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ELŐSZÓ.

Jelen kötet kiegészítő részét képezi azon collec- 
tiónalc, melyet 1883-ban a Történelmi-Bizottság meg
bízásából »Le ve l e k  és O k i r a t o k  I. R á k ó c z y  
G y ö r g y  k e l e t i  ö s s z e k ö t t e t é s e i h e z «  czím 
alatt kiadtam. Bármily terjedelmes és vastag kötet 
volt is az, annak, ki e gyűjteményt forgatta, feltűn
hetett, hogy az még nem teljes collectio; de ágya  
mint volt, megérdemelte a közzétételt, mert Rákóczy 
György portai összeköttetéseit egészen új világításba 
helyezte, s aztán — megvallom — hogy miután 
azokat a levéltárakat, melyekben adalékokat remél
tem találhatni, eredménytelenül kutattam át — s 
tudva, hogy az erdélyi levéltárak mennyi romboláson 
mentek keresztül: nem reméltem, hogy a gyűjtemény 
jelentékeny gyarapodást nyerhessen.

És ime, a mit nem reméltem, megvalósult. B e k e 
Antal tisztelt barátom szerencsés keze épen oly nagy 
halmaz Rákóczy-correspondentiára akadt, mint a 
milyen már megjelent. A Történelmi-Bizottságnak 
jelentést tevén a nagybecsű leletről, felvette azt, 
mint a már megjelent kötetnek kiegészítő részét, 
kiadványai sorába, s a. kiadás vezetésével szives volt 
alólirtat megbízni.



Λ correspondentia jelentékeny része I. Rákóczy 
György sajátkezű fogalmazványaiból, egy másik része 
titkos jegyekkel irt levelekből állott. Az általam 
kiadott kötet előszavában jeleztem, hogy a »rejtel
mes levelek« megoldásában s Rákóczy rettenetesen 
rossz fogalmazványai dechiffrirozásában B a r a b á;s 
Samu szíves segédkezését vettem igénybe. Most is 
legindokoltabbnak látszott a Rákóczy-levelek lemá
solására, a titkos jelekkel írottak egy részének felol
dására és a correctura végzésére őt kérni meg, mint a ki 
erre kellő gyakorlattal bír. Annyival szükségesebb
nek mutatkozott ez, mert B e k e Antal urat hivatalos 
állása a fővárostól távol tartá.

E kötettel I. Rákóczy György portai összeköt
tetéseinek képe olyan teljességben áll előttünk, mint 
egyetlen korszaké sem Erdély történetében. Nem 
lehetetlen, hogy egyes tarlózatok elvétve fognak 
egyet és mást kiegészíteni, de olyan gyarapodást, a 
mi jelentékenynek lenne mondható, az többé alig fog 
nyerni. Európa történetének egyik legérdekesebb 
korszaka, a harmincz éves háborúé, nyer ezzel nagy 
fontosságú adalékot; s ha még a Történelmi Bizott
ság a velenczei és római levéltárak ide vonatkozó 
adatait kiadja, lehető lesz I. Rákóczy György diplo- 
mácziai összeköttetéseinek történetét megírni.

Budapest, 1888. deczember 4.

Szilágyi Sándor.



1631.

Keresztesi Pál fökövetsége.
1631. j a n u á r  9.

Anno domini 1631. die nona mensis Ianuarii Albae Iuliae. Az 
minemű ezüstművet, pénzt és egyébféle eszközöket az mi kegyel
mes urunk ő nagysága az portára ez mostani adóban főkövet 
Keresztesi Pál uram ő kegyelme által elküldött, azoknak rend 
szerént való jegyzése.

Hatalmas császár számára tízezer arany nro 10,000 
tiz virágos kupa hat-hat girások, 
huszonnégy sólyom,
egy mosdó-medencze korsóstól, melyet Mikó 

Perencz uramtól várjon ő kegyelme.
Az kajmekámuak ta llé ro k a t............................nro 1000

öt kupát, kiben hat-hat gira.
Hafiz Ahmed passának t a l l é r t .....................» 300

két virágos aranyas kupát.
Kapitány passának tallérokat.............................. » 300

két virágos aranyas kupát.
Csilaloghli Memhet passának tallért . . . .  » 200

két virágos aranyas kupát.
Bajram passának tallért...............................   » 200

két virágos kupát.
Kínán passának ta l l é r t ...................................... » 200

két virágos kupát.
Kezlár agának tallért.......................................... » 200

két virágos kupát.
Nizancsi Juszuf passának ta l l é r t ......................» 200
Az muftinak három kupa. 
Ibrahim effendinek két kupa. 
Csausz passának egy kupa. 
Oancellariusnak egy kupa. 
Defterdárnak egy kupa.
Az főtolmácsnak ta l le r o s .............................» 200
Juszuf agának fizetésében talleros................ » 200
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Császár udvarában levő külömb-külömbféle
tisztviselőknek ta l le ro s ...........................nro 150

Yezér emberének ta l le ro s ..................................» 50
Az kapitihaja mellett levő csausznak talleros » 25
Az főkövetnek magának ta l le r o s .....................» 600
Az kapitiliajának d u t k á t .............................. flór. 50
Ottbenn való költségekre d u t k á t ..................... » 500

Ez summa dutkát az kapitiliajának, Sza- 
lánczi István uramnak kezében adtuk.

In summa az odaadott tallér.......................nro 3875
D utka............................................................. fl. 550 den.

Ezeken kívül rendelt ő nagysága az defter
dárnak ta llé r t ............................................... nro 200

Azelőtti kapucsi passa az ki volt, annak is
rendelt ő nagysága ta l lé r t ............................. » 200

Ezeken kívül, melyet Mikó Eerencz uramtól 
kell várni Brassóban, hat kupát.

Mely négyszáz tallér és kupák mostan még 
meg nincsenek adva, hanem azt az Ke
resztesi uram industriájára, hogy az hova 
szükséges leszen és kévántatik, ő nagysága 
bízta, hogy oda convertálja.

Mindezeken kívül Herczeg Zsigmond uram 
kezében adatott ő nagysága külömb-kü
lömbféle szükséges dolgainak véghez vite
lére, melyekről ő kegyelménél ő nagyságá
nak instructiója vagyon, talleros . . . .  » 3000

Másfélpénzes ó garast..................................... ü. 500 den.
O aprópénzt is . . .  ................................. ü. 500 den.

Stephanus Kovács Debrecinensis m. p.
Eredeti.



Tholdalaghi Mihály budai követsége.
1631. f e b r u á r  21.

Tekintetes és nagyságos vezér, méltóságos úr jó akaró 
apánk. Isten nagyságodat éltesse, örvendetes napjait ez földön 
sokasítsa és hatalmas győzhetetlen császárunk hűséges szolgá- 
latjában méltóságát és fényes állapotját öregbítse.

Nagyságod becsületes levelét, hozzánk érkezvén Ali 
csausz az nagyságod embere, megadá, melyet becsülettel lát
tunk, szeretettel olvastunk és jó kedvvel megértettünk. Nagysá
godnak reánk és országunkra való ilyen szorgalmatos gondvise
lését hálaadó szűvel vevén, hatalmas császárunknak mindenkor 
igaz, engedelmes szolgája, és nagyságodnak háladatos jó akaró fia 
vagyunk és leszünk mindenkor. Mi mind eleitől fogva semmire 
inkább nem ügyekeztünk, minthogy az jó békességnek megtartásá
val hatalmas császár országa és határi csendességben és kár 
nélkül maradhassanak. De palatinus az elmúlt napokban, amint 
immár arról nagyságodnak ezelőtt levelünket küldöttük, hadait 
által bocsátván az Tiszán Szatmárba, azok ott mindjárást ellensé
ges dolgokat kezdettenek, és az mi hadaink közül némelyeket, ugyan 
országunkban lakó székely híveinket levágtanak, el is vittenek 
bennek. Palatinus nemhogy elmenne Kassáról, de még inkább na
ponként megügyekezi magát erősíteni. Ezek is az Szatmárba 
jött hadak ott vannak az városban ellenünk és hatalmas 
császár országinak határi ellen kártételre való ellenséges 
igyekezettel, kik ellen mi is bocsátottunk vigyázókat és őrizzük 
országunkat, magunkat. Nagyságod is hogy immár elindított 
jó vigyázása szerént az ő hatalmassága hadait felültesse, készen 
tartsa, igen méltó; kiről nagyságodnak szóval izentünk Tholda- 
laghi Mihály hívünk által. Minket nagyságod tartson mindenek
ben igaz jó akaró fiának. Éltesse isten nagyságodat sokáig 
bódog jó egészségben. — íratott· az mi váradi várixnkban 21. 
napján Bőjtelő hónak, 1631. esztendőben.

Nagyságodnak mindenekben igaz jó akaró fia.
P. S. Levelünket már megirattuk vala nagyságodnak, 

azonban érkezének híreink, hogy palatinus nemcsak által az

1631.
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Tiszán az innen való földre bocsátotta hadait, hanem Erdély- 
ország határiban is küldötte kártételre való igyekezettel. Teg
napelőtt erdélyi nemes-rend híveinknek szállásokra az erdélyi 
határon belől reá mentenek, kárt töttek, prédáltak, kiből mi 
jöhessen ki és mi szándéka legyen, nagyságod bölcsen megítél
heti. Ha nagyságod hatalmas császár országára és reánk is 
illendő gondot nem visel, így nem kezd az dolog jól lenni. Aka
rók, hogy nagyságod ezt is értvén gondolkodjék méltóképpen 
bölcsen az dolog felől.

H átán: Ad vezerium datarum par.

1632.

Tholdalaghi Mihály főkövetsége.*)
I. 1632. m á r c z i u s  24.

Életünkig való alázatos hűségünket, jámbor szolgálatunkat 
ajánljuk nagyságodnak mint kegyelmes urunknak, fejedelmünk
nek. Kévánunk az szent istentől nagyságodnak minden lelki és 
testi jókat boldogul megadatni.

Alázatos írásunk által akarók kegyelmes urunk nagysá
godat az itt való állapotunkról tudósítani. Ivibocsátván innen az 
nagyságodnak vásárlottunk szőnyegekkel az szekereket és Csuda 
uramékat 6. die Martii, ugyanazon nap érkezek be Kovács 
Péter az nagyságod nekünk szóló kegyelmes parancsolatival és 
az vezér leveleivel, és mivel mindaddig is az spahíáknak sok 
insolentiájok miatt derekason minden dolgait nagyságodnak 
nem adhattuk volt az vezér eleibe, az mely napra audientiát 
adott volt, azon 9. napján ez hónak mind az Kovács Péter 
hozta leveleket és dolgokat az előbbi derék dolgokkal együtt, 
az mint tudtuk, eleiben adtuk az vezérnek ő nagyságának külön 
az publicumokat elsőbben és annakutánna az secretumokat 
is. És hogy inkább mindeneket jobban megértethessünk ő 
nagyságával, rövid szóval, de az mennyire lehetett jó értelemmel, 
mindeneket törökül is leírattunk volt. Mind szónkat szép 
csendesen meghallgatván s mind az írásokat elolvasván kedves 
szókkal mondá, hogy minden dolgokra jó gondviselése lészen és 
mindeneket telhizbe irat és beküldi hatalmas császárnak. Annak
utánna az mi secretumunk volt, arról való íratásunkat is elolvas-

*) Lásd Levelek és okiratok I. Rálcóczy György keleti összeköttetései 
történetéhez. A m. t. Akadémia Történelmi Bizottságának megbízásából szer
kesztette Szilágyi Sándor. Budapest, 1883. 6 —12 11.



tatók Zülfikár agával előtte, kiket felette jó kedvvel hallgata 
meg és azt mondá, hogy nem bízza másra, hanem maga viszen 
minden dolgokat be hatalmas császár eleibe. Strasburgh uramat 
kérdező is, mikor érkezik be; azonkívül is sok ottkinn való dol
gok felől tudakozók, kikre, az mennyire isten nekünk is értelmet 
adott, mindenekre választ adtunk. Az Strasburgh uram szállását is 
kérdé, hogy ha itt mi velünk együtt meglehet-e; de mivel ez ház 
magunkkal is teli vagyon, megmondok, hogy itt közel mi hoz
zánk más illendő szállás kelletik, mert ez illetlen volna olyan 
nagy fejedelem ember követének; kire meghagyó hogy gondunk 
legyen s volna is,csak érkeznék el ő nagysága.Ezek után kegyelmes 
urunk úgy bocsáta az szállásunkra majd két óráig való tracta- 
tusunk után, az mellett követe, hogy megbocsássunk arról, hogy 
eddig nem beszélhetett velünk, okát a spahiaság tumultualását 
adá és meghagyd, hogy harmad vagy negyed nap felmenjünk 
hozzája csínét minden dolgok felől való beszélgetésre.

10. praesentis kegyelmes urunk az keresztyén oratorokat 
jártuk el; az többit csak salutáltuk s az nagyságod leveleit 
adtuk meg, de az hollandussal bőven tractáltunk minden nagy
ságod dolgai felől. Az Strasburgh uram jövetelének kegyelmes 
uram az is igen öriile és szálláson hogy hol legyen, úgymint mi 
hdzzánk közel itt Konstanczinápolyban, elvégezők vele.

11. die kegyelmes urunk Szküderben lévén császár az vezér 
is által ment hozzája, fogta az mi dolgunkat is bevinni akkor 
eleibe. Azonközben kegyelmes urunk érkeztenek császárhoz-az 
Murteza passa emberei az Huzref passa fejével és azmellett 
valami hat fejekkel, kiket mikor császár megmutatott Reczep 
passának ő nagyságának, nem javallottá az dolgot; siratta is azt 
mondják, de nem tudjuk, ha azokat-e vagy magokat. 12. die kegyel
mes urunk megértvén az vitézlő rend az Huzref passa halálát 
egyszersmind feltámadának császár ellen, és így mi is minden 
dolgunkban meggátolódánk, mert az császár állapotját és maga 
életét kellett inkább oltalmazni az vezérnek is, hogysem mások 
dolgát igazgatni. Ez rút tumultus közben érkezek be kegyelmes 
urunk Armpruzter uram is az nagyságod leveleivel, de semmi 
egyéb gondot arra sem viselhettünk, mert sohova nem járhattunk, 
hanem az keresztyén oratoroknak küldtük meg az nagyságod 
leveleit. Hanem vártuk lecsendesedését az rút öszveveszésnek. 
Mely rút indulatnak okát, mi az mennyire értjük, és egyéb álla
potját is az mint tudjuk, nagyságodnak ím alázatosan megírjuk.

Demjén Ferencz uram hisszük hogy nagyságodat tudósí
totta volt az Hafiz Ahmed passa halála felől, kinek oka az volt, 
hogy ő maga, az vezér, az mufti, az fűtefterdár, az jancsár aga és 
császárnak egy belső kedves embere Muza aga, és azok után az 
szejmen passa, voltának tanácsosi abban az dologban császár

LEVELEK ÉS OKIRATOK. 5
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nak, hogy Huzref passát mazullá tegye, kiért akkor Hafizt 
megölvén, az szejmen passa elfutott. Az többinek császár nyert 
kegyelmet, mindent ígérvén és sokat is adván nekik. De akkor 
mikor az Hafiz halála lőtt, nem tudta azt az vitézlő rend, hogy 
Murteza passánál olyan parancsolat vagyon, hogy megölje 
Huzref passát, és neki is minekutánna azután is nem parancsol
tak mást annál, ő is procedált dolgában s menten ment utánna, 
itthon azonközben megölték Hafizt, és Reczep passát, Huzrefnek 
jó akaróját, kinek amannak mazulságában híre nem volt, annál 
inkább halálában, fűvezérré tötték. És így lévén az dolog, ő 
nagysága csendesítette le aztán az vitézlő rendet.

Akkor szépen megcsendesedvén az dolog, abban az kis csen
dességben volt nekünk is audientiánk az vezérnél, az mint feljebb 
is irók, kegyelmes urunk. Azonközben érkezek meg az Huzref feje 
császárhoz és annak haláláért úgy támadának fel másodszor és rá 
mene az egész vitézlő rend császár udvarára kérdvén okát annak, 
hogy miért ölette olyan jámbor, hű szolgáját meg és miért bon
totta el olyan kész hadát, ki most oda által volt az persákra. Ez 
tumultus közben olyant is beszélettenek, hogy más császárt csi
nálnak, ezek mellett az mázul tefterdárt, az jancsár agát és Muza 
agát is, kik mazulságának s mind halálának Huzref passának 
okai voltak, igen kérték kézben. Azon nap ez rút zűrzavarban múl
ván el, másnap azt kezdették beszélem, hogy hatalmas császár 
az öcscseit megölette azért, hogy ne legyen kit mást császárrá 
választani, azokat is kezdették aztán elő kérni császártól olyan 
fenyegető szóval, hogy ha megölette és elő nem adhatja, tatár 
hámot hozzák az császárságra. Ezenközben császár is az kikhez 
bízott, behívatta, az aczamoglánokat, boztancsiákat begyűjtötte, 
az kapukat becsináltatta s lövő szerszámokat készíttetett ellenek, 
ímitt az fűvezér és mufti futottak, hogy lecsendesíthessék az dol
got és kezesek lőttének, hogy nem ölték meg az császárfiakat, 
hanem előállatják s megmutatják őket, s az kiket kézben kérnek, 
azokat is kézben adják, azokért is feleltek fejek vesztése alatt, 
okát ők is az Huzref mazulságának s mind halálának azoknak 
tulajdonítván és azt mondván, hogy azok lopták volt el elméjét 
hatalmas császárnak sok tanácsokkal, hogy mazullá tétesse és 
meg is ölesse Huzref passát. így annakutánua az császárfiakat 
előhozták és megmutatták, hogy élnek; Muza agát, ki császár házá
ban volt, kézben adták, de az tefterdár és jancsár aga elfutottak 
és búttak volt ez üdő a la tt; és mivel az vezérek s mufti feleltek 
volt felölök, hogy előhozzák és kézben adják őket, ki miatt bizony 
felette sok bűsulások lön mind az fővezérnek s mind az többinek, 
mert éjjel nappal, hogy az magok életeket megtarthassák, magok 
is fenn voltak és keresték őket mindaddig, mig megtalálták. 
Elsőben az jancsár agát találák fel és azt 15. die praesentis meg-
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ölék; az tefterdárt 21. die estve találák meg és 22. azt is megölék, 
és az uj mecsetnél, az hová az jancsár aga testét akasztották volt, 
ennek is testét oda akaszták; azután azt hiszem, hogy ezalatt 
sok adomány is volt, s úgy csendesedék meg az dolog, ha esmét 
fel nem bomlana.

Mi is kegyelmes urunk tegnap 23. die mindjárt által men
tünk az keresztyén oratorokhoz, mert az vezértől audientiánk 
nem lehetett, és azokkal tractáltunk. Elsőben az hollandushoz 
mentünk s azzal minden dolog felől beszélettünk, és az nagy
ságod kegyelmes parancsolatja szerént az nagyságod Stras- 
burgh urammal való tractatussáról való articulusokat megmutat
tuk ő nagyságának, de páriáját nem adtuk, azt is megmondottuk 
neki, hogy az előbbi nagyságod kévánsága szerént való ötödik és 
hatodik articulusokat is includálni akarjuk az többi közé. így 
minden dolgokat eleiben adván olyan választ tőn, hogy mindenek 
igen jól vannak és helyesen, s jó lelkiesmerettel egyik részre is 
jobbat nem kévánhatnának, az austriai és stíriai dolgon kívül, 
mivel azokat nem hiszi, hogy az keresztyén fejedelmek, kivált
képen az svécziai király approbálja, mivel neki ennyi sok szolgá- 
latjáért, munkájáért nem lehet más jutalma, hanem az austria- 
cusoknak patrimoniumok, kik között Becs legfűvebb, kire „nézve 
nem hiszi, hogy arra rá menjen. Mely szavát kegyelmes urunk ért
vén mi is, azt, hogy hol legyen Alsó-Austria, Stiria., describálók 
neki, és azt mondá, hogy mi tőlünk s az több keresztyén fejedelmek
től távol vagyon, s nekünk mindegy akármelyik confoederatus feje
delem bírja, csak az ellenség ne bírja. Esmét más ratióját találá 
s azt, hogy lehetetlen dolog az, hogy Bécs az imperiumtól elsza
kadjon, holott az legerősebb kapuja egész Németországnak. Kire 
kegyelmes urunk mi is azt mondók, hogy ha nagyságod is egyik 
leszen az confoederatus fejedelmek között, az is nem derogál sem
mit, mivel legközelebb nagyságod és Magyarország mind Alsó- 
Austriához, mind Stiriához; kire nézve méltóbb, hogy azok nagy
ságodé legyenek. Végre kegyelmes urunk azt mondá: hogy én 
csak mondom az én értelmemet, de nem lehet az, hogy azt 
az erősséget más fejedelem bírja, hanem az ki császár leszen; 
nem is jó volna azt. az helyet oly fejedelemnek bírni, kinek az 
törökkel békessége volna vagy lehetne, mert az miatt az hely 
miatt az egész Németországnak veszedelme lehetne (itt hol jár
jon elméje, nagyságod kegyelmes urunk bölcsen megítélheti); de 
mindazáltal miérthogy ha isten engedte, azt az erősséget az 
svécziai királynak derék haddal kell megvenni, ő rajta áll az 
is, kinek engedi bírni. Ott kegyelmes urunk elvégezvén beszé
dünket, úgy mentünk mind együtt az francziai király követe 
szállására, utánnunk az anglus is oda jőve, az velenczés beteg
ségével excusálá magát, de bizonyos okát nem tudjuk, az-e vagy
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más. De azok előtt kegyelmes uram az nagyságod Strasburgh 
urammal való tractájában semmit meg nem mondottunk, fundál- 
tuk csak az előbbi tractatuson dolgunkat, kit mind egyértelem- 
ből tractáltak Szalánczi urammal és azt kérdettük meg tőlök, 
hogy bizonyosan mondják meg, hogy ha nagyságod intromittálja 
magát az confoederatus fejedelmek ligájában az szerént az articu- 
lusok szerént, nem fogyatkoztatják-e meg nagyságodat mind az 
had dolgában s mind az pénz dolgában, s az pénzt most itt úgymint 
ötvenezer tallért deponálják-e, vagy nem, arról adjanak catego- 
rice választ, hogy írhassunk bizonyost nagyságodnak, mert nagy
ságod bizonyos fundamentum nélkül és az pénznek depositiója 
nélkül meg nem indul. Kire kegyelmes urunk mind egyérto- 
lemből úgy resolválák magokat: hogy minekünk az urunktól 
még ezekről válaszunk nincsen, és valameddig azoktól parancso
latunk nem jő, addig azt az summát nem deponálhatjuk, hanem 
megvárjuk Strasburgh uramat, és tahim leszen nála arról való 
parancsolat, vagy azalatt más úton jű parancsolatunk róla, és 
lia jő, úgy itt mindjárt szerét tesszük és deponáljuk. Miért is nem 
deponálnék ő nagyságának, ha az ő nagysága praedecessorának 
deponáltuk ? — de addig, míg az urunktól válaszunk nem jő, nem 
lehet. Mindazonáltal mi bizonyosan assecuráljuk ő nagyságát, 
hogy az mi uraink sem hadból, sem pénzből ő nagyságának meg 
nem fogyatkoznak, csak ő nagysága most az alkalmatosságot, ki 
talám soha elő nem jő, ne hagyja elmúlni héjában, hanem most 
in mense Aprili et Maio induljon meg az austriacusok ellen. 
Ezeket így értvén kegyelmes urunk megkérdők, ha nem irnak-e ők 
is ezen dologról nagyságodnak s rá igírék- magokat hogy írnak, 
kit, ha által hoznak igíretek szerént, nagyságodnak megküldjük.

Immár kegyelmes urunk nagyságod érti, micsoda instru- 
ctióval jő Strasburgh uram ; ha vagyon instructiója, úgy deponál
ják, de külömben nem, azt itíljük. Immár kegyelmes uram nagy
ságod accomodálhatja magát mind felülése s mind otthon készen 
létele felől ahhozképest is, az mint ottfeni) viseltetik az dolog. 
Ezek után kegyelmes urunk csinálának ilyen kérdést, hogy 
mivel az törököknek ilyen változó állapotjok, hír interim azt kez
denék nagyságodnak parancsolni, hogy fel ne üljön, in tali casu 
fel ülne-e nagyságod s megindulna-e, vagy nem ? Arra azt mondók, 
hogy mivel az eddig in foro nem volt, nagyságod is minekünk 
nem irt az felől semmit, de azt bizonyosan tudjuk, hogy ha semmi 
segétséget nem adnak is, csak-ellenségek ne legyenek, nagyságod 
felül az keresztyén fejedelmek mellett, csak jó fundamentummal 
végezhessen ő felségekkel. Azután kérdék azt is, de nem olyan 
serio mint az másikat, hogy az német császár az ő régi practikája 
szerént látván hogy erejében megfogyatkozott s tractát indítana 
nagyságoddal, és mindent, talám arany hegyeket is igírne, leül-
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tetlietné-e nagyságodat, hogy meg nem indulna nagyságod ? Kire 
csak breviter azt mondók, hogy iám sumus experti, et non illis 
credimus, kit igen akarónak és nagyságodnak sok jókat kéváná- 
nak. Végre tudakozónak az törökök segétsége felől, hogy azból mit 
akarnak ? Arra azt felelők, hogy immár megparancsolták, hogy 
igen erős parancsolatokat írjanak az egész végekre, és az két oláh 
vajdákra és tatár hámra, hogy valamikor nagyságod őket meg
találja, mindjárt felüljenek, és nagyságod az hova kévánja, oda 
menjenek. Erre kegyelmes urunk azt mondó az hollandus követ, 
mivel az többi még novitiusok, hogy az igen jó, de azelőtt is sok
szor adtak olyan parancsolatot, de másfelől megírták, hogy vesz- 
tegségben legyenek, s ha az német fel nem bontja az frigyet s rá 
nem jő Erdélyre vagy határára, rajok ne menjenek, ki bizony úgy 
volt sokszor, kihezképest ők nem nagyra höcsülik az török segét- 
séget s nem is kévé,ríják azt, hogy felbontsa az frigyet Ferdinánd- 
dal császár. Katióját azt mondó, hogy ha felülne is, úgy ő is elfoglal 
valahol egy darab országot vagy tartományt, azt ők penig nem 
akarják, hogy csak egy falu is ő kezekben essék ő miattok. Arra 
mi kegyelmes uram azt mondók, hogy ha szinte az segétségek 
nem volna szükséges is, de jó azért felültetni őket, hogy az magok 
határában táborban legyenek, mert úgy tartván az ellenség .tőlök 
distrahálódik, s ha szükséges lészen, mi is az kész hadnak mindjárt 
hasznát vehetjük. Ezt kegyelmes urunk ő nagyságok is javallák.

