határbeli falúkba hántásod nagy volna az 
végbeliektül; némelyek felől penig azon könyergettél, 
hogy őket tiszttel meglátogatná az hatalmas császár; ez 
mellett hivségödet ajánlottad és ajándékokat kildettél, 
kiket az te kedved szerént az hatalmas császárnak be
adtunk, bemutattunk. Mint ezelőtt azért az föld az meg
holt királnak, adatott azonképen neked is teljes birodal
mával. Ennekelőtte az hatalmas császár parancsolatot 
kildett vala az budai és temesvári beglerbegeknek, hogy 
az mely falúk az regestumba nincsenek, semmi hántá
suk ne lenne; ím mastan is eressen megparancsoltuk,

3*
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hogy ezután is semmi hántásuk ne legyen. Azon igye
kezem Isten segítségével, hogy az községnek csendes
sége legyen.

Az kiknek mi tisztet kértél, csausságot, kedved sze
rént megvagyon. Isten tartson meg.‘·

XXX.

Báthori Istvánnak Sándor havasalföldi vajda
1572. mart. 23.

„Alexander Dei gratia vaivoda. dominus et verus 
haeres perpetuus terrae Transalpinensis. Spectabilis et 
magnifice domine et frater nobis observandissime, salu
tem, bonae vicinitatis nostrae commendationem. Küldette 
te nagyságod mihozzánk ez elmúlt napokban Rác Pétert, 
az nagyságod szolgáját, az nagyságod levelével, kiben 
nagyságod minekünk jelenté, hogy jű volt nagyságod 
egy embere az Portárul levéllel, kit az mi vámasunk 
megfogtak volna, és az levelet tüle elvötték volna; ki 
minekünk igen neheznek tetszett, mert hogy mi hírünk
kel nem volt, mert mi az nagyságod emberit tisztesség
gel fogadjok és tartjok mindenkor. De tudja nagyságod, 
hogy mi az időben az hatalmas császár parancsolatja 
szerént Moldva felé voltunk hadba, azért az mi tiszttar
tóink is erizték, és nem tudták, hogy nagyságod embere, 
sem az levelet nem mutatta, hanem áros embernek mon
dotta magát, és még az vámot is selemmel fizette meg; 
úgy ment el, és az nagyságod levelét úgy háttá ott, az
után találták meg. De mi mindazáltal aratásunkat kül
dettek, és fogva idehozattak, és megbüntettek, és mastan 
is tömleczben vannak, ezután is büntetjek meg, hogy
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példa legyen egyebeknek is, hogy az mi közetttink való 
jó szomszédság megtartassák, mert mi azon igyekeszünk, 
hogy miköztünk és országunk kőzett jó keresztény 
atyafiuság tartassák. lm az levelet is nagyságodnak 
megküldettek. Az Úristen te nagyságodat megtartsa 
sok esztendeig. Datum in oppido nostro Bukurest, 23. 
martii anno Domini 1572. Az selmet is, kit az vámba 
fizetett, nagyságodnak küldettek. *)

XXXI.

Erdély rendel végzést hoznak
1572. május végén.

„. . . Nyilván vagyon . . szemünk előtt, az mint ő  

nagysága élőnkbe adja, hogy az hatalmas császár por
táját minden ajándékunkkal, adónkkal meg kell engesz
telnünk. Mely dolog miért hogy nagy költséget keván, 
és mostan is annak beszolgáltatása idejét elmulatta: 
végeztünk ennek szükségére az elébbi rovás szerént 
minden kaputól egy pénz heán egyegy forintot. Az szé
kely uraim is ezen tereh viselésére ígérik magokat. 
Azonképen az szász uraim is az ő módjok szerént. Az 
magyarországi uraink atyánkfiái is minden kaputól egy- 
egy forintot. Ennek penig beszolgáltatásának végeztük 
az jövendő Visitatio Mariae napját, úgy, hogy ha kik 
akkor bé nem szolgáltatnák, az ispánok kimehessenek 
ég szokott remediummal beszolgáltassák.

. . . Miért hogy az hatalmas császár erősen meg
parancsolta, hogy Bogdán vajda segítségére senki az

*) Sándor, Mircsének fi«, 8 a Porta által letett elődének, Péternek testvére 
volt. Havasalföldet 1568-tól 1577-ig kormányozta.
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országból Molduvába ne menjen,*) végeztük országul: 
hogy valaki az edictum ellen azt megkísértené hogy 
bémenne. nemes vagy paraszt, ő nagysága urunk az 3 
authoritása szerint megbüntettesse.

Az hol penig Bogdán vajda őmaga vagy hozzá 
tartozó valaki idejőni ez országba fogna, azoknak senki 
ne patrocináljon, sőt inkább megfogja és fogva urunk
nak ő nagyságának vigye; ha ki penig ez ellen csele
kednék, ő nagysága megbüntesse authoritása szerént.'1

XXXII.

A portai kincstartó nyugtája a Báthori István által 
küldött adóról

1572.

„Kilencz száz hetven kilencz esztendőnek adaja 
Báthori István vajdáiul Erdély országról tiz ezör arany 
forint megkildetött, az én tárházamba beadatott Ke
rnén István által, kiről menedéklevelemet attam, ha 
szikes legyen.“

*) Bogdán 1566-ban lett moldvai vajdává ; a hűbéri viszony, melybe Len
gyelországgal lépett, öt gyűlöletessé tette a Porta előtt, s ez 1572-ben 
Ivánt léptette helyébe.
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Kendi Sándor ujabb követségéhez.
„A z P o r t á r a  v a l ó  d o l g o k . “

1572.

XXXIII.

A.

„Az sólymok közzó'l kell császárnak tizet mutatni, 
avagy ha több lehet, 12.

Az fővezérnek 4.
Az ktijül mi marad, Daczó vigye császár fiának“

B.

„Hatalmas, győzhetetlen császár, nekem kigyelmes 
fejedelmem, az úr Isten hatalmasságodat éltesse, egy 
napját hatalmasságodnak tegye ezerré, és adja birodal
mának üregbölését, és minden ellenségi ellen hatalmas
ságodnak engedjen szerencsés diadalmat.

Az én hűséges és engedelmes szolgálatomnak aján
lásának utána. Hatalmas császár, az te hatalmasságod
nak hozzám való kegy elmességét, melyet hatalmasságod 
mind azelőtt mindenkor, mind mostan az egynéhány 
tefter küjül való falúknak megeresztésébe hozzám meg
mutatott, egész életembe, még életemnek utolsó szeren
cséjével es, mind az szegény országgal össze, megszol
gálom hatalmasságodnak, mint kigyelmes fejedelmem
nek, kiben az hatalmasságodnak hozzám való kegyel- 
messége, nemcsak az énalattam való néptől, de még 
egyéb külső nemzetektől es magasztaltatik és nyilván 
hirdettetik. Én is ezért az te hatalmasságod kigyelmes
ségét becsüllöm és hozzá ragaszkodván,az hatalmasságod 
poronycsolatját megköldtem vala az budai passának, ki 
mint engedelmes hive hatalmasságodnak, az hatalmas
ságod poronycsolatja szerént az megengedett falúkat
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nekönk megboesáta. De kigyelmes urunk, kevánom 
vala ezt passától, hogy azon megengedett falúknak 
mindeneknek adna kölön kölön leveleket, kik mellett az 
szegény község inkább megbizagodhatnék és megma
radhatna ; de semmiképen levelet nem akara adni. Ez 
tekintetbe azért az zpaják es, úgy egyéb végbeli hatal
masságod vitézi nem szönnek meg ugyanazon megen
gedett falúknak háborgatásától és bírásától, de mint 
azelőtt, most es úgy akarják őket bírni, sőt Sasvár bék 
most ujobban azon megeresztett falúkra az minemö hol- 
doló levelet köldött és mit tött legyen az szegény köz
ségnek, im hatalmasságodnak azon leveleket beköldtem, 
kiből az község es megfélemlett és nem meri magát az 
hatalmasságod engedelméhez tartani, hanem azon előbbi 
nyomorúság alá vetette fejét. Könyörgök azért hatal
masságodnak, mint kigyelmes fejedelmemnek, hogy az 
ecczer megmutatott hozzám való kigyelmességét ne 
vonja tőlem meg hatalmasságod, hanem hatalmasságod 
adjon az megengedett falúknak levelet, ki mellett bíz
vást maradjanak meg, az végbelieket kegit tiltsa meg, 
hogy vegyék ki kezeket belőle, ne kabdossanak köztök, 
és ne rettentsék se sanyargassák az hatalmasságod ki
gyelmes engedelme és poronycsolatja ellen az községet.

Továbbá, abban es az hatalmasságod hozzám való 
kigyelmességét vérem hullásával akarom meg hatal
masságodnak szolgálnom, mint kigyelmes fejedelmem
nek, hogy hatalmasságod az föld pusztulásának eltávoz- 
tatásájért megporonycsolta az tömösvári bassának, hogy 
az erdőhegyi kastély-csinálást hátrahagyja; de míg az 
én emberem az hatalmasságod poronycsolatjával, onnét 
az fénes portáról megjuta, addeg elkezdték vala az kas
tély-csinálást. és egyik rész palánkját fel es fonták; mind- 
azáltal én mindjárt megköldtem az hatalmasságod po-
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ronycsolatját az tömösvári passának. de ü azt izené ne
kem arra, hogy immár megcsináltatta volna az kastélt, 
hatalmasságod hirenelköl nem merné immár elhányatni, 
sőt az mint értem, ugyan úgy adta hatalmasságodnak 
és az fényes portának hírré, hogy az kastély énnekem 
semmit nem árt, sőt az latrok ellen az föld ótalmára igen 
szökős volna. Hatalmas győzhetetlen császár, nekem 
kigyelmes fejedelmem, hatalmasságod ebből megitílheti 
ezt, ha árt-e az én birodalmamnak az a kastély vagy 
nem, hogy ez napokba mihelt valamenyére felállatták 
palánkját az kastélnak, ennehány hajdú mindjárt oda 
mentek, az szegény községet keményen dúlták, mely lat
roknak ott lézengéseket mikor az én atyámfia Báthori 
Kristóf, ki Váradon heltartó, megértette volna, hatalmas
ságodnak mint engedelmes hive, mindjárt az váradi szol
gáinkba rájokköldött, az latrokat megkerestette; megta
lálták; megvíttak velek, Isten segétségével megverték az 
latrokat; kiket mikor fogva hoznak volt az mi szolgáink 
Váraddá, utána az Gyulából és palánkból elérik ükét, 
az mi szolgáink megjelentették magokat, hogy váradiak 
és latrokat kergettek, hogy ők es hatalmasságod hüvei, 
de ük avval nem gondolván, körülvették szolgáinkat és 
mind levágták őket. Lássa azért hatalmasságod, ha va- 
gyon-e ótalmunkra és az föld romlására, vagy nincs. Ez 
csak elei az dolognak, jóllehet ezelőtt is szolgáinkba, 
hol egyet hol kettőt, kiket bennek találtak, vágtak le az 
hatalmasságod végbeli vitézi, de hatalmasságodat ilyen 
nagy sok gondjai*) megbántanunk; de immár most szol
gáinkat ilyen nagy veszedelem érvén, nem szen
vedhetjük el, meg kell hatalmasságodat felőle találnunk, 
mert nincsen több kigyelmes ótalmunk és gondviselőnk az 
hatalmasságod rajtunk való kigyelmességénél. Könyör-

*) A lapnak felső szélén nehány szó levágva.
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gök azért hatalmasságodnak, mint kigy elmes uramnak és 
fejedelmemnek, hatalmasságod az ecczer megengedett 
kigyelmessége szerént hányassa el onnét az kastélt, mert 
ez egész földnek elel kell miája pusztulni. Effelett hatal
masságod poronycsolja meg, ne kergessék, ne vágják 
szolgáinkat, sőt ez mostani szegény szolgáinkon esett 
méltatlan dolgokért es büntesse meg hatalmasságod. 
Hogy kegit hatalmasságod ez dolgokat nyilvábban és 
bizonyosban megértse, és ez én igaz panaszomnak ha
talmasságod inkább helt adhasson, könyörgök hatal
masságodnak, bocsássa hű csauszát ki, értse meg ez 
dolgokat minden voltaképen. Ha én vagy az énalattam 
valók találtattak okainak lennönk: az hatalmasságod 
kegyelmessége alatt leszen fejőnk; ha penig az végbeli 
hatalmasságod vitézi okai: ne hagyja hatalmasságod 
böntetetlen, mert soha ezféle gonosz cselekedettől kü
lönben nem szönnek.

Ezt es akarám hatalmasságodnak értésére adnom, 
hogy vadnakDebreczenbe valyomi szegény nemes népek, 
kiket ott tartottam szabadságba ez tekintetbe, hogy ha mi
kor az hatalmasságod poronycsolatja jutánd, és az ellen
ségnek mozdulása leszen rejánk, szablyájokkal szolgálja
nak hatalmasságodnak mellettönk; most az szolnaki bék 
szolgái egyet azon nemes nép közzől, kinek Bodó Imre 
neve, mind feleségestül gyermekestől felraktak, rabbá 
töttek, elvittek, csak ez okért, hogy adót nem fizetett az 
debreczeni község közibe; én engedelmemből nem adott 
penig adót, mert mikor az szökség kevánta, szablyájá- 
val szolgált. Könyörgök ennekokájért hatalmasságodnak, 
hagyja meg hatalmasságod az szolnaki béknek, hogy 
ez szegény nemes embert bocsássa el mind feleségestöl 
gyermekestől és marhástol. Szönjenek meg ezféle há
borgástól; hiszem, kigyelmes uram, minden alattam való
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nép hatalmasságod rabjai, az mikor szökség, ezekkel kell 
hatalmasságodnak szolgálnom.

Végezetre, hatalmas császár, az szegény debrecze- 
nieknek ennekelőtte az hatalmasságod engedelme szerént 
minden esztendőbe két ezer forint volt saczczok, kiről le
velek es volt, de immár saczczokat. hétezer forintra ütötték 
fel, ezt kevánják rajtok, kit semmiképen meg nem ad
hatnak, el es kell pusztulniok miája, mert az német párt 
es szüntelen saczolfatja és sanyargatja ükét, minket is 
néha szökségünkbe táplálgatnak. Könyörgök azért ha
talmasságodnak, mint kigyelmes uramnak, hogy hatal
masságod könnyebbítse meg terheket; én biztattam őket, 
hogy meg ne induljon sőt az te hatalmasságod lábaihoz 
essenek, mert általán fogva elpusztul az váras, ki ha 
elpusztul, az egész mezőségnek jobb része mind elpusz
tul, és az község idegen földre takaroszik, ki az hatal
masságod végeinek káros.

Hatalmasságodtól mind ezekről kigyelmes választ 
várok.“

C.

„E U ő  n a p  e z e k r ő l  k e l l  s z ó l n o m  a z p a s s á n a  k.“

„Lengyelországi hírt megbeszélem az úr szovával, 
hogy az megholt király *) helyébe svecziai királt mond
ják hogy választanák; nékik esmét német fejedelem 
atyjafiai közzől beszélik hogy választanának; némelyek 
muszkva herczeget. de ezmuszkvát nem hinni való hogy 
választanák.

Ezután kell kérnem kölön magának lenne, és audi- 
encziát adna titok-dolgokról.

*) Zsigmond Ágost, a Jagyellek végivadéka 1572 július 7-én halt meg.
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Ugyan ezkor kell szólnom az tömösvári bassaság 
felől, és promoveálnom az régi szolnaki békét Mahmut 
békét tömösvári passaságra.

Császár levele mássa és bassájé.
Ez négyrendbeli dolgokat eleibe adván, szóval es 

az passának kell könyörgeni, vegyen kigyelmes választ 
ű nagysága az hatalmas császártól.

Továbbá, ha végbeliek panaszolkodtak volna Várad 
táján való csatázás felől, hogy azok es kiket megvertek 
most, nem hogy latrok- avagy azféle csatázók-kergetni 
voltak ki, hanem íík is egyéb járásba voltak, és hogy 
vigyázás ezekre nem volna innen, hanem inkább ezek es 
részesek volnának azféle dologba: így kell csauszt kérni, 
hogy az hatalmas császár és az passa küldje ki oda és 
látássá meg, ki oka ezféle dolognak, és hogy megérti az 
hatalmas császár, ezféle latroknak egynéhány helyen 
mint lőtt böntetése, nagy kínokkal megöletések; az kik 
az én uram szolgái kezébe akadtak bennek, egynéhány
szor azféle latrokra rá találván, sokat levágtak bennek, 
és kiket elevenen fogtak, azokat es az ü érdemek szerént 
megböntették.

Ezt es izené az én uram te nacságodnak, mint ki
gyelmes urának, hogy értette gyakorta való panaszit 
íírá itt az fényes portán az tömösvári passának, mivel
hogy az én uram birtokából, kit bír az hatalmas császár 
és te nacságod akaratjából, esnek gyakorta való hán
tások és tolvajságok az tí tiszti alatt valókon: könyörög 
és kéri ezen nacságodat az én uram, hogy az hatalmas 
császár és te nacságod ezféle hamis panaszolkodások- 
nak helt ne adjon, mert ezféle dolgok nem esnek az én 
uram birtoka alatt valóktól, hanem azonféle népektől, 
kik ugyan az tömösvári passa birtokába vadnak; és ez
féle dolognak oka nem az én uram, hanem tömösvári



45

passának az ű gondviseletlensége és vigyázatlan volta, 
és tí magáról el akarván adni az hatalmas császár és 
nacságod haragját, akarja ezféle panaszokkal nehezíteni 
az én uramra az fényes portát és te nacságod haragját; 
te nacságod elhigye kegit, hogy az én uram minden 
dolgaiba úgy jár és cselekeszik, mint az hatalmas csá
szárhoz és te nacságodhoz való hűséges szolgálatja mu
tatja.

Ha történik, hogy végbeliek avagy tömösvári passa 
panaszit urgeálja az hassa, Gattájon sokadalomba- esett 
dolgot így hozzam elő, és ott. az mely latrok az gonosz
ságot cselekedték, az úr kezébe esett, fogva vagyon, ki 
ugyan tömösvári passa tiszti alatt való, és azokkal cse
lekedték latorságot az mi ott esett Gattájon, azaz: soka- 
dalom felverését.

Továbbá: István deák, ki Bogdán vajdának de- 
jákja volt, mikor látta volna Bogdán vajdának dolgait, 
hogy az hatalmas császár hűsége alól elállóit, jött ki 
Erdélybe ki egy falúba egy szegény ember gyermeke 
atyjához és atyjafiai közzé. Ezt megértvén mostani 
moldovai vajda, Iván vajda, találta meg az fényes portát 
könyörgésével, hogy az kezébe adatnék az én uramtól. 
Ez István deák kegit kevés ideig volt Bogdánnál, sze
gény király adta volt bé neki, mint akkori jó szomszéd
jának, semmi ellene való dologba nem volt sem lehet 
Iván vajdának, mert egy szegény diák; és hogy az bo- 
jereket kezdte levágatni, kergettetni, ez es megijedvén, 
úgy szaladt ki hazájába. Adta volt eleibe az fényes 
portának s nacságodnak, hogy hat szekér marhával 
jött volna onnan ki; de elhigye nacságod, nem hogy 
szekérrel jöhetnének ki azon az utón Erdélybe Moldo- 
vából, melyen jött, de lóháton es nehezen jühet és mehet 
ember el rajta. Ezzel nem kellett volna bántani az ha-



46

talmas császárt és nacságodat, mert, mint mondám, egy 
szegény alávaló ember és diák, ki senkinek ártalmára 
nem lehet.

Továbbá, az mely lyán megadása felől könyörgött 
Ozmán aga császárnak, hogy az én uram megadassa, 
ezelőtt is kész lőtt volna megadni, de az lyány semmi
képen nem akar jőni; most esmét ujobban emberét bo- 
csátta utána, ki előállassa az lyánt és az eljüvésre intse; 
könyörög az én uram uacságodnak, hogy az mi törvé
nyünk és szokásunk ellen ne kénszerítse erővel megadni.

Az karansebesi ember kárvallása felől, ki tött más
fél ezer forintot, ki felől azelőtt es megtalálta volt az én 
uram könyörgése által az Portát, és levele által porony- 
csolta volt az hatalmas császár tömösváripassának, hogy 
megadattatnék az szegény embernek, de mikor oda ment 
volna az levéllel, előállatván egynéhányat, kihez szólt, 
az szegény ember, az törvénbe rút szidalmokkal illetvén, 
semmi jó válaszszal jött el; most ide jött esmét velem 
együtt az szegény káros ember, az hatalmas császár és 
te nacságodnak könyörög az én uram, adna ujobban 
levelet, kibe poronycsolná, hogy kerestetnék ki közzőlök 
és adnák meg ez szegény embernek elvött pénzét.

Az konvit (?) békségre való promoveálása, ha ott 
leszen.

Az Baly csausz mellett, ki most beglerbék csausza 
Tömösváratt, könyörög, császár csauszi közibe vétessék.

Azonképen az tömösvári tefterdar Memet bék szol
gája, ki most kihaja, kell könyörgeni, hogy csauszszá 
legyen, neve az legénnek Muztadan.

Ha tudakozik Huszt dolgáról, arról való mentségem 
ez: hogy még azok kezébe vagyon, kiknek szegény ki
rály szolgálatjokért testamentomba háttá; ezért nem ve
hette ki tőlök ezkédig az én uram, hogy enye sokféle
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szükségi előtte lévén, az pénznek szerét nem tehette, 
kivel kiváltsa tőlök; más oka: nem akarta ilyen herte- 
telen azokat benne megbántani, mivel hogy inkább el 
ne idegenyedjenek tőle, de gondja vagyon rá, kezéhez 
akarja venni tölök.

Ha Tamás deák*) dolga felőltudakozik, mi oka az 
én uram követének ottfenn léte, arról mentségem: Ke- 
recsényi László lyánkája dolgájért kellett köldeni és 
jártatni, mint ki szerezhesse német fejedelemtől aztí árva 
atyjafiát, marháját és várait, jószágát, kiket elvött és fog
laltattak tőle, és az gyermeket es kezéhez vötte volna 
ezen ha kiszabadíthatná; kiért eddig is meg akarta az 
fényes portát és nacságodat könyörgése által lelni az 
én uram, de addig nem akarta ezzel megbántani, hanem 
végére akart menni, ha kiszerezheti onnan; hol kegit ki 
nem szerezheti, meg kell az én uramnak az hatalmas 
császárt te nacságod által könyörgésével, az tí árva 
atyjafia kiszabadulásáért találni, mert minden bizodalma 
az hatalmas császárba és te nacságodba vagyon az én 
uramnak, mind ez dologba, mind kegit egyéb dolgaiba.

Ha Békés követi felől tudakozik, azt kell mondani: 
hogy halljuk mi is, hogy vagyon, de mi járásba legyen, 
nem értjük; halljuk ezt, hogy egy várat akar ott magá
nak vétetni, de bizonynyal ezt sem tudjuk.

Ha tudakozik Telegdi Mihály felmenése felől: ért
jük hogy ment; ki mondja, hogy beteges gyógyítani ma
gát ment, ki kegit mondja, valyomi adóssági voltak ba
ráti közt oda, azért ment, de bizonynyal nem értjük okát 
menésének.

Ha az passa szól, hogy miért nem köldi be az latrokat, 
kik otkönn kézbe akadnak, az Portára, kell mondani: az

*) Báthorinak akkor Becsben kiívete, valószínűleg az, kinek históriai
feljegyzéseit Brntus levelei több ízben említik.
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én uramnak poronycsolt volt azelőtti» az hatalmas csá
szár, hogy beköldené őket; kiről most es könyörög 
az hatalmas császárnak és nacságodnak, hogy ezféle 
latroknak Portára való küldésével ne bántaná, mert az 
nekönk hitönk és szokásunk ellen volna, hanem lenne 
ugyanott az feleknek büntetése az ü érdemek szerént, 
mint, szinte ezkédig volt; kik kézbe akadtak, kit akasz
tással kit egyébféle rettenetes halállal büntettek meg, 
ezután es kik kézbe akadnak, ezen böntetések leszen.

Irt. volt nacságod valyomi kender felől az én 
uramnak; azért szereztetett az hatalmas császár szüksé
gére ötszáz mázsa kendert, nacságodat kéri mint ki- 
gyelmes urát, hogy ez mellett ajánlja nacságod az ha
talmas császárnak az én uram örökké való hűséges 
szolgálatját, mert az míg Isten őt élteti, mind holta nap
jának végső óráig az ővele tött kigyelmességét az 
hatalmas császárnak és nacságodnak meg akarja vére 
hullásával es szolgálni, mind az szegény országgal 
egyetembe.

Ha kérdi az passa: Olasz Mátyás mi okonjütt volt be 
az úrhoz ? kell mondani: jtttt volt az német pártraOlasz 
Mátyás, hogy népet fogadna oda az hol íí lakik; és az 
én uram ezt megértvén, mivelhogy azelőtt is az én ura
mat szolgálta, kőid hozzá és hötre behivatta vala hozzá, 
ez okon hogy esmét ű szolgája lenne; kire rá es felelt, 
de veté ezt: hogy fogadása mellé ki kellene menni; és 
harmad napnál tovább nem engedé ottbenn lenni az én 
uram, elköldé. Annakokájért ha valaki valyomi hamis 
híreket te nacságod előtt az én uram felől magyarázna, 
nacságod ne higye, mert ez volt oka az ű bejüvésének 
az én uramhoz.

Ha az passát panasz érte, tömösvári passától Satádra 
sebesiek és lugasiak közzől valók es voltak, kiket az tö
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rökök levágtak, először kell mentenem magam: lehetet
len dolog, erdélyi avagy lugasi fi latorrá ne legyen és 
gonoszságot ne cselekedjék, sőt váras és falú sincs oly, 
kibe az lator ne mehessen; de az én uram birodalmába
kit mert ért (?) és kézbe akad azféle latrokba, sem feje 
sem jószága, oly böntetése leszen; (másodszor:) most 
czirkáltatja az én uram mind nemes és paraszt rendet, 
és érdemek szerént megböntetik; harmadszor: az én 
uram ez dolgot meghallván, mostani sebesi bánnak vi
gyázatlan voltájért mindjárt elveszi tőle az bánságot 
és mást vet oda. (Levágott felső sor) 

könyörgése által ezelőtt is valyomi pecsétes föld és 
térjék felől, kit ű nacsága meg is köldött volt; esmét kell 
könyörgenem az bassának uram szovával, hogy most es 
tí nacsága kigyelmességéből küldene azféle orvosságot, 
mert az döghalál az országba sok helyen elkezdetett, 
és használhatna Isten után azzal az orvossággal egyné
hány jámbornak, császár hüveinek, kiknek megkelletnék, 
terra sigillatát és teljéket, mithridatomat.

Pénzen kell vennem az urnák laurusolajt zöld szinőt.
Item, eleven gyömbért, újat, egynéhány tonnával.
Item, két karulyhoz való keztyőt.
Item, habarniczát.
Item, párdoczbőrt kettőt, és két seczelszéket.
Item, Báthori Kristóf uram adott vásárlásra fi. 100, 

kiről jeczése vagyon azon sakon.
Item, Apafii Gergely adott egy aranyat terjékre.
Item, Bánffi Pál uram egy tallért gyermeknek 

való tarka papucsokra.“

I. 4
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D.

„Az hatalmas császárnak és az nacságos Mehmet 
passának való könyörgési az erdélyi vajdának Báthori 
Istvánnak.

Első könyörgés: Az Halumbék tefterébe mely falúk 
bé nem voltak irva, az hatalmas császár adna minden 
falúkra levelet, mivel hogy kigyelmességébó'l azokat az 
falúkat erdélyi vajda birodalma alá engedte, és mind 
beklerbékek, zpaják és egyéb rendbeli hatalmas császár 
vitézi, fejek vesztések alatt kezeket kivegyék azokból, 
se saczczal se szolgálattal őket meg ne bántsák, az sze- 
génség is egyebövé ne hallgasson hanem vajdához; 
ezeket az leveleket minden falúkra írván, tartsák nálok 
az szegén nép, ki mellett ők es bízvást megmaradhas
sanak, mindenfelé ne húzzák vonják őket.

Másod: Erdőhegyi kastély vonatnék és hányatnék 
el onnan, mert most es az vajda szolgái, 36 legény, lippai, 
jenyei és erdőhegyiek miá vágattak le, kik Váradból bo
csátanak volt ki az német pártról való csatázó hajdúk
ra ; félő, ezután es ezféle több ne történjék; és ha az 
kastély ott leszen, Váradból ezután az föld őrzésére ki 
nem vigyázhatnak, ki az hatalmas császárnak nagy ká
rára és az ottvaló egész földnek elpusztulására leszen. 
Könyörög ezen es, hogy ez mostani viselt dologért is az 
hatalmas császár és nacságod böntetetlen ne hagyja 
azokat, kiknek tiszti alatt valóktól lőtt; ha egyebet nem, 
akár csak ezektől tiszteket vétesse el, hogy ezután töb
bé ezféle ne essék, és látassék meg az hatalmas ‘császár 
és te nacságod kigyelmessége mindeneknél az vajdához.

Harmad: Bodó Imrehet Debreczenből feleségestöl, 
gyermekestől, marhástol szolnaki bék felrakatta, elvi
tette, rabbá tötte, ki vajda szolgája volt, poronycsolatot
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adna az hatalmas császár szolnaki beknek: esmeg eresz
tené el minden marhájával, és ezután az vajda hűsége 
alatt való szolgáló népet, avagy egyéb rendbelieket is, 
kik hűsége alatt vadnak, ne merészljen nyúlni és bán
tani ezután.

Negyed: Az szegény debreczeniek saczczát az hatal
mas császár könnyebbítse meg, azelőtt 2 ezer forint volt 
minden esztendőbe, most hét ezert kérnek és vesznek 
rajtok, ki miá el kell pusztulniok az földről, mert meg 
nem adhatják; és az várasnak onnan elveszése és pusz
tulása nagy kárára leszen az fényes portának, mert az 
egész földnek pusztulására leszen, ha az váras onnan 
elpusztul és az nép róla eltakaroszik.

Ötöd: Ozmán aga könyörgött volt az hatalmas csá
szárnak egy lyány atyjafia felől,kiért poroncsolt volt vaj
dának, hogy (ha) az ű birtokába vagyon, megkérestesse 
és ide Ozmán agának megköldje; megkerestette immár 
kétszer es köldött hozzá, szép szóval intette hogy eljőjön, 
de semmiképen nem akareljőni; most esmét ujobban 
hozzá köldött; hogy ha rá bírhatják elköldi, de ha sem
miképen szabad akaratja szerént el nem akar jőni, könyö
rög az vajda, az hatalmas császár és nacságod azzal ne 
bántsa, hogy erővel elköldje, mert az nekönk hitönk és 
szokásunk ellen lenne.

Hatod: Miolta az hatalmas császár és nacságod az 
vajdának adta kigyelmességéből Erdélyország birodal
mát, emberét nem köldte az hatalmas császár fiához zul- 
tán Muraihoz, hanem most bocsátta emberét hozzá az 
hatalmas császár és nacságod akaratjából, ajándékkal 
meglátogatna akarja, kéreti nacsádot, az hatalmas csá
szártól levelet szerezzen emberének Daczó Jánosnak, 
hogy sohol hántása ne legyen, menet és jüvet járhasson 
békével. Ezen es könyörög nacságodnak, hogy ugyan



52

ott engedtessék meg az hatalmas császártól és nacsá- 
godtól, vehessen embere lovakat és hozhassa vajdának, 
mért lónelköl Szűkölködik, kiken, ha mikor szükség mu
tatja, szolgálhasson az hatalmas császárnak és nacsá- 
godnak.

Heted: Az hatalmas császár és nacságod kevánsága 
szerént szereztetett az vajda öt száz mázsa kendert az 
ümaga pénzén, kit Lippára kőid a lá ; könyörög nacsá- 
godnak, ez mellett ajánlja az hatalmas császárnak éltig 
való szolgálatját.

Nyolczad: Könyörög, Baly csauszt, ki tömösvári 
passa csausza, te nacságod tegye az hatalmas császár 
csauszszájá.

Kilenczed: Tömösvári Mehmeth bék szolgája, ki 
most kihaja, kinek neve Muzta dán, ezt es te nacságod 
tenné az hatalmas császár csauszszájá.

Tizedik: Recsef aga, ki az hatalmas császárnak sok 
idötííl fogva és te nacságodnak sok hadakba jámborül 
szolgált, könyörög az vajda az hatalmas császárnak és 
te nacságodnak, hogy ennek adna az végekbe valahol 
békeéget.

Tizenegyedik: Karánsebesi szegény embernek, az 
tömösvári passa alatt valók vötték el másfél ezer forint
ját, kiért azelőtt es könyörgésével vajda lelte volt meg 
az fényes portát, meg es poronycsolta volt az hatalmas 
császár levele által, kikerestesse és megadják neki; mely 
pdronycsolattal mikor meglelte volna tömösvári passát 
ez szegény ember, az dolgot törvénre háttá, és mikor 
törvénbe köldték volna azokkal kik tőle elvötték, semmi 
törvénye nem lőtt, sőt kevés hogy ugyan a é  passa előtt 
meg nem ölték; könyörög még is az én uram nacságod
nak, hogy ujobban Íratna és poronycsolna az hatalmas
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császár, kerestetné meg és adatná meg az szegény em
bernek, ne esnék ily nagy kárba.

Az Huszájn dolga.
Mind ezekről az én uram vajda az hatalmas császártól 

és te nacságodtól kigyelmes választ vár, kit mind az
országgal egyetembe hőséggel akar megszolgálni mind 
holta napjáig az hatalmas császárnak és nacságodnak.

12. Az régi szolnaki békét Mamhut békét promo- 
veálni kell tömösvári bassaságra.

13. Az titok-dolog.
14. Terra sigillata és terjékért kell kérni. ·

XXXIV.

Bethlen Farkasnál olvassuk.
1572.

Békés levél által felkérte Maximiliánt: keljen segé
dére, nem engedvén, hogy a vajda az ellene támasztott 
ügyben felperes is, bíró is legyen. Ez alkalommal érde
kes régiségeket is küldött Maximiliánnak, ki Ibrányi Fe- 
renczet, nagy magyar törvénytudóst Erdélybe küldötte, 
hogy az itélethozásban eljárjon. Ez azonban módfelett 
Békést legyezgetvén, a vajda felfüggesztette az ügyet, 
mondván: hogy vannak Erdélyben rendes bírák, kik 
császári arbiterek közbenjárása nélkül is képesek elin
tézni a legeslegnehezebb ügyeket, el a Békését is, ha ez 
felhagyván makacsságával, törvényt áll.



54

Mudmilián császár Békés Gáspárnak-
1572. nov. 15.

,Ő császári s magyar és cseh királyi felsége . . ke
gyelmesen megértette, mit nagyságos kornyáti Békés 
Gáspár nevében nemzetes Földvári István több ízben 
Írásban előadott volt.

. . . .  Óhajtaná ugyan, hogy az ő Erdélyországának 
állapotja olyas lenne, miszerint (épségben maradván 
mindazáltal az ő felségét illető hűség) a tekintetes és 
nagyságos vajda úrnak Békés lír s a tartomány összes 
rendei és lakosai iránti vonzalma, s viszont ezeknek a 
vajda úr iránti hajlama . . bármi panasznak is elejét 
vennék . . .

Ó felségének ez óhajtása eddig teljesületlen maradt, 
s mint hallja, napról napra mérgesebbé válik az ügy; 
de még is, meggondolván jól, mit Békés úr a Szászokhoz 
adandó levél s az általa egynémelyektől elfogadandó 
eskü iránt, kétségtelenül jó és őszinte lélekkel indítvá
nyozott: ő felsége sok oknál fogva nem véli tanácsosnak, 
hogy ilyes eszközök alkalmaztassanak; ezek ugyan is, 
minden bizonynyal, még sokkal nagyobb bajoknak és 
nehézségeknek fogván okot és alkalmat szolgáltatni.

Ő felsége most is azon nézetben van, hogy e bajok 
orvoslására a legalkalmasabb leghatásosabb mód az, 
melynek elvállalását már ezelőtt is több ízben tanácsolta; 
hogy tudnillik Békés úr engedjen az időnek, s ahhoz 
(szemmel tartván azonban a hűséget, melylyel ő felségé
nek köteles, s a letett esküt) alkalmazkodjék, élvén szín
léssel a hol színlenie lehetséges. Első sorban pedig, ha 
van még bármi oknál fogva lelkében harag és gyűlölet,

XXXV.
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vesse ki azt egészlen; tudván, hogy ilyes harag és gyű
lölet mennél mélyebb gyökeret vernek, annál több okot
és anyagot szolgáltatnak mindenféle gyanúsításokra, 
ezek pedig még nagyobb elkeseredésre. Ha e szerint 
fog cselekedni, ha Békés úr azon tiszlelettel és hódo
lattal fog a vajda iránt viseltetni, melylyel iránta, 
ki ő felsége nevében és hatalmával, mint ő felségének 
helytartója, jár el vajdai tisztében, köteles: akkor nin
csen kétség, hogy viszont a vajda is helyet fog adni ő 
felsége intésének, s magán elvégre erőt vevén, kedve
zéssel és jóakarattal leszen iránta s az illő tiszteletet és 
becsülést nem fogja tőle megtagadni. Mit hogy tegyen, 
intetni fog újabban is ő felsége által. Ha pedig kivilá- 
golnék, hogy a mondott vajda ármányt forral a felség 
ellen, (mit a császár egyáltalában nem vár tőle) nem 
kétli ő felsége, hogy Békés ur, ezen esetre, mint bármily 
egyéb viszonyok között, megemlékezvén kötelességéről,
azt cselekvő leszen, mit a hűség követel tő le ................
Bécs 1572. November 15-én.‘

XXXVI.

Bethlen Farkasnál olvassuk.
1572. '

Híre szárnyallt, hogy Békés összes vagyonával, 
mely ellenségeinek állítása szerint részben az általa, 
mint kincstárnok által, János Zsigmondtól elorzott-drá
gaságokból állott, Maximiliánhoz készül átszökni; mit 
hogy megelőzzön a vajda, fegyverfogástól sem volt ide
gen. A régi viták és ellenségeskedések növelték köztök 
a gyűlölködést. Békés ugyan is azon években, midőn Já 
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nos Zsigmondra korlátlan befolyást gyakorolt, mindent 
elkövetett, hogy a Báthori testvéreket visszaszorítsa. 
Rebesgették továbbá azt is : hogy Békés a pártoskodá
suk miatt szabadságaiktól már régebben megfosztott 
Székelyeket kedvezésekkel — Ígérvén t. i. nekik, hogy 
Maximilián császárt ősi szabadságaik visszaadására bi- 
randja — magához (igyekszik hajlítani, miszerint reájok 
Báthori ellen támaszkodhassék. Ezen gyűlölködések a 
közjót erősen veszedelmeztették; mert a Törökök, hírt 
vévén a viszálkodásról s élni akarván az alkalommal, 
arra agyarkodtak, hogy Békéssel Fogarast is hatalmuk
ba ejtsék.

XXXVII.

Bethlen Farkas folytatja.
1572;

E közben Kendi Sándor irja Konstantinápolyból, 
hogy a vajda üzenetét megvitte a nagyvezírnek, ki őt 
tisztességesen kihallgatván, s urát kegyességéről bizto
sítván, egyebek közt kérdést tön: vájjon kezéhez vet- 
te-e már a vajda az Erdélyhez tartozó -várakat kivétel 
nélkül ? Igen, válaszoló Kendi, az egy Huszton kívül. 
Mire a nagyvezír: Es Husztot miért nem vette kezéhez? 
Azért, mert néhai János Zsigmond azt bizonyos pénz- 
öszletben Csáki Mihálynak, Békés Gáspárnak és Borne
misza Farkasnak irta be. Ha találkoznak Erdélyben bé- 

'kebontók — rekeszté be a párbeszédet a nagyvezír — 
azokat ki kell irtani, hogy ügy ne járjon Erdély,-mint 
akkor, midőn Temesvárat összes kerületével hasonló 
pártoskodások miatt elveszté.
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Báthori Litvánnak Mohamed dragonián.

„Nagyságos kegyelmes uram. Örökké való szolgá
latomét ajánlásom után. Könyörgek nagyságodnak, 
hogy az háromszáz harminczkilencz tallér, az Bebélc 
Györg adósságábul, kit az apámnak adósa maradott 
vala, az felesígitül megszerezze nagyságod az atyám az 
országnak sok ideig való szolgálatjaírt, és énnekem is 
nagyságodnak hív szolgálatomírt. És az Békés Lázár
nál is száz és egy aran forint vagyon, azt is nagyságod 
parancsolja meg, hogy küldje meg. Mikoron nagyságod 
embere bejű, hozza be. Melyek felől császár parancso
latja is vagyon; ím, ezem nagyságod kevete Balogh 
Ferenczczel küldöttem. Ne hagyjon nagyságod, én is 
nagyságod árvája vagyok; csak az Istenírt is megmível- 
heti nagyságod. Ezen is könyörgek nagyságodnak, hogy 
mellettem az hatalmas császárnak és az pasának suppli- 
catio-levelit küldjen, hogy valami kevessel az kenyere
met megtöbbítenéjek, kit továbbá is nagyságodnak 
megszolgálom, és Istent imádok nagyságodírt. Az-Ur 
Isten megtartsa nagyságodat bódogságos egíszsígben. 
Datum Cons tan tinopoli die decima Octobris 1572. 
Nagyságodnak alázatos árvája és szolgája Mehemed 
dragomán, E er hát fia.“

XXXVIII.

XXXIX.

Báthori Istvánnak Muratbég.
1572. oct. 13.

Tekintetes és nagyságos úr, nekem különösen tisz
telt tárám. Köszönetemnek és szolgálataim örökös fel
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ajánlásának utána. Kérem nagyságodat, méltóztassék 
folyamodást nyújtani be a pasához s a császárhoz Talis 
nevű fiam mellett, hogy timar-ja, azaz: tiszte, legalább 
kétezer pénzzel öregbítessék. Mert nagyságod még ed
dig soha sem tett semmiféle jót velem, mindamellett hogy 
nagy mértékben szorúl szolgálataimra. Most ugyan 
nagyságod engedelméből Ámhád csausz elkapja előlem 
a konczot, de csak hallgassa ki nagyságod GrujoPétert, 
és Tódort, és Balogh Ferenczet, s meg fogja tudni, hogy 
én Ámhád csausz távollétében itt nagyságod valameny- 
nyi ügyeit gondosabban és gyorsabban intéztem el. 
Látom, nem igen szeretnek; de híjába, ez nekem tisztem 
a császár udvarában, a csauszok tiszte más-más. De 
mivel nagyságod úgy akarta, hogy egyvalaki, mihelyest 
minapában felkapott a csauszságra, túltegyen rajtam, a 
ki tolmács vagyok régtől fogva jelen öreg koromiglan, 
s hogy az engem illető jövedelem neki szolgáltassák k i: 
zúgolódás nélkül eléglem most is a kisebb díjt, melyben 
már Ferhát dragomán idejében részesültem vala, s hát- 
ratételemet eltűröm. Én ezentúl is egyiránt őszintén 
akarom nagyságodat szolgálni, csak nagyságod ne fe
ledkezzék meg rólam: hiszen elmúlik minden. — To
vábbá: Van nálam egy buluk szpahinak fia, kit gyer
meksége óta táplálok. Maholnap tizenkét éve, hogy 
szolgálatomban á ll; az otomán szokás és törvény szerint 
atyja helyén őt is illetné némi díj. Most pedig találtam 
módot neki nagyságod által valami jótéteményt szerez
ni, s nagyságod kegyességébe vetem reményemet. Lát
ván ugyan is, hogy számos másokért folyamodott, miért 
ne folyamodnék érettem is : hiszen könnyű és parányi 
dolog. S ha nagyságod méltóztatik helyet adni kérel
memnek, ekkép lehetne a folyamodást szerkeszteni: 

Hasszán Ben Musztafa a katonafiakkal, kik nem
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húznak zsoldot, szolgált Sziget ellen, utóbb Ámhád pasa 
alatt Albániában, ismét bér nélkül, aztán Kilidzs pasával
tengeri ütközetben volt, míg végre szolgámmá lett. S 

. mert szolgáim közé tartozik, kegyelemre méltónak tar
tom, és merész vagyok öt nagyúri kenyérben részesí
tésre ajánlani. Táplál a remény, hogy nem fog elutasí- 
tatni; s mert testvére is van a buluk szpahiak között, őt 
is lehetne közéjök sorozni, vagy pedig neki lovász-zsol- 
dot fizettetni. Egyébiránt amagosságos porta parancsá
tól függ minden. —

Bízom benne, hogy nagyságodnak e cselekedetét sok
szorosan fogja megjutalmazni az ég. Egyébiránt éljen 
nagyszerencsésen, boldogul és számos évekig nagysá
god. Kelt Konstantinápolyban October 13-án 1572. 
Alázatos szolgája Muratbég, a császári felség első tol
mácsa.1

XL.
Mehemed nagyvezérnek a Körösmentében való sze

gény népek.
1572.

„Fölségös, nagyságos és kegyelmes fejedelmünkéi 
itt ez földet fegyveröddel az hatalmas győzhetetlen csá
szárnak rabsága alá foglaltad, az hatalmas egy Istentől 
kevánjuk fölségödnek hosszú életit, egészségét, és min
dön dolgaiban jó szerencsét.

Mi megnyomorodott szegény rabjai fölségödnek az 
hatalmas császár után, Gyulához, Világosvárhoz, Desz- 
nihöz ésFöltothoz tartozó birodalom alatt fejenként kik 
nyomorgunk, alázatosan könyörgünk fölségödnek, mint 
kegyelmes fejedelmünknek az hatalmas császár után, 
fölségöd kegyelmesen hallgassa meg szónkat, nyomoru- 
ságinkban való könyörgésinket.
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Először: Samolkeszi vidíke, kik Kerecséni László 
idején Gyulához tartottunk, egy Farkas vajda miatt, ki 
onnan Gyulából szaladott volt akkor ki, mastan váradi 
házhoz való birodalomban lakik, ki mastan éjjel és nap
pal annira dúlja, fosztja és pusztítja itt ez császár fölsége 
birodalmát, falúkat égetnek, az szegén népet fogdoztatjai 
égetik, sztitik szegényüket, úgy sanczoltatja az szegény 
községöt, annyira hogy immár egynehán falúk miatta el
pusztítanak, ahol mi kevesen megmaradtunk is, éhhel- 
halóvá, búdosóvá lettünk miatta. Továbbá, az Bély kas- 
télban lakozó tiszttartók és vajdák miatt azonképen két 
felé való fizetéssel, szolgálattal kínoznak, nyomorgatnak, 
kiket semmiképen el nem szenvedhetünk.

Annakutána ismeg itt Jenőhöz tartozóban ez Kőrös 
mentet Bélyben lakó Botha Ferencz és Sándor vajda 
annyira elnyomorította az szegénségöt, teljességgel mind 
elpusztítanak, annira hogy immár sem ispahiánknak sem 
magunknak semmivel nem lehetünk az sok nyomorúság 
miatt. Továbbá, fölségöd az mely béköt közinkben bo
csátottad, az miatt inkábban elnyomorodánk, mert éjjel 
nappal az ellenség házunkban eszik, iszik és aluszik; reá 
nem támad, hanem mikoron is megyünk panaszlani, csak 
elhallgatja; nem tudjok: egy-e az ellenséggel avagy ro
konság-!, minket nem kezde oltalmazni az ellenségtől; 
mert egyéb békök ’idejében ennyi sok tolvaj nem vala; 
mert mikoron hírt adtunk, az egész tartománt általfu- 
totta az ű vitézivel, mégis megtalálta az ellenségöt; de 
ez mastani fejedelmünk inkábban akar a hívös házban 
veszteg ilni, hogynem mint minket oltalmazni az ellen- 
ségtül; azért fejedelmünknek is ilyen jóságát mondhatjok.

Annakutána ismeg Deszni vidíkét egy özvegy nö- 
möe asszon birja; kik az hatalmas császár rabjai vol
nánk, az is anira elnyomorítatott tiszttartóival, adófize
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téssel, szolgálattal, kölömb-kölömbféle sok nyomorúsá
gokkal, egynehán falúi az hatalmas császárnak immár 
elpusztultanak miatta, az több is mind elpusztúl, ha föl- 
ségödnek gondja nem lészen rejá.

Annakutána ismeg az csúcsi tiszttartó sok latrokat 
tart, kik éjjel és nappal az erdőn járnak, falúkra rejá 
mennek, dúlnak, kóborolnak, pusztítnak, emböröket 
fognak, az erdőn kenozzák, sanczoltatják űket; mastanis 
az csúcsi latroknál, az Bélyhöz, Desznihöz tartozó lat
rok kezében harmincz embör vagyon fogva; annékül 
szántalanan vannak, kiket megsütöttenek, úgy változ
tak ki tőlük; sokakat ismeg le is vágtának bennök, úgy 
pusztitjákaz hatalmas császár jószágát, annyira hogy im- 
márcsakKápolna vidíkén hatvanhét falú vala az hatalmas 
császár birodalmában, mastan immár csak huszonegy falú 
maradt benne, az többit mint elpusztították, ezökbenis, 
kiben annakelőtte tizönhat, tizönkét ház volt, mastan 
kikben négy, kiben két ház vagyon; ezökismind elpusz- 
túlnak, ha fölségödnek gondja nem leszön reánk.

Közönd vidíkét ésFöltot vidíkétaz csúcsi tiszttartó 
az Csúcsi Miklós az ű sok latraival mind elpusztétotta; 
az latrak, valamennyi jár az Kőrös mentében és búdosik, 
mind az Csúcsi Miklós házánál talál szállást, és azokkal 
éjjel nappal eszik és iszik, és körűié laknak széllel.

Mindennyi sok nyomoruságinkért, fölségös kegyel- 
mös urunk, bocsátottunk fölségöd eleiben Föltot vidí- 
kébel Balás Miklóst, ki mindön nyomoruságinkat fölsé
göd előtt igazán megmondhatja; mert minekünk sem 
szakmáriaktul sem ecsetiektül, sohonnan másunnan nyo
morúságunk nincsen, hanem mind az erdélyi vajda bi
rodalmában valóktul vagyon nyomorúságunk; mert föl
ségös urunk, valamennyi szolgái vannak az erdélyi vaj
dának, mind tolvajok és latrok, az szegénségöt fosztják,
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dúlják, égetik. Továbbá, ha spahiánknak szolgái kő- 
zinkben jű, azonnan házunkra ütnek és konczonként vag
dalják, és az erdőn rabokat tártnak, melyet levelben is 
megbizonétunk. Az elmúlt telön az lippai bék ütött vala 
egy falúra, az mely falú rakva vala latrokkal, azoknak 
mind fejőket vevék az falún, az mely elszaladhata, az 
erdőre futának, akkoron az erdőn egynehán rabok valá- 
nak, azokat mind darabra hányák. Ezt mondhatjok 
Érdél felől és az erdéli vajdának latrai és tolvaji felől.

Ezön is könyörgünk fölségödnek egészségéért és jó 
szerencsájért, kik mi igön megnyomorodtunk az nagy 
sok nyavalyának miatta, kétfelé adófizetést és szolgálatot 
nem tehetünk; lám az vajda birodalma alatt valók is 
azonképen az hatalmas császáré, mint szintén az tí föl- 
sége vitézi; avagy fölségöd engedjön azoknak az ma
gyaroknak fizetnünk és szolgálnunk, avagy azoktul ol
talmazzon meg fölségöd az hatalmas császár éltejért és 
jó szerencséiért, hogy legyünk egyfelé, mert ekképen 
teljességgel el kell pusztúlnunk, meg nem maradhatunk.

Fölségödtül kegyelmes választ várunk, mint ke
gyelmes fejedelmünktül, mert ha fölségödtül ez Balás 
Miklós által mastan jó válaszunk nem leszön, avagy ha 
emböre nem jtí fölségödnek, ki ezöket meglássa, és az 
erdéli vajdának parancsoljon ezökrŐl, ez Jenő tartomá
nyának mind el kell pusztulni; avagy ha fölségöd em
berét nem bocsátja is, adjon oly parancsoló levelet föl
ségöd, hogy ki mellett megmaradhassunk, az élő Isten
ért könyörgünk fölségödnek, mint kegyelmes fejedel
münknek. A. 1572.

Ez level költKőrös mentében való szegény népektül“
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X L I.

Erdély rendel v ég ié it hoznak.
1573. januárius 6.

. . Értjük nagyságodnak rólunk és hazánkról való 
kegyelmes gondviselését, hogy nagyságod tiszti szerént 
és az közönséges állapotnak kívánsága szerént nem ré
gen is minden dolgokról megtaláltatta főemberei által a 
hatalmas császárt. Azt is értjük, miben függ onnat ki
váltképen az mi megmaradásunk, tudniillik hozzá való 
hívségünkből és egyességből; mely gondviselését nagy
ságodnak híven meg akarjuk szolgálni, mint kegyelmes 
urunknak. '

Megemlékezünk penig róla, hogy ezelőtt is, minek
utána Istennek rendeléséből nagyságodat szeretetből vá
lasztottuk fejünk felé, és az hatalmas császárnak is nagy
ságodban nyugott meg kedve, akaratja: mindenkor intett 
minket erre a hatalmas császár, hogy nagyságodtul 
függjünk és egy értelemben legyünk. Látjuk penig mi 
magunk is, minemü nagy birodalmak romlottak meg 
a visszavonás m iatt; akarván azért a veszedelmet tá- 
voztatni, kívánjuk szüből, hogy a nagyságodhoz való en
gedelmesség" és köztünk való egyesség megtartassák: 
azért nagyságod Isten segítségéből ezután is viseljen 
oly gondot reánk, és az egyenetlen elméket egyesítse 
úgy nagyságod, hogy efféléből közönséges veszedelem 
reánk ne következzék. Értvén főképen hatalmas csá
szár mozdulását . . .“
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X L II .

Apafii Györgynek *) Békés Gáspár.
1573. januárius 27-én .

„Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint uram
nak, atyámfiának.

Értem az kegyelmed levelét, uram, kiből azt veszem 
eszembe,bogy te kegyelmed azért igazít másuvá engemet, 
hogy te kegyelmed azt az munkát nem akarja felvenni. 
Nincs mit tennünk, uram, ám járjon; miért penig hogy 
ti kegyelmetek által lőtt vala az válasz, azért akarom 
is megint kegyelmed által megtalálnom vajda uramat. 
Értem azt is , hogy kegyelmed azt értette, hogy itt az 
én házamnál igen nyilván és titok nélkül szólnak az 
keresztyén császár felöl, ő felsége felöl. Úgy vagyon, 
uram, de értem, mely igen titkolta mostan kegyelmetek 
ez mostani gyűlésben. Hogy penig kegyelmed azt írja, 
hogy az fejedelem dolgának békét hagyjak, arra kegyel
med ne intsen, sőt minden dolgaimban, kit elől említ, 
értem. lm látom, mely igen örííl kegyelmed is az egye
nességnek; de nyilván azt hittem, hogy ilyen dologért 
te kegyelmed nagyobb munkát is felvegyen. De úgy 
kell lenni, miért Isten akarta. Hogy penig azt írja ke
gyelmed, hogy nem Niederlandban lakunk, én is tudom 
hogy még Fogarasban lakom; ezután is ott kell laknunk, 
ahol Isten akarja. Tartsa meg Isten kegyelmedet. Ex 
Fogaras 27. Januarii 1573. Servitor et frater Casparus 
Békés.“

*) Valószínűleg, a másoló hibájából, Gergely helyett. Gromónál olvassuk, 
hogy Apafii Gergely János Zsigmondnak, — s most talán Báthorinak is, — 
fő udvarmestere volt, a 49. lapon is Gergelyről van szó. Egyébiránt György is 
lehetett, Lénárdnak lia.
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XLin.

Szélűn szultán Báthori Istvánnak.
1573. marcz. 11.

„Magnifice et fidelis noster dilecte. Ez én hatalmas 
császári levelem mihelt tehozzád jutand, ezt megértsed, 
hogy levelet küldettél vala én császári hatalmas por
támra, miírt hogy császári parancsolatom küldettetett 
vala, hogy az budai jancsárokban és az gyulai pattan
tyúsokba .az váradi kapitán fogva tartásának dolga ide 
az hatalmas portára megizentetett vala. Azírt, hogy mi 
dolog volna, jól meglátni. Az váradi kapitán mihelt meg
hallotta volna, hogy az muszulmányokbul nímely em
berek rabbá esett volna, mindjárást megkímlelni egy 
áros embert küldött, és az nímet pártra rejá találkozván, 
az jancsároknak ketteit az áros ember pínzen megvötte 
tűlök, és az váradi kapitánnak hozta és neki adta. Az 
váradi kapitán is, az sebeit meggyógyítván, az én hatal
mas parancsolatom oda jutása elűtt két holnap, egy fil- 
lérnélkil őket hazájokba küldette. És az pattantyúsok 
is valami latrokra találkozván, megfogván, mikor immár 
elviszik volt őket az latrok, az váradi kapitán utánok 
embert küldvín, mendeniket kézbe hozzák és az top- 
csákat megszabadítván, az latrokat úgy a szemei előtt 
megbíintetvín, azokat Gyula várába küldette. És az 
mely csaus az budai csausok közzííl oda küldettetett 
volt, mikoron Váradra jutott volna, az váradi kapitán 
jómódon társokat és vezérlőket vele bocsátván, hogy 
az fílő helyekrül őtet elkísirtettík volna, hat ember 
vele megmaradván az többi visszatérísek után, immár 
ingyen sem víltík volna, hogy hertelen nímel latrokra 
találkoznak, és rejájok rohannak, és az csausot elvi
szik, az falubeliek utánok esnek, az csausot megsza- 

I. 5
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badítják, az tolvajokat kézbe hozzák, és az váradi kapi- 
tán az csausot hozzáviszi, és költsíget adván elbocsátta, 
és az latrokat megbüntette.

Továbbá, az budai pasa embere által mely levelet 
küldettél vala, abba ezt írtad: hogy az Bugdan, ki előbb 
moldovai vajda vala, annak az dolgába parancsolatom 
szerint eljárván, megkímletted szertelen igen szegín 
voltát, és mostan Kassán laktát hallásodat izented; és 
mind ezektül megválva, valamit jelentettél, mendenesttil 
ez én császári fines portámra beadatván, az én császári 
tudományomba befoglaltaték.

Azírt, az te ez én hatalmas fines portámhoz való 
igazán és hivsíges engedelmed és szolgálatod szerint, 
az hivsígnek és egyenessígnek útján az lábadot, erősen 
nyomjad; és az országnak és az közsígnek megőrizísibe 
és megtartásába kilembkilembféle diligentiával líteledet 
tudván, megparancsoltam, hogy mihelt ez én hatalmas 
császári parancsolatom hozzád jutand, jó vigyázással 
lívín, azok, akkik ez én hatalmas portámhoz engedelmek 
nincsen, és azok, akik latorkodnak ettolvajságba járnak 
jómódon, ammikípen neked tetszik, erősen megbüntet
vén, az olyanféle latroknak semmi kedvezíst ne tígy, 
inkább érdemekhöz kípest mendeniknek az ő míltán 
való bintetíseket helyrehozzad, és erősen írette lígy, 
hogy sohannan az muszulmánoknak valami kárvallások 
ne lígyen; és ezen császári parancsolatomnak ellene és 
kilembözísire senkit ne jártass; és az megmondot.tatott 
Bugdan felől is Kassába volta hírit nem igaznak értjük, 
az dologba is rejá vigyázván, menden módon hunvoltát 
jól megtudakozván, ha teljessíggel igazán megesmer- 
heted hunvoltát, ahozkípest ammimódon kípesen tetszik, 
azon módon cselekedjél, és ide megizenjed, és menden 
odavaló híreknek ide császári székemre izenísedrül el
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ne szűnjél. Ezt így tudjad, és én császári jegyemnek 
helt adj, és megliigyjed. Datum Constantinopoli, unde
cima die Martii 1573. Ex commissione suae altitudinis, 
Murat interpres primarius excelsae curiae.“

XLIV.

Erdély rendei végzést hoznak
1573. junius 24.

. . Jóllehet esmerjük szegény községünknek ez 
mostani ideiben elég fogyatkozásokat, mindazonáltal 
meggondolván a nagyságod szükségét, a hatalmas török 
császárnak szokott adónkat megadjuk, és ez jövendő 
szeht Péter napjára egy pénz híján egy forintot Ígérünk
nagyságodnak......... “

. i ,

XLV.
! -

I^ lv á r i István számot ád Békés Gáspárnak bécsi
működéséről.

1573. aug. 17.

„Spectabilis ac magnifice domine, domine mihi sem
per observandissime atque confidentissime, servitutis 
meae sinceram commendationem. Tegnap előtt, azaz: 
15. Augusti utamból megérkezvén, az mint én personalis 
praesentiát és több bízott uraimat barátimat az Yöröskű*)

*) Pozsony vármegyében. Békés a vár és uradalom megvétele iránt alkudo
zásban állott Maxiuiiliánnal s a Fuggerekkel.

5*
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dolgáról tanácsoltam legyen, kiért innen kimozdultam 
vala ez elmúlt 1. die Augusti, megszerezvén, elhallgatás 
és halladék nékül ím írva küldöttem nagyságodnak. 
Elolvasván azért és magában jól meghányván vetvén, 
nagyságod lássa, mint tetszik. Ha ezszerént bene con
tentus marad-e meg nagyságod rajta, vagy ez nem 
tetszvén, más módot akar élőmben adni, te nagyságod 
lássa; és kérem az Istenért is nagyságodat, hogy men
nél hamarabb lehet, nekem róla választ adjon, teljes 
akaratjának tanúsága adásával, hogy időt benne ne 
veszessünk. Mert ebben hogy mint procedáljak, netalán 
az én tetszésem szerént ugyan nagyságod tartozott 
volna legelőször is engemet admoneálni és meginformálni

Továbbá: Még mind ez ideig sem ada nagyságod 
választ azokról, sem császárnak ü fölségének sem én
nekem, az melyekről tulajdon emberem által írtam 
nagyságodnak, azaz: az vár árának letételének termi
nusáról, kit nemcsak én szegény fejem alég várok, de 
ű fölsége is alég várja, hogy hamarabb elérkeznéjek; 
kérdezte is tí fölsége tülem. Azért ne késlelje nagysá
god, mert ideje volna, uram, immáran Isten akaratjával 
nekem is ennyi hosszú idő alatt az kénos kötélből ki
szabadulnom és szegény házam népét meglátogatnom.

Ilsungh Györg uramnak az mit tegnap írtam pos
tán Augustába, az mását annak is, ím nagyságodnak 
küldöm.

Postán Rueber uram keze által ez elmúlt Júliusnak 
végében az m ely dolgoknak m ásait nagy Ságodnak küld
tem volt, igen kívánnám, hogy nekem megirnája n a g y 
ságod, ha azok épen jutottanak-e nagyságod kezében.

A mint én értegetem, Fugger Markus fog alá jünni 
Augustából az vár dolga megvégezésejért, ki ez a do
loghoz elő és legjobb akaratú volt az íí fölsége kegyel
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mes intésére, és ha bizonynyal ez jövend, tisztán remén- 
lem, hogy nagygyal is jobb módon fogunk végezhetni, 
jelesben d« instrumentis bellicis et commeatu etc.

Vajda szolgája T. d. *) ez hónak 6 napján érkezett 
ide Nikispurgból, mert oda járt előszer ű húgához. Meg 
kell Isten akaratjával látnunk, az mit otthonn főztek, 
miként kezdik feladni; kiről az mi értelmet veendek, 
nagyságodat megtudósétanom el nem felejtem. Igen be
teg erővel vagyon ugyan szegény frater T.

Az fii dolgoknak válaszát urgeálnom meg nem 
szűnöm annak módja szerént mind ű fölségénél s mind 
az uraknál; képzem is, hogy sokat nem fog halladni.

Dobszai uram, jószága dolgáért még oda vagyon, 
de azt hiszem, hogy immár nem fog késni, hanem hamar 
visszajű; és mikor megérkezik, kész leszek az jegyzést 
vele is közlenem, a mint nagyságod nekem irta és pa
rancsolta.

Az én levelemet, kit írtam házam népének, hogy 
nagyságod megküldje hamarsággal, igen kérem nagy
ságodat az én szolgálatomért, és ha mit irand feleségem, 
azt is küldje meg nekem nagyságod szolgálatomért.

Az Úristen tartsa meg nagyságodat bódogul min
denekkel, és az Úristen engedje, hogy immár hamar 
időn jó egészségben és örömben lássam nagyságodat. 
Viennae 17. die Augusti anno Domini 1573. Ejusdem 
spectabilis ac magnificae dominationis vestrae servitor 
deditissimus Stephanus Földvári m. p.

Az nagyságod kívánsága szerént kész az level mind 
az jus regiummal egyetemben igen szépen; az ki megírta, 
immár kétszer munkálódott ez jámbor barátom nagy- 
diligenter benne, kinek nagyságodtul fejér szőnyeget 
ígértem, de én mind ez ideig nem láttam, és ha nem

*) Valószínűleg Tamás deákot érti, Bátbori biztosát.
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leszen is nagyságodtul, de nekem pénzemen is meg kell 
vennem, mert ennyi nagy munkájért szómondotta nem 
lehetek, tudja jól nagyságod. ·

Az levél váltsága elfelejtve ne legyen nagyságodtul· 
Am én megírtam vala nagyságodnak, hogy 500 tallérra 
hoztam volt.

Végezetre, jól meglássa nagyságod, mit indétott 
énáltalam Listhius uramnál az Kendi Farkas dolgában, 
kiben én eljártam diligenter, és naponként választ is 
várok róla, mert a mint K. F. beszóló, ehhez ű semmi
képen nem accedál, nekem azt mondotta, ha idegen or
szágba kellene búdosni is. Ez dolgot pedig éntűlem bi
zony nem vötte, meghigyje nagyságod írásomat. Hanem 
János uram az bátyja írt volt neki róla, sőt azt ű ingyen 
nem érti, hogy indétottam legyen én az dolgot Listhius
............*) és bosszonkodva hozá énelőttem beszédbe elő
ez dolgot. lm, úgymond, mire akarna engem az én bá
tyám vinni, de bizony, soha az nem leszen, úgymond. 
Meghigyje nagyságod, hogy csoda olasz ingeniummal 
praeditus ez ifid, ki naponként megismerszik benne; 
Kelemen deják jó részt meg is tud mondani erkölcsében, 
csak kérdezze meg nagyságod, vagy János uram, serio. 
Azért lássa nagyságod, mit gondol felőle, etc. mert nem 
tréfa, hogy immár indétottuk.“

XLYI.

Földvári István Békés Gáspárnak.
1573. sept. 9.

„Spectabilis ac magíiificáe dominationis vestrae de
ditissimus etc.
*) Egy sor levágva.
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Te nagyságodnak azt írhatom, hogy császár ő fel
sége, a mi kegyelmes urunk, heted napján ez hónak 
adott választ mindazokról az kevánságokról, az kik 
nagyságod értelmiben vágynak, kikről minekelőtte bő
vebb értelem mehessen nagyságodnak, akarom ígyen 
élőbbén nagyságodat vigasztalásnak okáért rövideden 
informálnom.

Mi illeti az első és fő dolgot az concordia felől, hogy 
te nagyságod magát megtartván olyan híven és nagy 
tökéletességgel eljárt dolgában, a mint vele tartozott, 
meg nem declarálhatom mostani írásomban, ő felsége 
mely nagykegyelmesen és becsületes névvel vette te 
nagyságodtól, kit hamar időn az ő felsége írásából meg
ért nagyságod. Ne féljen bátor nagyságod, se a nagy
ságodra néző ő felsége jámbor hívei, mert, hála az Úr
istennek, most immár sokkal különben vagyon és me
gyen az dolog, azaz: a mint a szükség kívánja és az 
állapot, ahhoz illendőképen vagyon.

Megbusult és igen megbosszonkodott ő felsége a 
vajda sok tétováin, kiket nemmostulta eszébe vett ő fel
sége ; azért íin tanúsága adatik nagyságodnak, mit cse
lekedjék nagyságod; szinte ahhoz tartozó, mint nagy
ságod és az hívek kívánták, mert tovább ő felsége így 
csak hallgatással nem szenvedheti a sok méltatlanságot. 
De azt a tanúságot Dobszai István által levelembe kötve 
küldöm nagyságodnak, igaz dolog nagy félelemmel, 
mert a hogy magát meg nem tűrhette, hanem szapa- 
rábbat beszélgetett, ki is cserdült beszédéből, hogy nem
csak az maga dolgáért jött volt; Tamás deáknak tud
tára is vagyon, ki előtt sok esküvésekkel igen is szabó- 
dott, de ő nem tudja, hogy én jól értem; én nem akar
tam vele, róla vesződnöm, mostan pedig csak nagysá
godnak irom. Ennekokáért nékem az igen tetszik benne



72

hogy te nagyságod bízott fő emberét bocsássa jó idején 
az ő háza felé Keresztárra, ki az leveleket vegye kezé
hez tőle és vigye azt be nagyságodhoz bizodalmason, 
hogy Dobszain oly dolog valami ne essék, kit nem kí
vánnánk, kitől az Úristen mindnyájunkat boldogul és 
kegyelmesen megoltalmazzon; mert valamit kívántunk, 
mindenekről szinte azonszerént való jó és kegyelmes 
válaszunk vagyon. 0  felsége pedig énnekem igen meg
parancsolta erősen, hogy a levelemmel hamar értessem 
nagyságodat postán Rueber uram gondviselése által, 
hogy a következő levelek bevitelére oly fő gondviselés 
legyen, hogy épen jussanak nagyságod kezébe. Kire, 
az Istenért kérem nagyságodat, hogy éjjel nappal 
igen szorgalmatos gondviselése legyen nagyságodnak, 
kiket sokkal örömösben küldenék Rueber uram gondvi
selése által meg, és nagyobb bizodalommal, hogynem 
Dobszaiuram által, mert jól tudom én, hogy késedelmes 
is ő já rása ; de én a nagyságod parancsolatja ellen vé
teni nem akarok, holott azt parancsolta nékem nagysá
god, hogy őáltala küldjem meg az választ.

Kendi János uram azúristennek nagy hálaadással 
tartozik, és míg él, ő felsége után te nagyságodnak szol
gáljon mindörökké, mert az nagyságod énáltalam való 
nagy törekedésére ím megadta ő felsége minden jószá
gát, valami az patrimonium, Vécscsel egyetembe; de 
Görgényt tovább időre halasztotta ő felsége, ki az is 
meglészen kétség nélkül, az ő ideje eljővén; mely meg- 
adománynak levelét és instructióját nagyságod kezébe 
küldeti velem ő felsége, mint ki énáltalam az ő fejét kö
tötte János uram hűségéért ő felségének; azért ezután 
is csak nagyságod által tartozik Isten után, az, hogy ő 
felségéhez minden tökéletben és hűséggel hordozza ma
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gát minden üdőben; én az tanács . . Mikor pedig ő fel
sége levele erről nagyságod kezében lészen, először 
János uramat az hűségre megtartozik nagyságod erős 
hittel kötelezni, a mint nagyságod énáltalam erre ma
gát ajánlotta ő felségének; azért magához hivatván 
nagyságod János uramat, érteni adhatja nagyságod 
bátorsággal; kiről illik veszteglésnek lenni az ő ideiglen, 
kiről ezután bővebb Írása mégyen nagyságodnak. Pa- 
trociniumáért Listhius uramnak az 300 aranyat meg
ígértem volt, a mint Kendi Farkas, János uram nevével 
assecurált felőle; azért nagyságodnak legyen gondja 
róla: elhallgatásba ne menjen az dolog, hogy a jó úrtól, 
ki nélkül nem lehetünk semmiképen, meg ne jegyez
tessünk.