így végezvén erről kegyelmes urunk úgy jöttünk el tőlök ; 
várjuk immár leveleket, kit nagyságodnak küldjünk. Strasburgh 
uramnak szállást szerzünk itt közel hozzánk, és minden nagysá
god rajtunk való dolgait akarjuk mennél hamarább elvégezni és 
minden jó válaszszal nagyságodhoz menni sietünk.

Murteza passa felől kegyelmes urunk sok hírek vannak; ki 
egyképpen, ki másképpen mondja hogy megölték, de az estve izené 
egy szolgája, hogy tegnapelőtt jött szolgája ide, és semmi gondja 
nincsen, békével volt ötezer magával, hogy passaságában ment. 
Irt kegyelmes urunk nagyságod az vezérek állapotjok felől is, de 
kegyelmes urunk mi nem halljuk, az mint némelyek talám hallják, 
hogy most is csak heten vannak mint azelőtt, hanem szemünkkel 
látjuk őket, és noha Hafizt megölték s Murteza elment, de 
még is kilenczen vannak divánülő vezérek: 1. a fűvezér Reczep 
passa, 2. Csigaloghli Mahmud passa, 3. Bárján passa, 4. Hú
szain passa, 5. Kenán passa, 6. miziri Mehmed passa, 7. Juszuf 
passa, 8. az kapitány passa, 9. az tefterdár Húszain passa, 
10. Glürcsi Mehmed passát mi ittlétünkben küldők által Bras
sóra, az is bizony elég panaszolkodással mene el, oly ember is 
penig, hogy most is némelyek tártnak vala tőle, hogy elkapja az 
fűvezérséget; magyarul is ért keveset. Ezeknek hetét kegyelmes 
urunk megelégítettük, mert azoknak való pénz volt nálunk; de
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még ketteihez nem mentünk, mert az kupák mellé nem volt 
pénzünk; magunkat nem, de hozzánk való emberinket azoknak 
emberei bizony eléggé orczázzák; lia pénzünk lehet, meglátjuk 
őket, mert nem lehet egyéb benne; kupánk kegyelmes urunk 
vagyon, de bizony oly vagyon némely bennek, hogy szégyen vezér
nek vinni, oly kicsinyek. Mi kegyelmes urunk az nagyságod javát 
valamiben látjuk, azt követjük.

A kénesőt hogy jobban adhassuk el, még mindeddig tar
tottuk, mert annyi sok felől való kénesőt hoztak ide, hogy 
felette megolcsóították; ím most árultuk el egy-egy oroszlányos 
talléron okáját, kit ha eladhatunk, nagyságod számára igye
kezünk mindeneket nagyságodnak kedve szerónt vásáriam. Az 
szőnyegeknek is még nem adtuk meg az árát, ezt vártattuk véllek.

A tengeren túl való hírek felől kegyelmes urunk azt 
írhatjuk, hogy még Musul hatalmas császár kezénél vagyon, 
de némelyek azt mondják, hogy az persák most nem régen 
obsideálták; hisszük, hogy Murteza passa serio oltalmazza, ha 
miben módja leszen, azért is, hogy inkább gratiát captálhasson 
az vitézlő rend között magának.

Az flandriai követ kegyelmes urunk beszóló, hogy nem 
az uraitól, hanem más bizonyos helyekről jött olyan híre, 
hogy az hispaniai király megholt, azt megértvén egynéhány 
erős városok s nagy tartományok mindjárt levágták az király 
praesidiumit és az confoederatus fejedelmekhez állottának. Az 
francziai királyt is monda hogy személye szerént nagy haddal 
immár kiment országából az austriaiak ellen s declarálta 
magát ellenségképpen Ferdinand ő felségének. Mondá azt is 
kegyelmes urunk, hogy ez uj esztendőben lőtt egy fia Fride- 
ricus királynak, és februariusnak ő megnevező melyik napján 
kereszteltette meg, és maga is azon nap indult ki Hágából igen 
nagy haddal; az angliai király hadon kívül is hatszázezer tallért 
adott neki és több urak herczegek is adtak mind pénzt hadat, 
hogy az Palatinatusban bemenjen.

Az vajdák állapotja felől is parancsolja kegyelmes uram 
nagyságod, hogy el ne feletkezzünk; az vezérnek az több derék 
dolgokkal együtt proponáltuk azt is, arra igíré magát az havas- 
elföldi vajdaságnak állapotja felől, hogy császár előtt annak is 
gondját viseli; immár mit cselekedik, de mi könnyen nem hagy
juk. Az moldovai vajdaság míg mi bejöttünk, addig immár elkölt 
volt, hanem az havaseli vajdaságot kell sollicitálnunk, azt is 
jártatja az más kis Alexandor vajda is; meglátjuk kegyelmes 
urunk, mire vihetjük az dolgot.

Irt volt kegyelmes uram nagyságod nekem*), hogy ha

') Tholdalaghi Mihály.
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Strasburgh uram beérkezik, itt maradjak vele; az mostani leve
lében kegyelmes uram magam tetszésemre hagy abból. Nem 
mondhatom kegyelmes uram, noha sok szóval nem ment
hetem magamat, de bizony nekem is bántódásomra lenne az, 
ha úgy kellene lenni; de az Strasburgh uram bejöveteli tanít meg 
bennünket, és ha nagyságodnak kárát itíljük közönségesen az én 
kimenetelemben, én nagyságod szolgája vagyok s az nagyságod 
javát kell keresnem s itt kell úgy maradnom; de ha nagyságodnak 
kárát nem esmerjük kimenetelemben, úgy kimegyek. — Az szent 
isten éltesse és tartsa meg kegyelmes urunk nagyságodat. Datum 
Constantinopoli 24. die Martii 1632.

Illustrissimae celsissimae dominationis vestrae
servitores perpetui 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Seredi m. p.

Gzim: Illustrissimo principi, domino domino Georgio Rakoczy, dei 
gratia principi Transsylvaniae, partium regni Hungáriáé domino et Sicu
lorum comiti etc. domino domino nobis semper clementissimo.

Eredeti.

II. 1632. m á j u s  17.
/

Életünkig való sat. Az szent isten sat.
, Decima tertia die praesentis mensis beérkezvén ide Barcsai 

Ákos uram, nekünk is reménységünk és akaratunk ellen még 
minket is az nagyságod leveleivel ittbenn ere, kikből megértvén 
az nagyságod kegyelmes parancsolatit, mint eddig, igyekezünk 
ezután is nagyságodnak mindenekben akaratja szerént szolgálni 
elégségünk szerént.

A Strasburgh uramnak szóló nagyságod levelét kegyelmes 
urunk velünk egyező értelemből Szalánczi uram vivé meg, tudván 
azt, hogy ő kegyelme is az ő nagyságával való beszélgetésben 
fogyatkozást nem teszen. Mivel immár annakelőtte is előbbi írá
sunk szerént mind együtt azon dolgokról vele elég beszédünk 
volt, Strasburgh uram, az mint nekünk referáld Szalánczi uram, 
az derék dolgokról most is azt mondotta, az mit azelőtt mon
dott vala, kiről hisszük, hogy Szalánczi uram nagyságodnak 
bővebben fogott írni. Azt most is iterálta, hogy ha nagyságod 
csak veszteg lenne is, de úgy is ha az ő ura jó szerencsésen 
progrediálhat dolgában, úgy is az Tiszán innen való részét 
Magyarországnak nagyságodnak engedné. Ha penig nagyságod
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is promoveálja az dolgot, úgy annál inkább semmi jó akarat
jában meg nem fogyatkozik nagyságod az urának.

Az özvegy fejedelemasszonynak dolgából, az mint az 
minapiban (kit megírtunk volt nagyságodnak) panaszolkodás- 
képen mondotta volt Zülíikár aga uramnak, hogy mi suspicá- 
lunk hozzá, noha ő mi ellenünk semmit sem akar az vezérrel 
tractálni az fejedelemasszony dolgából, hanem azokról csak 
magunkkal akar végezni és azt fogja kóváuni, hogy Bailing 
uram, mivel virtuosus ős illendő ember, bátor benne maradjon az 
munkácsi kapitányságban, csakhogy nagyságod az nagyságodhoz 
való butit, kötelességét szabadítsa fel. Most azt az szavát Sza- 
lánczi uram előtt többítette és akaratját jobban aperiálta 
azzal, hogy azt mondotta, hogy mivel az fejedelemasszonynak 
egyik atyalia is mellette nem volt, sem azoknak consensusokból 
nem lőtt az nagyságoddal való contractussa, ergo nem fog in vigore 
maradhatni; az mely dologról azt mondotta, hogy ő az hollandus 
követ praesentiájában akar mi velünk tractálni s concludálni, 
kit eddig nem igen sollicitált s most is nem urgeálja, mi is hall
gatással mulatjuk; de ha ugyan megindul benne, resolutusok 
vagyunk, mint tractáljunk vele, és úgy is, mint vigyük az dolgot 
az nagyságod kegyelmes személye eleiben. Ha penig az vezér 
előtt akarna vagy kezdene valamit indítani (kit nem remé
lünk), ott aztán bezzeg nekünk is többet kellene szólanunk, de 
ott is csak úgy, hogy csak nagyságod eleiben menne az dolog.

Mondotta azt is, hogy értette volna, hogy az confoederatus 
fejedelmek és császár ő felsége közé az francziai király akarja 
magát interponálni, hogy megbékéltesse; kiről az hol és mikor 
ha gyűlések leszen az keresztyén fejedelmeknek, arra nagyságod is 
reája vigyázzon és követét küldje oda, bogy most is, mint ezelőtt 
valami száz esztendővel való azféle békességről való gyűlésekben 
az keresztyén fejedelmeknek ne excludáltassék az magyar nemzet 
és ne tractáljon az német császár az magyar nemzetért, hanem 
nagyságod, kiben, jó akarója lévén nagyságodnak az ura, minde
nekben promoveálja az nagyságod dolgát ott is. Maga is levelid 
irt kegyelmes urunk nagyságodnak, kit in inclusis nagyságodnak 
küldtünk, akaratját kegyelmes urunk abból is megértheti 
nagyságod.

Az hollandus követnek és,auglusnak szóló nagyságod leve
leit magától küldtük meg Ákos uramtól, hogy inkább is 
esmerkedhessék. Az hollandus követ is irt nagyságodnak, azt is 
megküldtük. De minden dolgokról azt látjuk, hogy akkor 
adnak derekas választ, az mikor mi ki fogunk indulni és annak- 
előtte velek tractálunk; de kegyelmes urunk mi nem hisszük, 
hogy akkor is más külöinb választ adjanak, mint eddig adtanak, 
ha addig való üdő alatt valami bizonyos hírek valamely fellől nem
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kezd jőni. Tegnapelőtt valami csak magunk között való pri
vatus dolgunkért jött vala által hozzánk a francus követnek 
secretariussa, az is monda, hogy az ő királyok akarja magát 
interponálni az unitus fejedelmek közé, hogy császárral ő felsé
gével megbékéltesse; mondá azt is, hogy az urok tartván attól, 
hogy az öcscse és anyja ide hátra valamit nem moveáljanak, 
maga valami tízezer emberrel vizen haza jött, derék hadát úgy
mint 80,000 embert hagyta Olaszországban.

Értjük kegyelmes urunk azt is, hogy Sennyei István uram 
jő alá nagyságodhoz, vagy már el is jött, és olyant is értünk az 
nagyságod leveléből, mintha nagyságod nem késleltethetné. Kihez 
kegyelmes urunk nekünk talám, mivel supra nos vagyon, nem 
kellene szólanunk; de most ebben találkozván az nagyságod 
szolgálatában, azért itíljük kegyelmes urunk, hogy nagyságod
nak írnunk kelletik felőle s bizony nekünk az tetszenék, hogy 
nagyságod mint valami partialis gyűlésre való tractáig tartóz
tatná meg, és azalatt innét is értene mindenekről bizonyos 
választ; akkor azt is megértvén s az ő kévánságát is látván, 
jövendőre való hasznos dolgokat alkalmatosban végezhetne. 
Mert így mi is mind addig, míg bizonyoson nem resolválják itt 
magokat, semmi bizonyost sem török részről, sem az követekkel 
való nagyságod dolgairól nem írhatunk azért, mert még sem az 
szóval való válasz utolsóképen nálunk nincsen, sem az levelek 
kezünknél nincsenek; azokat azért megírták, de míg ki nem 
adják, mindenikben változódás, másolódás lehet. Az keresztyén 
követek is, ha utólszori resolutiójokat nem várjuk, azután 
ha addig nagyságod otthon valamit végez, causálhatnak elle
nünk, noha mi bizony azt hisszük, hogy csak olyan leszen az 
válasz, az mint megírtuk; de ha (mondjuk) az ottkinn való 
nagyságod végezése nem esnék kedvek szerént, úgy aztán reánk 
hárítanák az vétket, ha lehetne, mint tavaly az más részről való 
uraim. Kekünk is bizonyos reménységünk az, hogy nem késünk, 
ez héten elbúcsúzunk és haza felé indulunk; eddig is talám meg
indulhattunk volna mi, de az király követét is mi velünk együtt 
akarják elbocsátani, kire mi is okot adtunk, hogy ne maradjon 
itt hátunk megett való tractára; most az vezér is megizente neki, 
hogy készelődjék, mi is sollicitáljuk, hogy itt ne késsünk, mert az 
mi itt való késedelmünk mind az urának s mind nagyságodnak 
kárára fog lenni, s bizony szivünk szerént akarnánk mi is immár 
haza felé menni. Juszuf aga uram jő ki velünk; az kaftányok is 
ma elkészülnek. Eddig azért még Strasburgh uramat is nem felet
tébb büntethetjük, mivel Erancziára, Angliára, Hollandiára, 
Velenczére és az urához is kellett leveleket expediálni; azoknak 
is penig addig nem írhatott, valameddig dolgáról itt valami 
bizonyost nem látott.
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Lovakat kegyelmes urunk bizony nehezen találtunk; de 
immár találtunk illendőt kettőt vagy hármat is, de felette bajos 
megárulni rajtok, mivel nagy embereknél vannak, drágán is akar
ják adni; de valamint leszen, de ugyanazokat kell megvennünk, 
mert olyanokat még nem találtunk. Az mi egyéb vásárlása volt 
nagyságotoknak, azokat alkalmasint megvöttük.

Mivel kegyelmes urunk az nagyságod szerencséjét s álla- 
potját nekünk úgy kell őrzenünk és féltenünk, mint az ma
gunk életét, azért mégis az Sennyei uram jövetelire kelletik 
valami nehány szóval térnünk. Nekünk egyáltaljában az tetsze
nék, hogy az innen való válaszig várakodnék; lám ők eléggé 
tárták az nagyságod követét az nagyságod költségén oda fel; itt 
hiszem ő is ellehetne az nagyságod szép kenyerén egy ideig. 
Mi bizony félünk tőle, mert inkább esmérjük személyénél egyéb 
állapotját etc. De ha ugyan semmiképen illetlenül az várakodás 
nem lehetne, mit végezzen nagyságod vele, az az nagyságod bölcs 
ítéleti, ahoz nekünk szónk nincsen, hanem csak írjuk azt, hogy 
immár az dolog mind ottkinn s mind ittbenn az mennyiben 
vagyon, igen caute kell cselekedni; és ha szinte nagyságod az 
német császárral való soha nem állandó békességet valami ideig 
való csendességért, kivel valami más, talám nagyobb dolgot akar 
eltávoztatni, vagy valami egyéb dologra nézve akarja is robo
rálni : azon igyekezzék, hogy ne offendáltassék az svécziai király 
is az több confoederatus fejedelmekkel együtt; Tokajnak és Mun
kácsnak elvételével penig nekünk látszik igen is offendáltatni. 
Azok nélkül penig mind magára, országára és mind az itt 
portai állapotra nézve nagyságodnak is kegyelmes urunk ellenni 
nehéz, nem jó s nem hasznos, ügy talám, hogy az iejedelem- 
asszonynak summáját nagyságod letevén jőnének azok, azon az 
részen kívül, ki most is nagyságod kezénél vagyon, nagyságod
nak kezéhez, talám nem offendáltatnék az király is ; hiszem ha 
nagyságodnak császár ő felsége gratificálkodni akar, talál más 
módot is benne; hiszem lám vagyon Szatmárja, Káliója, Hajdú
sága, Kassája, az kik mostan is kezénél vannak, de ím ezekben 
csak az successiót s azt is nem perennaliter adhatná nagysá
godnak úgy is az pénzt letévén; mert hogy mint palatínus uramat 
ezelőtt Munkácsért mással contentálá, nem tudjuk kegyelmes 
urunk, hogy ha vagyon abban mód, hogy az fejedelemasszonyt 
úgy mással contentálja mostan. Nagy hasznát látjuk mi nagysá
god alázatos hívei abban császárnak ő felségének, hogy ha az 
özvegy fejedelemasszony dolgán s annak jószágán öszve tudják 
nagyságodat az svécziai királvlyal veszteni; bizony nagy nyereség 
lenne az nekik és Sennyei uramnak is nem kevés gratiával 
tartoznék ő felsége császár, ha azt obtineálhatná az mellett, 
hogy ha nagyságodat leültetheti s megcsendesítheti, vagy bátor
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csak az üdőt, alkalmatosságot mulattathassa el is nagyságoddal. 
Nekünk kegyelmes urunk tetszenék az is, hogy talám valami oly 
kévánsággal, kire ő is míg esmét felmenne, nem ártana in sus
penso tartani az conclusiót, azonközben mi is innen haza 
mennénk, az hadak Pesthez, Kanizsához, Eszékhez és Egerhez 
mind felmennének, túl is az királytól és mind az több confoede- 
ratus fejedelmektől válasz jőne, kikből mind tanulhatna nagy
ságod, és az dolog is valamire válnék császár és az király között, 
és így alkalmatosban végezhetne, concludálhatna nagyságod 
mindenekről, ha kellene concludálni, s hanem fegyverhez is 
nyúlhatna; és igy az svécziai királynak is eleget tenne nagyságod, 
mert az ellene való hadnak csak az vigyázásért is distraháltatni 
kelletnék, császárt is derekasan nem ledálná nagyságod, mivel 
immár az ő felsége részéről bántódott meg az békességnek álla- 
potja. S talám lehetne olyan kévánság, hogy levelet immár eleget 
adtak, de azalatt mást cselekedtenek, azért immár levélnek nem 
adhatni hitelt, hanemha megbüntetik az eszvesztő embereket 
vagy kézbe adják, és az Tiszáig való részét is az békességnek bizo
nyosabb voltáért adnák nagyságodnak kezében. Ezzel az kéván
sággal menne fel egyszer, azalatt az török hadak, az hol iráni, 
lennének csak ott helyben vigyázáslmn, nagyságod is lenne 
Váradon. Ezzel talám azért mi kegyelmes uram csak vétket 
teszünk az írásunkkal, kiért hogy nagyságod kegyelmesen meg
bocsásson, alázatosan kérjük; bizony mi jó akaratunkból, igaz 
hűségünkből írjuk, ha bolondság is. — Itt mi kegyelmes urunk 
úgy látjuk, hogy az francus, anglus, hollandus követek sin- 
oerusok hozzánk és az fejedelemasszony szolgájának is bejövetele 
inkább kedvetlenségekre, hogysem mint kedvekre volna nagyon, 
csakhogy annak is szép szót kell adniok, de azért nagyságodat 
hátra nem hagyják.

Az hadakra való parancsolatok kegyelmes urunk min
denfelé meg vannak készen írva, csakhogy még ki nem adták. 
Murteza passának kegyelmes urunk szablyát, kaftányt vivének, 
hogy hatalmas császár parancsolatjára Huzref passát megölte ; 
dicsírik, immár tisztiben megyen. Kucsuk Ahmed passa esmét 
meggyülekezett, de azt is nem várta Ellesz passa, hogy az hadak 
mind melléje mehessenek, ő maga ment reá, de őtet igen meg
verte Ahmed passa, kevesed magával szaladott el, ki azt mondja 
felőle, hogy várba szorult s ki azt, hogy búdosóban vagyon, de 
nagy reménység vagyon felőle, hogy kézben akad; tegnap többet 
hoztak 200 fűnél az divanba az győzödelemnek bizonyos jelére. 
Azt mondják, hogy az maga hadai árulták volt el és úgy verték 
meg; de az hadai sem mind árulták volt el, hanem az szejmenek, 
topcsiák, kik csak mind fojtással lőttek mind álgyujokból, pus- 
kájokból; az lovassá igen vitt mellette; azokban kevés ment el
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magával. I tt is most csendességben vannak. Az szent isten él
tesse és tartsa meg kegyelmes urunk nagyságodat. Datum Con- 
stantinopoli 17. die Maji 1632.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humiliiin 

Michael Tlioldalaghi m. p. 
Stephanus Seredi m. p.

Cairo; Illustrissimo principi, domino domino deorgio Rakoczy, dei 
gratia Transsylvaniae principi sat.

Eredeti, Tlioldalaghi írása.

1632—1633.

Szaláuczi István kapitiha. *)
I. 1632. f e b r u á r  5.

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak, természet szerint való fejedelmemnek. Az úr
isten nagyságodat éltesse sokáig bódogul jó egészségben, jó 
szerencséjét nevelje, birodalmát terjessze és mindermemő dolgai
ban nagyságodnak ő szent felsége adjon bódog és jó szerencsés 
előmenetelt.

Kegyelmes uram. Tusnádról 25. die Ianuarii nekem irat- 
tatott kegyelmes levelét nagyságodnak az brassai posta 4. die 
Februarii igen jó reggel adá meg, melyből értvén az nagyságod 
búsulását, hogy nagyságodat az ide be való állapotról nem tudósí
tottam, bizony nem keveset búsulok kegyelmes uram ra jta ; nem 
is most kezdettem penig kegyelmes uram ón ezen búsulni, hanem 
még akkor mindjárt, az mikor Kovács Pét uram jőve be s 
nem az én szolgám. Mely búsulása nagyságodnak az én fogyat
kozásom miatt vagyon-e, vagy mi okon, nagyságod bölcsen meg
ítélheti ; holott az nagyságod szolgáit az levelekkel az vezér ő 
nagysága eleiben hivatja, kaftánt is ad némelyikére ha nem 
mindenikére is, mihelyt ő kegyelmeket praesentálom az vezér előtt, 
az én szabadságom alól mindjárt kiesnek, és így nem akkor 
bocsáthatom el kegyelmes uram őket, az mikor én akarnám és az 
szükség kévánná, hanem az mikor az vezér expediálja, mert ha 
hírek nélkől bocsátanám el, főképpen az mostani felfordult állapot- 
jokban, oly suspitiójokban eshetnem kegyelmes uram, hogy több 
kárt tennék véle; most is nem hiszik, hogy nem irtani nagysá

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 13-—110 11.
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godnak s azért késnek az követek. Gfávai uram által ez okon 
könyörgöttem vala én az elmúlt nyárban nagyságodnak, hogy 
járjanak az én szolgáim és nem nevezetes szolgái nagysá
godnak, hogy azokat nem kellene az vezér eleiben vinnem, s vala- 
n »or az szükség kévánná, akkor kiildhetném őket vissza nagy
ságodhoz, senki nem kérdené tőlem őket; és ha itt valami oly 
dolog történnék, arról alázatosan tudósíthatván nagyságodat, az 
dolognak itt való állapotjához képest találhatná meg nagyságod 
őket az dologról, és így az magok tollokból lövöldeztethetnének. 
Mivel penig az mostani dolgai nagyságodnak onnat kiül való 
dolgok, nem ide be valók, az mint Demjén Ferencz uramot nagy
ságod ide be expediálta volt, ő kegyelme ittbenn lévén, ő ke
gyelmével együtt én itt sollicitáltam volna az nagyságod dolgát, 
az én szolgáim ezalatt jöttek s mentek volna, nagyságod min
deneket érthetett volna, minden állapotokat aliozképest is 
alkalmaztathatott volna nagyságod búsulás nélkől. Most penig 
hogy ilyen hamar egymás után ennyi postája érkezék nagysá
godnak, soha nem akarják az dolgot úgy érteni, az mint eleikben 
adhatjuk is, megmértékelhetetlen importunitásságok miatt, 
hanem így discurráluak, hogy az nagyságod hozzájok való hűsége 
és igazsága ebből tetszenék meg, hogy ha az adó idején bejött 
volna, s ilyen dolgokat az adó mellett kellett volna sollicitálni 
s mi dolog, hogy az sollicitabis felettébb is megvagyon s az adó, 
az kiből hozzájok való hűsége nagyságodnak kitetszenék, annak 
híre sincs. Idegen embertől kegyelmes uram nem merek 
levelet küldeni, mert az mint kegyelmes leveléből nagyságodnak 
alázatosan érteni, az kiket eddég idegen embertől küldettem 
nagyságodnak, azokat meg nem vitték, kik miatt mint eshetik 
kegyelmes uram dolgom, ha szememre kezdik őket hozni, bizony 
nem keveset gondolkodom ró la; ha szolgáim ittbenn lehettek 
volna, köntösömet kellett volna is magamról levetnem, mivel 
nincs is egyéb mihez nyúlnom, nem szántam volna kegyelmes uram 
azt is elvesztegetni s mégis tudósítottam volna nagyságodat 
mindenekről. Az mikor penig valamiben módom volt kegyelmes 
uram s bizonyos embert kaphattam, el sem mulattam, mert 
az mostan budai vezérré lőtt Musza passának állapotjárói, az 
Murat passa bosznai passaságának megváltozásáról és hogy az 
nagyságod tekintetiért esmét az temesvári passaságot adák neki, 
az német fejedelemaszonynak hogy szolgája jött be s itt mit trac- 
tál, ki által, és addég miben volt állapotja, és az akkori itt való 
állapotokról, erről is hogy ha valaki nagyságodat úgy informálná, 
hogy Musza passának változnék az budai vezérsége, mivel igen 
valónak rajta, hogy Ahazának adják, nagyságod szaroknak 
helyt ne adjon, és ezen Musza passát mely igen jó akarójává 
lőttük nagyságodnak, az Murtazán passa bejöveteliről, ezeken
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kiül is minden akkori itt való állapotokról, egy Zöldfikár aga 
nevő főember szolgájától küldett alázatos levelemben bőségesen 
tudósítottam vala nagyságodat 26. die Decembris, az mely hiteles 
szolgáját nagyságoddal való dereka s esmeretségnek okáért igen 
kedvesen küldette vala nagyságodhoz. Azután 13. Ianuarii 
Kovács Pét uramat expediályán az vezér, ő kegyelmétől kül
dett levelemben viszontag alázatosan mindenekről tudósítottam 
vala nagyságodat, kit úgy reménlek, hogy ad 23. vei 24. Ianuarii 
az nagyságod méltóságos szeme eleiben is juttattanak Brassó
ban, az mint ezelőtt negyed nappal egy fejérvári görög bizonyo-' 
san beszélő, hogy nagyságod Vizkereszt napján indult Fejérvár
ról Vinczre, onnat Brassó felé jő nagyságod; az napokat compu- 
tálván, mivel mind az kétfelöl való útát alkalmasént jártam Bras
sónak, én így computáltam volt, az kiben reménlein, hogy meg 
sem fogyatkoztam kegyelmes uram, az mint azon görögtől az 
Kovács Pét uram útát is értettem vala. Esmét ím csak az 
elmúlt napokban is egy Bácz Pétéi· nevő embertől, az ki egy 
gyarmati ifjú legény rab sanczáért mene ki Gyarmatra, kére, 
hogy könyörögnék nagyságodnak mellette, nagyságod kegyel
mesen méltóztatnék salus condüctust íratni mellette, attól is 
kegyelmes uram, az mire mertem terjeszkedni, nagyságodat alá
zatosan tudósítottam.

Az mi az követuraim késéséről való mentséget nézi kegyelmes 
uram, arról is ha mit tudtam volna kegyelmes uram alkalmatost 
mondatni, el nem mulattam, csak fogott volna; de azt az ő kegyel
mek bejövetele választja kegyelmes uram el, mennyére fogott, ha 
isten ő kegyelmeket behozza; mondottam azt is, hogy útban van
nak ő kegyelmek, bizonyos, nem is késnek, ha az útnak alkalmatlan 
volta és az itt való állapotról valami értelem nélkül való embe
rek szava utjokban valahol meg nem késlelteti ő kegyelmeket; 
de az szolnoki török, az kitől az budai Musztafa teftertihaja álla- 
potja felől parancsolt vala nagyságod, az megmondotta vala, 
hogy nem értette ő kegyelmeknek oly állapotjokat, hogy mostan
ság megindulhattanak volna ő kegyelmek s ne is várják még 
mostanság ő kegyelmeket.

Az mi az Musztafa teftertihaja állapotját nézi kegyel
mes uram, Hüsztref passa eladta volt tisztit, de vigyázása 
lévén magára szolgáját küldette volt be, és jó akarója lévén 
Zöldfikár aga, pénzen visszaszerzetté vala neki s helyben marada; 
az nagyságod reája való kegyelmes provisióját értésére ad
tam, bizonyos ember által megizentem neki, hogy ha valami dolga 
leszen itt benn, megtaláljon, s mivel értéin kedvét nagyságodnak 
hozzája, az miben lehet, az nagyságod parancsolatjára immár az 
mire elégséges leszek, nem szánom fáradságomat mellette. Habib
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agának is, az ott való magyar tolmácsnak, megszerzők állapotját 
Musza passánál, ha ezután el nem bontják.

Kegyelmes uram, Murtazán passa 1. Ianuarii érkezvén be 
itt nem mulata, hanem 22. dip általmene az tengeren Iszkiderben; 
az még ott volt az császár, addég mind Iszkiderben lakék, czidazott 
ott vélle mindennap, azonban az mi dolgok volt, tractáltanak 
arról is ; igen kedvében esett vala az császárnak, az diarbekiri 
beglerbékséget és az oda által való szerdárságot adák neki, hogy 
az tengeren túl minden helyeken ő parancsoljon. Szerencsés lön 
általmenetele, mert Ellez passa mindjárt az császárhoz holdola 
minden hadával; annak Diarbekirhez közel az Murtazán passa- 
sága szerdársága alatt az urfai, maraziai beglerbékségeket adák 
neki, ezekhez arpalugságul az mantiliai békséget is nekie adák. 
Oda által most kész bad egyéb az ő hadaknál nem marada, az 
több hadakat mind házokhoz bocsáták, az tatárság maradott volt 
Esdrumban, azok is kéreznek haza, nem tudom, minémő válaszok 
leszen, még itt vagyon emberek. Hüsztref passa is haza jő, három, 
négy nap után haza várják második vezérségre, ha megcsendesít
hetik az vitézlő rendet, de még távollétében is untalan felrezzennek, 
valamint tűrik meg magokat, ha haza jű közikben, mert csak 
őtet suhajtják. Iszkiderből 19. Ianuarii indula Murtazán passa, 
60 szállást írt az hatalmas császár maga Muszulig neki, igen 

'sietve parancsolta hogy menjen; Muszult féltik igen az persától, 
azért siettetik; az elmúlt napokban alája jöttek volt, de csak 
nyargalódtak alatta, esmét visszamentenek.

Az még itt lön Murtazán, háromszor voltam nála; az német 
fejedelemasszony állapotja felől írt nagyságodnak, az kit az 
hollandusra bízott hogy megküldje nagyságodnak; az több dol
gokról Iszkiderben halasztott vala hogy onnat ír, de az császártól 
nem érkezett, azt izené, hanem az hatalmas császárral végezett 
nagyságodnak minden dolgairól s megparancsolta az császár, 
hogy írva hagyjon mindent; két írást hagyott, húsz articulus 
benne, az mint arnót Ali agától izené, Zöldfikárnak is azont mon
dotta, egyiket az császár maga kezénél hagyta, az másikat az 
muftira bízta, nekem azt izente vala, hogy az mufti hozzája hívat 
és tractál velem az dolgokról. Egy vezért küldenek Landor- 
fejérvárra szerdárnak, az mint maga beszélgető, had elég leszen 
vélle kegyelmes uram, az ki felől világosbat akarok érteni és 
Demjén Ferencz uramtól nagyságodnak alázatosan értésére adom. 
Az 20 articulus hiszem kegyelmes uram hogy húsz igen nehéz 
kévánság, avagy talám mindenik articulus kettős-kettős kévánság 
leszen; Moharim passa jött vala be, az veszte mindent. Derecskének 
is valóban kötözé állapotját Zöldfikárral együtt; engemet fenye- 
gete is kegyelmes uram mind szememben s mind Zöldfikár által, 
de én csak azt mondám, hogy ha az vezérek meghallgatnának

2*
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mindkettőnket, az kettőnk szavából az mit hasznosba! találnának, 
cselekednék azt;isten behozván Tholdalaghi nramékot,próbálja ő 
kegyelme is. Én erre nézve az 100 aranyat nem adám kegyelmes 
uram meg Zöldfikárnak, megmutattam neki, szépen megszoro- 
gattam egyik markomból az másikban előtte, kévántattam vélle, 
s bizony el is nyeri vala kegyelmes uram, ha Moharim ne érkezzék, 
mert immár nem tud vala hová lenni, annyéra lenyomtam vala; 
hanem az 50 aranynyal, másfélszázra telvén az arany szám azzal 
az 50 aranynyal, az kit Huszti uramtól küldett vala nagyságod az 
keszkenők árában, az másfélszáz arany harminczezer oszporát tőn, 
az 11,880 oszporáját, úgymint 59 aranyat és 80 oszporáját az 
Kemény János uram 108 tallérjáért egy lóért adám kegyelmes 
uram, az kit Huszti uram kivűn ő kegyelmének; az többit az török
nek adám, még maradtam adóssa neki kilenczezerhétszáztiz 
oszporával, az kiért valóba firtatja az nagyságod zsidóját, 
valahol látja.

Az nagyságod öve még el nem késziile, csak tudhatnám, 
liamuszínüen is ha világos színű legyen-e, úgymint egy ezüst színű, 
vagy sötétebb ; akarnám, ha nagyságod kegyelmesen parancsolna 
erről. Az selymet kegyelmes uram meg nem küldhetém, nem lön 
pénzem; isten behozván Tholdalaghi uramat, ha pénzt hoz ő 
kegyelme reá, első alkalmatossággal mindjárt megküldöm kegyel
mes uram. Az úristen nagyságodat éltesse sokáig jó egészségben. 
Datum Konstantinápoly die 5. Februarii, anno 1632.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Zalánczi István m. p.

Itt kegyelmes uram igen bizonyosan beszélik, hogy meg
holt az lengyel király; tudom, hogy nagyságod régen értette, 
de hogy itt is tudják halálát, azért írom meg nagyságodnak; oda 
is az két-három nap alatt megindul az csausz, az kiről Demjén 
Ferencz uram által bővebb írással tudósítom nagyságodat, vagy 
talám még maga is az csausz nagyságodhoz be fog menni infor- 
máltatni akarván magát; kolosvári fi kegyelmes uram, az, az ki 
felől ez tavaszszal írtam vala nagyságodnak, hogy megjött Len
gyelországból és mit beszél.

Czím: Illustrissimo principi domino domino (leorgio Kakoczy dei 
gratia principi Transsylvaniae sat.

Eredeti.

II. 1632. f e b r u á r  5.
Gtenerose domine mihi plurimum observandissime. Servi

tiorum meorum debitam paratissimamque semper commendatio
nem. Az úristen kegyelmedet áldja meg ez uj esztendőnek min-
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den részeiben kévánsága szer ént való jókkal, ez mostani ú tjá t' is 
jó szerencséssé tevén, hozza bódog állapotban hozzánk.

Brassóból 21. Ianuarii nekem írt levelét kegyelmednek 
quarta die Februarii hozá meg az brassai posta jó reggel, mely
ből értvén okát az kegyelmed útjában való megtartozásának, 
énnekem uram elégedendő mentség. Én azt azelőtt is, az kiknek 
illett, itt sokaknak mondottam, hogy az kegyelmed megindulása 
bizonyos nálam, kegyelmed útban vagyon, de attól félek, hogy 
valami innét menő értelem nélkől való emberek szava meg ne 
késleltesse az kegyelmed útját, mivel az én kegyelmes uramnak ő 
nagyságának most is egy nehány rendbeli postái régtől fogva 
mulatnak ittbenn. De hogy az kegyelmed levelét megfordittassam 
törökre s úgy adjam be, vagy ha audientiám lehetne is, szóval 
azt mondanám, hogy azért késik kegyelmed az adóval, hogy oda 
ki változás állapotú hír vagyon s annak megcsendesedését várja 
kegyelmed : igen hertelen indulásom lőtt vala uram, emlékezhetik 
kegyelmed reá, nem érkeztem vala testamentumot tenni, s mivel 
nem oly készülettel jöttem be, hogy haza ne menjek, öremest 
kerülném az tengert, ha lehetne; nem vettem azt az érdemet, az 
kiért halált szenvedhessek. Isten behozván kegyelmedet experiálja 
kegyelmed, hogy meghalt GrürcsiMemhet passa, Merta (így) Húszain 
passa s az többi, igen mostohákra jutottunk uram. Az adó késésé
ben ezt az kárt látom, hogy ha ítecsep kajmekámságában bejő vala 
kegyelmed, Derecske bizony megszabadul vala, az Havasalföl
déből beküldett rabok is megszabadulnak vala, mert mindenik 
ígéretben vala, Hüsztreffel sem leszen vala kegyelmednek közi; 
de immár most, ha az emberek szava igaz, Hiisztrefet el nem 
kerülhetjük, s csoda penig, ha az első lovon nem találja kegyelmed, 
vagy ha nem találja is, de az kegyelmed ittbenn létében nagy 
csoda, ha reá nem ér, az mint az emberek szava jár, s látom az mos
tani elsőnek is szomorú kedvetlen állapotját, félek, arra ne talál
jon kegyelmed, az mit ír hogy került; öremest kegyelmednek olyat 
írnék, az kihezképest útját alkalmaztathatná, de bizonyost ember 
nem érthet, mert néha oly közel hozzák, hogy csak két napi 
járóföld, s néha penig azt mondják, hogy még Muszulról csak 
mostanság indult meg, s nem tudok mit írn i; azt látom, naponként 
öregbedik hozzánk való kedvetlenségek. Hogy Kovács Péter 
érkezett vala, jó karban fordult vala állapotunk valamennyére, 
de az Huszti uram jövetele, az mi lőtt vala is, fenékkel felfordítá, 
s nem tudok mit írni, mert látom az dobronikok állapotját, az kik
nek állapotjokat félhetjük mi es, Recsep passa idejében érkezvén 
ide, az változás itt éré őket, azolta itt vannak, az uj vezér ajándék- 
jáért haza kellett küldeniek, addég el nem bocsáták őket; az pecsé
tet régen megküldette Hüsztref, ennél vagyon, de az vitézlő rend 
ugyan beszél azfelől.
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En nem írok többet erről, mivel bizonyost nem tudok 
írni, isten behozván kegyelmedet, meglátja kegyelmed, miben 
forgottam én az egy esztendő a la tt; az kit kegyelmed helyem
ben hoz, miben jő, meglátja nyavalyás. Jó akaró uram, ha vagyon 
valaki, de még nevét sem tudom, nem tudom ki legyen, ha vagyon; 
ha penig nincs, visszaküldjen kegyelmed érette s eljöjjen, mert 
én bizony elállók uram s nem is győzöm tovább soha, isten 
behozván kegyelmedet s állapotomat meglátja, elhiszi kegyelmed. 
Hozza isten jó egészségben kegyelmeteket mind fejenként s oly 
állapottal, hogy megepedett állapotomban én is vehessek vidámu- 
lást, az kiben orvosság csak az megszabadulás isten után. Datum 
Konstantinápoly die 5. Februarii, anno 1632.

Generosae dominationis vestrae
servitor paratissimus 

Stephanus Zalánczi m. p.

Uram. Rácz Péter, az Bethlen Ferencz uram kezesse 
ez ösfelt*), Bukurestre kiküldvén feleségét s minden javait az 
elmúlt héten, maga is utánnok mene, hanem vigyázzon kegyelmed 
reá, ha ez levelem Bukurest táján találja kegyelmedet, Bukures- 
ten és ott körül való falukban is, de Bukuresten inkább, mert 
ott vagyon az háza, felesége is ott lakik; ha penig ez levelem azon 
innét találja kegyelmedet, az utón vigyáztassa; én meghagytam 
vala neki, az utón hogy megkeresse kegyelmedet, de azt tudom, 
hogy,nem cselekedi.

Seredi uramnak ő kegyelmének szolgálatomat írom, ő 
kegyelme semmit ne bánkódjék; Zöldfikár uram kedvesen várja ő 
kegyelmét. Én is, hogy isten ő kegyelmét s kegyelmeteket mind 
fejenként hogy isten jó egészségben hozza he s kedves állapottal, 
istentől szívem szerént kévánom. Akarnám uram, ha érthetném, 
kikkel leszen kegyelmed, és ha elférnek-e mind itt, vagy más 
szállást is kérjünk, s kiket kell másua szállítani, tudnék ahhoz- 
képest szállást szerzeni, érthetném, sasnak való fészek kell-e, 
vagy czinegének.

Czírn: Generoso domino Michaeli Tholdalaghi de Erese, illustrissimi 
domini domini principis nostri nunc ad fulgidissimam imperatoriam turearum 
portam supremo legato et iudici regio sedis siculicalis Maros etc. domino 
mihi semper observandissimo.

Eredeti.

*) este.
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III. 1632. m á j u s  19.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyel

mes uramnak, természet szerént való fejedelmemnek. Az úristen 
nagyságodat éltesse sokáig örvendetes jó egészségben sat.

Kegyelmes uram, az nagyságod 14. Aprilis Fejérvárról nekem 
írt kegyelmes parancsolatját die 8. Maji hozá meg az brassai 
posta, melyben mit parancsoljon nagyságod főkövet uraimmal ő 
kegyelmekkel egyetemben énnekem, alázatosan megértvén, az 
nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént elsőben is Straz- 
burgk uramhoz elmentem, és hogy liitelesbben essék az dolog, az 
nagyságod leveléből az mit illett neki tudni, elolvastam; az ura 
tekintetiért reája való kegyelmes gondviselését és gondviselésre 
való serkegetését nagyságodnak nagy háladással vévé. Az 
Ekkemberkherczeg Velenczében való követsége felöl azt mondja, 
hogy mivel az velenczések az ő urának jó szerencséjét még mesz- 
szől is félik, az német császárnak peniglen immár naponként 
megerőtlenedósét látván, hogy az ahnet császárral az urának 
szomszédságát távoztathassák, az még lehet, ez okon nem mondja, 
hogy nem effectuálja követségét Ekkemberk, főképpen ha az tőlek 
elvett várakkal, városokkal kezdi őket kínálni; de haddal az velen
czések nem segíthetik császárt, mert emberek nincsen, hanem 
mivel az császár ez sok szerencsétlenségében fegyverből igen meg
fogyatkozott, talám fegyverrel s pénzzel segíteni fogják; de hogy 
teljességgel a,z császárhoz kössék magokat, s az ő urát ellensé
geknek agnoscálják, azt nem cselekedik. A lengyel segítség és 
egyéb hadak felől azt mondja, hogy tudja ő, hogy az császárnak 
még egyszer az alatta való országokból s Lengyelországból is 
lehet hada, de esmeri ő, kik legyenek az lengyelek; derekas had 
sem mehet Lengyelországból, mert az muszkákra kell menniek; az 
maga országából való német hada az ki lehet, az tanulatlan had, 

. csak annyi parasztság; Spanyolországból s pápától az még hada 
érkezik, istennek kegyelmes segítségével az ő ura addég véghez viszi 
itt alatt dolgát, azután az spanyol és pápa segítségek ellen is 
elérkezik; edclég is tartóztatta meg az bavarus induciája, de mi
vel ellenségnek declarálta immár magát, senki el ne higyje azt 
az ő ura felől, hogy aluszik és nem vigyáz, vagy akármi kicsiny 
ellenségét is semminek vélje; ezután immár minden órában abbeli 
állapotja felől is az urának örvendetes hírt vár. Az magyarorszá
giak felől, hogy felültetik őket, mivel nem biztathatja nagyságod, 
hogy az keresztény oratorok nagyságoddal véget nem érének, és 
pénzbeli segítségek sem lön, hogy azzal nagyságodat az több 
punctumokról assecurálják vala, azt mondja kegyelmes uram, 
liogy lássák, az ő ura Magyarországra annyi hadat nem küld, az 
mennyivel Wolstájn az üdvezült kegyelmes urunkra jött volt,



hogy éhei haljanak meg, hanem 12 ezer embert küld; ha annak 
4 ezere meghal, esmét küld 4 ezeret, egyszóval az 12 ezer 
émbert iiem hagyja megfogyatkozni s azokkal mindenkor hír ő 
Magyarországgal. Az mi nézi kegyelmes uram az punctumokról 
való discursussát és most az pénzzel való securitást, arról ím 
mindketten irtanak az hollandussal nagyságodnak, abból meges- 
meri nagyságod, hol jár elméjek.

9. die Maji mentem vala kegyelmes uram által az hollandiai 
követhez, Strazburgk. uramot is ott találám. 0  nagyságok mint 
olyan eloquens emberek nem keveset discurrálának velem, mu
tatják sok ratiókkal, minemő módja vagyon mostan nagysá
godnak minden dolgokban, kiről, hiszem, irtanak bőven nagysá
godnak. Az hollandus azt mondja, hogy mivel még válasza 
nem jött az uraitól, pénzt nem adhat, de assecurálja nagy
ságodat, hogy az ő uraiban semmiből meg nem fogyatkozik 
nagyságod, az több orator okkal is mindenikkel irat nagyságodnak, 
megnyitják szűeket; Ztrazburgk uram is arra igére magát, hogy 
derekason tractál véllek, és mikor kimegyen, mivel immár nem 
késik, akkor ő maga mindenekről derekas választ viszen nagysá
godnak tőlek, de mind ezek előtt az urától vár mind hamarébb 
s mind derekasb választ nagyságodhoz. Bonczidai Márton 
uram levelét olvasván előtte igen haraguék reá, hogy így megije- 
dett, nem tud elmenni, szógyenli, hogy commendálta nagyságod
nak ; Lőcsei Pálhoz bízik, hogy elment.

Az francziai király felől itt ilyen hír vagyon, hogy az csá
szár és svécziai király közé interponálta magát, meg akarja őket 
békéltetni, kiről Strazburgk uram így discurrál, hogy nem tatár 
az ura, hogy azt mondhassa, hogy nem békéi lile, de induciát 
nem szerez, hogy azalatt békéljék, hanem az fegyvert kezében 
tartja az tracta alatt, el is jár dolgában mind addég, az még 
az békesség véghez megyen köztök. Ilyent is mond kegyelmes 
uram, hogy ha úgy lenne az és az békességet derekason kezde
nék tractálni, nagyságodnak reá kellene vigyázni, ne maradna 
az magyar nemzetség most is ki az frigykötésből, mint annak- 
előtte, hogy esmét császár tractáljon az magyarok képében.

Az német fejedelemasszony állapotja felől kegyelmes 
uram öremest nem hinné hogy férjhez megyen; azt mondja, 
hogy írt volt az német fejedelemasszony ő neki az felől, ő is 
informálta volt, hogy ha elmegyen az lengyel úr hozzája, mint 
viselje magát hozzá; az mostan ide Lejött szolgájától is írt volt, 
tudakozott szóval is az szolgájától s azt mondja, hogy mindenek
ben úgy cselekedett, az mint ő informálta volt. Kérdőm, ha mond
ja-e az szolga, hogy Csáki uram esmét mellette vagyon; s azt 
mondá, hogy nem mondja, nincsen mellette; s megmondám az 
nagyságod írása szerént, hogy ott vagyon. Arról ottan az több
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írásiban is suspicálni kezde s nagy búsulással monda, bogy 
lássa, az mit ő neki az ura és az elector parancsoltanak, ő azt 
mind megcselekedte in superfluo, ha még sem fogadja, innét 
kimenvén csak hozzája sem megyen, hanem directe megyen az 
urához. Kérdem, hogy ha addég férjhez megyen, az még ő nagysá
ga innét kimegyen s kérni kezdi nagyságodtól az munkácsbeli 
marháját, mivel az menyegzőre kelletik főképpen ruhái, azok 
nélkől nem lehet; s mondá nagy affectussal: ne adja ő nagysága 
az én kimenetelemig, ha férjhez megyen is s ha nem is. Az Mun
kácsról való fassiója felől az német fejcdelemasszonynak kegyelmes 
uram még az vezérek előtt semmit nem emlékezett kegyelmes 
uram Strazburgk uram, mert arra Zöldfikár aga által (mivel az 
vezér parancsolatjából mindenütt vélle kellett lenni, valamikor 
valakivel szemben leszen) főkövet uraimnak s az én kicsiny álla
potom szerént énnekem is vigvázásunk volt. Lehet ázért szívében 
valami akaratja, felőle, mert az elmúlt napokban ilyen szót ejte, 
hogy az Ballingh és Kemény János uramék nagyságodhoz való 
kötelességeket nagyságoddal fel kell szabadittatni; azután esmét 
énnekem ilyen szót ejte, hogy egyébaránt mind jól volna az dolog, 
de az német fejedelemasszonynak , atyafiai híre nélkől esett dona- 
tiója, nem tudja^mint állhat meg. Én az donation értem az fassiót 
kegyelmes uram, de se főkövet uraim azelőtt, se én most semmi 
altercatióra való okot nem adtunk, ezt keresvén benne, hogy 
innét vihetnék ki főkövet uraim, és erről végezne nagyságoddal 
aztán ; vagyon azért ilyen szándékja is, hogy az vezéreket eljárván 
s azoktól resolutiója lévén, az hollandus követ előtt beszélgessen 
főkövet uraimmal az német fejedelemasszony állapotja felől; az 
kiről főkövet uraimmal így beszélgettünk, hogy onuat is, vala
mint lehet, csak igen csendesen nagyságod eleiben igazítsuk ezt 
reménlvén, hogy ha egyszer innét kimehetne, talám azután ezért az 
dologért be nem jőne, s azonban isten oly karban állatja ennek 
is állapotját, hogy vagy ő sem futja többszer, vagy ha futni 
akarná is, nem leszen módja benne; ha penig ugyan nem nyug
szik, az nagyságod kegyelmes leveleiből elég ratiójok lehet főkövet 
uraimnak ő kegyelmeknek ellene.

Palatinus uram ő nagysága ha eleitől fogva követte volna 
kegyelmes uram ezt, az mit ő nagysága most ír, avagy immár 
akár csak ezután követné is, szent dolog volna; de félek kegyel
mes uram, hogy az ő nagysága írása most is kételenségből 
vagyon inkább, hogysem mint olyan szeretetből, az minémőt 
levelében mutat. Bosnyák uram is ad extremum az mely jó aka
róira mutat nagyságodnak Boti uramnak írt levelében, tavalyi 
hadi expeditiójában palatínus uramnak nem tudom, hol vol
tának kegyelmes uram s ezután is hol lesznek, ha az szükség 
kévánja, erre emlékezem, hogy ha isten meg ne szégyenítse, min-
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den ok nélkől országával együtt nagyságodra jőnek vala; akkor 
nem praevaleálhatának s ez őszszel ujobban mit indítottak vala 
kegyelmes uram, ha isten elé bocsássa szándékjokban; az békes
ség kegyelmes uram szent dolog s félelem nélkül való bátorság 
békességszerető emberrel. Az úristen kegyelmesen vezérelje 
nagyságodat szent lelkének általa úgy, hogy kegyelmes szemei 
előtt levő mostani két állapot közül választhassa azt nagyságod, 
valamelyik elsőben az ő nagy nevének dicsíretire s azután nagy
ságodnak örökké való jó hírére nevére s dicsíretire, ez kicsiny 
maroknyi magyar nemzetséggel egyetemben békességes megma
radására leszen. Én mégis alázatoson könyörgök nagyságodnak, 
hogy ha külemben nem is, valami dologról való replicatiónak 
színével az császár követivei vártassa meg nagyságod főkö- 
vet uraimat , vagy ha abban sem leszen mód, halaszsza 
nagyságod az dolgot főköveteinek felküldésére; itt immár 
nem mulatnak főkövet uraim, hanem hétben kelve, minden 
reménségünk az kegyelmes uram hogy megindujanak ő 
kegyelmek Ztrazburgk urammal együtt, ad 20. avagy 21. 
Iunii nagyságodhoz érkezhetnek, értse nagyságod ő kegyelmektől 
bőven az ittbenn való állapotokat is mind az hatalmas császár 
részéről s mind az keresztény oratorokéról; azonban az svécziai 
királytól is az nagyságod postáiban lehetetlen, hogy valamelyik 
meg ne érkezzék, ide az keresztény oratoroknak is emberek, vála
szok érkezik, interim az oda fel való állapot is az üdő alatt bizo- 
nyosb állapotot mutat, az hadakozásnak ideje sem múlik el kegyel
mes uram ; az üdvezült kegyelmes urunk soha augusztusnál elébb 
meg nem indult, s mégis jól felérkezett mindenkor.