Az oltalom dolgában nagyságodnak, se az több hí
veknek kétsége ne legyen semmi, mert minden kétség 
nélkül országát ő felsége meg akarja tartani és híveit 
megoltalmazni az ő felsége fejedelmi méltósága szerént; 
és ím ír ő felsége mind az három nemzetbeli főfő sze
mélyeknek te nagyságodra credenti ale velet, az mellett 
instructiót küld ő felsége, mint és hogy cselekedjék te 
nagyságod véle az ő felségéhez való köteleztetésben, 
melyben az nagyságod persvasiójánakazén Írásom sze
rént igen helyt akar adni ő felsége, mivel hogy te nagy
ságodban mindeneket megtapasztalt ő felsége valósággal. 
Ez mellé az adomány hogy meg ne fogyatkozzék, sum
ma pénzt akart ő felsége nagyságod kezébe küldeni, és 
azt tulajdon csak az nagyságod industriájára és hűsé
gére adni, miként kelljen abból az hívekkel is cselekedni) 
az ő felsége javára ; jövendőre az ő felsége hűségére 
kötelezendőknek is kinekkinek az ő mivolta szerént mit 
kelljen és akarjon abból distribuálni, hogy az hívségben 
bizodalmasban megtartassanak; jóllehet ez summa
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pénznek beküldésében ez hántása látatik ö felségének, 
hogy titkon bevitele nem lehetne, hanem kívánja ezt 
ő felsége kegyelmesen te nagyságodtól, hogy annyi 
summát, a mennyit ő felsége arra rendelni végezett, 
kit megnevez d felsége Írásában, ugyan ottan az Ve
reskő árából tennéje le és erogálnája nagyságod, kiről 
ő felsége assecuratoria leveliben felel ‘és megbiztatja 
nagyságodat, hogy szinte annyi számú summát letészen 
itt ő felsége minden fogyatkozás nélkül az vár árában, 
meghigyje azt bizonyosképen nagyságod. Ugyanazon 
summa pénzből Andrási Péter uramot atyjával egye
temben, az lüvségben hogy bizodalmasbak lehessenek 
az több' fő székelyek előtt, mint és hogy megbecsülje 
nagyságod, azt ő felsége nagy kegyelmesen az nagy
ságod jó ítéletére hagyja, mind az több fő székelyek
kel egyetemben; mert megnyugodt ő felsége abban, 
hogy te nagyságod mindeneket az ő felsége jovára és 
hasznára cselekedik.

Péter uram, atyjával egyetemben az ö levelekben 
ő felségének panaszolkodtanak jószágok dolgaiért és 
állapotjok felől; kiről hogy ő felsége nem irt vajdának, 
egy szálat ne gondoljanak ő kegyelmek és a több hívek 
is vélek, mert majd különben lészen a dolog, kit megért 
nagyságod az ő felsége instructiójából; de ez dolog 
igen titok légyen, uram, annak módja szerént. Látja és 
jól érti ő felsége, hogy semmit sem kezdett gondolni 
parancsolatjával és azért nem ír vajdának.

Az vajda matrimoniumja, mint ezelőtt megírtam 
nagyságodnak postán, soha véghez nem mégyen, bi
zonynyal írom nagyságodnak, mert Somlyón a királyi 
nemet el nem tarthatja: azért méltó rajta könyörülni.

Az appellatióról most áj levele sem nagyságodnak 
sem Telegdi Mihálynak az többivel egyetemben nem
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adatik, miért hogy ilyen becstiletlen lett vajdánál az ö 
felsége parancsolatja mindenképen; hanem nagyságod 
éljen az ő felsége előbbi adott két levelével, kiknek ha 
helyt nem adna vajda és executióra akarna menni, 
csak az, uram, az dolog és tanúság róla, hogy nagysá
god az executiót éld ne bocsássa, mondván: még nincsen 
az dolog, úgymond, végben, mert az ő felségére való 
appellatiót éld nem bocsátá vajda; és ha mindazáltal d 
ugyan peragálni akarja, te nagyságod totis viribus és 
minden módon resistáljon minden engedelem nélkül. 
Ehhez az d felsége kegyelmes segítsége is mindjárást 
succurrál, ki az idd alatt Rueber urammal praesto lészen. 
Harinai uram, Telegdi Mihály uram és az több ahhoz 
való atyafiak ezent értsék és ahhoz tartozzanak Valko- 
vár és Nagyfalu felöl, de hogy azok sokan vannak és 
nem tudom mindeniket minémű tökélettel légyenek, jól 
meglássa nagyságod, ebben úgy értsen efféle valamit, 
hogy vajdának értelmére ne jusson.

Vajda csak hazudoz: nyilván értetik; kiért néki in
nét is szó adatik csak; ebben bizonyos légyen nagy
ságod.

Mi az nova donatiókat és statutiókat illeti, íme ö 
felsége vajdának erősen megparancsolja Tamás deák 
által, hogy azokban az d felsége híveit meg ne merje 
semmiképen háborgatni, és magát csak szolgai határban 
tartsa, mert meg vagyon az néki határozva, mennyire 
kelljen nyújtózni, és ha ellene tovább is pergálni fog, d 
felsége az d fejedelmi méltóságát meg akarja oltalmazni, 
kit vajda meg fog igen üsmerni. Harinai uramnak és 
egyebeknek is az nova donatiót megadta d felsége; az 
Berendi György jovainak is a mi nevekkel kivántatott. 
A statutoriát nagyságodnak Fogaras dolgában meg
szerzettem, kit a confirmatio-levéllel, mely igen szépen
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vagyon a jusregiummal egyetemben, megküldöm nagy
ságodnak akkor, mikor az váltsága meglészen. Listhius 
uram pedig nagydiligenter való törekedésemre most az 
elébbi sententiát affirmálja az levél váltságaért, azaz: 
500 tallért, kinek alatta nem akar venni, azt mondja, 
miként immár két vagy három levelemben is megírtam 
nagyságodnak; azért szükség, hogy nagyságod ne kés
lelje ; vegyük ki onnan az levelet, mennél hamarabb le
het. Pekri Gábornak és Radák Lászlónak a statutoriát 
megküldöm nagyságod kezébe Dobszai uram által.

Ibrányi Ferenczet, ím, megengedte ő felsége, hogy 
az jövendő szent Lukács octávájára bemehessen nagy
ságodhoz azFogarae causájára, nem akarván ő felsége 
azt, hogy propter illius absentiam nagyságod fogyatko
zást végyen abban; de így hogy az jövendő szent György 
octávájára sine omni ulteriori dilatione az ő dolgában 
compareálni tartozzék, a mint neki meg vagyon hagyva; 
az ország bíróitól mandátumot szerzek és küldök reá. 
Déva dolga ugyan csak abban hagyattatott, mert igen 
jól érti ő felsége, hogy vajda semmi parancsolataival 
nem gondol . . . .  azért semmiben nevelni nem akarja, 
hanem ő felsége más móddal akarja eleit venni dolgának

Bánffi László és Forgács Pál szinte most igen tá
mogatják az vajda engedelmességét ő felsége előtt ké- 
méletlenül: a sem használ neki.

A comességről való levelet most iratom.
A Vereskő dolgáról csudálkozik ő felsége, hogy 

nagyságod ilyenképen resolválja magát; azért a nagy 
Istenért, siessen nagyságod mennél elébb véle; mert 
mihelyen Isten akaratjával a kezünkben lészen és bir
tokunkban, más idő fordiíl azonnal. Sapienti satis sit 
scriptum, mert sem írnom sem izennem nem mérek. Ne 
tartson pedig nagyságod valami csalárdságtól vagy
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megkárosítástól, mert az ón igaz hitemre írom, uram, 
hogy nem ide való dolog affélét csak gondolni is ; meg
bocsásson nagyságod.

K . . . felől mind ez ideig semmit ő felségének nem 
emlékeztem.

Ezen is felette igen kérem nágyságodat ugyan a 
nagy Istenért: vesse hátra nagyságod az Mágocsi és 
egyebek méltatlan és minden igaz értelem nélkül való 
irogatásit, mert azok az irigységből támadott hamisság
gal semmit nagyságodnak nem használnak, hanem ol
tani akarják csak az igazságot nagyságodban, kivel 
magát nagyságod is minden ok nélkül töri, aggasztalja. 
Azt pedig felesben mostani időben igen eltávoztassa 
nagyságod magától, mert ím fundamentumot vetünk 
Isten akaratjából, és a mit kívántunk, a szolgálat ideje 
rajtunk lészen, kinek Isten után csak nagyságod lészen 
az ő fudamentuma és minden gondviselője, kit hiszem 
hogy nagyságod becsülettel megponderál.

Az megírt summát esztendőnként az nagyságod 
személyére megnevezi ő felsége és megadja bizonynyal, 
elhigyje nagyságod; csak hamarabb a Vereskő dolgát 
maturálja nagyságod, kiben ha eddig vég volna nagy
ságodtól,1'az én hitemre, ugyan most megművelné ő fel
sége nagykegyelmesen.

Ezeket akarám nagyságodnak rövideden és igen 
hamarsággal megjelentenem, mert jól tudom, hogy alig 
várja nagyságod, hogy ezeket hamarább érthesse,

Kara Péter dolgában parancsolatot ad ő félsége az 
egri kapitánynak, hogy eligazítsa dolgát, mert ő felsé
gének felküldte levelét az kapitányságról. Ezt megje
lenti Ugnotnak*) ő felsége; ez mandátumot,megküldöm

*) Gondolom, Ungnad-ot érti.



78

nagyságodnak kezébe, és az Kara Péter leveleit, kiket 
nagyságod kezembe küldött volt.

Kendi János uramnak egy levelecskét írtam , kit 
be nem pecsételhettem azonért, hogy nagyságod meg
olvassa ; és már hogy én elfelejtettem volna bepecsét- 
lenem siettemben, nagyságodhoz hivatván, adja meg 
nagyságod neki az én szolgálatomért. Másik levelecské- 
met, kit írtam házam népének, küldje meg nagyságod 
hamarsággal az én szolgálatomért, és ha levelet irand 
nékem, azt megszolgálom, ha megküldi nagyságod. Az 
hatalmas Isten vigasztalja nagyságodat és jó egészség
ben nagyboldogúl megtartsa mindenekkel, amen. Vien
nae 9. die Septembris anno Domini 1573.

P. S. Csáki Pált és a többi főfő népeket, tudom hogy 
nagyságod el nem felejti annak módja szerént requirál- 
n i; ő felsége mindeneket az nagyságod bölcs gondvise
lésére hagyott és hagy is, de mentői titkosban lehet, 
úgy cselekedjék nagyságod.

Végezetre Forgács Pál jelentéséből jutott értelmére 
Listhius uramnak, hogy Csákán Balásnak egy igen jó
járó szép tiszta pej ló vagyon, úrnak való, az mely nél
kül igen szűkölködik, mivelhogy császár ő felsége el
vette tőle és Ferdinánd herczegnek adta az nagyságod 
minapi küldte lovát, kit igen kedveli vala, miként meg
írtam nagyságodnak ezelőtt való levelemben; azért 
nagyságodnak legyen gondja felőle, hogy ha ide való
nak ismeri nagyságod, tehát szerezze ide Balás uramtól 
nagyságod, mert jól érti nagyságod, hogy ez ember nél
kül semmiképen nem lehetünk. Igen helyen is jár most 
minden dolgainkban, ki a vajda tétováit ugyan lator- 
ságnak nevezi énelőttem.

Bocsánattal Írván nagyságodnak, Rajki Gábor kért 
erősen, hogy az ő kötéslevelét, öreg asszonyomnak szó
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lót megkilldeném hamarsággal, kit ezzel együtt nagy
ságod kezébe küldöttem, azért ö kegyelmének adja meg 
nagyságod az én szolgálatomért.

KendiJános uram megjelenté magát lassan lassan az 
őfelsége hív szolgálatiéhoz, hogy jó szolgái legyenek, és 
méltó hogy ő kegyelme feljel tekintsen ennekutána; 
nagyságod pedig nem hogy elbocsássa az kjk vágynak, 
sőt másunnan a jókat magához édesítse; ne bánja bátor 
Kamuthi uram, hogy nagyságodnál tőrt és nem fogadta 
Mágocsi irogatásit, kiről itt mindent értnek.

Császár ő felsége, a mi kegyelmes urunk, jó egész
ségben. vagyon asszonyunkkal, ifiu királyunkkal és a 
több magzatival egyetembe, légyen hála az Úristennek.

Nem tudom ugyan, vajda micsoda szerrel készül a 
jövendő szent Lukács terminusára, de hiszem az Úris
tent, hogy nagyságod jó fundamentumon lészen és ké
szülhet hozzája.

Barcsai Gáspár a többi közül elfelejtve ne legyen 
nagyságodnál.“

X L V II .

Békés egy névtelennek
1573.

„Bizodalmas uram. Most mutassa meg kegyelmed 
hozzám való jóakaratját, hozassa meg kegyelmed postán 
az parancsolatot az vajdának, miért hogy vajda uram 
mind azTörük dolgát hányja elé, evvel se adhasson okot 
Erre engemet ugyan Forgács dmaga inte. Továbbá ké
rem kegyelmedet, mint bízott uramat, hogy kegyelmed
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adna egy mázsa port, *) kenderben ha kelletik, ha penig 
nem, ugyan úgy megadom kegyelmednek.“

XL Vili.

Bethlen Farkasnál olvastuk.
1573. oct.

Már második éve folyt, hogy Báthori és Békés köl
csönös gyűlölködésben élvén, annyira jutottak a dolgok? 
miszerint az egyiknek fennállása a másiknak bukása 
nélkül nem látszott biztosíthatónak. Báthori tehát, hivat
kozván a magyar közmondásra: hogy két kard nem fér 
meg egy hüvelyben, s jobbnak látván megelőzni, mint 
megelŐztetni, eltökélette magában, hogy Békést, ki a 
római császárt addig szorgalmazta, míglen Rueber J á 
nos kassai főkapitány pártfogásával Magyarországon 
sereget gyűjthetett magának, melylyel 1573. Lukács 
evangélista napján Báthorira készült támadni, — vagy 
élve vagy halva hatalmába keríti. Miért is magát sú
lyosan betegnek tetettvén, s Gyulafehérvár kapáit be
zárni parancsolván, szándéklatának előkészületeivel fog- 
lalkodott. S megtudván Demjén Benedek és Molnár Ist
ván fogarasi lakosoktól (az utóbbit Békés váltotta ki a 
török fogságból s védenczei közé sorozta), bogy urok 
készületlen: rögtön losonczi Bánffi Györgyöt a lovas
sággal, Sasa Jánost és Vadas Mihályt a gyalogsággal, 
Fogaras ellen indítja. Békés egy reggel körülkerítve 
látván a várat, híveivel, névszerint testvérével, Lázár - 
val, Gyulai Pállal, ki a tudományosságra, melylyel nagy

*) Lőport.
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mértékben bírt,Olaszországban, hol őt Békés utaztatá va- 
la, tett szert, továbbá Móré G áborral és Horvát Miklóssal 
tanácskozott, mitévő legyen. Megannyian azt tanácsolták 
neki, hogy szökés által (igyekezzék magától elhárítani 
a végveszélyt, mely öt, ha Báthori kezébe esik, várja 
okvetlenül. Bízván tehát kincseinek azon részét, melyet 
magával nem vihetett, Gyulai Pálra, s meghagyván ne
ki, hogy a vár feladása esetében a reá bízott értéket 
magának a vajdának kezéhez szolgáltassa, kitől az 
hozzá netalán még visszakerülhetne, holott a rabló ka
tona kezében végkép elvész minden: gyöngyeit és drá
ga köveit, melyeknek nagy sokaságával bírt, magához 
vette, s készült, kiosonni a várból, mondván, hogy két 
Fogarast is vehet magának azon érték árán, melyet 
magával viszen. S most felszólaltak sípok, dobok, ágyúk, 
mintegy az őrség kitörését hirdetők, és midőn a vívók 
összes figyelme a vár azon része felé volt irányozva, 
honnan a kitörést várták, Békés kiosont tiílnan*) és 
Maximilián birodalmába menekült szerencsésen. Az őr
ség pedig, miután tizenkilencz napig a várat hatalma
san megoltalmazta, azon feltétel alatt, hogy életében 
vagyonában sérelem kár senkit se érjen, Fogarast ál- 
taladta a vívóknak. Békés hátrahagyott kincsei csak 
részben kerültek Báthori kezébe: tisztek és közlegények 
elcsentek belőlök, mennyit lehetett. A várban voltak 
részesítetvén az alku jótéteményében, mehettek vagyo
nukkal hová akartak, Gyulai kivételével, ki egyelőre 
foglyúl tartatott, mint urának főfő tanácsosa, de kit 
észbeli szép tehetségei miatt a vajda utóbb szabadon 
bocsátott.

*) Miles szerint 1573. October 1-én.

I. 6
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XLIX.

Benkner Márk Báthori Istvánnak.
1573. oct. 7.

„Nogyságos kegyelmes uram. Nogyságodnak az én 
szegény esmeretlen és alászatos örökké való szolgála
tomnak ajánlásának utána, kívánok nogyságodnak mind 
kegyelmes uramnak asz hatalmas Úristentől minden kí
vánságának megyadásád.

Továbbá, kegyelmes uram, müvelhogy az Úristen 
ő szent felsége mindannyi rajtamterténtnyomoruságim 
után csudálotosképen asz hattalmas császár után egy 
falat kenyeret rendelt, kiről én soha sem gondolkodtam 
vala, könyörgek nogyságodnak, mind kegyelmes uram
nak, megytekintvén nogyságod, hogy asz én elejim 
mindenkoron htiven szolgáltának asz nogyságod előtt 
valló fejedelmeknek és egéz országnak, nogyságod asz 
én szegény szolgálatomot is vegye. Legyen nogyságod 
maga kegyelmességéből törekedő itt asz portán, hogy 
erőm lehessen az nogyságod szolgálatjára, kit ha megy- 
művel nogyságod, örökké megyszolgálom nogyságod
nak, és megylátja nogyságod, ágy éltessen az Úristen, 
hogy hű szolga akarok lennem nogyságodnak, mind 
kegyelmes uramnak, csak vegye és parancsoljon nagy
ságod. lm, asz Úristen ő szent felsége egynehányféle 
nyelvekkel szeretedt, aszok melé az török nyelvet is 
Isten segitségivel nem igen sokára megytanolom, és 
minden erőmvel, okasságommal, tudományommal, hüven 
szolgálok, nogyságodnak, mind kegyelmes uramnak. 
Az hattalmas Úristen éltessen nogyságodod nogy sok 
idejik és örökbítse nogyságodnak országád és minden 
dolgád. Költ Konstantinápolyba anno 1573 Octobernek
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7. napján, nogyságodnak őrökké való ménéi allávaló 
szolgája Benkner Markos, mostan Ámhát, asz hatalmas 
császárnak egy szegény izpahia.“

L.

Mtuxt&fa budai pasa Báthori Istvánnak-
1573. oct. 10.

„Az tekintetös és nagyságos úrnak, somlyai Bátori 
Istvánnak, Erdélyországnak nömös gondviselőjének, ne
künk tisztölendő barátunknak.

Mi Muztaffa passa, az hatalmas törők császárnak 
fő heltartója Budán és gondviselője Magyarországnak.

Tekintetös és nagyságos úr, nekünk tisztölendő 
barátunk. Köszönetflnk és barátságunk ajánlásának 
utána. Megadá minekünk Pispökiben lakozó Mészáros 
Baldizsár az nagyságod levelét, kiből nyilván megér
tettük az mi kegyelmes fejedelmünkhez való nagyságod 
hivségét. Az Ü r Isten adjon nagyságodnak mind ez 
mastani igyében s mind ezután való igyeiben nagy jó 
szöröncsét és előmönetöt, tisztösségöt, kivel mind az mi 
kegyelmes fejedelmünk előtt, s mind egyéb vitézlő szö- 
mélyök előtt vallhasson dicséretöt nagyságod, és ezután 
is efféle ország árulóit nagyságod érdömök szörént 
büntethessen meg. Ezzel és az szegény rabok elbocsá
tásával, kit Artándi titkon tartott, mind hivségét megbi- 
zonította nagyságod, möly dolog felől az mi kegyel
mes fejedelmünket mindön mulatság nekül bi
zonyossá akarjuk tőnni, és hiszszük, hogy az nagysá
god hi vsége elfeledve nem leszön ű felségénél, hanem 
nagy áldását, szöröncsésitését jelön való szép ajándé-
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kival veszi nagyságod. Hol az segítség felől ír nagy
ságod, valamöly órában nagyságod kívánja az mi segít
ségünket, mindön órában készök vagyunk, az mi ke
gyelmes fejedelmünk parancsolatja szörént, nagyságod 
mellé segítségünkkel lönni, mind az nagyságos tömös- 
váripassával egyetömbe, csak hogy nagyságod vigyáz
zon, és izenjön vagy írjon, ha mi indulatok akarna lönni. 
Isten éltesse nagyságodat, és tegye Isten jó szöréncsössé 
nagyságodat mindön elkezdőit igyeiben. Datae Budae
10. die Octobris 1573.“

LI.

Szelim szultán Báthori Istvánnak.
1573. October 10.

„Erdélyi vajda Báthori István vajda, az Úristen té
ged éltessen, egy napodat tegye ezerré.

Az én parancsolatom mikor tehozzád jut, így tud
jad meg.

Az én portámra leveledet kildéd és megirád, hogy 
az te országbeli minden rendbeli népekkel, urakkal és 
egyebekkel mast jó igyenességbe, csendességbe volnál, 
és hogy mast tiköztetök semmi háborúság visszavonyás 
nem volna, sem áruitatás; az én parancsolatom szerént 
teneked igazán szolgálnának.

Továbbá, az te embered nekünk ezt jelenté, hogy 
az lengyel urak az német királ fiát akarták királylyá 
választani egyenlő akarattal mindnyájan.

Valamit írtál és izentél embered által, mindent 
megértettünk. Azért az Erdély országát minden hozzá 
tartozókkal, jobágyokkal csendességbe tartani te kezedbe 
adtam, és azt akarom, hogy csendességbe legyenek mi
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attad. Tbováá, ,;bmao aztakahogy az lengyelországbe
lieknek is, miért hogy énhozzám közel vannak és régiül 
fogva jó barátim, azt akarom hogy azoknak is csendes
ségük békességük legyen. *) Az kik penig azokat bántani 
akarnák, megparancsoltam az beglerbegeknek és közel 
való zancsákoknak, hogy reá vigyázzanak, és minden óta- 
lommal, segítséggel legyenek nekik, ha valahonnat el
lenségük támadmfS '

Továbbá, az mely falók az Halulbeg tefterébe nin
csenek beírva, kiknek hántásuk volt, ím megparancsol
tuk, hogy megbocsássák elvött marhájukat és az rabo
kat is megadják, ne bántsák űket.

Az kalmárok, áros népek felől is parancsoltam az 
beglerbegeknek, budai és temesvári beglerbegeknek, 
hogy ezféle kereskedő népeknek az én birodalmomba 
sohol hántásuk ne legyen. Ezt így értsed meg.

Továbbá, az te országodat és az te alattad valókat, 
urakat, jobágyokat szépen igazgassad, az uraktul 
az szegin népnek országodba hántásuk ne legyen 
hogy ha valami ellenség támadna penig az te alattad 
való urakkal, énnekem mindjárást hírré tegyed, az beg
lerbegeknek is hírré adjad. Egyéb szikségidet is, valami 
dolgaid lesznek, mindeneket nekem hirré adj. így ért
sed az én parancsolatomat. Constantinopoli decimo die 
Octobris, anno 1573.“

*) A varsói országgyűlés 1573. pünkösdhétfőn, Maximilian császárnak is 
ellenére, anjoui Henriket választotta lengyel királyul.
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UI.

Mehmet nagyvezír Báthori Istvánnak.
1573. October 10.

„Erdélyi vajda, Báthori István vajda, az Úristen 
sok esztendeig éltessen, és egy napodat tegye ezerré.

Az én keszenetemnek szolgálatomnak utána így 
értsed meg. Énhozzám jővén az te leveled, és az fénes 
portára, hogy az hatalmas császárnak az ország adaját 
megkildted, megírtad és megjelentetted. Továbbá, hogy 
az Artándi egynihán töreket megvött volt és kereskedni 
akart vele, kinek az ö halálának utána várát megvetted 
volna és az rabokat eleresztetted. Hogy azért megholt 
az gonosz ember és várát elvetted, jól cselekedted, én is 
jó kedvvel vöttem. Az ki az mi császárunknak és tene
ked valami álnokságot akar, az Isten azzal is azonképen 
cselekedjék, azfélékkel jó alkalmatosságba az <5 érdemök 
szerént cselekedjél. Ezféle dologból az budai és temes
vári beglerbegeknek parancsolat adatott, hogy melletted 
legyenek minden segítséggel. Azért te is jó alkalmatos
sággal az te övedet megövezzed, és vitéz módra csele
kedjél. Ezt így érts meg.

Az szolnoki hegnek parancsolat adatott és meg 
vagyon hagyva neki.

Továbbá, egyféle orvosságot kértél tőlem, tumia- 
momot,*) én azfélébe igen jót kildettem neked, szépet. 
Isten tartson meg.“

*) Thymiama (füstölő szer.)
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LIU.

Mehmet u&gyvesir B&thori Istvánnak.
1573. oct.

„Erdélyi vajda, Báthori Estván vajda, Isten ű szent 
fölsége éltessen nagy sok esztendeig mind az te atyád
fiáival egyetemben. Az én köszönetemnek és magam 
ajánlásának utána az én jóakaratomat tehozzád ekképen 
adom tudnod. Énnekem császár portájára levelet küld- 
tél, hogy az erdélyi urak közűi Békés Gáspár ároló, az 
császárnak szárnya alatt békességben lévén, lopással *) 
az bécsi királylyal egygyé lett és aztól várat vett, és te 
az ö várát megszállván az kézben venni akarod; hogyha 
az németek közűi segétség jűne, hogy teneked segétség- 
gel legyenek, parancsolatot kértél. Az te kívánságod 
szerént az császárnak hírré adtam, és az te kívánságod 
szerént mind az egész beglerbegeknekparancsolatot irt, 
csak valami hírt tetűled kívánnak. Istennek segétségé- 
bűl az te ellenségedet az fejével alá fordítod; az te or
szágod szinte olyan, mint az császár országa, azok az 
kik neked ellenségek volnának, az császárnak is ellenség!.

Ez ároltatásért a kit Békés cselekedett, az erdélyi 
uraknak levelet küldöttem, hogy teveled egyesek le
gyenek, és azok szivek szerént törekedjenek, hogy az 
árolót az ő várából el ne szalaszszák: megfogván és 
vasban vervén, az császár portájára küldjétek; hogyha 
így nem cselekeszel, az te alattad való urak tetűled nem 
félnek, és az én ellenségemmel mindenkor tanácskoznak 
Hogyha az árolónak valahonnan valami segétség jűne. 
az beglerbegeknek hamar hírt ad j; valamint cseleke
szel, okossággal megfogjad, és el ne szalaszszad.

*) A zaz: kéz alatt.
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Az szolnoki beg és az Alay bég Olaszira és Albes- 
ra és Kalapatyra ki levelet küldött, ennekem küldötted. 
Bóját Huszajm bég és Halul bég tefterében megtaláltuk, 
az három falút nem találtuk. Ez falúkért az budai beg- 
lerbegnek erősen parancsoltuk. hogy senki azokat ne 
bántsa, de az Bóját az ő sphiaival megalkudjék. Csakal 
nincs az tefterben; azokot is megparancsoltam, hogy 
valami az ő károk, hogy megfizessék. Ennekutána va
lamely falút értenétek hogy bántanák, énnekem nevé
vel egyetembe megírjátok, és az én tefterembe meglátom.

Ez dologért meghagytam, hogy egy falút se bánt
sanak.“

LIV.

Báthori Istvánnak Mellemet és Musztafa bég magyar
renegátok.

1573. oct. 12.

,Felséges, tekintetes és nagyságos úr, nekünk leg
kegyelmesebb urunk. Hűséges szolgálataink minden
korra készséges felajánlása után.

Mivelhogy, kegyelmes urunk, a háladatlanságnál 
nagyobb és szembeszökőbb hibát nem találhatni az em
berekben, mondván a bölcselők is : háladatlan embernél 
roszabb valamit nem táplál a föld; továbbá: s ha vala
kit háladatlannak mondottál, elmondottál róla mindent 
a mi rósz; nem illik egyáltalában, hogy ezt magunkról 
hagyjuk hirdettetni, de sőt szükséges, hogy ilyetén ma
rasztalást egész erővel hárítsunk el magunktól. Rajta 
leszünk tehát, hogy annak ellenkezője, a háladatosság 
tudnillik, találtassák fel bennünk, a háladatosság kivált 
felséged iránt, kitől oly nagy kegyelmességet tapasztal-
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tunk, minőre távolról sem tartottuk magunkat méltók
nak, tudván hogy felséged legparányiabb kegyelmessé- 
gét sem érdemeljük. De felséged természetes erénye, a 
hős és nagy lélek nem titkoltathatik el, hanem kitör 
magától. Minekutána pedig részünkről elégtelenek va
gyunk ily roppant kegyelmességet és nagylelkűséget 
megjutalmazni és viszonozni, s a hála semminemű for
máját nem érezzük magunkban, mely képes volna a 
jótéteménynek akár csak legparányiabb részét is meg
téríteni: folyamodunk először is az égnek, földnek, ten
gernek s mindennek, mi ezekben van, urához, és forró 
óhajtásainkkal könyörgünk neki, hogy felségedet számos 
évekig szerencsésen és épségben megtartsa, s nem csak 
jelen országát még utódainak utódaira is szállítsa, ha
nem birodalmát egyszersmind öregbítse, s azt számos 
más országokra kiterjeszsze, békés kormánynyal meg
áldja, a más világon pedig Krisztus jobbjához állítsa. 
Továbbá: ügyekezetünket, törekvésünket, szorgalmun
kat, munkásságunkat, készségünket s hűséges szolgála
tunkat, jó és rósz, derült és borús időben felajánljuk fel
ségednek s mind azoknak, kik felségedhez tartoznak, 
még a legkisebbeknek is. Mert gyönyörűséges ajánlása 
nem csekély jótéteményt szerzett nekünk, tudnillik két 
oszporát minden napra. Melynek elfogadásával eladtuk 
szabadságunkat. Ugyan is, jótéteményt elfogadnunk, 
valamennyi bölcselő szerint annyi mint szabadságunkat 
eladnunk. De az vajmi jól esik nekünk, hogy nem vala
mely istentelen, idegen űri embernek, hanem a legke- 
gyeletesebb férfiúnak és nemzetünk elöljárójának adtuk 
el szabadságunkat, kinek nemcsak szabadságunkat ha
nem magát életünket is köszönhetjük. Azért ne higyje 
felséged, hogy jótéteményét háladatlanokra pazarolta, 
s legbennsőbb szolgáinak és rabjainak tekintsen min
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két. Mert nem szóval, nem is ígéretekkel, hanem tettek 
és cselekedetek által akarjuk felségednek éltünk minden 
napjaiban háladatosságunkat nyilvánítani, és nem hogy 
ártani akarnánk a keresztyéneknek, épen ellenkezőleg 
kedvezni, használni, jóttenni akarunk nekik minden mó
don, felséged intéséhez képest. Reméljük pedig, hogy 
ezen fényes portánál levő minden ügyeiben felséged re
ánk fog támaszkodhatni rövid időn, a jövő évben már 
épen bizonynyal. Mert Isten segítségével szorgalmato
sán tanuljuk a török nyelvet, a török tudományt, s figye
lemmel kisérjük az udvar szokásait, még pedig csak a 
végre, hogy felségednek és az összes keresztyénségnek 
szolgálatot tehessünk. Bízunk benne, hogy jövő eszten
dőre mind az adó bemutatása, mind felséged más ügye
inek végrehajtása körül hozzáértőknek és elégségesek
nek fogunk tapasztaltaim, időközben is buzgalmunkban, 
munkásságunkban, tanácsunkban nem leszen hiány; 
és felséged ittmulatozó ügyviselőjének oldalától nem 
fogunk távozni, hanem ha a császár parancsolja, sőt 
tudja meg felséged, hogy neki segédére leszünk min
denben. Miért is lemásoltuk az ezen fényes portánál el- 
osztogattatni szokott ajándékok másolatát, hogy vala
mint 8 mily renddel történt a boldogemlekezetü király 
idejében az osztogatás, felséged országlása alatt is tör
ténhessék azonszerint. Mert sokan vannak, kik jövedel
meik öregbítését ahitozzák, de az osztogatónak azon kell 
lennie, hogy meggazdálkodjon a mennyit lehet. Egyéb
iránt az uj dolgokról, hírekről és más ügyekről, melye
ket értenie, tudnia kell felségednek, nem fogjuk elmu
lasztani a bejelentést. De mivelhogy a jelennenvalók 
kivétel nélkül tudvák Ferencz deák*) előtt, ki mindent

*) Balogh Ferencz.
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híven fog felséged elejébe adhatni, nem szükséges azok
ról írást tennünk. Kezünkbe jött némi jövendölés a bi
rodalmak változásáról, mit felséged tudomására juttatni 
méltónak ítélvén, előtte nem illik, nem szabad eltitkol
nunk. Tetszett a szerző nevét is idejegyezni, hogy azt 
a magunkénak ne vélhesse valaki. Czíme pedig ez: 
Lichtenberg jövendölése a birodalmak változásáról. 
Első: az evangyelista tanítványai roppant erőszakot 
fognak szenvedni 1570-ben. Második: a hold el fog sö
tétedni s a csillagok le fognak hullani az égről 1571- 
ben. Harmadik: maga az evangyelista is el fog nyeletni 
a hold s a csillagok erejének általa 1573-ban, 1574-ben 
1575-ben. Negyedik: Péter és Pál a hely tartóval együtt 
rabságba fognak esni 1576-ban, 1577-ben. Ötödik: vi
rágozni fog a liliom. Hatodik: az oroszlánok el fognak 
veszni a kígyókkal egyetemben 1578-ban, 1579-ben. 
Hetedik: a sasnak egyik feje össze fog zúzatni ugyan
azon esztendőkben. Nyolczadik: a holdnak fénye na
gyobb leszen a napnak legeslegragyogóbb fényénél. 
Ezek a jóslatok, melyeknek magyarázatát a bennök 
megnevezett országok czímerei nyújtják, mert a czíme- 
reken alapszik a jóslat. Egyéb újság nincs. Ha leszen: 
nem mulasztandjuk el azt is nagyságodnak megírni. 
Azt az egyet kérjük: hagyja meg mindenik küldöttjének 
felséged, hogy leveleinket oly szorgalommal s oly hű
séggel vigye meg felségednek, miszerint baj ne érhessen 
bennünket. Végezetre: háladatosságunkban soha sem 
lészen hézag. Felséged viszonzásul ne feledkezzék meg 
rólunk. Éljen minél számosabb esztendőkig, kívánjuk. 
Kelt Konstantinápolyban October 12-én 1573. Felséged 
lekötelezettjei Mehemet és Musztafa bég.



92

LV.

Ámhát c u m i Báthori Istvánnak,
1573. oct. 13.

..Az ház felől azt írhatom nagyságodnak, hogy egy 
jancsár vagyon az szomszédságba, kinek háza hozzá 
ragadott a nagyságod házához. Az tízszer talám ment 
az passára panaszlani, hogy reá omlik az ház. A passa 
egy csaust külde, ki kadiát hivatván törvént tétete reá. 
és az házat elhányják vala, miért hogy elomlóban vala, 
és félnek hogy embert öl. De én addig szólék, hogy 
meghagyák, de ilyen módon hogy egy kőfalt kellene 
erővel rakatni Ferencz uramnak, kit semmiképen meg 
nem rakat vala, ha erővel nem rakatják vala, kadia ere
ivel és passa parancsolatjával. Annakfelette az ablako
kat is berakaták vele. Annakokájért szükség, hogy a 
többire is nagyságod gondot viseljen és megcsináltassa, 
mert csak az foldozással meg nem állja; és jobb a 
nagyságodéba a nagyságod emberinek nyugonni, hogy 
nem szállásfogadó háznál nyomorgani. Bizony száz fo
rintért esztendeig nem nyomorgona a kegyelmed em
bere szállásfogadó háznál. Nagyságod küldjön pénzt a 
házcsinálásra, és írja meg nagyságod, mennyét küld, én 
megcsináltatom, és semmire egyébre nem hagyom köl
teni. Mert ennekelőtte is, úgy értem, hogy nagyságod 
G-yulai Mihálnak adott volt költséget a házcsinálni, de 
csak szőnyegekre költötték, és csak egy szegfarkat sem 
csináltatott vele; de nagyságod küldje ide emberét a 
pénzzel, én reám veszem csináltatását. Egyebet a nagy
ságod dolgáról a mit Ferencz uramtól izentem nagy
ságodnak, arról úgy viseljen gondot nagyságod, hogy 
nagyságodnak fogyatkozására ne legyen, és nagyságod



93

dolga hátra ne maradjon, mert elhigyje nagyságod, 
hogy, mint megértheti nagyságod Ferencz uramtól, 
semmi nélkül a dolog éld nem megyen. Isten éltesse 
nagyságodat és adjon békeséges uraságot. Ez level költ 
Konstantinápolban Octobernek 13. napján, anno 1573. 
Nagyságod hive Amhat csaus.“

K ü l ö n  p a p i r o s s z e l e t e n :  „Nagyságod Murat 
bégről is el ne feletkezzék, mert semmiképen annak is 
szolgálatja nélkül nagyságod nem lehet és minden hiv- 
séggel szolgál nagyságodnak. Igen szegény kézzel va
gyon peniglen. És ha nagyságod meg nem segítendi, 
nem tudom miképen él. De kérem nagyságodat, hogy 
nagyságod legyen segítséggel neki. lm értem, hogy 
igen kevés fizetése vagyon nagyságodtól, tudniillik csak 
száz talléra, ki bizony igen kevés. Lám Ferhát begnek 
is többet adtak király idejébe. Szükség azért, hogy nagy
ságod megtöbbítse fizetését, mert ű nagyságodnak tol
mácsa. “

LVI.

Ámhát csausz Báthori Istvánnak
1573. oct. 13.

„Örökké való szolgálatomnak ajánlásának utána etc.
Emlékezhetik nagyságod reá, kegyelmes és bizo- 

dalmas uram, hogy én mind szembelétemben nagysá
goddal úgy beszélettem és ilgy tanácskozta m, leve
lemben úgy írtam, izenetemben is úgy izentem és azon 
tigyekeztem, ügyekezem jövendőbe is, hogy nagyságod 
fiúról fiúra és nemzetségről nemzetségre az Istentől és
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Isten után a hatalmas császártól adatott uraságban 
nagyságod békességben és csendességben kívánsága 
szerént megmaradhatna és megmaradna. Mert Isten 
látja szivemet, hogy nem külömben kívánom nagysá
godnak javát, mint ennenmagamnak. Látván penig és 
tudván az hatalmas császár portájának állapatját és 
mivoltát, úgy akartam nagyságodnak eleiben adni, 
hogy ahhoz tartván nagyságod magát, se nagyságodra 
se énreám panasz és szó ne jőne. De nem tudom bi
zony, kicsodák nagyságodnak tanácsadói ez ide való 
dologban, kik azt tudják mondani, hogy király idejében 
imígy volt s amúgy volt; és nem gondolják m eg: hogy 
az tidő is más, a fejedelem is más. Mi es mondjuk, hogy 
zultán Zulejman idejében más módon vala a dolog; de 
zultán Zelim azt mondja: hogy akkor tí volt fejedelem, 
most én vagyok. Ezt miről mondom nagyságodnak? 
semmi nem egyéb az oka, hanem hogy nagyságodnak 
hív akarok lenni és javára ügyekezem. Bizony, hogy a 
nagyságos passa nagyságodat szereti, és jó hirét nevét 
nagyságodnak örömest hallja, követét is nagy szeretet
tel fogadja; de az oka mi legyen, nagyságod értheti. 
Tudniillik, hogy nagyságod gyakrabban látogatná va
lami ajándékkal, és úgy lehetne tí is jó sztível, jóakarat
tal és szeretettel nagyságodhoz, úgy forgatná a nagy
ságod dolgát is nagyságodnak kedve szerént a hatalmas 
császár előtt; mert akárhová mit mondjunk, de a dolog
nak a sarka csak fírajta fordúl meg, tí épitő és tí rontó. 
És valamely urak vadnak a hatalmas császár után, sen
ki nincsen, ki kétszer vagy háromszor is esztendőben 
nem ajándékozná a nagyságos passát, mert tudja hogy 
úgy maradhat megy tisztiben. A moldovai és havasel- 
földi vajdák penig, minden esztendőben háromszor és 
négyszer csak ajándékba tarisznyákkal hozzák az
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aranyat és tallért. De még nagyságod csak azt sem 
ktildé meg, a kit Tompa István és Gyulai Mihál nagy
ságod nevével igírtenek vala a nagyságos passának, 
tudniillik az húsz ezer forintot, hanem még csak felét 
küldötte meg nagyságod. Kérem azért az Istenért is 
nagyságodat, hogy nagy ságod ne halogassa, hanem men
töl hamarabb küldje meg neki, mert noha a nagyságod 
követinek nem szól felőle, de elhigyje nagyságod, hogy 
soha oly szembelételem vele nem lehet, kin meg (ne) 
emlékeznék róla, és nem kérdené az okát, miért halo
gatja nagyságod. Ez ideig avval kötöttem, hogy nagy
ságodnak pénze nincsen; de immár nem hiszi. Annak- 
felette minden esztendőben nagyságod ne tekintse pén
zét, hanem emlékezzék meg a nagyságos passának jó 
cselekedetiről nagyságoddal, és ajándékával nagyságod 
látogassa meg, úgy leszen nagyságodnak atyja és gond
viselője.

Ha nagyságodnak javát nem kívánnám, ezeket csak 
elhallgatnám; de azért jelentem meg, hogy nagyságod
nak holtig hív akarok lenni; csak nagyságod is valami
ben fogadja meg tanácsomat; ha nagyságodnak kárára 
tigyekezem, bár megbüntessen Isten. Annakfelette meg
érthette nagyságod a követektől, hogy a második passa 
a nagyságos Mehemet passa után Piale passa legyen, 
kire néz a fővezérség e halála után, mel második passá
nak nagyságod semmit sem küldött a madaraknál egye
bet; mert a passák közzől egyiket nagyságod elfelej
tette volt, tudniillik, Zinan passát, kit Aegyptumbol hi- 
vának a vezérségre; és miért hogy Piale passa hon nem 
vala, az ű ajándékát annak adók, és Piale passának sem
mi nem marada,ki immár ezentúl megjő a hadból és az 
üvét megkívánja. Emlékezhetnek penig reá minden kö
vetek, hogy a király idejében is a második passának
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ezer tallért ho ztanak egy kupával. Annakokájért. jöven
dőre is gondolván, illik, hogy nagyságod is nem két 
vagy három száz 1 allért küldjön, hanem ha többet nem 
is, ezert küldjön nagyságod, hogy az is jó szűvel legyen 
nagyságodhoz. Ne halogassa penig annak is ajándékát 
nagyságod, mert tudom, hogy mihelt megjtí, mindjárást 
kéri. Továbbá nyilván vagyon immár az is nagyságod
nál, minemtí ember legyen Ferdom aga a fő cancellá- 
rius, és mely igen kedves legyen a nagyságos passánál, 
úgyannyira, hogy valamit nem akar mívelni, azt erővel 
vele nem míveltetik, és a mit változtatni akar, az vál
tozva vagyon, és kinek még a hatalmas császár fia is 
kedveskedik ajándékival; ki ennekelőtte nagyságodra 
nehezei vala, de látván a nagyságod hozzá való jó aka
ratját és ajándékát, mostan jó szívvel vagyon nagysá
godhoz. Annakokájért kérem nagyságodat, hogy ennek- 
utána is nagyságod keresse kedvét, és a mint mostan 
küldött nagyságod neki, ennekutána is azt el ne hagyja 
nagyságod, mert ha passa volna, majd nem árthatna 
annyit. Mostan vagyon nagyságodtól egy kívánsága, 
kiben hogy nagyságod kedvét ne szegje, én is kérem 
nagyságodat. Tudniillik, hogy nagyságod egy hintót 
szépet négy lóval küldjön neki, kivel, tudom, hogy 
ugyan nagy kedvet talál nála nagyságod; látom penig 
hogy igen szorgalmatos felőle. Azokájért mind a nagy
ságos passa ajándékjával küldje el nagyságod. Tudom 
hogy valamikor vagy írásban vagy valami nagyságod
ért való szólásban kelletik, halogatást benne nem teszen, 
ha nagyságod kedvét tölti. Annakutána a csauspassa is 
minemü ember legyen, kinek még az adóadó országok
ból is, Németországból, Velenczéből és egyébünnen két- 
kétszáz aranya jár, az nagyságod követi megismerhették, 
ki mind idejejért mind tisztiért igen szava - foganatos
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ember, és kinek alatta minden csausok vannak. Azoká- 
jért hogy mindenkor nagyságod mellett jó szóval lenne, 
illenék, hogy nagyságod nem két girás kupát kül
dene neki, hanem ugyan kedves ajándékot. Egy kupa 
kell az hatalmas császár kapucsi tihájának. Másik kell 
az kapuagának. Más meg ismét a passa tihájának. És 
egy a passa kapucsi tihájának. A kupák penig lennének 
jók, hogy kik miatt szégyent ne vallanánk. Annakfelette 
a tisztbelieknek is ha többet küldene nagyságod, jobb 
volna. Nem énírtem, mert énnekem abból semmi hasz
nom nincsen, hanem a nagyságod dolgaiért, hogy min
denek jó szívvel lennének és jót mondanának nagysá
god felől és minden dolgát nagyságodnak hamarabb 
elvégezhetnék, mert Isten tudja, minemü nagy gonddal 
megyünk mindeneknek végére. Az nisancsi azaz : czí- 
meriró avagy pecsétlő passának nagyságod igírt és irta 
volt : hogy mostan pénzem nincsen, de nagyságod két
száz tallért küld neki. Ha többet nagyságod nem küld 
is, ottan azt küldje meg nagyságod, mert igen panaszol, 
és nagy könyörgéssel vehettem most is a levelek czí- 
mere írására. Azért halad ilyen messze minden dol
goknak végezése. Az aranymérő, olvasó, próbáló és 
íródeákoknak tizenöt aranyat küldjön nagyságod; a 
tefterdar csausnak is nagyságod két aranyat küldjön. 
Az menedéklevél-adótól semmiképen a levelet ki nem 
vehetjük három arannak alatta. Az nagyságos passa 
kapuján valóknak ha húsz tallért küld nagyságod, nem 
sok leszen; a több passák k ap rá ra  tíz tallér elég leszen. 
Mert bizony mondom, hogy ugyan hurítnak és most is 
ugyan elfutottunk előttök, utánunk hajítják a tallért 
és undokól szidnak, és mindenütt újjal mutatnak, mind 
utczán mindenütt megszólítnak. Ha ki azt itílné, hogy 
én magamnak kívánom: hiszem velem lesznek a köve-

I. 7
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tek, azok adják. Mert tudják mindenek, hogy én soha 
magamnak egy pénzt sem kívántam afélét, nem is kívá
nok ; csak kívánom, Isten látja, az országnak megmara
dását és nagyságodnak jó hírrel névvel való uralkodá
sát. Jelentettem vala azt is nagy Ságodnak, hogy minden 
híreket nagyságod mentöl hamarabb ide megírna a 
nagyságos passának, kivel kedveskednék nagyságod, 
és megismernék nagyságodnak hivségét, kit én minden
kor esküvéssel ajánlok nagyságod felól mind ez portán 
valóknak. De mint megírták ide a passák és bégek, 
minap a németek egy kastélt csináltak Debreezen táján 
a végekbe, *) mint mondják, kit hogy nagyságod hirré 
nem tött ide, sok szó vala nagyságod felöl, mint Fe- 
rencz uram is értette; de én fejemet kötöttem és' esküt- 
tem, hogy nagyságodnak az sem hirivel sem tanácsá
val nem volt. Annakokájért kérem nagyságodat, hogy 
aféle dolgokat nagyságod megjelenteni ide, ne nehe
zeden, meglátja nagyságod, hogy mindeneknek kedves 
dolgot cselekeszik nagyságod, és jó hire neve leszen 
nagyságodnak. Én mindeneknek szava ellen nagyságo
dat ótalmazom holtig, és minden hivséggel lessek nagy
ságodnak ; de szükség, hogy nagyságod is az én ótalma- 
zásomat levelével és hirküldésével megerősítse, hogy 
énnekem is nagyobb hitelem legyen.

Térek immár az én dolgomra is. Megadák énnekem 
a nagyságod ajándékát, négy lóval tudniillik egy sze
keret és háromszáz tallért, kit bizon jó névén vöttem 
nagyságodtól, és ha Isten éltet, mégis akarok nagysá
godnak szolgálni. De jelentem nagyságodnak, mint ne
kem kegyelmes uramnak, hogy a lovak kiket hoztanak, 
egy sem ér öt tallérnál többet bennek. Tudom hogy

*) Killó.
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nem nagyságod akaratjából adtanak olyanokat, és nem 
látta üköt nagyságod, hanem gondolom, hogy a ki vá
logatta, a bűne; de ha látná, nagyságodis azt mondaná, 
hogy nem ajándékba valók, ol aprók és hitvánok. De 
mondom, hogy nagyságodtól olyan jó névén vöttem, 
mintha száz száz forintot érnének, mert nyilván tudom, 
hogy nagyságod jókat parancsolt és gyermek lovakat, 
ezek penig igen aggok, kik felöl azt merem mondani, 
hogy soha meg nem híznak. Reménségem mindazáltal 
nagyságodtól, hogy ilyen szolgájának hív szolgálatát 
megtekintvén nagyságod, olyakot ad, kikkel én is min
denütt dicsekedhetem, és valakik látják, nagyságodnak 
jót mondnak érette.

Könyörgöttem vala azon is nagyságodnak, mint ke
gyelmes uramnak, hogy kegyelmesen tekintene reám, 
emlékeznék hív szolgálatomra, és mostani szükségem
ben lenne valami segítséggel, mert bizony igen megfo
gyatkoztam; egy az, hogy fiamot környülmetéltetém, 
más, hogy házamot csináltatám, kikre költöttem ezer 
forintot, és semmi költségem nem marada, szükségem 
penig igen nagy vagyon. Mostan is könyörgök nagy
ságodnak, hogy nagyságod kegyelmes szemeivel tekint
sen reám, és örökké való szolgálatomért legyen segít
séggel nagyságod, küldjön valami költséget és a pán- 
czélt, (?) kiben én is dicsekedhessem az hatalmas császár 
előtt, és örökké szolgálhassak híven nagyságodnak és 
nagyságodhoz tartozóknak; kiben ha kedvemet tölti 
most nagyságod, megismeri nagyságod, hogy hív szol
gája leszek nagyságodnak. Emlékezzék reá nagyságod, 
minemü fogadásokat tett legyen nagyságod énnekem, 
kiben én ágy hittem nagyságodnak, mint bizodalmas 
uramnak, és bíztam nagyságodhoz, mint kitől minden
kor jó segítséget vártam és várok. Annakokájért tekint-

7*



100

sen nagyságod igíretire és az én szolgálatomra, és mos
tan mutassa meg minden hozzám való jó akaratját, 
hogy én is nagyságodhoz jó szívvel lehessek és nagy
ságodnak híven szolgálhassak. Én penig az reménség- 
ben vagyok, hogy nem csak most, hanem jövendőbe is 
nagyságod engemet szükségemből és adósságomból ki
segít, meg is kazdagít. De soha jobbkor meg nem segít
het nagyságod mint szinte mostan. Meg is kérem nagy
ságodat és könyörgök nagyságodnak, hogy nagyságod 
kérésemet mostan ne hagyja hiába, hanem mentöl ha
marabb mutassa meg hozzám való jó akaratját, és men
töl hamarabb küldjön valami költséget, kivel szüksége
met tehessem, és kiből ismerjem meg nagyságodnak 
hozzám való jó akaratját. Végezetre, minapiban jöttek 
vala ide valami jancsárok, kik mellett irt vala az budai 
basa is, és panaszlanak a nagyságos passának, mivel
hogy az erdéliek fogták volna el és adták volna a felső 
pártra, kik felöl parancsolta vala a nagyságos passa 
Ferencz deáknak, hogy megírná nagyságodnak, hogy 
gondját viselné nagyságod, és aféléket büntetne meg 
nagyságod, és az jancsároknak dolgát elvégezné nagy
ságod. Annakfelette irta volt nagyságod Ártándinak is 
halálát, és hogy elfoglalta volna nagyságod az tí várát, 
kiben talált volna nagyságod török rabokat; annak- 
okájért most is parancsolja a passa nagyságodnak, hogy 
valakik aféle gonoszságot cselekednének és törököt fog
nának, nagyságod mindjárást jószágokat magának fog
lalná, és íímagát megbüntetné. Én is kérem azért nagy
ságodat, hogy nagyságod cselekedjék a nagyságos passa 
kívánsága szerént, és aféléket büntesse meg nagyságod, 
ki nagyságodnak hasznára leszen inkább hogynem ká
rára. Továbbá irt volt nagyságod a felől is a nagyságos 
passának, hogy kívánnák a Lengyelek, nagyságod meg-
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segiti-e avagy nem? Értjük penig hogy a Lengyelek is 
meghasonlottanak, a Németek is berzenkednek. Annak- 
okájért hagyá énnekem is, hogy írjak nagyságodnak, és 
a nagyságos passa is irta nagyságodnak, hogy megse
gítse nagyságod őköt. Az budai, tömösvári passának is, 
és szolnaki bégnek parancsolatot szerzettünk, hogy 
vagy kiivül vagy belül valami ellensége támadna nagy
ságodnak, mindjárt megsegítsék nagyságodat. Az ha
talmas császár hada felől azt Írhatom nagyságodnak, 
hogy Istennek hála egészségben és épen vadnak , a 
Mizinia szigetnél egy szigetet megrablottak és egy vá
rat megvöttek, nagy nyereséggel és számtalan rabok
kal jőnek, s rövid nap Isten akaratjából Konstantiná- 
polba lesznek. Istennek hála, minden felől békességünk 
vagyon, sohonnan semmi hántásunk nincsen, immár 
csak a Németekre ügyekezünk, csak bontanák meg a 
frigyet, mert elunjuk a sok veszteg ülést. Adná Isten 
kezünkbe Egret, Szakmárt, Tokajt, Kassát és a több 
várakat, hogy sohonnan ne lenne nagyságodnak is hán
tása. A több dolgokat megértheti nagyságod Ferencz 
deáktól, a nagyságod hívétől. Az Úristen éltesse nagy
ságodat, és adjon jó szerencsés uraságot nagyságodnak. 
Ez levél költ Konstantinápolyban, Octobernek 13. nap
ján, anno 1573. Ahmat csaus, nagyságodnak hive.“

LVII.
Mohomét dragoman B&thori Istvánnak.

„Az n a g y s á g  o s  M e h e m e t  p a s a  t i t k o s  i z é n  é t i . “

1573. oct.

»1· Nagyságod minden titkos és alattomba való 
jóakaratját, atyafiságát és barátságát mutassa Len
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gyelországhoz és az Lengyelekhez, miképen az ha
talmas császár is mutatja; de miképen nagyságod irt 
volt az segítség felől, kivel az Németek ellen nagyságod 
akarta volna üköt segíteni, annak nagyságod hagyjon 
békét, mert most is az hatalmas császárnak nagy haragja 
vagyon rejájok, miérthogy egy hajóját az hatalmas csá
szárnak Neszterfejérvár mellől elvitték volt. És ha se
gítség nélkül szűkölködnek, hiszem megtalálják az ha
talmas császárt ümagok.

2. Az mi tövissek vadnak az nagyságod jószágá
ban és birodalmában, kik nagyságodnak ártalmára és 
hántására volnának, azokat nagyságod irtsa ki. Annak- 
utána panaszoljon vagy császárnak vagy énnekem, 
nagyságod jó atyjának és gondviselőjének, én minde
nekben gondodat viselem.

3. Emlékezhetik az jó fiam reá: én mennyi jót töttem 
vele, most is mindenekben gondját viseltem és viselem is, 
fiúról fiúra az hatalmas császáriul levelet adtam. An- 
nakokájért az én pénzemet, kit ígért vala, a mi benne 
hátra vagyon, küldje meg mostan, ne halaszsza tovább 
hogy én is jóakaró atyja legyek.

4. Az jancsárok dolgát vigye véghez, elégítesse 
meg őköt, mert az jancsáraga forgatja minden dolgo
kat, ki éjjel nappal az hatalmas császárral beszél, és a 
mit kíván az hatalmas császártul, mindent megnyer.

5. Emlegetik itt, hogy az német követ el nem fogy 
tőle. Annakokáért ha kinek onnat mi követsége leszen, 
vagy Váradon vagy másutt maradjon, ha mi dolga va
gyon, tegye hírré. Mert én is tartok a basáktul, kik azt 
mondják, hogy ellenséget hizlalok mimagunkra. Egyéb
ből mindenekből bízza énreám magát, jó atyja akarok 
lenni.
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6. Ű nagysága Báthori Kristóf írjon valaha valami 
levelet az nagyságos passának. kiből értse hozzá való 
akaratját. “

L VIII.

Daczó János portai ügyviselő Báthori Istvánnak.
1573. oet. 13.

„Kegyelmes uram. Éltemig való szolgálatomat irom 
nagyságodnak , mint kegyelmes uramnak. Az mit 
nagyságod énnekem poroncsolt vala, az mibe tudtam én 
mindenbe eró'ködtem nagyságodnak hiven szolgálni; 
ennekutána es valamibe én nagyságodnak tudok szol
gálni, semmibe magamat meg nem vonzom. lm nagysá
godnak mindeneket írva küldtem, kit hova adtunk, Fe- 
rencz uramtul is megértheti nagyságod. Nagyságod
nak azon könyörgök, mint kegyelmes uramnak, hogy 
nagyságod énnekem minden híreket tudtomra adjon, 
hogy tudja(k) az passa elűtt mit szólni, mivel magunkat 
menthessem. Értem, hogy most jó névén nem veszi az 
passa, hogy nagyságod meg nem irta az kastély-csiná- 
lást; azért ha mi oly dolog esik, kit nagyságodnak meg 
kell Írni, nagyságod írja meg neki, hogy ne adjunk mi 
semminek okot.

Poroncsolta vala nagyságod, hogy az mely gyer
mek lovat Markházi talált volt nagyságodnak, meg- 
vennö'k; én az gyermek lovat megtaláltam vala, de én
nekem nem tetszik, mert szertelen vékony; talám talál
nék lovat, de énnekem arra való pénzem nincs, mert 
soha még ilyen nagy drágaságot nem tudok Konstanti- 
nápolban, mint most vagyon.

Azon is könyörgök nagyságodnak, mint kegyelmes
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uramnak, hogy nagyságod az szegén vén atyámot ne 
hagyja az miből lehet.

Az merkuriomnak okkáját száz ozporán kérik. Nagy
ságod irja me^, mit cselekedjem, ha eladjam avagy ne. 
Az hatalmas Űr Isten éltesse s tartsa meg nagyságodat 
minden javaival. Ez levél költ Konstantinápolba, szent 
Gál nap eltítt való kedden, anno Domini 1573. Nagysá
god szegén szolgája Daczó János.“

LIX.

Szélűn szultánnak Báthori István.
1573.

„Az hatalmas Isten hosszú életet, jó szerencsét adjon 
te hatalmasságodnak. Az ország adaját te hatalmassá
godnak emberem által Balogh Ferencz által megkül
dettem. Annakutána, Békés Gáspár ároló, ki az Néme- 
tekhöz szökött, énfelőlem gonoszt mondott, emberei ál
tal levelet küldeti, valamit szólt nem igazán szólt. 
Onekie szándékja ez : hogy az országot háborúságba 
hoznája, vesztenéje énvelem egyetembe. Azon könörgek 
te hatalmasságodnak, hogy az ő hazug szavainak helt 
ne adjon. Tudja hatalmasságod, bogy annakelőtte is Já 
nos királynak és az ő fiának eféle árolók német tanács- 
bul veszedelmére jártának; de Isten éltesse az hatalmas 
császárt, hogy sem Németeknek sem eféle árolóknak 
nem engedett az ország veszedelmére töréseket, mely 
mindenkoron az hatalmas császár szárnya alatt meg- 
nyugott. Most is őnekie szándékja volna, hogy az or
szágba valami háborusságot indítana. Én kedig régi 
nemzetségbül ez országba lévén, azon igyekeztem, hogy 
az országbeli urakkal és nemesekkel hatalmasságodnak
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jámborul s híven szolgáljak, nem akarnánk egy lator 
ároló miatt országostul megháborodni. Mi mindenkoron 
az te hatalmasságod parancsolatja szerint készek va
gyunk híven szolgálni, nemcsak szóval, hanem cseleke
detemmel is meg akarom bizonyítani. Hálát adunk az 
hatalmas Istennek, és hatalmasságodért nekie könyör- 
günk, hogy minekünk sok jót töttél; ennekutána is az 
te hatalmasságod ruhaperéméhez ragaszkodunk etc.“

LX.

Mehmet nagyvezirnek Báthori István.
1573.

„A zúr Isten adjon hosszú életet nagyságodnak. Az 
ország adaját ím beküldettem emberem Balogh Ferencz 
által. Békés ároló, ki az Németekhez futott, énreám le
veleket küldeti nagyságodnak, ugyanazon leveleket 
nagyságod emberem által hozzám küldeti; megértettem 
mi szándokja volt. Ezért Isten adjon nagyságodnak 
minden jót, hogy énvelem oly jól cselekedett; meglátja 
nagyságod, ha Isten éltet, mely híven én az hatalmas 
császárnak akarok szolgálnom. Nagyságodnál nyilván 
vagyon, miképen eféle árolók az német tanácsbul sze
gény János királylyal és az ő fiával cselekedtenek és 
reáok történek. Az hatalmas Isten éltesse az császárt, 
az ö  szárnya alatt nyugodalomba vagyunk. Most is Né
met tanácsábul az országra és énreám gonosz szándék
kal vannak. Nagyságod jól tudja, miulta énnekem az 
hatalmas császártul az vajdaságot szerzetté, hogy én 
az országot híven és jámborul megoltalmaztam, az or
szágbeli községet békességben tartottam, melyek az ha
talmas császárért és nagyságodért az Istent imádják.
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Ezután is holtomig meg akarom hivségemet mutatnom 
az hatalmas császárnak; valamikor parancsol engemet, 
mindenkoron az országgal kész vagyok szolgálni. Kö- 
nörgök nagyságodnak hogy ilyenféle ároló szavának 
ezután is helt ne adjon. En az hatalmas császár és nagy
ságod javárul el nem feletkezem; az hatalmas császárt 
mind fejemmel mind véremhullásommal akarom szol
gálnom. Bőven izentem nagyságodnak Balogh Ferencz- 
tül, kinek nagyságod meghigyje szavát.“

LXI.

Erdély rendel végzést hoznak Békés s a portai adó
dolgában.
1573. oct. 15.

„ . . . . Nagyságos kegyelmes urunk. Megértettük 
az nagyságod kegyelmes akaratját és reánk való 
nagy gondviselését , melyekről nagyságodnak örök 
hálákat adunk és holtunkig való szolgálatunkat- ajánl
juk. Könyörgünk nagyságodnak alázatosan mint ke
gyelmes urunknak , hogy ennekutána is ne szűn
jék e szegény hazára gondot viselni és vigyázni. Miké
pen értjük, hogy Békés Gáspár contra statum et quie
tem publicam erigálta magát, és a nagyságod személye 
és méltósága ellen machinálkodott : teljes hatalmat 
adunk büntetni és efféle pártokat kiirtani. . . .“

„ . . . . Közönséges akaratból végeztük, hogy az 
ország oltalmára minden úr és nemes ember, székely 
uraink és atyánkfiái, azonképen a szász uraim hadako- 
zóul jó szerrel légyenek az előbbeni articulosok, módok 
és rendtartások szerint, azon elvégezett büntetések alatt
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úgy, hogy mikor az nagyságod levelét látják, tartozza
nak odamenni minden szerszámokkal, az hová nagysá
god parancsolja és az hová a szükség kívánja; a ma
gyarországi uraink és atyánkfiái is azon terhviselésre 
ajánlják magokat.“

„Továbbá végeztetett ez is országul, hogy látván 
nagyságodnak e mostani jelenvaló szükségét és nagy 
költségét, az erdélyországi nemes uraim kapuszám sze
rént ígérnek nagyságodnak 99 pénzt ez jövő szent Ka
talin asszony napjára fogyatkozás nélkül beszolgál
tatni.“

„A székely uraim is ezen ígérettel ajánlják mago
kat nagyságodnak mint kegyelmes uroknak.“

„A szász uraim is egyenlő terhet akarnak viselni, 
látván ez ország szükségét.“

„A magyarországi uraink és atyánkfiái is Ígérnek 
kapuszám szerént egy forintot a feljül megírt napra 
híven beszolgáltatni.“

LXII.

Ámhát csausz Báthori Istvánnak.
1573. oct. 1G.

„Örökké való szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, 
mint bizodalmas uramnak sat. Továbbá eljuta a nagy 
ságod embere Járai Tamás a nagyságod leveleivel, me
lyekbe mind a hatalmas császárnak mind a nagyságos 
passának nagyságod hírré es tudtára adta a Békés Gás
pár dolgát és németté létét, kivel megmondhatatlan ked
ves dolgot cselekedett nagyságod, és igen jó névén vet
ték nagyságodtól, s mindenekben a nagyságod kíván
sága szerént cselekedett az hatalmas császár, és min
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denfelé a hová nagyságod kívánta, ím parancsolatot 
adott, hogy készen legyenek, és nagyságod valahová 
kívánja, mentest menjenek, mely parancsolatokkal en- 
gemet küld vala el a nagyságos passa, de mivel hogy 
annakelőtte meghatta vala, hogy Lengyelországba ké
szülnék, abba nem mehetek el, hanem ím küldé el Muz- 
tafa csaust, ki mellé adta Mehemet békét a nagyságod 
országabelit, nem egyébért, hanem hogy meglássa, az 
urak közzó'l kik szolgálnak nagyságodnak, kik nem, 
mert ott inkább tudja az urakot, és hogy mindenek 
felől bizonyos hírt hozzon. Annakfelette igenis szereti a 
passa, minden tolmácsoknál inkább; ha teljességgel 
tudná a török nyelvet, eddig is fő tolmácscsá tötte volna, 
de megigírte, hogy azzá teszi, mert hív és tudós iffiu, 
és mindenekbe gyors, énvelem két úttal Lengyelor
szágba küldötte, hol megpróbáltam és láttam, hogy tö
kéletes és hív iffiu. Most is sokat törekedém a passánál 
érette, hogy énvelem bocsássa el és ne küldje oda, de 
meg nem nyerhetém semmiképen, hanem úgy paran- 
csolá, hogy ott a dolog elvégeződvén vagy az utón 
előltalálom, vagy haza jut ide, velem eljőjön. Annak- 
okájért kérem nagyságodat, hogy nagyságod mutassa 
meg hozzá való jó akaratját és kegyelmességét, mert 
tudom hogy mihelt hazajő , mindjárást megkérdi a 
nagyságos passa, mit adott nagyságod; hogy legyen 
nagyságodnakjóhireneve, és a nagyságos passa is mond
jon aferimot, azaz : jól cselekedett. Annakfelette, elhigyje 
azt is nagyságod, hogy soha jövendőbe is nagyságod szol
gála ta  nélkül nem lehet, mert látom, hogy reá száll 
lassan itt a portán a tolmácsság, szolgálatra termett 
ember, tiszta hivséggel és igazsággal teljes, és nagysá
godhoz tiszta szívvel vagyon, mindenek előtt nagyságod 
jó hírét nevét beszéli. Én is mindenkor miolta is
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merem, titkaimot és fejemet reá bíztam, soha semmi hi
bát benne nem leltem, most is minden titkokat neki meg
jelentettem, nagyságod tőle értse meg, ismét bízzék 
nagyságod hozzá mindenben. Az én magam dolgaimot is 
reá bíztam, kik felől kívánnám, hogy nagyságod hall
gatná meg. Végezetre, Muztafa csausnak is nagyságod 
legyen segítséggel, mert nagyságod jóakaró embere. 
Isten tartsa meg nagyságodat, és adjon bódog s kedve 
szerént való diadalmat minden ellenségen. Datum Con- 
stantinapoli die Galli 1573. Ahmat csaus, nagyságod 
híve.“

LXIII.

Ámhát csausz Báthori Istvánnak.
1573. oct. 16.