Az német császár első levelét kegyelmes uram Ztrazburgk 
uramnak mi meg nem mutatók, mivel inserálva vala az Ztraz
burgk követsége felől való certificatiója is nagyságodnak, hanem 
tegnap ide jővén főkövet uraimhoz, az utolsó levelet ő kegyelmek' 
megmutaták ő nagyságának, el is olvasá; kiről való discursussáról 
bő írásom olvasásával nem terhelem nagyságodat, tudom, Tholda- 
laghi uram ő kegyelme nagyságodnak bőven megírja. Hanem sok 
szavai között ilyen szót ejte, hogy ha ő nagyságának mind az üdve
zült fejedelemmel s mind maga személyében ő nagyságával Éerdi- 
nánd császárnak frigykötéséről való elég példa nincs előtte ő nagy
ságának, kössen ő nagysága; nagyobb assecuritásért kévánja ő 
nagysága azt az hét vármegyét, az kit adott volt az üdvezült Beth
len Gábor fejedelemnek, vagy ad minus 6 nagysága kérje csak 
az Tiszáig, az kit annakelőtte egy néhányszor öremest megadott 
volna, experiálja ő nagysága minden jó akaratját, minemő asse- 
curitássa lehessen ő nagyságának tőle. De ha ő nagysága ugyan 
köt esmét vélle s meg nem állja, az mint eddég is hogy soha meg 
nem állotta, s az keresztény fejedelmek segítsége kévántatik ő
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nagyságának; vei ut ut sít, ha megállja is: az keresztény fejedelmek 
mit ítélhetnek ő nagysága felől, az kiket oratori által és maga 
levelei által is megtalált ő nagysága, vagy az porta, az kinek ő 
nagysága ilyen nagy commendatiójában vagyon ő nagysága. Az 
porta állapotjáról méltán is mondhatja kegyelmes uram talám ; 
mert emlékezzék nagyságod kegyelmesen reá, tavaly hányszor 
hány levelekben conimendálák innét nagyságodnak az békességet, 
hogy megbékéljék nagyságod az palatínussal, végre ugyan meg- 
gátlák útját nagyságodnak, és noha jó szerencsét, diadalmot ada 
isten nagyságodnak ellenségén, de még sem bocsáták nagyságo
dat által az Tiszán; s hogy nagyságodnak kételen az ő instan- 
tiájokra meg kelle békélleni nagyságodnak, mint haragudnak 
nagyságodra és mennyi suspicióval suspicálának nagyságod 
felől; hát most kegyelmes uram (nagyságod kegyelmesen megbo
csásson, hogy alázatosan kegyelmes szeme eleiben támasztom, 
nagyságodnak alázatosan könyörgök) mennyi leveleivel és kegyel
mes levelei mellett mennyi szóval való instantiámmal sollicitál- 
tam őket nagyságod kegyelmes parancsolatjából az én méltatlan 
voltomra csak én is, azután penig immár most főkövetei nagysá
godnak az porta segítségét; ez mellett commendálván az svécziai 
király barátságát is, az kinek embere hogy bejöve, azt mely nagy 
néven vevék nagyságodtól és az nagyságod commendatiójáért mely 
nagy kedvesen látták s minemő nagy hitele is vagyon kegyelmes 
uram i t t : mint eszes ember . szépen megmutogatván, világos 
ratiókkal bizonyítván, hogy fundamentumból és semmi kétség 
nélkől való igaz jó akarója az ő ura az hatalmas császárnak, mert 
valakik az hatalmas császárnak ellenség!, úgymint spanyol, német, 
lengyel, azok az ő ura ellenségi is ; de valakik az hatalmas csá
szárnak confoederatussi, úgymint franczia, Anglia, muszka, hol
landiai és velenczei respublica, azok ő nekie is baráti; ide penig 
ő hatalmasságához valaki ő hatalmasságának az egész keresz- 
tyénségben valaki igazabb híve, az által confugiált, és akar eon- 
foederálni, úgymint nagyságod által. Mely szavaival kegyelmes 
uram itt bizony hitelt szerze az urának, és még Kecsep passa, az 
kinek bizony derék dolgok közül minden állapotok felett legna
gyobb inclinatióját az békesség megőrzésére s tartására láttam, 
mikor magok között való confusio jól meg nem csendesedett és 
az tengeren tui Ellez passa csilali vala, megparancsolá az budai 
vezérnek az által az főagája által, az kit az budai vezér Nagy Pál 
uram által nagyságodnak tött igéretire beküldött vala, hogy oda 
ki az hadak mindjárt táborban szálljanak ; főkövet uraimnak is az 
parancsolatokat az két oláh vajdára, Kantamirra megigéré az 
több beglerbégekkel, passákkal egyetemben, az kikre kerék o ke
gyelmek ; hát most kegyelmes uram, mikor oda által Ellez pás-



BEKE ÉS BARABÁS.

sát, az ki csilali vala, bizonyosan megverték, az elmúlt vasárnap 
hozák be az császár divánjában az csilaliak fejét.

Murtazánnak állapotja, az ki felől nagy suspicióban 
estenek vala az spahoglának fenyegetése miatt, félnek is 
vala igen tőle, hogy féltében csilalivá leszen, megcsendese- 
dék, úgy az mint Hafiz elbocsátotta volt az egész tengeren 
túl való minden hadaknak szerdárságára szablyát, botot, 
kaftányokat kőidének alatta lévő több beglerbégekkel egyetem
ben ; úgy vagyon kegyelmes uram, hogy az Eecsep passa halála 
Iszkiderben érte őket, ez okon visszahozták mostan, de ez az 
vezér is megküldi neki, mert igen jó akarója, az császár is· igen 
szereti, s némely emberek így is beszélgetnek kegyelmes uram, 
hogy ha oda által az kazulokra derék hadolmak kell lenni, csak 
megküldik az pecsétet neki s fővezérré teszik, s ez kajmekám 
leszen (de mivel az az híre, hogy megholt az kazul király, most 
békével vannak onnat is). Az vitézlő rend is megcsendesedék, és 
Eecsep passa helyett (mivel őtet ez elmúlt hétfőn mintegy tíz 
órakor behívatá az császár maga szárújában s megfojtatá az sedi- 
tiókért, mivel azt tartották még akkor is, hogy ő az seditiónak 
fundamentuma, akkor is alig kapták volt az spahoglánok, hogy 
meg nem ölette volt az császár) ez mostani vezér kegyelmes uram 
az, az ki felől írtam vala Arumpruster uramtól kiildett alázatos 
levelemben, hogy nagyságodnak igen jó akarója, nagy maga aján
lással vagyon nagyságodhoz és rövid nap fővezérségre megyen; 
ez az fővezér kegyelmes uram jó gondviselő ember, az oda ki való 
hadi állapotra nagy inclinatiója vagyon, ha szei'dárnak kelletik 
vala kimenni oda ki Buda felé, ő leszen vala szerdár; azelőtt is 
minden vezérek felett ő neki tetszett az, hogy az svécziai király 
barátságát vegyék s az németre hadat bocsássanak; jó ratiójok is1 
vagyon kegyelmes uram, mert az minemo ajándékkal tartozik 
az király ide be, tavaly kellett volna beküldeni s nem küldették; 
az elmúlt őszszel is az miket cselekedének, azt tartják, hogy fel
bontotta az frigyet. Ezek így lévén kegyelmes uram, nagyságodnak 
alázatoson könyörgök, az hatalmas császár híre nélkől ne legyen 
az békesség az némettel, hanem ha nagyságodnak kegyelmesen 
arra leszen inclinatiója, hogy az német császárral megbékéljék, 
legyen ezeknek annuentiájokból; most ezeknek szárazon hadok 
nem leszen egyéb az budai vezér expeditiójánál és Abaza hadá
nál ; Abaza mellé feles hadat fognak rendelni, hogy az lengyelre 
vigyázzon, ha kévántatik kegyelmes uram az lengyelek ellen, csak 
megtaláltassa nagyságod, mindenkor készen találják; az tatárság 
is éppen otthon vagyon,, az kiket az kazulokra küldettenek vala, 
haza ménének, ha kévántatnék az lengyelek ellen hogy nagysá
godnak ugyan hadának kelletnék lenni, most jó idején levelével 
meg kellene nagyságodnak itt ezeket találni s mindjárt párán-

28
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csolnának Abazának. Az Feketetengerre az kozákok felesen jötté
nek,'az kapitán passa igen készül ellenek, nem késik, megindul 
reájok, ha meg nem térnek az kozákok; az Fejértengeren is van
nak, keresztény hajók ma negyed napja hogy hozának egy nyert 
hajót tőlek, ezektől három hajót vittek el, váltig vesztegetik 
nyavalyás Cornelius Hágát, az hollandiai követet érette.

Barcsay Ákos uram 13., s az utolsó brassai posta 18. Maji 
érkezének kegyelmes uram ; ő kegyelmektől küldeti leveleiben való 
kegyelmes parancsolatira is főkövet uraimmal gondunk vagyon 
kegyelmes uram. Lókeresésben ő kegyelmek magok is igen 
fáradnak; találtunk is, noha bizony nem olyanok, az kivel dereka- 
son megtelhetnék szemünk, de jó lovak, csak érhetnénk véget 
felőlek, de mód nélkül drágák; mindazáltal ló nélkől nem men
nek ő kegyelmek nagyságodhoz.

Kegyelmes uram, alázatosan könyörgettem vala nagysá
godnak, hogy nagyságod parancsolná meg Fejérvárról és 
Kolosvár felől expediáit postáinak, mivel utjokban házam, 
ha akarnak, semmi kerülés nélkől betérhetnek, ne kerülnék 
el házamat, érthetnék házamnépe felől tőlek, mivel nem 
tagadhatom kegyelmes uram, ez számkivetett állapotomban mos
tan legnagyobb búsulásom az kegyelmes uram: immár három 
holnapja, hogy semmit felőlek nem érthetek; mégis alázato
son könyörgök nagyságodnak, parancsolja meg nekiek, akár 
csak az legyen kegyelmes uram vigasztalásom ez nagy tereh- 
viselésemben. Vannak kegyelmes uram, nem tagadhatom, sok 
háborgatóim ottbenn, de nagyságodnak sok gondját látván, 
mostan azokról nagyságodat nem búsítom elhivén, hogy ha 
isten haza viszen, mindazokban kegyelmesen gondomat viseli 
nagyságod. Az úristen nagyságodat éltesse és tartsa meg sokáig 
jó egészségben, és vezérelje nagyságodat minden dolgainak jó 
végbenvitelére. Datum Constantinopoli die 19. Maji, anno 1632..

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Egy negyed íven: Kegyelmes uram, megírván ez alázatos 
levelemet, nem mehetének el az posták vélle, és ezalatt 20. die 
Maji az uj vezérrel szemben lévén, akarám alázatoson tudósítani 
nagyságodat némely szavairól. Azt mondja, hogy az nagyságod 
tetszése szerént az hadakat kiszállítja mindjárt, az oláh vajdákra 
és az többire is az parancsolatokat megiratja és főkövet uraimat 
hétben kelve elbocsátja vélle; de nagyságod egyáltaljában csak 
mód . nélkől meg ne induljon véllek, hanem legyen készen nagy
ságod és igen vigyázásban úgy, hogy csak térden iiljen nagysá
god, hogy mihelyt kévántatik, mindjárt talpán találtathassék, 
liogy az jó alkalmatossággal nagyságod mindjárt élhessen; mert
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directe egyáltaljában nem jó reá menni, mert tudják ők; hogy 
felbontotta az frigyet, tudják azt is, hogy ha oda fel az német 
véghez viszi dolgát, mindjárt reájok fordul; de nagy dolog 
az hüt, mód nélkül ők azt fel nem bontják, hanem igen vigyáz
zon nagyságod oda fel, és ide minden oda való állapotokról 
éjjel nappal igen gyakorta tudósítsa nagyságod postái által. Ezt 
azért iráni meg nagyságodnak, hogy nagyságod ebből is meg- 
esmerhesse, mint jár elméjek, és csak hírek nélkől ne legyen az 
békesség, hanem ő hírekkel; ha az alkalmatosság is azt mutatja 
onnan feljül, nem lesznek ellentartók az békességben.

Az Ztrazburgkal bejött szakács és franczia legény még vélle 
vagyon kegyelmes uram ; derekason nem tudakoztam, hogy meg ne 
ijedjenek és el ne hagyják, de az mennyére érthettem szándékjokat, 
ha ezután meg nem változtatják, visszaigyekeznek esmét vélle menni 
Erdélyben. Az mely puska felől írtam vala nagyságodnak, hogy 
Recsep passának fülében esvén izent, hogy írjak nagyságodnak 
felőle, halála előtt csak harmad nappal ujobban megkérdezette 
vala tőlem, ha írtam nagyságodnak felőle s micsoda válaszom jött, 
ő tőle immár elmarada, de ha nagyságod ellehet nála nélkől és 
valamit nem teként, vagy valamire nem néz az beküldésében 
nagyságod, ennél is nagy kedvet talál nagyságod vélle; úgy látom 
penig, hogy ez nemcsak szóval ajánlja magát, hanem derekason 
igyekezik praestálni jó akaratját nagyságodhoz ; én ennyi ember- 
böcsülést nem láttam kegyelmes uram bennek, sinceritást, mint 
ebben, ha nem corrumpálnák ezt is, mint Hafizt.

Az Konyespolczki török deákja küld az urának egy levelet, 
nagyságodnak azon könyörög, jó alkalmatossággal küldje meg 
nagyságod az urának. — Elfelejtettem volt kegyelmes uram 
megírni: Habesben, az ki Aegyptumon még túl vagyon, az mely 
passa megyen vala passaságra, négy vagy öt hete, hogy innét meg
indula, az Eejértengeren elfogták az olaszok mind hajóstól, min
den javaival, szolgáival elvitték.

C zím  : Illustrissimo principi domino domino Georgio Bakoczy sat.
J tá k ó c z y  k e z é v e l :  6. Im ii A. I. 1632., hora 5 matutina.

'Eredeti.

IV. 1632. j u l i us  18.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyel

mes uramnak, természet szerént való fejedelmemnek. Az úristen 
nagyságodat éltesse örvendetes jó egészségben sat.

Kegyelmes uram, az nagyságod 20. Iunii Eejérvárról 
nekem írt kegyelmes parancsolatját az Ztrazburgk uramnak szóló 
levelével és több páriákkal egyetemben 11. lulii reggel adá meg 
az havasaljföldi vajda ő nagysága kapiktihája olykor, az mikor
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Ztrazburgk uram szintén indítani akarja vala cselédjét, mivel 
maga az nap hátra maradott vala Gralatában az hollandus követ
hez, és 12. die aztán az hollandus maga szekerén vitte az cselédje 
után Kucsugcsokmegyéig. Innét böcsületesen bocsáták el, négy- 
szekeret fogadott az vezér ő nagysága Drinápolyig neki maga 
fizetésén, az drinápolyi kadiának megparancsolta, hogy kedvesen 
fogadja és böcsületesen gazdálkodván neki, császár fizetésén 
esmét szekeret szerezzen neki és úgy késértesse szintén az Dunáig. 
Lön egy kis kedvetlensége is kegyelmes uram, mert neki is meg
ígérték volt az lovakat több ajándékokkal együtt, mint szintén 
Tholdalaghi uraméknak, tudom ő kegyelmek megbeszélették 
nagyságodnak, de ő nagyságának is szintén úgy adák meg, 
mint minekünk; mi mégsem írtuk volt meg nagyságodnak, 
hogy lovakat küldnek, de ítélem, ő nagysága megfogta írni az 
urának is, ennyivel nyertesben járt mi nálunknál. Az nagysá
god levelét azon nap megadván az hollandusnál neki, mivel itt 
Kustanczinápolyban nem lein üressége, kére, hogy által menjek 
hozzája, nagyságodtól igen kedvesen vévé; az mit én általam 
izent neki, az hollandus előtt aperiálám követvén nagyságod 
szavával az hollandust, hogy nagyságod levelet nem írt neki; az 
svécziai király állapotján igen örülének, az nagyságod tudósítá
sát nagy háladással Tevék, az Ingolstadium állapotját és Linz 
tájára való érkezését nem tudták. Az német császár követe követ
ségét neveték; Ztrazburgk uram azt mondá, hogy tudta ő, hogy 
ilyen követsége leszen, mert mindenfelé való követségek olyan 
magoktól ígéret, másokat megutáltatok, ha lehet. Az ijesztésre 
ezt mondá, hogy kit hallott valaki, hogy bántott volna az ő 
ura meg, az ki vétett is, nemhogy nagyságodat, ki ennyi jó akarat
ját mutatta az ő urához mint nagyságod; immár útban vagyon, 
isten nagyságodhoz juttatván, nagyságoddal személye szerént 
akar mindenekről beszélgetni. Az válaszadás hogy haladott, azt 
igen akará, mert úgy reménli, hogy nemsokára maga személye sze
rént vinné meg nagyságod[nak] az követséget; az hollandus ezent 
approbálta minden szavával. Az Pázmán uram követségéről való 
tudósítást is igen akará, noha ő is értett volt valamit benne, az 
kiről tudósította is volt nagyságodat, de ilyen világosan nem 
értette. Váradra való menését is nagyságodnak igen örüli, ő is 
követi nagyságodat naponként. Hogy az lengyelek megégették 
az ura levelét, azt örömest nem hiszi vala, ha egyéb lehetne 
benne; úgy látom kegyelmes uram, maga is altalja, nemhogy az ura 
ne általlaná és boszút ne igyekeznék érette állani. Az nagyságod 
parancsolatja szerént mondám magamtól: mikor az svécziai 
királytól derekas válasza jöhet vala nagyságodnak és mostan 
confoederatiója volna az királylyal, az levélégetésért való boszú- 
állásában az királynak segíthetne nagyságod, vagy bár csak
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innét az keresztyén oratoroktól lehet vala is nagyságodnak dere- 
kas válasza az punctumokról, vagy bár csak most mehetne is 
Ztrazburgk uram által derekas assecuratoriája. Az hollandus azt 
mondá, hogy bizony ők is akarták volna s ha elébh kezdettünk 
volna az dologhoz, úgy is lőtt volna, mert nincs arról kétség, 
hogy jó válaszok ne jöjjen, csakhogy nem tudja mikorra érkez
nék ; sőt ő nekiek reménységek az, hogy az svécziai királytól jű 
nagyságodnak derekasb resolutiója erről, hamarább is, mivel 
az ő urok az svécziai király híre nélkől semmit nem cselekednek, 
megtalálták felőle, s ő felsége kezdi nagyságodat mindenekről 
elsőben certificálni; sőt ők ilyen reménységben vannak, hogy 
mivel nagyságodnak is fel kell ülni Magyarország szabadítására, 
személye szerént kezd nagyságod az svécziai királylyal erről 
concludálni. Az punctumokat akkor hertelen nem pariálhatám 
kegyelmes uram, hanem az mely két punctumokat nagyságod 
most bekiildett, azt mutatám az hollandusnak ugyan Ztrazburgk 
uram előtt; nem láttam semmi idegenségeket tőle. Az több ora- 
toroknak kegyelmes uram nem jelentettem most semmit, mert 
az velenczei követben semmi állhatatosságot nem látok; ez tavasz
iéit *) mikor követ uraimék az francziai követ szállására gyüjték 
őket, akkor is beteggé tevén magát az velenczei követ, nem jőve 
az többiek közé; azután is semmi jó indulatját nem láttuk. Az 
francziai követ felől az mint alázatosan írtam vala nagyságod
nak, hogy az mely kozákoknak szóló levélnek páriáját nagysá
godnak kiküldettem vala, azzal az páriával annyéra irritálták 
vala azt itt való barátok, hogy az vezérnek vádolták az hol
landus követet az itt való patriarchával együtt, nem kevés 
búsulások volt m iatta; az keresztcsókolás felett is az velenczéssel 
oly gyűlölségben vannak, hogy nem is akarják egymást látn i; 
kikről én is írtam ezelőtt is nagyságodnak, főkövet uraim is refe
ráltak, tudom. Az angluspenig főkövet uraimnak mikor búcsúzának 
tőle s kérdék, azokról az dolgokról mit izén nagyságodnak, mondá, 
hogy nam megmondotta, hogy ő szolga s az urától vár resolu- 
tiót felőle; azelőtt kegyelmes uram magok sollicitálnak vala, de 
most az király szerencséjét látván, végben ment dolognak tartják.

Követ uraim kimenések után Ztrazburgk uram semmit az 
német fejedelemasszony állapotjáról nem tractált; az Munkácsról 
való fassiókat én nem mutattam kegyelmes uram, mivel nem kel
leték az vezér előtt, ezt kerülvén kegyelmes uram benne, mivel 
szokták mondani, hogy nulla regula, quae non patitur exceptionem, 
valami exceptiót ne recolligáljanak belőle pro futura cautela. Az 
bizony dolog kegyelmes uram, hogy az német fejedelemasszony
nak volna olyan szándéka, hogy revocálja az fassiót, de nem

*) tavaszszal.
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íalála módot Ztrazburgk uram annak offendálásában, mert oly igen 
szűekben oltódott az itt az embereknek, bogy az ottkiinn való 
cautiónak praeveniálására cselekedtette nagyságod az fassiót, 
hogy az adversa pars törvény szerént való útot se találjanak 
Munkácsra, hogy csak azt objiciálták, hogy nem cselekedte volna 
nagyságod, ha jónak nem aránzotta volna, bár Tokajjal is azt 
cselekedte volna nagyságod.
, Az híreket az vezérnek megmondván kegyelmes uram, 

nagyságodtól felette kedvesen vévé, törökül fordittatá s úgy vitte 
be az császárnak. Az svécziai király követségét az lengyelekhez 
igen akará hogy érté; az levél megégetésén nem győz vala álmél- 
kodni. Nagyságodat azon kéreti én általam, hogy nagyságod 
ennekutánna is az mi állapotokat érthet, mennél hamarább lehet, 
ő nagyságának értésére adja, nagyságodtól kedvesen veszi; azt 
mondja, hogy úgy vagyon, hogy az velenczések is meghozzák, 
de az nagyságod írása hiteles!) az ő írásoknál, nem mindenkor 
úgy írják be, az mint az dolog volna.

Zöldfikái' aga mondd kegyelmes uram (mert most igen jó 
szolgája nagyságodnak), hogy az budai vezér kapiktiháját hívatta, 
az elmúlt napokban az vezér, kérdette, hogy hol vagyon az 
ura. O nagysága úgy tudja, hogy Buda volna közelebb Bécs- 
hez Erdélynél, Budára ő semmit nem tud, nagyságod Erdély
ből minden állapotokról igen nyilván fogyatkozás nélkül 
tudósítja az császár postalovain, ő restelli szolgája fárasz- 
tását, s nagyságod nem szánván költségét egymást éri az 
nagyságod levele, nagyságod az hatalmas császár őrálló 
vigyázója, nem az budai vezér. Az egri Ibrahim passára reá 
irata, hogy ha az hatalmas császár hívének tartja magát, az 
Csáki uram barátsága nélkől ellegyen, mert ha többé olyant 
ért felőle, messzebb távoztatják Csáki uramtól; szóval azt mondá 
felőle, hogy most adták újabban meg tisztit, mert mindjárt meg
változtatná ; de reá vigyáz, gondja leszen reá.

Az lengyel generálisnak az király halála felől 14. Maji költ 
levele 5. die Iulii érkezők kegyelmes uram ; Wladislaust nevezi 
választandó királyoknak; ajánlja magokat az békességnek szentül 
való megtartására; az kozákokat az Feketetengerről elfogta, és 
mihelyt uj királyt választnak, mindjárt követeket küldik be az 
frigykötésnek újonnan való megerősítésére.

Az kazul követ kegyelmes uram tegnap érkezett Iszkider- 
ben, nem tudom, mikor hozzák által, nem főkövet, hanem csak 
internuntius; nem tudom kegyelmes uram mivel jött, de nem igen 
kedves követ, nem tudom, végre mint jár, de most ki jedi- 
kulára Ítéli, ki penig hogy orrát, fülét messék el s úgy bocsás
sák vissza. Az hatalmas császár kegyelmes uram, minden uj 
állapotokat az régi állapotokra akarván hozni, igen változ-
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tiltja az tiszteket, az vezéreknek tiszteket ad, kiküldi, hat, hét 
vezérnél ittbenn többet nem akar tartan i; ez kegyelmes uram 
nem lenne gonosz, kevesebb ajándék menne reájok. Az mint ez 
elmúlt napokban alázatoson jelentettem vala nagyságodnak, 
hogy az kapitán passát megváltoztatták, mivel az felesége, Szultán, 
addég töröködött az hatalmas császárnál érette, hogy emez útjá
ban leven az hajókkal, féltében jót haladott, az még az posta 
megvitte az hírt neki, hogy vissza kell jőni; most sokképpen beszél
nek felőle, két hajót választván magának ki Máltában mondja hogy 
ment, ki Manoglihoz; akár hova ment kegyelmes uram, ide még 
nem jőve s ha elmegyen, az sem egyéb leszen, hanem ellenség. 
Ellez passa felől azt mondják kegyelmes uram, hogy megjű ide 
az hatalmas császárhoz, eddég sem az hatalmas császár ellensége 
volt, hanem az spahoglánok kergették, azoktól oltalmazta 
magát. Az anadoliai passának, az ki megverte volt Ellezt, az 
tisztit egyik vezérnek adják, de még két vezér közül nem tudják 
melyiknek adják, ezért várakoztattam szolgámat eddég, hogy 
lássam, mik lesznek, mert úgy vala, hogy elváljék állapotjok.