„Örökké való szolgálatomat ajánlom nagyságod
nak , mint bizodalmas és kegyelmes uramnak sat. 
Emlékezhetik nagyságod reá és immár meg is pró
bálhatta nagyságod, hogy én eleitől fogva mindenkoron 
és mindenekbe nagyságodnak hív szolgája voltam és 
híven szolgáltam. Ennekutána, ha Isten éltet és a míg 
éltet, nagyobb szorgalmatossággal akarok nagyságod
nak szolgálni, csak én is azon kérem és könyörgök nagy
ságodnak, hogy nagyságod se feledkezzék el teljesség
gel az én szolgálatomról, hanem valamibe tekintsen 
nagyságod énreám is, és a miben nagyságodnak kö
nyörgök, legyen valami foganatja. Nám, ha valami pas- 
sához avagy béghez megyünk, kiknek soha nem szol
gáltunk, kegyelmesen meghallgatják könyörgésünket, 
és kedvünket nem szegik; hiszem inkább illenék, hogy 
nagyságodnál valamit fogna könyörgéslink; a mi felől
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penig mostan könyörgök nagyságodnak, nem sok. Lám 
az Úr Isten nagyságodnak bódog uraságot adott; Illik 
azért, hogy nagyságod is kegyelmességét megmutassa 
az szegén szolgáihoz, az Isten ajándékából, hogy űkis 
hivebben és szorgalmatosban szolgáljanak nagyságod
nak. Az szolga, tudom, sok; de miképen a pénzt meg 
szoktuk válogatni , azonképen a szolgát és szolgának 
szolgálatját megválogatjuk és próbáljuk avagy meg in
kább. Tudja penig nagyságod, hogy ez iffiu Járai T a
más mind a megholt királnak, kinek Isten irgalmazzon, 
mind az országnak, nagyságodnak is hivséggel szolgált, 
ennekutána többel szolgálhat. Kinek én hív szolgálat- 
ját látván, az én atyámfiával Muztafa csaussal könyör- 
göttem vala nagyságodnak, hogy nagyságod megemlé
kezvén szolgálatjáról, ki éjjel és nappal, jó és gonosz 
üdö'n, egy fejét nem nézvén és nem gondolván életét, a 
nagyságod dolgában minden mulatás nélkül fárad és 
fut: a kevés jószágot, mely vagyon Széplakon és annak 
is csak negyedrésze, megmutatván kegyelmességét, adná 
neki nagyságod, kit megigírt vala nagyságod hogy le
szen, de még ez ideig meg nem adta nagyságod. Kit mi
kor megértettem volna, bízón ugyan megindulék rajta, 
mert tudom, hogy olyaknak ad nagyságod, kik csak 
hizelkedéssel és hazugsággal forgolódnak nagyságod 
környül; de aféle csak sokszor nyomná a konstantiná- 
poli utat, meg fogná nagyságodat unni, de látom hogy 
ez iffiu meg nem unja nagyságodat. Annakokájért mégis 
könyörgök nagyságodnak, hogy’legyen valami látatja 
szolgálatomnak, és nagyságodnak hozzám való jó aka
ratját lássam meg, könyörgésem híjába ne legyen, ha
nem igéreti szerént adja meg nagyságod; nem sokat te- 
szen nagyságodnak, és az én szolgálatomat is inkább 
indítja nagyságod magához, ez iffiat is hozzá foglalja
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nagyságod , és éjjel nappal ez veszedelmes útban, 
egyeböttis nagyságod bízvást élhet szolgálatával. Mos
tan is ilyen sárban, esőben, hóban lovát elhagyván, a 
nagyságod dolgában testtel lélekkel fut és siet. Ha pe- 
nig nagyságod ebben kegyelmességét megmutatja hoz
zája, elhittem és tudom, hogy annakutánaűis szive sze
rént szolgál nagyságodnak. Ugyan kívánom penig ezt 
tiszta szíből nagyságodtól, hogy nagyságod kegyelme
sen megmívelje, hogy én is lássam könyörgésemnek fo
ganatját, nagyságodnak is hozzám való jó akaratját. És 
kegyelmes választ várok nagyságodtól az én atyámfia 
Mehemet bég által, ki az hatalmas császár tolmácsa. 
Az Úr Isten éltesse nagyságodat és adjon minden ellen
ségen diadalmat. Költ Konstantinápolban, szent Gál 
napján, anno 1573. Ahmat csaus, nagyságod hive.“

LIV.

Báthori Istvánnak Firidin aga.
1573. oct.

„Köszenetemnek és szolgálatomnak utána. ím, ér
töm, hogy bekildtétek az adót; azt kit nekem kildtetek, 
azt is megadták, kőszenem, Isten fogadja. Én ezután 
mostansággal semmit nem kívánok, mert nekem kedve
met kerestétök, kit megszolgálok; de azért mastanság- 
gal én is kenyörgök, hogy a nisancsibégnek az ő régi 
tervén szerént való jargallását, kit meg nem kildetté- 
tők, ki régi szolgája az császárnak, adjátok meg, és ke
ressétek kedvét, mert nekönk is régtől fogva való mester 
atyánkfia, az mit annak adtok, úgy tartjuk, mintha ne
könk adnátok.

Továbbá az mely szekérre temagad felülsz, szép
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és jó lovak legyenek benne, olyat kildj nekem; te is va
lamit nekem parancsolsz, vagy jó lovat kívánsz, vagy 
egyebet, kész leszek megkildeni. Egyebet mast semmit 
nem kívánok, csak bogy mast az szekeret lovastul 
kiidd meg. Isten tartson meg.“

LXV.
Marat fötolmios Báthori Istvánnak.

1573.

„Nagyságos vajda uram, örökké való szolgálatomat 
ajánlásom után. Én te nagyságodnak az vajdaság ada- 
tásakor menden praktikában jelen lívín szolgáltam és 
szolgálok es, amiképen Gruyo Péter uram bizonyságot 
tehet. De miért hogy ez ide való dolgokat mind az én 
nem barátom Gyulai Mihál által hadtátok volt, nem 
hogy jómra lenne, inkább gonoszomra igyekezett. Nagy
ságod ezt megértheti, hogy miírt hogy énis Somlyaiak“ 
féle voltam, nagyságod is Somlyainak neveztetik, igen 
örültem hogy, egy az : hogy én is itt dicsekedhetem, 
hogy ilyen nemzel volník; más az : hogy hasznotokat is 
jobban vehetném hogy nem mint idegen más fejedelem
től. Én pedig az Ferhát dragoman idejiben inkább men
den szolgálatot, akár írás akár másféle, inkább és job
ban helyre helheztettem, hogy nem mint Ferhát uram; 
de esztendőnkint három száz tallért megküldettenek 
neki, énnekem pedig mindaddig hogy Gyulai Mihál 
káromra kezde lenni, menden esztendőre megjárt onnan 
ötven magyar arany. Most pedig, egy az : hogy Ferhát 
helyin is vagyok, más az : hogy fő tolmácsa is vagyok 
az hatalmas császárnak, csak tizenhat aranyot feljebb 
hozattak énnekem a rígi Ferhát idejin való szokásom
nál. Annélkül is pedig az vajdaság újonnan adásakoron
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az caiicellariusnak és a nisangynak, miképen az csér 
szári decretomba felirva vagyon az övék, azonképen 
az porta tolmácsainak is tizenhét ezer ozpora szokott 
megjííni. In te nagyságodat nem erőltetem rejá, de az 
pasa mikor meghatta vala az Tompái Istvánnak és az 
társainak az caneellariusét és az nisangyét, ugyan azon 
módon az tolmácsokét is megliatta vala. Azírt az pasa 
nyilván tudja, hogy azoké megjött, azon módon az mienk is 
megvoltát állítja, de én nem szólok semmit, hanem nagy
ságodra hattam ; az több társaimot is nem hattam szólni, 
hanem megigírtem nekiek, hogy nagyságodnak levelet 
küldek. Továbbá az nisangy is mendenért engem firtat 
hogy írjak levelet nagyságodnak, hogyaz eremt (?) es, az 
kétszáz garas ki még hátra vagyon, megküldené nagy
ságod nekie; én is váltig igírtem, hogy megírom. To
vábbá, ez ke vetek szóval is mondhatnák nagyságodnak, 
de egen kenyergek nagyságodnak, hogy ha szinte Fer- 
hát bég gyanánt engemet nem tekint, mégis ez mosta
ninál jobb szemvei tekintsen rejám nagyságod, hogy 
én is tudhassam, nagyságod előtt az én dolgom mibe 
vagyon, hogy én is mendenbe még szerelmesben szol
gálhassak nagyságodnak, mikor az tekintet tifelőle- 
tek szokása szerint esik, én is még szorgalmatosban 
mendenféle vigyázást tíszek nagyságod szolgálatjára. 
íme azírt mostan az nímet királnak egy levelit és nímel 
titokját az kevetinek megküldettem István uram és 
Grujo Péter által. Csak az Isten éltesse nagyságodat, 
ím meglátja, hogyha én is ílek, nem líszen heába nagy
ságod tekintete hozzám. Továbbá az Oláh és Moldova 
vajdái esztendénkint hat ezer ozporát és egy lovat 
küldnek énnekem, maga semmi szolgálatokot nem míve
lem, de még is az rígi törvéne szerint az császárnak» 
megadatik. Továbbá, az menedíklevelét az adónak meg

8
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nem akará az kegat-emíny megadni, a ki által menden 
császári levelet kiszolgáltatnak, hanem azt mondá : hogy 
mi oka, hogy menden urak, szangyákok és beglerbégek 
és vajdák az ország bírása felől beratot vesznek, azaz : 
császári privilegiomot, erdéli vajda pedig csak hallga
tásba vagyon ? Eredj, úgymond, jűjenek ide az kevetek, 
és hozzák meg az privilegiom pínzit, osztán megadom, 
úgymond. Osztán az pasának megmondottam, meg
adassa az menedéklevelet, de meghagyá, hogy vajda 
uram is vigye ki az privilegiomot, lám, királ fia is ki- 
vötte vala. Osztán az emín pasáiul egy czédulát 
k ire ; én elhozám neki, és monda : lm ez czédulát meg
tartom, de ha privilegiom pénze meg nem jtí, az je- 
vendő esztendőn nem adom ki az adó menedíklevelít. 
Ebbe maradánk. Azírt nagyságod arra is gondot visel
jen. Caeterum valete. Murat interpres primarius caesa
rea« majestatis.“

LX VI.

Báthori látván portai ttgyviselője számot ad :
1573.

„Nagyságod adott vala én kezemben kétszár tallért, 
abból adtunk az hová szükség volt :

Az császár kapucsiájának adtunk
hatvan tallért . . . . . nro 60

Az császár deákinak adtunk tall. nro 22
Az nagy kapucsiának adtunk tall. nro 5, fél
Az m éttereknek adtunk tall. nro 5, fél
Az ki az aranyat méri, adtunk tall. nro 1
Az ki az aranyat olvasztja, tall. . nro 1
Egy vén kapucsiának adtunk tall. nro 1
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Az deákok kapucsiájának adtunk tall, nro 1 
Az vízhordónak adtunk fél tallért.
Az adó-menedék-levélért adtunk tall, nro 3, fél. 
Az főpasa kapuján adtunk tall. . nro 14 
Az Piali pasa itthon nincsen
Az Ámhát pasa kapuján adtunk tall, nro 8, fél. 
Az Mamhut pasa kapuján tall. . 7
Az Muztaffa pasa kapuján tall. . 9, fél.
Az Szinán pasa 'kapuján adtunk tall. 8, fél.
Az csausz pasa kapuján tall. . 4, fél.
Feródon aga kapuján adtunk tall. 1
Maradott ebből énnálam tall. . 58

A d ó ,  a z  p o r t a i .
Az hatalmas császárnak adtunk tízezer arany fo

rintot, száz gíra ezüstöt.
Az fővezérnek adtunk . tall. 5000

és húsz gíra ezüstöt. 
Mamhut pasának adtunk tall. 300 és

tíz gíra ezüstöt. 
Ámhát pasának adtunk . tall. 300

tíz gíra ezüstöt. 
Muztaffa pasának . tall. 300

tíz gíra ezüstöt. 
Szinán pasának tall. 300

egy aranyos kupát. 
Feródon agának . tall. 200

egy kupát, egy aranyas fegyverderekat. 
Ámhát csausznak . . . tall. 300

egy hintót négy lóval egyetemben.
Murat bégnek . . . .  tall. luO 
Csausz pasának egy kupát.
Kapi agának egy kupát.

8*
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Kapcsilarkihajának egy kupát.
Az pasa kihájának egy kupát.
Énnálam maradott egy kupa, tíz gíra ezüst.
Ezek felett kétszáz arany forintból vásárlottuk

ezeket:
Vöttem négy esáprágot tall. 85
Tíz vég bagaziát tall. 21
Harmincz oka kanát . tall. 3
Habarniczát vöttem tall. 4
Egy párduczbőrt vöttem tall. 14
Másik párduczbőrt vöttem . tall. 8
Négy párduczbőrt vöttünk . tall. 39
Egy széket vöttünk . tall. 18
Négy bokor gémtollat tall. 83
Terra sigillatát . tall. 8, fél.
Pomagranátot . tall. 1
Maradott ebben nálam itt . . tall. 13
Annakfelette adott Ferencz uram én kezembe száz

arany forintot, kit Piali pasának kell adni; nagyságod-
nak könyörgök, hogy nagyságod az százat is küldje
meg, mert most útba vagyon, tudom bogy mindjárást 
rám küld, én bizony meg nem adhatom, mert nekem is
nincs.

LXVII.

Báthori Istvánkan Szelim «Baltán
1573.

„Báthori Estván erdélyi vajda, adjon az Úr Isten 
teneked hosszú életet. Ezt adjuk teneked tudtodra, 
hogy Budábul mennek volt kilencz budai jancsár az én 
dolgomba; mikoron pedig jutottanak Szolnok és Gyula
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kőzett, és Chatachor faluba szállottak volna, ottégyen 
Ártándi házába két éjjel háltak : az tiszttartó szolgái 
és erdélyiek egy éjjel reájok rohantanak, és őket ugyanott 
megfogták, és Kassán adták volna őket el két-kétszáz fo
rinton. Az mely rabok változnak és jőnek Kassárul, 
azok minekünk jelentik, hogy ott látták fogva őket, 
melyek közűi egynéhanyan jöttek meg az mi portánkra, 
kik vallanak, hogy erdélyiek fogták volna el, és annak- 
utána Kassára adták volna pénzen őket. Ezt megért
vén, irtunk kassai kapitánnak, hogy ez frigy alatt nem 
kellett volna az én népemet bántani; mely nekünk ilyen 
választ tött, hogy az német pártrul őket el nem fogták, 
hanem erdélyiek fogták és ők adták nekie pénzen. Hi
hető dolog, hogy ágy vagyon, mert az mely helen fog
ták el őket, közelb az a hely Erdélhöz hogynem Kassá
hoz. Azelőtt is irtunk vala neked ez dolog végett; te 
nekünk ilyen választ töttél, hogy te kettőnél többet nem 
láttál volna, kik sebesek maradtanak, azokot is elbocsát- 
tad volna békével, az többit penig az kassaiak fogták 
el. Azért én tetüled egyebet nem kévánok az te hivsé- 
gednél; amellett hagyom, hogy az mely pénzt vöttek 
az erdélyiek kassaiaktul az jancsárokért,azt a pénzt adasd 
meg azoknak, az kik az jancsárokat megvötték, hogy az 
janeaárok megszabadulhassanak. Isten tartson meg. 
Kons tantinápolyba ennekelőtte hetedfél hónappal 1573.“

LX VIII.
Báthori Istvánnak Sxelím szultán.

1573. October.

i' „Erdélyi vajda Báthori István, az Úr Isten adjon 
ndkéd ltoeíBu életet. Ez én parancsolatom oda jutván, 
suck'úgy értsed : Haszon agha jőve az én portámra, én
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nekem panaszlá, hogy mikoron az Barda falubeli déz- 
máját dézmálja volt, mely falu spahiassága alatt va
gyon, Ahola nevö falubeli népe, Korton Mihály, Harmai 
János és Lázár két fiával, annakfelötte harmincz em
berrel reámentek, megfogták másodmagával, két lovát, 
fegyverderékját és egyéb szerszámát elvötték, őmagát 
megkötezték, egy falka ideig fogságba lévén, három
száz forint szaczolás alatt bocsáták e l; azoknak hatal
mas cselekedetekről bennünket megtalála. Azért hagy
juk teneked: ezt ez parancsolatunkat látván, hogy ez 
dolognak végére menj, ha úgy történt-e, az mint ne
künk jelenté vagy nem. Az dolog így lévén, megelégí- 
tessed egy pénzig, hogy kárt ne valljon, és az mi por
tánkra ilyen panasz ne jőjen, mert mi senki hatalmas- 
ságos cselekedetit el nem akarjuk szenvedni. Azért az 
én parancsolatomnak helt adj. Datum Constantonopoli 
ennekelőtte ötedfél hónappal 1573.“

LXIX.

Egy magyarországi főárnak Báthori István.
1573.

„Spectabilis et magnifice domine, frater observan- 
dissime. Salutem et nostri benevolam commendationem. 
Te kegyelmedtől el nem akarjuk titkolni az mit értünk 
az országnak és az hazának veszedelmére. Mert az Por
táról bizonynyal értjök, hogy ez két dolog az császár
nak igen ellene vagyon : Egyik az, hogy Lengyel ki
rálynak császár ő fölsége utát megállatta és Németor
szágon szabad passust nem adott neki. Másik, a Kiálló
nak csináltatása, kire tanósága vagyon az budai és te
mesvári passának hogy reá menjenek. Mely két okért
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hiszszük, hogy ugyan véghez sem megyen az frigy, 
mert az francziai követ mindenképen ezen vagyon, sőt 
félünk, hogy rövidvaló nap elvész az odakivaló mara
dék föld. Azért, miérthogy senkinek nagyobbá nem jár 
mint kegyelmednek, senkihez sem illik inkább: az én 
tetszésem szerént, kegyelmednek kellene ő felségét 
császárt róla inteni, informálni és könyörögni, hogy ő 
fölsége ezféle okot távoztatna el, ha kedve és alkalma
tossága nem lehend az hadakozáshoz.

Tudom hogy Békés Gáspár minden utón érte le
szen, hogy ha császárt hadakozni ellenünk felindét- 
hatja, de soha nem vélhetem, hogy ő felsége az én szol
gálatomat és ez országét az egy latorért hátra vesse, 
és az mi nagyobb, terek császárral Békés kedvejért 
összeveszszen. Mindazonáltal kegyelmedet kérem, ke
gyelmed is informálja ligy ő felségét, kibe tessék meg 
az kegyelmednek énhozzám való atyafisága , és ez 
nyomorú feldenkhez és mostani csendességhez való 
jóakaratja.“

LXX.

Bethlen Farkasnál olvassuk.
1573.

Békés segédért Maximilián császárhoz folyamodott. 
Ennek követe Báthorit felhívta, adná vissza Fogarast s 
elfoglalt egyéb jószágait Békésnek, kinek máskülönben 
joga leszen ügyét a római szent birodalom gyűlése elébe 
vinni, mely az igazságszolgáltatást nem fogja elmulasz
tani. Báthori, hogy ne látszassák Maximilián tekinté
lyét kicsibe venni, Sulyok Imrét és Sombori Lászlót 
Bécsbe küldé, kik nevében kinyilatkoztatták, miszerint
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nincsen ellenére, hogy Maximilián, mint császár, magá
hoz felebbhívja az ügyet, de Békést ismét befogadnia 
Erdélybe, neki, Báthorinak, a rendek is tiltják; a szö
kevény jószágai már elidegenitvék; s a meggyesi gyű
lés által ellene hozott ítéletet nem lehet megsemmisíteni. 
Mit megértvén Békés, monda : Még nem rövidült meg 
az Urnák keze.

LXXI.

Báthori Istvánnak Szelím szultán
1573.

„Erdélyi vajda Báthori Estván vajda, az Isten nagy 
sok esztendeig éltessen minden atyádfiaival egyetembe. 
Az én parancsolatom hozzád jüvén, tudjad, hogy az én 
portámra levelet küldettél, ekképen írtad az levelet : 
Békés Gáspár német királyhoz hajolván, németek kö
zött egy várat vevén, azokkal egygyé lőtt.

Énnekem igaz dolgot írtál. Az én akaratom az és 
kívánságom, hogy az ö várát megvegyem, és omagát 
elveszessem, Isten akaratjából mostan rá készületben 
vagyok. Énnekem így adtad hírré. Toábbá azt írtad, 
hogyha német király segétséget küldene, budai bassa, 
temesvári bassa, Bogdán vajda, Oláhországi vajda készen 
legyenek az ö népekkel, valahová szükség, oda jűjenek, 
azt írtad. Erre az dologra parancsolatot akartál íratni. 
Ez elmúlt holnapnak huszadik napján az temesvári 
beglerbeg énnekem levelet küldött. Azt irta, hogy egyik 
várát Békés Gáspárnak megvetted, és az másikot meg- 
környtíközted. Hogyha az Németek valamely végbeli 
váradot megszállanák, és azt az várat, melyet megszál
lottál, elhagyván és azokra menvén, iminnen az várból
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azok elszaladnának, meghattam budai, temesvári begler- 
begnek, hogy segétséggel legyenek, és hogyha Német 
jű, azokra menjenek, te kedig azokat el ne hadd, hogy 
el ne szaladhassanak. Mostanában Muztafa csausz tehoz- 
zád ment az én levelemmel; énnekem az te igazságod 
és barátságod szerént az Bogdán vajdával és Oláh vaj
dával hirt adván, hogyha az Németek közöl segítsíg 
jtíne vagy az te váradra menne, valamely felöl az se
gítsíg szükség leszen, hírré adjad nekik, hogy ha te- 
melléd menjenek vagy másuvá menjenek, valahová 
jobbnak Ítéled, oda küldjed ökot. Hogyha az Töröknek is 
segétség kelletik, azoknak is hirt adj.

Te is az te országodban való urakkal egyes lévén, 
valami okossággal az árolót kézben adván, jó vitézidet 
hozzá készítvén, az én kapómra küldjed. Es ezekből az 
dologból igen megoltalmazzad magadat, hogy az én ar- 
czámra valami szégyent ne hozz. Magadot ettől igen 
megoltalmazzad. Ez dologért az erdélyi uraknak is Ír
tam, hogy teveled egyesek legyenek, szivek szerént tö
rekedjenek, hogy valami okossággal énnekem kezembe 
hozzák. Ekképen tudjad az én parancsolatomat, mint 
megirattam. “

LXXII.

Jován moldvai vajdának Szelím szultán.
1573.

„Jován vajda, moldvai vajda, az én parancsolatom 
hozzád jutván, úgy tudjad, hogy az ellenség felől az 
országnak ha valami hántása terténik, és az községnek 
valami zendülése, bódulása terténnék, ki híreddel lenne, 
és Báthori István erdélyi vajda, tetú'led valami segitsé-
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göt kérne, Lat minden halasztás nekíil teneked paran
csolok, hogy az én parancsolatom tehozzád jutván, 
mindjárást az Erdélyországnak és az benne való köz
ségnek segítséggel légy. Ebbe semmi halasztásod ne le
gyen. Úgy tudjad. Ebbe egyebet ne tégy.“

LXXIII.

Báthori István jelentést teszen a szultánnak.
1573. nov. közepe után.

„Hatalmas, gyezhetetlen császár, nekem jótött ke
gyelmes uram, fejedelmem. A z  én  hivséges etc.

Hozá nekem ez elmúlt napokba az hatalmasságod 
parancsolatját az hatalmasságod hív szolgája Muztafa 
csausz. Azután egynihány nappal az én emberem is Ba
logh Ferencz megjutván az hatalmasságod fénes portájá
ról, megadá ű is nekem hatalmasságod másrendbeli pa
rancsolatját; az beglerbegeknek való parancsolatokat is 
az segítség felöl, és az hódoltatott falúk megbocsátása 
felöl, kik az Halulbeg tefterébe nincsenek beírva, az 
több parancsolatokkal egyetembe, megadák, mely ha
talmas parancsolatit alázatosan és engedelmesen meg
értettem. Éltesse az Úristen te hatalmasságodat nagy 
sok ideig, hogy te hatalmasságodnak ilyen nagy ke- 
gyelmességgel való tekinteti és gondviselése vagyon 
reám és ez szegín nyomorult országra, ki minthogy 
ezelőtt mindeddigien az hatalmasságod szárnya alatt 
tartatott és ótalmaztatott m eg, mast is csak az hatal
masságod kegyes és erős ótalmába bízik velem egye
tembe, és mindenekbe az hatalmasságod parancsolatjá
hoz akarjuk magunkat tartani, megemlékezvén az ha
talmasságod kegyelmességéről és gondviseléséről.



Az Békés Káspár dolga felől ezelőtt is megirám te 
hatalmasságodnak ennen emberem által, mast is hatal
masságodnak tudtára adom, hogy én megértvén és 
eszembe vévén az tí gonosz álnok igyekezetit, hatal
masságod parancsolatjából hadamat indítottam vala 
reá, tímaga mikor az hadnak eleit eszébe vette volna, 
csak harmad magával szökött el Német királhoz, várait 
és minden birodalmát Isten segítségéből az hatalmas
ságod szerencséjével kezembe vettem; az melyik vára 
legerősb vala, Fogaras vára, azt is hadammal megszáll
ván és álgyuimmal megrontván, megvettem, és mast 
immár ez ország nagy jó csendességbe vagyon, semmi 
igyenetlenség, visszavonyás nincs benne, az község
nek is az uraktul semmi hántása nincs, mindenek, mind 
nagy mind kicsi, az hatalmasságod hívségéhöz tartják 
magokat. Az Német felől is nem értök mast semmi indu
latot, mindazonáltal szorgalmatoson vigyázok minden
felé, és hogyha valahonnan valami ellenség támad, ha
talmasságodnak és az beglerbegnek tudtára adom, és 
egyetértvén az beglerbegekkel az hatalmaáságod pa
rancsolatja szerént, az ellenségnek rontására leszek.

Továbbá, megkildé nekem az budai beglerbeg is az 
hatalmasságod parancsolatját az Lengyelek segítsége 
felől. Azért mind ebbe mind a több dolgokba, az míg 
élők, azon erelködöm, hogy az te hatalmasságod paran
csolatja beteljesedjék te hatalmasságod kívánsága sze
rént, mert én te hatalmasságodnak velem való kegyel
mes jótétéről soha el nem akarok feletkeznöm, sőt vé
rem hullásával is szolgálni akarok te hatalmasságodnak, 
kinek ruhája perémihöz nagy erősen ragaszkodtam. 
Isten tartsa meg.“
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L X X IV .

B&thori István a nagy vezírnek
1573. november közepe után.

„Illustrissime domine etc. Salutem etc. Akarám 
nagyságodnak hírré adnom és megjelentenem, hogy 
mikor Muztafa csausz mastan az hatalmas császár pa
rancsolatjára ide hozzánk jutott volna, ugyanakkor ju 
tának ide hozzám Német királtul is két követek, kik en- 
gemet megfenyegetének, hogy Békés Gáspárt, az ű 
uruk hívét megbántottam és az országból kikergettem 
volna; okát kérték, miért míveltem, azt mondván, hogy 
nem kellett volna bántanom, miért hogy mast az hatal
mas császár népének és az íí uruk népének egymással 
frigyük volna. Én az választ tevém nekik, hogy azért 
míveltem, hogy nem illik kétfelé kilembözó' embernek 
és azfélének, ki nem az hatalmas császár hive, itt Er- 
délyországba, az hatalmas császár birodalmába lakni. 
Kívánják vala tíílem, hogy Békésnek minden elvött 
uraságát megadnám; én azt felelém : hogy soha nem 
adom, sem engedőm, hogy itt csak egy talpalja földet is 
bírjon afféle ember, sem hogy itt lakása legyen, ki ve
lem és ez országgal egyet nem ért és az hatalmas csá
szár hívségéhez nem tartja magát. Azért akarám ezt 
nagyságodnak tudtára adni , hogyha az fénes por
tát is megtalálják róla, értse ez dolgot. Mert én nagy
ságodnak, mint bizodalmas apámnak szavát akarom 
fogadni.“
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LXXV.

Mustafa budai pasa Báthori Ictvámak.
1573 nov. 22.

„Mi Muztaffa passa az hatalmas török császárnak 
főheltartója Budán és gondviselője Magyarországnak.

„Tekintetös és nagyságos űr, nekönk tisztölendő 
barátunk , köszönetünk és barátságunk ajánlásának 
utána. Ezt bizonynyal értjük, bogy mastan az kassai 
kapitán Tokajban alájütt; de nagyságodat szeretettel 
kérjük, hogy nagyságod vigyázzon, és ha valami ellen- 
köző dologra igyeköznék, mi oly dolog az mi kegyel
mes fejedelmünknek kárára esnék, mindjárást nagysá
god hív emböre által tegye hírré minekünk, és mi 
mindön órában készök leszönk segítséggel lönni, az 
mint az mi kegyelmes fejedelmünk parancsolatja mu
tatja.

Mivelhogy te nagyságod Istennek kegyelmességé- 
ből az hatalmas császár szöröncséjével mastan gazdag 
nyereséggel járt, kit bizonyában igön örülünk, azt mu
tatná az jó szomszédság, hogy egyik az másikat meg
látná belőle; de az mint látjuk, nagyságod az első nye
reségöt nem akarja mindönnel közleni.

Nagyságod ez kisded írásunkat semmi gonoszra ne 
vélje; akarunk nagyságoddal nyájaskodni; adjon Isten 
nagyságodnak száz ezör annyi nyereségöt és az ellen
ségön diadalmat. Isten éltesse nagyságodat sok eszten
deig. Datum Budae 22. die Novembris anno 1573.“
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L X X V l.

Sselim  szultán Báthori Istvánnak-
1573.

„Erdélyi vajda, Báthori István vajda, az Isten té
ged éltessen. Az én parancsolatom oda tehozzád jutván, 
így tudjad meg : hogy én portámra levelet kildél, jelen- 
téd azt, hogy az Francziai király öcscse Lengyelországba 
bemenne hamar karácson után az koronázatra, és hogy 
téged is hivatott volna. Az én parancsolatom odajutván, 
ezt úgy tudd meg : Az országot elhagyni nem jó ; te 
magadtul azért egy főemberedet bocsásd ; miért hogy 
mihozzánk régiül fogva barátságos hivséggel volt, te is 
miérettünk barátságodat jelents meg. Az ország őrzé
sére legyen gondod, valahonnan valami ellenség titkon 
kárt ne tegyen. Az király mely nap jutott be Lengyel- 
országba, nekünk igazán jelents meg. Datae Constan- 
tinopoli etc.“

L X X V n .

Sselim szultán Báthori Istvánnak.
1573.

„Erdélyi vajda Báthori István vajda, téged Isten 
éltessen.

Az én parancsolatom oda jutván így tudjad meg.
Tavaly az te hivséged és barátságod szerént ken

dert kildettél vala, kivel szikséges koromba találtál vala 
m eg; mastan is az én hajóim szikségére, az mihozzánk 
való barátságod szerént kildj az mennyinek szerét tehe
tőd , tedd szerét és kiidd alá Nandorfejérvárra, az te
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mesvári pasának add tudtára. Énnekem erre igen nagy 
szikségem vagyon, kinél mast nagyobb szikségem nin
csen. Valamennyit kildesz, nekem jelents meg. Azon 
légy, bogy marczius havának tizenhetedik napjára el- 
kildjed az mennél többnek szerét teheted. Magad meg
erőltessed és tedd szerét. így  tudjad meg. Datae Con- 
stantinopoli mensis praeteriti secundum lunae cursum 
die 15.“

L X X V III .

Báthori Istvánnak Mehemed nagyvezir.
1573.

„Erdélyi vajda, Báthori István vajda, az Isten té
gedet éltessen sok jó esztendeig. Keszenetemnek és ba
rátságos szolgálatomnak utána. Jelentem te nagyságod
nak, hogy az hatalmas császárhoz való hívséged és 
igazságod szerént levelet írtál, hogy az Francziai királ 
öcscse az Lengyel királságra beindul karácson után az 
koronázatra, és hogy atyafiuságképen tégedet is oda 
hivatott; mely dolgot akartál az hatalmas császárnak 
megjelenteni. Jól gondoltad volt ezt, és igen jól szépen 
cselekedtél, hogy megjelentetted.

Az világnak négy részének bírójának, az hatalmas 
császárnak zászlói hordozók kezzűl egyik te vagy, or
szágát bírod az hatalmas császárnak, temagad el nem 
mehetsz oda, az országot el nem hagyhatod, féképen 
hitetlenség alatt Békés árulód mastan Német királnál 
mindenképen áruitatást forral. Azért miért hogy régtül 
fogva való hívséggel volt az Francziai király az hatal
mas császárhoz, te is barátságképen oda főemberedet 
bocsássad, vele barátkozzál, azt parancsolja az hatalmas 
császár te nagyságodnak. Ugyanezért kildette az ha-
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talmas császár az ő parancsolatlevelét. Az császár pa
rancsolatja szerént cselekedjél.

Tavali esztendőbe az vízi szerszámok építésére 
kendert kildettél, kit igen jó kedvvel vettünk, kedvün
ket lelted vele, és igen jó barátságodat, atyafiuságodat 
jelentetted vele. Ez esztendőbe is az mi lehet szerét te
gyed az hatalmas császár szikségére, Nandorfejérvárra 
kildjed, erőlkedjél az mi lehet. Egyéb dolgok az mik 
lesznek, nekünk megjelents.“

L X X IX .

Báthori Istvánnak Szelim szultán.
1573.

„Erdélyi vajda, Báthori István vajda, téged Isten 
éltessen. Mikor az én parancsolatom odajut tehozzád, 
így tudjad meg : hogy te nekem leveledet kildetted az 
én portámra Muztafa csausztul; úgy írtál, hogy mikor 
Muztafa csausz ott volt, az Bécsi királtul két követ ment 
volt oda Békés dolga felől, kik valami szókat szóltak; 
te is a mihozzánk való hivséged szerént jó választ adtál; 
az ki te szódat nem fogadja, teellened jár országnak 
romlására, hogy megbintetsz ezfélét, jól cselekedtél. 
Valamit Írtál nekem, mindenek tudva vannak nálam; 
az ki neked nem barátod, nekem is nem barátom, én is 
szinte úgy megbintetöm azfélét, az mint illik. Az én pa
rancsolatom odajutván, úgy tudjad meg : vigyázz, az 
országot őrizd, az szegínséget jól tarts, az én portám
hoz való igazságod szerént hír nekül ne hagyj, az mit 
érthetsz, untalan hírré add. Ezt így értsed.“
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L X X X .

Báthori Istvánnak Szelim szultán.
1573.

„Erdélyi vajda Báthori Estván vajda, Isten éltes
sen, éltedben jó szerencséd legyen, minden nemzeted
del egyetembe. Az én parancsolatomat, mikor hozzád 
jtí, tudjad. Az Német király Debreczennek tulján az ő  
seregével felkelvén, egypalánkot csinált, az te tartomá
nyodon általmenvén. Énnekem úgy adták tudnom: 
Lengyelországból általjiivén, az te országodon által
menvén, te ezt meg nem értvén, és az szancsák-békek- 
nek hirt nem adván. Ilyen dolog az király idejében 
nem történt. De ez dolog az te veszteg hallgatásod
ból történt. Ennekutána ha valami történik, az én bé
kéimnek és az Portának hírré adjad. És ez dolog, hogy 
az ellenség az te népeidnek kapuja előtt ment el és ne
ked hírré nem lőtték, azokat megbüntessed, az ellenség
nek szivet ne adj.

Azt írtad volt : hogyha az Német király feltámad 
Lengyel király ellen, segétséggel legyek-e vagy nem? 
Az Lengyel urak, és az Lengyel király, az község nekem 
régtől fogva kedvemet keresték, énnekem igazánvaló 
atyámfiai, soha hamisságot ellenem nem cselekedtek. 
Az én jóakaratomból és az ö akaratjokból az Francziai 
király atyjafiát választották királylyá. Annakokáért, 
hogy az országnak valami nyomorúság ne történjék, 
az Tatár hámot és az közelvaló békékét az tenger mellé 
őrizni vetettem. Nem akarom hogy az ö országoknak 
nyomorúság történjék. Te is az te hozzámvaló jó aka
ratodért, hivséges szolgálatodért minden népeddel se
gétséggel készen légy, ha valami ellenség találtatnék,

I. 1 9
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szintén az miképen illik embernek segétséggel lenni, te 
is ott találtassál az én jóakaróim mellett.

MostanábanLengyel király az ö országában megyen, 
míg 8 az 8 országában letelepedik, minden segétséggel 
légy neki. És valami bírt ballasz, vagy valami szükség 
leszen,az Budai bassának hírré tegyed; valami szükség 
leszen, tiszta szíből, igazsággal eselekedjétek. Ezt úgy 
tudjátok, ez az én parancsolatom.“

L X X X I.

Báthori Istvánnak Szelím szultán.
1573 végén.

„Erdélyi vajda Báthori Estván, az Úr Isten adjon 
teneked hosszú életet. Az én levelem mikoron oda ju- 
tand, így értsed : Pankotai bék az én portámra levelét 
küldette, kibe azt irja, hogy egy Ibraim nevö rabja, 
mely magyarfi volt, neminemö marhájával, azaz : két 
aranyas szablyájával, két ezüst szablyájával, egy ezüs- 
tes botjával és nyóczvan talléréval estve, lopván, E r
délybe szökett volna el, Dalom nevö faluba; onnat 
Tenke nevö faluba ment; utába ez két falu között 
ölték meg; azt a marhát pedig Giczi Jánosnak, Váradi 
kapitánnak vitték, mely marha végett az Pankotai bék 
egynéhánszor Váradra levelet küldett, de meg nem 
akarta adni. Ezt e parancsolatot én Temesvári bassának 
küldtem, hogy ö embere által hozzád küldené. Azért 
törvény szerint menj végére, kik ölték meg az embert, 
kik vitték el az marhát és kinek adták; az marhát is 
kerestesd meg, hogy el ne veszszen, és az én portámra 
ez dolog felöl másszor panasz ne jöjön. Ezt úgy tudjad.
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Konstantinápolba ennekelőtte három holnappal írták 
ezt e levelet.“

L X X X n .

H it kell a pasák kapáiban osztogatni.
1573.

„A nagy passa kapujában húsz tallér.
Az öt passa kapáiban tíz tíz tallér.
A pénzmérők fejedelmének és négry deáknak há-

' rom három arany, ki teszen tizenöt aranyat.
Az pénzolvasóknak, kiket mehtereknek hínak, há

rom arany.
Az aranyégetőnek egy tallér.
Az tefterdar csausának három tallér.
Az deákok kapuján álló kapunállónak egy tallér.
A menedlevel-irónak négy tallér.
Az kazon kapucsinak, ki mind ajándékot és min

dent rendel, öt tallér.
Az kapucsiaknak és csausoknak hatvan tallér.
Ezből megérti nagyságod, mennyét kell küldeni az 

apró tisztbelieknek, kiben ha mi megmarad, könnyű haza 
küldeni és vinni.“

LX X X III.

Δ  lippai bégnek Szelím szultán.
1574. (?)

„Az én parancsolatom oda jutván, úgy tudjad. Er- 
délyországhoz való egy falút te megrablottad. Az a cse
lekedet hitünk ellen vagyon. Negyven barmát hajtat-

9 *
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tad el, annakfelötte az falubelieket megfogtattad. Úgy 
adák énnekem tudtomra. Azért illik, hogy ez dologért 
az én haragommal tégedet megbüntesselek. Hagyjuk 
annakokáért, hogy nekünk tudtunkra adjad: te míelted-e, 
avagy alattad valók ? és miért míelték ? az falu Erdély - 
höz való-e régtül fogva, avagy ide tartozó ? Énnekem 
igazán mindeneket megírjad. Úgy tudjad.“

L X X X IV .

Báthori Istvánnak Dzsáfer Temesvári pasa.
1574. (?)

„Szolgálatomnak utána. Jelentem nagyságodnak az 
én barátságom szerént, hogy az lippai eming Mehmeth 
Cselebi több emingekkel egyetembe hozzánk jöttének és 
adák értenöm, hogy régtül fogva innét ez földről az ke
reskedő népek szabadon mentek oda Erdélybe, az só
aknákra, sóvenni; az mint akarták, ki hajókon, ki sze
kereken, ide alá hozták, szállították, és itt eladták; kiből 
az hatalmas császárnak is nagy haszna jött, melyért az 
emingek is pínzen szokták volt megvenni az hatalmas 
császáriul; mely régi térvény mast megszint volt, és te 
nagyságodnak volna embere rajta, kik igen felette 
drágán adnák az sót, és az kereskedő ember nem ve
hetne tülük, az hajók sem járhatnának, hat ló terhe 
pinz héját találják mast az hatalmas császár jüvedel- 
mének; ha mind ebbe járnak el az nagyságod emberei, 
az Lippai vámrév csak pusztán marad, semmi haszon 
nem lenne benne, így panaszolkodnak.

Azért én mast barátságom szerént nagyságodnak 
levelet kildettem az én csauszom által, Heder csausz ál
tal : ezt ez dolgot nagyságod meglássa, ha úgy vagyon



133

az mint nekem panaszolkodtak. Nem illik nagyságod
nak ezt cselekedni az régi törvénnek ellene, hanem 
nagyságod szabadítsa meg, engedje meg az régi szokás 
szerént az sókereskedést; mert ha úgy leszen, hogy meg 
nem engedi, az hatalmas császárnak nagy kárával le
szen, mely dolgot nekem tudtára kell adnom az hatal
mas császárnak, de én nem akarom az nagyságod hire- 
nevét az fénes portán megkissebbíteni. Ennek azért az 
dolognak az mi jobb módját találja nagyságod, és va
lami az nagyságod végezése ebbe, nagyságod adja ér- 
tenöm. Isten tartsa meg nagyságodat.“

L X X X V .

Dzsáfer Temesvári pasának Szelim szultán.
1574.

„Temesvári beglerbeg Dzsáfer passa. Mikor az én 
parancsolatom oda jut, úgy tudjad meg, hogy az izpa- 
hiák közzűl Balog Huszajn nevű izpahia az jobágyokon 
hatalmasságot cselekeszik. Nekünk tudtunkra adták. Én 
nem akarom, hogy az szegín községen hatalmaskodjék. 
Mikor az én parancsolatom oda megyen, megfenyítsed 
azt az izpahiát. Az jobágyokat törvényükből ki ne ve
gye. Magába legyen: ha szót nem fogad, tervéntelen 
bántja, sanyargatja az községet, mindjárást add tud
tomra; az izpahiaságát másnak adják, űmagát meg- 
bintessék. Ezt így tudjad meg.“
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L X X X V L

Báthori Istvánnak Szélűn szultán.
1574. januárius.

„Báthori István, erdélyi vajda, Isten éltessen sok 
ideig, és adja a te életednek bódogságát és dicséretes 
végét. Mikor az én parancsolatom hozzád jut, ezt így 
értsed. Értjük mostansággal, hogy az Német királ Kas
sánál népet gyűjtene, és Békés Gáspár is ott közöttük 
volna, kit nem tudjuk mibe praktikádon, és mire elle
ned igyekezik. Azért hagyom én teneked, hogy ennek 
mindjárást végére menj, ha űmaga Békés ott vagyon-e 
vagy nincs. Mert tudom, hogy tehozzád ű jó szándékba 
nincsen, azért addig vigyázz reá, míg kár nem lőtt, mer 
ezelőtt is ha vigyáztál volna, az káliéi palánkot meg 
nem csinálták volna, mely kastély miatt sok kár követ- 
kezhetik.

Azért ez dologra szorgalmatosképen vigyázz, és 
bizonynyal végére menj, hogy énnekem bizonyosképen 
megírhasd, mibe vagyon az dolog, és minden órába em
bered legyen ott, ki minden bizondolgot hozhasson fe
lőle, és rajtad valami csalárdság ne essék, Erdélyor- 
szágba is, az én országomba valami kár ne essék. Ez 
az én parancsolatom, meghigyjed. Ez level költ Kon
stantinápolyban, Januárius hóban.“
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L X X X V II .

Báthori Istvánnak Mehemed nagyvexír
1574. januárius.

„Báthori Istvánnak, erdélyi vajdának; köszönetemet 
és magam ajánlását irom kegyelmednek. Az Úristen 
adjon hosszú életet és dicséretes végedet ez világba. 
Énnekem ezelőtt ezt írtad vala : hogy karácson után 
Lengyel király Lengyelországba jütt és ugyanakkor 
megkoronázák; más felől penig mi azt értjük, hogy 
arra az üdőre el nem jött volna, most sem tudjuk: jött-e 
meg, vagy nem. Azért ennek menj jól végére? és énne
kem adjad tudtomra : eljött-e, avagy nem? mert énne
kem az Moldvai Iván vajda azt írja, hogy az Muszkvai 
király az Bécsi királylyal egyessé lőttek volna, és ha
dat gytíjtenének, kivel nem tudjuk, mi szándékba vol
nának ; annak is végére menj, és nekünk tudtunkra ad
jad : úgy vagyon-e, vagy nincs.

Továbbá : azt is értjük, hogy Kassán sok népet 
gyüjtenének, az ördög Békést is ott értjük lenni. Minek 
gyűjtik az hadat, mi szándékok, és ha Békés ott va- 
gyon-e vagy nincsen, mely helyen vagyon, add tud
tomra.

Ezelőtt az mely Bogdán vala Moldova országba, 
affelől küldöttem vala Ámhát csauszt, és attul izentem 
vala, hogy megtudnád, mely helyen volna, és szép szó
val hozzád hínád; mert ez mostani Iván vajda törvén- 
telen s kegyetlenül sok népet vesztett, és abba az or
szágba nagy kárt tött. Azért, mostan is azért küldöttem 
Muztaffa csauszt, és űvele két embert, kik Bogdán vaj
dát jól esmerik, amaz is űket, az egyik penig ugyan ke- 
resztkomja Bogdán vajdának, annak szó vár a és a tiedre
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eljő. Ha azt azt két embert oda hozzá küldheted 
hántás nekül, küldd azokat; ha penig nem lehet, tehát 
küldjed biztos emberedet és minden jó szóval intsedi 
hogy mentül hamarébb lehet, jöttén jöjen, mert az Mol
dovai vajdaságot megadta az hatalmas császár neki· 
Azért kérem kegyelmedet, hogy ebbe törekedjék szive 
szerint, kibe nekem igen kedves dolgot cselekeszik, mert 
felette igen akarnám, ha ez véghez mehetne, tüled is 
igen jó névén veszem. Szóval is izentem Muztaffa csa- 
usztul, kinek szovát megliigyjed.

Kendert penig és faggyút mennél többet küldhetsz, 
küldj. Datum Constantinopoli, mense Januario.“

L X X X V III .

Szélűn szultánnak Báthori István.
1574. januárius 24.

„Hatalmas gyezhetetlen cszászár sat.
Hozá és megadá nekem ez elmúlt napokba az te 

hatalmasságod jámbor szolgája Ámhád csausz az hatal
masságod parancsolatlevelét, és vele együtt az hatal
masságod tisztességes és becsöletes ajándékát, melylyel 
mast is őáltala te hatalmasságod az én hív szolgálato
mért tiszteletesen meglátogatott, és hozzám való jó ked
vét, kegyelmességét ebben is megmutatta. Éltesse az 
Isten te hatalmasságodat minden hozzá való kegyelmes- 
ségejért, és szerencsésítse minden dolgaiban, jgyeibe. 
Én az hatalmasságod parancsolatját és ajándékát oly 
tisztességgel, böcsülettel láttam és vettem mast is, mint 
illett ily hatalmas felségét és velem jótött kegyelmes fe
jedelmemét vennem, úgy hogy ezután is valami az te 
hatalmasságod parancsolatja leszen, abba hiven és iga
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zan, hatalmasságod kedve szerént úgy akarok eljárnom; 
hogy ezután is minden tehetségemmel, az hatalmas
ságod segítsége mellettem lévén, minden ellenségnek, 
valakik hatalmasságodnak gonoszt kívánnak, és nekem 
is és ez szegíny országnak veszedelmére igyekeznek, 
rontására legyek; és nem szánom az hatalmasságod 
szolgálatjába sem vérem hullását sem életemet, az míg 
Isten éltet az hatalmasságod kegyelmes szárnya és 
ótalma alatt, “

L X X X IX .

Mehetned nagyvezirnek Báthori István.
1574. januárius 24.

„Én ezután is az te nagyságod tanácsolásához és 
parancsolatjához tartom magamat mindenbe, és úgy 
akarok cselekednem, hogy valamit te nagyságod én- 
előmbe ad, abba híven és szorgalmatoson eljárjak. Ke- 
nyergek nagyságodnak, hogy ezután is azon kegyel- 
mességgel legyen hozzám. Továbbá, az mit nagyságod 
Ámhát csausz által üzent szóval, azt is megértöttem, 
és azokról az dolgokról ismeg ugyan Ámhát csausz ál
tal bőségesen izentem te nagyságodnak. Kérem nagy
ságodat, higyje meg szovát.

Az Bogdán vajda dolga felől az nagyságod paran
csolatját megértöttem. Azon valék, hogy ugyan mast 
Ámhát csausz ittlétébe véghözvigyem az dolgot az te 
nagyságod parancsolatja szerént; ugyan azért késlelém 
meg is eddig itt Ámhát csauszt, de mast jó módot nem 
találánk benne, miért hogy Bogdán mast szinte oda 
felment; hanem végezők ezt, miért hogy így tetszék 
Ámhát csausznak is : hogy mikor Bogdán onnét felyül
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idébb alá jfí Eperjes felé, a hol helye és lakása vagyon, 
akkor kezdjünk ez dologhoz, és akkor vigyük véghőz. 
Mert ha most mindjárást az nagyságod levelét elkilde- 
ném, félelmes volna az ut, hogy netalán valahogy az le
vel kézbeakadna. Mihelt azért alájtí, gondom leszen ne
kem az dologra, bizonyos és hív emberem által oda kil- 
döm az nagyságod levelét neki, és úgy cselekedöm az 
dologba, hogy mind az hatalmas császár s mind te 
nagyságod ebben is megtapasztalhassa az én hív 
szolgálatomat. Valami állapatja leszen penig az do
lognak, megértvén, mindjárást érteni adom te nagysá
godnak. “

X C .

Mehetned nagyvezérnek Báthori István.
1574. jannár. 24.

„Miért hogy látom, hogy ez Ámhát csausz hív szol
gája az hatalmas császárnak és te nagyságodnak, és 
eszes ember, hasznoson szolgálhat ezután is ö hatal
masságának, nekem is penig jóakaróm, kérőm nagysá
godat, ne hagyja nagyságod; az mibejehet. terekedjék 
mellette, hogy az hatalmas császár kegyelmességébe 
meg ne fogyatkozzék. Sőt nagyságod által az mennyire 
lehet, legyen eló'mente dolgának és szerencséjének. 
Mindazonáltal úgy legyen, az mint az nagyságod kedve 
és jóakaratja.“
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X C I.

Mahmut dragomannak Báthori István.
1574. januárius 24.

„Generose domine etc. Az én emberem jelentésé
ből az ki ott az fénes portán vagyon, az kegyelmöd 
írásából is értöm az kegyelmed hozzám való jó akarat
ját, ajánlását és szorgalmatos forgódását, szolgálatját 
az én dolgaimba, kit én kegyelmednek nagy jó névén 
veszök. Tudom azt is, hogy kegyelmed az megholt fe
jedelemnek is, az királnak híven és hasznoson szolgált; 
minekünk is jó reménségünk vagyon kegyelmed felől, 
hogy azon tiszta szívvel szolgálni akar. Kérjük azért 
kegyelmedet, hogy kegyelmed az mi dolgainkban ott 
az fénes portán legyen jó törekedő; valamikor az mi 
emberink megtalálják kegyelmedet, meg ne vonja ke
gyelmed magát, forgódjék, oktassa és tanítsa minden 
dolgaiba az mi embereinket; szolgáljon csak kegyelmed 
híven és hasznoson, meglátja kegyelmed, hogy mi es 
háladatlanok nem leszünk, el nem feletkezünk az ke
gyelmed szolgálatjáról. Revid nap emberünket bocsát
juk oda be, és kegyelmedet is meglátogatjuk.“ *)

*) Gerlach István —- udvari lelkésze volt Ungnad Dávidnak, ez idétt 
Maximilián követének a Portánál — naplójában írva hagyta : „Mahumut fö- 
tolmacs, születésére bajor, Passaubó 1, a deák, török és német nyelvben jártas,“
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XCII.

Portai ügy viselőjének, Daczó Jánosnak, Báthori
István.

1574. január. 24.

„Értöm leveledből, hogy ott egy csausznál vannak 
valami két gyermek lovak, kiket mindeniket száz száz 
arany forinton hattak. lm azért kildtem oda te kezed- 
höz két száz aranyat, hogy az lovakat lásd meg: ha is
mered hogy jövendőre jók és nekem valók lesznek, 
vedd m eg; ha pedig nem ide valók lesznek, az arany le
gyen kezednél addig; ím kikeletre, mikor az idő kinyí
lik, emberemet bocsátom oda, akkor vásároljatok osztán, 
akkor netalán jobb is leszen, ugyanakkor költséget is 
kildek temagadnak is ; nem is késlellek immár ott, böjt- 
középre elbocsátom emberemet, úgy hogy szent György 
nap előtt itthon lehetsz.

Továbbá, jóllehet hogy eddig is nekünk újságokat 
írtál egyről másról, de kiválképen való gondot viselj 
erre : hogy ha mit érthetsz az Némettel való frigyről, 
megvagyon-e avagy megleszen ujobban az frigy vele, az 
mint itt hirdetik ? leszen-e kikeletre hada az hatalmas 
császárnak ? és ha Persia felé nem leszen-e gondja az 
császárnak? Továbbá a Velenczésökkel való frigy ha 
véghöz mehetett-e, és mehet-e vagy nem? értekezzél 
azoktul, az kiket hív embereinknek esmersz. Szólhatsz 
Ajászszal és többekkel is azfélékkel, de csak azokkal, 
az kikhez bízhat ol. És valamit érthetsz, add meg mind
járást értenünk; egyéb dolgokról is az mit érthetsz bi
zonyosokat, írni el ne feletkezzél. “
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xcm.
Báthori Istvánnak Dzsáfer Temesvári pasa.

1574. febr.

Dzsáfer bassa, temesvári bassa.Köszenetemnek, szol
gálatomnak utána. Barátság szerint jelentem nagysá
godnak, hogy Jenyei tartományhoz való Haszon nevö 
spahia az ö jószágába lévén, Csucspalánkjábul Tamás 
nevö ember, Fertőn Mihál Varcsokárul, harmincz ma
gokkal Barda nevö falura mentek fegyveres kézzel, ho
lott Haszont megfogták másod magával, kinek marhá
ját is elvötték, annakutána háromszáz forinton elbo- 
csátták. Ez dologért Portárul levelet hozott, melyet hogy 
késen vitte meg nagyságodnak, oka ez, hogy négy hol
napig betegen fekütt. Az hatalmas császár levelét nagy
ságod látván, kérem nagyságodat, ne hagyja ötét kárba; 
ez szegén legény hadd imádkozzék nagy Ságodért. “

XCIV.

Báthori Istvánnak Dzsáfer Temesvári pasa.
1574. febr.

„Dzsáfer bassa, temesvári bassa. Köszenetemnek, 
szolgálatomnak utána. Barátság szerint jelentem nagy
ságodnak : Rácz Tamás nevö ember jött hozzám, 
jelentvén nekem, hogy önekie Jován nevö bátyja ott 
holt volna meg, mely marháját nekie testamentomba 
hagyott; az marhába ugyanazon helen a hol háttá volt, 
zsákmánt töttek. Ez dolog végett ennekelötte is megta
lálta volt nagyságodat, kinek egy levelet adott, hogy 
törvén szerint lássák meg a dolgot. Mikoron penig az
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nagyságod levelével megyen volt, Radecsi István és 
Moisem egynéhanyod magával utát megállották, meg 
is ölték volna, ha el nem szaladt volna. Azért kérem 
nagyságodat, adassa meg marháját avval, az kinél va
gyon ; ne mulattassa nagyságod az embert, mert itt is 
császár dolgába foglalatos. Ezt akartam nagyságodnak 
tudtára adnom. “

X C V .

Báthori Istvánnak Ámhád Jenei szancsákbeg.
1574. mart. 11.

„Spectabilis ac magnifice domine et vicine nobis 
observandissime. Salutem szervitiorumque nostrorum 
fidelium commendationem. Ennekelőtte is megírtam 
vala nagyságodnak, egy rabom szökött vala el szab- 
lyáimmal és buzgányommal; Dalmiak és az Csenkeiek 
utában megölték, az én marhámat tőle elvötték, és Vá
raddá az kapitánnak beadták. Ez ugyan nyilvánvaló 
tagadhatatlan dolog, te nagyságodnak is, kétször is 
megírtam levelemben, miért hogy embörömet nagysá- 
ságodhoz be nem késíré senki ez végekből. Nem tu
dom, ha megadták-e nagyságodnak az én levelemet, 
avagy nem, eddig semmi válaszom felőle, nagyságodtul 
semmi nem jüve. Váraddá is az kapitánnak egynihán- 
szor írtam felőle, mivel hogy igazán végére mentőm, 
nem akartam valami héjában való dolgot írnom, tud
tam, tudom is, az én marhám nálok volna, annak okáért 
hogy megadnáják; semmiképen az én marhámat meg 
nem akarják adni. Annak okáért immár egynihányszor 
löltem meg az hatalmas császár portáját érötte, és pa
rancsolatunk es vagyon tí folségétíil felőle, mit kölljön
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belőle cselekednünk, mind az passának s mind mine
künk. De miért Hogy én nagyságoddal eddig is és min
dönkor, mastanesjó szomszédságban barátságban akar
nék, akarok is lönnöm, nem örömest akarnék te nagy
ságod ellen vétenöm. Annakokáért ím az nagyságos 
passa te nagyságodhoz csauszát bocsátta, ki mellett 
én is bocsáttam nagyságodhoz az én embörömet is, ké
rőm nagyságodat, az én marhámra legyön gondja nagy
ságodnak, ne veszszön el.

Nagyságodhoz hogy szinte üres kézzel embörönk 
ilyen hörtelen ne mönjön, a mi keveset mast te nagy
ságodnak küldhettem, vegye nagyságod jó nevön, ne 
elég nevön.

Isten tartsa meg nagyságodat jó egészségben és jó 
szerencsével. Datum ex Jenő 11. die Martii 1574. Ám
hát bék Jenei sancsák bék etc.“

X C V I.

Báthori Istvánnak Dzsáfer Temesvári pasa.
1574.

„Szolgálatom után. Az Jenyei izpahiák közzől Ha
szon izpaját az önnenmaga falujába Csúcsi Miklós és 
Fertőn Miliál egynehán latorral megfogták;három száz 
forintba sarczolt meg őmaga; annakfelette minden mar
háját elvették. Mel dologért az hatalmas császáriul pa
rancsolatot hozának, mely parancsolatot én az én leve
lemmel egyetembe ezelőtt oda kildtem vala nagyságod
nak. Nagyságod azt irta vala, hogy megértené az dol
got, mint volna, végére menne, és énnekem tudtomra 
adná. írtad vala azt is, hogy nem nagyságod idejébe 
esött volna az dolog, melyet én is értek immár, hogy
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nem nagyságod idejébe esött, de mast az izpaiha itt 
csak nagyságodtul várja ezt, bogy azok az latrok hol 
legyenek mast, nagyságod végére menne, kiket meg 
kellene bintetni, ne lenne kára annak is az izpaihá- 
nak, mert csak nagyságodtul várja az választ, ismeg az 
hatalmas császárhoz akar menni panaszlani.“

XCVII.

B&thori Istvánnak Dzsáfer Temesvári pasa.
1574.

„Erdélyi vajda Báthori István, az Úr Isten éltes
sen sok ideig. Szolgálatomnak és köszenetemnek utána. 
Ezt írom mint barátomnak és szomszédomnak, hogy 
Alimátnak, Pankotai béknek egy Ibrahim nevö rabja 
marhájával , azaz : két aranyas és két ezüstes 
szablyával, ezüstes botjával és nyóczvan talléréval egy 
estve szökött el, Dalom nevö faluba ment el, onnat osz- 
tán Tenkre, Tenkénél végezetre megölték, az marhát 
pedig az latroktul Giczi János vötte el. Ugyanazon bék 
sokszor irt az marha felől Giczi Jánosnak, mely mind 
avval biztatta az békét, hogy az latrokat megkeresteti 
az marhával egyetembe , azonközbe ne bánkódnék. 
Végre Giczi János ugyan nem adta meg az marhát; 
honnét az bék készeríteték az hatalmas császár portá
ját levele által megtalálni. Minemö parancsolatot kül
deti az hatalmas császár, én azt hozzád az én Ali csau
szom által elküldeni.*) Kérem azért nagyságodat mint ba
rátomat és szomszédomat : mert az Pankotai békét én 
úgy szeretem mint fiamot, kedvezzen ebben nagyságod 
énnekem, hogy azok az szablyák el ne veszszenek, mert 
azok az szablyák östül maradtanak. Én az békkel egye-

.....*j Lásd felébb a LXXXI. szám alatt.
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tembe, még élünk, híven megszolgáljuk nagyságodnak 
és két annyiérő marhával fizetjük meg, és ezt ágy fo
gom tartani mintha ajándékon adta volna nagyságod 
énnekem. En úgy értem, hogy az marhát az latroktul 
elvötték, és nem veszett el. Azért nagyságod ügy cse
lekedjék, az mint illik. Énnekem kedvesb dolgot ennél 
nagyságod nem tehet. Temesváratt költ ez level.“

xcvin.
Ámhád Jenei bégnek Báthori litván.

1574. mart. 24.

„Mi Báthori István erdélyi vajda, Jenei béknek kö- 
szönetünket és szomszédságunkat ajánljuk. Az minemö 
marha felől irt volt nagyságod levelében, ugyanarrul 
Temesvári bassa is mostansággal az hatalmas császár 
parancsoló levelével talált meg minket, ki levele által 
jelenté, hogy egy rabja nagyságodnak ezüstes és ara- 
nyas szablyáival, botjával és pénzével szökött volna el, 
kit ösztön Váradhoz tartozó latrok utában megölvén, az 
marhába zsákmánt töttek volna. *) írja nagyságod, hogy

*) Itt eredetileg ez következett: ,Kin mi, igaz, eleget busonkodtunk, le
hetetlen dolognak étélvén minden latrok igyekezetinek eleit venni, föképen lát
ván, hogy az hatalmas császár birodalmába is efféle gonosztevő emberek, igaz, 
elegen vannak búdosóban, kik miatt az mienkek nagy károkat szoktak szen
vedni. De minthogy mi az hatalmas császár portáját soha efféle dolgokkal nem 
busitjuk, csodálkoztunk, hegy az Pankotai bék az hatalmas császárt és az basát 
evvel az dologgal megbántott, mintha mi tartoznánk mindennek káráról felelni 
és valakit elégéteni. Nincsen az or ellen jobb orvosság az ajtón való jó zárnál. 
Mi megírtuk az hassanak, hogy kegyelmed is talált meg bennünket e marha 
felől levele által, ajánlottuk is magunkat azféle latroknak megkerestetésére és 
büntetésére, ha valahogy kézbe akadnak. Annakfelette.1 A fogalmazó ezen 
passusát, ellenőrködő kéz — úgy látszik, magáé Báthori Istváné — kitörölte, s 
helyébe a szövegben olvasható : ,Irja------ annakelötte1 sorokat léptette.

I. 10
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ezelőtt is írt nekem két levelet ezen dolog felől, de én
nekem erről ennél több levelét kegyelmednek nem hoz
ták, sem nem hallottuk ez dolgot ennekelőtte. Azért ím 
irtunk Giczi Jánosnak váradi kapitánnak, meghattuk 
erősen, hogy mind azokra mind az marhákra vigyázzon, 
mit találnak benne, hirré tegye; mi kegyelmednek tud
tára adjuk és megküldjük. Ez level költ Fejérváratt 24. 
napján bőtmásodikhónak 1574.“

A j e g y z e t b e n  é r i n t e t t  k é z  m é g  u t á n a  
ve t i  : „írja továbbá nagyságod, hogy tanúsága volna 
az hatalmas császártul és az nagyságos passátul, honnat 
vegye meg kárát. Én hiszem, hogy nagyságodnak arra 
szabadsága nincs, hogy ezért az mi birtokunkat meg
háborítsa kegyelmed az kegyelmed szolgája gonoszsá
gáért. Itt keztünk is sok vagyon afféle lator, ki urát 
meglopja és elszekik, de kire vethetjük az bűnt, ha nem 
az ki marhája.“

„Az nagyságod ajándokát jó névén vöttem ésköszö- 
nem meg.“

XCIX.

Báthori Istvánnak Szelim szultán.
1574. április végén

„Erdélyi vajdának Báthori Estvánnak Isten adjon 
sok esztendeig való életet. Az én parancsolatom oda ju t
ván úgy értsed. Az előbbi Moldvai Jován vajdától az ő 
bűnéért és gonoszscselekedetért az urasságot elvöttem, 
melyet én Alexandor vajda öcscsének Péter vajdának, ki 
régtül fogva énnekem az én portámon szolgált, adtam, 
és ővele az én kapucsi bassámot Szinán agát bocsáttam. 
De hogy Jován vajda ezt megértette, mindjárást felké
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kibe nekie nagy kárt tött. Osztón egy latrot, melyet 
úrfi gyanánt tartottak az országba, vajdájá tétetett. Az 
Moldvai országbeli sok latrokot öszvegyütet, kikkel 
igyekezik sok gonoszt cselekedni. Ezeket énnekem Sán
dor vajda tudtomra adta, és engemet kért, hogy teneked 
segétség felöl imánk, azaz : hogy nekie küldenél segét- 
ségül az te népedet, és az mellett egynéhány taraszkot. 
Azért az e dologért az én csauszomot Muztaffa csauszt 
oda küldettem, mely mihént odajutand, te azonnal né
pedet oda Sándor vajda mellé küldjed, kiknek valami 
föember hadnagyok légyen, kik megértik Sándor vaj
dáiul, mely felé kell menniek. Azért az mint legjobban 
lehet, ügy légy nekie segítséggel. Konstantinápolyba 
ennek előtte tized nappal költ az level.“

C.

Báthori Istvánnak Mehetned nagyvexir.
1574. április végén.

„Báthori Estvánnak, Erdélyi vajdának, köszönetéin - 
nek, szolgálatomnak utána. Azt jelentem teneked: ennek- 
elötte ki volt Moldvai vajda, Jován vajdáiul az hatalmas 
császár az ő bolondságáért elvötte az urasságot, melyet 
Péter vajdának, Sándor öcscsének adta császár, kapo- 
csi bassával, Szinán agával oda együtt küldette. Sán
dor vajda hogy ő eleibe ment volt, az utón Joán vajda 
reá támadván, az népébe sok kárt tött, az országba egy 
uj vajdát támasztott, őmaga sok latrokkal együtt az or
szágot el akarja veszteni. Azért ezt Sándor vajda az 
hatalmas császárnak tudtára adta, kegyelmedtül népet 
és taraszkokat kért. Az hatalmas császár azt paran-

10*
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csolta, hogy mennyi szükség lészen mind nép mind pe
dig taraszk, annyit nekie adnál. Ugyanezen dologért 
császár parancsolatját oda küldettem az én levelemmel 
együtt, melyek méhent oda jutnak, azonnal minden ké
sedelem nekül az segétséget elindítsad. Az hadat egy 
fő emberedre bízzad, ki előttük járjon, és ugyanavval 
egynéhány taraszkodat küldj Sándor vajda melléje, ő 
megjelenti hová kell menni ek, és hadd meg nekiek, hogy 
szivek szerint fogjanak Sándor vajda mellett.

Az Bogdán vajda bolond, mely az országbul elszö
kött, ha most készen itt volna, őnekie és nem másnak 
adta volna az hatalmas császár az urasságot, magának 
sok kárt tött. írtam annakelőtte levelet nekie ez dolog 
felől, meg is esküttem vala, hogy őnekie, ha idejő, semmi 
hántása nem leszen, de énnekem azútafogva őfelőle 
semmi hirem nem jutott. Ha addig ővele nem végeztél, 
az én levelemet is oda küldjed őhozzája; valamit te ne
kie fogadsz én nevembe, azt én megadom az én lel- 
kemre. Semmit ne féljen, hanem igyenesen az Portára 
jőjen; itt nem sokáig késik, hanem megadjuk nekie az 
urasságot; nagyobb tisztessége leszen nekie hogy nem 
azelőtt volt. Én is igen akarnám és kívánnám előmene- 
tit. Azért kegyelmed erősen terekedjék érette, és va
lami módra lehet, küldje ide őtet. Ezt e dolgot tetüled 
várom; ha Isten megengedi, az te tőrekedésed heába 
nem leszen énnálam. Ezt űgfy értsed.“
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CI.

Bethlen Farkasnál o lvassak:
1574.

Szelím szultán meghagyta az Erdélyieknek, hogy 
Sándor Oláh vajda testvéröcscsét Pétert *) segédhad
dal Moldvába kisérjék. Miért is Báthori egy Székely 
csapatot Rácz Mihály és Daczó György vezérlete alatt 
oda küldött, kik a régi vajdát, Jovánt, kivetvén onnan, 
Sándort iktatták helyébe.

0Π.

Békés Gáspár Szelim szultánhoz folyamodik.
1574. május 8.

,Hatalmas és győzhetetlen császár, nekem örökké 
való legkegyelmesebb uram, hűséges és örökös szol
gálataimnak császári felséged számára alázatos fel
ajánlása után. Kívánom a mindenható Úristentől, ha
talmas császár, hogy császári felségedet számos esz
tendőkig megtartsa, boldogságos napjait öregbítse, és 
császári felségednek győzelmet adjon minden ellenségei 
felett.

Hatalmas és győzhetetlen császár, tudva van 
császári felséged előtt , mily módon nyomorított 
meg engem Báthori István Erdélyi vajda minden vétke
men kívül. Mely megnyomorítás, hatalmas császár, 
azon egy oknál fogva történt rajtam, mert köteles

*) B eth len n élto llh ib á b ó l úgy latsaik : Alexandrum, principis Tran
salpinae fratrem minorem, e helyett: „Alexandri principis Transalpinae 
fratrem eat.“
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hívséggel viseltettem császári felséged iránt, mert nem 
hagytam magamat császári felségedhez való hívségem- 
től a vajda semmiféle ármánya által eltántorítani. 
Hatalmas császár, esedezem alázatosan császári fel
ségednek : járjon el a mindenható Isten értelmében, 
ki császári felséged kezébe azért adta a kardot, hogy a 
gonoszokat büntesse, az ártatlanokat pedig oltalmazza; 
ne hagyjon engem, ki nyomorú rabszolgája vagyok 
felségednek és alázatos híve, amúgy minden ok nélkül 
elnyomatni. Hatalmas és győzhetetlen császár, én felsé
ged boldogemlékezetü atyjának, néhai Szolimán szul
tánnak portájánál neveltettem nagyjából, és elhunyt 
fejedelmem, néhai János királynak fia által császári 
felségedhez, a tengeren túli tartományokba Eiskysarba 
ajándékokkal küldettem, és császári felségednek mindig 
hű rabszolgája voltam, és néhai fejedelmem idejében, 
császári felséged pasáival, szancsákjaival és katonáival 
minden háborúban jelen voltam, s velők együtt hívsé- 
gesen forgolódtam és harczoltam császári felséged min
den ellenségei ellen. A vajda pedig minemti hűséggel 
viseltetik felséged iránt, hatalmas császár, tudva 
van felséged valamennyi hívei előtt, mert ő felséged 
ellen mindenféle ármányokat forral, melyekkel Erdély- 
országot hatalmasságodtól elidegenítse és elveszesse, s 
engem csak azért akart megrontani, mert nem volt ké
pes császári felségedhez való hűségemtől elvonni, s 
mert mindig attól tartott, hogy hitszegését s a gonosz
ságokat, melyeket hatalmasságod ellen mívelt és most 
is egyre mível, felséged magosságos portájának beje- 
lentendem.