Az változásból ezeken az divän-napokon ilyent is beszélnek, 
hogy az tengeren túl egy .Konya nevű. városnál igen gyülekezik az 
spahoglanság, az mint mondják kegyelmes uram, immár ugyan so
kan gyülekeztenek. Úgy vala, hogy Abazát is behozzák ide, az 
emberek úgy beszélnek vala felőle, hogy fővezérségre hoznák, mivel 
az mostani jámbor emberséges ember, az mostani felfordult állapot- 
jokban keményebb vezér kellene; ha az bejőne, ez Budára menne, 
de az lengyel hadakat értvén hogy fenn vannak, őszig helyben 
hagyják. Ezt azért jelentem alázatoson nagyságodnak, hogy mivel 
most közel vagyon nagyságodhoz, nagyságod most derekas esmeret- 
séget vethetne vélle, kiről annakutánna talám ő is megemlékeznék. 
Most az változtatást az hatalmas császár nem bízza az vezérre, ha
nem mind maga változtatja őket. Az bosznai passát micsoda kedves 
emberének mondják az hatalmas császárnak, az tisztit azjancsár 
agának adá s az bosznai passát akarta Abaza helyében hozni, de 
mivel Abazának helyben kelle maradni, mazulságban vagyon; 
csak követ uraim megindulások előtt adá az urumeli beglerbék- 
séget egy kedves dovancsi passájának, főmadarász mesterének, 
most annak az tisztit adá Húszain vezér passának, s annak az 
dovancsi passának adták volt az temesvári passaságot. Szintén 
akkor, az mikor az nagyságod levele érkezett vala Murad passa 
felől, akkor voltának ezek az változtatások, s hogy mondotta az 
császár az vezérnek, hogy Temesvárat annak adta, az vezér 
mondotta: bátor hatalmas császár, de az erdélyi király Murad 
passa mellett azon könyörög, hogy az bosznai passaságot add visz- 
szaneki; s mondotta az császár: az nem lehet, de az erdélyi királyért 
maradjon meg Temesváratt; így maradott kegyelmes uram meg
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tisztiben nagyságodért, mert olyan emberben nem láttam kegyel
mes uram gond viseletien!) embert az maga javára annál; miolta 
innét kiment, azolta ennyi változásban neki embere nem volt itt- 
benn, az kapiktiliája periig oly gyarló ember, hogy mind az egész 
török kapiktihák között sincs annál gyarlóbb ember; az vezér ő 
maga is panaszolkodik reá, miolta tisztiben állott ő nagysága, 
azolta nem érdemiette, hogy se levele, se embere által megtalál
tassa. 'Nagyságod írta vada, hogy emberét küldi be; nem küldé 
kegyelmes uram, nem is küldi, mert itt igen sokkal adós; az többi 
adóssága ám járná, ö gondja, hanem Zöldtikár agától kért volt 
pénzt; magának annyéra való pénze nem volt, az mennyi kellett 
volna, az felesége pénzét s az felesége bátyja pénzét adta neki, 
nem akarván megfogyatkozni neki az nagyságod tekintetiért, 
azt mondja, hogy látta, hogy kedves embere nagyságodnak; most 
az felesége bátyja csorbacsiaságot von, nagyságodnak könyörög 
Zöldfikár aga én általam s én is könyörgök nagyságodnak, nagy
ságod írjon neki, most Ztrazburgk urammal megyen ki szolgája 
Zöldfikár agának az végre, hogy nagyságod segítségével Temes
várra menjen hozzája, adja meg pénzét, mert bizony nem használ 
vélle, ha elidegeníti tőle. Most hogy megmondd Oszmán aga nevű 
atyafia mazulságát, nem találkozók bizony oly jó akarója, az ki 
csak merte is volna tudakozni mazulságát, ő maga az az telhesci 
Oszmán aga is, hanem engem viin be Zöldfikár aga, s mi emlékez
tünk az vezérnek felőle s úgy mondá, hogy mazullá lőtt volt, de 
az nagyságod töröködésére megengedte az császár ; annak aztán 
az dovancsi passának, hogy bizonyosbak lehessünk az Murad 
passa állapotjábau, mivel nem régen mene ki, itt sok jó akarói 
vannak, az clisi bégséget kértük meg Bosznábau, immár ne fél
jen most egy kevéssé Temesváratt. Nagyságod kegyelmesen meg
bocsásson alázatoson könyörgök nagyságodnak, itt ő nagyságá
nak parázna és részeges neve vagyon, mindenét úgy költi el, azt 
beszélik felőle.

Kegyelmes uram, Zöldfikár aga könyörög nagyságodnak, 
hogy egy kövés költség nélkül ne hagyja nagyságod, most 
igen megszükiilt, úgy látom; nincs oly nap, hogy nem kér hogy 
írjak nagyságodnak, nem tudom, ha azért-e, hogy ő véllek közös 
dolga nincsen most nagyságodnak, vagy ugyan eszére tér immár ; 
de bizony most öremest szolgál, az nagyságod méltóságát böcsii- 
lettel viseli, ha mind így visélte volna magát, kevesebbet őszül
tem volna.

Az vajda állapotja felől kegyelmes uram, miolta kime- 
nének követuraim, veszteg voltam, hanem ez minapi leve
lében látók kegyelmes uram nagyságodnak emlékezetet felőle, 
akkor én is csak múló lag emlékeztem vala felőle smeg is leszen 
vala kegyelmes uram, de az kis Alexander vajda ad 6. diem Ildii
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virradókig nagy hertelen meghala, .megfogták etetni, azolta ón 
veszteg voltam felőle; hanem 15. Iulii hívata az vezér s kemény 
szóval ugyan tovább egy óránál beszélgete velem felőle, s ugyan 
akkor megmondó azért, bogy nincs gonosz végre az beszéd, meg 
ne írjam nagyságodnak. Ma újonnan követtete Zöklfikár aga 
által és bagyá, bogy felmenjek hozzája; találtaték oly vajda fiú, 
az ki most is megígéri az hatezer aranyat, de nem tudom, ha 
megadják-e annak, vagy nem; az kihez bíznám hogy megadják, 
annak izentem kegyelmes uram magam, de még válaszom nem 
jőve; mi csak bonthatunk kegyelmes uram, de vajdát nem nevez
hetünk. Én teljes tehetséggel azon vagyok kegyelmes uram, hogy 
nagyságodnak hasznot szerezzek ebben i s ; isten mire segít, azt ő 
szent felsége tudja, elválik nemsokára, mert szintén in agone az 
dolog. Az inolduai vajda fiának, Radulnak fogják adni, izentem is 
neki, .de még válaszom nem jőve.

Kegyelmes uram, az lókeresésre gondom volt; az mely 
daruszőrű kék lóra ez télben találtam vala, s nem lön pénzek 
követuraimnak hogy megvehessék, az ki kezében akadott vala, 
megölető az császár, s mivel féltik vala az lovat az császártól, 
megvöhetem vala kegyelmes uram, de nem lön pénzem. Ménlónak, 
az kit követuraimmal megvettünk vala nagyságodnak, javal- 
lanám, mert zabáit, egyéb bénasága nincs, csakhogy háromszáz 
tallérnak alatta ennyi bénasággal sem akarja adni; az ló nagy 
s igen szép, miolta ittbenn vagyok sem láttam szebbet, de ször
nyű béna, nehéz tőlek azféle lovat venni, mert haragszik, ha 
ember megesmeri bénaságát, ők mind ép gyanánt akarják adni 
akármely bénát is.

I tt az a híre kegyelmes uram, hogy az lengyelek megverték 
az reájok ment tatárokat. Az úristen nagyságodat éltesse és 
tartsa meg örvendetes jó egészségben jó szerencsésen. Datum 
Constantinopoli 18. die Iulii, anno 1632.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Kegyelmes uram, szolgám mellé való utitársban megfogyat
kozván ma el nem mehete szolgám, és most estve szintén vacsora 
felett jőve egy jó akaróm, az ki sub rosa jelenté, hogy egy úr
ember jó akaró szomszédja, az ki az hatalmas császárhoz be szo
kott járni, az jelentette neki igen titkon, hogy ma az császár 
szájából hallotta hogy mondotta az kazul követ felől, hogy 
hozzák által Iszkiderből, vendégeljék egy néhány nap, mi is mind
járt Abazáért küldünk, behívatjuk s reája küldjük az ebekre, 
legyen fővezér Abaza passa, menjen reájok, Memhet passa ma
radjon itthon kajmekámságban; nem tudá mondani, ez őszön 
mindjárt indítja-e, vagy tavaszra kelve, az Abaza passa bejöve
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tele mutatja meg indulásokat; ha mindjárt bejű, most ez őszön 
elmegyen, ha valamennyire késik, tavaszra indulhat meg, 
elébb nem.

Az molduai Alexander vajda fiától is, Kádul vajdától vála
szom jőve ; nagyságodnak szolgálatját ajánlja, s ím levelet küldett 
nagyságodnak; én az hatezer aranyat kértem tőle, ő mit ígér, 
leveléből kegyelmesen megértheti nagyságod; ígéret nélkől nincs 
az dolog, mert az kötéslevelet főembere keze beadásával ígérte 
meg azon főember által, az ki által az megholt kis Alexander 
fia is az adóslevelet adta vala, annak halála után, minthogy 
mind ennek reménlik az vajdaságot, ehhez adta magát, az atyja is 
Molduából ezen dologról meg fogja nagyságodat találni követe 
által; itt kegyelmes uram egyéb állapotunk nincsen, hanem 
elbonthatjuk vajdaságokat, az mint ez őszszel Mózesnek s most 
ennek, de vajdát nevezni nem merünk. Most Leon is egy nehány 
boérját küldette be, hogy ha lehet, helyére állassák vajdaságát, 
engemet is igen sollicitálnak, hogy töröködjerii mellette ; az ígéret 
meg is vagyon tőlem, de nem lehet kegyelmes uram, mert az 
nagyságod intercessiójára cselekedik az mit cselekednek, ezeken 
kiül mások is találtattanak meg ezeken kiül; az többitől az 
kötéslevelet mindeniktől kérém, mivel nem tudom kegyelmes uram, 
az sok közül melyiknek jut, örömest manuteneálnám mindeniket, 
mert az vezértől is az igíret mindeniknek megvagyon, ezektől 
nem kérém, mivel tudom, nagyságoddal végben vagyon immár ; más 
az,.nagyságod ellen most sincs több remediumok annál, ez okon 
nem incitálhatom, mert orvosságokra esnék. Az megholt kis 
Alexandernek maradott kegyelmes uram egy bátyja, ki Radul 
vajdának, az megholt kis Alexander atyjának, nagyságod kegyel
mesen megbocsásson, szolgálójával való fia volt, igen jó ifjú legény, 
az is megígérte az aranyokról való levelet, maga volt nálam, 
kezét adta, hogy hétezer aranyról való levelet ad, ím az is írt 
nagyságodnak levelet; nagyságod ne szegje kedveket, írjon min- 
denik felöl ide be külen-kiilen, legyen pariájok is az leveleknek, 
noha reménységem az kegyelmes uram, hogy csak az még ez 
alázatos levelem kegyelmes szemei eleiben jut is nagyságodnak, 
elválik dolgok, de még is legyen levelek, ha nem kell, elszaggat
hatom vagy visszaküldhetem nagyságodnak ; ha kell, az melyik 
mellett látom hogy be kell adnom, az mellett írt levelet adom 
be; erről penig, még mennél hamarább lehet, esmét alázatosan 
tudósítom nagyságodat. Nagyságod az elfutott bodrokban is 
akkor aztán, ha kévántatnók, küldene esmét, de derekasb álla
pottal kellene, liogysem mint most.

O z ím : Illustrissimo principi domino domino Geoi’gio Rakoozy sat.
R á k ó c z y  k e z é v e l :  Prima Augusti redditae essent Albae Miae ltS32.

Eredeti.
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Y. 1632. a u g u s z t u s  29.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az 

úristen nagyságodat éltesse sat.
Kegyelmes uram, az Barcsay Ákos uram beérkezése után 

másod nap, úgymint 29. iulii beérkezék Juszuf aga is ; az vezér 
ő nagysága elsőben vélle szemben lévén, sok beszélgetések után 
ugyan az ő jelenlétében behívata engemet is, nagyságod nevével 
salutálván Barcsay Ákos uramtól küldett levelét nagyságodnak 
megadám, s az mely írást nagyságod beküldett vala (kit az 
nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént mind törökre való 
fordításával egyetemben ím visszaküldettem nagyságodnak) in 
specie az magyart beadám. Nagy bús állapottal kérdé, mit kéván 
most nagyságod én általam ő nagyságától; s mondám, bogy az 
nagyságod írásából ő nagysága megért mindeneket; s monda, 
bogy én tőlem akarja elsőben érteni; s mondám, bogy az mit 
nagyságod immár majd két esztendőtől fogva én általam sollici- 
tált, s ez elmúlt tavaszszal beküldett főkövetei által is legfőképpen, 
most sem egyebet annál: tiszti s kötelessége szerént hatalmas 
császárhoz való kedveskedéséből akarja nagyságod értésére adni 
hatalmas császárnak, hogy az német császár hatalmas császár
hoz csak színből, és az mostani gyenge állapotja miatt csak 
kételenségből tartja az békességet, nem tökéletesen, és valamikor 
az mostani oda fel való hadakozásának vagy fegyvere által, kitől 
isten oltalmazzon, vagy békesség által végét vetheti, mindjárt 
az hatalmas császárra fordítja liada.it és minden erejét. Mely 
szilekben elrejtett szándékjokat csak az bődog emlékezetű Bethlen 
Gábor fejedelem halálával is mindjárt kimutoták, mert az pala
tinus napa temetésére jövésének színe alatt mindjárt Erdélyre 
indula, kinek hadait ha isten nagyságod által meg ne szégye- 
nítse. csak azzal az kevés alkalmatossággal is megmutatja vala, 
mint tartaná az békességet, ha miben valami módja volna.

I tt ágensének írt levelei akadván kezemben az német csá
szárnak, kiket Becsep passa kezében adtam vala, azt írta vala, 
hogy ha itt az palatínus állapotjárói kérdezkednek, megéri azzal, 
hogy az ő híre nélkül cselekedik, nincsen hírével. Jelenti nagyságod 
esmét mostani erőtlen állapotját az német császárnak, maga orszá
giban minemő hatalmas ellenségi támadtanak és mint elbírták; 
és mutatja nagyságod az jő alkalmatosságot hatalmas császár
nak, kivel ezt az szomszédját, az ki csak színnel tartja barátságát, 
mely könnyen kivethetnék és tökéletes szomszédot szerezhetnének 
helyében; kire hatalmas császárnak ha kedve vagyon, az hada
kat nem jó késleltetni, hanem adjon oly parancsolatokat Juszuf 
agának, hogy mindjárt induljanak az hadak oda, valahová az 
szükség kévánja és nagyságod is parancsolni fogja, mely parancso
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latokkal mindjárt induljon Juszuf aga; ha penig hatalmas csá
szárnak nincsen kedve az hadakozáshoz, ne legyen nehéz hatal
mas császárnak, nagyságod megerősíti békességét az német 
császárral ő felségével. S mondá az vezér, hogy vagyon az, hogy 
egyképpen azt mondjuk, hogy az császárnak rossz állapot ja vagyon, 
másképpen hékélni akarunk vélle. hiszem ha erőtlen, miért kell 
vélle hékélleniink; s mondám, hogy ha csak egy lovász legénységre 
jutna is állapotja, de hatalmas császártól lévén dependentiája 
nagyságodnak, ha hatalmas császár békességet tart vélle s nem 
akar hadakozni, nagyságodnak is meg kell vélle békélleni; s 
mondá: Juszuf agát úgy küldettük vala el. hogy Temesvárra s 
onnan Budára menjen, miért nem bocsátotta el nagyságod; s 
mondám, hogy későnek aránzotta nagyságod, hanem úgy küldette 
he nagyságod, hogy ezeket ő általa hatalmas császár és az fényes 
porta eleiben támosztván, az hadak mindjárt induljanak ; s mondá, 
hogy el kellett volna bocsátani, de még székes helyében sem 
várta nagyságod Juszuf agát hatalmas császár kaftánjával, 
hogy ország előtt böcsiiletesen vette volna nagyságod hatalmas 
császár kaftánját. Több ezféle heábanvaló szó elég lön, de 
arról való írásom olvasásával nem terhelem nagyságodat. 
Mondám, hogy nem volt szokás s az országnak is nehéz volna, 
ha csak egy kaftán eleibe is convocálná nagyságod az országot. 
Temesvárra, Budára való nem mehetéséu Juszuf agának azért 
búsulnak kegyelmes uram, úgy gondolom, az mint útjában Barcsav 
Ákos uramnak is jelentett valamit Juszuf aga, s itt én is az két agá
val gyakorta való discursusokból is concipiáltam, hogy valami 
kívánságok volt nekiek nagyságodtól, kiről az két passa által 
kellett volna tractálni nagyságoddal; mert itt nekem tréfában 
hogy már Zöld tikár aga ugyan kinevezi: hogy az 7 szancsák- 
ságot, kiket elvettetek császártól, Füleket s az többit ígérjétek 
meg s mind jól leszen az dolog; s mivel nagyságod énnekem 
még ez télben parancsolt vala, hogy ha valamit fognának 
kívánni nagyságodtól, mit mondjak, az nagyságod parancsolatja 
szerént feleltem erről; s mondának: hát mint, de mind csak tréfá
ban hogy már, mert ha nem adtok s nem is ígértek, bizony az 
császár sem fárasztja heában az ő hadát, mert az hatalmas csá
szár sok fizetéssel tartja az ő hadait; az szegény Bethlen 
Gábor mikor ilyen dolgokat kévánt hatalmas császártól, egyik 
főkövete az másikat érte, az aranyat, tallért, Jutkát nem 
kéméllették.

Cornelius Haga az elmúlt hétfőn, úgymint 23. Augusti 
tractálváu az fővezérrel, mondotta Cornelius Haga, hogy 
az svécziai király mely kevesed magával indította meg az hada
kozást az több keresztény fejedelmek mellett s isten immár 
mely nagy jő hírt nevet, diadalmot adott neki, az hatalmas
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császárnak is azt az jó dolgot nagyságod által segíteni kellene, sőt 
mind emberi segítséggel s minden állapottal hozzá kellene 
nagyságodat segíteni, építeni hatalmas császárnak; s mond az 
vezér : mert pénzt adtok az svécziai királynak s'azért hadakozik, de 
nem adtok hatalmas császárnak; mert hatalmas császár is hada
koznék, ha pénzt adnátok. De erről és minden állapotokról 
Cornelius Haga uram maga leveleiben fogja tudósítani nagysá
godat, erről való írásom olvasásával sem terhelem.

Az brassai postától küldött német könyvet nagyságodtól 
igen kedvesen vévé Cornelius Haga uram ; az híreken igen öriile, 
neki is Velencze felől azon híreket azelőtt való nap szintén 
ezen formán hozták meg. Az brandenhurgumi herczeg tántor- 
gását öremest nem hinné, ha egyéb lehetne benne. Az királytól 
hogy resolutiója nem jött nagyságodnak, az postákot félti, hogy 
valahol megfogták őket; mert az kamarás úr, kinek levelét nagy
ságod ide beküldette vala, az egy nehány levelében írt felőlek, 
hogy az király mely kedvesen látta őket és minden reménysége 
az. hogy igen kedves válaszszal bocsássa őket.

Az angliai követnek megadván az nagyságod levelét igen 
kedvesen vévé nagyságodtól, kész is nagyságodnak az szolgálatra, 
azt mondja; most mivel az pestis kezdé imitt-amott jelengetni 
magát, kiment falura, nem írhata nagyságodnak.

Az francziai követnek is megadám kegyelmes uram 
az nagyságod levelét, örömöst is igéré magát az szolgálatra, 
az miben szolgálatja kévántatik nagyságodnak; de nem merék 
semmi dolgot vólle közleni, hanem arra fogék, hogy megtalálom 
ő nagyságát, az mikor az szükség kévánja, most nincs semmi oly 
dolog; mert egy nehány jesuvita levéli mellette annyéra corrum- 
pálták, hogy se ura parancsolatjára, se hazája dolgára annyi 
íigyelmezése nincsen,mint azok szavára; azt mondja, hogy akár
mit míveljen az ura most, de ő tudja, hogy igaz pápista s eszé
ben kell magát venni és reformálni valami iidőre. Ura s hazája 
felől írt állapotokat sem jelentéin meg neki, mert látom, mint jár 
elméje, magától hozá elé, hogy igen szép békessége vagyon az ő 
urának, császárnál residense, az svécziai királynál penig conti
nuus követe vagyon ; hozá ezt is elé csak magától, hogy az nagy
ságod dolgai felől való írására nincsen semmi resolutiója az 
urától, de immár ezután naponként várja az választ. Az mellette 
való jesuvitáknak megparancsold az vezér az patriarchával való 
veszekedésekért és sok hamis hírek költésekért s több illetlen magok 
viselésekért, immár vagyon öt vagy hat hete, hogy mind elmenjenek, 
több azoknál itt ne maradjon, az kik azelőtt is itt laktatlak, mert 
mind az tengerben hányatja őket; ő*) fogú pártjukat, most mind

*) A franczia követ.
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mellette varrnak, azt mondja, hogy ha azokat nem szenvedik itt, ő 
is elmegyen. Nem dicsírhetem kegyelmes uram állapotját, kevés jó 
akaratját látom itt, böcsületit is keveset, az törökök majomnak ne
vezték.

Az nagyságod beküldött íratását Zöldíikár aga törökre for
dítván hogy beadta az vezérnek, újabban behívata az vezér 2. die 
Augusti s azt kérdé tőlem, ha erdélyi vagyok-e én és Erdélyben 
micsoda állapotú ember vagyok. S minthogy az szükség kéváná, 
mondám : én erdélyi ember vagyok s az portának oly régi szol
gája, hogy még János király idejében is az ón jó bátyám, Kemény 
István ide bejáró főkövet volt, valamég élt, ugyan itt holt meg 
is, halva vitték ki innét az testét; az ő holta után egy bátyám, 
Zalánezi László, az is mind boltig ide járó főkövet volt; maga
mat is elsőben még az üdvezült Báthori Gábor fejedelem küldett 
be Naszup passa idejében; az ő holta után az bődog emlékezetű 
Bethlen Gábor kétszer küldött be; most immár nagyságod 
szolgálatában majd két esztendeje leszen, hogy ittbenn vagyok. 
Ezek után nagyságod felől kérdezkedék, s valamint Hafiznak (az 
mikor nagyságodat Húszain aga által, az ki nagyságodnak az 
zászlót vitte vala, többire bit szerént kérdezi vala) az mit izentem 
vala, szintén az szerént szépen mind eleiben számlálóm az nagy
ságod állapotját (kiről most alázatos írásom olvasásával nem 
terhelem nagyságodat, mivel akkor megírtam vala nagyságodnak); 
s mondá, hogy megnyugutt hatalmas császár az nagyságod hűsé
gében s ő nagysága is megnyugutt, de ez az dolog talám nincsen 
ország hírével, hanem talám csak az maga jószágát akarja nagy
ságod ottkünn véllek oltalmoztatni; mert Bethlen Gábor fejedelem
ségében mikor ilyen dolog volt, az országnak is mindenkor levelét 
hozták sok pecsétek a la tt; s mondám, hogy most is meglehetett 
volna az, ha nagyságod szükségesnek ítélte volna, de ilyen nyilván 
való hasznos dolgában hatalmas császárnak elégségesnek ítélte 
nagyságod ezt, az mit eddég cselekedett; s mondá esmét, meglássam, 
ha én is erdélyi ember vagyok; s mondám, hogy az vagyok s nem 
is valami levent ember, hanem feleségem, gyermekem vagyon, 
Erdélyen kiül más országban egy talpalatnyi földöm sincs, 
mesterséget sem tudok, az kivel élhetnék, ha azt elveszteném, az ki 
Erdélyben vagyon, s ha valami gonoszt látnék ez dologban, soha 
ő nagyságát ennyi szóval nem terhelném; s mondá esmét, az 
budai vezér miért nem ír erről az dologról, nagyságod miért 
nem adja értésére az budai vezérnek is, hadd írna ő is ide be, mert 
nem bír egyedül ezekkel, azt mondják, hogy ha úgy volna az dolog, 
az mint nagyságod írja, ő is megírná, mert közelb Buda Bécshez 
Erdélynél. Az budai vezérre szörnyen haragszik*); most előttem azt

*) A nagyvezér.
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kérdi villa az agáktól, hogy melyik volna jobb Budára: Abaza-e, 
vagy ez az Kucsug Ahmed, az kiEllez passát megverd s behozd ide. 
Ha megmaradhat az fővezérségben, mást küld Budára, nem hagyja 
Musza passát o tt ; de maga felől is sokszor költők csak immár 
is, hogy mazullá tötték. Az mostani jancsár agát, az ki igen 
németes ember és minden dolgaiban nagyságodnak nagy akadály, 
azt mondják, hogy fővezérré teszik; most azért az vezér is igen 
felnyítá szemét ellene, mert tegnap minden főtisztviselőit, jan
csár tihaját, tornaczi passáját, minden csorbacsiáit megváltoz- 
tatá, az jancsár aga maga is igen szomorún jőve ki előle. Az nagy
ságod írásának páriáját Budára küldette, hogy mi tetszik ő neki 
arról az dologról, miért nem ír az portára ő is ; ez mellett igen 
keményen írt neki, az postát minden órában várja vissza, Barcsay 
Ákos urammal mind azt vártatta eddég, de még meg nem jőve 
az posta, az nagyságod írásának penig törökre fordítását ő maga 
az vezér az muftinak vitte, s az mint Cornelius Haga uram mondja, 
hogy az mufti beszélette neki, az vezér az muftinak erősen commen- 
dálta nagyságodat s mind igyekezetit nagyságodnak, az vezérek
nek az szerént. Az vezérek közül egy Juszuf passa nevű vezér kap
ván az dolgon, az két agát hozzá hívatta, sokat discurrált véllek, az 
dolgot megértvén meg is indult az dolgon, de semmiben elé nem 
mehetnek, az császár előtt mindjárt elbontják; Bécsből ez tavasz- 
szal 5000 tallért hoztanak volt, azzal igen elvonák az embereket.