Hatalmas császár, ő most az én vagyono
mat, melyet homlokom izzadságával s hűséges jámbor 
szolgálataimmal szereztem magamnak, császári felséged
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ellenségeinek osztogatja. Könyőrgök azért az élő Is
tenre, 8 esedezem alázatosan felségednek, méltóztassék 
reám, alázatos rabszolgájára, irgalmas szemmel tekin
teni s engem mostani súlyos állapotomból kegyelmesen 
kisegíteni. Én ugyan életem hosszáig vagyok és leszek 
császári felségednek hűséges rabszolgája, s ezen hűsé
gem tanúsítására kész vagyok , hatalmas csá
szár, életemet és fejemet is elveszíteni. Császári felsé
gedtől kegyelmes választ várok. Kelt Bécsben, május 
8-án 1574.*

cm.
Békés Gáspár Mehemed nagyvezérhez követül küldi 

Antalfl Imrét.
1574. május 8.

,Soha eszembe sem jött, 
nagyságos uram, hogy még nagyságod életében ilyes 
szerencsétlenség sújthatna, s ily nyomorúságos és gya
lázatos életre kárhoztathatnám. Mert én a hatalmas 
Úristen után összes reményemet egymagába a nagy
ságod oltalmába helyeztem; vártam, hogy minden jó 
egymagától nagyságodtól fog reám háramlani, s erős 
bizodalommal hittem, hogy nagyságod kegyelmesen 
fog rólam rabszolgájáról megemlékezni, a hatalmas 
császárnál magasabb állást eszközölvén számomra.

Nyilván van előttem, nagyságos uram, hogy en
gem maga a vajda sokféleképen vádolt nagyságodnál, 
egész erővel azon lévén, hogy nagyságod neheztelését 
reám vonhassa s ez úton tenkre tegyen, miszerint aztán 
szabadosabban és merészebben működhessék a ha
talmas császár ellen, kinek hűségétől egyáltalában
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nem volt képes engem elvonni. Én pedig tanúul hívom 
először is a mindenható Úristent, aztán egész Erdélyt? 
valamint mindkét Oláhország is, melyeknek határszé
lén éltem, bizonyságot tehetnek, hogy én mindig híve 
voltam a hatalmas császárnak. Miért is nem két
lem, hogy a hatalmas császár főbb csauszai, ki
ket az ő parancsolataival gyakorta küldött Erdélybe 
nagyságod, teljesen kikutatták, hogy én a hatalmas 
császárnak és nagyságodnak hű rabszolgája vol
tam mindig, mit a hatalmas császárnak a végekben 
lakó minden pasái, szancsákbégjei és katonái is tanú
síthatnak rólam. Akartam is több ízben a vajda összes 
eljárását nagyságod tudomására ju ttatn i; kötelességem 
szerint jelenteni akartam, minemü hűséggel viseltetik a 
vajda a hatalmas császár iránt, titokban mily 
nagy dolgokat forral a császári felség ellen; de a vajda 
erős parancsolattal tiltván, hogy tudta nélkül senki se 
merészeljen bár kit is a hatalmas cszászár portá
jára küldeni, nékem, ki őt többféle ürügy alatt gyak
rabban kértem, hogy saját emberemet a hatalmas 
császár portájára küldhessem, ezt soha sem engedte 
meg, sőt még azt sem akarta megengedni, hogy nagy
ságod nejének a szultánleánynak fényes hintót hat fő 
lóval s egyéb ajándékokkal küldhessek emberem 
által, miért is nem volt módomban nagyságodat az 
ő cselekedeteiről értesíteni. Mindazáltal hűségemhez 
képest, melylyel mindig köteles voltam a hatal
mas császárnak és nagyságodnak, jól felszerelt em
beremet nagyságodhoz utasítottam, mit megtudván a 
vajda, útközben elfogatta, emberei által visszakisértet- 
te és borzasztó kínzásokkal vallomásra is bírta. És ez 
volt az ok, nagyságos uram, hogy Fogarasi váramat 
rögtön megszállotta a vajda, engem az enyéimmel egye
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temben egy szálig meg akarván rontani, miszerint go
noszságait és sokféle titkos cselvetéseit tőlem meg ne 
tudhassa nagyságod. Én a várból vívása közben csak 
két szolgámmal jöttem ki, és hét nap s hét éjtszaka er
dőkben, hegyeken kalandozva, mindenütt utat keres
tem, melyen hová hamarabb a hatalmas császár
hoz és nagyságod lábaihoz juthassak e l ; de minden ót 
és minden ösvény erős őrizet által lévén a vajda paran
csolatjából elrekesztve, lehetetlen volt arra mennein 
mit a hatalmas császár minden Erdélyi hívei bi
zonyítva bizonyíthatnak. Szegény fejem így végre 
kénytelen volt, hogy Isten kegyelméből és segítségével 
kikerülhessem a halált, ha nagynehezen is, ide vonulni, 
erősen bízván nagyságod abbeli kegyelmességébe, hogy 
mihelyest a hatalmas császár egyéb híveitől 
ügyem igazságos voltát és ártatlanságomat kitudandja, 
engem szegényt nem fog cserben hagyni, s nem fogja 
megengedni, hogy ezen reám nehezedett véginségben 
és nyomorúságban elveszszek végkép; hanem rólam 
veszedelmezőről és ügyeimről, mint bizodalmasan hi
szem, kegyelmesen gondoskodni méltóztatik. Hogy pe
dig ezekről nagyságodat csak most keresem meg, hogy 
nyomorúságomat nem panaszoltam be már előbb: 
épen ne csudálja, hiszen tudhatja, hogy itt szoros 
felvigyázás alatt vagyok, olyannyira, hogy jelenleg sem 
állott volna módomban emberemet bizton nagyságod
hoz küldeni, ha a hatalmas cszászár rabszolgája, 
Ámhát bég nem jő hozzám. Most tehát határtalan bizo- 
dalommal nagyságod iránt, útnak eresztettem ezen híí 
szolgámat Antalfi Imrét, s üzentem általa igen bokros 
ügyekről nagyságodnak, könyörögvén alázatosan, hogy 
őt kegyelmesen kihallgatni, és szavainak, mintha csak 
magam mondanám, annyival is inkább teljes hitelt adni
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méltóztassék , mert jelen tartózkodásom helye nem 
olyas, mely azoknak levélben megírására bátoríthatna. 
Esedezem nagyságodnak, ne hagyjon engem szegény 
rabszolgát minden ok nélkül elnyomatni, mert én a 
mindenható Úristen után egész bizodalmamat nagysá
godba vetettem, mint ki halálomiglan a hatalmas 
császár hűségétől és nagyságod lábaitól nem akarok 
elszakadni, s a mit nagyságod tenni fog érettem, azt 
alázatos rabszolgájáért teendi. Továbbá, a mit mondott 
szolgám által most nagyságodnak Ígérek , mindazt, 
higyje el, tántoríthatlanúl és csorba nélkül fogom 
megtartani. Kegyelmes válaszát minélelőbb várva vá
rom. A mindenható Isten sokáig szerencsésen éltesse 
nagyságodat. Kelt Bécsben május 8-án 1574/

CIV.

Báthori Istvánnak a Temesvári pasa.
1574. május közepén.

„Báthori Istvánnak, Erdéli vajdának, mint jó szom
szédomnak és barátomnak szolgálatomat köszenetemet 
ajánlom. Barátság szerént nagyságodnak levelet Írtam. 
Mostansággal nagyságodnak levele jutott hozzám, kibe 
jelent nagyságod Németek felöl, hogy népet fogadná
nak és soldot keáltatnának. Parancsolt nagyságod, 
hogy készen lennénk. Mi császár vitézivel ittegen ké
szen vagyunk, csak nagyságodtul várunk bizonyos 
voltaképen mihöz tartsuk magunkat. Továbbá Vára
don túl Debreczen felől az Túr ne\ö városon egy híd 
mellett egynéhány lator kastélt akar csinálni, oda gyü
lekeznek. Annak előtte mikoron Kállóba palánkot csiná- 
lának, minekünk későn tudtunkra adták, úgyannyira
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hogy immár megcsinálták vala, kire ösztön nem mehe- 
ténk. Annakutána császárnak mind reám mind nagy
ságodra nagy haragja volt, hogy reá nem mentünk. 
Azért mostansággal vigyázzon nagyságod, és menjen
jól végére, hova néz az ó' gyülekezetek, hogy ennek 
idein eleit vehetnénk. Ezért küldettem Haszon csauszt 
is nagyságodhoz, kitül minden bizonyos hirt várok, 
mert nem akarnám, hogy gondviseletlenség miatt újon
nan császár haragjába esnénk. Ügy tudja nagyságod. 
Isten éltesse nagyságodat. Datum Temesvári negyed 
nappal ennek előtte.“

CY.

Báthori Istvánnak a Temesvári pasa
1574.

„Báthori Estvánnak, Erdélyi vajdának etc. Az hatal
mas császáriul egy parancsolat jött énnekem. Az levél 
úgy jelent : Erdélyi vajda levelébe írt ide, hogy Jenő
höz közel volna őnekie egy kastélya, kinek neve Bély; 
és ugyanottan volna nekie egy hű szolgája, Pota Fe- 
rencz nevö; annak az kastély mellett egy buzaasztagja 
volt, melyre Jenei Balogh Húszaim nevö zpahia, embe
rét küldette és megégettette; annélkül is sok latrot biz
tat, kikkel a falukon kárt tétet, pusztítat, azután őhoz- 
zája szaladnak és nála hevernek; mely dolog az ország
nak veszedelmére volna, úgy adta énnekem tudtomra. 
Azért ezt parancsolom teneked : hogy Balogh Huszaint 
megfogjad, ha Erdélyi vajda emberének olyan kárt tött, 
ővele csak egy pénzig is megelégétesd. Ha pedig afféle 
latrokat tart Erdélyországnak községének kárára» 
tégy törvént felőle, az mint az törvén löli, énnekem
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voltaképen megírd. Jóllehet én Húszaim felől ekkédig 
semmit nem értettem, hogy effélét cselekedett volna, 
mindazáltal én ötét megfogattatom. Nagyságod bizo
nyos napra áz pörösét küldje Bélybe, én is az én embe
remet Húszamnál egyetembe oda ktildem; valamit reá 
raknak törvénnel és bizonsággal, mindeneket én meg
írom az Portára. Ezt immár miért hogy nagyságod csá
szárnak tudtára adta, meg kell látatnunk, ingyen ha 
csak énnekem irt volna nagyságod felőle, azt a dolgot 
meglátattam volna. Császárnak nem szükség volt volna, 
ezt tudtára adni, mert ilyen kicsin dolgot én is eligazí
tottam volna. Azért meglátassuk az dolgot, mert énne
kem császárnak meg kell Írnom. Sok dolgok történnek 
ilyenek itt nálunk, de én azért rólok cszászárnak nem 
írók, hanem én magam igazítom el és megbékéltetem 
őket. Isten tartsa meg nagyságodat.“*)

CVI.
Báthori Istvánnak Maximilian császár.

1574. május 17.

,Tekintetes és nagyságos, nekünk szeretett hívünk. 
Megértettük, mit folyó hó harmadikánés hatodikén hoz
zánk adott leveledben a Havasalföldi és Moldvai vajdák 
közt keletkezett jmozgalmakról és háborúról s ennek 
eredményéről nekünk írtá l; s hogy megírtad, kedvesen 
vettük. Intünk egyszersmind kegyelmesen, hogy bár mi 
fejleményt vegyenek utóbb ezen mozgalmak és zavar
gások, arról minket hasonlókép értesíteni, szintén el ne 
mulaszd, valamint különben is már jelentetted, hogy 
aszerint fogsz eljárni. A Török császár portájáról is 
valami híreid vannak s lesznek ezentúl, de kivált azo-

) V. 8. a LXXXV. ez.
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kát, melyekről felteszed, hogy bennünket s ezen sa
nyargatott országunkat érdeklik, ha nekünk gyakrab
ban megírod, igen kedves dolgot teendesz nekünk. Kik 
egyébiránt nagyjó hajlamunkat és kegyességünket ne
ked mindenkorra ajánljuk, ígérjük. Kelt Bécsben, május 
havának tizenhetedik napján, az Úrnak MDLXXIIII-dik 
esztendejében. Maximilián“.

CVII.

Báthori István biztosai Maximilián előtt Békés köve
teléseit feszegetik.

1574.

,A császári felség azon 
nyilatkozatára, hogy ő a néhai fejedelem valamennyi 
adományainak megerősítését és megismerését hittel fo
gadta, az a megjegyzésünk: hogy ezt a rendekkel is 
igértette a fejedelem, de mások jogainak épségben tar
tásával; fogadtatta nem azért, mintha mások jogain 
csorbát akarna ütni, hanem hogy adományai egysze
rűen érvényteleneknek ne nyilatkoztassanak utódai ál
tal, azon okból, mivel ő nem volt annak rende szerint 
megkoronázva.

Mi illeti Békés űr ingó javait, azok nem állottak 
arányban az öszlettel, melyet most értök követel. Kö
nyörög felségednek a vajda űr, vétessenek az ő költsé
gei és kiadásai is tekintetbe, mert e zavargásokra kire- 
kesztőleg az ellenfél adott okot. A vajda ugyan is, tisz
tének első kezdete óta, észrevévén amannak pártos tö
rekvéseit, kénytelen volt magát szokottnál nagyobb 
őrséggel környékeztetni, s midőn fegyverre került a
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dolog, fegyverekre, lovakra, ágyúkra, zsoldra épen 
rendkívüli pénzöszletet fordítani, mihez ha hozzáadjuk, 
hogy nehány jelesebb vitéze is elesett az ütközetben, 
vesztesége jóval felülmúlta amannak költségeit. Esede
zik tehát a vajda úr, törleszszék egymást viszonyosán e 
kiadások, annyival is inkább, mert a kárvallás tetemes 
részét az asztagok, a város s egyebek felgyújtásával 
magok az őrségbeliek nagymarczonán okozták.

Ugyanezt Békés Gáspár és mostohája javaira is 
kívánja méltányosképen értetni a vajda, miután ők Bé
kés úrnak minden köz- és magánügyeiben résztvettek 
s egyazon czélt forralták vele.

Végre, jóllehet Bornemisza Boldizsár szintén ügye- 
kezett eljárása által Békésnek kedvét keresni, s e végre 
összes aranyát és ezüstét hozzá szállítatta, hogy szüksé
geinek fedezésére azzal a vajda úr ellen éljen: ez mégis 
ő felségének kedvéért kész —épen maradván a többi fel
tételek, — neki visszaadni jószágait, melyekről bebizo
nyíthatja, hogy őt tulajdonjoggal illetik, kivévén azo
kat, melyek vagy néhai Csáki Mihályéi vagy Németi 
Ferencz *) unokáié voltának.

Békés úr többi szolgáinak az első roham alkalmá
val elkapdosott holmijára nézve bajos valamit Ígérni, 
de amaz első roham után, még a vár vívása közben, ol
talomlevél által gondoskodott magoknak az őrségbe
lieknek vagyonbeli biztosságáról a vajda úr; s meg
szűnvén elvégre a vívás, a mi csak található volt a 
várban: fegyver, arany , ezüst, tudni valóképen vissza

*) Ferdinándtól Izabellához pártolt 1556-ban, kiről Giovan Andrea 
örorao, János Zsigmond olasz testőreinek 1565-ben kapitánya írva hagyta : 
„Tokaji várparancsnok, bátor s tekintetben állott aggastyán harczos; elesett 
lövés által, midőn ama várnak Schwendi által történt kivívásakor, a feladás 
iránt alkudoznék.“
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adatott az illetőknek, sőt az első roham alkalmával el- 
kapdosott és elkótyavetyéltetett holmi is, a lehetőségig 
összekeresgéltetett és visszaadatott. Császári királyi 
felségednek alázatos szolgái, az erdélyi vajda űr sat. 
követei/

ovin.
Békés Gáspár Maximilián udvarában birtokjogait bő

vebben fejtegeti
1574. május 26.

,Mit válaszoltak legyen felségednek, szentséges csá
szár, legkegyelmesebb uram, a vajda küldöttei jószá
gaimnak és vagyonomnak, úgy testvérem Békés Gás
pár és mostoha anyám jószágainak és vagyonának le
foglalása iránt, a velem közlött Írásból bővségesen 
megértettem.

Midőn azt írják, legkegyelmesebb császár, hogy 
a néhai fejedelem harminczezer forinton szerezte meg 
magának Fogaras várá t: noha ennek megvásárlása, Maj- 
lád nővérének és anyjától való rokonainak ellenére, nem 
állott volt hatalmában, Magyarország törvényeire lát
szanak hivatkozni. Én ugyan soha sem voltam ügyvéd, 
s azért nyilvánvaló ügyvédekkel, minők ezek — itélő- 
mester lévén az egyik, a vajda ügyeinek igazgatója a 
másik — szót váltanom nehéz feladás; elmondom 
mindazállal felséged engedelmével, hogy feleselésök 
nem üti meg a mértéket. A magyar törvénykönyv 
ugyan is világosan mondja, hogy a nővérek, ha őket 
nem illetik a jószágok azonegy jogon a fiákkal, idege
nek gyanánt tekintetnek, miért is az eladó fivér nem 
köteles a nővért eleve meginteni. Már pedig Fogaras
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vára a nővéreket s az anyától való rokonokat soha sem 
illette, valamint ez azon kiváltságlevelekből, melyeknek 
erejénél fogva azt néha napján Majlád István és utóbb 
fia Majlád Gábor birtokiák vala, világosan kitűnik. Mely 
kiváltságleveleket a mondott Gábor, a vár- eladásakor 
az elhunyt fejedelemnek, mint vevőnek, kezeibe adván, 
mindnyáját, összes vagyonommal együtt, elvette tőlem 
Fogaras várában a vajda és kezeiben tartja.

Hol pedig írják : miszerint hiteles oklevelekkel és 
kiváltságokkal be fogják bizonyítani, hogy Fogaras 
vára a leányokat azonképen illeti mint a fiakat, — ez 
is mennyire áll, császári bölcseségében megítélheti fel
séged. Ugyanis, ha Fogaras vára a leányokat azonké
pen illetné mint a fiakat, akkor a vajda azt máskép 
szándékozott volna tőlem megszerezni. Midőn engem 
unokatestvéreinek nevében Fogarasra nézve perbe idéz
tetett, felhív vala : vegyem fel a fejedelem által érte 
fizetett öszletet; holott, ha Fogaras azon joggal illeti a 
leányokat, melylyel a fiakat, engem nem fogott volna 
az egész ősziét kézhezvételére felhívni, hanem mint ma
gok a vajdabeliek is megismerték, velem a Hármas
könyv értelmében, csak a jószágok egyszerű értékének 
felvételére állat törvényt. Mindezekből tehát könnyű 
megítélhetni, mennyire egyezik meg ő kegyelmök elő
adása az igazsággal.

Végre, ők soha sem merték volna az általok felhí
vott kiváltságleveleket bemutatni a bíróságnak. Ugyanis, 
a vajda testvérbátyja, néhai Somlyai Báthori Endre, há
zasságban élt Majlád Gábor nővérével, ki addig míg 
Gábor felséged udvarában tartózkodott, összes jószá
gainak gondját viselte, mint gyámnő; s bizonyos, hogy 
az lévén, férjének segédével, Fogaras várához és a Vin- 
czi kastélyhoz néhai fenséges Izabella királynétól ma
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gának kérte fel valamint a Vinczi kastélyhoz is a királyi 
jogot, mit az adománylevél nyilván tanúsít; és csakugyan 
a gyámság jogczímével azt egyáltalában nem fogta volna 
eszközölhetni, kivilágolván Majlád okleveleiből, hogy 
ama jószágok a leányágot, épen nem illetik. Mily erő
vel bírtak legyen tehát amaz oklevelek s mily erővel 
bírjanak még most is a törvény előtt, és a felelősség 
mily súlyos terhét vállalta legyen magára a gyámnő> 
hogy idegen létére nem félt a gyámság örve alatt ama 
jószágokba avatkozni, méltóztatik császári felséged ke
gyesen és bölcsen megítélni, lévén róla a Magyar Hár
maskönyvben is törvény. De miután összes kiváltságle
veleim, mint előrebocsátottam, a vajda kezénél vannak, 
össze-visszabeszélhet ő, tetszése szerint, felséged előtt, 
s egész biztossággal egyszersmind, mert hiszen összes 
javaimat, okleveleimet, mindenemet elszedte. Én bizony 
soha sem kerülöm a törvényt s az igazságszolgáltatást, 
ha velem rendes per utján akart volna vitatkozni, sőt 
én mindig ezen úton akartam eldöntetni az ügyet. De ő, 
kívüle jognak és igazságnak, fegyverrel támadott meg 
engem; s nem elégelvén hogy jószágaimtól megfosz
tott, még életemtől is akart megfosztani.

Fogaras vára nem valamely pénzöszlet beírásának 
alapján volt birtokomban, hanem azt néhai legkegyel
mesebb fejedelmem nekem hűséges és becsületes szol
gálataimért örök jogon adományozta, azt a Fogaras 
várát, melyet ő maga örök jogon vett meg magának, s 
melyről mindenki tudja, hogy én azt rósz karban, si
lány épületekkel és erődökkel vettem kezemhez, s vi
szont, nagy költségemmel, díszesen felépítve, és belső 
külső bástyákkal s árokkal jól megerősítve bocsátot
tam ki. Miért is Fogaras vára, ha azon öszlethez, me
lyért a néhai fejdelem tulajdonává vált, hozzáadom még

I. 11
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magam költségeit, nekem bizony több pénzembe ke
rült mint hatvanezer magyar forintba. De Isten engem 
úgy segéljen, ha szabad akaratomtól függne, még száz
ezer forintért sem idegeníteném el, s inkább, mintsem 
harminczezer forinton odadjam, jelen nyomorúságom
ban akarok maradni s élősködni mint eddigien.

Ha azonban csakugyan az a felséged akaratja, 
hogy Fogaras tőlem és örököseimtől elidegenítessék, 
tegyen^le s fizessen nekem érette hatvanezer magyar 
forintot a vajda; a mindenható Úristen legyen nekem 
tanúságom, hogy méltatlan dolgot nem kívánok, s csak 
annyit követelek, mennyibe Fogaras nekem magamnak 
került volt.

Én ezen várat nem Majlád Gábor hűtelenségének 
alapján szereztem és bírtam, hanem néhai fejedelmem 
azt mint sajátját és örök áron s jogon szerzett tulajdo
nát nékem s örököseimnek, mint előrebocsátám, örökre 
ajándékozta és adományozta. Sőt, valamint azt koráb
ban benyújtott nyilatkozatomból felséged kegyelmesen 
láthatta, voltak mások többen, kiknek közelebb joguk 
volt Fogarasra mint Majládéknak^ s tőlök a mon
dott néhai fejdelem összes jogaikat pénzen vette meg 
magának, valamint ezt az illető oklevelek legjobban ta
núsítják. Ezen megvásárlott jogokat is örökre nékem 
adományozta a néhai fejdelem, mihezképest magamat 
Fogaras várának összes urodalmába törvényesen beik- 
tattattam, azt aszerint bírtam s elvégre annak birto
kában engem felséged is kegyelmesen megerősíteni mél- 
tóztatott. Es ezek még sem tartózkodnak állítani, hogy 
Fogaras a vajda unokatestvéreit törvény és igazság 
szerint illette volna.

S más részről nem vonakodik a vajda, követelni, 
hogy Fogaras néki, s ne unokatestvéreinek adományoz-
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tassék összes jogostul, mely esetben aztán kész volna, 
harmincz ezer forintot érette letenni. Ez okért kegyel
mesen megítélheti felséged, vájjon lehetett-e az unoka- 
testvéreknek némi joguk hozzá, látván, hogy a vajda azt 
önmagának, nem unokatestvéreinek kéri adományoz
tatok Én a mindenható Úristenre és felséged császári 
Ítéletére bízom alázattal minden dolgnimat s köztök je
len igazságos ügyemet; amazokat pedig saját indítvá
nyaikból és okoskodásaikból megítélheti felséged, látni 
fogván belőlök, ha egyenes ösvényen járnak-e vagy 
sem.

Egyébiránt a Vinczi kastély ügyében most sem vi
szonozhatok mást, mint a mit császári felségednek már 
korábban válaszoltam. Ugyanis előbbeni nyilatkoza
tomban bőségesen fejtegetém, mi jogon bírtam volt 
Vinczet. Azonban látom, legkegyelmesebb császár, a 
vajda emberei azonegy kifogással élnek mindig,hogy az új 
itélethozás jótéte még fenn van az örökösök számára. De 
ha az új itélethozás erejenél fogva akarták jogukat ke
resni, akkor nem ezen módon, hanem rendes per utján 
kellett volna arra szert tenniök. Mert én teljes joggal 
voltam Vincz birtokában. Ok nem a néhai fejdelem, nem 
a jelen vajda idejében, sem új itélethozás sem egyébféle 
peres eljárás utján nem szerezték meg tőlem a Vinczi 
kastélyt ma,goknak. Törvénybe sem idéztettem soha 
általuk miatta. Könyörgök azért alázatosan felséged
nek, mint legkegyelmesebb uramnak és fejdelmemnek, 
hogy ezen igazságos ügyemben is Istent és az ő igaz
ságát szemei előtt tartani méltóztassék.

És ha Vincztől is meg kell fosztatnom, kívánom, 
hogy egész árát nyolcz ezer teljessúlyu aranynyal te
gye le nekem a vajda. Noha pedig, legkegyelmesebb 
császár, ezen jószágokat is úgy birtokoltam, mint melyek

11*
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nekem nem valamely pénzöszlet erejéig beírva, hanem 
örök jogon adományozva voltak; s noha tanúul hív
hatom a mindenható Istent, hogy azokat, ha tőlem füg
gene, nem nyolcz ezer aranyért, de még tizennyolcz 
ezer forintért sem adnám e l: történjék mindazáltal felsé
ged kegyelmes akaratja szerint minden.

Monorát és járulékait mi illeti, ezekre nézve azt 
állítják a vajda emberei, hogy néhai Cserepovics Miklós 
özvegye irántok perben állott velem, s hogy a vajda 
most kielégíteni akarja az özvegyet s kifizetni amaz öt 
ezer forintot, melyekkel a vajda adósa maradt néki. 
Legkegyelmesebb császár, már előbbeni iratomban alá
zatosanjelentettem felségednek, mily czímmel voltak le
gyen mondott Cserepovicsnak ama jószágok beírva. A 
néhai fejdelem pedig, midőn azokat visszaváltani akar
ván, kutatást tétetett irántok, kisült: hogy Cserepovics és 
özvegye öt ezer forintnál többet zsaroltak ki jogtalanul 
belőlök; miért is a fejdelem törvény és igazság szerint 
egyáltalában nem volt köteles amaz öt ezer forint lefi
zetésére.

Aztán, legkegyelmesebb császár, egyáltalában nem 
értem, mi végre akar engem bárkivel osztozkodásra 
bírni a vajda. Monora és járulékai pedig tizenegv ezer 
forintba Írattak be nékem. Tegye le tehát, fizesse le ne
kem jószágaim beiratait a vajda, aztán ha valakinek 
követelése van ellenem, törvény utján erőt vehet raj
tam. Mert törvényt állani soha sem vonakodtam, s ezen
túl sem fogok vonakodni.

Enyed dolgában pedig, látom, hogy ugyanazt sür
getik, mit előbb felséged elébe terjesztettek. Mert Enyed 
soha sem rendeltetett kiváltképen a néhai fejdelmek ud
varának fentartására, sőt a többi egyházi jószágokkal 
egyetemben a királvné és a fejdelem kezébe adatott a
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rendek által, minden de minden óvás nélkül, hogy 
tudnillik a fejdelmeknek tilos volna híveiknek amaz 
egyházi jószágokból bármit adományozni vagy beírni, 
valamint ez az illető országgyűlés törvényczikkelyei- 
ből világosan kitűnik.

Mennyiben pedig mondják, hogy másoknak ily 
nagyjelentőségű jószágok nincsenek beírva, biztosítha
tom felségedet, legkegyelmesebb császár, hogy Hagy- 
mási Kristóf egymaga több és Enyednél jóval értéke
sebb egyházi jószágokat tart kezében. Sok mások bír
nak olyatén egyházi javakat beirási czímmel, minők 
Enyed. Sőt még maga a vajda is Báthori Kristóf test
vérével egyetemben bír egyházi jószágokat, valamint 
ezt előbbeni iratomból felséged világosabban megért
hette. És felséged előtt, legkegyelmesebb császár, tudva 
van mindazáltal, hogy ő senkitől semmit sem szedett el, 
sőt többeknek öregbítette jószágaikat, csak engem egy
magát és az enyéimet nyomván el. És mennyiben hoz
záadják a vajda ugyanazon emberei: hogy Erdély ren
del engem törvénynek kívüle most sem sújtottak volna, 
ha magamat korlátáimon belül tartom ; ez a válaszom, 
legkegyelmesebb császár : A rendek éntőlem semmit 
sem vettek el egyáltalában, s bizonyos, hogy ezentúl 
sem fogtak volna tőlem bármit is elvenni, de az ő urok 
vette el erőszakosan mindenemet, a mim volt, pedig fel
séged tudta és világos akarata nélkül neki nem lett 
volna szabad engem fegyverrel megtámadni. Mert mi
dőn ő felséged kegyelmes megegyezésével, általunk, fel
séged valamennyi hívei által vajdai tisztébe emeltetett,*)

*) E helyt nem lesz felesleges említenünk, hogy Békés, midiin ver
senytársa már vajdául volt választva, egy ideig reményt táplált, legalább tár
sául neveztethetni Maximilian által, valamint húsz évvel korábban Ferdinánd 
Dobó István vajdának társul Kendi Ferenczet adá vala.
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részéről erős hittel kötelezte magát az összes rendek 
elö'tt, hogy felséged hívei közül soha senkit sem fog 
igazságtalanul sérteni, mely ígéretét mily pontosan tar
totta legyen meg, tudja most felséged és tudja mindenki.

Ebbéli gonosz eljárását — felséged engedelmével 
legyen mondva —- most örömest a rendekre fogná a 
vajda; 6'a ki engem előbb minden igaz ok nélkül elnyo
mott, sőt életemtől akart megfosztani, most irányomban 
az önkényt akarja a törvény nevébe léptetni. Olyan a 
milyen jószágaimat hogymint birtokoltam legyen, s váj
jon érdemeltem-e, hogy a néhai fejdelem azokat nekem 
adományozza, — először is a mindenható Úristen, az
tán császári felséged Ítéletére alázat osan bízom. Engem 
ugyan, legkegyelmesebb császár, nem a rendek s nem 
senki más, csak az egy vajda háborgatott igazságos 
birtokomban; én nem is követelek semmit a rendektől, 
mert tudom azt is. hogy ezen ügyet nem a rendek sür
getik nagyságodnál.

ítélje meg kegyelmesen felséged, mi lehet inkább 
a rendek terhére : az-e, hogy én Enyedet a néhai fej
delem beírásából bírtam ?'vagy az, hogy a vajda Deés 
városát, az ottani sóbányával együtt, mely Erdélyben 
a legeslegelső, Hagymási Kristófnak adományozó vala, 
Deés városát, mely az ország s a király főfő kincsének 
tartatik. Aztán Vécs várát járulékaival is Hagymásinak 
adományozta, valamint még több más jószágot, mind 
Magyarországon mind Erdélyben.

Ha tehát csakugyan császári · felségednek az az 
akaratja, hogy engem szerencsétlenségemre összes jószá
gaimtól kell megfosztani, fizesse és tegye le nekem a vaj
ha, mint előrebocsátottam, jószágaimnak beirási pénzét.

Egyébaránt megértettem, hogy ők mit indítványoz
tak felségednek a tőlem elfoglalt holmira nézve. írták,
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hogy az távolról sem volt oly nagyértékii, minőnek 
mondom, s annálfogva esedezik a vajda, venné tekin
tetbe felséged az ő roppant költségeit és kiadásait, s 
hogy e zavargásokra én szolgáltattam okot, hogy ő 
kénytelen volt hadainak számát öregbíteni, s midőn erő
hatalommal döntetett el az ügy, fegyverekre, lovakra, 
ágyúkra roppant pénzöszletet fordítani, hogy nehány 
jelesebb hive elesett az ütközetben, s végre, hogy az ő, 
a vajda, költségei összes jószágaimnak veszedelmezését jó
val felülmúlták.

Mind ezekre csak ezt válaszolhatom, legkegyelme
sebb császár: én nem tudom, ki parancsolta meg neki, 
hogy annyi költségekbe veije magát, hogy hitének és 
hűségének megszegésével váramat vívja, és összes jó
szágaimat s egész vagyonomat tőlem gonoszúl elfog
lalja. A mit költött, azt bizony nem ilyesekre, banem 
tisztéhez képest az ország közszükségeire kellett volna 
neki költeni. Az ágyúk, a lőpor, a golyók, az összes 
hadi szüleség nem a vajdát, hanem az országot és fel
ségedet illették; s a néhai fejedelem mindezeket nem a 
végre gyűjté , szervezé, hogy azokkal felséged híveinek 
váraikat vívja a vajda, hanem hogy az ország oltal
mára szolgáljanak, valamint azokat végintézetileg is 
felségedre és az országra hagyta. Felséged innen is ke
gyelmesen láthatja, hogy a vajda magának bitorol min
dent.

Könyörög azon is , hogy a mi veszteségeink köl
csönösen kiegyenlítsék egymást, annyival is inkább, 
mert a kárnak tetemes részét az asztagok, a széna s 
egyebek felgyujtásával gonoszúl magok a városbeliek 
okozták. Nem tudom, legkegyelmesebb császár, mily 
arczczal terjesztethette ezt felséged elébe a vajda; ha csak 
ahhoz nem tartott jogot, hogy h á z a m n á l  lakmározzanak
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az övéi, s hogy asztagaimnak azért nem szabad fel- 
gyúlniok, mert máskülönben nem lakhatik jól az 6 népe. 
ítélje meg tehát kegyelmesen felséged, mily igazsággal 
viseltetnek a vajda s az ö emberei saját vagyonom s az 
enyéim vagyona iránt.

Vagyonomat parányinak mondják. Én csak az 
igazságot fogom mondani, legkegyelmesebb császár. 
Vagyonom akár nagy volt, akár parányi, én megelég
szem vele, csak adja nekem vissza a vajda. A mit ela
jándékozott belőle, annak pótoltatását méltán követe
lem, s egyebet nem kívánok magamnak megtérítetni, 
mint a mi az enyim volt s az enyéimé. Tudja aminden- 
liató Isten, és tudja egész Erdély, hogy a vajdának so
ha sem volt annyija, mennyi nekem, hogy nincsen most 
sem, ha kifogom vagyonából a magamét. Sőt azt me
rem mondani, legkegyelmesebb császár, hogy felséged 
birodalmában sincsen Magyar, ki oly vagyonnal bírna, 
minő nekem volt, s ő mindezt feldúlta, elprédálta, és 
nemcsak saját szolgáit hanem idegeneket is, nehány 
száz embert ajándékozott meg velők; aztán testvéreinek 
és rokonainak, s feleségeiknek adományul osztogatta, 
nemkülönben Lengyelországba és számos egyéb he
lyekre is tetemes részt küldözgetett emberei által be- 
lőlök.

Esedezem tehát alázatosan felségednek, mint leg
kegyelmesebb uramnak, a mindenható Isten szerelmére, 
méltóztassék Istennek és az ő igazságának tekintetbe
vételével nekem holmimat visszaadatni, mert, mint már 
felebb is említém, én csak azt követelem vissza, a mi 
az enyim.

Továbbá, Bánffi György több rendbeli dolgaimat 
magánál tartja , melyeket Fogarasban lopva kivitt há
zamból , úgy mint: drága köveket, gemmákat és ötezer
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aranyat; könyörgök alázatosan felségednek, hogy eze
ket is adassa nekem vissza a vajda által.

Továbbá egyéb épületeimben volt sajátomat is , a 
gabnaasztagokat, a bort, a lovakat, paripákat, minden
féle m arhákat, vagy természeteikben adja vissza, vagy 
igaz értéköket tegye le nékem a vajda; mert hogy mind
ezek kezében maradjanak, és jószágaimnak árát árukból, 
tehát a magaméból fizesse le nekem a vajda, Ítélje meg 
kegyelmesen felséged, ha ez igazságos-e; viszont azt is 
alázatosan felséged ítéletére hagyom, ha méltánytalan-e 
az, a mit én kívánok.

Értettem azt is , mit ugyancsak ök édes testvérem 
Békés Gáspár, nemkülönben mostohánk elfoglalt va
gyonáról s jószágairól felséged elejébe terjesztettek, 
hogy tudniillik ezek magokat összes eljárásomban ré
szeltették. Igaz ugyan, legkegyelmesebb császár, hogy 
mondott testvérem, minden cselekedeteimben részt vett, 
mert felséged iránt való köteles hűségéhez képest mel
lettem állandóan megmaradván, nemcsak jószágait s 
vagyonát vesztette e l, hanem bizonyos. hogy kész lett 
volna életét is elveszíteni. Ez volt, legkegyelmesebb 
császár, a mi eljárásunk, s ezen egy oknál fogva ügye- 
kezett a vajda mindkettőnket elnyomni. Esedezem tehát 
alázatosan felségednek, méltóztassék a testvéremtől el
foglalt holmit s jószágokat neki kegyelmesen vissza
adatni; hiszen az ő jószágai között nincsen vár, s az ő 
elnyomatása nekem oly keservesen esik mint a ma
gamé.

Mostoha anyánkat a hatvan esztendős vénasszonyt 
mi illeti, ítélje meg kegyelmesen felséged, hogy tekint
heti-e őt eljárásom részeséül a vajda, őt, ki a világi dol
gokkal vajmi keveset foglalkodik, s kinek vagyonát 
nem hogy elvennie, hanem őt épen a magáéból is
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segítenie kellett volna, ha Istent féli. Az ó' vagyona bi
zony csekély, de mert minden ok nélkül foglaltatott el, 
tanácsolja úgy az isteni igazság mint az emberi méltá
nyosság , hogy azt a vajda által neki visszaszolgáltassa 
felséged.

Egyébiránt Biharváianegyében Szentandrás hely
ségét, a néhai fejedelem beírásából ezer aranyért birto
koltam, s azt tőlem a vajda szintén elvette; könyörgök, 
eziránt is felségednek, hogy nekem vagy ezen helysé
get visszaadatni, vagy pedig a beirási összeget vissza
fizettetni kegyelmesen méltóztassék.

Legkegyelmesebb császár, én a magam s az enyéim 
öszszes ügyeit császári felséged jó indulatiba alázatosan 
ajánlom, esedezvén mint legkegyelmesebb uramnak az 
élő Isten nevében,hogy először is őt s igazságát szem előtt 
tartva, aztán az én tántoríthatlan hűségemet is jóságo
sán tekintetbe véve, velem oly kegyelmesen bánni mél
tóztassék, miszerint egyéb hívei is irántam tanúsított 
császári kegyeim ességéből jó példát vehessenek magok
nak. Ismételve is a magam s az enyéim minden ügyeit 
és igazságos keresetemet császári felséged legkegyel
mesebb ítéletére alázattal bízom, hagyom.

Továbbá, valamennyi ősi jószágaimnak kiváltság- 
leveleit Fogarasban elszedte tőlem a vajda: esedezem 
tehát alázatosan, méltóztassék azokat is nekem kegyel
mesen visszaadatni; mely jószágok ámbár most a Törö
kök birtokában vannak, mégis idő múltával, midőn a 
mindenható Isten jóvoltából Magyarország felséged 
vagy örökösei által ősi szabadságának vissza fog adatni, 
kívánatos hogy kezemben s az enyéim kezében legye
nek amaz oklevelek.

Végre, mit ők Bornemisza Boldizsár holmijáról és 
pénzeiről terjesztettek felséged elébe, azt is megértet
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tem ; hogy ő tudniillik vagyonát a végre szállítatta volt 
hozzám, miszerint én azzal urok ellen élhessek, ha 
szükséges. Nekem, legkegyelmesebb császár, annyi va
gy onom, annyi pé nzun volt, a mennyivel beérhettem 
másnak vagyonára, pénzére nem szorúltam. Bornemisza 
pedig az övét csak azért hozta hozzám, mert nem volt 
erőssége, melyben bizton őrizhesse. Aztán, udvari tiszte 
lévén felségednek , hozzá jőni tigyekezett, s nem volt 
bátorsága, holmiját saját házánál hagyni. És miután 
most itt van felséged udvarában, saját ügyéről gondo
lom önmaga fog nékik választ adni.‘

CIX.
Báthori Istvánnak Szelim szultán.

1574. junius 6-án.

„Erdélyi vajda Bathori Estván, az hatalmas Isten 
adjon neked hosszú életet. Az én parancsolatom oda 
jutván úgy tudjad: Az én portámra egy levelet küldet
tél, melybejelentetted, hogy az én előbbi parancsola
tom szerint hadadot, taraszkidot és egyéb hadakozó 
szerszámodat megkészítetted és Havasali Sándor vajdá
nak küldted volna. Második pedig parancsolatunkba meg
láttuk vala, hogy mindjárt Hotin vára felé népedet 
küldenéd Jovánra, vigyáznának, hogy el ne szaladna. 
De azt adtad tudtomra, hogy Hotin vára Lengyelek ha
zájába volna, hová Tatroson által kellene menni, és 
hogy Jován vajda az országnak kozepetten nagy had
dal volna, ki miatt az haddal oda nem mehetnének. Az 
mely segítséget oda küldettél Sándor vajda mellé, az 
oda még nem jutott; alattomba Jován vajda, az lator, 
szegény Havasali országot égette, dúlta. Azért hagyjok
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neked, hogy hadadot mindjárást oda ktildjed; Mehmed 
csauszt nem egyébért küldtük oda, hanem ha elindítot
tad volna az hadat, még többet is küldenél utána, ta
raszkot azonképen mennyi tüled lehet, hadnagyok pe
dig , kiket az néppel elbocsáttad, ne késsenek az utón, 
hanem mentül hamarabb lehet, oda siessenek. Mikoron 
az Oláh haddal, Nikopoli békkel és Viddini békkel együtt 
lesznek, keljenek által Szered vizén. Az Rumelii begber- 
bég kilencz szancsákbékkel és két ezerrel jancsárral s 
huszonöt taraszkkal másfelől menjenek reá. Másfelől is 
meg rajta leszen Tatárhan Agkirmani békkel. Azért ha
gyom neked, hogy minekelőtte az békék Dunán által 
költöznek, te hadad ott legyen Sándor vajda mellett 
segítségül. Úgy tudjad. Konstantinápolba ennekelőtte 
16 nappal kült ez levél.“

CX.

Báthori Istvánnak Mehemed nagyveaír
1574. junius 6.

„Csodálkozom, hogy annyi ideig késleltetted az se
gítség-elküldést, mert mikoron az császár parancsolatja 
odajutott volt hozzád, is meg arra választ tettél, abba 
huszonhárom nap elmúlt. Ennyi időtül fogva az te se
gítséged Sándor vajdához nem érkezett. Ha akkoron 
külded, mikoron véghezviszik az dolgot, az te segítsé
ged kedves nem leszen császárnál, csak héjában leszen 
munkád, ha idejin nem érkeznek. Hadadot azért mind
járást elbocsásd, mert császárnak kedve szerint csele- 
keszel. Evvel ez cselekedettel hivségedet előviszed. Mint
hogy ezt e dolgot érted, nem szükség tanácsot neked 
adnom.“
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CXI.

Báthori Istvánnak a Temesvári pasa.
1574. junius közepe előtt.

„ Erdélyi vajdának Báthori Istvánnak szolgálatomat 
ajánlom, mint jó szomszédomnak és barátomnak. Az Je
néi szpahiakjövének énhozzám, kik ilyen panaszt töt- 
tenek: Ennekelőtte régenten az miuemő falúk hallgatta- 
nak Jenőhez, azaz: Zamokes, Színás, Lasva, Maltcsir- 
men, Dolmas , Belenzik, Korod, Boszóhudos, Kisker- 
men, azok a falúk kétszer voltának beiratatva császár 
lagestromába. De Lászlói! Farkas és Belénesi porko
lábnak embere drabantokkal éjtszaka két falúra Ko
rúdra és Boszulaszvárra reá mentenek, szegénységnek 
marháját mind elvöttenek, annakfelötte az falubeliek 
ötét fogva vittenek, most is Belényesbe tartják fogva. 
Ilyenféle dolgokat nem illik cselekedni, sőt azokat 
nagyságodnak meg kellene büntetni, és az szegényeket, 
kik fogva vannak, elbocsátatni. Nem kellett volna őne- 
kiek sem nagyságod sem pedig én hírem nekül csele- 
kedniek vagy hatalmaskodniok. Ha őnekiek valami 
igazságok volna a falúkhoz , nagyságodat meg kellett 
volna belőle lelni avagy engemet, mi ezt törvény sze
rint eligazítottuk volna. Engemet ez dologért meglölte- 
nek, kévánták is, hogy Portára levelet írnék. De én 
nem akartam nagyságod hire nekül az Portára írnom, 
még nagyságodtul választom nem jőne, mi okbul csele- 
kedtenek. Azon kérem nagyságodat, hogy azféle go
nosztevő embereket megbüntetesse. En is innét az szpa- 
hiakot erőlkedem megengesztelni, hogy az Portára pa
nasz ne menjen. Úgy értse nagyságod.“
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CXII.

Ugyanaz ugyanannak.
1574.

„BáthoriEstvánnak erdélyi vajdának szolgálatomat 
ajánlom. Úgy értse nagyságod, hogy ennekelőtte Jenei 
Balogh Húszaim felől nagyságodnak az hatalmas csá
szár parancsolatját küldtem vala, az ő peresi mennének 
az határba kiknek kárt tött, és bizonyítanának rejá. Nagy
ságod tizenötöd napot intézett, melyre odamenjenek az 
törvénre; oda senki nem jőve. Entűlem mostan levelet 
kéván, hogy az Portának megjelenteném, hogy méltat
lan panaszoltanak rejá , és méltatlanul vötték volna el 
tisztit. Azért lássa nagyságod·, vadnak-e peresi vagy 
nincsenek, és énnekem adja tudtomra.“

CXIII.

Ugyanaz ugyanannak.
1574.

„Ennekelőtte nagyságod levelet küldet* volt énne
kem, melybe irá, hogy az Németek nagy készületbe 
volnának, ahoz képest mi is készen lennének; mostan is 
akarék nagyságodtul értenem, vagyon-e nekiek efféle 
igyekezetek. “

CXIV.
Mehemed nagyvezérnek Maximi lián császár.

1574. junius 14.

.................El nem mulaszthatjuk, hogy legalább
azokat, melyek Bogdán volt Moldvai vajdára és Békés
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Gáspárra nézve ellenünk felhozattak, rövideden érint
sük. Mi Bogdánt illeti, nincsen tudomásunkra egyálta
lában, hogy jelenleg hol tartózkodik; más részről nem 
tagadjuk, hogy ezelőtt több hónappal birodalmunkban 
tartózkodott, de ez nemcsak akaratunkon kívül, hanem 
épen tudtunk nélkül történt; s nem hogy ezen Bogdánt 
pártfogolnók: épen ellenkezőleg, mihelyest értésünkre 
esett a dolog, azonnal komolyan kiparancsoltuk orszá
gainkból. Ez meg is történt már több hónapja, s azóta 
semmi hírünk felőle. S mi illeti Békést: őt az Erdélyi 
vajda tavai megfosztotta jószágaitól, ő a végveszély 
elől, mely őt fenyegeté, hozzánk menekült. Mivelhogy 
pedig tudva van mind császártok, mind magatok előtt 
mily indulattal viseltetett legyen ő még fenséges János 
fia, Zsigmond herczeg idejében irántunk, mennyi al
kalmatlanságot szerzett legyen nekünk mindenha, arra 
törekedvén sokáig ernyedetlenül, hogy nekünk és hív 
alattvalóinknak minél többet árthasson: könnyű leszen 
Ítéletet hoznátok, ha van-e okunk őt erősen, vagy csak 
némileg pártolnunk. Minthogy azonban, a mint emlí
tők , hozzánk kívánt menekülni, őt nem marasztottuk 
ugyan, de el sem utasítottuk, S mert ő sem Magyaror
szágban nincsen, sem Horvát- vagy Tótországban, sem 
ezen tartományoknak Erdélylyel határos részeiben, ha
nem Németországban van, mely nem oly könnyeden zár
kózik el valaki elől, s mely a kit egyszer befogadott, azt 
épen nem szokta kikergetni: eljárásunk, úgy hiszszük, 
nem olyan, mely a békepontokkal ellenkeznék. . . , .
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cxv.
Mohamed nagyvezérnek Báthori látván.

1574. június után.

„Nagyságodnak tudtára adom Lengyelország felöl, 
hogy az Lengyelek föembereket küldették király u tán; 
visszahíják; *) ha eljü, ismeg uralják; ha nem jű, gyű
lést köztek tévén, egyet választnak: most ebbe ez álla
potba vannak.

Az én emberem levelet küldeti énnekem, kiben je
lenti , hogy nagyságod levelet küldeti volna ide Domb- 
rava felöl; énhozzám nagyságod levele nem jutott Nagy
ságodnak jelentem, hogy az utakat mindenfelől erősen 
őriztettem, hogy el ne szaladjon. Istennek segítségével 
reá találkoztanak, elevenen megfogák; annakutána 
az Havasali Sándor vajdának küldettem. Azután is efféle 
gonosz embereket, az kik császárnak nem hívei, kész 
vagyok kergetnem, úgy tudja nagyságod.

Az mostani Gyulai bék Várad tartományába Kölö- 
sérre ment volt, ottvaló vámosnak fejet vött, kinek 
semmi bűne nem volt; annélkül két falura, Tolkosra és 
Jánosra, Várad tartományához valókra embereket kül
deti: őket megfogdostatta. Annakelőtte az szomszéd
ságban ilyen dolgok nem estenek, nem tudom mioká
ért cselekedett. És az mely szegénység Temesvárra 
megyen kereskedni, életet keresni, őket fogva tartják, 
szekerét, marháját tőlek elvészik. Nagyságodnak kö- 
nyörgek, ne szenvedjen ilyen dolgokat cselekedni szom
szédságba.“

*) Anjoui Henriket é r ti, ki 1574. junius 18-άη titkon visszament Fran- 
cziaországba.
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Nagyságod emberemnek Grujo Péternek szólt 
hogy Várad mellett valami jancsárokat megfogtanak, 
mely dolog felöl nagyságodnak le vele ide nem jutott. 
A z  én emberem levelet küldett énnekem. Nagyságod 
úgy tudja, hogy ez e dolog én időmben nem esett, mert 
én Váradon gonosz embereket nem tartok. Az ki énve- 
lem egy, az én bátyám ott vagyon, énvelem az hatal
mas császárnak igazán és híven szolgál. Úgy vagyon 
hogy Ártándi életében estenek olyan dolgok. Efféle 
dolgokat én soha nem szenve dtem. Ha ő élt volna, én 
Ötét régen is megbüntettem volna. Mikoron megholt, 
várát elfoglaltam, ott valamennyi foglok at találtam, Bu
dai bassának küldettem. Ez dolog három határ közölt 
esett, Gyulához és Német határhoz közelb volt, hogy 
nem Váradhoz , még most is ottégy en mindennap hajdú 
latrok járnak. Meghattam emberimnek, hogy vigyázza
nak reájok, ha valami módon kézbe akadnának. Nagy
ságodnak könörgök, nagyságod akármely panasznak 
helt ne adjon; én ilyen dolgokat nem kévántam, soha 
nem is akarnám történni.“

CXVI.

Szelim szultánnak Báthori István.
1574.

„Mahmut békért, mely Szolnokba vagyon, könyör- 
gök hatalmasságodnak, hogy Temesvári bass(as)ágot 
nekie adná, mert ő itt az végekbe régi szolgáló ember, 
az országnak is állapotját jól tudja, minden emberrel 
jól és igazán é l; ennekelőtt Munkács alatt is elég vitéz
séget miéit. Ha ő Szolnokbul nem ment volna, még To
kait is az Németek nem vötték volna. Ha Temesvári 

I. 12
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bassa leszen, az országnak nagy hasznára leszen; mos
tani kastélt is , kit csináltanak, talán könnyen megven
n ie ; mi is az ő szomszédságába megnyugszunk; könyör- 
gök, hatalmasságod tekéntsen rejá.“

CXVII.
Békés Gáspárt portai ügy viselője Antalfi Imre 

értesíti ügyének állásáról·
1574.

,Nagyságos uram sat. Minekutána a nagyságodtól 
hitemre bízott parancsolatokat a nagyvezírnek előadtam, 
hozzám küldé Mahumed béget, ki velem élő szóval köz- 
lötte a pasák végzetét: hogy nagyságod bemehet E r
délybe, ha ez nem történik az ország elpusztulásával: 
valamint én azt nekik már nagyságod nevében igérém 
vala; s fejére és szakálára esküdött a bég , hogy azon 
esetre, ha nagyságod a mondott módon megy be E r
délybe , a Porta neheztelésétől egyáltalában nem kell 
tartania. Ezen bég szerint oda nyilatkoztak divánjok- 
ban a pasák, hogy nagyságodat azért sem volna taná
csos Erdélyből kirekeszteni, mert ez esetben kibékül
hetne a vajdával; s ha aztán mindketten a Némettel tar
tanának , könnyű volna Erdélyt a Porta ellen lázítani 
s elszakítani tőle; ha pedig nagyságod nem lép békére 
a vajdával, s a török tiltakozás ellenére bemegyen Er
délybe , akkor szintén nagy zavarok keletkezhetnének, 
miért is végzést hoztak, hogy ők ugyan írásban nem 
adnak nagyságodnak engedelmet a bemenésre, mert 
gyanítják mi végre kíván írást nagyságod; tudják, hogy 
a vajda nem tűrné el békén, ha nagyságodhoz levelet 
adnának, s ha néki ez értésére esnék; mindennek elke
rülésére tehát megannyian abban egyeztek meg: hogy
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valamint nagyságod az ő segédök nélkül akar Erdély
be bemenni, úgy azt az 6' levelök nélkül is tehesse meg 
nagyságod.

Hogy pedig a nagyvezír ide a Portához hívta nagy
ságodat , az csak annak megkisértésére történt: ha fog- 
e nagyságod jőni; s mihelyest ide jött volna, nyomban 
nyakára is fűzi a vajdaságot önmaga szabta feltételek 
alatt. De én ez ellen mindenkép szabadkoztam, mondván, 
hogy nagyságodat lehetetlen volna rábírni, s hozzáad
ván , hogy miután nagyságod oly roppant öszletet ígért 
a leghatalmasabb császárnak s a pasáknak, minőt ne
héz volna Erdélynek még öszvességéből is kivájni, bi
zony nincsen ok , uramnak hűségét kétségbe vonni.

Most jött vissza Erdélyből egy csausz, ki a nagy
vezír előtt szidta a vajda fösvénységét, s maga a pasa 
is mondotta, hogy neki bizony semmi haszna az ő vaj
daságából.4

C X V III.

Szelim szultán Báthori Istvánnak-
1574. augusztus előtt.

„Erdélyi vajda, Báthori Estván vajda, az Ur Isten 
sok esztendeig éltessen. Az én parancsolatom oda ju t
ván , úgy tudjad. Az én portámra levelet küldtél. Békés 
Gáspár Nemeze királynál vagyon, mindenkor országot 
elveszteni gondolkodik. Ha valamit ország kárára akar
na cselekedni, Budai, Temesvári beglerbegek segét- 
ségre menjenek, és akkor más parancsolatot hogy ne 
várjanak, és hogy mindjárást segétségre jűjenek. Bécsi 
király mikor meghal, Magyarországi urak ha kik akar
nak császárnak és énnekem híven szolgálni, hatalmas

1 2 *
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császárnak oltalmában legyenek. Budai bassa, Temes
vári bassa alatt pénzeden szolgát fogadj. És valaki ne
ked szolgálni akar, senkitől hántása ne legyen. Regieb 
agának szancsákságot kértél, és egyéb embereknek fi
zetéseket. Mindeneket én megadtam. Budai, Temesvári 
beglerbegeknek parancsolatot küldtem, mikor szükség, 
őmagok segétségre hozzád elmenjenek. Ha akarod is, 
pénzeden embereket fogadj, senki ne bántsa, megpa
rancsoltam. Az én parancsolatom oda ju tván, úgy tud
jad. Országot szépen tartsad. Község nyugodalomba le
gyen. Szépen vigyázz. Másfelől is szépen vigyázz, neked 
kárt ne cselekedjenek. Ördög ember, ha országnak kárt 
akarna cselekedni, ha segétség szükség leszen, ha Nem
eze király meghal, Magyari urak akarnak neked szol
gálni; az ki parancsolatokat küldtem, megküldjed az 
beglerbegeknek, és azok ellenséged ellen megsegítnek· 
Osztón valami más szükséges dolgod leszen, írd meg a 
Portára, gyakorta neked leveled ide jűjöu. Úgy tudjad. 
Az én parancsolatomat meghigyjed. Az rebülevelhónak 
tizenötöd napján, kilencz száz nyóczvankét esztendőben. 
Konstantinápolyban. “

CXIX.

Báthori litvánnak Mehemed nagyvesir.
1574. augusztus előtt.

„Erdélyivajda,BáthoriEstván, a zú r Isten éltessen 
sok esztendeig. Köszönetem szolgálatom után. Úgy je
lentem , császár portájára embered és levelet jü t t , kivel 
te hívségedet mutattad; ajándékodat, melyet küldöttéi, 
mind meghozta. Embered szép szóval ajánlott tégedet. 
Az ki neked árolód volt, Békés Gáspár, azról császár
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egynéhányszor Bécsi királynak levelet küldött, mivel 
az Portára küldje. Mostansággal Bécsi király adaját be
küldte és levelet küldött. Úgy írt: Erdélyi vajda régtől 
fogva Békés Gáspárral egymást nem szerették; mostan
sággal lá tta , hogy fejét keresi, féltébe ide jü tt ; néki a 
hol pénzen vett háza vagyon, oda ment és ott veszteg 
ül. Vajdának vagy országnak árolója nem volt. Mi ké
rünk, hogy neki bűnét megbocsássad. Békés egy em
berétől levelet ide küldött. Úgy ír ta : az ország a vajdát 
pem szereti, ha a vajdaságot Békésnek adja császár, 
több adót ád. Én az embert szép szóval küldöm e l, azt 
mondom, hogy az Portára jííjön, osztán mikor itt le
szen , örömest megadom neki, vajdától Sebest, Lugast 
megkérem nekie, ott veszteg ülhet, míg a vajdaság le
szen ; mostansággal semmit nem hallottam, hogy az or
szág panaszolt volna vajdára, osztán az császár paran
csolatját híven megtartja. Ilyen módon szép szóval az 
embernek szóltam, hogy csak ide vehetném. Az ki le
velet Békés ide küldött, neked küldtem. Olvasd meg.

Az kik Békéssel tartották, olyan urakot az mi mó
don lehet, nagy kínval megöljed. Mostansággal Bécsi 
király Békésnek segétséget semmiképen nem adhat. 
Mostansággal az luteránokkal nagy háborúságok va
gyon. Úgy értem, hogy segétséget neki nem adhat. 
Mindenkor neked kímed ott legyen. Valami hírt hallasz, 
mindjárást írj ide minekünk. Úgy tudjad. Az Úr Isten 
éltessen. Rébülevel hónak végébe, kilencz száz nyócz- 
vankét esztendőben Konstantinápolyban.“
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cxx,
Báthori Istvánnak Szelim szultán.

1574. november elején.

„Erdélyi vajda, Báthori István vajda, az Isten ad
jon hosszú életet. Az én parancsolatom oda jutván, így 
tudjad meg, hogy Erdélyországból minden esztendőre 
ez mostanira is az adót megadták. Az én parancsolatom 
oda jutván, az országot őrizd, vigyázz, az községet szé
pen tartsad, ne legyen hántásuk. Ha valamely felől hírt 
hallasz, add tudtomra énnekem; ezt így tudd meg.“

CXXI.

Báthori Istvánnak Memehed nagyvezír.
1574. november elején.

„Erdélyi vajda, Báthori István vajda. Keszenetem 
szolgálatom után. Ezt így tudd meg, hogy leveled em
bereddel juta hozzám az ország dolga felől. Egyéb dol
gokat is adtál értenöm. Mi ezelőtt is azt kívántuk, mast 
is azt kívánjuk, hozzánk való igazságodért liívségedért 
országodat bírjad, őrizzed, jól viseljed gondját. Az hatal
mas császár portájának hívséggel, igazsággal légy, csá
szár parancsolatjának ellene ne járj, az községet szelí
den tartsad. Valamit kildtél az én feleségemnek embe
redtől , mind meghozták, megadták. Ez egyúttal az ten
geri erővel Goletát és Tunist megvettük. Zinan passa 
levelét kildette, melnek mássát vettük, és oda neked kil- 
dettlik. Kegyelmeteknek is legyen tudtára.“
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CXXII.

Báthori Istvánnak a kapuosi-pasa.
1574. november elején.

„Szolgálatom után nagyságodnak tudtára adom, 
hogy embered énnekem egy leveledet hozta, melbe ma
gadnak egy jó lovat kérész volt. Az minemti lovat nagy
ságod kívánna, nem mindenkor találhatunk reá , de el 
nem felejtem, gondom vagyon reá , mihelt reá találko
zom , megveszem, vagy az té emberednek adom, vagy 
az én emberemtől kildöm, bizonynyal elhigyjed. Eze
lőtt kenyergettem nagyságodnak egy öreg órájért, mi
kor nagyságod kezéhöz kéről, ne feletkezzék el rólam.“

CXXIII.
Báthori Istvánt portai képviselője Grujo Péter 

tudosílja a nagyvezír nyilatkozatáról Békésre nézve.
1574. dec. 28.

„Kegyelmes és nagyságos uram, örökké való szol
gálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyelmes uram
nak. Továbbá nagyságodnak ezt írhatom, hogy enge- 
met hitt vala az passa hozzája karácson előtt és monda 
énnekem: Békés énnekem azt írja, hogy őneki sok párt
ja volna Érdélbe. És mondá esmeg az passa: Nagy do
log az, hogy Erdélyiek píldát nem vehetnek magoknak 
az Alföldrül, miképen elveszték Lippát és Tömösvárat, 
akkor is császáriul és mitűlönk semmi hántások nem lőtt 
volna nekiek, hanem akkor is pártot ötínek, és Barát 
mellé állának, urokra támadának, ki természet szerint 
való fejedelmek volt, és úgy veszték az Alföldet. Mert ha
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ők jámborok lísznek vala, és fejedelmeket híven szol
gálják vala, mégy most is az Alföld tietek volna. Azért 
most is látom, hogy egyebet nem kívánnak, csak vesze
delmet magoknak, mert az Török had ahul j á r  megy, 
császár birodalmában is nagy kárt tísznek, nem hogy 
az tö országtokban kárt ne terminek, nemcsak kárt, ha
nem mégy országtokat is elviszik; mert jól látom, hogy 
egy kicsenné azba az kis országban megnyugottak az 
urak és az nemes nípek, kibe az hatalmas császár en- 
gedelinéből vadnak, azt is el akarják vesztem mint az 
többit. De nem tudja-í az bolond níp, hogy én azon jár- 
n ík , hogy én Békést kezembe kerítením ? mert én Bé
késnek csak szíp szót adok; ha ide nem jő is, meghattam 
én Budai passának, hogy ő is szíp szót adjon neki, és 
biztassa; ha ő Érdélre indul, tehát hátulvegye őtet az 
Budai passa. És azt is hagyá, hogy én nagyságodnak 
megírjam: hogy nagyságod is kíszen várja, talám vala
miképen kézbe akadhat; hogy ha az Úristen azt adná 
hogy kézbe akadhatna, tehát megylátja minden ember, 
mit cselekeszem én vele; mert én jól tudom, hogy még 
király ideibe megeskött volt ő az Nímet királnak, és 
mire tanácsolta volt az király fiát, hogy Törökre hadat 
indítson; azért hogy lehetne az, hogy mi annak jót gon
dolhatnánk, hogy őneki uraságot adnánk Érdélbe ? Meg
látják az Erdéliek azt, ha őmellé támadnak, hogy úgy 
járnak Érdéivel, mint, igaz, Tömösvárral járának és Lip- 
pával. Nám, vajdájok jó vagyon, az, kit az hatalmas 
császár nekiek adott, és az ország is azt választotta, és 
mindeneket, nám , törvínyébe ta rtja , és az hatalmas 
császárnak is hű szolgája; azért jobb volna nekiek, ha 
ezt uralnák. Azért ha magoknak jót akarnak, azt ural
ják , ha el nem akarnak veszni mind országostul. Mert 
mi soha azt nem engedjök, hogy soha Békés Érdélben
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lakjék; én azt bánom, hogy fejivél is szaladott, „de an- 
nakutána iis kezünkbe kell kerülni az ő fejinek. Isten 
tartsa meg nagyságodat, és nevelje az Úristen nagy
ságodnak szerencséjit, mind Kristóf urammal ő nagy
ságával egyetembe. Datum Constantinopólim adij 28. 
die Dechembri, ano Domini 1574. Grujo Péter, nagy
ságod szolgája.“

CXXIV.
Báthori Istvánnak Ámhád csausz.

1574. dec. 28.

„Örökké való szolgálatomat ajánlom nagyságodnak 
mint kegyelmes uramnak sat.

Emlékezhetik nagyságod reá , kegyelmes uram, én 
minemti liivséggel és szorgalmatossággal ett az nagy
ságod dolgába forgottam, és miképen mindeneket vég- 
hezvittem; ennekutánais míg Isten nagyságodat és en- 
gemet éltet, minden hivséggel akarok nagyságodnak 
szolgálni. Istennek segítségéből penig annyira vittük az 
nagyságod dolgát, hogy míg Isten Mehemet passát él
teti, nagyságod addig semmit ne féljen se Békéstől se 
senkitől, mert’ általánképen minden kétségnél kül az 
passának kegyelmessége vagyon nagyságodon. Mostan 
penig miért hogy az Úr Isten az mi hatalmas császárun
kat ez világból kivevé, és mast szultán Muratot tudniil
lik adta fejedelmül, szükség hogy nagyságod megmu
tatván hivségét, mind ajándékával s mind emberével 
hozzá készítse magát, hogy az uj fejedelemnél is nagy
ságod kegyelmességet nyerjen, mint a meghalt fejede
lemnél kegyelmességet nyert vala nagyságod. Hiszem 
penig hogy minden kétségnélkül kegyelmességébe leszen 
nagyságod. Továbbá, ennekelőtte is Írtam vala nagysá
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godnak, hogy nagyságod énnekem egy jó öreg róka- 
subát, küldene, de nem tudom, ha nagyságodnak meg
adták volt-e avagy nem, Azokájért mostan iskönyörgök 
nagyságodnak, hogy nagyságod kegyelmességébó'l küld
jön egy jó rókasubát, kiben, mikor ígyen követségre 
megyek, kocsiban melegen ülhessek, és nagyságodnak 
jót mondhassak; avagy subát ha nagyságod nem küld
het, vagy hatvan jó bőrt küldjön nagyságod, kiből egy 
jó subát csináltassak. Annakfelette egy szép ezüstös és 
aranyas hegyestőrt nagyságod kegyelmességéből mél- 
tóltassék küldeni, kiben én is az hatalmas császár előtt 
dicsekedhessem és nagyságod jó nevét hirdethessem. 
Kibenagyságodmegmutatvánkegyelmességét, én is mind 
éjjel és nappal hívséggel szolgáljak nagyságodnak, 
kiben meglátja nagságod, hogy éntőlem semmi fogyat
kozás nem leszen.

Értettem azt is, hogy nagyságodnak haragja volna 
Mehemet begre, de mi legyen az oka, nem tudom. Mert 
az nagyságod dolgába nem hogy ártalomra lőtt volna, 
de sőt inkább nagy hasznára volt nagyságodnak. Mert 
noha az nagyságos passa parancsolatjából cselekedte a 
mit cselekedett, tudniillik, mert a passa parancsolta, 
hogy tolmácsoljon a Békés dolgába, de azért mindenek
ben nagyságodat igazította az nagyságos passa előtt, 
és semmiben nagyságodnak ártalmára nem akart lenni, 
kit én nyilván megértettem. Nem illik azokájért, hogy 
nagyságod elébbi kegyelmességét megvonja tőle, mert 
jövendőbe is nagyságod, szolgálatjanálktil nem lehet. 
Tudja penig nyilván nagyságod, hogy ez két iffiat az 
nagyságos passa adta énnekem, kiknélkül én semmiké
pen nem lehetek mind az nagyságod dolgaiban s mind 
az hatalmas császáréban; levelet ezekkel iratok min
denfelé a hová a nagyságos passe parancsolja és ezek-
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kel magyaráztatok; ezekkel megyek mind Lengyel- 
országba mind nagyságodhoz, és semmi nincs, kit 
velek nem kell közlenem, ügyannyira hogy semmiké
pen szolgálatoknál kül nem lehetek. Annakokájért nem 
hogy nagyságod haragonnék, de inkább könyörgök 
nagyságodnak, hogy nagyságod megmutatván hozzá- 
jok kegyelmességét, ez lij császárhoz küldött embere ál
tal minden niódon törekedjék nagyságod érettek, hogy 
üleféjek öregbedjék; és mostan nagyságod kegyelmes- 
ségéböl az levelet megiratván mindaz hatalmas császár
nak s mind az nagyságos passának mellettek, küldje el 
nagyságod Muztafa csaustól; én fogadom, nem hogy 
nagyságodnak ártalmára lennének, de énvelem egye
tembe híven szolgálnak nagyságodnak, és semmi nem 
lehet, a mi nagyságodnak ártalmára lenne, kit nagy
ságodnak hírré nem adnának; lám, ez ideig is mindene
ket ezektől értettünk meg, szükség azért, hogy nagy
ságod kegyelmességét megmutassa hozzájok, kit most 
az uj császár előtt megmutathat nagyságod, mert hiszem 
Istent, hogy minden kívánsága betelik most nagyságod
nak. Annakokájért mégis könyörgök nagyságodnak. 
hogy nagyságod ezekhez megmutatván kegyelmességét, 
mostan nagyságod el ne mulassa, hanem nagyságod 
leveleket küldje el, kit szolgáljak meg én is nagyságod
nak, mert valamit nagyságod ezekkel mível, énvelem mí
veli nagyságod. És hiszem, jobb ezekkel cselekedni, kik
nek jövendőbe is nagyságod hasznokat veheti, hogy nem 
azokkal, kik semmire nem mejendők, és ha akarnának is, 
nagyságodnak nem szolgálhatnak. Ezek penig, nyilván 
tudjuk, hogy arra tartatnak, hogy itt az Portán szolgáljanak 
császárnak és minden keresztyén fejedelmeknek írások
kal és magyarázásokkal. Most üleféjek tizennyolcz oz- 
pora lőtt, akár csak egy huszonöt ötre mehetnének
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nagyságod kegyelmes törekedése után. Ezeket ha nagy
ságod eselekeszi, minden kegyelmességét megmutatja 
nagyságod mind énhozzám s mind űhozzájok. Kit mind 
én s mind ük megszolgáljuk nagyságodnak mint ke 
gyelmes urunknak. Az hatalmas Isten éltesse nagyságo
dat minden híveivel. Datum Constantinopoli feria 3. post 
festum nativitatis Christi anno 1574. Ahmad csaus, 
nagyságodnak hive.“

Kfilön papirszeleten:
„Nagyságod a mely költséget rendelt volt Mehemet 

hegnek, nagyságod kegyelmességéböl. küldje meg, lám 
az bátyjának megküldte nagyságod, énnekem penig min
den segítségem és bizodalmám csak Mehemet bég, fő
képen evvel szolgáltatok.“

cxxv.
B&thori Istvánnak Muztaffa és Mehemedbeg.

1574. dec. 28.

,Kegyelmes, tekintetes és nagyságos úr, nekünk 
legkegyelmesebb urunk. Örökös szolgálataink felaján
lása után.

Megemlékezvén nagyságodnak irántunk érdemet- 
len szolgái iránt gyakorta és bőségesen tanúsított jó 
hajlandóságáról, most is hozzája folyamodunk, mint a 
kegyelmesség és jóság forrásához , s esedezünk aláza
tosan, méltóztassék jelenleg is szintezőn jóságát kegyel
mesen nyilvánítani, minket ajánló levele által az új 
császárnál s a nagyságos pasánál nagykegyesen segí
teni és alafánkat öreghítetni. Viszont mi is hűségűnket,
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buzgalmunkat, fárasztásunkat, szorgalmunkat s összes 
munkásságunkat ajánljuk nagyságodnak. Az ajánló le
velet pedig Muztaffa csausz által méltóztassék nagysá
god számunkra küldeni. Kívánjuk érjen nagyságod 
nesztori esztendőket nagyszerencsésen. Kelt Konstanti
nápolyban Krisztus születésének ünnepe után harma
dik nap 1574. Nagyságod leghívebbjei Muztaffa és Me- 
hemethbeg.1

CXXVI.
Bethlen Farkasnál olvassak:

1575. januarius.

Báthori István az 1575. diki év elején Bornemisza 
Gáspárt Kassára küldte, ki onnan visszajövet meghozta 
a h írt, hogy Békés Magyarokból, Németekből s egyéb 
nyelvű emberekből, kivált Egri katonákból álló hadat 
gyűjtött együvé. Mit megértvén Báthori, s tudván azt 
is, hogy az Erdélyi nemességből nem kevesen, kivált a 
Maximilián birodalmához közelebb lakók, Békéssel el
lene összeesküdtek, Tinódi Sándort, Békésnek titkos 
levélhordozóját, fogságra vetette, Daczó Jánost pedig 
a Temesvári pasához siettette, kitől Ígéret érkezett, 
hogy szükség idején a kívánt segédhad nem fog hiány- 
zani. Ugyan ekkor Kendi Sándort a Portára küldötte 
a vajda, hogy az uj császártól neki uj athnamét hoz
zon s őt egyszersmind Békés fondorkodásai ellen a 
nagyvezír hajlandóságába ajánlja.
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C X X V II.

Murad szultánnak Báthori István.
1575. januárius.

„Hatalmas gyezhetetlen császár etc. Hozá nekem te 
hatalmasságodtul az elmúlt napokba az te hatalmasságod 
levelét Muztaffa csausz, te hatalmasságodnak jámbor 
szolgája, melyből alázatos fővel megértettem, hogy az 
Isten az ö erektiil fogva való tanácsából és rendeléséből 
az hatalmasságodbódogemlekezetü atyját, az hatalmas 
győzhetetlen Szelim császárt ez árnyékvilágból az más 
világra az erők életre liítta volna, és hogy immár holta 
után az nagy császárságnak székibe jó szerencsésen 
hatalmasságodat ültette volna, és most az hatalmassá
god szerencséjével az hatalmasságod birodalmába, min
den országokba csendesség volna. Mely dolgot megért
vén az hatalmasságod leveléből, nagy szivem szerént 
erültem ezen , és hálát adtam az Istennek, hogy te ha
talmasságodat az ű atyja székibe ily szerencsésen min
den birodalmába való csendességgel helyheztette és ül
tette ; kivánom is ű Istenségétül te hatalmasságodnak jó 
egészségét, hosszú életét és minden jó szerencséjes biro
dalmát, Isten minden ellenségit az hatalmasságod talpa 
alá vesse. Ez mellett ajánlom te hatalmasságodnak ez 
szegény nyomorult országgal egyetembe igazságos hiv- 
ségemet és engedelmes szolgálatomat; azonképen mint 
voltunk az te hatalmasságod ősinek és atyjának, ba
rátinak baráti, ellenségének ellenség! leszünk, szikség- 
nek idején vérünk hullásával és halálunkkal is szolgál
ni készek vagyunk. Kényergek azért te hatalmasságod- 
nok alázatoson: hogy te hatalmasságod is legyen énhoz- 
zám és ez szegíny országhoz azon kegyelmességgel, 
ótalommal, melylyel volt az te hatalmasságod ősi és aty
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ja; tartson meg és eressítsen meg engemet ez ország bi
rodalmába, azonképen mint az te hatalmasságod atyja, 
teljes azon igazsággal, melylyel az megholt király bírta ez 
országot; legyek én is azon kegyelmes tekintetbe te ha
talmasságodnál , mint volt az megholt király. Mely te 
hatalmasságod kegyelmességejért ez országgal egye
temben minden tekéletes hivséggel, halálunkkal aka
runk szolgálni, és jó szerencséjeirt, hosszá életeirt Istent 
imádnunk. Tartsa meg az Úristen etc.“

CXXVI1I.
A nagyvezirnek szóló levélhez.

1575. jannaríus.

„Mely dologról és egyebekről is bő szóval izentem 
te nagyságodnak az én fű emberem által Kendi Sándor 
által. Nagyságodat kérem, higyje meg szovát, és min
den dolgaimba ezután is legyen azon jó akarrattal és 
gyámolsággal az hatalmas császárnál, melylyel volt ed
digien , kiről soha én , az míg élek, el nem feledkezem. 
Mert Isten után énnekem csak nagyságodban vagyon 
minden bizodalmám. Tartsa etc. “

CXIX.
A többi vezirekhez Báthori István.

1575. januarius.

„Bocsátjuk az hatalmas császárhoz, az mi kegyel
mes urunkhoz ez mi fű emberünket, tanácsunkat Kendi 
Sándort, ervendezni azon, hogy az Úr Isten ö liatal-
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másságát az nagy császárságnak székibe jó szerencsé
sen és csendességgel ültette. Ez mellett kenyergettünk 
tí hatalmasságának bizonyos dolgainkról, mely dol
gokról te nagyságodnk is izentünk bü szóval ez mi em
berünk által. Kérjük azért nagyságodat szeretettel, higy- 
je meg az mi emberünk szovát, és mutassa hozzánk te 
nagyságod minden jó akaratját. Legyen jó terekedő 
nagyságod is az fénes portán az mi dolgainkba, kit én is 
te nagyságodnak hálálhassak meg ezután is. Tartsa etc.“

C X X X .

Δ  nagyvas írnek Báthori István
1575.

„Akarám nagyságodnak tudtára adni, hogy miolta 
fogva te nagyságod Recheff béget ide az végbe az Jenei 
bégségbe szerzé az áj tisztben, attul fogva az szegény 
község nagy jó csendességbe vagyon, megnyugodt. Az 
minemü latrok, tolvajok, hajdúk miá ezelőtt hántások és 
pusztaságok volt, azokat az feldről mind kitisztította. Jó 
vigyázó ember, mivelünk is Erdélyiekkel az szomszéd
ságba békességgel lakik. Kérem azért nagyságodat sze
retettel: vigye feljebb dolgát az hatalmas császárnál, 
vigye nagyságod az Gyulai begségre, mutassa hozzá 
evvel is nagyobb kegy elmességét; mert meghigyje nagy
ságod , jól szolgálja és megérdemli az hatalmas császár 
kenyerét. Hiszem az Istent, hogy az uj császárnál meg 
nem pirul, íífelőle való dicsíretbe.“



193

C X X X I.

Muztafa budai pasának Békés Gáspár-
1575. febr. 14.

„Te nagyságodnak szegény rabja Békés Gáspár. 
IHustrissime ac magnifice domine, mihi semper gratiose. 
Az hatalmas Istentől te nagyságodnak minden jókat kí
vánok és hosszú életet; egy napját ezerré tegye te 
nagyságodnak. -

Nagyságos uram , megadá énnekem az én embe
rem István deák az te nagyságod levelét, kiből értem 
az te nagyságod énhozzám való jóakaratját, kiért a 
nagy Isten sok jókat adjon te nagyságodnak; mert én 
tudom, hogy soha meg nem szolgálhatom az te nagy
ságod énvelem jótétét.

Továbbá, nagyságos uram, értem az nagyságod 
leveléből az te nagyságod parancsolatját ésintésit, hogy 
én az hatalmas császár portájára mennék; értem pedig 
az nagyságos fővezér pasa levelét és akaratját, az 
nagyságod atyjafiáét, hogy ő nagysága azt kívánja. De 
én ő nagyságának ezelőtt is alázatoson megírtam és 
megizentem emberem által, hogy az semmiképen nem 
lehetne, hanemha vesznije akarok, mert te nagyságod 
jól tudja, hol vagyok; ahoz semmiképen mód nincsen. 
Te nagyságodnál nyilván vagyon, nagyságos uram, 
hogy itt Németországban nem úgy vagyon a dolog, 
mint az hatalmas császár birodalmában , hol mindenek 
csak az hatalmas császártól hallgatnak és félnek. Itt 
sok szabad fejedelmek és főurak vágynak, kik híre 
nélkül semmit nem mívelhet a fejedelem. Ha szintén a 
fejedelem azt megengedné is, hogy bémenjek, avagy 
ugyan parancsolná is : soha azok nem engednék; ezer 
fejem volna is , egyiket oda nem vihetném; te nagvsá- 

> I. ' 13



194

god pedig megítélheti mint eszes fejedelem: országok
ban vagyok, mindent látok hallok, annakfelette a fe
jedelemnek is udvarában vagyok, és mindent láttam , 
hallottam. ítélje nagyságod, miben légyen az én dolgom 
és mint lehetne az én bémenésem? meghigyje nagysá
god, sok szem vigyáz minden szempillantásban énreám. 
De ha ő nagyságának ugyan az akaratja az fővezér 
pasának, hogy én elveszszek, s ha mit vétettem ő nagy
sága ellen, kiért halált érdemiek: ő nagysága küldjön 
ide, ölessen itt meg, mert énnékem mindegy, akár egy- 
képen akár másképen. Ha ő nagyságának halálomban 
lészen nagyobb haszna hogy nem életemben, ám ölessen 
meg; lássa mind e világ, mint fizeti meg ő nagysága az
énhivséges szolgálatomat, kit én a .................... holt
király fia idejében míveltem az hatalmas császár vitézi
vel az hatalmas császár ellenségi ellen, kit mind a vég
beli vármegyék és vitézek jól tudnak; ám légyen pél
dások egyebeknek . . . . .  gyen ezt az hatalmas Isten 
látja, hogy az én életemben ő nagyságának több haszna 
lenne, hogynem mint a vajdának teljes életében. Te 
nagyságod meghigyje azt, hogy minden nap . . . sok 
szidalmat vallók én az hatalmas császár (iránt való) 
hívségemért; török nevem vagyon, nagyságos uram,
most is m indenek............ és sokan mondják, hogy
megérdemleném, hogy a bőrömet is nyúznák rólam.

Te nagyságodnak könyörgök: a nagy Isten . . . 
. . .  ja  eleibe te nagyságod az nagyságos pasa vezér
nek, hogy ő nagysága tekintse meg az Istent, ne ve
szessen ő n a g y s á g a ...............pen minden érdemem
kívül; mi haszna lészen ő nagyságának az én vesze
delmemben? egyebek is csak elidegenülnek evvel az 
hatalmas császártól, mert mindenek jól tudják, mint 
szolgáltam én az hatalmas császárnak; ő nagysága ne
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v é g y e  az vajda énellenem való sok vádolásit éld, 
mert az vajda énnekem mindenemet el , életemet
is elvenné, ha lehetne: ő nagysága a nagyságos vezér 
pasa , esak akarná, megértené, ki légyen az vajda, és 
minémti hive légyen az hatalmas császárnak, és mint 
praktikái most is az hatalmas császár ellen: talám ő 
nagysága énrám is . . . tekintene. Nagyságos uram, 
nincs ki eleibe adná a nagyságos pasának a dolgot, az 
én szómnak is pedig ő nagyságahelyt nem ad; de meg
látja ő nagysága, ha én mind eleitől fogva igazat nem 
írtam a vajda praktikái felől, bátor szörnyű halállal 
ölessen meg ő nagysága. Most igen titkon küldötte em
bereit Római pápához, és mind az hatalmas császár el
len praktikái; ide is jő és mégyen postája; valamit 
az hatalmas császár portájáról ért·, ide mindeneket 
megír.

Továbbá, nagyságos uram , értem azt is, hogy 
azért is neheztel a nagyságos vezér pasa énreám, mi
ért hogy itt vagyok a fejedelem udvarában. É n , nagy
ságos uram, a halál elől futottam . . . .  de nem a vég
re, hogy én soha a hatalmas császár hüségitől elsza
kadjak; nem tudtam hova lenni, mert mindenütt elfogta 
volt a vajda utamot; immár hogy ide jöttem, itt vagyok 
az fejedelem udvarában; szép szót kell neki adnom, és 
magamat igen kell neki ajánlanom ideig; mert te nagy
ságod megítélheti, hogy az én mostani állapotom azt 
kívánja; sőt az nagyságos vezér pasa is arra intett en- 
gemet emberem által, hogy azt míveljem; de idővel
nem lenne ártalmas az hatalmas császárnak az én itt-

/

lételem. Könyörgök azért mégis nagyságodnak: az Úr
istenért adja eleibe te nagyságod az én dolgomat az 
nagyságos vezér pasának; ő nagysága könyörüljön raj
tam, hallgassa meg könyörgésemet; mert valamit te

13*
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nagyságod énvelem mível, de ha koldulásommal is 
kell élnem is, de soha én az ő nagysága lábaitól el nem 
szakadok. Maga meghigyje nagyságod, hogy én eddig 
kenyeret találtam, volna itt is ez földön . . . lyen nyo
morúságban és szidalomban nem élnék; de ha ő nagy
sága az fő vezér pasa reám tekint, az én ig a z ..............
többet adok ő nagyságának esztendeig, hogy nem az 
vajda . . . .  életében adna.

Ezt is akarom te nagyságodnak.................. hogy
az vajda most erősen dicsekedik avval, hogy az nagysá-
ságos vezér pasának négy e ze r..................hogy az én
szolgámot neki küldje, Antalfi Im rét, és hogy nagysá
ga megígérte neki hogy kezébe k ü ld i .....................
nyilván beszéli ott benn az vajda Erdélyben, kit én 
............ kétlek, hogy meg nem késértett volna az nagy
ságos pasánál; de én azt elhittem, hogy ő nagysága azt 
nem míveli, mert még nem esett soha az hatalmas csá
szár portáján, hogy valaki szolgája, az kit könyörgeni 
küldött az hatalmas császár portájára, valaki kezébe 
adatott volna is ; de azt hiszem, nagyságos uram, hogy 
az vajda azt véli, hogy az nagyságos pasa is olyan le
gyen, mint ő.

Értettem azt is , hogy nagyságodnak summát Ígért 
volt, hogy nagyságod a szegény legényt, István deá
kot, kezébe adja; nagyságodnak mégis könyörgök , te 
nagyságod ne felejtkezzék el rólam, hanem írjon felő
lem , mennél hamarább lehet, az nagyságos vezér pa
sának: ő nagysága hallgassa meg könyörgésemet és 
tegyen kegyelmes választ. Isten után csak ő nagyságá
tól várok csak minden jót \ . . . . .  ő nagysága énve
lem , mivel tudom, hogy az te nagyságod törekedése 
sokat, használ énnekem, mert te nagyságod jól érti mind 
a vajda dolgait és mind az én nyomoruságimat és igaz
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ságomat. Tartsa meg Isten nagyságodat minden jókkal 
sok esztendeig. írtam Bécsben februariusnak 14. dik 
napján 1575.“

CXXXII.

Portai követének, Kendi Sándornak Báthori István.
1575. febr. 20.

„Egregie domine nobis honorande. Salutem et no
stri benevolam commendationem. Elfelejtettem kegyel
mednek szóval szólni felőle: Muztafa csausz engemet 
igen biztata, hogy az passa, ha terekedünk felőle, az 
Békés követit kezünkbe adja. Kegyelmednek azért le
gyen gondja az többi között ez dologra is; hogyha látja 
kegyelmed, hogy az több dolgaink jó processusba lesz
nek , terekedjél ezen is az passánál, adja kezünkbe az 
Békés követit. Et bene valere dominationem vestram 
exoptamus. Datae Albae Juliae, 20. Februarii 1575. Ste
phanus Bathori de Somlyo: m. p.“

CXXXIII.

Kendi Sándor jegyzéke.
„Mikor uj vajda leszen és ajándékot küld az Portára, 

most ezeknek adtunk.
/

Énnekem urunk kupát adott . . . .  II.
Császárnak kupát . . . . . .  VIII.
Mosdót kettőt, medenczét.
Mosdó korsót . . . . . . .  II.
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Gyertyatartót . . . . . .  II.

Mehmet basának tallér . . . . .  10,000
Ezennek kupát . . . . . .  III.

Piali basának kupa . . . . . II.
Ahmat basának kupa . . . . . II.
Zul basának kupa . . . . . .  II.
Muztafa basának k u p a ..............................................II.
Szinán basának kupa . . . . .  II.
Lovászmesternek kupa . . . . .  1.
Jancsáragának . . . . . .  I.
Csauszbasának . . . . . .  I.
Kapucsillar tihajának . . . . .  I.
Caneellariusnak . . . . . .  I.
Basa tihajának . . . . . .  I.
Basa kapucsillar tihajának . . . .  I.
Kapi agának császárénak . . . .  I.
Beglerbegnek kupa . . . . .  II.
Ennek az kapucsiájának az kapun tallér Ilii.
Az jancsáraga kapuján is tallér. . . Ilii.

Egy kupáscskája maradt urunknak azt meghoztam.
Mikor az császár ajándékát beveszik, akkor az 

kapucsiaknak kell adni ötezer ötszáz ozporát, mely 
teszen száz harmincz nyolczadfél tallért.

Ezeknek felette Kukkoknak, eátorvonóknak, vég
hordóknak és egyebeknek osztottam tall. 15 meg többet.

Kazonnak az nagy kapucsiának adtam ekkor is ö 
magának tallért . . . . . .  VIII.

Az chename-levelet az mely deák megírta, adtam 
aranyat 15.

Az ki az czímert reáirta aranynyal, annak tallért I.
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CXXXIV.

Marad szultán levele a lengyel rendekhez.
1575. marczius. 13.

,........... Óvakodjatok, birodalmunknak t. i. Erdély
nek, Moldvának és Oláhországnak, s ezeknek vajdáinak 
és lakosainak kárt tenni . . . .  vigyázzatok, hogy 'el
lentartóinkkal és természetes ellenségeinkkel ne közle
kedjetek. Továbbá, ha óhajtjátok, hogy köztünk s köz
ietek épségben maradjanak békeség és barátság, ellen
ségeink közül senkit be ne fogadjatok országtokba; de 
mivel hogy a svéd király barátunknak, néhai Zsigmond 
Ágostnak *) nővérét hitvesül bírja, vagy öt válaszszá
tok királyul, vagy közííletek valakit, ki e méltóságra 
való, vagy pedig az erdélyi vajdát, somlyai Báthori 
Istvánt. Marczius 13. án Krisztusnak 1575. dik esztende
jében.1

cxxxv.
Békés Gáspárnak Antali! Imre.

1575. apr. 23.

.................Midőn a nagyvezírt sürgettem: adna le
velet, mely nagyságodat felhatalmazza, hogy beme 
hessen Erdélybe; végre azt válaszolta: miután urod oly 
fejedelem udvarában van, ki nekünk ellenségünk, bi
zony, gyalázatunkra válnék, őt levél által felhatalmaz
ni, hogy országunkra törjön. Egyébiránt tudja meg 
urad: a ki a jelen adónál csak egy oszporával is na-

*) Kinek utóda anjoui Henrik, mint felebb megjegyeztük, még 1574. jú
niusban titkon visszament Francziaországba.
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gyobbatküld be a hatalmas császár portájára, azé leszen 
Erdély . . . .  Kendi naost nagy ajándékokat hozott 
ide Báthoritól; ü nagyságodat Erdély nevében e- 
rősen vádolja, a vajdát pedig· nagyon magasztalja, kit 
egyszersmind Szelím utóda által megerősítetni kér a 
vajdaságban. Midőn ezt írom, értésemre esett, hogy 
Kendit jó ígéretekkel bocsátotta el a nagy vezír. azon 
teltétel alatt mindazáltal, hogy öregbítené az adót. 
a vajda, mivel most új császár van. Felel rá Kendi: 
ilyesmit ő nem Ígérhet magától, nein e végett vissza 
kell mennie urához. Mond a nagyvezír: ennek meg kell 
történni. Jó volna teliát, ha nagyságod, midőn az adó 
öregbítéséről tanakodandik a rendekkel a vajda, hala
dék nélkül Erdélybe siet, úgy azonban, hogy idegen ha
dat nem visz be magával, hanem ügyét a rendekkel 
istápoltatja. és a nagvvezírt külön követ által értesíti 
a dologról. Ida nagyságod nem siet a bemenetellel, min
den híveit veszedelembe ejti, és a pasák csalárdságot 
fognak benne látni. ha nagyságod sem a Portára nem 
jő, sem Erdélybe nem megyen; ez esetben a szenvedett 
sok kárért semmiféle kárpótlást nem fog nyerni, mind 
mostoháját mind nemes gyermekeit el fogja veszteni, s 
engem is végveszedelembe ejteni; mert ha a vajda ne
hány ezer forintot küld a nagyvezírnek, ez biz’ kezébe 
szolgáltat engem; és ha kínpadra vonatom, mindent ki
tudhat tőlem a vajda, mi ha megtörténik, jobb lett vol
na, inkább soha sem születnem. Lássa tehát jól nagy
ságod, mit kelljen tennie, s engem ne vádoljon a tör- 
ténendőkért. Az én véleményem pedig ez: vagy idejő- 
jön nagyságod, vagy menjen be Erdélybe; más végzést 
ne várjon innen; és tudósítson engem minél előbb szán
dékáról. Kelt Konstántinápolyban április 23. án az Úr
nak 1575. dik esztendejében.4
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Ü X X X V I.

M arad azaltán első athnám^ja Báthori István 
számára

1574. api·. 25.

.Zultan Murad Han, zultan Szelírn Han fia, mindig 
diadalmas. A magassfigos és boldogságos fejedelemnek, 
az országokat hódítónak és császári birodalmakat el
foglalónak^ kegyelmes Isten által, ki nem szorul senki
re s ky’e mindenki szorul, adottnak ez a parancsolatja. 
Ez időben Báthori István Erdélyországi vajda és Er- 
délyország valamennyi urai fényes portánkhoz követet 
küldtek levéllel, melyben jelentést tettek: hogy atyánk 
zultan Szelírn idejében, ki a felső paradicsomba emel
tetett. ki elmerült az Isten kegyelmességében, és bűnei
nek bocsánatát nyerte, — az Erdélyországhoz tartozó 
minden tartományokat, falvakat, várakat és egyéb erős
ségeket senki sem bántotta, senki sem bolygatta, néhai 
István király*) birtokolván azokat. Es ennek halála 
után fejdelem nélkül maradván Erdélyország, összes 
rendéi olyat akarván választani, ki a vajda tisztére mél
tó, Báthori Istvánnak ajánlották fel az országot, kinek 
irántunk való hűségét magasztalván, kérelemmel járul
tak hozzám, hogy valamint néhai István királynak csá
szári szabadítéklevél adatott, adassék olyas neki is, a 
választottnak; továbbá, hogy a mely földek és falvak, 
mint Budához, Tömesvárhoz és a környékhez tartozók. 
Halul bég által a császári lajstromba beírattak, s me
lyek az üj császári lajstromba is beiktattattak, azon fal
vakat, földeket senki se bántsa, azokba senki se meré

*) János Zsigmondiéi van szó , k it, mint már érintettem, a Porta 
mindig Istvánnak nevezett.
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szeljen avatkozni; melyek pedig ama lajstromban nem 
találtatnak, azokat a jelen Erdélyi vajda Báthori István 
teljes hatalommal b iija , mint néhai István király birá 
vala, és utána az , kit akár fiai, akár testvérei, akár a 
rendek közűi a vajdai méltóságra választandanak s kit 
állandó hűsége ajánlatossá teend nekünk. Egy szóval, a 
vajdai tisztet neki adtuk, kötelezvén öt. hogy a közügye
ket és a lakosokat igazságosan és méltányosan kormá
nyozza, s az országot és a várakat minden ellenségtől 
megoltalmazza, a mint illik. Ha pedig reá támadván az 
ellenség, ő fényes portánk segítségét szükségesnek Ítél
né, a végek pasái és bégjei vagy személyesen vagy had
küldés által Erdélyországot s annak részeit minden kár 
elől óvják meg, s az ellenséget haladék nélkül verjék 
vissza. A vajda mindazáltal s az ország többi főbbjei, 
mielőtt emberüket segédkérés végett császári portánk
hoz küldik, seregünknek élelemmel s a folyamok áthíd- 
lására szükséges hajókkal ellátásáról eleve gondoskodja
nak, a szoros utakat tisztítsák s felnyissák, hogy sere
günk szabadon járhasson kelhessen; és csak aztán küld
jék emberöket segédért, miszerint , ha egyszer megin
dultak hadaink, ne akadályoztassanak útjokban. Szint- 
azonkép a mi császári birodalmunk végeiben, ha valami 
szolgálatra szükség leszen, mihelyest azt a pasák és 
beglerbegek bejelentették, a vajda s az ország főbbjei, 
állhatatos engedelmességükhöz képest, vagy személyeik 
szerint, vagy a szükség arányában, hadi nép, hadi esz
közök s tábori szüleség küldése által készségüket min
denkoron tanúsítsák. S míglen állhatatosan és hűsége
sen császári székünknek a mondott mód szerint szolgá- 
landanak, semmiféle beglerbég, szandzsákbég vagy 
másféle rabszolgánk, nektek, vagy országtoknak, vagy 
az országtokhoz tartozó részeknek nem fog kárt tenni.
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Ezen s a mondott dolgok megerősítésére atyám csá
szári szabaditékot adott, mely a hozzánk intézett levél
be egészlen beiktattatván, kivántatott tőlünk, hogy mi
után Isten kegyelméből beültünk a császári székbe, s a 
császári felségre szert tettünk, mi is azonképen méltóz- 
tassunk portánkról a császári szabaditékot, megerősí
teni. Mivelhogy tehát a császári birodalmunk alatt levő 
valamennyi ország védelmeztetik és oltalmaztatik álta
lunk, s mindannyinak gondját viseljük; mivelhogy to
vábbá Erdélyország császári birodalmunknak alá van 
vetve, védelmezni fogjuk azt is , s gondoskodni fogunk 
róla mindenkép. Erdélyországa jobbágyunk legyen ne
künk és adózónk, többi jobbágyaink és adózóink ké
pére, s erős kívánságunk, hogy nyugodalomban éljen 
és biztosságban, miért is a jóemlékezetü atyánk által — 
kit Isten a mennyeknek országába szállítson, — ke
gyelmesen adott szabadítéklevelet megerősítettük s ma
gunktól is szabadítéklevelet adtunk, parancsolván: hogy 
valameddig a mondott vajda s az ország főbbjei ama 
mód szerint nekünk hűségesen és állandóan szolgálan- 
danak, részünkről az ország s a rendek semmi bajt és 
akadályt nem fognak szenvedni, s a mely hatalommal 
néhai István király Erdélyországát birta, bírja és kor
mányozza ugyanazzal a jelen vajda is. A jóemlékezetü 
atyánk által adott szabaditéklevél alkupontjai pedig 
mindkét részről állandóan megtartassanak és oltalmaz- 
tassanak. Halulbeg regestruma szerint, mely az új csá
szári regestrumba íratott által, kell eljárni. Halulbeg 
regestruma és császári parancsolatunk ellen senki se 
merészeljen cselekedni. A szokott adót, mely mindenik 
új császár uralkodása kezdetén, régi császári szokásból 
öregbítendő, minden észtendőben jókor, szabott időben 
köteleztessetek fényes portánkhoz beküldeni. Császári



204

jelünknek és czímerünknek adjatok hitelt, ügyekezze- 
tek hozzá ragaszkodni.Kelt április 15-dik napján a Hed- 
zsra 983-dik, Krisztus 1575-dik esztendejében, Kon
stantinápolyban.1

CXXXVII.
Hadik Lászlónak*) Békés Gáspár.

1575. május 3.

„Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint bízott 
uramnak és barátomnak.

Te kegyelmed megemlékezhetik róla, eleitől miné- 
mü bízott barátomnak és atyámfiának tartottam te ke
gyelmedet; kegyelmed is azonképen tartott engemet; 
azért, bizodalmas uram barátom, az kegyelmes Isten 
ím előhozta az időt, hogy egymáshoz megmutassuk igaz 
barátságunkat. Énnekem te kegyelmedben oly bizodal
mám volt és most is vagyon, mint egy erős kőfalban.— 
Azért ím az Úristen előhozta az időt,az kit vártunk, kit 
noha nehéz volt te kegyelmednek várni, de így jobb, 
uram,hogy a dolognak jó fundamentuma legyen; azért, 
uram, ebben vagyon a dolog, hogy én a Portát mind 
addig sürgettem császár ő felsége engedelméből, hogy 
Istennek kegyelmességéből onnét engedelmünk vagyon, 
hogy én ti kegyelmetekhez bémenjek az országba, és 
hogy a vajdát, ha Istennek akaratja lészen, vagy ke-

*) János Zsigmond alatt a lovasság egyik vezére, ki 1562-beu erőt 
vett a felkelt Székelyeken, s 1563-ban kétezer emberrel Moldvába küldetett 
István vajda támogatására Heraklides Jakab ellen (V. ö. Archiv des Ve
reines für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, zweiter Band, Brassó 
18ö7),de ki nem lehet azon egy a Gromo által említett Radákkal, mert ez sze
rinte az 1566. évet nem élte túl.
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zünkben légyen, avagy az országból kiűzzük és én az 
országban maradjak; de idegen néppel bé ne menjek 
azaz : ittvaló segítséggel ez fejedelem birodalmából, 
avagy az ő segítségével ne menjek, mert azt semmiké
pen nem hagyják, nem is engedik. Hanem azt hagyta a 
fővezér pasa, hogy kegyelmetekkel egy napot végezzek 
és egy helyt, és az napra — értelmünk lenne egymás
sal — ti kegyelmetekhez bémenjek igen titkon; kegyel
metekkel értvén egymást, az országgal támadjunk rá. 
Ugyanazt mondta a fővezér pasa: jól értjük mi, hogy 
az ország szereti Békést, a vajdát penig igen gyűlölik, 
azért légyen ember, ha országot akar bírni; hiszem egy 
ország bír egynéhány latorral; hiszem mi jól értjük, 
kikkel vagyon a vajda is, úgy mond; az önnön szolgái 
is mind gyűlölik; nem egy ország, úgy mond, hanem 
három vagy négy vármegye is bírna azokkal; azért tá
madjatok reá az ebre.

Ez, uram , summája minden dolognak rövideden: 
hogy a honnan félelmünk volt, az Úristennek legyen 
hála, onnan mostan semmi félelmünk nincsen; azért, 
uram, császár ő felsége értvén a Portáról való választ, 
ő felségének igen \reszedelmesnek tetszik, ha engem in
nét valami néppel segítene, mert a Török azonnal el
vélné , hogy ő felségével értelmünk vagyon; hanem ő 
felségének az tetszik, hogy ti kegyelmetek értse egy
mást igen titkon és végezzen kegyelmetek egy bizonyos 
napot és hely t, hova én mehesáek ti kegyelmetekhez 
igen titkon, és ti kegyelmetek is minden fogyatkozás 
nélkül az napon lenne mind fejenként ott az helyen. 0  
felsége énmellém fő hadnagyokat rendelt, kik énvelem 
bémennek, de csak harmad-harmad magokkal, kik ott 
velünk egyetemben gondot tudjanak viselni az had dol
gaira, kik közűi egyik Székely Antal lészen.
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Azért jusson eszébe kegyelmednek a mi köztünk 
való barátság és atyafiság, és mutassuk meg, uram, 
hogy emberek vagyunk. Te kegyelmed fogja keményen 
a dolgot, mert most vagyon, uram , ideje, kiben ha ti 
kegyelmetek most megcsökkennek, soha azután azt ne 
reméljük, hogy ez előkerüljön az idő, sőt nyilván való 
veszedelem lészen kegyelmeteken; mert az Török ha 
látja, félbehagyjuk az dolgot, azonnal azt véli a főpasa. 
hogy csak czifra és próba volt az dolog, csak ötöt pró
báltuk ; és ha megbosszankodik rajta, az vajdának fog 
szabadságot adni kegyelmeteken, lássa aztán kegyelme
tek, mint lészen aztán a dolog- Itt is penig az fejedelem
nél, minémü jegyzésbe jutnak kegyelmetek, kegyelme
tek megítélhetik. Eleitől fogva mind ezt kívánta ke
gyelmetek; ím az Úristen megengedte, mind az két 
császárnak megengesztelé szivét hozzánk; azért uram a 
régi szivedről és barátságodról emlékezzél meg és mu
tasd k i, ki voltál; nyúljunk keményen a dologhoz és 
gyorsan; te kegyelmed jól tudja, kik vágynak az vaj
dával is, hiszem mind üsmerjük őket; azt sem tudja, mi 
lelte, ha meghallja, hogy én benn vagyok te kegyel
mednél.

Ha kegyelmednek tetszik, öcsémet és Székely An
talt egynéhány nappal, négy vagy öt· nappal elől bo- 
csátnám igen titkon te kegyelmedhez, kikkel kegyel
med menten menne a Székelyek közibe, azokkal értel
me lenne te kegyelmednek, Andrási Péterrel is és az 
többivel, a kikkel lenni kell; de az dolognak, uram, 
igen felette titkon kell lenni. A több uraim: Csáki Pál 
uram, Telegdi Mihály uram , Bornemisza uram , Kendi 
Grábor, Alárd uram és a többi is ; Károlyi László uram 
és Veres János, szentmihályfalvi Péter deák, ezek, a 
többi is, a kikkel kegyelmetek érti egymást és a kik
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hez bízik kegyelmetek: a végezetté helyre és napra, 
melyet ti kegyelmetek egy akaratból végez, az napra 
lennének mind ott. Én is penig az én kereszténséghi- 
temre fogadok ti kegyelmeteknek: hanemha meghalok, 
de az Istennek segítsége velem lévén, ott lészek napoD. 
Kamutliit értem, hogy beteg, Gyulaffit (is) úgy értem. 
Borbély György itt fogván vagyon. Ezeken kivíil kik 
légyenek (a vajda részén), jól tudja te kegyelmed; de 
ha mind együtt lennének (is azok), Istennek kegyelmes- 
ségéből innét is lesznek oly hadnagyok velem; tudja te 
kegyelmed, hogy csak az egy Székely Antal is ember, 
hiszem penig, hogyha a Székely uraim látják, ők is ke
ményen fogják.

Aztán gondolja meg kegyelmetek: ha ő felsége en
gem innét néppel készítene, a semmiképen titkon nem 
lehetne, mert a népet ember sem titkon nem szerezheti, 
sem titkon nem viselheti; mihelyt a vajda megértené, 
első dolga is a lenne, hogy kegyelmetekben szert tenne 
a kikben kétes; császár d felsége is azt mondja, hogy 
több kárt tenne azzal a dolognak, hogy nem mint hasz
not, mind az Töröknél mind az vajdánál, ha megértené, 
mert ő is idején gondot viselne dolgára; de igy azt sem 
tudja, ki lelte, szolgái széljel vannak, lovokat a fűre bo
csátották, kire kegyelmeteknek ha gondja lészen, még 
lovokat is mind elhozhatják a Tordai mezőről. Szentmi- 
hályfalvi Péter uram mellé rendeljen kegyelmetek egy
néhány lovagot, mind elhozhatják a lovokat; de ennek, 
uram, mind az napon kellene megesni, az mely napot 
kegyelmetek is végez, mely napra én is beérkezhes- 
sem; én penig innen úgy mégyek, hogy egy is senki 
nem érti mindaddig, a míg kegyelmetekhez jutok Is
ten vezérléséből, azoknál egy is senki, a kik velem 
lésznek.
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Tudom, uram, hogy sokan lesznek az uraim közűi, 
kik különb-különb ítéletben lesznek; de Istennek utána 
bizom az te kegyelmed emberségében, te kegyelmed 
tudja az vitézlő dolognak állapotját; te kegyelmed bá
torítsa őket és indítsa a dologhoz; mert az én keresz- 
ténséghitemre, hogy elvesznek, ha most hozzá nem 
nyúlnak. Most, most vagyon, uram, ideje minden dolog
nak; de az én bemenésemet igen kevés emberrel kel
lene kegyelmednek közleni. Ha én szerencsére vetem 
kegyelmetekért fejemet,kegyelmetek is fogja keményen a 
dolgot és mennél hamarabb lehet; tudja ti kegyelme
tek, hogy ebben a gyorsaság jó.

Uram, te kegyelmed lenne szembe személy sze
rént Csáki Pál urammal, és ti kegyelmetek ő kegyel
mével egyetemben végezne a több uraimmal is; úgy, 
uram, hogy a nagy Istenért vétek ne essék az nap doh 
gában és hely dolgában, hanem a mely napot kegyel
metek végez, kire nékem ott kell lennem, igen bizonyo
son és hamar végezzen ti kegyelmetek, és adja érte - 
nem ti kegyelmetek valóban az dolgot kiváltképen való 
emberetek által igen gyorsan; mindenről végezzen ke
gyelmetek, és ti kegyelmetek is lenne együtt az napon 
és helyen minden okvetetlen. Alárd Ferencz uramnak 
mondja meg kegyelmed: fogja keményen ő kegyelme; 
meglátja, hogy azonnal jó atyjafia leszek. Kendi Gábor
nak is te kegyelmed ajánlja szolgálatomat, és adja ér
teni az dolgot, és a többinek is; Csákán Balásnak, An
drási Péternek is és a többinek is, a kiknek illik és a 
kikhez ti kegyelmetek bízik ; de jól meglásd, uram, kik
nek kell kegyelmednek megjelenteni az én bémenetele- 
met, ne essék csalárdság rajtam az útban; jóllehet én 
Isten segítségével úgy mégyek, hogy senki nem érti 
egy is azoknál a kik velem lésznek, csak onnét ne
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nyilatkozzék ti kegyelmetektől ez dolog. Meglátod, uram, 
ha az kegyelmes Isten az ő nagy irgalmasságából jó vég
hez viszi ez dolgot, a mint remélem is, hogy minden jóra 
adja: megisméri, hogy azon régi atyjafia lészek te ke
gyelmednek és mind a több barátimnak, valakik ebben 
velünk lesznek. Te kegyelmed kímílje magát; a kikkel 
lehet, légy személyed szerént, uram, szemben; a kikkel 
nem lehet, küldözze kegyelmed Váradi Pál deákot, ki 
kegyelmedhez nem messze lakik; Barabási Ferenczet is 
ha kegyelmed hozzá hivatja, azt hiszem, hogy az is mi 
atyánkfia és mindent mível ottan. Kegyelmetek rendel
jen az uraimban, ki Marusszéket mindjárt feltámaszsza; 
Csáni Miklóst és többeket is, a kikben te kegyelmed bí
zik, eskesse hozzá a dologhoz; Péter uramot pedig, 
Szentmihályfalvi Péter deákot mindjárást hivassa oda 
te kegyelmed, és te kegyelmed ő kegyelmével szóljon, 
hogy ő kegyelme a kikben bíznék Aranyosszékben, szó
lana azokkal ez dologról. De azt meg ne jelentse nékik 
Péter uram — az én bémenésemet, hanem más móddal 
indítsa ő kegyelme. Öcsémnek pedig ha énelőttem kell 
bémenni Székely Antallal te kegyelmedhez, azt adja 
értenünk: mint menjenek kegyelmed házához: éjjel vagy 
nappal, és hol találják kegyelmedet? hogy azon órában 
menten mehessenek ti kegyelmetek.

. Bizodalmas uram, ím ti kegyelmeteknek én min
dent érteni adtam; azért kegyelmetek ehez nyúljon 
ugyan bizonyában, Az én hitemre, azt sem tudja a vajda, 
hogy mi lelte, mert őnéki segítsége sehonnan sem lé
szen ; nem tud mihez fogni, ha ilyen hirtelen való dolog 
találja; az míg az ő postái futkpsnak szolgáiért széljel, 
addig Isten kegyelmességéből mink is mindnyájan 
együtt lehetünk. Bizonynyal hiszem pedig, hogy mi
helyt a gyalog is megértheti az én bennlétemet, azon-

I. 14
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nal szökvén szökik hozzánk. Sőt, uram, Lázárnak*) le
gyen értelme az napról, jól elhozhat ő is az udvar népé
ből, mert őmaga is izente, hogy ha érteni adom , másfél 
száz lóval eljő egy éjjel; azért a napot adjátok, uram, 
érteni, hadd értse, viseljen gondot ő is a dologra. Egyéb 
dolgokra is te kegyelmednek légyen gondja; uram, mu
tasd meg, ki voltál eleitől fogva. Bővebben izentem te 
kegyelmednek minden dolgokról az én bízott szolgám 
által, Baládfi által, te kegyelmed higyje meg szavát. lm 
az embert is, ki az Portáról jö tt, ti kegyelmetekhez kül
döm ; te kegyelmed attól is értsen meg mindent, miben 
vagyon a dolog.

Uram, én az kegyelmes Istennek ajánlottam és te 
kegyelmednek ez dolgot; vezérelje az Ur Isten a ti ke
gyelmetek dolgát, eszét és elméjét. Császár ő felsége av
val ajánlja magát, hogy minden segítséggel lészen tit
kon, semmiben fogyatkozásunk nem lészen; az nép pe
dig egész Magyarországban — meghigyje kegyelmed 
— alig várják, hogy érthessenek valamit az én bémené- 
sem felől, azonnal mind lovag gyalog eljő. — Tudja ke
gyelmed , minémü szertelenül tartja a várakat a vajda, 
azoknak gyorsan bédughatjuk az kapuját, őmaga — 
nyilván, azt hiszem — Váradra szedi (szökik?) ki. Az 
Úristen jól adja, csak gyorsan cselekedjék kegyelmetek, 
és engemett bízott emberetek által tegyetek bizonyossá, 
uram, mennél hamarabb lehet. Ezt pedig senkire ne 
bízza, uram, kegyelmetek ez dolgot, hanem Pál uramnak 
vagyon — Csáki Pálnak — egy szolgája, Balogh Fe- 
rencz nevű, azt bocsássa kegyelmed hozzám az dologról, 
és az által adja értenem te kegyelmetek az dolgot. Erre

*) Békés Lázár?Vagy csakugyan, mint Bethlen Farkas gondolá,a Lá- 
zái'-család valamelyik tagja ?
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is az én emberemre légyen gondja kegyelmednek, hogy 
mindjárást kijöhessen, mert mihelyest kijö; azonnal Bu
dára küldöm, és onnét az Portára mégyen; sőt úgy bo
csássa kegyelmetek, hogy hántás nélkül kijöhessen; Ba
logh Ferenczczel, Pál uram szolgájával kijöhetne, mint
ha 8 szolgája volna; erről együtt végezzen ti kegyelme
tek Pál urammal, Csáki Pállal; ha pedig Pál uram szol
gája nem lehetne, ottan az Bornemisza Boldizsár uram 
szolgájában küldjön egyet, mintha Husztra jőne, oda 
küldte volna Bornemisza uram; ti kegyelmetek jól meg
lássa, kire bízza kegyelmetek; igen jó volna az Pál 
uram szolgája, mert azt már miudenütt ismerik, és sen
kitől hántása nem lenne, azt az én emberemet kihozhat
ná vele. Erre ti kegyelmeteknek kiváltképen való gondja 
légyen, uram, hogy sietséggel adjon mindent értenem, és 
oly napot tégyen, kire én reá érkezhessem. Mindenről 
én tanúságot adtam Baládfinak, mennyi napot rendeljen 
kegyelmetek, az míg a kegyelmetek embere hozzám ér · 
kezik, és én is mennyi napig érkezzem ti kegyelmetek
hez, hogy vétek ne essen az dologban'.

Ezek, uram, az dolgok, kikkel egyetemben az Isten
nek ajánlom te kegyelmedet. Engedje ő szent felsége, 
hogy rövid napon láthassuk egymást jó egészségben és 
nagy örömmel. írtam Prágában 3-dik napján május ha
vának 1575-dik esztendőben. Kegyelmed atyjafia Békés 
Gáspár.“

14*
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C X X X V III .

Békés Gáspár Radák Lászlónak.
1575. május 14.

„Szolgálatomat ajánlom te kegyelmednek mint 
bizodalmas uramnak, barátomnak.

Te kegyelmednek azt akarom értésére adnom, hogy 
ő felségének az tetszik ez dologban: hogy én mindjárást 
alámenjek innét, és ott alatt Kassa mellett várjam az ti 
kegyelmetek válaszát ez dolognak hamarabb voltáért, 
mert így igen késedelmesnek itíli ő felsége, hogy én még 
itt várjam a kegyelmetek válaszát. Azért, bízott uram 
barátom, én menten mégyek alá, és ott várom a kegyel
metek válaszát oly helyen, hogy senki nem tudja egyéb 
Rueber uramnál, a hol én leszek Kassa mellett. Azért te 
kegyelmedet kérem, mint bízott utamat, szerelmes bará
tomat : kegyelmed most mutassa meg m agát, mert eb
ben a dologban kiváltképen te kegyelmedben vagyon 
és Csáki Pál uramban ő felségének bizodalma, hogy ke
gyelmetek indítsa a több uraimat hozzá, melyhez, uram, 
ha mostan nem fog ti kegyelmetek, soha, az én hitemre, 
az elő nem kerül. Én ti kegyelmetekért mindent meg
kísértettem ezelőtt. lm most is öcsémmel egyetemben*) 
fejünket odaviszszük ti kegyelmetek közibe; az kegyel
mes Isten jől adja, uram ; tudod, uram, eleitől fogva a 
mihez mi ketten kezdettünk te kegyelmeddel, minden
koron jól adta az Úristen. Bizony, ingyen nem vélné 
senki, az kegyelmes Isten mire viszi dolgunkat, mert ő 
felsége indította azt.

Te kegyelmed Pál uramot indítsa igen a dologhoz

*) Békés Gáborral.
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és Bornemiszát, és biztassa őket; ha lehet. uram , az Is
tenért kérem kegyelmedet, légyen szembe kegyelmed 
személye szerént Csáki Pál urammal, és indítsa néki 
kegyelmed, hogy a Betlen *) dolgára is legyen gondja: 
lenne az a hely, az hová menne ő kegyelmek, és én is 
oda megyek az napra, valamely napot rendel kegyel
metek.

Ezt, uram, immár az dolgot, a mennyire Isten indí
totta, könnyebb ó' szent felségének segítségével véghez
vinni, hogy nem mint elhagyni. Most, most vagyon, uram, 
ideje, hogy ti kegyelmetek nyúljon gyorsan az dolog
hoz. Én az kegyelmes Istennek ajánlottam ti kegyelme
teket; ő szent felsége vezérelje a ti kegyelmetek szivét 
mind a jóra, és engedje 6' szent felsége, hogy láthassuk, 
uram, egymást rövid napon nagy örömmel. írtam Prá
gában 14. Maji anno 1575.

Kegyelmetek ne kímélje se pénzét se marháját; 
meglátja kegyelmed, az kegyelmes Isten megszerencsé- 
sítvén dolgunkat: bizony, oly atyjafia lészek kegyel
mednek, hogy az kegyelmed gyermeki Í3 mindétig meg
emlékeznek az miköztünk való barátságról. Kegyelmed 
atyjafia barátja Békés Gáspár.“

CXXXIX.

Békésnek követe Antalfi, Maximilian császár kon
stantinápolyi követéhez Ungnad Dávidhoz szól

ekképen:
1575. junius 4.

,Akartam . nagyságodnak jelenteni, hogy mielőtt 
Mahmud dragoman**) szolgái ide visszajöttek, a nagy-

*) Betlenvárát érti.
**) Ki imént Prágában, mint Murad küldötte, meghalálozott.



214

vezír intett engem Ámhád kihaja által: hogy uram jár
jon el hátorságosan elkezdett dolgában, tudnillik Báthori 
István kiűzésében, és épen ne késsék, mert a vajdának 
már meggy ült baja a rendekkel.Ugyanis, levél érkezett mi
nap a rendektől a nagyvezírhez az én uram mellett, és 
a nagy vezír mihelyest a levelet elolvasta, kérdezett en
gem : hogy uram mint mehetne be Erdélybe ? És máso- 
sokat is, kik a néhai fejdelem idejében uramat jól ismer
ték, kérdezett aziránt: hogy ő miféle ember, és milyen 
korú, és vájjon szerette-e őt az ország, ée mi oknál fogva 
gyűlöli őt a vajda? s a kiket kérdezett, azok megannyian 
jót mondottak Ámhád kihaja jelenlétében uramról. És 
mindjárt meghagyta Ámhád kihajának, hogy az Erdély 
szélein való valamennyi erősségek hűségesen összeiras- 
sanak, és kivált Huszt vára, mivel az én uram onnan 
könnyen bemehet Erdélybe, annélkül hogy valaki ész- 
revehetné, vagy legfelebb az nap, midőn mar az Erdélyi 
hadaknál lészen, s nyomban talpon lend egész Erdély. 
. . . . Egyébiránt tegnap este, június 3-án, Mahumut 
dragomán szolgái visszaérkezvén Prágából, a pasánál (a 
nagyvezírnél) voltak, ki őket erősen kikérdezte: ha váj
jon alkudozott-e valamiről urammal a dragomán ? s ha 
látták-e azon Erdélyieket, kik követekül jöttek uramhoz ? 
Mondták, hogy igen is úgy vagyon, s hogy az Erdélyiek 
csak az én uramat kívánják vajdául magoknak. — És a 
pasa azt mondta, hogy Erdély rendéitől levél érkezett a 
császárhoz, mely neki nagyon tetszett. Ezek Ámhád ki
haja hallatára történtek, kinek miután a dragomán szol
gáit elbocsátotta a pasa, mondá vala : hívna fel 
engem, hogy írjak uramnak, s tanácsoljam neki' az 
Erdélybe nyomulást hová hamarabb; innen, azaz: a Tö
rököktől, őt semmi baj sem fogja érni, feltéve, hogy meg
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tartja a mit ígért, s hogy híve marad a szultánnak. Ek
kor kijelentette Ámhád kihaja: hogy én levelet vettem 
uramtól, melyet neki, a nagyvezírnek, most által akar
nék adni, üdvezletem mellett. Mond a nagyvezír: Ám, 
hozza el a levelet, de egy szót se szóljon, hogy elleneink
nek gyanúra ne szolgáltassák alkalom. S egy úttal kér
dést tön: mit akarok vele szólani? Felel Ámhád kihaja: 
hogy írást akarok ez ügyről; hogy tudnillik Békés a 
nagyvezír megegyezésével tört Erdélyre s verte ki onnan 
a vajdát. Mond a nagyvezír: Írásra semmi szükség, mert 
ha vele vannak a rendek, ki lehetne ellene? Attól ne 
tartson, hogy miatta itt akár a császár akár más valaki 
nehezteljen, feltéve, hogy teljesíti a mit Ígért, hogy tud- 
nillik nagyóbb adót akar fizetni, mint Báthori István.

Ugyanis, abban áll e róka-pasának álnoksága, hogy 
noha akarta s rá parancsolta uramra Erdély megrolianá- 
sát, mégis írást nem akart neki adni; hogy azon esetre 
ha felsül vele, a pasától ne lehessen számot kérni, 
íme, nehány hónappal ezelőtt Békést erőnek erejével 
Konstantinápolyba akarták vonszani; aztán a Budai pasa 
tanácsára csakhamar vajdává akarták tenni; s a koczka 
ismét fordult, mikor Kendi Sándor, Báthori nevében 
Konstantinápolyba érkezett; ura mellé állottak ugyanis, 
s őt magát elég jó válaszszal bocsátották el, ígérvén: hogy 
Báthorit és utódait fenn fogják tartani Erdélyben, mi 
több, a Lengyeleknek is írtak, hogy őt királyul fogadják; 
most pedig, ime, újból örömest kifizetnék Erdélyből.

Ha pedig írással akar az ő ura (Békés) bemenni — 
folytatá— akkor várakozzék, utóbb majd Írást is adunk 
neki. Én pedig sokkal inkább szeretném, ha az én uram 
most mindjárt levél nélkül menne b e ; attól tartok, hogy 
máskülönben egy várat követel tőle Erdély szélén, Kál
iénak ellene, mert mielőtt Mahumud dragomán elment
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Prágába, két három ízben is szorgalmazta«» ezt ná
lam..........‘

C X L .

Bethlen Farkainál o lvau n k :
1575.

Antalfi összes eljárását Grajó Péter, Báthori állandó 
ügyviselője a Portánál, bejelentette a vajdának; Kendi 
Sándor pedig befejezvén követséget visszajö Konstanti
nápolyból és Báthorinak elhozza ugyan megerösítetését 
a vajdaságban, de a szomorú hírt is egyszersmind, hogy 
a császár az évenkinti adót öt ezer aranynyal követeli 
öregbítetni.

C X L I.

Bethlen Farkasnál olvassak:
1575. jún.

E közben Békés Kassára érkezvén, Magyarország 
főbbjei közül is nem kevesen hozzá csatlakoztak, úgy
mint : Prépostvári Bálint kállai kapitány, ki gyakorlott 
katonáival Békés hadát mind öregbítette mind erősbítette; 
Perényi György, ki összes kincsét, arany és ezüst ku
páit e czélra fordította; Csapi Kristóf, a tekintélyesb ne
messég nagynevű tagja; Pongrácz Fridrik, a szatmári 
magyar őrség vezére; Mélith Pál, Lónyay Ferencz, Fo- 
doroczki György, Soklyósi István, Sulyok István, régi 
családnak hatalmas ifjú ivadéka; Kállay János, Dereg- 
nyei Pál, mind szorgalma és ékesenszolása, mind tekin
télye és hadi tudománya által jeles férfiú, Békés után a
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hadnagyok között az első, mintegy másod vezére a lova
sokból és gyalogokból állott, nem csekélyszámu és jól 
felszerelt seregnek.

Békés, .mert Antalfit tovább marasztották a Portánál, 
mint gondolá vala, a követ visszaérkezését be sem vár
va, Kassáról Szatmár felé indította a hadat. Báthori mi
helyest neki e mozgalom hírét megvitték, sebes posták 
által tudósította a rendeket s az összes nemességet: hogy 
Békés, a hazaáruló, készül Erdélyre rohanni; hogy a kö
zös ellenséget közös erővel kell megtörni, máskülön
ben a nyomorú haza, előbb a Németek azután a Tö
rökök hatalma által, tönkre jut okvetlenül; siessenek 
tehát hozzá fegyveres erővel, sietve siessenek, mert az 
ellenség sebes közelebb-jö vetele időhalasztást már nem 
enged. — Szintaz nap Rácz Péter a Portára külde
tett, jelentést tenni Békés merényletéről és segédet szor
galmazni; Magyarországba kémek indítattak, kik Békés 
minden mozdulatát szemmel tartsák; s Gyerőfi János 
kincstárnok és kolosmegyei főispán ajándékokkal a Bu
dai pasához utazott, megállapodván a vajda meghagyá- 
sábólNagy váradon,miszerint a főkapitány Báthori Kristóf,a 
veszélyről értesülten, összes hadait nyomban felparan
csolja, a Gyerőfi mellé, hogy követségének annál na
gyobb sükere legyen, valakit társul adjon. Kristóf Sze
mere Lászlót választván e tisztre, ketten Budára siettek, 
s a pasa, noha iméut még a Portánál Békés ügyét pártfo
golta, bizonyos számú végbeli hadakat magához hivott, 
kik a vajda segédére induljanak haladék nélkül.

Más részről pedig a Szatmári Összegyülekezett Bé
késiek oly vérszemet kaptak, hogy a győzelemről, a gaz
dag zsákmányról még csak nem is kétkedtek; Békés Er
dély várait, jószágait, méltóságait eleve kiosztogatta hí
veinek, s Gyulafi Lászlót, az erdélyi hadak fővezérét, a
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had és béke müveiben egyiránt jártas bőst levél által fel
hívta, álljon hozzá seregével egyetemben és azonnal. 
Gyulafi a vajdának küldötte a levelet, ki testvérbátyját 
Kristófot Békésnek e lépéséről is értesítette.

CXLII.

Báthori Istvánnak Muztaffa budai pasa.
1575. június 27.

„Mi Muztaffa passa, az hatalmas Török császárnak fő 
heltartója Budán és gondviselője Magyarországnak.

Tekintetös és nagyságos ur, nékünk tisztölendő ba
rátunk, köszönetünk és magunk ajánlásának utána. Juta 
mihozzánk az nagyságod hív emböre Szerénái György, 
az mi kegyelmes urunk fejedelmünk az hatalmas 
császár levelével, parancsolatjával, és az nagyságod 
levelével együtt 27. die Junii, kiből mi minden dol
gokat nyilván megértöttünk. Azért mi még ennek- 
előtte megértöttük vala ez egy holnaappal, hogy az 
Lengyelök között valami királt akarnának emelni, és arra 
való volna az gyűlés. Ezt is értjük vala, hogy nagyságod 
Erdélyországból valami várat is ajándékozott volna Római 
császárnak; de nyilván való értelmét még öt avagy hatod 
napja vagyon, hogy megértettük ez gyűlésnek, ki felől 
azonnal irtunk az mi kegyelmes urunknak hív embe
rünk által. Mindazonáltal az nagyságod leveléből értvén 
mindön szükségös dolgokat, az mi kegyelmes fejedelmünk 
parancsolatja szörént, az hadat az mennyire lehet, ím mind
járást indítatjuk, és az hatalmas császár jószágát híven 
meg akarjuk oltalmazni az mi az mi fejedelömségünk- 
nek méltóságát illeti mindönben, ki felől nyelvvel is 
izentünk nagyságodnak. Hol az zsoldosok felől ír nagy
ságod, mindenfelé megparancsoltuk , hogy valahonnan
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oda akarnák mönni, bízvást mönjenek az hatalma* ceá 
szár jószágának oltalmazására. Isten nagyságoddal. Da· 
tum Budae 27. die Junii anno 1575.“

CXLIH.

Báthori Istvánnak Mnztaffa bndai pasa.
1575. jún. 30.

„Mi Muztaffa pássá, az hatalmas Török császárnak fő 
heltartója Budán és gondviselője Magyarországnak. Te
kintetes és nagyságos úr, nékiink tisztölendő barátunk, 
köszönetünk és magunk ajánlásának utána. Bizonynyal 
értjük azt m i, hogy az Némöt párt mind napról napra 
gyüleközik és szaporodik, kiknek gyülésiknek bizonyos 
okát még ennyi ideig is minékünk bizonyuyal meg nem 
jelönié nagyságod, jóllehet más által mi megértöttük, 
hogy mindön akaratjok az volna, hogy Erdélyben befér- 
köznének; mi penig az mi kegyelmes fejedelmünk paran
csolatjához tartván magunkat, minthogy az mi kegyel
mes fejedelmünknek Erdélyország saját jószága, mi min
dön órában a mi birtokunk alatt valókkal, mindön hadi 
szerszámunkkal készek vagyunk az ü felsége jószágának 
megoltalmazására; azért ha szükségesük leszönk, miné- 
künk idején adja tudtunkra nagyságod, mert ha késén 
adja nagyságod tudtunkra, nem találunk alkolmatosságot 
benne, hogy hörtelen mehessünk; hol penig Erdélyor- 
szágnak csak egy kövét azok elfoglalják, jól tudja nagy
ságod, mint veheti az mi kegyelmes fejedelmünk jó né
vön nagyságodtul, és mi követközzék belőle, kinek nem 
mi, hanem nagyságod leszön oka, hogy ennyi ideig is
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ázoknak gyülésöket hallogattad és hírré nem tötted. Is
ten nagyságoddal. Datum Budae 30. die junii*) 1575.“

C X L IV .

Bethlen Farkasnál olvassuk:
1575. jún. végétől jál. 10-ig.

Békés, hadra készen elindul Szatmárról, és Deésnél, 
a nagyobb és kisebb Szamos egymásba ömlésénél, meg
állapodik, hol Hagymáéi Kristóf, (akár, mert kéz alatt 
Békéshez szított, noha nyilván Báthorival tartott; akár, a 
mint mások vélekednek, a vajda megegyezésével, hogy 
ennek birtoka Deés a katonák által fel ne prédáltassék,) 
tíz roppant ökröt és tetemes mennyiség életet ajánlott fel 
neki. Békés, a várost kímélendő, zsoldosait Kozárvár felé 
indította, hol tábort ütvén, leveleket és biztosokat nagy
számú czinkosaihoz küldvén, felhívta Őket, hogy hala
dék nélkül hozzá siessenek, miszerint a még készületien 
Báthorit rögtön elnyomhassák.

Kozárvárról másnap a Szamosujvár alatt fekvő Né
metibe, harmad nap Apahídjára tette át táborát, s hogy 
a köznépet magához hajlítsa, erős fenyíték alatt tiltván 
el a zsákmánylást, készpénzzel vásárolta meg a falusiak
tól mind azt, mire hadainak szükségük volt. Apahídjáról 
Tordára indult, hol akkor mind Magyarországból mind 
Erdélyből nemesek, Székelyek feles számmal, névszerint 
Csáki Pál is tetemes haddal már összegyűltek volt.

A mely nap Békés Tordára érkezett, az nap Bátho- 
rihoz, Gyulafehérvárra jöttek : Hagymási Kristóf két 
száz lovassal és szintannyi gyaloggal, Gyulafi László er
délyi főkapitány nehányad magával, Bánfi Farkas és

*) Talán tolihiba ,maji‘ helyett; jelen levélnek az előbbivel öszveveté- 
eéböl ilyesmit kell következtetni, ha nem csalódom.
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Kristóf, testvérek; a megyei nemességből szintén kétszáz 
lovas, valamint az Aranyasszéki Székelyek közül, kik a 
vajdához ragaszkodtak, nyolczszáz gyalog; a Karánse- 
besi és Lugosi kerületből háromszáz lovas és kétszáz gya
log, megannyian jól felfegyverkezve. Más nap pedig a 
Szász városokból Helwig Ágoston Szebeni polgármester 
vezérlete alatt még ezer lovas csatlakozott a vajdához; 
Kornis Gáspár Huszti kapitány is sietvén hozzá lovassá
gával, Balassa Bálintra bukott, ki Békésnek Magyaror
szágból segédet hozott s kit a Husztiak megvertek, de 
Kornis sebbe esvén, nem juthatott el a vajdához, Balassa 
pedig, katonák nélkül maradván, Hagymási emberei által 
megsebesítetett, elfogatott s Báthorihoz hurczoltatott.

Midőn Békés még Tordánál táborozott, habozva: 
ha menjen-e rögtön Báthorira, vagy pedig tartson-e a 
Székelyföld felé, melynek lakosait Ígéreteivel magához 
Ugyekezett vonzani; ezek, noha Békéshez szítottak, mégis, 
kétesnek tudván az eredményt, ráüzentek Báthorira, hogy 
készek hozzáállani, ha őket visszahelyezi régi szabad
ságukba, melyet János Zsigmond alatt lázadás miatt el
vesztettek volt. De Báthori válaszul adá: hogy törvényes 
fejdelemmel nem szabad alkudozni, hogy szerezzenek 
előbb érdemeket magoknak s aztán követeljék vissza 
szabadságukat, melytől gonoszságaik miatt méltán fosz
tattak meg; s hogy tőle, ha Isten neki adja a győzedel- 
met, mostani makacsságukért újabb, súlyosabb büntetést 
várhatnak. Ezt megértvén a Székelyek, minden további 
halogatás nélkül Békéshez állottak, mint ki írásban tudo
másukra adta, hogy ő levelet hoz Maximiliántól, mely 
nékik szabadságaikat visszaadja, ha tudnillik hozzá pár
tolnak.

Báthori Gyulafehérvárról, hol két napig táborozott 
vala, Torda felé Békés elébe indulván, alig érkezett
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egy rüérföldnyi távolságban Tövisre, midőn a kémek 
neki hírül hozzák, bogy Békés ugyanaz nap szintén el
ment Tordáról, és vagy azért, mert nem bízik erejéhez, 
vagy rüás valamely oknál fogva, nem egyenesen a vaj
dának tart, hanem elhagyván a fehérvári utat s balra ka
nyarodván, a Tordát mosd Arányas innenső partján 
Marosvásárhely felé indul. A hír aggasztólag hatott 
Báthorira, mert ellene, kinek hadai különben is számra 
felülmúlták a vajdáéit, mennél közelebb jött a Székely- 
földhöz, annál nagyobb mérvben remélheté seregének 
Öregbülését. Békés az nap a Maros partján Kutyfalvá- 
nál, nem messze Radnóttól, a vajda pedig Enyednél a 
Tinddi mezőn ütött tábort.

Következő nap Nyárádtőhöz érkezett Békés, a vaj
da Kocsárdhoz, hol összes hada éjtszakának idején, 
nem tudni, mi okbdl, annyira megrémült, hogy már-már 
szétszaladandd volt, ha a vajda s a többi hadnagyok ál
tal le nem csillapítatik a zaj. Báthori innen Hadrévhez 
ment, hol a Marosba ömlő Kiskőrösön bizton átkelhetni, 
Békés pedig tegnapi táborában maradt, várván a Szé
kelyekre, kikből két ezer lovas és még számosabb gya
log jött hozzá Andrási Péter vezérlete alatt. Szint- 
azon nap Báthorihoz is Gyerőfi Lászldval hatalmas Török 
lovascsapat érkezvén a budai pasátdl, valamint na
gyocska had Báthori Kristdftdl a Nagyváradhoz közelebb 
eső megyékből és erősségekből Géczi János vezérlete 
alatt, s két száz dzsidás Oláhországbdl: seregét a vaj
da más nap a Maros innenső partján egyenesen Békés 
ellen vezérlé, ki már harmad napja Nyárádtőnél időzött, 
s most Báthori közeledésének hírére hajnalban elejébe 
indáit. Radndtnál, Kendi Ferencz és Gábor kastélyánál 
— ez Békéssel tartott, amaz Báthorival — oly közel jöt
tek egymáshoz, csak a Maros által elválasztva, hogy Szé
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kely Mózes a vajda táborából nehányad magával átúszván, 
Békés hívei közül többeket leöldösött; az átlőtt ágyúgo
lyók csekély kárt tettek bennök. Az éjét Bátbori Datos- 
nél, Békés Radnótnál töltötte, s reggel a vajda, az ellen
ség által nem akadályozva, összes hadait a folyamon ál- 
talköltöztette. A sereg most csatarendbe állítatott, az 
ágyúk a florenczi születésű Cinna Ráfael által, de a vaj
dának is Személyes hozzájárulásával, az ellenségre irá
nyoztalak, s az ütközet már megnyílandó volt, mi
dőn Békés, igaz, hogy nem minden rend nélkül visszavo
nult, s visszavonulását, követve Bátbori által, kinek köny- 
ny ü lovassága, kapdosván benne, őt körülszáguldozta, más 
nap, vasárnap is folytatta, míglen Alárdi Ferencz kasté
lyához Szent-Pálhoz, mely a Maros pariján mocsáros 
helyen fekszik, érkezett vala.

Szent-Pálnál gát volt, rőzsékből a Maroson átvetve, 
mely a vizet megszorítsa, hogy annál nagyobb rohammal 
ömöljék a szomszéd gabnamalmokra. Békés itt fogott ál
lást, remélvén, hogy e gátnak segédével könnyebb lesz 
megmenekülnie, ha ellene fordul a szerencse. Báthori se
regéből az előőrsök: Székely Mózes lovasai s a kék gyalo
gok, Békés előcsapata által oly hatalmasan fogadtattak, 
hogy már-már hátrálni kezdtek, midőn Gyulafi László, 
segédökre jővén, előbb helyreállította az ütközetet, majd 
épen megszalasztotta az ellenséget. De még hátra volt 
a deréksereg, mely magától Békéstől vett irányt, s me
lyet most Bátbori személyesen támadott meg. A csata 
délelőtti tíz órától késő estig tarto tt, s végződött Békés 
teljes megveretésével, kinek szétmállott hadai elvégre 
futásban keresvén menedéket, közülök többen a Marosba 
haltak, többen, a most Budára visszasiető Törökök által 
űzőbe véve, felkonczoltattak. Első dühében Báthori a 
foglyok közül Bartakovics Jánost, Zádorlaki Györgyöt,
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Barcsai Gáspárt, Szakács Miklóst s Darlóczi Jánost fel
akasztatta, és nyomban közhírré tette, hogy a ki a láza
dók javait magához, oltalma alá veszi, azonképen bűnhő
dik, mint Őkmagok.

Békés, nehány Magyar és Erdélyi úrral Betlenvár- 
ba vette magát, hová párthívei közül többen értéke
sebb holmijokat, mint biztos helybe, eleve szállították 
vala, s honnan, magához vévén hat éves fiát Gábort, ki 
Fogaras kivívása után anyai nagybátyjához Harinai Já 
noshoz küldetett a vajda által, és zsebre rakván a kin
csekből annyit, mennyit lehetett: hegyen völgyön át 
Szatmárra menekült, a merénylet szerencsétlen fejlemé 
nyét a parancsainak nem engedelmeskedő hadnagyokra 
s a kósza tömegre egyiránt fogván. Megmenekültek vele: 
testvére Gábor, Telegdi Mihály, Csáky Pál, Bornemisza 
Boldizsár, Harinai Miklós, Károlyi László, Alárd Fe- 
rencz, Kendi Gábor és Farkas, Radák László és Imre, 
famosi Veres János, Barabási Ferencz, Várfalvi Bálint, 
Hallabori Pál, Miske András, Csak or György és Mihály, 
Andrási Péter, Aszú Mátyás, Illyés Gáspár, Szodorai Fe
rencz, Apor Miklós, Décsei Tamás, Széki Kálmán, Pat
tantyús Balás, Móré László, Tömöri András és György, 
Szentmihályfalvi Píster. Fogságba estek: Kendi János, 
Ferencznek fia, Harinai János, Patócsi György, Pókai 
János és Péter, Csanádi János deák,Bogáti Gáspár, Bar
csai Miklós, Kabós Farkas, Horvát Menyhérd, Olcsárdi 
Miklós, Ősi Miklós, Csáni Miklós, Miske György, Szé
kely János, Baládfi Gábor, Gyalakúti György, Szigeti 
Pál, Csákán Balás.



CXLV.

A z  Erdélyi rendekhez Marad szultán. *)
1676. július.