Nagyságodnak ím egy levél párját küldettem kegyelmes 
uram, kinek az originálja német, Temesvárról hozták volt az 
német ágensnek, ki az Murad passa levelei között az vezér 
kezében akadván, Zöldfikárnak adta, hogy törökre fordítsa, ő 
nekem adta s németből magyarra én fordítottam aztán az 
Cornelius Haga secretariussával, megláthatja nagyságod, mi- 
nemő hírekkel biztatják magokat. Most 25. Augusti ujobban 
posta jőve Bécsből, az mint az véllek jött budai török posta 
beszéli, esmét sok aranyat hoztanak, híreket ilyeneket, hogy az 
svécziai királyt megverték, ő maga is igen sebesen szaladott 
Norimbergában, azt reá szállotta az császár hada s talám eddég 
is megvették Norimbergát s az királyt magát is megfogták; az 
hírt az aranynyal erősítik s hitetik el s így juttatják császár 
fülében s az vezér így fogyatkozik meg s nem mehet elé dolgá
ban, mert el kell hinnünk, hogy várnának is nagyságodtól valamit; 
de mivel látják az jó alkalmatosságot, ha az vezér úgy bírhatna 
véllek, az mint kellene, s így titkon el nem bontanák, az vezéren 
egy óráig sem múlnék az dolog; de ez minap az két agától igen 
titkon nekem azt izené, hogy ő vétkének semmit ne tulajdonítsak, 
mert ő rajta bizony semmi el nem múlnék, de nem mer császár
tól ; énnekem biztában izeni, tudja, tőlem tovább nem megyen, de 
csak nem régen igen kicsiny tisztadásért kétszer állattatta őtet
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császár térdre, hogy fejét vegyék, utólszor az mucsavecséjét is 
az divän-patyolatot kivették volt fejéből. Végre izené, hogy azt 
állatják ő ellene, hogy az hittel kötött frigyet nem jó felbontani, 
hanem ha tudnánk valamit, az mit az frigy ellen cselekedett 
volna az német, irnók le ; Zöldfikárral aztán 23 articulust, dolgo
kat írtunk, az mi hol eszünkben jutott, hogy cselekedtenek az 
frigykötés után, azt az budai vezér nevére íratta, hogy ő írta 
Budáról, úgy adta be, de mind hiában; várják az Budára felkiil- 
dett postát mivel jő, de leginkább vigyáznak oda fel az mostani 
öszvegyült hadaknak állapotjának exitussára, mert az készüle
tet megparancsolták kegyelmes uram, s az derekas mustrát is 
mind Urumelyben, Bosznában, oda ki az budai vezérségben is, 
26. Augusti vivé el két kapucsia az parancsolatokat. Az mely 
mustra az mint alázatosan írtam vala nagyságodnak, hogy az 
vezér azt mondá nekem, hogy azzal az mustrával oda fel akarnak 
hadat derekasan készíteni, mert elhigyje nagyságod kegyelmesen, 
hogy későre s nehezen indulhatnak meg, de ha megindul, bizony 
derekas hadat indít, ha az oda fel való állapot hozza; de arra 
vigyáz, mód nélkül meg nem indul. Úgy veszem szavakból 
eszemben, az mely Húszain vezér passát alázatosan írtam vala 
nagyságodnak hogy Urumelyben mi végre küldették, eltörött az 
lába; kucsin megyen volt, s az kucsis lovak megijedtenek az tevék
től, elragadták az kucsit s úgy meghordozták, hogy eltörött az lába.

24. Augusti érkezvén be az brassai posta az nagyságod 
nekem írt kegyelmes levelével, 25. nem leheték szemben az vezér
rel, Iszkiderben hívatta volt által császár, Ellez passáék akkor 
érkezdegeltenek s arról discurráltanak, hanem 26. voltam szem
ben vélle; akkor az német ágensnek is audientia igértetvén jelen 
vala, s előtte hívata be az vezér; közel két óráig beszélgetett 
velünk az agákkal együtt, s bizony kegyelmes uram, mivel az két 
aga régtől fogván forgódtanak ebben az dologban, egyik egyfelől 
s másik másfelől ugyan neki-neki riaszkodtanak az vezérnek, hol 
egy, hol más példát vetettek eleiben, az mi eszekben ju to tt: ennek 
idejében így vala, ezt cselekedé, ilyen jó következék belőle, akkor 
ilyen alkalmatosság nem volt az dologban, fejedelem ilyen igaz
sággal soha nem volt hatalmas császárhoz; reánk tekinte s 
mondá: igaz az fejedelem s ti is igazok vagytok, bizony az budai 
vezérben hatalmas császárhoz annyi igazságot nem látok, mint 
az fejedelemben; de vállal voníta s az fejét rázá, néha magam 
eljöttem volna előle, s nem bocsátott, azt mondotta: ne menj, hadd 
gondolkodjam s gondolkodjatok ti is, hol mi jutna eszünkben. Az 
muszka császárnak való iratás igen tetszék ő neki is, s noha 
még Ahmed aga sem jőve meg tőlek, de most ujobban ezzel az 
dologgal esmét főemberét küldi az vezér hozzájok. Ilyen búsult 
állapotjában kegyelmes uram én se az adó dolgát, se Derecske
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dolgát nem merem említeni; azt monda Zöldfikár, hogy az égig 
raknák fel aranynyal s neki adnák, sem merné megemlíteni, 
hanem ha nagyságod kegyelmes tetszése, lássuk, mire válik az 
dolog, micsoda választ adnak az derekről, s ha nagyságod ugyan 
parancsolja, megemlíthetjük; Juszuf aga csak igen gyengén első 
szemben létében emlékezett volt felőle, s mondá, hogy még sem 
felejtette el azt az kévánságát, micsoda 15,000 tallér, csak az 
derék dolgot háborgatja vélle. Derecske felől azt mondotta, hogy 
ki háborgatja benne, hogy nem hallgat veszteg, nam most senki 
nem panaszolkodik felőle; Ibrahim effendi penig azt mondotta: 
hogy ha olyan emberek szállottak reá az többinek kapitánya, 
hadnagya s palánkot csináltak reá, azt mondjátok, hogy 20,000 
lehet az hajdúság, ki bántja ott őket, ha ők sem bántnak 
senkit, az több városokat is csak úgy szállották meg, hallgassatok 
veszteg, ha ők senkit nem bántnak, most az erdélyi fejedelemmel 
hatalmas császár hívei. Az én vékony tetszésemből kegyelmes 
uram bizony csak veszteg lakjanak, csakhogy ne garázdálkod
janak, panaszlásra az törököket ne irritálják; csak Moháriul 
passa elmúljék is arról az földről, bizony senki meg nem említi, 
mint az többit; de azt mondják kegyelmes uram, hogy hitek ellen 
vagyon az nekik, ha földet kezekből kieresztenek.

Az magok állapotjok felől kegyelmes uram az persa követe 
még itt vagyon, békességek nem lehet, mikor bocsátják el nem 
tudom; nagyságod kegyelmesen megbocsásson, az nagyságod 
méltóságos személyét követem, egy török asszonynyal mondják 
hogy kapták, csak költötték-e, vagy mint vagyon dolgok, az török 
asszony fogva vagyon, most hallgatásban vannak felőle, mind az 
Ellez passa állapotjában forgolódnak, tegnap vétette császár 
fejét Iszkiderben ; Kucsug Amhátra is sok panaszló jű, valamint 
állhatja meg az is. Elleznek sok pénze volt igen s mind vélle 
volt, császárnak kiilen hozott pénzt s azonkiűl is igen sok volt 
vélle, tisztet reménylett császártő], mivel hitre jött volt ki az 
várból. Az mázul kapitán passa, is megjőve, még nem bánták, 
de állapotja sincs semmi. Szabin Giraj szultán is kegyelmet kér 
császártól, az Deiner kapinál (így) vagyon, ha megkegyelmez neki 
császár, 32,000 tatárral ígéri magát hogy az kazalra megyen 
császár mellett; ha azzal is véget érhet császár, nem leszen 
aztán sohult egyéb ellensége az kazulnál.

Az havasaljföldi uj vajdának állapotja felől kegyelmes 
uram ezelőtt 2 héttel nagyságodnak bőven írtam volt az el
futott boéroknak Tlioldalaghi uramékkal ide küldött követ atyja
fiáitól, tudom, eddég nagyságod kegyelmes szeme eleiben jutott 
alázatos levelem; most sem tudok nagyságodnak annál egyebet 
írni, úgy ígéri most is magát, mint akkor. Leon vajdával az pej 
ló felől még nem szólhaték kegyelmes uram, mert nem szabad
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most neki künn járni, se másnak idegen embernek hozzá menni, 
de módot találván kegyelmes uram az szemben léteiben, vagy ha 
embert találok, az ki által kérhessem tőle, gondom leszen kegyel
mes uram reá. Itt bizony mi lovat nem találánk jót, Ellez 
passa jövetekhez bízunk vala, volt is emberem oda, de nemzőit 
jó lövök egy is eladó, itt az mineműeket találtunk, Barcsay Ákos 
uram megtudja mondani nagyságodnak.

Én kegyelmes uram Barcsay uramat tovább nem merem 
mulattatni, mivel az brassai posta is érkezék, hanem ugyan az 
vezér híre nélkől elbocsátám, valamint járok vélle, mert az vezért 
egy néhányszor kértem hogy elbocsássa, de el nem bocsátá. Az 
nagyságod parancsolta vásárlásokban, az minek szerét tehetők, 
ím megvásárlottuk kegyelmes uram, csak lennének jók, nagysá
godnak kedve szerént valók; az mi pénz marada, Barcsay uram 
visszavivé, ő kegyelme költötte, tudom, ő kegyelme felírta, kit 
hova s mire adott. Az czafragra való virágokhoz hozzá nem 
merénk kezdetni, mert az mely virágokhoz képest nagyságod 
akarja varratni, ahhozképest igen sokban telnék, mert nagyok 
lesznek az virágok, sok skofium megyen re á ; mindazáltal az 
virágokat külen válogattuk, csak parancsoljon nagyságod felőle, 
hamar megvarrják. Az nyeregre való boglárokhoz sem fogha- 
tánk, mert szafelynak nem tehetik kegyelmes uram bőven szerét 
elegedendőnek; az nagysága mekkora legyen külen-külen min- 
deniknek, ezen sem igazodhatánk el, hanem ím formát írattam, 
nagyságod, az mint szereti, parancsoljon felőle, az árát is Bar
csay Ákos uram megtudja mondani; ahhozképest immár mit 
parancsol nagyságod, úgy cselekedem. Nagyságodnak alázato
son könyörgök, kegyelmesen megbocsásson, hogy bő írásom olva
sásával terhelem nagyságodat, azért igyekezem mindeneket 
megírni az mi eszemben jut, hogy elméjeket inkább megesmerje 
nagyságod, mint jár. Az úristen nagyságodat éltesse sokáig 
örvendetes jó egészségben. Ex Konstantinápoly die 29. Augusti, 
anno 1632.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

C zim  : Illustrissimo principi domino domino Georgio Kakoezy sat.

Eredeti.

VI. 11632. ő s z s z e l.J
Magnifice domine, domine et amice observandissime.
Ex literis heri Venetiis allatis intelleximus, serenissimum 

regem Sveciae prope Norimbergam conflictum habuisse cum 
Valstenio et duce, Bavarian, quod profligavit divina favente
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gratia, et accepit' ab iis 130 vexilla, et 40- coruetta equitum, 
omnia bellica tormenta, apparatum bellicum et commeatum, civi
tatem 1ST or im ber gens em totam implevit captivis ex ducibus, capita- 
neis et praecipuis nobilibus. Dux Weiinariensis pro rege Sveciae 
occupavit civitatem fortissimam Lindau, quae Germaniam ab 
Italia separat, et ex tota provincia Sveviae imperatoris et fratris 
eius Leopoldi milites expulit. Alius generalis regis Sveciae occu
pavit Cobolentzium fortissimam civitatem electoris Trevirensis 
sitam ad confluentes Rheni et Mosellae prope Coloniam, unde 
elector Coloniensis cum suis et sua supellectile et thesauro aufu
git in Coloniam. Quot autem in certamine milites ceciderunt, non
dum scribitur. Apud meos dominos etiam strenue pugnatur, et in 
singulas horas expectamus deditionem civitatis Maestricht, quae 
fortiter oppugnatur, et se strenue defendit. Habeo literas ad 
magnificum dominum Straesburgh a secretario regis Sveciae, 
quando offeret sese occasio mittendi aliquem, vestra magnificentia 
mihi, quaero, significet. Ego non dubito, quin brevi cursor aliquis 
a sua serenitate venturus sit, qui nos de pugna illa ulterius edo
cebit. Interim magnificentiae vestrae studia ac officia mea offero. 
In aedibus die Lunae.

Magnificentiae vestrae 
addictissimus amicus ac servitor 

Cornelius Haga m. p.
C z im : Magnifico ac generoso domino Stephano Zalanczi, serenissimi 

principis Transsylvaniae ad hanc excelsam portam oratori continuo, domino 
ac amico honorandissimo.

Eredeti.

VII. 1633. a u g u s z t u s  3.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az 

úristen éltesse nagyságodat sat.
Kegyelmes uram, ez alázatos levelem megadó brassai pos

tát érvén itt jelenté, hogy nagyságodhoz megyen. Ezzel az alkal
matossággal akarám nagyságodnak alázatos levelem által jelen
teni, hogy Abaza passától Silistréről ma érkézéin ide Bukurestre; 
elég maga ajánlással bocsáta kegyelmes uram, nem tudom, mint 
praestálhatja, mert még eddég igen kevesed magával vagyon, 
most költöződik által az Dunán aprónként. I tt is kegyelmes uram, 
ítélem, holnap válaszom leszen. Ha az passától megnyerhetem 
vala, hogy itthon hagyja az vajdát, reménységem vala kegyelmes 
uram, hogy nem járok heában, de meg nem nyerhetem; ugyanis 
ha ezekkel nem megyen, az tatárokon kiül más hada kevés leszen, 
mert ezer emberének felette török had nincsen most vélle. Ku-
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stanczinápolyban az nagyságod kóvánsága szerént elküld, tegnap
előtt, úgymint 1. Augusti fogadá bogy megindítja emberét; 
akartam volna kegyelmes uram, ha Pap Márton uramat itt ér
hettem volna, megmondottam volna, hogy reá vigyázzon, ha 
küldi-e he emberét fogadása szerént, vagy nem. Oda be való bizo
nyos hírt nem tudok nagyságodnak írni. Beszélnek ilyent, hogy 
az császár az divänban hat ezer jancsárt vágatott le az belső ud
vara népével, az fővezért is mazullá tötte s most igen nagy zűr
zavar állapatjok volna; de bizonyoson nem írhatom nagyságod
nak, mert nem tudom, ha nem merik-e bizonyosan hirdetni, vagy 
hogy talám nincs is semmi benne, de csak titkon egymás között 
beszélgetik.

Pap Márton uram tegnap fölöstököm után ment el innét, az 
vajda paripát adott ő kegyelme a lá ; hiszem kegyelmes uram, hogy 
sietve akar ő kegyelme járni, azért kérte az paripát. Az úristen 
éltesse nagyságodat örvendetes jó egészségben. Datum ex Buka
rest die 3. Augusti, anno 1(133.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

C z í m : Illustrissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat.
B á k ó c z y  k e z é v e l :  8. Aug. A. I. 1633.

Eredeti.



1633. február—Julius.
Keresztesi Pál fökövetságe. *)

I. 1633. m á j u s  14.
Serenissime princeps.

Quamvis XX. die Aprilis late et pluribus verbis ad sereni
tatem vestram scripserim de omnibus negotiis, quae magnificus 
dominus legatus Paulus Kereztessi mihi communicavit, tamen 
nolui, ut idem sine literis meis, quibus denuo fidelia studia ac 
officia mea serenitati vestrae offerrem, hinc discederet; quemad
modum etiam magnificentiam eiusdem rogavi, ut idipsum oretenus 
praestaret et serenitatem vestram certissimam redderet, nullam 
rem mihi in hac excelsa porta magis cordi esse, quam eiusdem com
moda, et ea, quae ad regín Transsylvaniae securitatem et prospe
ritatem spectant, promovere, sicut hactenus pluribus exemplis et 
argumentis demonstravi, et idipsum praepotentibus dominis ordi
nibus generalibus reipublicae belgicae gratissimum esse novi.

Xon sine magna admiratione mea a dicto domino legato et 
continuo oratore intellexi magnificum dominum Davidem Zo- 
limi ob clandestinas contra serenitatem vestram et regni Transsyl
vaniae tranquillitatem machinationes captum, et in arcem 
Fogarasensem conductum fuisse; sed multo magis admiratus fui, 
quod magnificentia eius seipsam excusaverit, quasi arma sua pro 
auxiliandis confoederatis evangelicis principibus in Germania 
suscepta fuissent, et quidem me atque magnifico domino legato 
Paulo Straesburgh consciis et talis consilii sui participibus. Ad 
me quod attinet, serenitas vestra certo certius credat, mihi nunquam 
de proposito vel attentatis dicti domini Zolimi sive per literas do
mini Straesburgh, sive alterius alicuius, sive alia ratione aliquid 
constitisse, multo minus me ullam cum domino Zolimi hactenus 
correspondentiam habuisse, prout serenitas vestra toto negotio 
bene examinato rem ita sese habere procul dubio comperiet. Certe 
virum nobilem minime decuit actiones suas aliorum innocentium 
accusatione excusare, praesertim etiam me tam longe absentem

*) Lásd Levelek és okiratok sat. I l l —112 II.
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et ipsi tantum nomine notum in medium adducere voluisse. 
Serenitas vestra rem longe gratissimam milii faciet, si proximis 
literis suis me edocebit, per quem, vel qua ratione dominus 
Zolimi se consilia sua de auxilio evangelicis in Germania fe
rendo mihi aperuisse dicat. De constitutione huius imperii nihil 
scribam, cum serenitas vestra ex relatione dicti domini legati sui 
eam abunde intellectura sit.

Ex Germania a longo tempore nihil novi huc allatum fuit 
praeterquam, quod rex Galliae cum valido exercitu confoederatis 
suis contra domum austriacam succurrere velle dicitur. Rex 
M agnae Brittanniae eosdem quoque per extraordinarium lega
tum suum ad constantiam adhortatus fuit, et de auxilio suo 
securos reddi curavit; idem a dominis meis clementissimis fa
ctum fuit. Nihil aliud superesse videtur, quam ut serenitas vestra 
arma quoque sua cum armis amicorum serio coniungat, quod 
ipsum omnes ah eadem expectant et ardentibus votis expetunt, 
nihil dubitantes, quin, auxiliante deo, hoc modo coniunctis viribus 
bona causa tandem triumphatura, et firma atque secura pax in 
omnibus christiani orbis partibus stabilienda sit, quae dum 
domus austriaca stabit, et imperio romano totque regnis ac pro
vinciis imperabit, sperari vix potest.

A multo tempore nihil de dicto domino legato Straesburgh 
audivi ita, ut ignorem, au adhuc ibidem commoretur, an vero dis
cesserit. Obnixe serenitatem vestram rogo, ut quotiescunque 
occasio sese offert mittendi huc cursorem, eidem idipsum signi
ficare dignetur, quo ad me de institutione itineris sui perscri
bere, et praeterea illustrissimum dominum cancellarium Oxeu- 
stiernium de negotiis suis per crebras lit eras certiorem facere 
possit, quem mihi constitit valde mirari, quod raro literas a 
domino Straesburgh accipiat, unde in directione negotiorum 
suorum in imperio non parvum damnum sentit, cum hinc et a 
serenitate vestra magni momenti diversionem speret, vel saltem 
quid expectare debeat, scire desideret. His deum optimum maxi
mum ardentibus votis rogo, ut serenitati vestrae longaevam 
vitam concedat, et consilia eius ad nominis sui gloriam atque 
amicorum salutem et solatium dirigere velit. Datae Constanti- 
nopoli 14. die Maji, anno 1633.

Serenitatis vestrae
ad omnia studia ac officia paratissimus 

et fidelissimus servitor 
Cornelius Haga m. p.

C zim  : Serenissimo principi ac domino domino Georgio Uakoczy sat.
J lá k ó c z y  k e z é v e l :  18. Iunii A. I. 1633.

Eredeti.
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II. 1633. m á j u s  14.
Serenissime princeps.

A deputatis beatissimi domini patriarchae Cyrilli redditae 
mihi fuerunt serenitatis vestrae literae, datae in arce Szamos- 
uy[v]ariensi die 10. Aprilis, ex quibus libenter intellexi perfidum 
illum Isaacum in potestatem eiusdem venisse, et arctissimae custo
diae in munita aliqua arce traditum fuisse. Quo nomine summas 
serenitati vestrae gratias ago, quae ea ratione dictum dominum 
patriarcham atque universam graecam et orthodoxam orienta
lem ecclesiam a barbara istius nefandi hominis et romanae curiae 
persecutione liberavit. Quod vero ad fratrem eiusdem attinet, 
ille eo proposito in Moldáviám iverat, ut Isaaci perfida consilia 
in hac porta apud tureas promoveret et novam proditionem 
ordiretur; qua de causa nullo modo consultum videtur, ut ipsi 
huc veniendi libertas concedatur, sed potius ut una cum fratre 
Isaaco in carcere detineatur, donec alia tempora alia consilia 
requirent. Sunt inter metropolitas graecos adhuc nonnulli, qui 
propter hostiles contra dominum patriarcham machinationes 
magnos poenas merentur, et alia ratione, quam praedicti rebelles, 
puniri vix possunt, si cum venia serenitatis vestrae fieri poterit, 
rationem idoneam dominus patriarcha inveniet, ut unus illorum ad 
illustrissimum Valaehiae principem, dominum Matheum et inde 
ad serenitatem vestram opportuno tempore mittatur, super qua 
re eiusdem assensum et mandatum expectabo, quae ut quam 
citissime ad me permittat, obnixe rogo. His serenitati vestrae 
cum prospera valetudine omnium votorum suorum felicissimos 
successus éx animo precor. Datae Oonstantinopoli 14. die Maji 
anno 1633.

Serenitatis vestrae
ad omnia studia ac officia paratissimus et 

fidelissimus servitor 
Cornelius Haga m. p.

C zim : Serenissimo principi ac domino domino Georjaxn Rakoczy sat.

jR á kó czy  k e z é v e l :  18. Inni i A. I. 1633.

Eredeti.

III. 1633. m á j u s  14.
Serenissime princeps.

In literis meis his adiunctis de negotiis beatissimi domini 
patriarchae Cyrilli et publicis ad serenitatem vestram scripsi. 
Cum autem ante discessum magnifici domini legati Pauli Straes- 
burgli eidem mutuo dederim mille et ducentos tallcrbs imperia-
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les aci emendum ex mandato serenissimae dominae principis 
Catharinae pro augustissima domina sorore sua regina Sveciae 
res aliquas turcicas, ea spe, quod serenitas sua in Transsylvaniam 
reversa eosdem imperiales promptissimo animo dicto domino 
legato »persolveret, et ad me per aulicum meum generosum Theo
dorum Crollium (quem ea de causa potissimum istuc misi) con- 
festim perferri curaret. Et nunc tot mensibus elapsis solutionem 
dictae pecuniae consequi non potuerim ob excusationes, quas dictus 
dominus Straesburgh adfert de absentia suae serenitatis, nullam 
aliam rationem consequendi debitum meum video, quam si sere
nitas vestra ex bonis, sive reditibus serenissimae dominae principis 
Catharinae idipsum domino Straesburgh refundere dignaretur. 
Quod si fieri posset absque serenitatis vestrae incommodo, gra
tissimum mihi esset, alioquin facile coniecturare possum, dictum 
dominum Straesburgh propter insperatum serenissimae dominae 
principis in ditiones caesareae maiestatis discessum, et luctuosis
simam augustissimi et invictissimi regis sui immortalis memoriae 
caedem, longamque in hac legatione absentiam, immensos sum
ptus,loci distantiam aliasque difficultates, dictam pecuniam, quem
admodum se post adventum suum in Transsylvaniam statim factu
rum promiserat, mihi remittere nullo modo posse. Quamcunque 
benevolentiam serenitas vestra in hac re mihi praestiterit, eam ego 

■ gratissimo animo agnoscam et dictus dominus Straesburgh procul 
dubio id efficiet et serenitati vestrae satis cavebit, ut talis pecu
niae summa in rationes serenissimae dominae principis Catharinae 
referri possit. His deum optimum maximum precor, ut serenita
tis vestrae negotia ex animi sui sententia feliciter procedere 
faciat, et eidem cum longaeva vita omnem prosperitatem conce
dat. Datae Constantinopoli die 14. Maji, anno 1633.

Serenitatis vestrae
ad omnia studia ac officia addictissimus et 

fidelissimus servitor 
Cornelius Haga m. p.

Q z ir n : Serenissimo principi ac domino domino Georgia Kakoczy sat.
R A lcóczy lc e z é v e l: 18. die Iunix A. I. 1633.

Eredeti.

IV. 1633. má j u s  16.
Serenissimo prencipe,

Ricevo con particolar obligatione le salutationi e concetti 
cortesi di vostra altezza ehe mi vengono in sue lettere de 8. 
Febraro resemi con ufficio amorevole dal signor Paolo Keres- 
tesi suo am bassatorecosi anche rannuntio di prosperity e la
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confidenza, che mostra hauer de suoi negotii qui alia porta nella 
sincerita mia in servirla, · come rappresentante la serenissima 
republica. Io posso affirmare a vostra altezza la stima grande, 
che fa del suo valor, e della sua prudenza, e la sua singolar 
propensione verso il merito dignissimo di lei, accompagijata da 
desiderio de suoi avanzamenti in prosperity; il ebe m’obliga 
nell’ occorrenze di lei qui alle corrispondeiize proprie della mia 
somma osservanza, di clie mi sono ben espresso col signor 
ambassatore, che porterä a vostra altezza colle presenti la mia 
pronta dispositione, mentre rendendole pienissime gratie di tant’ 
honore, prego il signor dio cbe la feliciti con lungo corso d’ anni 
e d’altre prosperity. Dalle vigne di Pera a’ 16. Maggio, 1633.

Di vostra altezza
affettionatissimo amico et servitor« 

Pietro Truanni.
( h ím  : Hiányzik.

Eredeti.

V. 1633. j u n i u s  13.
Illustrissime et celsissime princeps, domine observan- 

dissime. Officiorum meorum commendatione praevia illustrissimae 
celsitudini vestrae salutem precor.