„Ez az én parancsolatom oda jutván hozzátok, így 
értsétek meg : ezelőtt István királ **) mikor meghala, 
az urak és az község Báthori Istvánt kivánák az fejede
lemségre. Annakelőtte az áruló Békés énnekem hívem 
volt, de hogy az Nímet királhoz mene, énnekem ira és 
könyörge, hogy én őneki egy heít adnék, hogy ha vagy 
az Moldvai vajda vagy az Havasali meghalna, vala- 
melynek vajdaságát neki adnám. Énis őneki oly választ 
adék, hogy én őneki Bécsből az én birodalmomba ura- 
ságot nem adnék, de ha hozzám bejőne, az én fényes 
portámra, idővel meglátnám, mit kellene vele cseleked
nem. De mostan ezért embert küldött énhozzám, hogy 
ő Bécsből és Lengyelországból az hadat megkészftette 
volna, és Erdélyországra menne, mert az Erdélyi község 
őtet kívánná, azt jelentette, és mihelt bejutna Érdélbe, 
az egész község mellé állana. De ő az én parancsola
tomhoz és végezésemhez magát nem tartotta; ha ahoz 
tartotta volna magát, és ide jött volna, az ő kívánsága 
meglőtt volna, de most Bécsből, Lengyelországból és az 
végekből hadat gyűjtött, és éntőlem nem vára; az vaj
daságra akart önmagáiul menni, nem illendő dolgot 
cselekedett. Azért az Temesvári passának és az őalatta 
való hegeknek, és az én vitézimnek, és az én vezérem
nek Muztaőa passának parancsoltam, hogy egynehán 
hegekkel segítséget küldjenek, ha szükség leszen, Bá
thori Istvánnak, és őmaga is Muztaőa passa elmenjen,

*) Midőn e levél s a következő kettő készült, Báthori — julins 10-én 
Békést már kiverte Erdélyből.

**) Értsd : János Zsigmond.
I. 15
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ha szükség leszen, az Erdélyországot, kit az én össöm 
és atyám bírtak, hogy megoltalmazzák, ki is most az én 
birodalmomba vagyon, és az országbeliek nekem adót 
adnak. Nímet királnak penig az volt szándéka, azért 
adta volt Békés mellé az hadat, bogy magának vegye 
meg az országot. Ha így cselekedett, azért, ez én pa
rancsolatom oda ju tván, mindnyájan mind urak mind 
község egyenlőképen az vajdával Báthori Istvánnal 
felkeljetek, egymást értsétek véle, őhozzá hallgassatok, 
fegyveretekkel készen legyetek, és ha az árijló Békés 
azféle hadat behozna oda az országra, be ne bocsássátok 
az országba, megvíjatok véle, azféle árulónak ne higy- 
jetek, megoltalmazzátok magatokat tőle, és ha valaki 
tiközztíletek őneki és hadának élést adna, szinte ügy 
leszen dolgotok mint az Moldvaiaknak, feleségteket rab
bá tétetem, timagatokat szablyára hányatlak. Ezt tré
fára neh vegyétek, ezután neh mondjátok, hogy nem ér
tettétek; az Moldvaiakról azért példát vegyetek tima- 
gatoknak. Ha az én parancsolatomat nem fogadjátok, 
az ti bűnötök az tilelketeken legyen, azután bizonyosok 
legyetek, hogy soha az ti könyörgéstöknek nálam helye 
nem leszen; meg nem kegyelmezek, úgy tudjátok, és 
úgy higyjétek meg az én parancsolatomat. Datae Con- 
stantinopoli 1. die mensis turcici praesentis.“

C X IiV L

Báthori Istvánnak Marad szultán.
1575. július.

„Báthori Issván Erdélyi vajda, az én parancsolatom 
odajutván hozzád, így tudjad meg: Békés az én por
támra emberét bocsátotta, azt jelentette, hogy hadát el



227

készítette, rejád megyen, mert az Erdély országnak 
községe ötét kívánja, kik azt mondták volna neki, liogy 
mihelt Erdélybe bemenne, mindjárást melléje állanának. 
Hogy azért ö az vajdaságra így akart menni, az 
én portámról nem volt parancsolatja belőle, zász
lót én őneki nem adtam, őmaga gyűjtötte Bécsből 
és Lengyelországból mellé az népet, erővel akarta meg
venni az országot és megdűlni, ki nem lehetséges. Az 
község azért tetőled micsoda nyomorúságot szenvedett, 
hogy tégedet nem szeret? Az mely parancsolatot azért 
én teneked adtam vala ezelőtt az Temesvári hegnek, és 
te oda küldötted volt neki, mindjárást Recheff beget oda- 
bocsátta hozzád segítségre, azt jelentette nekem. Most is 
azért én ujobban parancsolatomat küldöttem az Temes
vári beklerbegnek és alatta való hegeknek is külön ki
lön, hogy ha szükség leszen, mindjárást segítségedre 
menjenek hozzád, ha az áruló eb Békés az országba 
bemegyen; az kik penig az országbeliek közzűl oda Bé
késhez hajlanak, mindjárást levágasd őket és házok 
népét rabbá tegyed, ezt parancsolom teneked. Ugyan 
ezért más parancsolatomat az országbelieknek küldöt
tem, hogy megértsék; te penig mindenkor készen légy, 
mikor az én parancsolatom oda ju t , csak egy óráig neh 
későgyél, az országbeli urakat hozzád gyűjtsed, gyűlést 
tétess, és az én parancsolatomat elüttök megolvastasd, 
add mind az uraknak mind az községnek tudtára, meg- 
hadd nekik, hogy mindnyájan fegyverekkel készen le
gyenek, felkeljenek, ha Békés reátok megyen. Én tége
det meghittelek, hogy igaz hívem vagy; az áruló Békést 
megbüntessed, ügy tudjad meg : az kik neked árulóid 
voltak, azok az én portámnak is nekem is árulók voltak, 
akár énellenem vétsenek és míveljenek valamit, akár te
ellened , mindegy az ; ha azért űgv cselekesznek, hogy

15*
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teellened árulkodnak, szinte úgy leszen dolgok mint 
az Módvaiaknak, önmagokat szablyára hányasd, felesé
geket, gyermekeket rabbá tétessed, marhájokban zsák- 
mánt tétess. És ha még melléd nem érkezett volna az 
Temesvári segítség, mindjárást emberedet bocsássad, 
hogy mindjárást melléd menjenek. Az Úr Isten segítsé
géből azt az árulót megbüntessétek, az ebhez valakik 
hozzá hajlottak, vagy nemes vagy paraszt, egy óráig 
neh liallaszszad, levágasd őket, marhájokba, jószágokba 
zsákmánt tétess, mindenképen erősen megbüntesd 
őket, hogy az többi példát vegyenek róla, hogy soha 
ezután senki közzűlök támadást neh kívánjon. Az Mold
vai vajdának is és az Havasalinak megparancsoltam, 
hogy mindenik ötezer emberrel melléd menjenek segít
ségül, egymást értsétek azért, és őneki ek add érteniek, 
melre tartsanak és mel napot rendeltél az viadalnak. 
Úgy tudjad meg. Datae 1. mensis praesentis turcici.“

CXLVH.

Báthori Istvánnak Mehemed nagy vezír.
. . 1676. július.

„Köszönetemet, szolgálatomat irom, Erdélyi vajda, 
Báthori István vajda. Most leveledet küldötted hozzám. 
Valamit írtál, mindent megértettem. Azért az Budai és 
Temesvári beglerbegeknek és az két Oláh vajdáknak 
parancsolatot küldöttünk, parancsoltunk erősen nekik, 
neked is parancsolatot küldöttünk, hogy az Erdélyor- 
szágbeliek előtt megolvastassad, és őket szép szóval 
megfenyítsed, hogy csendességgel legyenek; és az kik 
árulók lesznek, tehozzád nem hallgatnak, ha látod hogy 
reád támadnak, megoltalmazd magadat tőlök, temagad
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vagy menj be egy erős várba addig míg elérkezik az 
Temesvári és Budai, és az két Oláhországi segítség, vagy 
az tüzet aki rajtad vagyon, azon légy hogy lassan- 
lassan megoltsad. Ha az országbeliek gonoszul csele- 
kesznek, elárulnak tégedet, az ő bűnök az ő lelkeken 
legyen. Isten tartson meg.“

cxL vm .

Báthori Istvánnak Muztafa Budaipasa.
1575. július 25.

„Mi Muztaffa passa az hatalmas Török császárnak 
főheltartója Budán és gondviselője Magyarországnak.

Tekintetös és nagyságos ur, nékünk tisztölendő 
barátunk. Köszönetünk és magunk ajánlásának utána. 
Ez napokban irtunk volt nagyságodnak valami levelet, 
és ugyanakkor Békösnek is irtunk volt, hogy mivel az 
Némöttel való társalkodása mi végre légy ön, kit nem 
jól gondolt, valaki tanácsából mivelte, és miben álljon 
dolga, minékünk megjelöntse; möly levelet Marusi 
Szőke Andrástól oda küldöttünk vala, és akartuk meg
érteni, mind az két fél dolga miben álljon; mikor Római 
császár valahol valami gyűlést tött, ennekelőtte is ir
tunk azonképen, hogy minékünk hírünkül adja, mi végre 
lészön. Mivelhogy az levél nála találtatott, nagyságod 
erős fogságban tartatta, azért mi kérjük nagyságodat, 
hogy mindön ártalom nélkül bocsássa békével nagysá
god ; mi az mit irtunk, sohult meg nem tagadjuk, abban 
semmi ártalomra való dolog nincsen, azért az hatalmas 
császár jobbágyát nagyságod ott ne tartsa, hanem bo
csássa el nagyságod, mert annak semmi vétke nincsen,
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mi hírünkkel járt. Isten nagyságoddal. Datum Budae 
25. die Julii 1575.“

CXLIX.

Erdély rendei végzést hoznak·
1576. július 26. után.

„Megértettük, kegyelmes urunk, te nagyságodnak 
fő emberei által és írása által való kegyelmes izenetit, 
melyben te nagyságod bővséges beszéddel elészámlál- 
tatja mind amaz hazánk veszedelmének és pestisének 
Békés Gáspárnak gonoszságos cselekedetit, hazánknak 
és hazánkon való árulását, praktikáit és elgondolt dol
gainak ez minapi szemünk előtt való exitusát; mind pe- 
nig az te nagyságod gondviselését eleitől fogva mind 
hazánkra, mind penig ezekre ez dolgokra.

Annakokáért mü is fejenként megemlékezvén, hogy 
az országok és fejedelemségek az Istennek kiváltképen 
való oltalmában vágynak, és szent angyalinak őrizésé
ben : legelőször ennek a mi kegyelmes Istenünknek 
nagy hálákat adunk, hogy ő szent felsége ez szegény 
maroknyi földet, mely erőtől, erősségektől, emberek se
gítségétől teljességgel megfosztatott, ennyi veszedelem
ben és reánk való praktikálásban megtartotta, megol
talmazta, és az hatalmas császár szivét az mü oltal
munkra és megmaradásunkra fordította, miképen ezt 
nyilván látjuk az hatalmas császár leveléből; könyö
rögvén e mellett ő szent felségének, hogy ennekutána 
is az ő választóttiért légyen erős tornyunk és pajzsunk
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ellenségünk ellen, hogy édes hazánkban hozzánk tarto
zóval megmaradván, csendességes és tiszteletes életet 
élhessünk isteni félelemben és tisztességben. Annak- 
utána méltó hálákat adunk te nagyságodnak, kit az 
Úristen az mi strázsánkra ültetett és nevelt, hogy te 
nagyságod is régi jámbor fejedelmek módja szerént az 
mü hazánkról és megmaradásunkról ilyen vigyázást 
tett, hogy mü teljességgel az kegyetlen ellenségtől Isten 
után te nagyságod gondviselése által el nem nyelettet- 
tü n k ; imádván az Úristent te nagyságodért, hogy szent 
leikével vezérelje ezután is te nagyságodnak eszét, ta
nácsát arra, az mi őneki kell emetes és az hazának hasznos; 
igazgassa karját és újait győzedelemmel ellenségi ellen; 
mü is penig fejenként, ő szent felsége velünk lévén, te 
nagyságodnak meg nem akartunk fogyatkozni, holtig 
hívségesen akarunk szolgálni.

Továbbá nyilván értjük az te nagyságod izeneté- 
ből dögleletes cselekedetét, álnokságit az gyakorta 
megnevezett Békés Gáspárnak, melyeknek mü is üem- 
csak auditori voltunk, hanem látói és tudói, hogy ő az 
oka mind az őmaga és hozzátartozóinak veszedelmének. 
Ezt is megértettük az te nagyságod írásából és izeneti- 
ből, hogy te nagyságod eféle gonosz embereknek és 
hozzátartozóknak büntetése felől való deliberatiót és 
suffragiumot kíván. Megemlékezvén az régi mondásról: 
hogy heába írattak volna az törvények, ha executiónak 
nem demandáltatnak, ebben is méltónak ítéljük az te 
nagyságod kívánságát és parancsolatját. Miérthogy pe
nig szokott természeti és kegyelmessége szerént te 
nagyságod mint régi igaz úrnemzet, ilyen nyilván való 
dologban is törvény proceesusa szerént akaija ez dol
got eligazítani, noha mind az Isten és mind az dolog 
más utat és módot és tehetséget is mutatott volna te
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nagyságodnak eleibe : ez nagyságodnak kegyelmessé 
gíért te nagyságodnak hálákat adunk, könyörögvén, 
hogy esen propoei tömet tartsa meg te nagyságod végig
míwd exben mind egyéb do lgaiban .....................

Továbbá . . .  az szükségnek nagy voltát látván, 
ígérünk nagyságodnak Erdélyből három nemzetni régi 
rovás ezerént az hatalmas császár adójára 99. pénzt, és 
Magyarországi araink atyánkfiái egy egy forintot, azon- 
képen azon régi rovás szerént. mint régi szokások volt; 
könyörögvén te nagyságodnak, hogy ez mostani nagy 
szükségünk idejihez képest vegye kegyelmesen te nagy
ságod tőlünk.

CL.

Erdély rendel végzést hoznak.
1575. augusztus 6. előtt.

„ . . . Kegyelmes urunk, jóllehet igen nyilván 
vagyon azoknak gonosz cselekedetek, kik Békés Gás
párral és az ő mordályhadával együtt nagyságodra és 
ez országra támadtak, kik ellen noha mind az Isten, kié 
az győzelem, és'mind az véteknek nagy volta más mó
dot és tehetséget is mntatott volna az megbüntetésre, de 
mindazált, miért hogy nagyságod szokott kegyelmes ter
mészeti szerént, mint régi igaz megrögzött úrnemzet, 
ilyen nyilvánvaló dolgokban is az törvénynek proces- 
snsát követi és ennek ítéletit országul reánk támasztotta: 
ez nagyságod kegyelmességét országul megigyekezünk 
szolgálni mint kegyelmes urunknak , és az nagyságod 
méltó kívánsága és parancsolatja szerént ez dolgot élőnk
be vévén, az vétkesek ellen törvényt ez generális gyű
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lésben nagyságoddal egyetemben mind országul szol
gáltattunk és ellenek publice pronunciáltnnk, kiről sen- 
tentia-levelet is írattunk. Könyörgünk nagyságodnak 
mint kegyelmek urunknak, bogy az mü sententiánkat, 
mint ilyen nagy dologban, nagyságod helyén hagyja és 
minden időben erejében tartsa és tartassa, hogy az tör
vénynek erejét és az büntetésnek kemény voltát minden 
ember eszébe vegye, és róla példát vegyen, tandíjon, meg 
ne merjen ezután kísérteni.

Végezetre, miérthogy aféle sententiázott és nótába 
esett embereknek minden jószágok és marhájok törvény 
szerént nagyságodra szállott; sokan vágynak penig 
mind várasokban és váras kívül, Nemesség és Székely- 
ség között, kik aféléknek marhájokat nálok rejteztetek 
és ta r já k : végeztük azért országul, hogy mátul fogva 
harminczkettőd napig valaki aféle marhát várasokban 
bíráknak, vármegyéken ispányoknak, Székelységen ki
rálybíróknak ki nem adják és ki nem mondják, 
hanem nálok rejtekben tartják, azután ő nagysága azokat 
mint aféle occultatorokat törvény szerént megbüntet
hesse. “

CLI.

Békés és párthívei elmarasztalnak
1575. aug. 6.

,Mi somlyai Báthori István, Erdély vajdája s a Szé
kelyek ispánja sat. Emlékezetül adjak jelen levelünk ál
tal, értesítvén mindeneket, kiket illet. Hogy miután a 
néhai fenséges fejedelem boldogemlekezetü Π. János sat. 
úgy rendelvén az isteni gondviselés, kimúlt e világból,
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és mi a nagy Isten engedelméből és akaratából Erdély- 
ország összes karainak és rendéinek s nemzeteinek* egy
hangú szavával és megegyezésével az ő helyébe ezen 
tartomány kormányára választattunk és emeltettünk: 
tekintetbe vévén, hogy ezen, a fold két leghatalmasabb 
monarchája közé mintegy beszorított s emberi erő és 
segítség nélkül épen szűkölködő tartományt máskép 
fenn nem tarthatni és kormányozhatni, mintha mindkét 
császárnak kedvezését, az Ur tetszésének idejeiglen, 
megnyerjük magunknak: mindenkor és minden erővel 
tisztünkhez képest azon voltunk, s ezen tartomány ösz- 
szes jövedelmeit és tehetségeit arra fordítottuk, hogy 
engedelmességünk által az egyik császár ajándékok — és 
hódolatunk által a másikat magunkhoz hajlítván, a tar
tomány külellenségek elől minél inkább biztosítva s 
minden veszélytől megóva maradjon, miszerint e nyo- 
morá népnek már annyi hullámoktól és vészektől há
nyatott maradványai, a béke és nyugalom némi révét 
találhassák, melyben a nagy Istennek hálát adván, 
csendesen és tisztességesen élhessenek meg.

S vajha ezen ország valamennyi urai, nagyjai és 
nemesei, kik bennünket egy akarattal megválasztottak, 
kormányunk egyéb dolgai s kivált a béke és nyugalom 
fentartása körül is hasonló gondoskodást és buzgóságot, 
mint kell vala, tüntettek volna k i; vajha számos ország 
és birodalom veszedelméből és példájából tanulták volna 
meg, mennyi roszat nemz a polgári egyenetlenség még 
oly tartományokban is, melyek biztos alapon nyugsza
nak, tehát annyival is inkább ebben,melyet nem hogy a za
vargás, de maga a mozgás is veszedelmeztet. De fájdalom, 
felmerült nehány szörnyeteg, e hazának fúr iái és üszkei, 
kik, noha nagyjából alacson sorsban és homályban szü
letve, mégsem* elégelték a roppant kincseket, melyekkel
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érdemükön kívül a néhai fejedelem által halmoztattak, 
s melyeket békében és nyugalomban élvezhettek volna: 
Isten hivatása nélkül, kitől való minden hatalom, tisz
tünk és kormányunk után vágyakodtak, s velünk és 
számos jóravaló férfiakkal egyetemben az összes hazát 
akarták elnyomni. Vezérök és bujtatójok Békés Gáspár 
volt, ki mindjárt tisztünk kezdetén két kézzel azon volt, 
hogy levelek és gyakori követek által hamis vádakat 
és bűntetteket fogván reánk, bennünket mindkét csá
szárnál gyűlöletbe és neheztelésbe ejtsen, miszerint el
nyomván bennünket, a régóta áhítozott törvénytelen fő
hatalmat magához ránthassa elvégre. S noha mi őt gyak
rabban megintettük, hogy szándékával felhagyjon, 
nemcsak szót nem fogadott, de még makacsabbá 
válván, számos főbb nemeseket, részint rokonságuknál 
fogva, részint ajándékokkal és egyéb ármányokkal 
pártjához hajlított, kiknek segédébe bízva, addig kö- 
nyörgött a Római szentbirodalombeli császári felségnek, 
míg az ő birodalmában tekintetes és nagyságos Rueber 
János Kassai főkapitány hozzájárulásával harmad évvel 
ezelőtt ellenségesseregre tett szert,melylyel adandó alka
lommal bennünket és az országot elnyomja; e végre 
czinkosainak már a határnapot is kitűzte. 1573. Lukács 
evangélista napját, valamint ez a Római császári felség
hez ellenünk küldött követének Földvári István deák
nak leveleiből alább világosan fog kitűnni. Mi e leseket 
és ármányokat idejekorán vevén észre, s látván, hogy 
a legeslegerősebb orvosszerhez kell nyúlnunk, egye
bet nem tehettünk : mint levágván a testtől a köztársa
ságnak e rothadt és dögleletes tagját, azt elvetni, hogy 
miatta veszendőbe ne menjen az egész. Miért is a nagy 
Isten segédébe helyezvén reményünket, a vesztünkre 
kitűzött időnek valamivel előtte, táborba szállottunk)
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s czélzatának hiusítására nem lévén egyéb mód, kive
tettük őt mind várából mind egész birtokából. Megmene- 
kedvén ekkép Isten segítségével e gyilkos szörnyeteg
től a haza: noha tudva volt előttünk, hogy számos czinko- 
sai voltának nekie ez országban, mégis kívüle senkin sem 
álltunk boszút, gondolván, hogy büntetése másoknak is 
például fog szolgálni, hogy őket észre fogja hozni; s 
csak azon lévén mindenkép, hogy cseleivel és ármányai
val ne árthasson nekünk még a távolból is. Ehhezké- 
pest megszökése alkalmával, az ország összes karainak 
és rendéinek népes gyűlésében nyilvánságosan végzés 
keletkezett: hogy néki tudtunk nélkül senki se merjen 
írni, üzenni, küldeni; hogy Békéssel vagy bármely ide
gennel az ország ügyeiről senki se merészeljen czimbo- 
rálni; hogy tőlök levelet se fogadhasson el senki, köte
les lévén azt felbontatlanúl hordozójával együtt kezünk- 
hez szolgáltatni, oly czélzattal t. i. hogy az országban 
levő czimborái ezentúl ne ármánykodhassanak ellenünk, 
hogy e tartományra s reánk mindnyájunkra ne hára- 
moljék újabb veszély. De valamint előljárójokon, Béké
sén, soha sem fogott a tanács, a jótét, hanem csak a na 
gyobb veszedelemtől való félelem : úgy az ő czinkosai 
is visszaélvén szertelen türelmünkkel és szelídségünkkel, 
nemcsak írogattak Békésnek, hanem többen különféle 
ürügyek alatt hozzá is vándoroltak a mondott Római 
császár udvarába, mások pedig irogatás, üzengetés sat. 
által — mindenki osztályrészéhez képest — újabb na
gyobb összeütközést szereztek, valamint ez magának 
Békésnek egynéhány leveléből, melyeket alább máso
latban idecsatlunk s a rendekkel eredetiben is közlen- 
dünk, világosan kitűnik. Más részről a Török császár
nál s ennek tanácsosainál is munkás volt ellenünk, gaz 
követe Antalfi Imre által koholt vádakkal illetvén ben
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nünket s ígéretet ígéretre halmozván, melyeknek egy 
parányi része is elégséges volna e nyomorű tartomány 
erejének végképeni kimerítésére; ugyanis ígérte a Tö
rök császárnak négyszázezer forinton s a megkettőzte- 
tett adón kívül, Erdély legnemesebb tagjait : Váradot, 
Bajont, Sakát, Sarkadot, Kerekít, s amaz egész vidéket 
a Karánsebesi és Lugosi kerülettel egyetemben, hogy 
számos keresztyének halálával és vérével magának a 
korlátlan főhatalmat, az országnak a végveszélyt sze
rezze; hogy a magyar birodalomnak e csekély marad
ványait s a magyar nevet eloltsa, eltemesse végkép. Mi
vel pedig még e nagyszerű ígéretei által sem érhette el 
a Török császárnál azt, mi után törekedett : gonosz 
ügyességével végre kivitte, hogy újból szert tévén had
seregre a Római császár birodalmában, s bízván ezen 
ország pártütőinek erejébe, jelen esztendő jűlius havá
ban, midőn bizonyos hire já r ta  két császár közötti frigy 
megerősítésének, s mi ennélfogva ilyesmitől épen nem 
tarthattunk,reánk jött, a kik készületlenek és minden gy a- 
nakodás nélkül voltunk, s Magyar katonáival s vasas Né
metéivel megtámadott bennünket rögtön, hogy magunk 
oltalmára sem időnk sem alkalmatosságunk ne legyen.

De a nagy Isten, kibe összes bizodalmunkat ve
tettük, minket s e tartományt ismét megmentette az el
lenségtől; mert mi is, mennyire hamarjában lehetett, 
hadakat gyüjtvén, elejébe indultunk, és szemben vele 
tábort járván, s ügyünk igazságához és Isten segédé
hez bízván, a Szentpáli ütközetben Isten kegyelméből, 
ki nekünk adta a diadalt, megvertük, megszalasztottuk 
Békést czinkosaival és hadaival egyetemben; közűlök 
számosán a csatamezőn maradtak, még többen fogságba, 
rabságba estek, a hátralevő rész számkivetésre, a halál
nál is gyászosabb sorsra jutott.
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így végeződvén e hadjárat, s lecsendesedvén újra 
a tartomány, melyből Békés nehány Erdélyi nemes 
czimboráival szökés által megmenekült: láttuk, hogy 
az országot addig fogja dúlni a belháboru, míg elvégre 
alapjából kiforgatandja, ha a pártosok gonoszsága bün
tetlenül marad. Kívánván tehát erőnkhöz és tisztünk - 
hez képest az ország karaival és rendéivel a közjóról 
gondoskodni, s ama roppant rosznak mindenkép elejét 
venni: jónak véltük, a veszély szerzőit, — azokat, kik 
fogságba estek, azokat, kik elszaladtak, s azokat, kik 
elrejteztek, — egyiránt perbe idézni, s velők a törvény 
súlyát irgalmatlanul, hogy az utódok is példát vegye
nek, éreztetni. Miért is szent Jakab apostol napjára, 
Kolozsvár városába gyűjtvén az ország karait és ren
déit, midőn a tanácsurakkal, az ország főbbjeivel s az 
összes nemességgel mi is' idejőnénk, s Mária anyjának, 
boldogságos Anna asszonynak napja utáni szombaton te
kintetesekkel és nagyságosokkal, nemesekkel, itélőmeste- 
reinkkel,ítélő táblánk eskütt bíráival és számos egyéb tör
vénytudóval, itélethozás végett összeültünk: akkor nem- 
zetes Sombori László mester, fiscalis ügyeink igazgatója, 
jelenlétünkben felkelvén, ezen ország valamennyi ellen
ségei és irigyei, tudniillik Békés Gáspár és harmincz 
czimborája ellen, kik hátat fordítván az ütközetben, vele 
kifutottak az országból, ‘előadta : hogy mondott Békés 
Gáspár, mielőtt őt innen kivetettük, ellenünk s e haza ellen 
fenséges Maximilián Római császárnál ezeket mivelte*). 
Továbbá ármányt és lest hányt forralt — folytatá az ügy
igazgató —a hatalmas Török császárnál s ennek fő udvara- 
beli népénél is, mint a kővetkező levelekből világos**).

*) Itt felolvastattak a XLV. XLVI. CXXXVII. et CXXXVIII. alatti
számok.

**) Itt a CII. CHI. CXVII. és CXXXI. alatti számok olvastattak fel.
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És noha mi őt, Békés Gáspárt, híveink között, min
den szabadságaiban és kiváltságaiban elejétől fogva 
megtartottuk : látván még is méltóságunk és hatalmunk 
ellen s e haza vesztére irányzott ármányait és fogásait, 
melyekkel 6' mindkét császárnál, a Rómainál tudniillik 
s a Töröknél, nagy álnokúl működött, kénytelenek vol
tunk őt és pártosait ez országból kivetni; és noha mi ezt 
a legigazságosabb háborúban tettük, mondott ügyigaz
gatónk mégis nevezett Békés Gáspár és Gábor, Te- 
legdi Mihály, Csáki Pál, Bornemisza Boldizsár, Harinai 
Miklós, Károlyi László, Alárd Ferencz, Kendi Gábor és 
Farkas, Radák László és Tmre, Veres János, Barabási 
Ferencz, Várfalvi Bálint, Hallabori Pál, Miske András. 
Csákor György és Mihály, Szentmihályfalvi Péter, An
drási Péter, Asszú Mátyás, Illyési Gáspár, Szodorai Fe
rencz, Apór Miklós, Décsei Tamás, Széki Kálmán, Pat
tantyús Balás, Móré László. Tömöri András és György, 
mint távollevő elleneink és pártütőink részéről, a csá
szári jog -rendeletéihez, a szokáshoz, és ezen Magyaror
szág helybenhagyott törvényéhez és a néhai fenséges 
úr, boldogemlekezetü János király azon itélőlevelének 
tartalmához képest, mely Tordán tartott gyűlésben má
jus 7-én, tudniillik az Úr menybemenetele ünnepének 
második, a diétának pedig tizenötödik napján, az Úrnak 
1540.dik, János királynak koronázása után való tizenne
gyedik esztendejében kelt, mely előttünk eredetiben fel- 
mutattatott, s melyben kinyilatkoztattatik: hogy ő, a néhai 
király úr, mondott levél erejénél fogva nagyságos Maj- 
lád István és Balassa Imre akkori Erdélyi vajdáit és a 
Székelyek ispánjait némi összeesküvések és pártoskodá
sok miatt, melyeket ezen Erdélvországban ugyanazon 
király úr felsége és országainak közbékéje ellen elkö
vettek, Magyar- és Érdélvországok egyházi s világi
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urainak s összes kárainak és rendelnek is megegyezésével, 
a hűtlenség büntetésében, tudniillik fejeiknek és mind 
sajátmagok mind nejeik és gyermekeik ingé s ingatlan ja
vaiknak elvesztésében marasztotta el, — könyörgött,
hogy mi és a mondott rendek is ítéletet és igazságot 
szolgáltassunk. És mivelhogy kevés értéke volna a hű
ségnek a halandók között, ha kicsapongásaikért és vét
ségeikért nem bűnhődnének, nem lakolnának a hűtlenek: 
azért vévén fontolóra józanul és éretten említett főurak, 
Erdély három nemzete és a Magyar nemesek az ügyet, 
és nem akarván a uevezett Békés Gáspárnak és Gábor
nak, s összes czimboráiknak, a pártütésben társaiknak, 
méltóságunk és hatalmunk ellen, s a hű rendek és a 
közjó vesztére irányzott összeesküvéseiket és czinkos- 
ságaikat egyszerűen és büntetés nélkül elmellőzni, ne
hogy mások is e példára hasonló gyalázatos tettekre ve
temedjenek, sőt inkább, hogy az ő megfenyítetésök 
ilyetén gonosz pártoskodásoktól s gyalázatos és ször
nyűséges összeesküvésektől mindenkit visszarettentsen, 
visszavonjon és tartóztasson, hogy rémséges például 
szolgáljon a többieknek, s hogy még a késő utódok is e 
vétségek büntetését gyászolják és megsirassák : mind- 
ennélfogva, a velünk jelen ügy meghányasában és vizs- 
gálásában együtt volt fennevezett urak és nemesek érett 
tanácsából, a mondott Békés Gáspárt és Gábort, Telegdi 
Mihályt s a többi bűntársakat, mint kik méltóságunk és 
hatalmunk s a közrend ellen nem iszonyodván felkelni, 
a közbékét erősen megingatták, az örök hűtlenség 
bűntettébe bonyolodottaknak és elmélyedteknek, s eh- 
hezképest fejeik és összes jószágaik, váraik, kastélyaik, 
mezővárosaik, falvaik, pusztáik, részjószágaik, szóval, 
minden fekvő birtokjogaik, nemkülönben az őket, és ne
jeiket, gyermekeiket s összes örököseiket és utódaikat
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illető, s bárhol és akár Erdély akár Magyarország bár
mely megyéjében fekvő és bármi néven nevezendő min
den ingó javaik elvesztésében, a mondott néhai király 
ór felebbi levelének tartalma szerint, mind a császári 
mind a magyarországi dicséretes törvény s megrögzött 
helyes közszokás alapján elmarasztottaknak, megfosz- 
tottaknak és megbüntetteknek ítéltük és nyilvánítot
tuk ; összes javaik és birtokjogaik kezünkbe és a fiscusé- 
ba lévén annak rende szerint törvényesen és valósággal 
adandók; s örök hallgatást parancsolván és róván 
mondott hűtleneinkre, nejeikre s összes örököseikre és 
utódaikra. A mi hatalmunk, a jog s az igazság azt úgy 
kívánván.

Ezután a következő nemesekkel .· Kendi János, 
Harinai János, Patócsi György, Pókai János és Péter, 
Csanádi János, Miske György, Székely János, Baládfi 
Gábor, Bogáti Gáspár, Barcsai Miklós, Csáni Miklós, 
Kabós Farkas, Szigeti Pál, Csákány Balás, Olcsárdi Mi
klós, Horvát Menyhérd, Gyalakuti György és a hábo
rúban általunk elfogott másokkal, mi és a mondott ren
dek ekkor is bíráskodván, törvényt állattunk; hogy ha 
ők, összesen, vagy külön egyenkint, az említett vétség
ből magokat kitisztázhatnák, ám legyen, mi minden 
esetre mondott rendeinkkel egyetemben azt tevők le
szünk, mit a törvény parancsol, mit a közrend s a köz
igazság követelnek, mert törvényen kivül mi senkit sem 
akarunk kárhoztatni.

És szintazon mester, Sombori László, a törvényszék 
elébe hozott ama foglyokra, mint nevezett Békés Gás
pár nyilvános czinkosaira és bűntársaira, szintén felebb- 
említett János király úr amaz elmarasztó levelének tar
talmához képest, törvényt és igazságot kért általunk 
alkalmaztatni. Mi tehát a jelen ügy roeghányásában és 

I. 16
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vizsgálásában velünk személyesen részt vett nemes 
arakkal érett tanácskozás és józan megfontolás után 
végeztük: hogy nemzetes Csákány Balás, Szigeti Pál 
és Székely Jánosra, nemkülönben a jelen nem volt 
Móré Gábor és Borzási Ferenczre nézve más . alka
lommal fogunk ítéletet hozni. A mi pedig a mondott 
többi foglyokat illeti, miután nevezett mester Sombori 
László közgyűlésünknek felebbérintett határnapján ama 
fogoly pártütőink ellen elégséges szorgalommal fejte
gette az ügyet; amaz általunk a háború jogán elfogott 
és letartóztatott s a törvényszékben jelen volt alperes 
pártütők pedig magokat a vád ellen védeni s alóla ki
tisztítani épen nem voltak képesek, hanem csak vétsé
geik elengedését tőlünk kegyelemképen kérték : nyilván 
bűnösökül ismertettek. Miért is ezen alpereseket, Békés 
Gáspárral elkövetett felebb említett, nem megvetendő ár
mányaikért, az örök hűtlenség vétkében, tehát halálos 
büntetésben, tudnillik fejeik és minden javaik elvesztésé
ben marasztjuk el, jelen kiváltságos levelünk erejénél és 
tanúbizonyságánál fogva. KeltKolozsváratt, Urunk Jé 
zus Krisztus színváltozásának ünnepén mondott közgyű
lésünk ülésében, 1575. esztendőben. Olvastatott, igazí- 
tatott és kiadatott Vesselényi Miklós itélőmester által.4

CLII.

Bethlen Farkasnál olvassuk.
1575. aug. 8.

,Ezek így történvén, kevésbe múlt, hogy mindkét 
Pókai testvér, János és Péter, ki nem végeztettek. De 
miután nyomorú anyjuk könyhullatásait és könyörgéseit
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tekintetbe vévén a vajda, megengedte, hogy közűlök 
egyet életben tarthasson; s mivelhogy az anya, mert mind
kettő egyiránt közelállóit szivéhez, s mert nem akart 
annak látszani, ki az egyiket mintegy önmaga adta a 
hóhér kezébe, rokonaira és barátaira bízta a választást, 
— ezeknek véleményéhez képest, Péter életben maradt, 
Jánosnak, az idősbiknek feje vétetett. Kívüle még Ka- 
bós Farkas, Bogáti Gáspár, Barcsai Miklós, Csanádi Já 
nos, Ősi Miklós, Csáni Miklós, s még kettő, kiknek nevét 
nem tudjuk, augusztus havának 8-dik napján, reggeli 
8 óra tájban, Kolozsvárott a pelengérnél lefejeztettek. 
Szintén Kolozsvárott a Székelyek közül, kik a lázadás fe
jei voltak, többnek, mint harmincznégynek, orra, füle le
vágatott; Szamosfalvánál pedig más harmincznégy fel- 
akasztatott, mondván a vajda : ennek azért kellett tör
ténnie, hogy belőle tanúságot meríthessenek az utódok, mi
szerint azok, kik szabadság után áhítoznak, kell hogy nem 
a fejedelem felségének megnyirbálása, hanem a hazáért 
elkövetett jeles tettek által Ugyekezzenek arra szert 
tenni.

CLIII.

Báthori Istvánnak Mehemed nagy vesir
1575. augusztus.

„Az keresztyén valláson való uraknak urának Bá
thori Estvánnak, Erdélyországnak vajdájának köszene- 
temet és ssolgálatomat írok. Ezt e levelet úgy értsed. 
Ennekelőtte levelet írtál énnekem, kibejelentetted, mivel 
hogy az több vajdáknak meg volt parancsolva,hogy az adót 
öt ezer aranynyal megjobbítsák, neked is parancsolva volt) 
hogy te az adót ennyivel megjobbítanád. Kire te ilyen
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választ töttél : Ha az hatalmas császár az adót megna
gyobbítja és az országon megveszi, ezt az Németek meg
értvén, azonnal evvel fognak dicsekedni : ám az Török
nek igen hisz, de meglátod, hogy végre az országot is 
elveszik tetüled; tikteket rabbá tesznek, — az községet 
evvel kezdik ijegetni, — az megholt császárnak sem ad
tatok volna nagyobb adót, ki atname-levelet is adott 
volt, többet sem kért rajtatok. Azért ha most feljebb it- 
nénk az adót, az egész község eloszol és tetüled elidege- 
neszik. Ezt mi így értettük leveledből.

Ez dolog felől az hatalmas császár parancsolatját 
neked küldtük. Mikoron ez császárnak atyját székibe 
ültették, akkoron királyira élt. Az ő atyja sultán Solimán 
minemö atnámét adott volt őnekie, abba holtáig ő is tar
totta meg őtet. De király halála után császárra szállt az 
ország; és minthogy téged az község kévánt, kinek te 
hasznos lehetsz: úgy adták teneked az v vajdaságot. Az 
minemö adót szokott volt beszolgálni király fia, te is 
azonnal megadtad. Az más császár megholt, és most az 
ő fia ül székibe, ő parancsolt mindeneknek, mind vaj
dáknak és egyebeknek, kik adót adnak nékie, hogy fel
jebb issék az adót. Ők immáran meghozták. Teneked is 
azt parancsolja, hogy az Erdélyi adót öt ezer aranynyal 
megjobbítead és beküldjed. Az atname-levélben nem ir
tanak, hogy többet ne adj, hanem hogy úgy bírj az or
szággal, mint az István királ. Erdélyország gazdag or
szág, ha többet adsz öt ezer vagy tízezerrel, avval az or
szág el nem szegényeszik. Az őt ezer forintat ha elosz
tanák az községre, öt emberre egy oszpora nem jutna. 
Azért az község tereád nem haragszik, ha megjobbítod 
öt ezerrel az adót. Ilyen kévés dologért neked nem kel
lett volna parancsolatot várnod. Mert ilyen kicsin do
logért az község tetüled számot nem vészén. Ha kedig



245

az községiül akarod eltitkolni, gytíjts ottan öszve egyné
hányat az főurakba, ővelek végezz erről, küldjétek be. 
Mert ha az országot mi el akarnánk foglalni, avagy 
több aranyat kévánnánk, nem Békésnek adtuk vol
na-e, ki 30 ezer aranyat igírt vala? Mikoron Temes- 
várat megvöttük, akkoron Sebesiek és Lugasiak köz- 
séggel hozzánk jövének, könörögvén mondának: min
ket rabbá ne tegyetek; az mint annakelőtte tizenkét 
ezer aranyat most is megadjuk. Sultán Murat is levelet 
adott volt nekiek, ha hogy még hozzá hallgatnak, őket 
meg nem rabolják. Mivélhogy sultán Murat őnekiek 
olyan levelet adott volt, és azt a levelet megmutatták, 
mi őket akkoron nem bántottuk, ha akartuk volna, akko
ron őket megvöttük volna. Ha az Németnek szavát meg
fogadjátok avagy másét: azok minekünk régtül fogva 
ellenségink. Tudjátok kedig, hogy az ellenség ellensé
gének javát nem kévánja. Azért az kik ilyen szókat 
szólnak, avagy község avagy egyéb ember légyen, azo
kat megbüntessed. Mert olyan kevés dolgot az Portára 
szemérem írni. Mikoron az mi levelünk odajut, affélék
nek szavokat ne higyj, 'sőt az községet is, ha olyast 
szól, megölesd az császár parancsolatja szerint. Az több 
vajdák, az kiknek parancsoltuk, hogy az adót megtöb- 
bítsék, adójokat behozták. Ha az császár parancsolatja 
szerint be nem külded, tehát az mit felőled Békés szó
lott, igaz lészen. Az több vajdák is, kik beküldték adó
jokat, ha te nem külded meg, mást gondolnak. Moldva- 
országot, tudod, tavai mint rablották volt meg, honnat 
harmincz ezer rabot vittenek el, az többit szablya emész
tette, marhájokba zsákmánt töttenek : mindazáltal Mold
vai vajda öt ezer aranynyal megtöbbítette az adót. Ha 
valamit az község szól erről teneked, megmondhatod 
nekiek, mit cselekedtek az több vajdák; ha kedig a bo
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londok azt mondják : ne adjuk, ottan titkon temagad 
küldd meg, és azokat, az kik az hatalmas császár pa
rancsolatának ellent tártnak, azokat' megölesd min
den móddal. Isten tartson meg.

*) Valamit küldettél énnekem embered által, megadták 
énnekem. Az minemö embere volt itt Békésnek, hozzád 
küldtem, ővele megvallasd, kik voltának teneked árulóid, 
avagy volnának.“

CLIV.

Bethlen Farkasnál olvassak.
1675.

A török császár Antalfi Imrét és Tinódi Sándort, 
Békésnek a Portánál követeit, Báthorinak küldé, ki őket 
a Dévai várba záratta. Bűneiket még itt sem akarták 
megbánni; miért is a Dévai kapitány rendeletéből fejők 
vétetett.

CLV.

Marad szultánnak Báthori István.
1575. eept. 21.

„Hatalmas, győzhetetlen császár, velem jótött ke
gyelmes uram. Éltesse az Úristen te hatalmasságodat, 
az megnyomorodott árváknak és özvegyeknek kegyel
mes gondjaviselőjét, és birodalmát áldja meg, tégye 
nyomóssá.

Az minemü ellenség ez elmúlt napokba, ide reánk 
és az hatalmasságod országára jött vala, az te hatalmas- *)

*) A kővetkező négy sorról megjegyzi az egykorú fordító, hogy a 
nagyvezfr „egy czédulába önnen kezével ezt irta.“



247

ságod szerencséjével Isten azokon győzedelmet ada, és 
ükét megveré, kiért az Úristen te hatalmasságodat tartsa 
meg és éltesse sok esztendeig, azonképen özvegyek és 
árvák te hatalmasságodnak hosszú életéért és jó szeren
cséjéért éjjel nappal Istent imádnak. Én is, ki te hatal
masságodnak talpa alatt való alázatos rabja és szolgája 
vagyok, ilyen kegyelmességét nemcsak megszolgálni, de 
halálommal is megmutatni igyekezem, valamikor az Is
ten és az Udő hozandja. Könyörgök te hatalmasságod
nak, te hatalmasságod ezután is kegyelmes segítségét ne 
vonja meg tülem; legyen te hatalmasságod ennekutána 
is azon kegyelmes tekintettel és ótalommal, kivel eddig 
volt és voltak az te hatalmasságod bódogemlekezetü 
atyja és ősi ez országhoz, hogy az te hatalmasságodnak az 
ő szerencséjéért ez országgal egyetembe mindörökké Is
tent imádhassunk. Datae Albae 21. Septembris. “

CLVL

Mehemed nagyvezérnek Báthori István.
1575. sept. 21.

„Nagyságos passa, nekünk kegyelmes urunk. Kö- 
nyörgöttunk vala nagyságodnak az adó felől, hogy az 
előbbi adón hadná meg ez országot, az szokás kívül fel
jebb való adóra ne kényszerítené nagyságod. De megért
vén másodszor is az nagyságod kegyelmes akaratját, 
hogy az adót öregbüléssel kívánja beszolgáltatni, mi az 
hatalmas császár és az nagyságod parancsolatja szerint, 
jóllehet ez ország zenebonába lévén, nem tetvék hogy 
hirré tegyem, mindazáltal ím megküldtük azon summát, 
kit az hatalmas császár és nagyságod parancsolt, az or
szág hire nekül. De könyörgünk te nagyságodnak, hogy
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nagyságod az miképen követünk által megígérte, küldjen 
nekünk oly biztató levelet, hogy ezután ez országot na 
gyubb adóval sem most sem ezután nem kesergeti, hogy, 
ha mikor ez ez országnak értésére leszen, legyen mi 
mellett ezután űket biztatnunk és bátorítanunk.

Te nagyságodnak hírt az írhatjuk, hogy azNéme* 
igen készül és gyülekezik, szándékokat, mi legyen, nem 
értjük, mondják azt közhírrel, hogy télbe, mikor az ha
talmas császár ’hada nem szokott felülni és segítségre 
jöni, akkor akarnának reánk és ez országra ütni. De 
miérthogy igyekezeteket még nem értjük, emlékezünk 
penig arra is, hogy az megholt király idejébe is, mikor 
télbe ez országra ütöttek az Németek, az hatalmas csá
szár hada és segítsége télbe is melléje ment, és rajtok 
győzedelmet vött mindenkor: te nagyságodnak azér kö- 
nyörgünk, adjon parancsolatot az Tömösvári passára, 
hogy ha rész szerint békékét kelletnék bocsátni, bocsátna 
békékét; ha penig az szükség úgy hozná, hogy személye 
szerint is kelletnék jöni, jöne személye szerint is, szol
gálhatnánk az hatalmas császárnak hívséggeL

Irt vala te nagyságod ezelöttvaló Jenei bég felöl, 
hogy valami pribékek szöktek volt el tőle és szablyáját 
hozták volna el. Ennek az dolognak azonnal végére 
mentünk, ki ekképen volt: hogy mikor elszöktek az pri
békek az szablyával, akkor utókba tolvajok találkoztak 
reájok, kik megfosztották és mindeneket elvették tülök; 
ez hírekkel az Váradi szolgáinknak hertelen nem lön, 
hanem mikor megértették késén, az egyikét azoknak az 
tolvajoknak szerencséjekkel megkapták, semmit annál 
az marhába nem találtak, bevitték Váraddá és fejével fi
zettek neki. Ezt nagyságod minden bizonynyal igy értse. 
Tartsa meg Isten sat. “



249

CLVn.

Károly főherozeg Tenffenpach Kristóf szatmári 
kapitánynak

1575. sept. 24.

„Szerelmes hívünk. Az mit nekünk 14. napján ez 
hónak bőven írtál, az Erdélyi vajda és az ő atyjafia Bá- 
thori Kristóf, császár ő felségéhez alázatos és az keresz- 
tyénséghez megindult jó szándékjok felöl, mi azt kegyel
mesen megértettük, és császárnak ő felségének min
den engedelmességgel megírtuk.

De minthogy az vajda újonnan ilyen vélekedésbe 
esett, értvén az készületet és az kevés népnek gyüleke- 
zetit, hogy őellen e volna, annakfelette Kueber Békés 
kedvéért Erdélyre szándékoznék, ezt e dolgot mindenké
pen megmentsed nála, bizonynyal tudtára adván, hogy 
ez e készület nem egyebövé néz, hanem ő felsége biro- 
dalmabeli végeinek nagyobb erősségekre és bizodalmasb 
való megmaradásokra, nem offen sióra vagy hántásra; 
és hogy császár ő felsége az vajdához és az ő atyjafiához 
minden császári kegyelmes séggel indultatott, kit ugyan 
elhigyje, hogy sem őmagátul sem kapitán és emberi ál
tal ellene nem akar igyekezni, kibül valami kétség tá
madhatna, sőt az övéinek sem akarja engedni, miképen 
Ruebernek is, mint annak előtte, azonképen most is meg 
vagyon hagyva, hogy az jó szomszédsághoz tartsa 
magát

Továbbá, erről is intsed, mivelhogy mutatja magát, 
sőt ajánlja is arra magát, csak hogy innét tartása ne 
legyen valami veszedelemtől, hogy mi az megállandó és 
az keresztyénségnek hasznos frigytraktálást nézné, abba 
az ő tehetsége szerint szorgalmatosán akarna munkál
kodni; annak az ajánlásnak!]élt és indulatot adjon, és az
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császár 8 felsége kegyelmessége felől, mint felől is meg
írtuk, semmit ne kételkedjék. Az frigy dolgában, mely 
az keresztyén ségnek javát nézi, úgy jelentse viselje ma
gát, az mint mind császár ő felsége mind mi reménlünk, 
kit te eleibe bővebben adhatsz, őtet ahoz illendő medi- 
omokkal is indítassad, reá vegyed. Ezt akaránk az te 
Írásodra tudtodra adni, ajánlván nektek az mi kegyel- 
mességünket. Viennae 24. Septembris 1575.Carolus“ *).

CLVni.

Mehemed nagyvezírnek Báthori István, hogy miért 
nem küldheti a fogoly Balassa Bálintot Konstanti-

nápolyba.
1575. december előtt.

„ Az hatalmas császár es te nagyságod levelét megküldte 
az Tömösvári passa; parancsolja nekem, hogy Balassi 
János fiát, egyéb főrabokkal, az kik volnának, bekülde- 
ném az hatalmas császár portájára. Én mint hiv rabja és 
engedelmes szolgája mindenbe az hatalmas császárnak 
és te nagyságodnak, akarám tudására adni nagyságod
nak, hogy az Balassa János fia itt kézbe vagyon, de 
ezen kívül fő fogoly semmi nincs, mert az harcznak 
utána is, az melyek Békéssel való áruitatásba és prakti
kába részesek és fő indító okai voltak, azokat levágattuk 
az többinek példájáért. Az bódogemlekezetü Zulimán

*) Szamoeközi István, ki e levelet analectái közé sorozta, e jegyzést 
veti utána : „Valamint lőtt ez írás, de ez level datumja előtt egész harmadfél 
holnappal meglőtt volt Békés és Báthori vajda közt való harca Érdélben 
Szentpálnál, hanemha Békés Érdélből kiverése után is akart volna valamit 
indítani Báthori István vajda ellen.“
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császár jeles fő rabokat, kiket szablyájával, hatalmával 
megfogott: Nádasdyt, Príny Pétert, Bornemisza Farkast, 
Bebék Györgyöt az megholt János királnak és atyjának 
megadta, kiből nagy tisztessége és jó hire nevekedett az 
Magyar nemzet közt, látván az hatalmas császár hozzá 
való kegyelmességét és tekintetit. Hogyha penig engemet 
te nagyságod reá kényszerít, hogy bektildjem, szidalmas 
leszen köztök az én nevem és minden tekintetek elfordul 
énrólam; ha valamely ez idevalókba foglyá esik, soha 
semmiképen meg nem szabadéthatom, most is penig egy 
fő szolgám Barbély György fogva vagyon nálok; ha ez 
nem volna, mi nem törekednénk efféle árulók mellett. 
Ez is előttem áll, hogy nekünk keresztyéneknek htttünk 
ellen vagyon, és az megholt fejedelmek is soha egy ra
bot sem küldtek Portára, sőt sokat szabadétottak, és abból 
jó hírt nevet vöttek és szeretetet mindenektől. Könyör- 
gök azért te nagyságodnak, tekintsen kegyelmesen az én 
könyörgésemre, és mentsen meg engem ez nagy gyalá
zattal ; mindazáltal mindenekbe az hatalmas császár és 
te nagyságod jóakaratja legyen. Mikor egy szolgánk az 
Balassi fiát megfogta, egy bottal ütötte volt agyon, kibe 
megsüketült és az kórság is gyakorlatossággal üti el, 
úgyannyira vagyon, hogy sem élhet sem halhat, el 
waywt (?).“

CLIX.

Mehetned n&gyvezírnek Báthori István.
1575. dec. előtt.

„Nagyságos passa. Ezt is akartuk nagyságodnak 
értésére adni, hogy az nagyságos Budai Muztaffa passa
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mireánk mégis nehezei, és hozzánk kedvetlenséggel va
gyon, kinek mi semmi okot nem adtunk. Azt tudjuk, 
hogy több kapút az hatalmas császárénál nem esmer- 
tiink, mindenkor erre volt csak nekünk szemünk és vi- 
gyázásunk. Te nagyságodnak könyörgünk mint kegyel
mes uramnak apámnak, intse levele által, legyen jó aka
rattal és szívvel hozzánk, ne lenne ilyen kedvetlenség
gel és idegenséggel hozzánk, hogy ha mikor az üdő 
hozza, szolgálhassunk egy szívvel az hatalmas császár
nak. En kész vagyok ő nagyságához minden tisztességes 
barátsággal lennem.“

CLX.

Murád szultán levele B&thori Istvánhoz.
1575. dec. 17.

,Elődeink és atyáink, a török császárok szokásához 
képest, hozzád adott levelem által megparancsoltam ne
ked, hogy Erdélyországunk esztendőnkinti adaját ötezer 
aranynyal öregbítsed. Te parancsolatomnak engedel
meskedve, öregbítetted és tárházamba beküldted. Újból 
parancsoljuk ezen levelünk által, hogy szabott időben 
ezentúl is esztendőről esztendőre beküldjed az adót. El 
ne késsél vele; maga8ságos portánk iránt való hűséged 
kívánja, hogy ebben szorgalmatoskodjál. És ha valami 
keresztyén országból hírt hallasz, melyet nekünk is szük
séges tudnunk, akkor hűségedhez képest, a mint tudnil- 
lik le vagy kötelezve magasságos portánknak, el ne mu
lasd azt velünk közleni, miuél hamarabb lehet. Tudd 
meg, ez az én parancsolatom.1
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CLXL

Murad szultán Báthori Istvánnak újból meghagyja, 
hogy Balassa Bálintot s Bókesnek fogságba esett 

egyéb híveit Konstantinápolyba küldje.
1576. dec. 17.

,A közelebb múlt napokban adtunk levelet hozzád, 
melyben meghagytuk, hogy Balassa fiát és Sárközi Mi
hályt, a Békés háborújában elfogott egyéb rabszolgák
kal egyetemben ktildjed uiagasságos portánkra. Te pe
dig hozzánk küldött leveledben ezt válaszoltad : hogy 
a Békés háborújában elfogott valamennyi rabszolga 
áruló volt, miért is halállal lakolt megannyi az egy Ba
lassa János fián kívül, kiről írod, hogy halálos sebben 
nyavalyog. Ez okon most rabszolgáink közül hozzád 
küldjük Ámhád csauszt, komolyan meghagyván neked, 
hogy mondott Balassa János fiát és Sárközi Mihályt, a 
Békés háborújában elfogott többi rabszolgákkal egye
temben küldd azonnal magasságos portánkhoz, máskép 
nem cselekedvén, és semmi mentséghez nem nyúlván, 
mint melynek különben is nem lészen helye előt
tünk. Mert tudjad, hogy magasságos portánknál 
azokra és .különösen Balassa János fiára szükségünk van, 
nagy szükségünk. Ehhezképest jelen parancsolatunk ér
telmében, elmellőzvén minden mentséget, el ne mulaszd 
mondott csauszunkkal a mondott rabszolgákat magassá
gos portánkhoz küldeni. Másként ne cselekedjél. Kelt 
Konstantinápolyban december 17.-én 1575.‘
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CLXII.

Báthori Istvánnak Marad szultán.
1575. végén.

„Az Krisztus-valláson való uraknak urának Báthori Ist
vánnak, Erdélyi vajdának. Az én levelemet úgy értsd: Por
támnak levelet írtál, hogy Németeknek gyülekezeti volna, 
de mire volna szándékok, nem tudnád. Megértetted volna, 
hogy télbe Erdélyországra akarnak jőni, azért kévántál, 
hogy Temesvári bassának segítségfelől imánk,ha szükség 
kévánná, őmaga es elmenjen ha kelletik. Az te kévánsá- 
god szerint az Temesvári bassának parancsolatot küldet
tem, mégis hattam erősen, hogy valamikor tüled vagy 
embered menne hozzája, vagy levelet venne az segétség 
felől, azonnal annyit küldjen mennyit kévánsz, avagy ha 
kelletik, személye szerint elmenjen. Az ellenséget tré
fára ne vegyétek. De hagyom, hogy az népemnek, mely 
segétségre oda menne, élést szerezz nekie, kalauzt is, mi
velhogy az utón hántások ne lenne. Úgy tudjad. Rama
zan hónak első napján.“

CLXin.

Marad szultán újabb athnáméja Báthori István
számára.
1575. végén.

„Én ki vagyok ez világon császárok császára, urak
nak ura, Fejír és Feketetengernek, Görögországnak, 
Anatoliának, Ezrom, Diarbekis, Mizir, Halep és Bagdaad 
és Saam és Aden és Jemen és Gyurgyisztan nevö orszá
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goknak és Szerecsenországnak, Destikepcsak és Gyezair 
és Basra és Vani és Kürtő rszágnak, Cziprnsnak és Tu- 
nisnak, és Halkuluatnak és Gyezair-Alep és ezekhez ha
sonló országoknak az Isten segítsígivel császára és ura, 
én szultán Murat-han, szultán Szelim-han fia etc.

Az Erdélyországnak vajdája Báthori István mind 
az több Erdélyi urakkal, tanácsokkal öszve, kik az 
Krisztus vallásán vadnak, az én fínyes portámra embe
rek által leveleket küldötték, hogy az én atyám, az bó- 
dogemlekezetli szultán Szelim, kinek Isten irgalmas le
gyen, annak idejibe mikípen Erdélyországnak falúi, 
várasi, tartományi, vármegyéi, várai békesígbe voltának 
és innét hántása nem volt; és mikípen az megholt István 
király bírta, ez mostani vajda is olyan módon bírja; és 
ha az vajdának halála törtínnék, vagy ő maga fiai vagy 
atyjafiai közztil, ki arra méltó volna, és kit az ország 
szeretne, országul választván, az én hatalmas és fínyes 
portámra az ü hűsígek szerént hírré adnák és az vajda
ság megerösítetnék.

Azért fogadtam : hogy a miképen István királynak 
adva volt az athname-levél, azonképen adtam Báthori 
Istvánnak és mindazoknak kik utána Erdélyországba az 
vajdaságra választatnak, hogy Érdéit úgy bírják, amint 
István király bírta, azaz : Buda és Tömősvár tartomá
nyit a minemíi határral eddig ide be bírták a Halul bég 
regestroma szerént, azonképen most is és ezután is ide 
bírják. Az Halul bég regestroma kivöl pedig a mi va
gyon, a vajda bírja; és ha mikor az Budai Temesvári 
birodalom újonnan megrótatik és számláltatik, az elébbi 
mód szerént rótassék; és a mikípen bírta István király, 
ezután is azonképen bírják az utána valók, de úgy, hogy 
éntülem kövessék az ű vajdaságoknak erősítését, kit én 
nekik akkoron megadok. De az közsíget törvínyibe



256

tartsa, várakat, erőseiteket és az országot ellenségtől 
oltalmazza, erősen vigyázzon; ha valahonnat ellenség 
támadna, Budai Tömösvári beglerbegeknek és az több 
végbeli bégeknek, mi rabainknak, mindjárt hirré tegye, 
és ha az szüksíg azt kívánja, személyek szerént avagy 
népküldéssel megsegíljík; hogy az ellenségtől az biroda
lom megoltalmaztassék, elhallgatás ebbe ne legyen; az 
ellenségnek romlására legyenek; és minekelőtte az se- 
gítsíget kívánnák, az én népemnek élést szerezzenek, 
szoros és erős utakat és hidakat, hol nem mehetnének, 
megcsináltassanak, az urak és az Erdélyi vajda ágy hí
ják az én népemet és oly gondot viseljenek, hogy az én 
népem meg ne fogyatkozzék. Viszontag ha az én népeim, 
beglerbegim szűkölködnek az Erdélyi vajda segítsíge 
nélkül, mind éléssel mindennel nekik segítséggel legyen, 
és ha az szüksíg azt kívánja, vagy szemílye szerint 
vagy népe által segítsíggel legyenek mind álgyu-szer- 
számmal mindennel ők is segítsíggel legyenek; az míg 
az én fínyes portámnak hívsíggel lesznek, az én hege
imtől beglerbegeimtül és egyéb rendbeli szolgáimtul 
senkinek hántása nem leszen sem az ű birodalmoknak.

Ennekelőtte őnekik ilyen fínyes athnámét adtanak. 
Miért pedig hogy éntülem esmét athnáme-levelet kéván- 
nak, és Erdélyország olyan birodalmom nekem mint 
egyéb birodalmiul: az minemü oltalommal vagyok egyéb 
országimnak, azonképen ezeknek is leszek, kik olyan adó
adó jobbágim; azt kevánom, hogy ezek is olyan csendes
séggel és békességgel megmaradjanak. Miképen az én Is
tenben nyugó atyám adta volt az athnámét, azonképen 
én is újonnan adtam és erősítettem, így hogyha ezen 
hívségvel ez Erdélyi vajda és az urak azon szolgálatba 
megmaradnak és külömben nem cselekesznek, innét is 
az ű birodalmoknak és országoknak soha semmi bántá-
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sok nem lészen, az szokott adót minden esztendőn idein 
beküldjétek, a mi módon István király bírta, ez is bírja, 
mint az én atyám adta az fényes athnámét és fogadáso
kat tött volt: azonképen én is fogadom, bogy Halai bég 
írásának kivöle szabadon bírja; az én parancsolatom és 
athnámémnak kivöle semmi ne legyen. Ez athname-le- 
vélnek minden meghigyjen. Konstantinápolyba költ.“

CLXIV.
»Török császár quietancziájának magyarázatja.“

1575.

„ E z  p a r a n c s o la tn a k  o k a  ez. B á th o r i  I s tv á n  E rd é ly -  
o r s z á g n a k v a jd á já n a k  id e jéb e , az  o rs z á g k ö z s é g g e l e g y e 
te m b e  982 . e sz te n d ő b e li a d ó t ,  m a g y a r  a r a n y a t  tiz e n ö t 
e z e r t N a g y  M áté  á l ta l  983 . e sz te n d ő b e li S á b á n  h a v á n a k  
18. n a p já n  az tá r h á z b a  b e a d o tt.  A r ru l  m i le v e le t a d 
tu n k . Ú g y  tu d ja d  és az  én  p a ra n c s o la to m a t lu’g y je d . K o n 
s ta n t in á p o ly b a  k ö lt  9 8 3 . e sz te n d ő b e li S á b á n  h a v á n a k  
15. n a p já n .“

CLXV.

Egykorú íróknál olvassuk.
1576.

Báthori Kristóf, Istvánnak testvérbátyja, született 
1530-ban. Gyermekkorában buzgalommal vetette m a
gát a tanulmányokra; mint ifjú, Olasz-, Franczia-, Spa
nyol-, Német- és Angolországokban utazván, nagy mű
veltségre tett szert. Izabellának, majd János Zsigmond- 

I. 17
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nák kivé, a franczia udvarnál követe, végre főkamarása; 
öcscsénék fejdelemsége alatt nagyváradi főkapitány, s 
utóda a fejdelemségben, midőn István, lengyel királylyá 
választatván, 1576-nak elején Erdélynek búcsút mon
dott.

C L X V I.

A s Oroisiabnak Muztaffa Budai passa.
1576. febr. 17.

„Mi Muztaffa passa, az hatalmas Török császárnak 
főheltartója Budán és gondviselője Magyarországnak.

Ti Orosziak, ezt adjuk mi tinóktök tudtotokra : 
hogy az hatalmas császár jóakaratjából adtunk mi tito
két tisztül egy jámbor vitézlő szömélnek, Muztaffa izpa- 
hiának; azért jűjetök be hozzája, az mi az hatalmas csá
szár jüvedelmét illeti, esztendőnként szolgáltassátok bé, 
így lészön hogy békével maradhattok. De ha süket
ségre veszitök és bé nem jü ttök , tudjátok az t: hogy 
mindönnek szolgálatjában jár, és mindön megkéváuja 
az ü jutalmát; ha mi nyomorúság esik rajtatok, mi re
ánk ne vessétök. Datum Budae 17. die Februarii anno 
1576.

Gyulára Rechep izpahiáhbz jűjjetök és azzal vé- 
gezzetök.“
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Maximilián konetántinápolyi követének Ungnad Dá
vidnak lelkésze Gerlach István, naplójába jegyezte:

1576.

Marczius 7-én uram azt beszélte, hogy az Erdélyi 
iigyviseló' íródeákja neki másolatban megküldi mind
azon leveleket, melyeket ura, az ügy viseld, a vajdának, 
s viszont ez, az ügyviselőnek ír a Lengyel ügyről. Hogy 
nemkülönben azt is közli vele, mit a Lengyelek a Török 
császárnak, s a nagyvezir a vajdának ez ügy körül ír
nak, valamint hogy az ügyviselőnek a nagyvezírrel 
való értekezleteiről is tudósítja.

Marczius 20-án Ámhád csausz megjővén Erdélyből, 
hírt hozott, hogy a vajda (István a választott Lengyel 
király) ezer emberrel Moldvába ment, s hogy a császárt 
kérte : küldené akkor az új vajdának a fejdelmi zászlót, 
mikor néki, Istvánnak, Lengyelország már hódolni 
fogott.

CLXVií.

CLXVIII.

Murád szultán a Budai pasának.
1576.

„Budai vezéremnek, budai passának, Muztafa pas- 
sának Isten adjon előmentet, hosszú életet. Az én pa
rancsolatom oda jutván, úgy tudjad meg. Ennekelette 
Erdélyi vajda ki vala, Báthori István Lengyelországi ki- 
rál lön, és az parancsolatom szerént, egy kévés haddal 
elmene az királságra; és mast hogy elment, Moldván
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által, nekem tudtomra adák, és hogy az Német királ go
nosz szándékkal volna, nagy hadat támasztott, mely 
felé volna szándéka, nem tudhatjuk. Ez dologért azért 
az Temesvári passának is parancsolatomat kildtem, hogy 
minden hadával készen légyen, és az Békési kastély 
mellé szálljon táborba. Az Erdélyi uraknak is parancso
latomat kildöttem, hogy ők is készen legyenek. Te is az
ért az tealattad valókat , Budához tartozó hegeket, ne
meseket, izpajákat, kiki az mint tartozik tervén szerént 
felülni, fegyveresképen viadalhoz való készülettel, hada
kozó szerrel felkészítsed, és az martalózok is izaraliakis 
fegyverökkel készen legyenek, tenmagad is penig szol
gáidat is azonképen fegyveres módra elkészítvén, men
nél hamarébb lehet, szállj Szolnok mellé táborba, mert 
mast nagy szükség kívánja, és igen parancsoljuk. Mi
kor oda ju t hozzád ez én parancsolatom, ne késsél. Az 
kik oda hallgatnak hozzád Budához, begek, zpaják, zaj- 
mok és egyéb rendek, azok is az mint tartoznak tervén 
szerént, fegyverekkel elkészüljenek, oly készülettel és 
szerszámmal legyenek, mely kívántatik az ellenség el
len, az kivel szembe kell megvívni, és temagad is szol
gáiddal egyetembe fegyvereddel elkészülvén, semmit ne 
késsetek, mindjárást elinduljatok, mind az egész Budai 
haddal Szolnok mellé szállj táborba. Az ellenség felé 
vigyázzatok erősen, ahozképest ha az ellenség, kitől Is
ten ótalmazzon, valamelyik országra indulna, az Temes
vári passával és az Erdélyi urakkal, nemesekkel egy
mást értsétek, valahol jobbnak intízitök, együvé szánja
tok, mindnyájan egyenlőképen fogjátok az dolgot, úgy 
cselekedjetek,, hogy az ellenséget megverjétök, az szik- 
ség mutatja, hogy vitéz módra víjatok, és úgy cseleked
jetek, hogy az ti orczátok fejér legyen, megmutassátok 
valóba magatokat. És az ellenség felől minemö készü-
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leti légyen, valamit értendesz, nekem add tudtomra 
mindenkor.

Ezt írtad nekem: hogyha az ellenség az frígyhöz 
nem akarná tartani magát, az Boznai beget Ferhát be
get minden hadával segítségedre kildeném. Az Bozna 
végbe vagyon, mindenkor annak is ótalmazására gon
dunknak kell lenni, az Boznai beget oda nem kildhetjük. 
Ha az ellenségnek indulása leszen, az Budai és Temes
vári had és az Erdélyi had együtt lévén, az ellenségnek 
romlására lehettek. Úgy tudd meg. Ez az én parancso
latom.“

C L X IX .

Erdély rendelnek Murad szultán.
1576.

„Erdélyországi uraknak, nemeseknek, porkolábok
nak, tiszttartóknak, bíráknak. Ez én parancsolatom oda 
jutván, adom tudtotokra, s így értsétek meg: Ezelőtt 
az mely uratok vala, az én parancsolatom szerént Len
gyel királylyá lön, és mast egy falka haddal elment az 
királságra. Mikor Moldvába jutott és ott általment, 
tudtomra adák. És hogy mast az Német király nagy 
készületbe vagyon, hogy egyik országot megvegye, 
oly szándéka vagyon. Én is azért ezt megértvén, az Bu
dai vezérpassának parancsolatomat kildtem, és erősen 
meghattam neki, hogy minden alatta való néppel és had
dal kiszálljon táborba Szolnok mellé. Azonképen meg
hattam az Temesvári beglerbegnek is, hogy ő is minden 
népével Békés mellé szálljon. Ha úgy leszen, hogy az 
ellenség valamelyik országra indulna, megparancsoltuk,
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hogy mind az Budai passa mind az Temesvári passa 
minden hadokkal nektek ségitségtekre menjenek. De 
ti es mint ezelőtt nekem híveim voltatok, mast is 
azonképen legyetek. Es miért hogy Báthori István 
az Lengyel királságra ment, az ö atyjafiát, kit he
lyébe hagyott az vajdaságba, fejenként azt uraljá
tok, és mind fejenként mind fegyverekkel, mind szolgái
tokkal, népetekkel menjetek mellé, ha az ellenség oda az 
országra indul, az én vezéremmel és beglerbeggel egy
mást értvén, valamely felé szikség leszen indulni. És őtő
lök tihozzátok ember jutand, egy érát se mulassatok, 
menten menjetek az ellenségre, legyetek romlásokra. Ezt 
parancsolom tinektők. És, hogy mikor ez én parancsola
tom oda jutand hozzátok, és megértitök, mint ezelőtt ne
kem hívek voltatok, mast is fejenként az Erdélyi haddal 
Báthori Kristóf mellé menjetek és győjetök. Valamint ő 
ismeri és aránzá hogy jobb leszen, készen legyetök, és 
az ő szovát fogadjátok, tőle hallgassatok, és vele egye
tembe az ellenségre legyen vigyázástok, valamely felé, 
az országnak valamelyikre az ellenség indul, mihelyt az 
én vezéremtől és beglerbegemtől oda ember jutand ti
hozzátok, valamint jobbnak itíli Báthori Kristóf, őtőle 
várjatok belőle, és egyenlő szívvel, akarattal legyetek, 
és az Isten segítségével az ellenséget mindenkor meg- 
győzitök, jól forgódjatok és jól szolgáljatok. Ha az Úr
isten engedelme leszen, én is az ti szolgálatotokról el 
nem feletkezöm, kegyelmességet cselekeszem veletök. Ez 
én kívánságom ez titőletök, Erdélyi urak, nemesek, por
kolábok, bírák fejenként kik vattok, hogy híven és jám
borul szolgáljatok mindenkor. Az ellenségre legyen nagy 
vigyázástok, és valamit értetök felőle, adjátok tudtomra 
mindenkor. Ezt úgy tudjátok meg. És ez én parancsola
tomat meghigyjétek. Datum etc.“
*
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Erdély rendelnek Marad szultán.
1576.

„Erdélyországi uraknak, nemeseknek, tiszttartók
nak , porkoláboknak és bíráknak. Adom tudtotokra, az 
én parancsolatom odajutván: hogy az ki ezelőtt Erdélyi 
vajda vala, Báthori István, az én parancsolatom szerént 
Lengyel királylyá lön, ki egy falka haddal odament az 
királságra. Mikor Moldván általment, nekem tudtomra 
adták. Értettem, hogy az Német had készen vagyon, ki 
valamely felé indolna vagy egyik országra vagy másik
ra. Megparancsoltam az én vezéremnek Budai passának, 
hogy Pest mellé kiszálljon minden hadával és erősen 
vigyázzon az ellenségre mindenfelé. Az Temesvári passá
nak is meghadtam, hogy Békés palánk mellé szálljon az 
Temesvári haddal. Ti es fejenként, az mely vajda mast 
Érdélbe vagyon, Báthori Kristóf vajda mellé gyűljetek, 
az mint én ezelőtt is nektek levelemet küldöttem. Mert az 
én portámra Kristóf vajda levelet küldött, hogy az Kirva 
kastélt az német had megszállotta és meg is vette. És 
hogy Erdélyi hadat felvötte volt, és reá akart menni az 
segétségre, de az nagy havasok miatt sem lovag sem 
gyalog el nem mehetett volna, és az hónak nagy volta 
miatt; de ha Husztot meg akarná szállani, Hagymássi 
Kristófot főkapitánt kildené ki az haddal Váradra, hogy 
onnét megsegétené, mert onnét meg lehetne reájok 
menni; és hogy mindjárást kikildené az hadat, nekem 
tudtomra adta. Én is azért az Budai passának eliezképest 
paranssolatomat kildtem, hogy minden hadával Pest 
mellé kiszálljon táborban, és ha az szükség mutatja, 
őmaga is személy szerént induljon, az Temesvári begler-
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beg is minden hadával kiszálljon, és Hagymássi Kris
tóffal egymást értvén, az mint jobban ismerik, cseleked
jék azt Istoi segétségével. De az mely hadam nekem 
oda megyen az ti segétségtekre, azt kívánom, hogy an
nak élést szerezzetek, hogy élés miatt fogyatkozások ne 
legyen. És az Német hadat Erdélyben be ne bocsássátok, 
mindenképen azon legyetek, azt parancsolom tinektek. 
Mely dologért én most odabocsáttam az én csauszomat 
Amhath causzt, hogy mind fejenként ti es oda gyűljetek 
Kristóf vajda mellé egy szívvel és egy akarattal. Ha kit 
ismertek, hogy közietek áruló és kétszínű volna, mind
nyájan érte legyetek, hogy megfogjátok és Báthori 
Kristóf kezében adjátok, hogy az minemö bintetést vél
tek felűlek, azzal őket megbintesse. Az Erdélyországot 
afféle árulóktól tisztán tartsátok, áruló közietek ne le
gyen, mert én, úgy tudjátok, Erdélyországot meg aka
rom oltalmaznom az ellenségtől, mint tulajdon saját én- 
magam országát, mely országbeliek eddigis az én átal
lnom alatt békességgel nyugottanak. Isten ótalmazzon 
tőle, ha Erdély országba Német had bemenne az ti gond- 
viseletleneégtek miá, hogy ellene nem állanatok. Bizony
nyal tudjátok, hogy nektek nem jól lenne dolgotok. Jól 
hallottátok mint volt Temesvárnak dolga; ha oda is Né
metet bocsáttok be, mint Temesvár országba, nektekis 
szinte úgy leszen dolgotok, kezetekből az országot el
vesztitek. Arról azért megemlékezvén, eszeteken legyetek, 
és szemeiteket felnyissátok, az ellenség ellen mindenké
pen igyekezzetek, és az országba be ne bocsássátok. Ezt 
így tudjátok meg, etc.“
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C L X X I.

Nagy Máté portai ügyvieelőjéaek Báthori Kristóf.
1576. május 18.

„ , .............. szerelmes atyánkfiának Lengyel. . . .
meglett koronázását..........el egyetembe ím megírtuk
az hatalmas császárnak és az basának; az dolgot meg
érted az levelek másából, kit oda küldtünk neked; te is 
ez dolgot add úgy érteni az Portának; biszszük penig 
hogy Lengyel király is az oda való dolgokból informálja 
az Portát embere által ;'te is azért megértvén az dolgot» 
az mint az mi atyánkfia informálja, ahozképest formál
jad beszédedet, csak hogy igen nagy gondviselésed le
gyen, hogy az Portának ily vélekedése mifelőliink ne lé
gyen: hogy mi Lengyelországtól függenénk és szolgál
nánk ; mely dolog felől ha emlékezet lenne, bátoron 
szólhatsz, hogy mi sohova nem hallgatunk, sohonnan 
egyebtinnen nem függünk, hanem csak az hatalmas csá
szártól.

Ha mi új dolgokat, híreket érthetsz, ez mostani le
vélvivő által is, Rácz Iván által mindenekről írj, és min
ket bizonyossá tégy. Nec secus feceris. Datum in oppido 
Szék, 18. Maji anno Domini 1576. Christophorus Bá
thori de Somlyó.“

C L X X II .

Báthori Kristófnak Marad szultán.
1576.

„Erdélyi vajda, Kristóf vajda, az Krisztus vallásán 
való magyari uraknak ura. Ez az én parancsolatom oda
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jutván, úgy tudjad meg: hogy mast énnekem szikségem 
vagyon sólymokra; azért ott Erdélyországba, az melye
ket találhatnak nekem valókat, harminczat kildj mindjá- 
rást, melyekért az én udvarló csauszim kezzül egyet, 
Haszán csauszt oda hozzád bocsáttam, ki mikor oda jut 
hozzád, az minemöket ott Erdélyországba találnak nekünk 
valókat adasd ő kezébe. Ezt míveljed az én barátságom
ért, hogy harminczat kildj. Add penig, az csausz kezébe, 
ö meghozza az én portámra. így tudjad meg. etc.

Vagyon hatvan napja hogy költ.“

C L X X III.

Báthori Kristófnak a szultán madarászmestere.
1576.

„A z K r is z tu s  v a l lá s á n  v a ló  m a g y a r  u r a k n a k  u ra , 
B á th o r i K ris tó f, e rd é ly i v a jd a . K e s z e n e te m e t s z o lg á la to 
m a t íro m  te  n a g y s á g o d n a k . E z t  a k a ro m  tu d to d r a  a d 
nom , h o g y  az  m in cm ö  só ly m o k a t o t t  É rd é lb e  ta lá ln a k  
jó k a t ,  v á lo g a tta k a t ,  az  h a ta lm a s  c s á sz á r  H á z á n  c s a u sz t 
o d a k ild te  h o zzád  é re t te ,  p a ra n c s o la to t  is k ild e tt .  E n  is 
k e n y e rg ö k  n a g y s á g o d n a k , h o g y  n a g y s á g o d  H á z á n  
c sa u sz t jó  k e d v v e l lá s s a d ,  és  az  h a ta l  (?) jó  s ó ly m o k a t 
k ild j. E n  is te  n a g y s á g o d h o z  jó  a k a r a t ta l  v a g y o k ,  m in 
d en  j a v á t  k ív á n o m  n a g y s á g o d n a k . E z e lő t t  m ik o r  az  
hasvaseli vajda az sólymokat bekildte, nekem is kettőt 
vagy hármat kildett. Kenyergek nagyságodnak, hogy 
nagyságod is kildjen nekem is. Kit megszolgálok nagy 
Ságodnak. Isten tartsa meg nagyságodat. Házán Chia- 
kargcy passa madarászmester.“
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Báthori Kristófnak Mehemed nagyvexír.
1576. június vége előtt.

„Erdélyi vajdának Báthori Kristófnak, ágy mint Er
délyi uraknak fejedelmének, köszönetemet és magam 
ajánlását. Az minemö atyafiuságot míelhettem veled, 
megmíeltem. Megértettem a nagyságod levelét, melybe 
irod, hogy a nagy Isten a te atyádfiát, az én ba
rátomat , a Lengyel királságra bevitte a hatalmas 
császár akaratjából, székibe ült és megkoronáztatott; 
és hogy azokra indult volna, kik még fejet neki 
nem hajtottak volna. Azt is irod, hogy most sohol 
Német had semmi készen és táborba nem volna, ha
nem csak a kik az erősségekbe vadnak. Egyéb dolgok
ról is valamit írtál, mindeneket mind én és mind a hatal
mas császár megértettünk ; és Moldovai vajda is minde
neket azonképen irt meg és semmibe nem különbőz az ö 
irása is. Ezeket mi hallván, Istennek hálát adtunk, jól 
cselekedtetek, és Istent azon kérjük, hogy a kik baráti 
és jóakarói az hatalmas császárnak, azokat szerencsél
tesse, az kik pedig ellenségi, azokat megrontsa; tégedet 
pedig intünk, hogy kétfelé tekints, bírjad magadot, és 
az országot törvényébe megtarts, megőrözd megótalmazd 
a földet. Azonképen mindjárt megírd atyádfiának is Len
gyel királnak, hogy ő is azonképen cselekedjék, az or
szágot csendesítse meg, és egyességre hozzon, mindene
ket, vonja hozzá azokat szép szóval, a kik eddig külöm- 
bet értettek.

Továbbá: a Tatárral jó szomszédságot, barátságot 
tartson, és a mi szokott fizetése neki az elébbi királtól

CLXX1Y.
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járt, adja meg neki, bocsássa mindjárást emberit hozzá 
ez dologért, hogy az ország is megnyugodjék miattok.

Értjük azt is leveledből, hogy a Német király a 
Muszkvával fríget vetett volna, kit hogy megértőnk, 
mindjárt megparancsoltuk Tatár hámnak, hogy reá iu- 
diíljon, Tatár hám azért ráindult, főképen hogy halálát 
hallotta a Muszkvának; hiszszük Istent, hogy a Muszk- 
vátdl hántása nem leszen Lengyelországnak; mindaz- 
által királ azt ne nézze, hanem ugyan hozzá küldjön a 
Tatárhoz, és kedvét keresse, hogy Lengyelországnak ne 
ártson.

Továbbá: a hatalmas császár portájára is emberét 
és levelét küldje, miért hogy császár hozzávaló jó voltá
ról illik megemlékezni; az Lengyel uraktól azonképen 
levelet küldjön, és törekedjék hogy azon fríg és békes
ség tartassák ezután is meg mint ennekelőtte való kirá
lyok idejébe volt Lengyelország között és a hatalmas 
Török császárok közt.

Irtunk a két passának is, Budainak és Temesvári
nak, hogy valamikor a Német ellen szükség leszen az ő 
segétségek, mindjárt mellette legyenek és megsegétsenek; 
te is mindenfelé vigyázz; az válahonnat valamit érthetsz, 
a hatalmas portának ide értésére adjad.“
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Báthori Kristófnak Ferhát bég fia.
1576. június vége előtt.

„Szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint ke
gyelmes uramnak és apámnak. Tudja azt nagyságtok, 
hogy az én szegén atyám sokat szolgált az országnak, én 
is pedig azon igyekezem, hogy én is szolgáljak; azért 
könyörgök, hogy nagyságod írjon a Portára, hogy le
gyek császár csausza.“

CLXXV.

C L X X V I.

Portai ügyviselőjónek Báthori Kristóf.
1575. június.

„Egregie, nobis sincere dilecte, salutem et favorem. 
Miért hogy a Németnek szándokát és készületit értjük, 
hogy jövendő Szent-Mihály-hénak 17. napjára a király 
Németország erejével személye szerint akar Lengyel- 
országra menni; és másfelől ide reánk is Érdélre 
hadat bocsátani: azért e dologban a Portára emberünket 
küldtük és a hatalmas császárt és a főpassát levelünk ál
tal idején megleltük, minden dolgokat értésekre adván. 
A mit pedig császárnak és a passának irtunk, mását e le
vélbe kötve kegyelmednek küldtük, hogy abbéi teneked 
is minden dolgok értésedre legyenek, és ahhozképest 
tudjad az mi dolgunkat mind császárnál és a passánál 
traktálni.

Azért hagyjuk, hogy hív és szorgalmatos légy ez 
dologban, és értelmet vévén a levél másából, aszerént 
traktáld dolgunkat a passánál és a Portán; főképen pe
dig oly parancsolatokat szerezz ide ki a végekbe, a Bu
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dai, Temesvári passának és zpahiáknak, hogy a segétség 
dolgába meg ne fogyatkozzunk. Mert a Német avval biz
tatja magát, hogy minket a Budai és Temesvári passa 
meg nem segét, oly értelmek vagyon velekf vagy ha 
megsegétene is, de késen, mikor megesett rajtunk a ve
szedelem. Ezt a passának igen eleibe adjad, nem hogy 
mi szónkkal vádoljad a passákat, de elég hogy a Néme
teknél, ez e hír bizonynyal hirdettetik. Azért szükség, 
hogy erős parancsolatokat szerezz, kibe meg ne fogyat
kozzunk,

Továbbá, ha valamiképen panasz ment volna a 
Portára a Desznyeiek ellen, hogy kastélt akart volna 
ott a Német párt a hatalmas császár végei ellen csinálni, 
és ha a passa emlékezik róla, el ne hadd a passának 
semmiképen hinni, és nagyobb bizonságért kérj oly em
bert k i, a kinek szava meghihető, hogy ki meglássa a 
helt, megérti attól a passa, ha különben nem hiszi, hogy 
nem kastélt akartak, h a . . . . . .  . csőrös kertet csinálni
De erről úgy szólj, ha panasz ment és a passa emléke
zik ; ha pedig nem emléti, te se emlékezzél; ha emlékez
ned kell pedig, summája csak ez: hogy ennekelőtte a 
csűrös kert, Desznyébe fenn volt a kastély mellett, hová 
a gabonát és majorságot nagy munkával hordták. Azért 
az asszony, Bebíkné, a szegénségnek akarván terhét 
könnyebbíteni, engedi azt, hogy alatt a falú szeribe a té
rén csináljanak kertet és majorházat. Azt csináltatják 
volt a Bebékné szolgái, hogy rá ütöttek a Jenei törökök 
és négyet elvittek bennek. Azért ha emberét bocsátja a 
Portáról, a passa is meglátja, hogy különben nincs a do
log , mert nem tudom metszenek (?) ott a kastélylyal, 
kastélya vala ott az asszonnak, csak tarthatná azt. Más 
dolog meg azt mondják, hogy Báthori Miklós számára 
akarták foglalni. Az is hamis panasz, mert az asszony
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kérte vala meg tőlem minap a kas télt új adományod 
arra vitt iktatót a Váradi káptalanból országnak törvé
nye szerént, azok voltak ott, azok iktatták; arról költöt
ték, hogy Németnek akarták foglalni, ki ha úgy volna, 
nem káptalannal hanem haddal foglalná az ellenség. De 
semmi abba nem volt. Azért ha szükség leszen, erősen 
ments és kérj embert ki bátran, a ki meglássa, a dolgot 
megértse voltaképen mint volt1.

C L X X V II.

Azoknak lajstroma, kik Báthori Kristófnak Marad 
szultántól a fejdelmi zászlót hozták.

1575. július.

„1. Az hatalmas · császár fő lovászmestere Mehe- 
med aga.

2. Ahmed csaus.
3. Kejnam bég és az császár dragumanja Muzda- 

fa másod magával.
4. Hozya.
5. Agának kihája.
6. Házán bég.
7. Mezín.
8. Lovászmester az agáé,
9. Kapucsi-baseája az agának.
10. Az aga főtálnakja.
11. Az aga deákja.
12. Az aga komornikja.
13. Az aga tálnaki kihája.
14. Az aga szakácsi feje.
15. Az aga kilerczi-bassa avagy feje.
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16. Cyader mehtor-bassí.
17. Atmeczi-bassi.
18. Ezektől megy válva az agának 34. szolgái 

vadnak.
19. Izpahiák ötön vadnak, és az Ahmed csaus ro

kona Abdi bég.
20. Fő zászlótartó.
21. Tizennyolcz sípos, dobosok.
22. Harminczkét taraezjok.
23. Ezeknek tanítváni 26.
24. Az kapucsiak közöl főember hakczi - bassi 

Ahmed.
25. Ugyan az kapucsiak közöl három bölök-basai.
26. Ezektől megválva az kapucsiak 24. vadnak.
27. Az lovászok 34. vadnak.
28. Az denecziak előtt zernefer, ez mellett 10. de- 

neczi és 10. tanítváni.
29. Hét katerczi, ezeknek hét tanítváni.
30. Három deliak.
31. Három puskás.
32. Az Ahmed csaus szolgái 18.
33. Huszajn Fergögböl 2. magával vagyon.
34. Az izpahiáknak hat szolgái.
35. Az kapucsiak szolgái 28.“
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Báthori Kristófnak Marad szultán.

1576.

„Az Krisztus vallásán való Erdélyi uraknak urának, 
Báthori Kristófnak, Erdélyi vajdának, köszönetemet, jó
akaratomat nagy kegyelmességgel.

Oda jutván az én parancsolatom, azt így értsed:
Az Erdélyi vajdaságot neked adtam, és zászlómat 

neked küldtem, az én aranyos zkófiámat is tollastol küld
tem az én zancsákomtól, és lovat minden szerszámostol, 
affelett kaftánokat; és az alattad való uraknak is kaftáno
kat küldtem; és ezt az én levelemet, úgy mint a tisztről 
és országról való levelet, úgy küldtem az én zancsákom 
és fő lovászmesterem Mehmet aga által. Azért valamit 
neked küldtem, mind zászlómat, zkófiámat, kaftánimat jó 
névén vegyed, és az uraknak is elosztasd az én kaftáni
mat, azoknak, kik az én ajándékomat érdemlik. Az köz
ség is mindenfelé értse, hogy nekem tekéntetem és gond
viselésem vagyon reátok. Az vajdaság tisztit nagy gond
viseléssel bírjad és vigyázással, az ellenségtől az orszá
got őrözd és ótalmazd, és minden híreket nekünk érté
sünkre adj, és az én zancsákomtól az elébbi zászlónak a 
gombját, kit atyám Báthori Istvánnak küldött volt, küldd 
be esmét, mert szokás. Ezt így értsd.“

CLXXVIII.

I. 18



274

Báthori Kristófnak ós as Erdélyi rendeknek Marad
ssultin.
1676. július.

„Az Krisztus vallásán való Erdélyi uraknak urának, 
Báthori Kristófnak, Erdélyi vajdának és mind az urak
nak kőszenetemet írom és jóakaratomat, minden ke- 
gyelmességemnek ajánlásával.-

Enn ekelőtte a ki Erdélyi vajda vala, a Báthori Ist
ván, az, az én kegyelmességemnek általa a Lengyel királ- 
ságra ment fel, és székibe ü lt; mikor elment pediglen, 
levele által énnekem tudtomra adta, hogy Erdélyország 
ő helyébe az ő öregbik atyjafiát, tégedet Báthori Kristó
fot választott úrrá és vajdává, minthogy úgy is illett an
nak lenni. Hogy megkoronázták Lengyelországba, az
után énnekem ismét könyörgött, hogy az ő atyjafiának 
a vajdaságot megadjam.

Azért értvén, hogy tégede t illet az Erdélyi vajda
ság , az én hív zancsákom által én is neked adtam és 
zászlómat is küldtem, hogy bírjad az országot, hogy az
után te is olyan légy, mint az atyádfia; és engem híven 
szolgál (j) és az országot ótalmazd, az községet őrezd, 
meg ne hadd nyomorodni, és valamit értesz az ország 
állapatja felől, nekem adj hamarsággal mindeneket tud
tomra, és az adót, a mi eddég onnat beszolgáltatott, ez
után is beszolgáltassátok, mert én Erdélyországot olyan 
országomnak, sajátomnak^tudom, mint több országi
mat, kiért én is minden ótalommal meg akarom Erdély
országot őrezni, hogy ellenségtől hántása ne legyen se 
uraknak se egyéb rendeknek, se penig községnek; nem 
akarom, hogy senkitől hántása legyen, sőt az én bíró-

CLXXIX.
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dalmom alatt valóktól is, miért hogy Erdélyt sajátomnak 
tartom , mint egyéb országimat. Ez mellett az én erős 
parancsolatom ez , az Erdélyi uraknak és minden ren
deknek, tiszttartóknak és nemes rendnek: hogy minde
nek nagy hívséggel hozzád hallgassanak és tőled figg- 
jenek, senki a te parancsolatod kívül ne járjon, minde
nek azt fogadják, a mit nekik megmondasz; te is penig 
azoknak légy jóval és vidd elő dolgokat az hívségek és 
szolgálatjok szerint, kinekkinek a mint érdemlik; és az 
szegín községet régi törvínybe tartsátok, valami új és 
gonosz törvín közikbe be ne szálljon. Ha penig valami 
ellenség támadna reátok, minnyán azon legyetek, hogy 
határotokba be ne bocsássátok, hanem azelőtt minden 
romlására legyetek; az ellenségtől magatokat és köz
ségieket ügy ótalmazzátok, hogy senkinek se őmagát 
se marháját el ne engedjétek vinni, megőrezzétek. Ha 
pedig ellenségeddel nem kezdhetnél bírni, tehát az én 
leveleimet és parancsolatimat, kiket küldtem, Budai és 
Temesvári passának küldjed hamarsággal, kik az én pa
rancsolatom szerint melletted lesznek; és mind együtt 
veszedelmire legyetek az ellenségnek egymás értelmivel; 
ellenségemnek ellensége légy, barátimnak barátja légy, 
mint ezelőtt való vajdák miképen voltának, hív légy; az 
portámtól hallgass, és az kik temelléd az én birodal- 
momból segítségre mennek, mind önmagokat, mind 
hozzá tartozókat és marhájokat megótalmazd, hogy 
kárt ne valljanak; ha mi gonosz ember támadna penig, 
ki nekik kárt tenne vagy akarna tenni, megfogd és ér
demek szerint meg is büntesd. Az én parancsolatomat 
így értsed így tudjad. Az Úristen tartson meg, adjon 
hosszú életet etc. Ez levél költ Konstantinápolban, ez 
elmúlt hónapnak közepin.“

18*
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C JiX X X .

A török követség által hozott, s a szultán nevében 
Báthori Kristófhoz intézett jegyzék.

1676. július.

„Mikoron űj vajdaválaszra ment a dolog, mindenkor 
szokás volt, hogy a csaus-passának külön ajándék já r
jon. Ezért hagyom, hogy Ámhát csaus által, a mi a 
szokott ajándék, azt küldd meg neki.

Az nissancsi passának, ki a császár czimerét Írja a 
levelekre, és a cancellariusnak, és több deákoknak a mi 
törvények volt, azt nekiek is küldd meg.“

C L X X X I.

A török követség valamely tagjához intézett 
kérelem.
1576. július.

„Az Ahmed felől el ne feletkezzék kegyelmed, hanem 
könyörgeni vajda uramnak kell, hogy valamellik bö- 
lökbe bevétettessék, azaz, az espahiáknak valamel ren
dikben bevétettessék, és neki ölefe adattassék.

Az másik Ahmed, az Begner Markos felöl is el ne 
feletkezzék kegyelmed, hanem ölefája feljebb tétessék, 
mely vagyon zag bölökben, azaz: jobb kéz felől járó se
regben.'1
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Mehetned nagyvezírnek Báthori Kristóf;
1676. július 24.

„Nagyságos passa, nagyságodnak köszönetemet, 
szolgálatomat írom. Adjon Isten nagyságodnak hosszú 
életet és minden jó szerencsét. A hatalmas császár zász
lóját, levelét és emellett te nagyságod levelét is nekem 
meghozták. Te nagyságodat miolta az Úr Isten felemelte, 
e vezérségre vitte, azulta minden időbe, az én atyá (m)- 
fiának is minden kegyességét jóakaratját megmutatta. Is
ten segétségével, hatalmas császár akaratjából és te 
nagyságod tanácsából az én atyámfia Lengyel királ- 
ságra ment, székibe ült, engemet ez ország vajdává vá
lasztott, Isten után te nagyságod gondviseléséből, taná
csából, jóakaratjából; a hatalmas császár is zászlót kül
dött főembere főlovászmestere által. Én a hatalmas csá
szárnak kegyességét minden hivséggel meg akarom őr
zeni, nagyságodnak is jóvoltát meg akarom teljes éle
temben hálálni; mint az én atyámfia a hatalmas csá
szárnak és portának hive volt, azonképen teljes éle- 
temhen híséggel akarok lenni; minden urakat és rende
ket törvényébe tartok, gonosz törvént költeni nem ha
gyok, hatalmas császár ellenségeinek ellensége leszek, 
barátinak barátja leszek, tehetségem szerént Isten után 
a hatalmas császár szerencséjével; ellenséget ez ország
ba nem bocsátók, ellene állok, és ha vele nem bírok, a 
hatalmas császár beglerbeginek tudtára adom, egyaka- 
rattal Isten segítségével ellene állunk. Noha mostan 
csendességét értjük, de dolgaira vigyázván, ha mit in
dát, ellene állunk. Most a Lengyel királ is Varsavába va
gyon, ellenkezőit naponként, óránként hajtja, nem igen

CLXXXII.
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vagyon immár ki különbet értsen. Bécsi királt mondják, 
hogy Németországba gyűlést tétetett, Németországra 
hadát készítette; ha mi efféle dolog leszen és egyéb álla- 
potját is , fókövetit rövid nap Portára bocsátja Lengyel 
király, a hatalmas császárnak és nagyságodnak is min
deneket tudására ad.

Továbbá Mehemet agát, a hatalmas császárnak 
ilyen főemberét, a nagyságod tanácsa szerént is , böcsti- 
lettel és szeretettel láttuk, országnak törvénye szerént az 
hatalmas császár zászlója hozásáért megajándékoztuk, 
azon kívül minden böcsülettel *) voltunk hatalmas csá
szár tekéntetiért és te nagyságodért. Rövid nap mi is 
főkövetinket a hatalmas császárnak portájára eresztvén, 
szokott adónkat hatalmas császárnak beküldjük, könyö
rögvén ő hatalmasságának és te nagyságodnak, hogy 
ennekutána is hatalmas császárral te nagyságodótalmo- 
zónk és gondviselőnk legyen, kiért mind mostan mind 
ezután teljes életünkbe te nagyságodnak háladatosok 
akarunk lenni, és voltaképen megmutatjuk. Az mi a 
több dolog: követek által mindenekről izenök.“

CLXXXUI.

Murád szultánnak Báthori Kristóf.
1576. július 24

„Hatalmas győzhetetlen császár, az Ú risten egy na
podat ezerré tegye, adjon győzedelmet ellenségid ellen 
és hosszú életet. Az hatalmasságod levelit énnekem ha

*) Egy vagy két, a felső lapszélen levő szó a könyvkötő által levágva.
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talmasságod főlovászmestere Mehmet aga meghozta; 
hatalmasságod zászlóját is és egyéb kegyelmességéböl 
küldött ajándékokat is énnekem azonképen meghozta. 
Én hatalmasságodnak minden kegyelmességét megta
pasztaltam, kiért hatalmasságodnak az Úr Istentől min
den jót kevánok, igyekezvén is azon, hogy a hatalmassá
god kegyelmességét teljes életembe megszolgálhassam, 
kibe halálomat is soha nem kémélem. Ennekelőtte az ki 
Erdélyi vajda volt, Báthori István, az én atyámfia, Isten 
után te hatalmasságod kegyelmességéböl Erdélyorszá- 
got törvénybe és csendességébe bírta, őrizte, az most 
Lengyelországba ment hatalmasságod parancsolatjába 
és székibe ült. Mint ezelőtt hatalmasságodnak tudtára 
adtam, Erdély ország minden urakkal, nemzetséggel en
gem vajdájokká választott és urokká, országul engem 
vöttek és megböcsüllöttek; mint te hatalmasságodnak 
az én atyámfia Báthori István hive volt, Isten segítségé
vel én is te hatalmasságod hive vagyok, azonképen Er- 
délyországi urak, nemesség, község; semmi gonoszság, 
egyenetlenség itt nincs, mindnyájan te felséged hívei, és 
engem uralnak egyakarattal. Az országot ellenségitül 
Isten segítségével oltalmazom, minden rendeket törvény
be tartok, hogy senkitől meg ne nyomorodjík. Mostan 
te hatalmasságod félelme miatt az Német ellenség be
szállóit táborábul, csendességbe vagyon; ha az ü szo
kása szerint esmeg gonoszát te hatalmasságod orszá
gára szándékozik, Isten segítségével erőnk szerint ellene 
állok, hatalmasságod országába be nem eresztem, ellene 
állok. Ha vele nem bírhatnék, sokaságát, erejit látnám, 
hatalmasságod beglerbékének tudtára adom; egy érte
lemmel Isten után hatalmasságod szerencséivel ellene 
megyek, és velek veszedelmire igyekszem lenni. Hatal
masságod ellenséginek ellensége leszek, barátinak ba
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rátja leszek. Mint ezelőtt való vajdák hatalmasságod por
tájáról hallgattak, én is arról halgatok. Gonosz emberek 
ha kik támadnának, azoknak rontójak leszek. Az én 
atyámfia is Isten segítségével, hatalmasságod szerencséi
vel székibe ült, királné asszont elvötte. Ennekelőtte 
Krakkóba megkoronázták, azután Yarsoviába ment; 
útjába pártosokat, kik voltak, meghajtott; minden or- 
szágokbul, tartományokbul, kik ellenkezői voltak, azok 
hozzá jöttek, fejeket hozták, engedelmességet mutattak. 
Az Bécsi kerálynak egész Németséggel gyűlése volt; híre 
az, hogy az én atyámfiára bosszankodván, hadat készít, 
országát bántani akarja. Ennekelőtte való dolgokrul és 
következőkről is rövid nap hatalmasságodhoz az én 
atyámfia követit ereszti, és nem akar feletkezni hatal
masságod jótétéről; minden dolgokrul hatalmasságodat 
bizonyossá teszi. Én is valamit érthetek, (midőn) hatal
masságodnak adómat, ajándékomat beküldőm, mindene
ket tudtára adok, és hatalmasságod poroncsolatja szerint 
cselekeezem mindenekbe, könyörögvén hatalmasságod
nak, hogy ezután is te hatalmasságod szárnya alatt el- 
lenséginktől Isten után megőrizzen, megótalmazzon, ki
ért mi is minden hivséggel életünkkel, hálálunkkal 
igyekszünk hatalmasságodnak szolgálni. Az Úristen ha
talmasságodat éltesse sok esztendeig, tegye győzedel
messé, szerencséssé ellenség! ellen.“

CLXXXIV.

Báthori Kristófnak a Temesvári pasa.
1576. július.

„Erdélyi vajdának Báthori Kristófnak köszönete- 
met, szolgálatomat írom, mint jó szomszédomnak. Az
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Uristenttil kívánok nagyságodnak naprul napra hosszú 
életet, jó szerencsét. Barátságom szerént ez levelet kül
döttem nagyságodnak, és ezt adom tudtára nagyságod
nak, hogy az Desznei porkoláb Desznéhez közel egy kas- 
télt akar építeni, és a ki Desznei határhoz közel való 
szancsákok és szpahiák falúi vadnak és egyéb falúkból 
vesszőt és palánknak való karókat és egyéb szükséges 
fákat az kastély csináltatására hattanak hogy készítse
nek, és arra erőltette az szegénséget, hogy meghozzák, 
erővel hajtatja őket, és Neztere nevű faluban egy leán- 
nak fejét vétette, és Topasincsa nevű faluban egy sze
gény embernek fülét metéltette el. Hagymási szolgája 
pedig, Pap György nevű, tizenkettőd magával, lovaggal, 
az Jenei szancsákság alatt való Sebes nevű várast meg
dúlta, és az szegény népnek minden marháját elvitette, 
az ki fő volt a várasban annak fejét vétette. Ilyen 
nagy kegyetlenséget cselekedett az szegény népen, 
kiről énnekem panaszolkodtak. De az Deszne várasa a 
jenei Csiri bassinak tímárja huszonöt esztendőiül fogva, 
és az Desznéhez való falukat régen szpahiáknak, békék
nek elosztották, az is úgy vagyon mint az több császár
országa, úgy tartjuk mi azt is. De ha nagyságodnak híré
vel volna, nagyságod nem engedné, hogy az szegénysé
get így dúlnák és az császár országát így pusztítanák. 
Azért az porkoláboknak parancsoljon nagyságod, hogy 
ezt ne míeljék, mert mind az Jenei szancsákságban kik 
vadnak zajnok és szpahiák, panaszosodnak, és levelet 
kémek éntülem hogy az portára írnék mellettek. Én pe
dig elég nem vagyok, hogy őket eféle : dologban lecsen
desíthessen, mert az Lippai és Tömösvári szancsákságban 
ekédig sok kárt töttenek, és hatalmas császárhoz álta- 
lánfogva mindnyájan panaszolni mennek. De ezt is lássa 
nagyságod, hogy ezelőtt Magyar-Igyedet az adóért igen
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háborgatták, melyért minekünk panaszoltak is; még 
akkor nagyságodnak tudtára volt; talám aféle dolgokat 
ők is elhagyják; de a szegénségnek felette igen nagy 
hántása vagyon azoktul, kik a kastélt meg akarják épí
teni, melyet a Portának tudtára kell adnunk. De ha ez 
ily módon az császárnak tudtára leszen, még eddig penig 
tudtára nincsen, ezen igen megharagszik és meg nem en
gedi építeni; mert az kiket az hatalmas császár lajstro
mában beírtak, nem jó hogy annyira nyújtjátok keze
teket, hogy a hatalmas császár földén kastélyokat csi
náljatok, és az szegénységen ezt cselekedjétek, hogy fü
let, fejet elvágassatok; ez felettébb való dolog, jól tudjá
tok hogy eféle dolog nagy kár. Azért mindnyájan az 
zajnok és szpahiák panaszolni akarnak menni, én nem 
tarthatom őket olyantul; a kit míeltenek a szegénségen, 
az Jenei szancsák-bék és a kadia, valamiképen volt ez 
a dolog, levélben megírták törvény szerént a panaszt, és 
a levélnek a mását az szpahiáknak kezekben adták, 
ők is készek a Portára panaszolni menni. Isten éltesse 
nagyságodat.“

C L X X X V .

Marad szultánnak Báthori Kristóf.
1576.

,,Hatalmas etc. Hatalmasságodnak ez elmúlt napok
ba levelünk által értésére adtuk a Németnek készületit, 
és mind Lengyel királyra a mi atyánkfiára, mind pedig 
ide reánk a hatalmasságod birodalmára való szándokát. 
Azután pedig bizonynyal esmét végére mentünk, hogy 
legelőször is Huszt várát akarnák megkésérteni és a ha-
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talmasságod birodalmáról elszakasztani, mely várnak 
könnyebben megvételét annálinkább reménlették, bogy 
két részét Békés Gáspár, ároltatása miatt innét élmén
yén, Német pártra szakasztá és oda b írta , csak harmad
részét bírta ide Hagymáéi Kristóf, a felséged birodal
mához. Először azért lopással akarták megkésérteni, és 
ez elmúlt napokba Békés a Német akaratjából árolókat 
szerzett a várba, hogy a Hagymási Kristóf szolgáit le
vágják benne, és a várat teljességgel a Német birodalom
hoz és számára foglalják. Ezt valamiképen a Hagy
mási Kristóf porkolábja és szolgái eszekbe vevén, úgy 
nem mehetett véghez az ároltatás. Értvén azért a Néme
tek, hogy a dolog kinyilatkozott, igen kezdték a várat ke
rülni, hogy haddal is általán véggel megkésértsék.

Mi azért látván, hogy a harmadrész a két rész el
len a várba elégtelen volna, és ha rá nem gondolnánk, 
az erősség a hatalmasságod birodalmától rövidnap el
szakadna, rá kelle gondolnunk. Azért az Istenbe bízván, 
a hatalmasságod szerencséjével, rá küldénk e napokba, 
meghágatók, ostromlatók, és a házat Isten a hatalmassá
god szerencsájával kezünkbe adá, most teljességgel ha
talmasságod számára vagyon, mely vár ezelőtt is min
denkor a hatalmasságod birodalmához, Erdélyhez való 
volt, csak hogy Békés Gáspár szakasztottá volt két ré
szét a Német pártra, kiről a megholt hatalmas császár
tól is gyakorta jött parancsolat a mi atyánkfiához Lengyel 
királhoz , mig ez országot b irá, mind csausi által mind 
követi által, kiket a fényes portára jártatott a mi atyánk
fia, hogy Husztot ne hagyja a Némethez szakadni és oda 
a pártra bírni.

Azért, hatalmas császár, a mint az ellenség ezelőtt is 
szándékozott ellenünk, nyilván hiszszük, hogy a Huszti
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dolgon annálinkább megindul, és derék haddal akarja 
megkésérteni.

Hatalmasságodnak könyörgünk, legyen oly módon 
való parancsolatjok a Budai és Temesvári passáknak, 
hogy a segétségbe miattok meg ne fogyatkozzunk, sőt a 
Temesvári passa, ,ha szükség leszen, mellettünk személye 
szerént is legyen, ha penig részszerént való néppel meg
érjük, részszerént bocsásson népet segítségünkre1 *) mert 
ha mi szándékok az ellenségnek, nem késnek vele, her- 
telen megkésértik.

A passának az adó-beszolgáltatásról is írni, és aján
lani magát a fejedelemnek.“ * **)

CLXXXVI.

Mehemed nagy vezírnek B&thori Kristóf.
1576.

„Kegyelmes passa, a hatalmas császárnál nekünk 
fő gondviselőnk, az nagy Isten nagyságod éltesse etc.

Nagyságodnak ez elmúlt napokba levelünk által ér
tésére adtuk a Németnek készületit, és mind Lengyel ki- 
rálra, a mi atyánkfiára, mind pedig ide miránk a hatal
mas császár birodalmára való szándékát. Azután pedig 
bizonynyal végére mentünk, hogy legelőször is Huszt 
várát akarnák megkésérteni, és a hatalmas császár biro
dalmától teljességgel elszakasztani, mely várnak meg

*Ί A közötti mondat magának Báthori Kristófnak pótlása.
**) Világos, hogy ezen szakasz nem a levélbe való, hanem csak em- 

lékeztetésül vettetett ide. Következik: ,Ad Ugchyowyth1 felírás, de a le
vélfogalmazás abba maradt. A másik illetőleg negyedik lapon ugyanazon 
kéztől: A huszti dologról való írás.
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vételét annál könnyebben reménlették, hogy két részét 
Békés Gáspár, kinek a megholt királ testamentomöa 
háttá volt, ároltatása miatt innét elmenvén, Német pártra 
szakasztá és oda bírta, csak harmad részét bírta ide 
Hagymási, azon királ testamentoma szerént. Először 
azért csak lopással akarták megkésérteni, és ez elmúlt 
napokba Békés a Német akaratjából alattomba árolókat 
szerzett a várba, hogy a Hagymási Kristóf szolgáit 
levágják benne, és a várat ő számára teljességgel a Né
met birodalomhoz szakaszszák. Ezt a Hagymási por
kolábja valamiképen eszébe vötte, és nekünk is tudtunk
ra adván, úgy nem mehetett véghez az ároltatás.

Mi azért látván, hogy mind lopással mind haddal, 
és minden igyekezettel azon vadnak, hogy a házat innét 
elszakaszszák a hatalmas császár birodalmától; és fél
vén attól, minemő nagy haragja következhetik ebből a 
hatalmas császárnak, ha a házat elvesztjük, miképen 
az én atyámfiának, Lengyel királnak is, míg itt e földet 
birá, mind Muztafa csaus által, mind egyéb ittvaló kö
vetek által a megholt bódog emlekezetü hatalmas császár 
gyakorlatossággal parancsolt Huszt felől, hogy oda ne 
hagyjuk szakadni a Német birodalomhoz. Látván azért 
a rá való szándokot, és annálinkább rettegvén, hogy a 
harmadrész a két rész ellen a várba elégtelen volna, 
nem lön mit tennünk, rá kelle gondolnunk, kinek nem 
mi hanem ők adtak először okot; hogy az ároltatással 
megkésértették, és azután ugyan haddal is erősen ker
gették, hogy meg akarták késérteni.

Mi es azért e napokba ráküldénk Erdélyből, megké- 
sértetők hágással ostrommal, és Isten a hatalmas csá
szár szerencséjével kezünkbe adá, most a vár teljesség
gel a hatalmas császár számára ide vagyon, mi szolgá
ink vadnak benne.
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Azért kegyelmes bassa,noha mind ennek is a Német 
adott okot, árolókat szerezvén a vármeglopásra, és min
ket a szükség és az dolognak mivolta kényszerített a 
megvételére, ki azelőtt ide való volt Erdélyhez, és Bé
kés ároltatásával szakasztottá volt el innét két részét, 
Hjost pedig a többit is, a harmadrészt el akarván venni, 
teljességgel a várat akarta innét elszakasztani: azért, 
noha méltán cselekededtünk, de mindazáltal a mint az 
ellenség ezelőtt is szándékozott ellenünk, hiszsztik hogy 
annálinkább megindul e dolgon, és mentöl hamarább 
megkezdi derék haddal vagy mimagunkat vagy a várat 
késérteni.

Azért nagyságodnak könyörglink, hogy ezeket nagy
ságod adná eleibe a hatalmas császárnak és a Portának, 
és te nagyságod Isten után lenne ótalma e szegén föld
nek. Parancsolja nagyságod a hatalmas császár akarat
jából , hogy a Budai és Temesvári beglerbegek mentöl 
hamarébb lennének készen, sőt a mint az szükség ke- 
vánná vagy részszerént való néppel vagy ugyan sze
mélye szerént az Temesvári beglerbek jőne segétsé- 
günkre, hogy az ellenségnek lehetnénk romlására; mi 
készen vagyunk hadunkkal, és a hatalmas császár hiv- 
sége mellett készek vagyunk meghalni, várjuk csak az 
ellenség mozdulását.

Erről Ugchyovit Farkasnak, ottbenvaló követünk
nek bővebben irtunk, nagyságod higyjemeg szavát. To- 
ábbá, kegyelmes passa, a hatalmas császár adaját és 
ajándékát immár elkészítettük és elindétottuk főembe- 
rttnkkel a fényes portára, holott nagyságodról is el nem 
feletkeztünk, és mint ennekelőtte, ezután is Isten után 

• minden jót, gondviselést és ótalmat nagyságodtól várunk, 
kiről mi es semmi Udőbe elfeletkezni nem akarunk.“
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Murad szultánnak Báthori Kristóf.
1576.

„Hatalmas győzhetetlen császár, nekünk kegyel
mes fejedelmünk, hatalmasságodat az Úr Isten éltesse, 
egy napját tegye ezerré, adja meg minden kevánságát.

Értem, hatalmas császár, hogy ez elmúlt Udőkben 
az Jenei zancsákság alatt való szpahiáktól panasz ment 
volna te hatalmasságod eleibe a fényes portára, hogy 
Halul bég és Moharimbeg lajstroma szerént, a mint ők 
megírták volt, a minemö donatiójok nekik azon beirt jó
szágokról adatott volt, aVáradi kapitán azok közzől egy
néhány falut elfoglalt volna, adajokat azonközbe oda is 
megvötte, a községbe egynéhányat megfogatott, öt esz
tendőtől fogva való adót kérne rajtok, afelett sok dolgot 
cselekedett, ki nem illett volna. így irták meg hatalmas
ságodnak. Azért értvén, hogy ilyen panaszt töttek ha
talmasságod előtt, nem akartam én is elvesztegleni, hall
gatni, hanem az én igaz mentségemet és ez dolognak 
voltát igazán és alázatosan eleibe akartam adni te ha
talmasságodnak.

Hatalmas császár, én e dolognak és panasznak iga
zén végére mentem és voltaképen megértettem, de 
meghigyje kegyelmesen te hatalmasságod, hogy nem 
értettem semmit, kibe aVáradi kapitán sem a Halul bég 
teftere ellen sem a szpahiák ellen semmi ujétást és mél
tatlan dolgot cselekedett volna. Hanem a mint a megholt 
király idejétől fogva mindeddig mi móddal és rendtar
tással birattatott Várad felé a föld, és a mint te hatal
masságod az ő kegyelmességéből énnekem is adta, azon- 
képen bírom, ő is énutánam azonképen bírja.

CLXXXVII.
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Az mely falukon a végekbe a megholt János király 
fiának és annakutána Lengyel királynak az én szerel
mes atyámfiának vajda korába birodalma nem volt, 
azokhoz én sem nyúltam, sem Váradi kapitánom nem 
nyűit. Deszni vára vidéke, a kiről fóképen ezt e panaszt 
tötték a Jenei szpahiák, szegén megholt János király 
idejétől fogva mindeddig mindenkor kétfelé birattatott, 
mely Deszni nevű kastélt Gyula megvételekor a bódog 
emlekezetii győzhetetlen hatalmas zultán Sulimán csá
szár, a te hatalmasságod méltóságos ősi, ugyan kezétől 
ajándékon adott volt még a szegén János királynak 
nagy kegyelmességéből az ő könyörgésére, mikor Szi
getvárát vitatta az ő nagy hatalmas győzedelmes ha
dával.

Azután azt a kastélt szegén János király adta volt 
Bebék Györgynek, ki ugyan a hatalmas császár hivsé- 
ge alatt holt meg; most az ő szegény özvegy felesége 
táplálja árváival magát belőle, de Őis semmi ujétástnem 
tött, hanem a mint az ura János királtól kezéhez vötte, 
azon állapatba bírja, a vidéket Jenőhöz is bírni engedi, 
ő is birja, minthogy eleitől fogva úgy bírták; mind azulta, 
hogy Isten Gyula várát a hatalmas császár kezébe adta, 
semmit egyik spahia kezéből is ki nem foglalt. Ezt írha
tom hatalmasságodnak a Deszni vára dolgáról.

Egyéb falukról és jószágokról is a szpahiák közzől 
senki méltán semmit nem panaszolkodhatik, hogy kezé
ből olyat foglaltunk volna vagy mi vagy hozzánk tarto
zók, kit mielőtttink ide nem birtanak volna, vagy hogy 
a Halulbeg teftere ellen cselekedtünk volna. Mert a mit 
Halulbeg regestromába beirt, valamit abba akkor két
felé nem bírtak, ahoz mi sem nyúltunk; a mit pedig 
ugyan beírása után is a megholt király idejébe kétfelé 
bírtak, és Lengyel királynak is vajdasága idejébe azon
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módon bírtak, miért hogy mi es úgy találtuk, ágy vötíük 
kezünkhöz is, hatalmasságod is pedig nekünk is a birodal
mat azonképen adta, a mint azok mielőttünk bírták, ki
ről adónkat híven adtuk meg, adjuk is. Könyörgök te ha
talmasságodnak, hogy ne engedje abba az álhipatba 
minket is se szpahiáknak, senkinek megháborítani, és ar
ról való panaszt elé ne vegyen, hanem mint ez ideiglen 
megtartson és megoltalmazzon. Es parancsolja meg ha
talmasságod a végbeli szpahiáknak, békéknek, hogy a 
mi eddig kétfelé birattatott, ezután is azon állapatban 
kétfelé birattassék, mert megitílheti hatalmasságod, hogy 
kegyelmes adományából Deszni vára kezünkbe lévén, 
mint tarthassuk el, h a a vidék tőlünk teljességgel elsza
kad. De minthogy ezelőtt a szpahiák így is elélhettek be
lőle , ezután is elélhetnek, tarthassuk mi is el a kastélt 
Kiért minden hivségemmel, halálom és vérem hullásá
val akarok én is szolgálnom teljes életembe te hatalmas
ságodnak. Kinek a hatalmas Isten adjon hosszú győze
delmes és bódogságos életet, sat.“

c l x x x v iii.

Mehemed nagyvexírnek Báthori Kristóf.
1676.

„Kegyelmes bassa, nekem a hatalmas császárnál 
jóakaró uram és gondviselőm, az Úr Isten nagyságodat 
hosszú ideig éltesse, adja meg minden kevánságodat. É r
tem hogy az elmúlt Udőkbe a Jenei zancsák alatt való 
szpahiáktól panasz ment volna a hatalmas portára, hogy 
a minemö donatio őnekik a Halul bég és Moharin bég 
lajstromából kiíratott és adatott volna, a mi Váradi ka- 

I. 19
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pitánunk azok közzől egynehán falút elfoglalt volna, a 
községet fogdostatta, adót vött és annakfelette öt esz
tendei adót kérne rajtok, egyes méltatlan dolgokat is 
cselekedett volna. így értem, hogy lőtt a panasz a hatal
mas portán. Azért értvén a dolgot, nem akartam én is 
elhallgatni, hanem igazán én is eleibe akartam e dolgot 
adni nagyságodnak és a hatalmas portának, kiről a ha
talmas császárnak is írtam; nagyságodnak is azt írhatom 
felőle, hogy én voltaképen végére mentem e dolognak, 
de meghigyje nagyságod, hogy nem látok semmit, kibe a 
Váradi kapitán sem a Halul bég tefftere ellen, sem a 
szpahiák ellen semmi ujétást vagy méltatlan dolgot cse
lekedett volna, hanem a megholt király idejétől fogva 
mindeddig a mi móddal és rendtartással birattatott Vá
rad felé a föld, én is a mint a hatalmas császár kegyel
mes adományából kezemhez vöttem, akképen bírom és 
utánam a kapitán is azonképen bírja. Halul bég mikor 
a regestromot megírta, a mit beirt valamit akkor 
kétfelé nem bírtak, ahoz én sem nyúltam; a mit pedig 
beírásakor is és azután is mind János király idejében, 
mind az én atyámfia Lengyel király vajdaságának idejé
be kétfelé bírtak, a mint előttem bírták, és mint kezem
hez vöttem, úgy bírom; egy szpahia is méltán nem pa- 
naszolkodhatik, hogy tőle semmit foglaltam volna, kin 
előttem való királyoknak birodalma nem lőtt volna.

Miért pedig hogy a hatalmas császár a birodalmat 
nekünk is azonképen adta, és azon határival, állapotá
val, móddal, rendtartással, a miképen előttünk valóktól 
birattatott: könyörgök nagyságodnak, mint énnekem 
mindenkor megesmert és tapasztalt, jóakaró kegyelmes 
uramnak, kinél több gyámolom és reménségem sem ez
előtt nem volt, most sincsen a hatalmas császár u tán : 
hogy az én levelemet, könyörgésemet beadván, töreked-



291

jék abba, hogy ne engedjen az én állapatomba ő hatal
massága engemet is se szpahiáknak se senkinek meghá
borítani , és arról való panaszt elé ne vegyen, hanem 
mint ez ideiglen, ezután is kegyelmesen megtartson és 
megótalmazzon; miképen pedig Isten után hatalmas
ságod *) volt fő szerző benne, mikor Deszni várát Gyért (?) 
a hatalmas császár ideadta, nagyságod által most is ma
radhassak meg benne.

Továbbá miért hogy értem azt is , hogy uj ravót 
akar ő hatalmassága kibocsátani, hogy kivel a végeket 
ujobban felírassa: nagyságodnak ebbe is felette igen kö- 
nyörgök, hogy nagyságod erre oly embert bocsásson, ki 
jó értelemmel, igazán és istenesen cselekedjék e dolog
ba, mert ezelőtt is úgy cselekedtek, főképen Muharéin 
bég, hogy olyakat is beírt, kik tisztán el be Erdélyi ha
tárban, a havasokon belől vagyon, olyakat is kiket Né
met avagy Lengyel határ felé bírunk, kiknek soha a ha
talmas császár hada vagy vitézi csak feléjek sem voltak, 
sem nem holdoltattak, nem hogy bírták volna; affélét ha 
beirand a regestromba és elkéri valamely vitéze a hatal
mas császárnak,abból támad osztán a sok panasz mind egy 
felől, mind más felől, mert ő a donatio szerént bírni akarja, 
és elfoglalni holdoltatni igyekezik, minket megháborít 
benne; nekünk is nincs Isten után szükségünkbe kit meg
lelnünk,hanemnagyságodhozkellfolyamnunk érette,hogy 
amit a hatalmas császár ecczer kezünkbe adott, abba meg
tartson , nekünk is nagyságodat kell busítanunk érette.

Azért nagyságodnak könyörgők, hogy ha ugyan 
nem lehet egyéb benne, olyat bocsásson nagyságod, ki 
azt fel ne irja, a mit a hatalmas császár az ő kegyelmes- 
ségéből mi kezünkbe bízott,maradhassunk mi es meg abba,

*) Elhamarkodásból ,nagyságod* helyett.
19*
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és szolgálhassunk róla. írja azt fel a kit mi nem bírunk 
és nem Erdélyhez való, hogy a mely vitézének ő hatal
massága adja, az is nyukhassék meg benne, mi es abba, 
a mit a hatalmas császár után bírunk, nyughassunk, 
adónkat adhassuk meg és halálunkkal is szolgálhassunk 
ő hatalmasságának, te nagyságodnak is.

* Végezetre értem azt is, hogy a hatalmas császár 
és a fényes porta meg akarná a Temesvári basát 
változtatni és Lala basát bocsátni ide a beglerbeg- 
ségre. Mely dolog ha immár el vagyon rendelve és vé
gezve a hatalmas császártól és portától, nagyságodnak 
könyörgök, nekem megbocsásson, ilyen szegén szolga 
lévén és hatalmas császárnak ilyen alázatos hive, hogy 
erről emlekezem; ha immár vég vagyon benne, legyen a 
hatalmas császár akaratja és bölcs tanácsa; de ha tel
jességgel még el nincsen tökélve, csak annyéból könyör
gök és szólok, mennyébe szava lehet a portának ilyen 
alázatos hívének.

Azt mondhatom, hogy ez a basa, itt e végbe, az ő 
tisztibe valami az igaz hivség, vigyázás, szolgálat; fo
gyatkozást dolgába semmibe nem láttam, ellenségnek 
soha nem lagyazott, sem a hatalmas császárét neki sem
mibe nem engedte, igaz, hív, tökéletes, vigyázó, vitéz 
szolga és tiszttartó volt, nekünk jó ótalmunk, gondvise
lőnk és vigyázó szomszédunk a hatalmas császár u tán; 
kiért kevánnók ezután is, ha lehetséges volna, itt meg
maradását; mindazáltal legyen az hatalmas császár és 
te nagyságod akaratja sat." *)

*) Innentől kezdve végig kitörölve.
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CLXXXIX.

Murad M ultinnak Báthori Kristóf.
1576.

„Hatalmas győzhetetlen császár. Az Úristen egy 
napját tegye ezerré felségednek.

Te felségednek örökké való hivséges szolgálattal, 
és életemnek, halálomnak nem szénásával megszolgá
lom, hogy te hatalmasságod az én atyámfiának, ki fel
ségednek akaratjábul az Lengyel királyságra mene, el- 
meníse után ez Erdélyi vajdaságot és birodalmat énreám 
bízta. Mely állapatban, mint annakelőtte az én atyámfia, 
hívséggel holtig igyekezem hatalmasságodnak szolgálni, 
könyörögvén hatalmasságodnak, hogy Isten után azon 
kegyelmességgel ótalmazzon hatalmasságod te hatal
masságodnak és miellenünk való kegyetlen ellenségek 
ellen, és parancsoljon végbeli heglerbekeknek, Budai és 
Tömösvári bassának, hogy minket hatalmasságod orszá
gával egyetemben ótalmazzanak és mellettünk legye
nek. Mert az Németek most is azon gonosz szándékkal 
vadnak, népet gyűjtvén, az hatalmasságod országára, 
földire akarnak fordulni, mint ezelőtt is megírtuk felsé
gednek; és semmit jnost is hátra igyekezetekbe nem 
nem hadnak, noha még voltaképen honnyukbul ki nem 
indultak. Könyörgök ezen is hatalmasságodnak: hogy 
miképen az hatalmasságod boldog-emlekezetü atyja, szü
leatyja, athname-levele által minket ótalmába vött, tör
vényünkbe, szabadságunkba megtartott, hatalmasságod 
is tartson meg azon törvényünkbe, szokásunkba, és ad
jon uj athnamét valaminemüt te hatalmasságod atyja 
adott. lm mostan hatalmasságodnak (mint ilyen uj em-
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bér lévén, némi ajándékot küldöttem, könyörögvén fel
ségednek, hogy hatalmasságod vegye kegyelmesen.

Továbbá, hatalmas császár, az te hatalmasságod 
végbeli vitézi egynéhány várainkhoz tartozó falókat fog
laltak és untalan foglalnak, melyek az Halul bég tefite- 
rében írva nincsenek. Könyörgök hatalmasságodnak, 
parancsoljon az Budai beglerbeknek és Tömösvárinak, 
hogy igazítsák el és ereszszík meg az kiket azonkívül 
elfoglaltak, és ezután ne foglaljanak hozzája, mert most 
is mind hódoltatják tíket, az kik az tefterbe nincsenek 
beírva.

Az Lengyel király hatalmasságod szerencséjével 
minden dolgaiba és birodalmába előmegyen, és imáron 
egy Dantiecum nevű váróstul megválva fejet hajtottak, 
kire most haddal indult. De hiszem hogy azok is fejet 
hajtanak.

Az Úristen ha éltet, hatalmasságod szerencséjével 
megtart, mind fejemmel, életemmel akarok hatalmassá
godnak szolgálni. Az fényes porta adaját is ágy elindí
tottam, hogy óránkint az hatalmasságod portáján le
szen.“

CXO.

Báthori Kristófnak Mehemed nagyvezír.
1676. július.

„Erdélyi keresztyén uraknak ura, tiszta barátságo
mat és köszönetemet irom. Ezt adom értened, hogy ide 
ilyen hír jutott, hogy Németek gyülekeztek volna öszve 
és valamely felé el akarnának iitni. Azért mind Budai,
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Tömösvári passának irtunk még ezelőtt, hogy veled 
együtt vigyázzanak, és a hatalmas császár országát étal- 
mazzák. Mert igen adják értenünk, hogy Erdélyre fog
nak szándékozni. De most esmét ujobban irtunk a pas- 
sáknak, hogy vigyázzanak, e hír-hallván készen legye
nek. Azt kevánjuk, hogy mindenbe a hivséghez tarts 
magadat mint ennekelőtte, és a Budai, Temesvári vezér
rel, beglerbegekkel egyetérts. Ha a Német az atbnamét, 
a frigyet felbontván, Erdélynek igyekezik ártani, készen 
légy hadakkal minden érába, hogy valamikor a szükség 
kevánja, a mi segétségünkkel, passáink hadával együtt, 
a hol legjobb leszen, szinte ott álljatok az ellenség ellen. 
Lengyel királynak is a te atyádfiának add tudtára, hogy 
szeme, file legyen, és akármelytek birodalmára igyeke
zik az ellenség, nekünk tudtunkra adjátok, egyteknek 
is meg nem akarunk fogyatkozni.“

CXCI.

Mehemed nagyvexíraek B&thori István.
1676. augusztus.

„Kegyelmes passa etc. Ez elmúlt napokba irt vala és 
izent vala te nagyságod Muztafa csaus által, a mi nemű 
hírei nagyságodnak mentek volna a németek felől, és 
hogy mi es ha mit értenénk, a Portának értésére adnék. 
Mi pedig miért hogy a hatalmas császár könteséhez ra
gaszkodtunk és tőle várunk ótalmat, ennekelőtte való 
üdőkbe is mindenkor, most is a nagyságod intése sze
rént gondot viseltünk, viselünk is a Német szándékának 
megértésére. Azért bizonynyal értjük, hogy a Német ki
rály régi bosszúságokért felindultatván, személye sze
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rént akar Lengyel királra és Lengyelországra Németor
szágnak erejével indulni, a mint értenem adták, szent 
Mihály havának huszonhetedik napján. Kiváltképen pe
dig evvel indította a keresztyénséget melléje, hogy a 
Lengyel királ, az én atyámfia, a hatalmas császárhoz ra
gaszkodott, és a hatalmas császár jó tétéről el nem akar fe- 
letkezni. Azon gonosz szándéka vagyon Érdélre mireánk 
is, mert népet, lovagot gyalogot, Német fegyverest gyűj
tött közel Szakmárhoz Tisza és Bodrog közzé. És na
ponként gyűlnek, hogy ecczersmind mindenfelé rajta le
gyenek a hatalmas császár hívein és barátin. Mely vak
merőségre vitték őket, a mint értjük, hogy ezzel biztat
ják magokat, hogy a hatalmas császár beglerbegi és vég
beli vitézi minket még nem segétenek, és ha megsegéte- 
nek is, olykor segétenek, mikor a veszedelem rajtunk 
megtörténik. Melyre hogy valóba rá vehessék a hatal
mas császár szancsákit és beglerbegit, mind emberek jár- 
tatásával, adományokkal, ezüstökkel, aranyokkal rajta 
vadnak óránként, így adják értenünk. Mely dolgokat az
ért akartunk nagyságodnak tudására adni idején, nem 
hogy ezeket a passák felől elhinnők, mert tudjuk hogy 
a hatalmas császár parancsolatját nem merik elveszteg- 
leni; de mégis hogy a mit értünk, nagyságod császárnak 
értésére adná. Könyörgönk e mellett, hogy miképen te 
nagyságod Isten után a megholt bódog-emlekeztö hatal
mas császárnál ótalma volt e szegén földnek, te nagysá
god most is ótalmazzon, és parancsoljon a hatalmas csá
szár akaratjából, hogy a végbeli beglerbegek, szancsá- 
kok, kiváltképen a Budai és Temesvári, segétséggel le
gyenek, hogy a Németet a hatalmas császár országába 
ne ereszszük, hanem egy értelemmel ellene álljunk.

Továbbá, kegyelmes passa, a hatalmas császár ada- 
ját és ajándékát mostan készítjük, és naponként indé-
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tani akarjuk a fényes portára főemberinktől, ki által 
nagyságodtól, mind most mind ezután, Isten után min
den jót, jó gondviselést, ótalmat várunk, kiről mi is es 
semmi tidőbe elfeletkezni nem akarunk.“

o x cn .

Δ  Temesvári pasának Murád szultán.
1576.

„Erős parancsolatunk ez. Ezelőtt az Erdélyi vajda 
Bátbori Kristóf portámnak levelet irt, hogy az ő öcsje, 
mely Lengyel királságra ment, még meg nem koronáz
ván lévén, minthogy nagy hada volt, hamar székire nem 
mehetett, és hogy a mely urak pártosok voltak, azok 
hozzája tértek, csak két úr nem jött volna még hozzá, 
mely Némettel tartja. De ha látná, hogy a Német, vala
mit akarna indétani Lengyelország ellen, minden hadá
val készen lenne reájok menni. Azért ő mitőlünk az 
szükség szerént segítséget kért. De én azt parancsolom 
neked, hogy mikor ez én levelem hozzád jutand e do
logért, felnyisd a szemedet, az Erdélyi vajdával egymást 
értvén, ha látod hogy frigyünk és hütünk ellen nem le
szen, és a Németek adnak előbb okot, valamit elkezdvén, 
ha valami indulatjok leszen vagy Lengyelországra, 
vagy Érdélre, vagy a mi országinkra, egy órát se kés
sél. Ezt ezelőtt is parancsoltam teneked, most is paran
csolok, hogy melléje menj a vajdának, és a mennye né
pet k é r, annyét adj, tenmagad is minden alattad való 
népeddel személyed szerént elmenj, őneki segítsj. És az 
ellenségnek várait, várasit törjétek, égessétek és pusztít
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sátok, marhájokban zsákmánt tegyetek, így míeljétek. 
Az ellenséget, ki kezetekbe kel, szablyára hányjátok, az 
Istennek segítségével ezt míveljétek rajtok. Másszor ők 
is a mit velem végeznek, és a mint magokat nekem kö
tik, az ellen nem vétkeznek. Ha penig ők valamit nem 
indítnak, tü is legyetek annélkiil, hogy az mi hütiink el
len semmit ne cselekedjetek. És minden dolgokat por
támnak mindenkoron megírj. Isten tartson meg.“

CXCIII.

Utasítás a Portához követül küldött Balogh Peronos
számára.
1575. eept. 10.

1. „Az athnámét megkell császárral confirm áltatni.
2. Parancsolatod kérni, hogy a mely falúk az H a

lul bék tefterébe be nincsenek írva és meghódoltattak: 
megereszszék és többet ne hédoltassanak.

3. Levelet kérni császáriul, hogy a kik az felföldi 
urakban az hatalmas császár hívsége alá jőnének, azo
kat is ezen frigybe bevegye, mely levéllel bíztathassuk 
őket.

4. A mibe dolgonk az Németekkel vagyon, eleibe 
adni az bassának bőséggel.

5. Az Huszt dolgát megbeszéleni.
6. Deszni alatt akarnak volt az tiszttartók valami 

csűrös kertet csinálni, kit az izpahiák azt költötték, hogy 
kastélyt akartak csinálni, reá mentek Jenőből és négy 
szolgáját Bebéknének elvitték: ő nagysága parancsoljon 
az Temesvári bassának, bocsátássá el az legényeket.

7. Az Debreczeniek igen megpusztultanak úgyan- 
néra csak most is hét ezer embernél több holt ki belőle :
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ő nagysága szállétaná sánczokat, mert most is pusztán 
akarták hadni az várast, de én biztattam őket, hogy ő 
nagyságát megtalálom érettek etc.

8. Várkonyi Jánost, kit Csanádi bék küldött az Por
tára, mely mi szolgánk, Váradi, ő nagysága bocsátat- 
ná el.

9. Egy Tandari Lőrincz nevő szegén legén is va
gyon, ha kiválthatni száz arany forintig vagy feljebb is, 
kezességen ki kell hozni.

10. Ha tetszik törekedni az bassának, hogy a mint 
annakelőtte is az innen való követeknek élést adtanak, 
ő nagysága most is adatná meg; ne látatnánk mi es az 
hatalmas császár hívei között ezzel is alább valóknak etc.

11. Az bassátul jóféle terjéket és terra sigillatát 
kérni.

12. Menyhártnak ötven tallért küldeni és titkon 
vele szólni.

13. Az uruszcsíki emingnek Brassóból megvinni az 
szekeret.

14. Vokcsovityot kibocsátani és költséget neki kül
deni.

15. Könyörgeni ezen, hogy athnáméba írják be 
azt is, hogy ezután az adó ennél feljebb ne neve- 
kedjék.“
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C X C IV .

„A császár adajáról való regestam, kit Balogh Fe
rencs vitt a Portára.“

1576. sept. 10.

„Császárnak . . . . . aureos fl. 15000
Mehmed bassának . . . . . . tál. 5000
Piali bassának . . . . . . . tál. 1000
Ahmát bassának . . . . . , tál. 300
Záh bassának . . . . . . . tál. 300
Muztafa bassának . . . . . . tál. 300
Zinán bassának . . . . . . . tál. 300
Nisancsi bassának . . . . . . tál. 300
Cancellariusnak . . . « . . .  tál. 300
Csausz passának . . . . . . tál. 150
Ahmát csausznak . . . . . . tál. 300
Muztafa dragmannak . . . . . tál. 50
Murat begnek . . . . . . . tál. 50
Menyhárt dragmannak . . . . tál. 50

A portára való ezüstnek száma.

Császárnak kell adni adóba . . marc. 100
Mehmet bassának . . . . • n 20
Piali b a s s á n a k ..................... 10
Ahmát bassának .................... • r) 10
Záh b a s s á n a k ..................... io
Muztafa bassának . . . . • n 10
Zinán bassának . . . . 10
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Kupáknak az adó mellett való elosztogatása. 

Az beglerbegnek kell adni . . . kupát 2

Ezeknek felette az ordinárium felett.

Mehmet bassának vittek . . . tall. 10000
Balogh Ferencznek költségébe . tall. 400
Az Portán való osztogatásra, jóllehet kellene adni 

másfél száz tallért, de miérthogy az ajándékot és az adót 
mind együtt viszikbe, és külön kell bemutatni, ennekoká- 
ért két annyét adtam, tál. 300.

Ugcsovit Farkasnak, ki most a Portán, küldtem 
tál. 200.

A tizenhat sólyom bevitelére adtam a madarászok
nak tál. 114.“

Jancsár agának 
Csausz passának
Kapucsilár kihajának . . .
Cancellariusnak 
Bassa tihajának
Bassa kapucsilar kihajánnk . 
Kapi a g á n a k ....................

CXCV.

Folytatása.

Császárnak vittek öreg kupát 
Mosdó medenczét aranyast . 
Gyertyatartót aranyast

8
2
2
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Mehmet basának öreg k u p á t ........................................ 3
Piali basának k u p á t ........................................................2
Ahmat b a s s á n a k ............................................................. 2
Záh b a s s á n a k ..................................................................2
Muztafa bassának..............................................................2
Szinán b a s s á n a k ............................................................. 2
Lovászm esternek.............................................................1

Ezeken kívül valamikor a császának ajándékot visz
nek nem adót, kell vinni ezeknek is :

Jancsár agának kupa .   1
Csaas b a s s á n a k ............................................................. 1
Kapucsilar k ih a j á n a k ................................................... 1
Cancel la r iu s n a k ............................................................. 1
Bassa k ih a já n a k ............................................................. 1
Bassa kapucsilar k i h a j á n a k .........................................1
Kapi a g á n a k ......................................... ..... . . . 1
Beglerbegnek...................................................................2

CXCVI.

Balogh Ferenez számot ád.
1576.