Postquam ex benigno celsitudinis vestrae mandato genero
sus dominus commissarius me in Temeszvar comitatus esset, 
recta ibi transire meumque in Italiam iter prosequi decreveram. 
Verum accidit, ut eo ipso tempore tam Budae, quam in aliis 
arcibus finitimis de sueeorum insigni victoria contra hostium 
exercitus fama percrebuerit; ac dominus passa Temeszvariensis 
mihi vel invito ac nolenti honorem deferre, et me cum generoso 
domino commissario ad se invitare voluerit. Ibi iteratis vicibus 
serio a me rogavit, ut haud gravatim ipsi indicarem, an foederi 
cum unitis regibus et principibus illustrissima celsitudo vestra 
nomen quoque dedisset ? — quid ratione publici, quid in causa 
serenissimae principis Catharinae obtinuissem, quove responso et 
declaratione a celsitudine vestra ego dimissus essem ? — suo enim 
muneri incumbere, sibique iniunctum ac demandatum esse, ut ad 
illustrissimum supremum vezirium aliosque proceres in porta de iis 
omnibus diligenter et accurate scriberet. Quod cum intellexissem, 
contenta scriptae declarationis, quam ab illustrissima celsitudine 
vestra sub discessu accepi, praesente generoso domino commis
sario et ungaricae lingvae interprete breviter exposui. Ubi inpri- 
mis animadverti dominum passam ad mentionem pacis inter Cae
sarem Ferdinandum ac celsitudinem vestram concludendae velie-
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mentei' commotum luisse, de quo generosus dominus eommissarius 
nd celsitudinem vestram pluribus referre poterit. Coeterum per 
hasce literas illustrissimam celsitudinem vestram etiamnum 
rogare et hortari volui, ut cum mobilibus et immobilibus bonis 
serenissimae principis dominae Catharinae ita agat, quo dispen
sationis suae rationem reddere possit, cum informata et rectius 
edocta porta ottomannica, tum etiam unitorum armis divina 
benedictione progredientibus certo tandem futurum sit, ut omnia 
et singula, quae celsitudo vestra hostibus tradiderit, largo cum 
foenore ah eadem repetantur, et desiderium aliena habendi 
occasionem daturum sit propria amittendi. De quibus cum inte
gro anni spatio scriptis et oretenus cum celsitudine vestra satis 
prolixe egerim, ad illa eandem observanter remitto. Hisce illu
strissimam celsitudinem vestram divinae protectioni commen
dans. Dabantur in Temeszvar 13. die Iunii, anno 1633.

Illustrissimae celsitudini vestrae
omni cultu et observantia addictus 

Paulus Strasburgh m. p.
C z i m : Illustrissimo et celsissimo principi domino Oeorgio Ka- 

koczio sat.
R á k ó c z i/  k e z é v e l :  17. Iunii Vincz, 1633.

Eredeti.

VI. 1633. J u l i u s  11.
Serenissime princeps.

Lamdiu amplas celsitudini vestrae gratias egissem, quod 
me suis Alba Iulia literis per illustrem virum Paulum Kerez- 
tesi de Nagy-Megyer dignata fuerit, nisi multis gravibusque 
negotiis, quae milii ab eo tempore, quo redditae sunt, non magis 
sortis meae, quam aemulorum invidia obtigere; accessisset illu
stris viri me inscio discessus, per quem mea grati animi moni- 
menta celsitudini vestrae significaturum me, et quae libuit celsi
tudini vestrae, in mei gratiam vota facere, pro foelici anni exordio 
cumulate repensurum speraveram. Saepius celsitudini vestrae, 
qua potui animi contentione, testatus sum, nihil mihi gratius 
posse contingere, quam ut aliquid in obsequium celsitudinis vestrae 
veniret praestandum, meam ex literis celsitudinis vestrae devotio
nem probari sibi conjicio; et tamen qua de causa penitus ignoro, 
neminem adhuc e suis vidi, qui pene legationis suae causam, 
nedum momenta, explorare voluerit. Ego deum testor, ne ambirem 
quidem, nisi meae in obsequium celsitudinis vestrae devotioni 
christianissiini regis domini mei clementissimi mandata accessis-
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sent, nec de suorum incuria quererer, nisi e re celsitudinis vestrae 
esse crederem, ut intelligat faustos forsan magisque foelices res 
suas successus habituras, si earum promotioni sacrae maiestatis 
domini mei clementissimi nominis authoritas immixta foret. Hanc 
quoties iusserit celsitudo vestra, adhibiturum me spondeo. Cui 
de caetero fausta quaeque ex votis et celsitudinis vestrae digni
tate deus optimus maximus concedat, enixissime rogo. Datum 
Perae die l l - ma Iulii, anni cliristiani 1633-'1 

Celsitudinis vestrae
devotissimus servus

Marclieuille.
C zim  : Hiányzik.

Eredeti.

1633—1 ti34. el ej e.
Kövössy István kapitiha. *)

I. 1633. a u g n s z t u s  4.
Illustrissime princeps domine domine milii benignissime. 

Servitiorum meorum sat.
Az felséges isten nagyságodat kegyelmes uram jó egészséges 

bosszú élettel megáldván, minden dolgaiba tegye jó szerencséssé 
s boldoggá.

Ezen órába sötét estve kiddé meg az nagyságod méltóságon 
leveleit kegyelmes uram az Máté vajda mostan ittbenn való követe, 
melybe mit parancsoljon nagyságod kegyelmesen, megértettem 
kegyelmes uram. Ha ez alkolmatosságom nem talált volna 
érkezni, bogy nagyságodnak alázatosan annak az követnek 
segedelmével levelet nem küldhettem volna, kételenséggel szolgá
mat kellett volna kiküldenem nagyságodhoz kegyelmes uram, érté
sére akarván nagyságodnak alázatosan adni, most ittbenn mi 
karba vagyon hatalmas császár és az német között az dolog. Én 
kegyelmes uram, látja az úristen, eleget voltam és törekedtem 
benne, hogy innét követet ne bocsátanának az némethez; az csa
uszokra is nem panaszolkodom, mivel tökéletesen és igazán 
igyekeztenek ebbe szolgálni, de bizony kegyelmes uram soha nem 
effectuálhatók, noha sok ratiókkal állattuk, hanem az követet 
elküldik és altul ajándékokat, szinte az német császárhoz men-

*) Lásd Levelek és okiratok 113—168 Jl.
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vén, nemcsak Esztergámba, ügy volt kegyelmes uram, az budai 
vezér kiháját küldjék, de az megváltozván Kecsep passának az 
mely kiliája, mely egyszersmind atyjafia is volt, Kozmán kiliájá- 
nak híják, azt küldik; de ezt kegyelmes uram nem annyira futja 
az német, mint azok az német lelkű budai passa és az egész 
budaiak és Murat passa. Ezek kegyelmes uram éjjel-nappal 
sollicitálják az portát érette s bizony dolog kegyelmes uram, 
hogy ha az fővezéren állott volna csak az dolog, oly remény
ségem vala, hogy füstbe ment volna, de itt mindent inkább az 
mufti igazgat ez is igen vonván az németekhez. Tudom kegyel
mes uram, hogy ha az követ oda fel való küldését elbonthat
tam volna, az lévén az fundamentum, ruente fundamento, 
ruissent et aedificia. Immár most azon volnék kegyelmes uram, 
hogy akár csak késedelmesen érne fel Bécsbe az követ, eliez 
kegyelmes uram reménységem volna; mindazátal ezfelől is mi
csoda kimenetel leszen, ezután való üdő megmutatja. Az követ 
itt kegyelmes uram semmit nem késvén megindítják, nagyságod
nak bizonyosan írhatom.

Strasburgh felől parancsol nagyságod kegyelmes uram, 
hogy vigyázásom legyen reá, ha bejő. Ha bejő kegyelmes uram, az 
nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént cselekeszem; de én ma 
negyed napja hogy azt hallám s bizony nem szinte alávaló em
bertűi kegyelmes uram, hogy Nándorfejérváratt az kajmekámja 
az budai passának megtartóztatta, és az budai vezérnek érté
sére adván az ugyan megfogatta volna; de ugyan teljességgel 
bizonynyal ezt nem Írhatom nagyságodnak kegyelmes uram.

Az mi kegyelmes uram az segítség sollicitálásnak dolgát 
illeti, nagyságod kegyelmes uram kegyelmesen megbocsásson, 
de bizodalmoin azfelől nem lehet, valamig ezek derekason öszve 
nem állanak, és az szpahiák s jancsárok között való nagy anti- 
patia nem sopiáltathatik; mindazátal kegyelmes uram én minden 
tehetségemmel azon leszek, melyet ha semmi utón nem effectuál- 
hatnék, ahhoz kezdek lenni (az nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerént), hogy lioentiát adjanak nagyságodnak az hadakozásra 
és assecuratoriát nagyságodnak, (ha az szükség úgy hozná) hogy 
megsegítik nagyságodat. Bizonnyal jelentem nagyságodnak 
kegyelmes uram alázatosan, hogy ha az fővezéren állana csak 
az dolog, hogy mind az licentiát s mind az segítséget effectuál- 
hatnám, de az mint feljebb is nagyságodnak alázatosan jelentéin, 
itt pap uram dirigálja inkább csak mind az dolgot, kin az vezér 
is kegyelmes uram bizony nem keveset búsul; sőt kegyelmes 
uram nem régen hogy szembe voltam vélle, én kijővén, Zöldfi- 
kár aga periig hátra maradván azt mondotta neki, hogy nem tud
játok ti (úgymond) micsoda tűzbe égek én.

Az mi kegyelmes uram az Székely Mózes dolgát illeti,
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nagyságod kegyelmesen megbocsásson, nem kell csak semminek 
azt vélni, ki tudja, az országba is kicsodák és mennyin lehetnek 
conplicessi, mert az bátorságnak gyakorta, sok társai (és többek, 
hogysem az jámborságnak) találkoznak; hanem nagyságod ke
gyelmes [uram] mind maga s mind országa nevével mindjárást 
és sietséggel találja meg az portát és az szultán Szulimán atna- 
méja szerént kézbe kell kérni. Nagyságodnak alázatosan könyör- 
gök kegyelmes uram, hogy nagyságod absolute sietséggel Írja 
meg, ha ugyan nem ment-e az békesség végbe, hogy tudjam én 
is egyátaljába hozzá tartani magamat és egyátaljába az keresz
tyén oratorokkal minden dolgot közleni, az kik énnekem ittbenu 
az nagyságod szolgálatjába nagy erdségim lesznek, mivel kegyel
mes uram (nagyságod kegyelmesen megbocsásson) majd ambigue 
vagyon az nagyságod méltóságos írása. Ezek kegyelmes uram az 
oratorok nem kicsiny búsulásba valának s majd ugyan fenye- 
getődött is az anglus Barcsay uram előtt az nagyságod meg
békélésén.

Az Moiszin vajda jó szomszédságának kegyelmes uram hogy 
jobb fundamentumot vethessek, reá mentem vala és megmondám 
neki, hogy ha azt akarja, hogy az uraságba végiglen megmarad
jon, nagyságoddal hiti és fogadása szerént való jó szomszéd
ságot tartson. Annakutánna kegyelmes uram az vezérnek is emlé
kezem felőle, hogy azelőtt nagyságodhoz mint rósz ember igen 
böcstelenül viselte magát (noha az én kegyelmes uram egyebet 
becsületi megadásánál nem kévánt t-űle), azért ő nagysága meg
hagyja neki, hogy úgy ne viselje magát, mert ki tudja, mi találja, 
akkor aztán az porta ne mondja, hogy idején meg nem jelentet
tük ; és így kegyelmes uram az vezér is igen eleibe adta, hogy 
nagyságoddal jó szomszédságot tartson. Elmeire kegyelmes uram, 
de itt folyó hírül olyant is beszéllenek, hogy meghallván az otthon 
maradott boérok, hogy Barnoczkit megölette császár, Luppul 
nevő főboért csinálták vajdának, melyet mindazátal ón nem 
hihetek.

Lengyelországot kegyelmes uram igen megcsapta az ta tá r ; 
Kantamir maga ott nem volt, hanem két fő merzája, kiknek 
szinte Czuczoráig utánna jővén hét ezer kozák, és az derekát 
ott elérvén igen megverték őket, de az elöljárója bizony dolog 
kegyelmes uram hogy sok rabot hozott el, kikbe ide is egy 
nehány hajóval hozván igen árulák szegényeket. Az tatár hám fiát 
is bizonnyal értéin kegyelmes uram, hogy Akirmany felől hat
van ezered magával kiindult, de hova, nem meheték végére, ki 
azt mondja kegyelmes uram hogy Lengyelországra s ki azt, 
hogy muszkákra megyeri; az bizonyos, hogy az lengyelekkel most 
jól volt. A haza passa is igen kezdett volt kegyelmes uram gyüle-
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keziii, és Lengyelországra akarták küldeni, de az is el fog csen
desedni.

Az nagyságod hozzám való fejedelmi kegyelmes maga aján
lását kegyelmes uram fejedelmem, nagyságodtól nagy és alázatos 
hálaadással veszem. Az nagyságod kegyelmes igíretibe énnekem 
kegyelmes uram semmi kétségem nem lévén, bizonyítom az szi
veknek átallátó istennel, hogy abba gyönyörködném, ha az én 
kicsiny szolgálalatocskámat mentül kedvesben és hasznosban 
mutathatnám be nagyságodnak, imádságimban is erre az én 
istenemet segítségül híván.

Az jáspisokat kegyelmes uram mind az két rendbelieket el
készíttettem ; az kengyelbe valókért még 25 reál tallért kell fizetni. 
Nagyságodnak alázatosan könyörgök kegyelmes uram, nagysá
god kegyelmesen tudósítson (ha posta jő be), ez levelem jutha
tott-e nagyságod méltóságos kezeihez, avagy nem, mivel nem 
szinte igen bizonyos ember átal kelleték kételenség alatt elkül
deném ; bizony tartok is kegyelmes uram némely írásomra nézve. 
Azon is könyörgök nagyságodnak kegyelmes uram, hogy nagy
ságod kegyelmesen megbocsásson, hogy ilyen alkolmatlanul 
irtani, mivel kegyelmes uram igen sietséggel és éjjel kelleték 
írnom az posta igen reggel el akarván menni.

Zöldfikár agának kegyelmes uram Murat passa minden 
jószágát elvette esztendőtűi fogván való proventussával együtt 
kiváltképpen azért kegyelmes uram, hogy az németek ellen való 
dologba szolgálatját és forgolódását megértették, mivel ő neki az 
vezér megengedte volt, minthogy ő tolmács, az felől itt is lakjék, 
oda ki is bírja szpahiasága után való jószágát. Juszuph aga 
kegyelmes uram, bizonnyal írom nagyságodnak, nagy hűséggel 
viseli nagyságodhoz magát. Az úristen sat. Datum Constantino- 
poli, die 4. Augusti nocte et raptim.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitor humillimus perpetuusque 

Stephanus Keőreössy m. p. 
de Várad.

C z ím : Illustrissimo principi domino domino Georgia Kakoczy sat.

R á k ó c z y  k e z é v e l : 27. Aug. 1633. ugyanazon órában és posták kozták 
mint az másikot.

Eredeti.

II. 1633. a u g u s z t u s  7.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum meorum sat. Az úr

isten sat.
Az nagyságod kegyelmes parancsolat! felől kegyelmes uram
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tegnap délután az vezérrel ő nagyságával szembe lé vén, közel másfél 
óráig kévánságom szerént beszéltettem, praeambulumot ilyent csi
nálván szómnak, hogy tudja (mondok) azt nagyságod, hogy nagy
ságod én nekem megparancsolta vala, hogy az én kegyelmes uram
nak ő nagyságának megírjam, hogy az némettel semmi úton meg 
ne békéljék; ha penig ugyan meg akar békélleni, igen vigyázzon, 
hogy valahogy meg ne csalják, mivel (úgymond) az igen csalárd 
nemzetség, mely nagyságod szavára nézve (noha azelőtt is igen 
vigyázott az én kegyelmes uram) mindazátal sokkal inkább és 
szorgalmatosban vigyázván teljességgel kezekbe kapta, hogy min
den dolgok csak hitetlenség és csalárdság volt az nagyságod szava 
szerént. Melyre nézve kegyelmes uram noha még az követek ott 
voltak, mindazátal az békesség végbe nem mehet, hanem fegy
verre kél az dolog. Azért az én kegyelmes uram hatalmas császár
hoz, ő hatalmassága után penig nagyságodhoz nagy reménység
gel ragaszkodik, hogy legyen segítséggel ő hatalmassága sok 
igíreti szerént mostani szükségének idején az én kegyelmes 
uramnak sietséggel, hogy ő hatalmasságának híre neve az egész 
világra terjedjen, hogy minden hozzá ragaszkodóknak minemű 
nagy kegyelmességgel vagyon ő hatalmassága; azt ezután meg
mutogatván kegyelmes uram sok ratiókkal, melyet az írás sok 
volta miatt be nem fog, minemű nagy haszna, és sok lenne 
belőle hatalmas császárnak és az egész ottoman nemzetnek, ez 
alkolmatosság (mondok) soha többé elő nem jővén. Melyekre 
kegyelmes uram azt mondá egy nehány rendbeli sóhajtással, 
hogy hatalmas császárnak hittel való békessége vagyon az német
tel, az isten is megveri azokat az embereket, az kik hiteket meg
szegik. Más az, úgymond, hogy hatalmas császár immár az köve
tet is elkészítette, melyet az némethez az végezés szerént akar 
küldeni, azért az nem lehet. Melyre kegyelmes uram én azt mon
dám, hogy nem egyképpen, hanem egy nehány százképpen könnyű 
azt megmutogatni, hogy az az békesség régen mind öszveromlott, 
az követet is könnyű még megváltoztatni itt lévén; de ebbe is, 
hogy ezbeli deliberat,iójokat hogy megváltoztassák kegyelmes 
uram, annak semmi módját nem látom. Annakutánna, kegyelmes 
uram mondám, hogy az segítség felől hatalmas császárunkba 
még is nagy erős bizodal[om]mal vagyon az én kegyelmes uram, 
én is elhivén, hogy abba ő nagysága mindazátal is ugyan 
meg nem fogyatkozik; ez mellett mégis adna és szerezne nagy
ságod levelet arról az én kegyelmes uramnak, hogy jövendőbe 
is, ha az szükség úgy hozná, hatalmas császár az én kegyel
mes uramat megsegíti derekason és szabadságot ad az reá 
való menésre az németre; de az szabadság, mondok, régen meg- 
vagyon, mivel nagyságod énnekem egy néhányszor megparan
csolta,, mondok, hogy az én kegyelmes uramnak megírjam,
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hogy semmi okon meg ne békéljék az némettel. Az elsőre azt 
monda kegyelmes uram, hogy abba is szinte úgy felbomlanék 
az frigy, ha levelet adna, mintha segítséget adna hatalmas 
császár. Melyre kegyelmes uram én azt mondám, hogy ha az én 
kegyelmes uramnak valami nagy szüksége találna érkezni (melyet 
isten azt hiszem, hogy eltávoztál), hatalmas császárnak erős atna- 
méja szerént az assecuratoria nékül is meg kell az én kegyelmes 
uramat segíteni; miért kell hát nagyságodnak ez kis levélnek kiszer
zését neheztelni. Melyre azt monda, hogy az igaz, és ha az úgy 
lenne, akkor aztán hatalmas császár segítségébe meg nem fogyat
kozik az urad.

Annakutánna mondám kegyelmes uram, hogy az én ke
gyelmes uramnak ő nagyságának minden reménysége hatalmas 
császár után csak nagyságodba vagyon, azért nagyságodnak 
alázatos reménységgel könyörgök, hogy nagyságod ez kis leve- 
lecskét szerezzen ki hatalmas császártól, hogy nagyságod jó híre 
neve az egész magyar nemzetnél terjedhessen el és lehessen jó 
emlékezetbe, mint az régi jó emlékezetű némely vezéreknek, az kik 
noha inegholtanak, mindazátal jó hírekbe nevekbe most is élnek 
az magyar nemzet között, és az én kegyelmes uramat hatalmas 
császárhoz ennél is nagyobb hűségre kötelezze, és az országot 
örökké való hálaadósságra. Mely levelet nagyságod ha kiszerez 
(mondok), meglátja nagyságod, hogy csak két holnap alatt is 
istent segítségül híván bizony hirt hall nagyságod az német 
felől. Mi ismerjük mi (mondok) azokat, és lovainknak lábai 
azoknak tapodtatásokba meg is unakozott mi nekünk, egy 
nehány főgenerálissokat földre vágván és minden levő szerszá
mit elnyervén, noha így szörnyítik mondok az budaiak passájok- 
kal egyetembe. Melyre azt mondá kegyelmes uram, hogy megle
hetett, mert jő paizsotok volt hátatok megett hatalmas császár; 
de mi nekünk (úgymond) az oda fel való híreket is mind kiilöm- 
hen Írják, nem úgy, az mint ti értésünkre adjátok, mert noha 
oda fel egy néhányszor az német hadát megverték, mindazátal 
igen nagy erős hadai vannak és semmi félelme nincsen. Melyre 
kegyelmes uram én azt mondám, hogy az én kegyelmes uram o 
nagysága soha ide oly hirt nem irt és nem ír, az kibe fogyatkozás 
volna, mivel bizonyos emberi jővén s men vén, azok szemekkel 
látó dolgot és kézzel megtapasztalhatót hoznak, és ő nagy
sága azt Írja ide1 be; de az mi állapatunk csak eh lie is nehéz 
(mondok) nagyságos uram, mivel ide Budáról török hordja be az 
híreket, ha másaimat hozzák is penig, de az budai passa hírével 
hozzák be, azokat penig az német sok adománnyal és ígérettel 
megcsalván az minemű híreket Becsből csinálnak, azokat küldik 
ide be, és török hozván be, azoknak szavok hiteles, nem az mienk, 
holott mi keresztyéneknek mondatunk; de az isten kimutatja az
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igazságot, és csak az egy levél legyen, meglátja (mondok) nagy
ságod, mint leszen a dolog. Az úristen minden emberek remény
ségek szer ént az keresztyén fejedelmeknek szerencsés kimenetelt 
adván, az én kegyelmes uram ott is egyik szeme leszen (mon
dok) hatalmas császárnak, és semmi akadálytól nem leszen onnét 
is tartandó.

Azt is causáltam kegyelmes uram, hogy az szegény meg
holt fejedelemnek az oda fel való keresztyén fejedelmekkel olyan 
kötése és hiti volt, hogy ha szinte ő meghalna is, de az utánna 
való fejedelem is tartozzék megállani. Jelentéin kegyelmes uram 
ő nagyságának, hogy négy vagy öt nap alatt mindenekről ennél 
is hizonyoshat és bővebbeket várok nagyságodtól, és az dere- 
kas resolutiót akkorra halasztóm. Nagyságod azért kegyelmes 
uram mind az fővezérnek, muftinak s mind Ibrahim effendinek 
az assecuratoria felől, mentül hamarább lehet írasson egy-egy 
igen szép levelet, ez nemzet között az levélnek igen nagy tekinteti 
lévén, igen meg is kévánják.

Az mint kegyelmes uram nagyságodnak alázatosan ennek- 
előtte is jelentettem, ha az vezéren állana csak az dolog, onnét 
bizonnyal írom nagyságodnak hogy mindent effectuálhatnék, 
de az mufti dirigál itt minden derekas dolgokat, kit isten 
vesztene el. Még így is kegyelmes uram reménlettein volna 
az assecuratoriának extrahálását, ha nagyságod kegyelmesen 
elébb parancsolt volna felőle és olyan hír nem jő vala be, 
hogy nagyságod megbékéllek. Melyre nézve ők is immár teljes
séggel elkészítették és indítani akarják szinte Bécsbe követe
ket; még is írták kegyelmes uram, hogy az követet megindították, 
(noha még itt vagyon). Melyre nézve kétséges vagyok kegyelmes 
uram az dolog felől, noha semmit megpróbálatlanul nem hagyok, 
ebbe én nekem teljes tehetségek szerént való segítségim lévén az 
hollandus és anglus követek ; és mindazátal kegyelmes uram min
dent az utólszori resolutio mutat meg. Az követjek el nem küldé
sébe is nincsen kegyelmes uram mód, mivel az mint feljebb is aláza
tosan jelentéin nagyságodnak, immár régen értésére adták az né
metnek, mely ellen én azt causáltam, hogy ezzel (mondok) félő 
hogy jövendőbe azt az győzedelmes hadat hatalmas császár orszá
gára ne vonják. Most abba forgolódnám kegyelmes uram, hogy 
olyan lassan menjen az követ, hogy két holnapnak előtte Budára 
ne érkezzék, ezt kegyelmes uram reménységem oly vagyon hogy 
effectuálhatom, talám addig oda fel is megharczolhatnak, ha 
akarnak, mert azoknak késedelmek szerzi az ellenségnek növeke
dését és az török nemzetnek is megbotránkozásokat győzedelmek 
felől, ki felől énnekem ittbenn néha elég vexatióm is vagyon, 
igen könnyű levéli mindazátal kegyelmes uram erre az felelet.

Az Székely Mózes és Petki dolgát kegyelmes uram az vezér



LEVELEK ÉS OKIRATOK. 61

maga hozá elő kérdvén tűlem,lia vagyou-e híremmel; melyre kegyel
mes uram én azt mondám, hogy vagyon; s kérdé, hogy miért futot- 
tanak e l; én mondám, hogy egyébnek nem mondom pápista practi- 
kánál, hogy inkább az én kegyelmes uramat meggátolhassák ellen
sége ellen való indulástól; azt hiszem, hogy az Zólyomi uram 
mételye fakadóit ki rajtok. Én bizony csudákon mondok, hogy 
megbolondultam! k, mivelhogy jámbornak feleségétűi nem
hogy el kellene futni, de messzéről is hozzá kellene sietni; azt 
tudom, hogy az én kegyelmes uramtúl bizony semmi bántódások 
nem volt. Nagyságodnak azon könyörgök (mondok), hogy nagysá
god parancsolná meg az tömösvári passának, hogy küldené haza 
őket az marczonákat, oly kegyelmes fejedelem az én uram, hogy 
bizony nem bántaná őket. Melyre most kegyelmes uram csak azt 
mondá, hogy szépen bánjék (úgymond) véllek, ne futkossanak így. 
Melyre kegyelmes uram én azt mondám, hogy bizony az én kegyel
mes uram soha törvény nékiil senkit nem bánt, sőt az hol törvény
nyel módja volna is benne, csakhogy inkább megbecsülnék mago
kat, nem keresi őket, noha az az tékozló német asszony (mondok) 
teljességgel az fejedelmi jószágot eltékozlotta és kicsalták kezéből, 
melyet az egész ország egyenlő akaratból végezett el, hogy ő nagy
sága visszaszedjen, és könyvébe is beírta az ország, még sem ese- 
lekeszi, csakhogy inkább veszteg lennének, de némely emberrel, 
mondok, az gonoszság vélle születik és el nem hagyhatja; azt 
bizonyosan tudom, mondok, hogy Székely Mózes noha többire 
csak gyermek vala az szegény megholt fejedelem idejébe, mind- 
azátal akkor is vala elszökő szándéka. Ezt is kegyelmes uram az 
nagyságod leveleinek beérkezésére halasztó.