„Az császárnak arany, tizenöt ezer; száz gíra ezüst.
Ott az császár udvarába való osztogatás:

Az kapucsiáknak . .   tallér: LI.
Az nagy kapucsiának Kazonnak . . . .  „ VIII.
Az zulakoknak.................................... ..... . „ I.
Az aranyas sü v e g ü e k n e k .............................. „ I.
Az belső kapán két kapucsiának . . . .  „ II.
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Az külső k a p á n ......................................... 11 I.
Az mely kapucsia az passák elejbe bocsátja 

az embereket .................................... 11 I.
Az rezmanecsinek, kik beveszik az adót 11 X.
Az kik mérik, a z o k n a k ............................... J i III.
Az mérő sz o lg á in a k .................................... 11 III.
Az teffterdar csauszának ......................... •1 I.
Az ajándok-beirónak.................................... 11 V.
Az v ezn ed arn ak ......................................... 1’ V.
Az aranynézőknek .................................... III.
Az sátor vonóknak......................................... 11 II.
Az kik megégetik az a r a n y a t ..................... 11 III.
Az bevevő csausznak .................................... 11 II.
Az kik az ezüstöt fo g já k ............................... 11 I.
Az basa deákja is ott ül, annak is . . .  . 11 II.
Egynek kérének t ő l e m ............................... 11 III.
Az mely· csausz az regestumba beírja . . 11 I.

ez igen szidogata, hogy az regestumba nem irám,
mert nem adtunk egyébkor.

Ezeknek felette száz yagy két száz ozporája elme-
gyen idestova, még csak érje el vele.

Dobosoknak, trombitásoknak . . . tallér VIII.
Ezek szikön vadnak, ha eléri ennyivel, bizony jó, de 

igen megerőltetik.
Az adómenedéklevelért, mikor kiveszik, muhaz ze 

becsinek, az ki az császár adaját beírja, az hogy 
beírja, a n n a k ...................................tallér II.

Az mulimerin teskirecsinek....................  „ I.
Ezután az kihat-eminnek, ki az pecsétet reáveti, 

annak . . . : ..........................ozpora V.
Ezután egy deáknak adják, ki megírja, ennek is 

adni kell, de én most nem adtam.
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Ezek után úgy viszik az nizancsinak, úgy írja reá 
az czimert.

Vokcsovitnak urunk küldött volt . . tallért 200.
Ennek az százát csausz basának adtam.
Ötvenkét tallérát az Vokcsovit adósságába fizet

tem. —
Maradott vala nálam tallér 43.
Az csehnamét hogy megírtuk, oda adtam aranyat 

25, mely teszen tall. 22 et V,.
Az ki az czimert aranynyal reáirta, annak tallért I. 
Az szablya selyemje szíát vöttem . . . . „ 6.
Az zepetet az bársonynak vöttem . . . „ 2.
Az basák tallérit toldottam meg . . . . „ 10.
Huszainnak hogy most visszaküldtem, adtam „ 14.“

CXCVII.

Folytatása a Portán Balogh Ferenci által történt 
adakozásoknak.

1576.

„Az basáknak.

1) Az fő b asán ak ...............................
húsz gira ezüstöt

. . Tall. 5000.

Ott az kapún az kapucsiáknak XII.
Az bulyokbasának.......................... III.
Az kis bulyokbasának másiknak . • * 1» II.
Az basa kengyelfutójának . . . I.

2) Piali basának ...............................
ezüstöt tíz girát.

1000.
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Ott az kapucsiáknak............................... tall. VJII.
Az k e n g y e lfu tó n a k ............................... I.

3) Ahmut basának . . , .................... 300.
tíz gíra ezüstöt.

Ott az kapucsiáknak ............................... VI.
4) Zah b a s á n a k ......................................... Μ 300.

tíz gíra ezüst
Az k ap u csiák n ak .................................... VI.

5) Muztafa b a s á n a k .................................... 300.
tíz gíra ezüst

Az k ap u csiák n ak .................................... VT.
6) Szinán b a s á n a k .................................... 300.

tíz gíra ezüst.
Az k a p u cs iá k n ak .................................... VI.
Ennek az kengyelfutója jött vala az szál-

lásra, ennek a d ta m .......................... I.
EzenSzinán basa szolgája hoza két sö

prűt ; raondá bogy nekik törvények, 
és tartozunk vele; ennek adtam . . ozporát X.

Az Nisancsinak a d tu n k ......................... tall. 300.
C an ce lla riu sn ak .................................... „ 300.
Csausz b a s á n a k ....................................„ 150.
Ennek százat adtam' hozzája az Vokcsovit 

pénzéből.
Ahmut csausznak .......................................... „ 300.
Muztafa dragm annak..................................... „ 50.
M u ra t'b eg n e k ............................................... „ 50.
Minyhart d ra g m a n n a k ................................ „ 50.“

I 20
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cxcvni.
Mehetned nagyvezírnek Báthori Kristóf.

1576.

„Az Úristen éltesse nagyságodat, kegyelmes bassa. 
Miolta az Úristen engemet az én uramnak atyámfiának 
Lengyelországba való mentse után ez Erdélyországnak 
birodalmára juttata, minden igyekzetem Isten után ez 
volt, hogy az hatalmas császár földit s ez ország népét 
törvényekbe szokásokba megtartsam és mindeneket az 
hatalmas császár hivségihez tartsak. Ennekokáért ez or
szágnak szokása rendtartása szerint az hatalmas császár 
adaját az fényes porta jövedelmivel megkildöttem köve
tem által. Azmellett, minthogy Isten után az hatalmas 
császár énreám bízta ez földnek gondviselísét is, az ha
talmas császárnak is ajándékot.küldöttem és az fényes 
portának. Sőt te nagyságodnak hozzám való mindenkori 
jóakaratját szeretettel való gondviselísét megtapasztal
ván, mint ilyen sok szükségimbe és szüntelen való had
tartásokba küldtem nagyságodnak is tízezer garast, kér
vén nagyságodat először, hogy nagyságod vegye jó né
vén, és hogy nagyságod az hatalmas császárral..............
. . . ssa meg az athnámét azonképen az mint sultán Se
lim bodogemlekzetü császár, az íí hatalmassága atyja, az 
én atyámfiának adta, Báthori Istvánnak. Továbbá pa
rancsolja tí hatalmassága végbeli Budai és Tömösvári 
beglerbekeknek és több bekeknek, hogy minden időbe 
mikor az szükség kívánja, ótalmazzanak az hatalmas 
császár és nekünk örökké való ellenséginktől, és min- 
gyárást induljanak, milielt az szükség kívánja. M erta 
Német most is avval biztatja magát, hogy télbe meg nem
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segítnek az hatalmas császár vitézi. És a Német most 
közeledik és készül ellenünk. Lengyel király penig, az én 
atyámfia, Isten segítségével és az hatalmas csiszár sze
rencséjével Népükét (?) nevű helynek birodalmába és 
hatalm a............ urak fejet hajtottak. Egy város va
gyon, Dantiscum, ki még nyilván az királyhoz nem kül
dött. Most haddal arra indult, n e m ...............az is fegy
verre menjen. Onnét visszatérvén reá vigyáz és gondot 
visel az Németnek álnokságára és szándékára. Mi is pe
nig az hatalmas császár parancsolatja s z e r in t ...............
vagyunk és hadban vagyunk és mindenfelé vigyázunk 
Isten segítségével, hogy az hatalmas császár birodal
mán semmi kár ne történhessenek. Ezen is kenyergek 
nagyságodnak, parancsoljon nagyságod, hogy az falu
kat az végbeliek Váradtul elfoglalták, melyek az Halul 
............ tefterében nincsenek, erizzék (?) meg, és töb
bet hozzá ne foglaljanak. Mert most is óránk int foglal
nak. Mely dologrul mindenikrül hűségesen izentünk ez 
mi szolgánk és fííemberünktül, kinek szovát nagyságod 
meghigyje mindenbe.“

CXCIX.

Báthori Kristófnak Murad szultán.
1576. eept.

„Az Krisztus hüti vallásán való Magyar uraknak 
urának Báthori Kristófnak, Erdélyi vajdának.

Az én parancsolatlevelem oda hozzád jutván, azt 
úgy értsed, hogy az Halulbeg és Muharimbeg lajstroma 
szerint, az mint űk megírták volt, az zpahiaknak dona- 
tiolevel azon beirt jószágokrul adatott volt, de az Váradi

20*
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kapitán azok közzül egy nihány falút elfoglalt volna, ada- 
jokat azonképen oda is megvötte és az községbe egyné
hányat megfogatott és öt esztendőiül fogva val<5 adót 
kér rajtok; afelett sok dolgot cselekedett, kit nem illett 
volna. Énnekem portámra így írták meg. És hogy orszá
gomnak és közsígemnek ilyen módon legyen hántása, 
nem tetszik. Azért ez én parancsolatom hozzád jutván, 
azt hagyom, hogy ezt jól meglásd az dolgot, hogyha 
azok a falúk a Halul heg és Muliarim bég regestumába 
vadnak irva, semmi hántások ne legyen se kapitántul 
se egyéb tiszttartók tú l, és semmit ne vegyenek rajtok, 
adasd vissza nekik. Ezután is penig azt kevánom, hogy 
az én birodalmamban való közsíget semmiképen ne 
bántsák onnét, és ha ki szót nem fogad, azokat büntesd 
meg, hogy más es példát vegyen rúla, ne háborgassák 
az idevaló falúkat. Úgy tudjad. Isten tartson meg. Datae 
Constantinopoli mense Septembri 1576.“

CC.

Báthori Kristófnak a lovászmester Mehmetaga.
1575. oct. előtt..

„Köszönetemet szolgálatomat írom. Ha énfelőlem 
tudakozik nagyságod: hála legyen a nagy Istennek a 
hatalmas császár egészsége után én is egészségbe va
gyok. Hallám, hogy felétek ellenség támadott, de nagy
ságodnak semmi félelem szivedbe ne legyen, mert jó te 
kénteti vagyon nagyságodra a hatalmas császárnak; ba
sáknak, bégeknek mindenfelé parancsolt, bogy segét- 
séggel legyenek. Az te ellenségednek fejét Istennek ke-
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gyelmességéből és a hatalmas császár szerencséjéből tal
pad alatt leszen, győzedelme ellened nem leszen. lm Ah- 
mat csauszt oda bocsát ák levelekkel a hatalmas csá
szártól. Nagyságodnak könyörgök, legyen tekinteti reá, 
mert jó szolgája nagyságodnak, és nagyságod nekem "is 
újon gyakran levelet, nekem is add tudtomra dolgaidat. 
Továbbá kérem nagyságodat, küldjön énnekem két czi- 
mer nusztot és egy órát; és a mi dolga leszen ide nagy
ságodnak, nagyságod énnekem parancsoljon. Isten tartsa 
nagyságodat etc.“

CCI.

Mehetned nagy vezírnek Báthori Kristóf
1576. oct 3.

„Kegyelmes bassa, Isten nagyságodat éltesse, egy 
napodat tegye ezerré, adja meg minden kevánságodat. 
Megadá nekem Ámhát csaus a hatalmas császár paran
csolatját, mind a nagyságod levelével essze, melybe lá
tom a nagyságod rólam való gondviselését, hogy énné 
kém minden könyörgésimet meghallgatta, és a hatalmas 
császárnak értésére adta. En a hatalmas császár és nagy
ságod parancsolatja szerént, mint ennekelőtte most is 
vigyázok és minden hadammal készen vagyok. Teljes
séggel az ellenség szándékának végére nem mehetek, de 
azt adják barátim értenem, hogy Német király a Német 
urakat és herczegeket rá nem bírhatta Lengyelország 
ellen a hadinditásra; valamit immár cselekeszik benne 
és mi szándéka, ezután értjük meg. Ide alá Magyaror
szágba sem bocsátott most semmi uj népet, csak azok 
vadnak, kik ezelőtt voltak, várakba és erősségekbe el
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osztva; a harag, a bosszonkodás és gonosz igyekezet a 
megvagyon ellenünk, de ha uj nép, uj erő onnat feljül 
ellenünk nem jő, ezek anynyén nincsenek, hogy, Isten 
velünk lévén, a hatalmas császár szerencséjével, a két beg- 
lefbeg segétsége mellénk jővén, ellene nem állhatunk. 
Ha pedig oly derék erő mozduland, a hatalmas császár
nak és nagyságodnak mingyárást tudására adjuk, és ha
lálunkkal akaijuk megbizonyítani a hatalmas császár
hoz való hivségünket.

Továbbá, a Magyar urak közzől egynehánan szót 
adtanak vala, de mint és hogy tökéljék meg dolgokat, 
nem tudjuk, ezután válik meg; kiket mi a hatalmas csá
szár levelével megtaláltatunk, a mellett mi es írunk és 
izentink; de a nagyságod intése szerént, úgy cserke
szünk e dologba, hogy sem a hatalmas császárnak kárt 
nem teszünk, se mimagunkra jegyzést vagy gyalázatot 
nem hozunk, mindenbe a hatalmas császár és nagy
ságod parancsolatjához tartjuk magunkat, és kérjük 
nagyságodat, hogy minden dolgainkban legyen ez
után is gondviselőnk a hatalmas császárnál. Nagy
ságodnak éltünkig való szolgálatunkat ajánljuk.“
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ccn.
Mehetned nagyvezír Báthori Kristófnak Balassa 

Bálint ügyében.
1576.

„Jézus vallásán való Erdélyi uraknak urának Báthori 
Kristófnak, Erdélyi vajdának, barátság szerént való kö- 
szönetemet és szolgálatomat írom nagyságodnak.

Ennekelőtte Balassi János fia, Balassi Bálint, az 
Békés Gáspárral, mint áru (ló) val az Erdélyországba 
haddal együtt bejött volt. Akkor foglyá esett volt, ki az 
ország veszedelmére jött volt be. De mikoron azt meg
értette volna az Budai bassa, ő is az ő népét mindjárt 
hozzáhiván és gyüjtvén, mingyárást elindult, hogy azok
nak, az kik az hadba vannak, eszét elveszesse. Ugyan
akkor Balassi Jánostól két várat megvött. Ánnakelötte 
esett volt rabbá az kit az én levelemmel odaküldtem 
Lutfi-oda-bassa. Balassi Jánostól szinte az tájba, ez az 
Lutfi-oda-basa eskéredzett volt kezességen Budára. Ez
alatt még oda járt Budára, az Balassi János két várát 
megvötték az mifelekünk. Ő immár, miért hogy az vá
rakat megvötték volt megszabadult volt. Azután Ba
lassi János kinzotta az rabokat, az kik kezesek voltak 
Ludfi-oda-bassáért. Azt mondta: törekedjetek az én fiam 
szabadulásáért, és én nem kínzalak titokét. Most azt ér
tem az Portára, hogy most is őket erősen kínozza oda- 
bassáért. Azért kérlek énhozzámvaló atyafiuságodért és 
barátságodért, hogy miképen nagyságod is megszaba
dította Balassi Bálintot: az ada-basát és az ő kezesit, a 
miképen feldfogata Balassi János, hogy nem bántja az
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rabokat, ne kínozza, hogy szerezz egy levelet Balassi 
Jánostól Ludfi-oda bassának, hogy ő megszabadult, és az 
rabokat, az kik kezesek érette, ne kínozza, és ötét nem 
kevánja oda többé. Isten tartson meg.“

CCIII.

Δ  Temesvári pasának Murád szultán.
1676.

„Az Erdélyi vajda beklildvén adaját fö embere ál
tal, jelenté, hogy Bebék fia feleségének volna egy kas
télya Desznyö; ott csináltat volt valami házat; azon- 
közbe a Jenei szpahiák rájok ütöttek, azt költötték, 
hogy kastélt akartak csinálni és megfogdostak, rabbá 
töttek szolgáiba négyet. Tudod, hogy meghattam neked, 
hogy az Erdélyiekbe rab nem lehet. Azért mi okon cse- 
lekesztek ? mi oka legyen ? Azért hagyom, hogy végére 
menj, ha így vagyon hogy házokra mentek és ott fog- 
d o s ták  el őket; és bocsásd el; a kik pedig cselekedtél 
küldd írva neveket, megbüntetem őket.“
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CCIV.

Báthori Kristóf adománylevele Muztafa budai pasa
számára.

1576.

,Mi Somlyai Báthori Kristóf, Erdélyország vajdája 
és a Székelyek grófja sat. emlékezetül adjuk jelen leve
lünk által értesítvén mindazokat, kiket illik: hogy tekin
tetbe vévén a méltóságos, tekintetes és nagyságos úr
nak, Muztafa Budai vezír-pasának és beglerbegnek s a 
hatalmas Török császár helytartójának hűséges eljárá
sát, barátságát és fáradhatlan szorgalmát, melyeket 
mind a hatalmas Török császár parancsolatjára ideje
korán hozván ellenségeink ellen segítséget, ezen Erdély- 
ország és minmagunk irányában tanúsított és tanúsító 
leszen, mint ígéri, ezentúl is: Bikácsi és Nagyradován 
nevű helységeket, melyek Biharmegyében kebelezvék, 
az említett méltóságos úrnak Muztafa vezír-beglerbeg- 
nek s örököseinek és öszves utódainak, egészen a mint 
vannak, adtuk, ajándékoztuk és adományoztuk az alább- 
írt feltételek alatt: hogy tudniillik szives ígéretéhez ké
pest, minden úton és módon annak eszközlésére fog a 
hatalmas Török császár portájánál törekedni, hogy a 
Biharmegyében s a Váradi erősséghez tartozó és a Tö
rökök által elfoglalt és taksált valamennyi mezővárosok, 
falvak, helységek és fekvő birtokok, melyek Halul bég 
lajstromába nincsenek beírva, hanem utóbb Húszaim 
bég és Muharem Cselebi által beíratván, a Török csá
szár által elfoglaltattak, a Váradi erősségnek vissza
adassanak és általa szabadon birtokoltassanak. Mit ha ő 
méltósága elérend és kieszközlend, ígérjük, hogy ama
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felszabadított jószágokból még azonfelül három egész 
helységet fogunk neki örök jogon adományozni, felté
vén róla még azt is, hogy a barátság, kedvezés és se
gítség minden egyéb nemeivel is fog bennünket a szük
ség és alkalom minden idejében hűségesen és szeretettel 
támogatni. Adományozzuk mindazáltal olyformán, hogy 
ő méltósága a mondott jószágokban Török tiszteket ne 
tartson, azokat ne is igazgassa általuk, s Török szolgá
kat vagy postákat ne küldjön közéjök : hanem a rendes 
sancz nevű taksát, mely reájok erejükhöz képest ro
vatni fog, a Váradi erősség időszerinti sáfáraitól éven- 
kint magához vegye, kiknek szabadságában álljon, a 
mondott helységek lakosai vagy más emberek által, ha 
nekik ágy tetszik, ama taksát nevezett beglerbeg 
ár kezéhez szolgáltatni. Ezen Váradi sáfárok kötelesek 
lévén azon helységeket minden szabadságaikban meg
tartani, s óvakodván őket az ország szokásának s a tör
vény folyásának ellenére, egyébképen terhelni vagy má
sok által terheltetni, a taksán tül, melylyel a neve
zett méltóságos úr Muztafa beglerbeg irányában leköte
lezettek. Kinek az előrebocsátott feltételek alatt adjuk 
és ajándékozzuk örök jogon és visszavonhatlanul, hogy 
tartsa, bírja és birtokolja jelen levelünk erejénél és tann- 
tételénél fogva. Kelt Kolosvár városában October havá
nak 27-én az Úrnak 1576-dik esztendejében.1
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ccv.
A szolnoki bégnek a Budai pasa.

1576. november (?).

„Szolgálatomnak utána, ezt adom tudtodra, hogy 
most az hatalmas császár portájáról nekem parancsoló 
levelet hoztak, kiben jelentve vagyon, hogy azErdélyor- 
szághoz való falúknak, kik az régi regestumba nincse
nek, senkitől hántása ne lenne, erősen megparancsolták. 
Én is azt kévánom, hogy azt meglásd jó l, hogy az kik 
az régi regestumba nincsenek, azokat ne bánts, és az 
zajnoknak és spaiáknak hadd meg erősen, hogy semmi 
dolgokat azokhoz az falúkhoz ne átsák. Úgy tudjad 
meg. Az Úristen adjon hosszú életet.“

CCVI.

A Jenői bégnek a Budai passa.
1576. dec.

„Szolgálatomnak utána. Ezt adom tudtodra. Ez
előtt való napokba az hatalmas császár portájáról hozó
nak énnekem parancsoló levelet, kibe jelentetik, hogy ha 
Erdélyországra valami ellenség indúlna, mindjárt segét- 
séggel legyenek Erdélyországnak. Oda kegyelmed közel 
vagyon és szomszédságba hozzájok. Ezt ezt levelet va
lamikor az Váradi kapitán hozzád küldi és segétséget 
kéván, azt hagyom neked, hogy más levelet ne várj, ha
nem mindjárt azhová az szükség kévánja, oda menj, és
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az hatalmas császárnak hűséged ott megmutasd, és fe
jér orczával szolgáld az hatalmas császárt. Isten ad
jon hosszú életet.“

CCVII.

Λ Gyulai bégnek a Budai pasa.
1576. dec.

„Szolgálatomnak utána. Azt adom tudtodra, most 
az Portáról nekem parancsoló leveleket hoztak énne
kem, hogy az Erdélyországra ha valami ellenség indul
na, erősen megparancsolták, hogy megsegéljük, te pe- 
neg ott az szomszédságba közel vagy hozzája. Azért ezt 
az levelet az Váradi kapitán az mikor neked küldi, más 
levelet ne várj, hanem menten menj; valahová az szük
ség kévánja, és azhozvá ők mondják, az hatalmas csá
szár parancsolatja szerént oda menj és segétséggel légy, 
az hatalmas császárhoz való hűséged megmutasd. Úgy 
tudjad. Más parancsoló levélbe még az vagyon, hogy az 
Erdélyországhoz tartozó falúknak senkitől semmi hán
tása ne legyen. Te magad se bántsad, az alattadvalók 
nak is meghadd erősen, hogy azok se bántsák. Annélküi 
legyenek. Úgy tudjad meg. Isten éltessen.“
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CCYIII.

Báthori Kristófnak Mohamed nagyvozir.
1576. noyember (?).

„Az Krisztus vallásán való Erdélyi uraknak urá
nak, Báthori Kristófnak, Erdélynek vajdájának, az Úris
tentől kévánok minden jót és köszenetemet szolgálato
mat ajánlom. Továbbá, ezt adom tudtodra: hogy az ha
talmas császár portájának régi szokás szerint, az njely 
adót embered által bekíildtél és leveleket is elvöttük. 
Azért régtől fogva tartozó falúkat, Erdélyországhoz va
lókat, melyeket az megholt királ és Báthori István bírt, 
te is úgy bírjad, mert valami nincs az hatalmas császár 
regestromába írva, azt akarjuk hogy senki ne kévánja és 
hozzá ne nyúljon se egy felől se más felől. Ha penig 
mely felé ellenséged támadna, ha az szükség megmu
tatja és segítséget kévánsz, meghattuk az hatalmas csá
szár parancsolatjával Budai passának és Temesvári beg- 
lerbégnek, és Szolnoki, Jenei, Gyulai bégnek is, azon- 
kül minden uraknak is az hatalmas császár küldött pa
rancsolatjával, hogy megsegítsenek; és valamit az hatal
mas császár megparancsolt nekik, ahhoz tartják mago
kat, mert ez dolgot erősen megparancsolta nekik. Ha 
valahonnan ellenséged leszen, ezek az felül megmon
dott bégek készen vadnak; de tealattad valóknak is, 
uraknak és mindeneknek, erősen meghadd, mind gyalo
goknak lovagoknak , hogy készen legyenek, magatokat 
megoltalmazzátok az ellenségtől. És ha mely felől az el
lenség reád indúl, az megmondott bégekkel egyetértvén, 
indúljatok az ellenségre, és Isten segítségiből ellenség- 
teknek romlására legyetek.
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Az mely falúk császár regestromába nincsenek be
írva és Erdélyhöz valók, azok békével megmaradnak; 
és a kik az császár regestromába be vadnak íratva, azok
hoz tealattad valóknak is ne legyen semmi keze; és va
lami az megholt királ és Báthori István Lengyel királ 
ideibe biratott, te is úgy bírjad, és azon legyetek, hogy 
se tík ne bántsák alattadvalókat, se te ne bántsad a ha
talmas császár alatt valókat, mert senkinek az császártól 
nincs engedve, hogy íí hire nélkül valaki megbántassék. 
Mindenkoron készen légy, ellenségre vigyázz erősen; 
azt. akarjuk hogy minden ember mind gazdag szegín, 
csendességben, házában maradjon; és könyöregjetek az 
Istennek az hatalmas császár egészségéért, kit Isten 
tartson meg, kinek szárnya alatt ti is megmaradhas
satok.

Ezt is írhatom, hogy embered által küldettem nagy
ságodnak valami kévés tirjaki faruakat (?) és senczefílt! 
(?) Nagyságod vegye jó névén, és a mikor kévánod, ke- 
vesent keveset egyél benne, mert a szüved megnyug
szik utána. Isten tartson meg.“

CCIX.

Báthori Kristófnak Mehemed nagyvezir.
1576.

„Krisztus hitin és vallásán való Erdélyi vajdának, 
Báthori Kristófnak minden jót kevánok. Portára beküld- 
ted fő emberedet adóddal, sólymokkal és egyéb ajándé- 
kiddal; valamit küdtél, mindent megadott. Azért a köz
séget és országodat őrözzed, jól tartsad, és szomszédid
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dal alkudjál jól és jó csendességgel. És a miképen a tef- 
tert megírták, és a mely falókat megróttak, hadd meg 
emberidnek, hogy azoknak hántások ne legyen, alfélé 
panasztól ótalmazd magadat. A minemő terjéket és or
vosságot kértél, küldtem. Isten tartson meg.“

OCX.

Báthori Kristófnak Szinán pasa.
1676.

„Krisztus vallásán való uraknak Erdélyországban 
nagyobbik urának, Báthori Kristófnak köszönetem 
szolgálatomat. Embered Balogh Ferencz által a mit kül- 
tél, mind leveleddel együtt megadta, és valamit leveled
be írtál, ahozképest törekettünk minden dolgaidba, ez
után is törekedünk. Te is hive légy a hatalmas császár
nak. Isten tartson meg.“

CCXI.

Báthori Kristófnak P iali passa.
1576.

„Köszönetem szolgálatom után etc. A nagyságod 
embere meghozá mind leveledet mind a mit küldöttéi, 
szóval is a mit izentél, megmondotta. Mi azt kevánjuk, 
hogy mint eddig, ezután is azonképen a hatalmas csá
szárnak és a Portának hivséggel legyetek, és a mit a 
hatalmas császár parancsol, ahoz tarts magadat, a kivöl 
semmit ne cselekedjél. Én is a mire elég leszek, töreke-
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dem mindenkor minden dolgaidba. Országodat alattad- 
valót csendességbe törvényekbe tartsad, hogy minden 
ember jót mondjon utánad. Valamit értesz, ird meg a 
Portának, nagyságodnak is mindenkor kedve szerént 
való válasza leszen. Isten tartson meg.“

CCXII.

B&thori Kristófnak a csausz pasa.
1576.

„Köszönetemet, szolgálatomat. Nagyságod embere 
Balogh Ferencz megadá a nagyságod ajándékát, tízezer 
ozporát. Nagyságod parancsoljon. Szolgálok nagysá
godnak.

CCXIII.

Báthori Kristófnak Mehetned aga, lovászmester.
1576.

„Köszönetem szolgálatom után. Az Úr Isten éltesse 
nagyságodat. Örülöm a nagyságod egészségét, kit leve
léből és emberétől értek. A nagyságod ajándékát jó né
vén vöttem. Noha messze vagyunk egymástól, de szív
vel közel legyünk. Én a nagyságod barátságáról nem 
feletkezem. Engemet ne úgy tarts, mint egyéb ittvaló 
barátidat, hanem mindenbe többet parancsolj. Én mind 
szűvel mind lélekkel szolgálok a nagyságod dolgaiba. 
Nagyságodnak írtam vala valami leveleket, hogy nagy
ságod írna ide Portára; várom vala, nem hozá embered,
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de hiszem megküldheti nagyságod ezután is , kérem is 
hogy küldje meg nagyságod. Tartsa meg Isten nagy
ságodat. “

C C X IV .

A Temesvári pasának s az odavaló tefterdárnak 
Marad szultán.

1576.

„Ez én parancsolatom oda jutván, úgy tudjátok, 
hogy Krisztus vallásán való uraknak ura Báthori Kristóf 
az én portámra irt és tudtomra adta, hogy Erdélyor- 
szágba való sót Temesvári némely emberek magoknak 
akartak megvenni és elfoglalni; hogy Lippán túl az ke
reskedők ne vigyenek sót, megtiltották volt; mely mind 
az Erdélyi kereskedőknek mind oda Lippa felé valóknak 
nagy károkra volna, és az mi adónkat is nem adhatnák 
meg, elszegényednének, nekönk is káronkra volna. Az
ért, mint ezelőtt volt régente, az kereskedő népek ezután 
is hogy úgy kereskedhetnének, parancsolatot kívántak. Az 
ki azért az vámot megtöbbitötte volt, én azt imár elh at
tain, ű azt akarta hogy csak övé legyen az vám. Azt 
parancsolom azért, hogy az én parancsolatom oda jut
ván, ez dologba, az só dolgába senki belé ne álljon és 
meg ne háborítsa, hanem mint ezelőtt volt, szabadon 
szállítsák; és megfenyítsétök hogy senki bele ne nyúl
jon, hanem mint régente ahová akarták vinni és eladni, 
ezután is szabadon oda szállítsák és eladhassák. Ebbe 
ez dologba senkit meg ne bántsanak, vesztegséggel le
gyenek ; ha peníg valaki, azután hogy meghagyjátok 
nekik, megbántaná őket, az én portámra tudtomra adjá
tok. Ez én parancsolatomnak meghigyjetek.“

I. 21
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CCXV.
Marad szultánnak Báthori Kristóf.

1576. (?).

„Hatalmas császár. Az én hűséges szolgálatomat 
ajánlom felségednek, mint kegyelmes fejedelmemnek sat. 
sat. Akarám hatalmasságodnak ez én könyörgő levelem 
által jelenteni, hogy az hatalmasságod Szolnokvárai 
szancsákbege Mamliut bég elejitől fogva itt Magyaror
szágba, az végekbe, hatalmasságod sztileatyjának és az
után édes atyjának, kiknek lelkeknek Isten irgalmazzon, 
és ezek után felségednek híven és jámborul szolgált; ki 
elejitől fogva, mint szolgált legyen, mi es jól tudjuk; ha
talmasságod szüleatyja idejében voltunk mi es egy hadba 
vele, kinek hűségét és jól forgódását az hadviselésbe 
szemünkkel láttuk, ez elmúlt és az mostani *) te ha
talmasságod parancsolatjára az Erdélyországnak, nagy 
szorgalmatasságával és gondviselésével szolgál. — 
Mostan azért ez Mamhut bég kívánván uraságának ne- 
vekedését hatalmasságod után, talált m eg: bizonsági len
nénk mink is te felséged előtt ő szolgálatjának, az ő kö
nyörgését az mi törekedésünkkel is segítenők; ki miért- 
hogy itt közel hozzánk szolgált felségednek, és minden 
emberségit, forgódását tudjuk, meg nem fogyatkozha
tunk ebbeli kívánságba felséged előtt neki; azért kö- 
nyörgünk mellette felségednek: hatalmasságod ilyen 
régi rabjáról kegyelmesen emlékezzék, és te hatalmassá
god uraságának rendét méltóltassék nevelni és elébb 
vinni; ezután is hiszszük, te hatalmasságodnak ennél is 
szorgalmatosban igyekszik szolgálni. Én is pedig, te ha
talmasságod szolgája, az mit könyörgésünkre vele cse

*) Lekopott bíó.
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lekszik, teljes életünkbe minden hűséggel meg akarjuk 
felségednek, mint kegyelmes urunknak szolgálni.“

OCXVL

A Temesvári pasinak Marad szultán.
1576. (?)

„Az Erdélyi vajda kívánta éntőlem, hogy csatát on- 
natt ne bocsáss Erdélyre.

Ezt parancsolom teneked: hogy ez én parancsola
tom oda jutván, hogy az mely békék alattad vadnak, 
erősen meghagyjad nekik, hogy az minemü végezés va
gyon miköztünk és az Erdélyi vajda közt, az ellen senki 
semmit ne cselekedjék, Erdélyországra senki csatát ne 
űzzön, senki rahlani ne menjen, ha fejét szereti; ha szót 
nem fogadnak, az ki szancsák, elveszik tőle a szancsák- 
ságot, és ezt nekem tudtomra adjad és másnak adom a 
szancsákságot.; úgy tudja meg, úgy higyjen az én pa
rancsolatomnak. Constantinopoli. “

ocxvn.
A Budai és Temesvári beglerbegségek tisztviselői

nek Murad szultán.
1576. (?).

„Az Budai és Temesvári beglerbegek alatt való he
geknek, vajdáknak, kadiáknak, és minden rendbeli vité
zeknek, tiszttartóknak.

Mikor ez én parancsolatom oda jut tihozzátok, így 
tudjátok meg : Erdélyi vajda nekem az én portámra le-

21*
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veiét kildette Várad tartományába és Erdélybe lakozó 
kalmárok, kereskedő emberek felől, hogy miképen ez
előtt szabadságuk volt engedtetve szabadon járni, ke
reskedni az én birodalmomba, ezután is szabad utuk és 
kereskedésök lenne minden bántás neköl; és hogy sen
kit közzőlök más ember adósságáért meg ne fognának, 
ne bántanának. Azért én mast adtam az én parancsola
tomat: hogy az őhozzá tartozók, mint azelőtt jártak és 
szabadon kereskedtek, ezután is szabadon járjanak, ke
reskedjenek, az harminczadhelyeken harminczadot meg
fizetvén; és hogy senki őket az én birodalmamba más 
ember adósságáért meg ne fogja, senkitől hántások ne 
legyen, szabad legyen marhát venni, adni, senkitől hán
tásuk ne legyen; ha penig valakitől hántások lenne, ad
játok tudtamra.“

coxvm.
Báthori Kristófnak a Jene! bég.

1577, januáriul» 17.

„Örökké való szolgálatomat irom nagyságodnak, 
mint kegyelmes uramnak. Nagyságodat erről akarám 
levelem által megtalálnom. Tudja nagyságod, mennyi 
felöl háborgatnak engöm mind Bota Ferencz dolga felöl 
mind egyéb dolgokból. Azért ím, nagyságodnak irva 
küldtem, az szegénység minemü vallások (at) töttenek ; 
Bota Ferencz és Sándor vajda miképen az jószágot 
ennekelőtte is bírták, mastan is mely vallásokat ez Jenei 
birák és polgárok előtt töttenek, kiket ím azon váras 
pöcséti alatt nagyságodnak küldtem. Nagyságod ezök-
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bői mindent megérthet, ha én dolgom e, avagy kié. 
Isten tartsa meg nagyságodat. Ez levél költ Jenőbe kis
asszony havának 17. napján 1577. Kumut Recheb bég 
Jenei bég.“

C C X IX .

Báthori Kristófnak Mehemed nagyvezir.
1577. elején.

„A Jézus Krisztus vallásán való uraknak urának, 
Erdélyi vajdának, Báthori Kristófnak, barátomnak, az 
nagy Istentől mindent jót kevánok. És köszönetemet 
szolgálatomat ajánlom.

Az mely leveledet barátságoson küldted, Ludfi oda- 
basa felől, ki Balassi János fogságába vagyon, megad
ták. és megértettem mindent, valamit írtál. De ebbe 
énnekem felette igen nagy kedvem és kevánságom 
szerént cselekednél, ha őtet megszabadítanád. Kiért 
esmet másodszor barátságos levelemet küldöttem. Igen 
kérem nagyságodat, hogy a hatalmas császárhoz való 
hivségedért, szeretetedért és az én barátságomért is Ludíi 
oda-basát Balassi János kezéből , valamiképen lehet 
törekedjél és légy azon hegy szabadíts meg. Es azok is, 
kiket erővel kénszerített érte a kezességre, a Törökök, a 
kezességtől menekedjenek meg. AzUr Istennek az ő hív 
rabjain irgalma legyen. Konstantinápólba költ e múlt 
hónak ötödik napján.“



326

ccxx.
Báthori Kristófnak Marad szultán.

1577. június vége előtt.

„Az Jézus hitin és vallásán való Erdélyi uraknak 
urának, Báthori Kristófnak, Erdélyi vajdának. Ez az én 
parancsoló levelem oda jutván, ezt érts meg: Az mely 
zpaiák Jenő, Világos, Pankota és Desznő vidékét tímárba 
tartják, az én portámra supplicatiót küldének; panaszol- 
kodnak, hogy abba a tartományba az mely falukat ük 
bírnának, az Erdélyi vajda népe tíellenek bírná, és azt 
mondanák, hogy űnekik saját jószágok, az jövedelmét 
és az dézmáját magoknak takarítják, ki űnekik igen 
nagy ártásokra vagyon. Azért ez én parancsoló levelem 
odajutván, egy fő emberedet küldd oda, és lássák meg, 
hogy lia a Halul bég és Muharem bég regestromába be 
vannak azok a faluk írva avagy nem; és ha be vannak 
irva, igazítsák el, hogy minden ember az övével eléged
jék meg. Isten tartson meg. Ezt az én parancsolatomat 
úgy bigyjed. Datum Constantinopoli. “

CCXXI.

A Temesvári és Jenei k&diáknak Marad szultán.
1577. június vége előtt.

„Nektek az én parancsoló levelem jutván, úgy tud
játok meg. Az mely zpaiák Jenő, Világos, Pankota és 
Desznő vidékét tímárba tartják, az én portámra suppli
catiót küldínek. hogy ott az tartományban az én leve
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lemmel az mely falukat ük bírnák, az Erdélyi vajda népe 
üellenek bírja, jövedelmét, dézmáját űellenek betakar- 
talják, ki űnekik nagy károkra volna. Ezt adák tud
tomra. Parancsolám az én portámon lakó Zefer csaus- 
nak, hogy mikor oda jut, az Erdélyi vajda főemberével 
az zpaiákat és az ott való nemes embereket juttassa 
szembe; ott szembe lévén, menjenek végére e dolognak: 
hogy ha azok a faluk az Halul bég és Muharem Cselebia 
regestromába be vannak írva; és ha be vannak írva és 
nem Erdélyhez valók, azoknak az faluknak hagyjanak 
békét; ha penig az regestromba nincsenek beírva, ha
nem Erdélyi birodalomhoz valók, az mi feliknik is annak 
hagyjanak békét, ahhoz ne nyúljanak; ez a vajda embe
rének is ne legyen ellene. Azokáért lássátok meg, a vaj
dának erre mi akaratja és szava leszen. Annakutána az 
én portámra írjátok meg igazán. Ezt az én parancsolato
mat úgy higyjed, úgy tudjad.“

CCXXIL

Mehemed n&gyvezirnek Báthori Kristóf.
1677.

„Kegyelmes bassa, nekünk a hatalmas császárnál 
fő gondviselőnk, az Úr Isten nagyságodat éltesse, egy 
napodat tegye ezerré, adja meg minden kevánsá- 
godat.

Az minemü panaszolkodásokat töttek te nagyságod 
előtt az Gyula, Jenő, Desznei, Beli és Féltőt vidéki 
község képébe, azokat mind megértettük az írásból, me
lyet te nagyságod Ámhát csaustól minekünk keküldött.
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Nagyságodnak megszolgáljak, hogy először értésünkre 
adta nagyságod, és addig hitelt nem adott e panasznak; 
kit nagyságod elhigyen, hogy a község erre e panaszra 
nem őmagától indultatott, hanem a zpahiák, kik a mi 
birodalmunkon minden dúlást, fosztást, kegyetlenséget, 
lopatást, ragadozást, pusztulást, ujabb-üjabb foglalást 
cselekednek, azok megértették, hogy panaszt akarunk 
tenni a Portán reájok; és azt értvén, úgy indították a 
községet a méltatlan panaszra, hogy az ő panaszokkal a 
mienket elől vévén, nekünk haragot, nehézséget szerez
zenek a Portán, hogy ki miatt azután a mi igaz pana
szunknak semmi hely ne adassék.

Mert, kegyelmes bassa, azon vadnak azok az zpa
hiák, hogy a minemö jószágot mind a megholt király és 
mind az én atyámfia Lengyel királ idejébe kétfelé bírtak, 
a zpahiáknak is nekünk is szolgáltak, mostan teljesség
gel el akarnák tőlönk szakasztani, sőt naponként falu
kat holdoltatnak, kiket azelőtt soha sem birtanak, affélét 
nagy sokat bírnak. E nehéz nekik, hogy megértették, 
hogy panaszt akarunk tenni reájok a Portán. Ok a mi- 
hozzánk tartozóktól, mi népünktől semmi kárt sem 
bosszút nem szenvednek, sem pedig községek; hanem 
a mi a községen esik a Német párttól, avagy hajdúktól, 
tolvajoktól, latroktól, annak is mind ők adnak okot. Mert 
mikor mi azokat megértjük, hogy kinn vadnak és utá- 
nok bocsátunk, kergettetjük őket: ők más felől azokra a 
mi szolgáinkra rá támadnak, ha kaphatják, kit levágnak, 
kit rabbá tesznek bennek. így cselekednek.

Azért nagyságodat azon kérjük, hogy nagyságod 
bocsássa fő emberét közhelyre ennek e dolognak eliga
zítására; nagyságod megesmeri, hogy mindennek ők 
adnak okot; és kérjük nagyságodat, hogy az ő méltat
lan panaszoknak lidő előtt hitelt ne adjon, és ne enged
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jen újabb újabb foglalást, se hogy efféle méltatlan paua- 
szolkodásnak színe alatt, elszakaszszák tőlünk azt a jó
szágot és falukat, kiket mind ez ideiglen kétfelé birtanak. 
Bírhassak én is mindeneket, a mit énelőttem való feje
delmek birtanak, mert én is szintén olyan hívének tar
tom a hatalmas császárnak magamat mint azok , és ha
lálommal is meg akarom pecsétleni a hatalmas császár
hoz való hivségemet. Nagyságodtól minden ótalmat és 
segétséget várok ebbe is mint egyéb minden dolgaimba. 
Kiért nagyságodnak éltemig való szolgálatomat ajánlom· “

cexxiii.
Báthori Kristófnak Murad szultán.

1577. június vége előtt.

„Az Krisztus vallásán való Erdélyi uraknak urának, 
Báthori Kristófnak, Erdélyi vajdának. Ez az én paran
csoló levelem oda jutván, ágy érts meg: Ez az én leve
lemet az ki oda viszi Ali nevö zpaia az én portámra 
jőve, ágy adá értenem, hogy Brassó táján egy vámvevő 
helyen mikor megszállottak volna, az vámos és biró 
több emberekkel egyetemben, űtet megfosztották és 
marhájokat elvötték, az tí atyjafiát Mehmet nevö zpaiát 
megölték, és hét ezer ozporáját vötték e l : énnekem úgy 
adá értésemre. Azért az én parancsoló levelem odajut
ván, azokat az gyilkosokat mindjárást czirkáltasd meg, 
fogtasd meg és törvín szerént igazán büntesd meg tíket, 
az tí atyjafiát ha megölték; és az kik az ü atyjafiát meg
ölték, azokkal az hét ezer ozporát megadasd, de tíket
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erős büntetéssel megbüntessed. Isten tartson meg. Ezt 
az én parancsolatomat úgy higyjed és értsed. Datum 
Constantinopoli.“

CCXXIY.

Báthori Kristófnak, Ámhát vexir-p&sa.
1577. június vége előtt.

„Az Erdélyi vajdának, Báthori Kristófnak, az éu 
atyámfiának köszönetemet, szolgálatomat írom. Az én 
barátságom szerént az mely levelet én nagyságodnak 
küldek, azt adom nagyságodnak tudtára: Ennekelőtte 
egy rab elszaladott vala, és énnekem ágy mondák, hogy 
ott Erdélyben látták. Az rabnak penig megkeresésére 
bocsáttam vala Ali békét és Memhet békét zpaiákat, 
oda az nagyságod birodalmában és országában. És ott 
az nagyságod birodalmában és keze alatt Brassó táján egy 
vámvevő helyen biró és az vámos rájok támadtak, meg
fosztották és megverték ükét, és ozporájokat elvötték és 
az atyjafiát Mehmet zpaiát megölték. Azért a dolog így 
lévén, az Ali nevö zpaiát odaktildők nagyságodhoz, de 
hogy az nagyságod országában és birodalmában ilyen 
latrok legyenek, nem illik. Azért én is kérem nagyságo
dat, hogy nagyságod az én barátságomért mívelje meg 
azt, az mit az hatalmas császár ez dolog felől parancsol; 
az gyilkosokat megbüntesd, és megbüntetvén, marhájo- 
kat és ozporájokat adasd meg; mi títet az nagyságod 
kegyelmessége alá bocsátjuk esmeg, hogy nagyságod 
ez dolgot igaz törvín szerént látássá meg; valamint pe-
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nig nagyságod ezzel cselekeszik, énvelem cselekeszi azt 
nagyságod. Isten tartsa meg nagyságodat. Datum Con
sta ntinopoli.“

CCXXV.

Muztafa Budai pasinak Murad ssu ltin .
1577. július 1.

„Az ki Budát bírja, az én vezéremnek Muztafa ba
sának az Istentől kívánok minden jót. Az én parancsoló 
levelem oda jutván hozzád, úgy érts m eg: Hogy az Er
délyi vajda Báthori Kristóf az én portámnak levelet írt, 
hogy Erdélyhez való falukat igen hódoltatjátok, és most 
Nádudvarba, egy falúba, egy kastélyt akarsz építeni. 
És onnét az Németeknek semmit nem tehetsz, úgy adta 
értenünk az Erdélyi vajda. És a faluk ott elpusztulnak. 
De tudjad, hogy az Erdélyhez való faluknak és község
nek hántására énnekem semmi akaratom nincsen. Azért 
parancsolom, hogy ez én levelem hozzád ju tván , ezt a 
dolgot jól meglásd. Az mely kastélyt akarsz építeni, 
micsoda határon vagyon? és ha leszen-e az az Erdélyi 
községnek ártalmára, hántására ? és ott mi okon akarsz 
kastélyt építeni ? meg akarom azt én érteni. Ha megcsi
nálod, mi haszna vagyon ? mind azt s mind egyebet adj 
értésemre ennekem. Úgy érts meg az én parancsoló le 
velemet. És az mit én parancsolok, ahoz tarts magadat. 
Isten tartson meg.4*
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Báthori Kristófnak Marad szultán.

1677. július 1.

„Az Jézus vallásán való Erdélyi uraknak urának, 
Báthori Kristófnak, Erdélyi vajdának az Úristentől min
den jót kevánok. Ez én levelem oda jutván, úgy érts 
meg: Hogy énnekem az én portámra levelet küldöttéi, 
jelentél, hogy a Németek csendességbe vadnak, semmi 
igyekezeteket nem hallottad. írtál az Lengyel király felől 
is, hogy az ország, Lengyelország mind hozzá haj
lott ; az kik peneg hozzá nem hajlottak, azoktól 
az elmúlt esztendőbe egy szigetet megvött. Ott né
pét háttá volt, két ezernél többet. E télén ott vol
tának. Hogy az ellenség megértette kévés voltokat, rá- 
jok mentek nagy haddal. Ok mint vitézek úgy cseleked
tek, szembe megvíttak velek. Az Isten segítségével őket 
megverték. Sok fejet vöttenek, sokat elevenen fogtak. 
Valamit írtál nekem, egyéb dolgokról is mindent megér
tettem. Azért azt parancsolom neked, hogy mindenkor 
mindenfelé tudakozzál, filed mindenfelé legyen az ellen
séghez, és mikor dolgoknak végére mehetsz, énnekem 
és portámnak adj értésére minden dolgot. Isten tartson 
meg. Ez level költ ez holnapnak első napján.“

CCXXVI.
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Muztafa Budai pasinak Murad szultán.
1577. júl.

„Vezérem Muztafa passa. Ez a levél oda jutván, 
így tudjad: Filekliez közel Lengyelországhoz tartó vá
rosokat, Lengyel királét és az ő országát végekben való 
békék és zupassák, zpahiákis és a többi is ne bántsák, se 
rablani ne menjenek, mert mitölünk azok az Lengyel ki
rály alatta valók parancsolatot kevántak. Azért ez levél 
jutván, ezt parancsolom: az Fileki begnek, és az több he
geknek is végekben valóknak erősen hadd meg nekik, 
hogy alatta valókat megfenítsék, hogy az Lengyel király 
földit, országát, városokat, falúkat, jobbágyit ne bán
tsák és ne rabolják. Ezután azokra panasz az én portám
ra ne jőjen; és ha ki az én parancsolatomon nem gon
dolván, bemenne Lengyel királ birtokára rablani avagy 
kárt tenni, annak a nevit és a jószágát írva küldd az én 
portámra, és azután azoknak büntetésiről az én portám
ról tanúságod leszen. Ezt így tudjad, és az én levelemet 
meghidd.“ *)

CCXXVII.

*) Jelen parancsát érti a szultán, Báthori Istvánhoz K onstantiná
polyból 1577. julins 25-én adott levelében írván : „Ad beglerbegum quo
que Budensem Muztafa bassam nostras mittentes litteras, praecipientes, ut 
begis sub beglerbegatu suo existentibus, potissimum bego Fillekiensi serio 
committat, ne ulla in parte ditioni regis Poloniae in Zepes existenti mo
lestus s i t ; sed quamdiu Zepesienses in tra limites suos se continuerint, illi 
quoque in tra limites suos m aneant.“ G e r l a c h ,  437. 1.



334

CCXXVIII.

Báthori Kristófnak Marad szultán.
1677. October.

„A Jézus hitin és vallásán való m agy ári uraknak 
urának, Erdélyi vajdának, Báthori Kristófnak az Isten 
adjon minden jót. Egy embert küldöttéi portámra, egy 
melletted való doktor dolga felől, hogy a doktor egy Ve- 
lenczei embernek ezer aranyat adott volna uzsorára, 
hogy kereskedjék vele; és tíz esztendőtől fogva keres
kedett vele. Ő maga megholt az ember, a marhája és a 
pénz a fiára maradott, szállott. Egy, hogy a doktor az 
adósságot egynéhányszor kérte, és az adósságot a fia is 
meg nem adta a doktornak. És ezt adtad tudtomra, hogy 
fizetni nem akar, és a doktort megelégíteni nem akarja· 
— Úgy vagyon, hogy az én parancsolatom oda jutván, 
úgy érts meg: hogy az ezer aranyat ha megbizonyítja 
énhozzám való barátságodért igazat teszek. De az dok
tornak emberét juttassátok szembe az Velenczés ember
rel, az ki adós. Az dolgot mikor törvény szerént véghez 
viszitek, és ha megtalálják az Velenczés megholt ember 
lagistromába, hogy ő ezer aranyat vött volt fel a dok
tortól, és a mennyi leszen a pénz, mind egy pénzig meg
adatom, és az Velenczéseketreá erőltetem, hogyőmagok 
ideküldik. Isten tartsa meg nagyságodat.“
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B&thori Kristófnak a Temesvári pasa.
1677. uov.

„Az Jézus vallásán és hitin való Erdélyi vajdának. 
Az Úristentlil kevánom nagyságodnak minden jó sze
rencsédet, és előmeneteledet. Szolgálatomnak és köszö- 
netemnek utána ezt írhatom és akarom nagyságodnak 
tudtára adnom. Mostan az hatalmas császár parancso
latját küldötted énnekem az nagyságod levelével együtt. 
Az mit írtál, mindeneket megértettem. Azért az miképen 
az hatalmas császár megparancsolta, én az embereknek 
végekre mentem, és megkerestettem, és azoknak neveket 
az Portának tudtára adtam. Nagyságod is hagyja meg 
alatta valóknak, hogy az szegínsígnek károkra ne igye
kezzenek, miért hogy az hatalmas császár parancsolat
jába is hagyva vagyon, hogy se nagyságodra se énreám 
az szegínsígtül panasz ne legyen. Az énalattam va
lók penig, ha efféle dolgot cselekesznek, azok kik legye
nek, végére megyek, és megbüntetem űket, és bünökrtil 
meg nem kegyelmezek nekik. Azokat is penig az tiszt
tartókat nagyságod megfenyítse, az kik nagyságod alatt 
vannak, hogy Tömösvárhoz való szegínsíget ne bántsák, 
ne nyomorgassák; az kik penig affélét cselekesznek, 
nagyságod az tisztibül űzze ki űket, és az kik oda valók, 
legyenek oda, az kik penig ide valók, legyenek ide; kiki 
az ű határában legyen. Multátul fogva penig én ide az 
Tömösvári országban jöttem , tudtára vagyon nagysá
godnak, hogy annak negyven napja ha vagyon: az mely 
falúk az végekbe vannak, azokban való közsíg szánta- 
lanon jőnek panaszolni, és az mely tiszttartók végbe

CCXXIX.
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laknak és azoknak írunk, semminek tartják. Azonközben 
az közsígnek nagy nehézségére vagyon efféle hántás. 
Azon kérem nagyságodat, hogy végbeli tiszttartóinak 
hagyja meg, hogy az szegín közsígnek ne ártsanak. 
Mikor penig nagyságod efféle dologért ide énnekem le
velet ír, azokat megkerestetem és megbüntetem, mazullá 
teszem űket és kiűzöm, hogy egymás között az közsíg 
csendességbe is és békességben lehessen, és az gonoszte
vőket, akár itt legyenek, akár ott, az hatalmás császár 
parancsolatja szerént meg kell büntetni. Ha az Isten 
éltet, én nagyságodnak mindeneket kedve szerént cse
lekedem. Isten tartsa meg nagyságodat. Datum-Tömés 
varii. “

CCXXX.

Báthori Kristófnak a Temesvári pasa.
1577. nov.

„A Krisztus hitin és vallásán való magyar uraknak 
urának, Erdélyi vajdának, Báthori Kristófnak. Az Úris
tentől kívánok nagyságodnak jó szerencsét, hosszú éle
tet. Barátságomat és szolgálatomat irom nagyságodnak. 
Ezt adom tudtára, hogy most a Portánil parancsolatot 
hoztak nekem. Ezt parancsolta a hatalmas császár: hogy 
ennekelőtte Janye nevű embernek az atyját Andrást 
nagyságod földében Terök Bálint emberi, Moszin és Bá
lint, azok egynéhány latorral az utón meglesték és meg
ölték, és az Sebesi bán kétezer forintára marháját vötte 
el. Ezfelett több gonoszságot is cselekedtek. Azt paran
csolta az hatalmas császár, hogy ezt törvény szörént
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meglássuk és eligazítsuk. Én is azokáért az én embere
met, Piri vajdát, az levelekkel nagyságodhoz küldtem. 
Mikoron nagyságoddal szembe leszen, nagyságod az 
gyilkosokat kerestesse meg, és az marhát, melyet az 
Sebesi bán elvött, az hatalmas császár parancsolatja sze
rént mindent megadass, és azokat a gonosztevőket meg
büntesd, hogy a hatalmas császár eleiben többé panaszt 
ne vigyenek. Ezeket a pereseket megelégítesd. Az ha
talmas császár egészségében senkinek hántása ne legyen. 
Isten tartsa meg nagyságodat. Költ Tömösvárott. Fewwli 
(?) passa.“

CCXXXI.

Bethlen Farkasnál olvassuk.
1577.

Maximilián halála által (1576. oct. 12-kén) Békés 
Gáspár, elejtve látván magát reményétől, s látván Bátliori 
Istvánt, Lengyelország királyi székén Isten jóvoltából 
uralkodni, hozzámegyen, és Báthori Kristóf közbenjárá
sára annak találja, ki őt nemcsak kegyesen de bőkezűen 
is fogadja, mit is Békés hűséggel hálált meg halálaiglan.

22
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C O X X X II.

Ibrahim oroezcsiki vámos (Havasalföldön) Báthori
Kristófnak.

1577. dec. 15.

„Kegyelmes uram. Szolgálatomat írom nagyságod
nak, mint kegyelmes uramnak. Továbbá, most az nagy
ságod levelét meghozták énnekem, kibe irta nagyságod, 
hogy Grujo Péterrel valami embereket kUldett volna 
nagyságod oda be, hogy valamit vásáriának ott benn, 
és hogy visszajövőbe a réven megtartóztattam volna 
ükét, és által a Dunán nem bocsátottam volna ükét. És 
nagyságod azt irta, hogy előttem valók emingek az kik 
voltak, azt nem míelték, hanem hogy nagyságod embe
rit mindenkor békével elbocsátták, és hogy énnekem is 
ellenein ne lenne, és hogy nagyságod is énnekem nem 
lenne hálaadatlan, mint szinte többinek. Mihelt az nagy
ságod levelét adák énnekem, igen erültem, és azúristen 
te nagyságodnak egy napot tegye ezerré. Énelőttem való 
emingek nagyságod baráti voltak, én is szinte úgy le
szek, mint nagyságodnak hív rabja. De azt nagyságod 
jól érti, hogy az hatalmas császár erősen megparancsolta, 
hogy egy lovat se bocsássunk által. De nagyságodért 
mindent mívelek, és sem fejemet sem lelkemet nem szá
nom ; ne adja azt az Isten, hogy valamely ember nagy
ságodtól jő, hogy én azt bántanám; és nem hogy az 
nagyságod emberinek, de ha még nagyságodnak csak 
egy ebe is jőne, annak sem vétenék. Tudja azt nagysá
god, hogy egy ember is gonoszakarója nélkül alig va
gyon. Nagyságodért megmívelem ezt, hogy a mikor 
nagyságod emberi lóval jőnek, éjjel, a mikor senki nem
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látja, általbocsátom űket. Ekédig nagyságod egy embe
rinek is sem vitettem, és ezután sem vítek. Enelőttem az 
mely eming vala, Ali csausz, Lengyel király annak 
csauszságot szerzetté; Grujo Péter énnekem most két 
ezer isporával feles alafámat szerzetté, és parancsoló 
levelet hozott róla császártól. Az Úristentől nagyságod
nak egészséget kevánok királylyal egyetembe. Én nagy
ságod rabja vagyok; jóllehet hogy az embernek fejénél 
drágább marhája nincsen, én azt sem szánom nagysá
godért. Valamint parancsol nagyságod, szolgálok nagy
ságodnak. Egyéb dolgokról értekezik nagyságod Hu- 
szajntól, mindeneket jól tudja, megmondja nagysá
godnak.“

ccxxxni.
Báthori Kristófnak Mehetned csausz.

1577. dec. 15. előtt.

„Ha idevaló dolgokról nagyságod tudakozna, hála 
Istennek, az hatalmas császár egészségben vagyon, és 
mi es az Istennek könyörgönk, hogy az hatalmas császárt 
egészségben tartsa. Ennekutána, küldeti énnekem nagy
ságod egy kupát, és megadták énnekem ; kiért minden
kor nagyságodnak az Úristen egészséget adjon. Nagy
ságodnak megszolgálom. És valamikor emberit ide küldi, 
Írjon énnekem mindenkoron egészségéről. Az Úristen 
tartsa meg nagyságodat.“

22*
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Murad szultán nyugtája a Báthori Kristóf által 
beküldött adóróL

1577. dec. 15. előtt.

„Adjuk emlekezetre ez levelünkbe, bogy az Erdélyi 
vajda Báthori Kristóf Erdély országának adaját tizenöt 
ezer arany forintot mindszenthavának nolczadik napján 
Grujo Péter által megküldte, melynek bizonságára ad
tuk ez mi levelünket. Ezt így tudjátok, és ez levelet így 
higyjétek.“

CCXXXIV.

CCXXXV.

Murad szultán a Budai pasának.
1577. dec. 15. előtt.

„Vezérem Muztafa passa, az Úristen tartsa meg. 
Ezen parancsoló levelem odajutván, így tudjad. Erdélyi 
vajda portámra emberit küldte, ki által jelenti, hogy ha 
az Németek felöl, vagy másonnat is valami ellensége 
támadna, ki Erdélyországra igyekeznék, segítséget ad
nánk. Azért az Budához tartozó népet valamennyit ké- 
ván, annyit adj, mert éutülem a parancsolatot azért kéré, 
mert Erdélyországot én úgy tartom, mint tulajdon több 
országimat, és meg akarom ótalmazni, mint szinté több 
országimat. Ez okáért parancsolom neked, ez én paran
csoló levelem oda tehozzád jutván, és ezt tréfába ne vedd: 
Valahonnan hallod, hogy Erdélyországra ellenség tá
madna, valamikor Erdélyi vajda levele e parancsoló le
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velemmel hozzád jő és segítsíget kérend tided, csak egy 
óráig se várj, hanem mindjárt segítsíget bocsáss neki 
minden késedelem nélkül, valamennyi a szükség meg- 
kevánja, szinte annyit ad j, és ellenséget az országon be 
ne ereszszétek. így tudjad, és ez én parancsolatomnak 
meghigyjed.“

COXXXVI.

Báthori Kristófnak Murad szultán.
1577. dec. közepe előtt.

„A Jézus vallásán való Erdélyországnak, urak előtt 
főúrnak, Báthori Kristóf vajdának. Az én parancsolatom 
oda jutván, úgy érts meg. Alattamvaló Szilisztrei Davut- 
beg az én portámra levelet küldött; adja értenem, hogy 
Moldovai vajda neki levelet irt volna, hogy ez elmúlt 
napokba Moldovára egy áruló beütött volna, ki az ott- 
való bojerokkal tanácskozván, ez elmúlt hónak 11. nap
ján ment volna Jurla vizén által, mely a Moldovának 
határába vagyon, az országba benn volna. A kik pedig 
hívek voltak, eleibe menvén és eleibe szállván, Jászvá
sár mellett a Prut vizénél vele megvíttak volna. A Törö
kök a Kozákokkal estig víttak, az éjtszaka bontotta el a 
viadalt köztök. Másodnap esmet Jászvásár mellett sokat 
víttak; hogy látják a hívek, hogy nem bírnak velek, 
Péter vajdát hátrább szállítják, és az ellenség Jászvá
sárra bement, Péter vajda pedig a két ország határa között 
Bozóvásárt szállott meg. Hogy oda szállott, á szilisztrei be
get ott várta, hogy melléje menjen, több hegeket is várt.

Mi is pedig a Szilisztrei bég mellett segítséget, bege-
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két küldtük, Nik opoly i és Vidini és Bender hegeket ispa- 
hiákkal és havasalyföldi haddal, hogy mellyéje menjenek 
az Szilisztrei hegnek, hogy valamint az üdő mutat, úgy 
menjenek az ellenségre; és azoknak az megnevezett he
geknek mindeniknek külömb-külömb parancsolatunkat 
küldettünk. Te penig mennél jobb lehet, segítséget mind
járt bocsásd Péter vajda mellé, és e dologban hozzám 
való hivségedet mindenképen megmutasd, és'azon légy 
bátorsággal, hogy azokat az árulókat, a kik Moldvai or
szágba beütettek, romlásával veszessétek el. Valamennyi 
a szükség kívánja, annyi embert küldd oda, avagy ha 
egyéb módot talász, egymást értvén, úgy cselekedjetek. 
Azokkal az szanqsákbegekkel értsetek egyet, és valamint 
esék a dolog, mindenképen add tudtomra. Továbbá, az 
te embered, azt mondták nekünk, hogy sok főlovat és öt 
száz szablát, és fegyverderekakat, küraczélakat* *·)) ; azelőtt 
penig nem volt törvény és szokás hogy innét aféle szer
számokat oda kivinnék; én is küldettem vala utána, de 
úgy nem találták a mint bevádolták vala, csak öt lovat 
találtak és hat bokor tollat. Azért az Oroszcsiki és Csirnei 
kadiaknak parancsolatomat küldtem, hogy az mel lova
kat és bokor tollakat elvettek emberedtől, visszaadják, 
es az mel csausz megtartotta volt, azon csausznak kezibe 
adják, hogy oda vigye és emberednek adja meg. í g y  
értsed és így higyjed az én parancsolatomat.

**) Az Memhet passa levele is azon igékkel vagyon irva 
csak avval killömbez, hogy azt írja utolszor, hogy nagy
ságod levelet írjon Lengyel királnak ö felsí ginek, hogy 
aféle gonosz cselekedőket megbüntesse, hogy valami 
gonosz szót ne hozzon magára és ne jedzesse magát.“

*) Pótold: jkivitt innen1.
*·) A mi következik, a fordító jegyzése.
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ccxxxvn.
Bethlen Farkasnál olvassuk.

1677. végén. *

Szintén 1577-ben János számkivetett Moldvai vajda, 
Pétert, ki akkor a tartományt igazgatá vala, abból kiűzte. 
Visszaiktatását az Erdélyiekre bízván a Török császár, 
Báthori Kristóf, unokatestvérét Istvánt Székelyekkel és 
zsoldosokkal Moldvába kiildé, ki Jánost kivetvén, Pétert 
visszahelyezte a vajdai székbe.

CCXXXVIII.

Báthori Kristófnak Murad szultán.
1578. elején.

„Az Jézus vallásán való Magyari uraknak urának, 
Erdélyi vajdának, Báthori Kristófnak.

Ez az én nagy parancsoló levelem odajutván, úgy 
tudjad meg. Mostan az Temesvárhoz való eming, az ki 
kincset beszolgáltatja, Kurth nevö, az én portámra em
berit küldötte, hogy ennekelötte az ö felesíge egy rabbal, 
egy rableánynyal és egy szolgával, egy kocsival az 
ó'maga jószágába mígyen volt: Ordi nevö hid mellett kö
zel, Erdélyhez való Lugasi bán emberei: Nyakazó Ta
más, István, Péter, Mayczoss Péter és Gruychia, Mericz 
János, Romonichia János, Gyurka, és az Lugashoz való 
Vizák nevö faluból Reteza nevö ember az több társaival 
tizenkettöd magokkal ez nevezett asszonyoknak utókat 
megállották, az Kurth eming felesígít szolgájával meg
ölték, az rabját és az rableánt elvöttík, rabbá tettík, és
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az neköl százezer ozpora-írő aranyat és gyöngyöt, és 
annekül más egyébféle drága marhát, mindenbe zsák- 
mánt töttek, őneki ebből felette igen nagy kárt töttek, 
kit énnekem értísemre és tudtomra adott. Mely dologból 
énnekem* könyörgött, bogy az ő marháját megadatnám 
és parancsolatot küldenék ez dolog felől. Azokáért azt 
parancsolom neked, hogy ez én parancsoló levelemmel 
mikor az ő embere oda hozzád mígyen, Lugasi bánt elő
hivasd, és ez dologírt megfirtasd, igazán és igazság sze
rint tudakozzál, menj vígire, meglássad, ha úgy vagyon, 
az mikípen panaszoltak; azok az latrok, az kauarok, kik 
litjára jöttek, felesígít megölték, és az marhájába zsák- 
mánt töttek, és az ő szolgáját, kit megöltek, és rableá
nyát, kit elvittek, ha most nálok líszen, az én császársá
gomnak való igazságoddal, hís/geddel mutasd meg; ezek
nek ez nevezett embereknek marháját, mindeneket mind 
egy pínzig adasd meg, és az ő gonosz cselekedetekirt 
őket megbüntesd, ne halasztasd. Úgy tudjad meg; és az 
én parancsoló levelemnek kétsíg neköl higyj meg. Isten 
tartson meg.“

CCXXXIX.

Báthori Kristófnak Mehemed nagyvezir.
1578. elején.

„Az Kristus vallásán valóMagyari uraknak urának, 
Erdélyi vajdának, Báthori Kristófnak. Hogy az Úristen
től kevánok minden jót ez világon, köszönetemet, szol
gálatomat azután irok. Mostan az Lippai tisztet eming- 
sígöl az ki bírja, Memhett aga, oda mfgyen az őmaga 
pínzivel sót akar venni. Kírlek valamenyi szüksíg liszen
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őneki, adasd meg neki pínziért, mivelhogy idevaló hív 
szolga és főember, kírlek hogy tisztessíggel tartsa őtet 
nagyságod. Isten tartsa meg nagyságodat ez világon.“

CCXL.

' B&thori Kristófnak a Temesvári pasa.
1578. elején.

„Köszönetemet, szolgálatomat irom nagyságodnak 
mint jó szomszédomnak és atyámfiának. Továbbá azt 
Írhatom nagyságodnak, hogy mostan az Lippai tiszttartó 
eming, az ki ez levelet nagyságodhoz viszi Memhett 
aga nevö, hogy az mely sót ide alá szállítják, hogy áz 6 
keze által járjon, mivel hogy meghatták: kírem azokáért 
nagyságodat, hogy valamenyi sót kívánja pínzen meg
venni, az én barátságomért nagyságod engedje meg neki 
és oltalmazza, legyen segítsíggel mindenben nagyságod 
nekie. Isten tartsa meg nagyságodat és adjon nagysá
godnak napról napra előmenetet, jó szerencsét etc.“

CCXLI.

Báthori Kristófnak Murád szultán.
1578. apr.

„Jézus hitin és vallásán való Báthori Kristófnak, 
Erdélyi vajdának, Magyari uraknak urának. Az Úristen- 
tül kevánom minden jódat.

• Továbbá az én parancsoló levelem odajutván, ezt
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tudjad; hogy leveledet küldötted vala az én fénes por
támra, kiben jelentetted, hogy mihelt az ellenség Moldo- 
vára ment volt, mindjárást népedet készítetted és fű 
emberedet bocsáttad, kik mikor oda jutottak, az ellenség 
meg nem várta, hanem futottak előtte; és az kik az el
lenségben Lengyel király birodalmában mentenek, azo
kat Lengyel királ erősen niegbüntette.

Továbbá azt is írtad, hogy az Németek gonosz 
szándokban volnának oda Erdélyhöz, miért hogy az Ma
gyars urak, kik odaki laknak, nem akartak az Német 
közzé az gyűlésben menni. Ezokáért az Német királ had
dal reájok akart volna menni, kiben kevántad azt, hogy 
az mi népünk is, az Törökök lennének készen és vigyáz
nának, hogy ha szűkös volna, lennének segítséggel. 
Azért én még ezelőtt az Budai vezérem és Temesvári 
passának megparancsoltam, hogy az ellenség felé vi
gyázzanak, és ha ellensége lenne Érdélnek, mindjárt 
segítséggel legyenek; de mi most is azon módon ujob- 
ban levelem által megparancsoltam. Te is azért ott or
szágodban népeddel légy készen, az országot ótalmaz- 
zad; ha látod hogy valahonnét ellenség indul reád, mind
járást az két pasámnak add hírré és értsétek egymást; 
menjetek reájok és legyetek romlására.

Továbbá, az mely vajda bejütt volt Bogdán orszá
gára azelőtt, most ujobban ismét annak atyjafia ment 
be az országban sok puskással. De hogy az országbeli 
nép közt, és a mi béltrnknek is nem volt ptfcáéások, sok
szor harczoltanak, de semmit nem tehettek az ellenség
nek. Azért parancsolom neked, küldd mindjárást puská
sokat segítségül Moldvában, kik előtt bocsásd fű embe
redet; mely dologért ím az én csauszomat Memhet 
csauszt is ouabocsáttam; ugyan űvele bocéásd el áz 
népet, hogy az én népemmel együtt mennének az ellen-
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ségre, és úgy cselekedjenek, hogy ismét fejér orczával 
menjenek hozzád.

Te is vigyázz minden felé; ha valahonnét az ellen
ség támad, az két pasát találtasd meg; fík odamennek 
ahová mondod.“
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