Az mint tegnap bizonyosan értem kegyelmes uram, Stras- 
burgh Drinápolyba érkezett, az bizonyos, és hogy ő vélle Yelencze 
felől az keresztyén fejedelmeknek is uj követe jőne. Az Strazburgh 
állapatja felől én eleget beszéltettem kegyelmes uram Cornelius 
urammal eleibe adván igen szorgalmatosai!, hogy valahogy az 
német fejedelemasszony dolgát itt ne agálja, hogy valahogy az 
egész unitus fejedelmeknek és az religiónak is az nagyságod indu
lásában való propositumába akadályt és gátlást ne csináljon; 
mert ha ezfélébe töri fejét, végbe sem viszi, és az egész confoede- 
ratus fejedelmeknek és az religiónak is (mivel itt kegyelmes uram 
ez oratorok az religiót forgatják igen) megbecsülhetetlen kárt 
teszen, kiről az keresztyén fejdelmeknek és az ő mostani urának, 
az cancellariusnak az ő életének elfogyása nem elég számadás. 
Énnekem kegyelmes uram Cornelius uram erős hittel azt mondá, 
hogy attól nem kell félni, mert bizony az nem leszen, sőt ha 
szinte nagyságod meg akarná is neki adni Munkácsot és az 
benne való jókat, ők nem engednék soha kiilömben, hanem ha az 
országba bejő és ott lakik. Melyre kegyelmes uram én azt mou-
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rlám, hogy ugyan is megitílheti nagyságod, hogy az én kegyelmes 
uram hogy hogy cselekedhesse azt, hogy olyan erősséget az ő 
ellenségének az németnek kezébe ejtsen, az mineműek azok, 
melyekből az országnak mindenkor nagy romlására lehetne, ezt 
ő is igen jóvá hagyván. Immár kegyelmes uram bevárom és mind
járást szembe leszek vélle s meglátom, mit akar. Azon leszek istent 
segítségül híván, hogy ha abba töri fejét, ellene álljak, melyről 
nagyságodat is alázatosan, mentül hamarébb lehet, informálom 
kegyelmes uram.

Az budai vezér felől kegyelmes uram oly reménységbe 
vagyok, és az az közönséges hír, hogy megváltoztatják, kit az úr
isten megadván Murat passának is állapatja füstbe menne. Azt 
is bizonyosan értém kegyelmes uram, hogy az kanizsaiak Horvát
országba egy sokadalmot felvervén az szolgáló rendbe az horvá- 
tok közül felest vágtának le ; melyet az budai passának az mely 
törökök megvittek hírül, azoknak mind fejeket szedette. Az 
kanizsaiak az köriilöttök való végekbe mindenüé hirt adván 
nagy támadásba vannak és igen _ gonosz szándékba hozzá, kiről 
az portát is meg akarják találni. Én is kegyelmes uram az vezér 
előtt tacite igen vagyok érette, hogy megváltoztassák; nem régen 
is azt mondám kegyelmes uram az vezérnek, hogy oda ember kel
lene, nem gyermek, az ki száraz dajka nékiil nem lehet. Az bizo
nyos kegyelmes uram, hogy az vezérek közül az tisztit sollicitálják 
egy néhány felől.

Az német ellen való dolgokba kegyelmes uram bizony igen 
nagy hűséggel viselik magokat az mi csauszink mind ketten, úgy 
semmit ez dologba nem panaszolkodhatom Zöldfikárra is ; nagy
ságodnak alázatosan könyörgök az gyűrűt küldje meg neki. Azon 
is könyörgök nagyságodnak kegyelmes uram, hogy Cornelius 
uramnak az adósságot küldje meg, mert, látja isten, immár egy 
néhányszor kérette és maga is oretenus kérte tűlem; azon is pana- 
szolkodik, hogy miért nem ír nagyságod nekie.

Azt is nagyságodnak kegyelmes uram akarám alázatosan 
értésére adnom, hogy csak mostanába az végek között olyan dolog 
történt. Az vácziak valami hódolatlan faluból egy nehány gyer
mekeket kaptak volt el. Híre lévén az budai passának, mindjárást 
hívatta az váczi békét; amaz megindulván, valami katonák ugyan 
felesen lesték, és reá ütvén magát is levágták az váczi békét, az 
kik vélle voltának is, kevesen szaladtanak el. Ebbe hírek lévén a 
közelvaló végbeli törököknek, utánnok siettenek, és elérvén őket, 
itt úgy hozák csak ma kegyelmes uram, hogy viszont azokba is 
kevés szaladott el, mind levágták és elfogták őket sokat vivén 
Budára bennek.

Tárnám igen kegyelmes uram az postát, kitűl az nagyságod
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méltóságos írása szerént érthetnék mindenekről bővebben és nyil- 
vábban. Az felséges isten sat. Datum Constantinopoli die 7. 
Augusti hora prope vespertina, anno 1633.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitor humillimus perpetuusque

Stephanus Keőreössy τη. p. 
de Várad.

Czím : Illustrissim o principi domino Georgio R akoczy sat.

Jiákóczy kezével: 19. A ugusti A. I. 16311., liavasalji vajda  postája 
Osizmndia István.

Krcdcti.

111. 1633. a u g u s z t u s 14.

Illustrissime princeps sat. Servitiorum meorum sat. Az fel
séges isten sat.

Die 10. praesentis mensis délután tájba érkezvén be kegyel
mes uram Pap Márton uram, méltóságos leveleit praesentálá nagy
ságodnak, melybe mint ilyen lábom miatt való fogyatkozásomba 
is tartozásom szerént minemű szorgalmatossággal procedáltam, 
isten ő kegyelmét kivivén, nagyságod kegyelmesen megértheti. Az 
időnek rövid volta miatt kegyelmes uram és némelyik dolgának 
nagyságodnak még in suspenso volta miatt, az posta is akarván 
indulni, minden dolgokról nagyságodat kegyelmes uram nem 
lehet informálnom, hanem kiváltképpen az francziai király köve
tével való beszélgetésemről és discursusoinról, in praesens levéli 
Pap Mártom uram is. Egy napi járó föld lévén ide Konstantiná- 
polyhoz kegyelmes uram majorháza az követnek, és oda lévén, 
tegnapelőtt jött meg, tegnap azért szembe lévén vélle, az alkol- 
matosság úgy liozá, hogy maga ada alkolmatosságot az nagy
ságod nekem kegyelmesen irt parancsolatjának közelejtésére, igen 
kerülő beszéddel proponálám az nagyságod méltóságos postula- 
tumit. Ad Ι-mum azért resolutiója ez kegyelmes uram, hogy 
nem úgy fogott fegyvert, hogy az császárságot kitekerje kezéből 
fegyverrel is, mert az, úgymond, nem volna igaz út az császár
ságra, mivel az császárokat libere szokták eligálni. Ebből kegyel
mes uram sok kérdezkedések és discursusok lévén aztán, conclu- 
siója mind azoknak csak az Ion, hogy ha az unitus fejedelmek 
istennek segítségéből teljességgel győzedelmesek lesznek, akkor 
aztán ujobb electio leszen; az ő ura úgy vagyon, úgymond, hogy 
nem magát, hanem az bavarast akarja promoveálni, de az electo- 
roknak szívek minden kétség nékiil az ő urához és ura kezébe
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vagyon szorítva absolute; ha ez idejébe végbe nem mehetne is 
azbeli propositumok, de statutum, hogy soha az austriaca domus 
közül több császár ne legyen. Ad 2-dum. Ebbe mind az unitus 
fejedelmek és electorok is consentiáltak, hanem az havarus, 
Moguntinus és Colonus az szegény svécziai királytól féltvén az 
religiót, iigy szakadtak volt el. Ad 3-tium. Az hispanussal olyan 
békessége vagyon, hogy egyik az másik országára ne menjen 
fegyverrel, de egyéb országok határiba, és egyik az másiknak 
ellenségének megsegítésébe meglehet, és igen meg is vagyon az 
halálos ellenkedés. Ad 4-tum. Az pápa igen is mellette vagyon, 
és egyetért vélle, mivel mind az császár és hispaniai király hadai 
Olaszországra szegvén ennekelőtte egy nehány esztendővel, az ő 
ura sok vérrel és költségével verte ki őket onnét. Ad 5-tum. Az 
confoederatus fejedelmek hírek és akaratjok nékiil soha meg 
nem békélhetik, astrictus lévén erősen egymással. Yevén azért 
eszembe kegyelmes uram ez beszéd közbe velem nagy affectussal 
való beszédét, mivel oly közel iile szembe velem, hogy az térde 
ugyan megérte az térdemet, távoli és kerülő szóval így kezdém 
el csak magamtúl az nagyságod méltóságos postulatumit: Hatal
mas isten (mondok), bezzeg szép dolog volna az király ő felsége 
mellett ez nagy és mély propositumba az magyarokat is melléje 
venni, és azoknak az nehéz hadaknak, mint az madárnak sugár 
szárnyul adni. Minemű vitéz nemzet legyen penig az magyari 
nemzet, igen bőséggel és ujjal mutatja ki az felső esztendőkbe 
az német császárral való hadakozások, kinek felette nagy és erős 
hadát az oda fel való fejedelmek, sőt egész Európának nagy 
része el nem nyomhatván, mi mind az két generalist: Buquit, 
Dompirt megölök, és hadát földre vágván, minden munitióit 
elnyerők. Mindezeket ő is igen jav alván, és helyen hagy ván kegyel
mes uram, mondám, hogy mikor az én kegyelmes uram is ebbe 
az dologba az királylyal ő felségével egyetértene, hiszem szép 
dolog volna. Mely ő neki is igen tetszvén, mondám, ha, az én 
kegyelmes uram valahogy arra menne, assecurálná-e az király ő 
felsége ő nagyságát, hogy ha szinte római császárral valahogy 
békességre menne is az dolog, abba az confoederatióba tisztessé
gesen be leszen nagyságod foglalva mind liaeressivel, successori- 
val és magyarországi jószágával, mind mostanival és követke-· 
zendőkkel egyetembe. Melyre azt mondá kegyelmes uram, hogy 
igenis, és nagyságod injuriájára és kárára meg sem békéllenék.

2- do. Hogy ha nagyságodat, avagy successorit nagyságod
nak császár avagy más meg akarná is háborítani, megoltalmazná.

3- tio. Hadat nem adhatna, mivel igen messze való ország 
az ő orsz ágok, de pénzt adna mint szinte az több fejedelmeknek 
is és az svécziai királynak is, az belgáknak is. Kérdem tűle, 
hogy az belgáknak az király annuatim mennyit szokott adni;
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azt monda kegyelmes uram, hogy négy százezer koronás ara
nyat. Melyre mondám, hogy az mi országunk az pénzen kívül 
mindennel felette igen bővelkedik, az hadakozás penig pénzzel 
szokott já rn i; bizony azt tartom, hogy ha csak százezer aranyat 
adna is az király ő felsége az én kegyelmes uramnak, reá vehetné, 
avagy csak minden holnapra (mivel az magyarok hóra szoktak 
fizetni) bár csak tizenhat avagy tizenhétezer tallért, ezt (mondok) 
aránza-e nagyságod hogy megadná és az felső kérdésekre, avagy 
az előszámláltakra az egy had adáson kívül az király ő felsége 
reá menne. Melyre kegyelmes uram azt mondá, hogy ő abba az 
reménységbe vagyon és azt hiszi, hogy megadná, de ezt nagyobb 
seriummal és instructiómmal is kellene tractálnunk. Melyre 
kegyelmes uram én azt mondám, hogy ezt ennél nagyobb serium
mal tractálni nem lehet, az én kegyelmes uramnak akaratja ellen 
penig nem is tractálok semmit (ennyire látván az alkolmatossá- 
got kifakasztám kegyelmes uram); ha azért az én kegyelmes 
uramnak instructiója volna ez tracta felől nálam (mondok), nagy
ságod hozatna-e minden előszámlált dolgokra az én kegyelmes 
uramnak o nagyságának az királytűi ő felségétül egy erős asse- 
curatoriát, kibe ő nagysága nyughatnék meg. Melyre azt mondá 
kegyelmes uram és conclusum is ez lön, hogy nagyságod mentül 
hamarébb ez dolgok felől küldene egy credentionalist neki, az ki 
mellett ez dolgot az király ő felsége eleibe terjeszthetné és ő oly 
reménységbe vagyon, hogy az mellett az dolog in effectum me
gyen ; sőt az míg az credentionalis beérkezik is, ez dolgot ő az 
királynak értésére adja. Kérdém azt is kegyelmes uram, hogy ha 
valahogy, mondok, az én kegyelmes uram az credentiát beküldi 
és nagyságod is derekason megindul benne, derekas resolutiója 
mikorra lehetne az királytúl. Melyre kegyelmes uram azt mondá, 
mivel igen messze való dolog ez, hat holnap alatt meglehetne, 
melyet én kegyelmes uram igen hosszú iidőnek mondék lenni. Ez 
kegyelmes uram egy nehány ízbe engem igen sollicitála felőle, 
hogy nagyságod az ő ura fizetését felvenné, hogy az békességbe 
is fizetése lenne nagyságodnak az királytúl, és az mikor az király 
akarná, akkor tartoznék nagyságod felülni az király mellett. 
Melyre én azt mondám kegyelmes uram, hogy nagyságodnak 
értésére adom az dolgot. Azt is mondá kegyelmes uram, hogy ez 
szerént való fizetésén az ő urának egy nehány fejedelmek vannak, 
az többi között nevezé az Sabauldust is.

Mindezekből én kegyelmes uram az én maroknyi elmécs- 
kém szerént a.zt colligálom, hogy aperto Marte az francziai 
király ez mostani császár ellen az császárságért nem akar hadat 
indítani, hanem az keresztyén fejedelmeknek reá való támasztá
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sával és azokot pénzzel való segítésével, annakfelette hogy so- 
honnat meg ne segíthessék, az segítségínek haddal való ellene 
állásával is dolgát tacite effeetuálni, s kiváltképpen ahoz is híz
ván, hogy az hadakozást addig in suspenso tartván, az míg ennek 
az császárnak holta történnék, minthogy öreg ember is, és úgy 
aztán mind az fenn való hadak, s mind tacite fizetésén való feje
delmek, mint valami nagy árvizek mindenfelől kitúdulván, ina- 
radékja kezéből az successiót (melyet az austriaca domus csinált 
volt) az római császárságba, tekerhesse könnyen ki. Mely felől 
kegyelmes uram nagyságod bölcs itíletivel, és nagyságod rnéltó- 
ságos tanácsinak is értelmével tovább terjedhet, ez nem az én 
elmémhez való dolog lévén. Mondám azt is kegyelmes uram neki, 
hogy talám az király ő felsége az hadakozás alattvaló halálához 
bízik az római császárnak. Melyre kegyelmes uram azt feleié, 
hogy ő azt nem tudja, de az is meg[lehet], Melyre kegyelmes 
uram én azt mondám, hogy bizony jobb volna ő felségének ez 
mostani alkolmatossággal valóba keményen az dolgot fogni, mert 
az mint szokták mondani: in mortem alterius spem tu tibi pro
mittere noli. Melyre azt mondá kegyelmes uram, hogy ha szinte 
az ő ura megtalálna halni is, de vagyon az ő urának successora, 
és soha többé nem engedik, hogy az austriaca domus közül való 
legyen római császár. Az meritumja kegyelmes uram mind ez 
lévén az beszédnek és discursusnak, de felette sok szóval mind 
ebéd előtt és ebéd után is, ebbe hagyok az dolgot.

Az mi kegyelmes uram az Székely Mózes dolgát illeti, azon 
nagyságod semmit se búsuljon, és ne gondolkodjék, mert bizonnyal 
írom nagyságodnak, hogy az isten megszégyeníti, az mint ennek- 
előtte is minden árulóit és gonosz akaróit hogy megszégyenítette 
nagyságodnak. Mely megszégyenüléseket az vezér ő nagysága 
szavából írom nagyságodnak, csakhogy nagyságod kegyelmes 
uram igen megnézze, az három nemzet közűi kik jőnek be 
követségen és ugyan az hívébe jöjjenek nagyságodnak be, mivel 
kegyelmes uram becsület, tisztesség és isten áldása legyen az 
jámboroknak és nagyságod igaz híveinek, de én elhittem, hogy 
lehetnek olyak is az emberekbe, kiknek vadhúsokhoz sok timsó 
kellene kiétettetésekre, az mint csak ilyen rövid üdő alatt is 
nagyságod immár egy néhányszor megtapasztalhatta. Bővebben 
kegyelmes uram az Székely Mózes, Strasburgh dolgokról nagy
ságodat alázatosan Pap Márton uram átal akarom informálni és 
egyéb dolgokról is. Strasburgh kegyelmes uram ez elmúlt pén
teken érkezett be, csak maga, egyéb posta, sem követ nincs vélle. 
Az úristen nagyságodnak minden gonosz akaróit megyszégyenít- 
vén, nagyságodat tartsa és áldja meg jó egészséges boldog hosz-
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szú élettel. Datum Constantinopoli, die 14. Augusti post meri
diana (így), anno 1633.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitor humillimus perpetu usque

Stephanus Keőreössy m. p. 
de Yárad.

Külön papír szeleten írva: Azok felől az heszökött áru
lók felől kegyelmes uram hogy már az ország nevével énnekem 
is irattassék egy levél, melyet megfordittatván, azt is be akarom 
az vezérnek adni ő nagyságának.

Czím : Illustrissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat.

Rákóczi/ kezével: 27. Augusti A. I. 1633 ., 6 órakor reggel Pápai 
István havasalji vajda postája.

Eredeti.

IY. 1633. a u g u s z t u s  19.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum meorum sat.
Az felséges isten sat.
Az nagyságod kegyelmes parancsolatjából álló intését 

kegyelmes uram értem nagyságod méltóságos írásából, mely 
extendál az fösvénységről, melyet énnekem kegyelmes uram 
nagyságodtól alázatos hűséggel veszek; mert ugyanis nemhogy 
mind kegyelmes urátúl egyszersmind, mind kegyelmes fejedelmé- 
tűl, de csak felei közül is valaki az jó és hasznos intést megveti, 
közel áll az az ember szégyenvallásához avagy utolsó veszedel
méhez is. Mindazátal kegyelmes uram s kegyes fejedelmem, 
vannak oly particulacskák benne, azt kit gyarlóságom miatt 
mind szomorú szível s mind könyvező szemmel olvasék conscien- 
támtúl semmibe nem furdaltatván; eleget is hánytam maroknyi 
elmémet kegyelmes uram fejedelmem, hogy mibe erráltam volna, 
de én bizony fel nem találhatom. Azért nagyságodhoz énnekem 
kegyelmes uram nagy bizodalommal és submisse ragaszkod
ván alázatosan könyörgök, hogy terjessze ki ezbeli kegyelmes- 
ségét és fejedelmi kegyességét rajtam, és adja kegyelmesen érté
semre, mibe impingáítam, tudván én fejedelmimhez mindenkor 
kegyelmes uram engedelmességet mutatnom, ha erráltam, kész 
vagyok magamat recorrigálnom, csakhogy az felőlem való 
informatio legyen igaz kegyelmes uram fejedelmem. Mert gyarló 
edényke lévén én is eleshettem, az mint szokták mondani: nemo 
sine crimine vivit; annakfelette: hominum (így) est errare, 
diabolicum est autem perseverare. Ha kegyelmes uram fejedel-
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mem úgy kell értenem az nagyságod méltóságos írását, hogy 
valamely árulótól (az pénznek szomjuhozása miatt) ne corrumpál- 
tatnám: én bizony kegyelmes uram immár tovább nem tudok men
nem hűségem felől nagyságod előtt való hitelszerzésembe, az 
lelkemet kegyelmes uram hogy ki nem adhattam érette, és nagy
ságod ittbenn való dolgainak hasznos eventusiból is megtapasz
talhatta azokon kívül, az kiket egy nehány rendbeli követei 
is nem effectuálhattanak nagyságodnak. Soha bizony kegyelmes 
uram sem előttem való, sem utánnam következendő kapikihái 
nagyságodnak az nagyságod méltóságának inkább meg nem 
feleltének, és nem verbis, hanem facte, s ennyi iidő alatt több 
dolgait, avagy csak annyit is nem effectuáltak nagyságodnak, az 
mennyit (istent segítségül hiván) effectuáltam hitelt is szerez
vén nagyságodnak. De mind ezeket kegyelmes uram fejedelmem 
és az én nagyságodhoz való hűségemet az vég mutat meg, ,és 
hiszem istent, hogy akkor el is hiszi nagyságod kegyelmesen. Én 
mindenkor jámbor voltam és fejedelmimhez igaz ; bizony kegyel
mes uram, ha én az igíreten avagy az adományon kaptam volna, 
azt hiszem, hogy énnekem is több volna, de még az bizonytalan 
állapatokba is az hűségre s nem jövedelemre néztem kegyelmes 
uram. Ha penig úgy kell értenem kegyelmes uram s kegyes 
fejedelmem, hogy ittbenn vagy igen szűkén költenék, avagy 
asztalomat rosszul tartanám, abból is kegyelmes uram árta t- 
lan vagyok, mivel kegyelmes uram ordinarie énnekem aszta
lomra, az mikor idegen ember nálam nincs, négy tál éteknél 
alább nem főznek, mikor idegen ember vagyon, akkor többet, 
hanem ha kegyelmes uram nem tálalnának, mivel ez is megesik, 
de ritkán. Szolgáimnak az kiknek házamnál is borok nem jár, itt 
sem szoktatom reá; asztalomnál is penig emberséges emberek szok
tak lenni gyakorta; annakfelette kegyelmes uram, az kit (én 
úgy tudom) hogy egy kapikiha sem cselekedett s «nein is tartoz
nék vélle, (mivel nagyságod ide be való költséget ad minden
nek) miulta ittbenn vagyok, valakik még ide bejöttének, ha 
egyedül, avagy akármennyi magával volt is, de ebédjére, vacsorá
jára úgy tudom, hogy csak negyven oszporát sem költött, hanem 
az nagyságod méltóságáért s hogy kedvet találjak nagyságod 
előtt, és az magam becsületemért az én költségemből kellett meg
lenni ; sőt kegyelmes uram valamikor abrakom volt, mindenkor 
valamint az magam lovaimnak kétszer, az szerént az nagyságod 
emberinek is kétszer adattam abrakot, llgy vagyon kegyelmes 
uram, hogy Ba.rc.say uram lovainak abrakot nem adathattam, mert 
magamnak sem volt, közel két hónapig az míg fűvelés tarta 
egy szemet sem adván, akkor ő kegyelme nyolcz lóval volt, most 
abrakom lévén, ha többel jő is, az míg leszen, örömest adatok; 
ezeknek nagyságod kegyelmesen végére mehet azoktúl (ha consci-
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entiose akarják referálni), az kik ide bejárnak; de az gonosz 
embert kegyelmes uram semminemű jó téteménnyel meg nem 
enyhíthetni, és mint szinte az pók az édes matériáról is mérget 
szí, azont cselekeszi, és az gonosz nyelv a tiszta kristályt is meg
mocskolhatja. De én kegyelmes uram az egy czélomra, tudniillik 
az nagyságod hűségére és javára, egyenes szemmel nézék, soha 
bizony kegyelmes uram fejedelmem fösvény ember nem voltam, 
econtra el sem tékozlottam az mit isten adott, egyenlő véteknek 
tartván az fösvénységgel az tékozlást.

Ha penig azt kell kegyelmes uram értenem, hogy 
Moiszin vajdának és Haszon passának promotiójokba nagy
ságod híre nékül szolgáltam, melyre nézve jutalomnak avagy 
adománynak kellett benne forgani: az mi kegyelmes uram az 
Moiszin vajda dolgát illeti, nagyságod kegyelmesen emlékez
hetik reá, hogy énnekem azt parancsolta vala nagyságod 
kegyelmesen, hogy arra vigyázzak, az porta kit akar promo- 
veálni; de ha szinte nagyságod nem parancsolta volna is, 
propositioni inclinatiójára nézett volna az portának, mind hasz
nát s mind egyéb javát abból látván kijőni nagyságodnak, lia 
nem contrálok azfelől, az ki immár teljességgel statutum volt; 
nem is kellett ehez kegyelmes uram semmi szolgálat, mert azfelől 
való edictum maga szájából jött ki császárnak, melyre bizony
nyal írom nagyságodnak, hogy az vezérnek semmi akaratja nem 
volt, sőt ellene, mivel az Bernoczki halálának is fő autóra ő volt, 
kin az vezér ő nagysága igen sokat is búsult. Mind ezeket penig 
kegyelmes uram Moiszin az mufti és bosztancsi passa átal 
effectu ált,a. Azt kegyelmes uram nem hirdethettem, hogy nem 
szinte kedvünk szerént vagyon az dolog, nagyságod bölcsen meg- 
itílheti, hanem hogy nagyságod is átalán igen serio töreke
dett előmenetelibe; kiváltképpen az alkolmatosság úgy hozá, hogy 
az vezértűi ő nagyságáiul szinte akkor jövék ki, az mikor az 
moldvai boérokat, az ki Bernoczkival bejöttek vala, mindjárást 
nyomomba hivatá be, és arczczal jővén reám mondám, hogy ti nek
tek jó választókat hiszem lenni, és ugyanakkor az vezér ő nagy
sága úgy jelentette ki császár akaratját. Mely circumstantiából 
az jött aztán kegyelmes uram ki, hogy mindenek azt hitték 
külsőképpen, az kik derekason és belsőképpen az dolgot nem tud
ták, hogy az én átalam való törekedésére nagyságodnak adták 
neki az vajdaságot, akkor penig kegyelmes uram az Barcsay uram 
elbocsátása felől mentem vala be az vezérhez. Annyiba kegyelmes 
uram szolgáltam neki, hogy tudván immár az deliberatiót vajda
sága felől, izentem az boéroknak, az szegény Bernoczkit hogy 
megölék, hogy őtet sollicitálnák, sőt magam is szólottám az vezér 
házánál véllek. Bizonnyal írom nagyságodnak kegyelmes uram 
fejedelmem, hogy énnekem csak tiz pénz érő marhát sem adott,
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hanem mikor az nagyságodnak küldött reversalist igen nehezen 
elvégeztem volna vélle, igírte arra magát, hogy ha székibe beül, 
nem lesz háládatlan hozzám ; melyről levele is vagyon, de tudom, 
hogy ő sem küldi meg, ha reá megyek én is, bár meg ne adja, 
minthogy az levele csak simpliciter és nem hittel vagyon.

Az Haszon passa dolga felől penig kegyelmes uram: én 
Haszon passát vagyon kilencz vagy tiz esztendeje hogy ismerem, 
igen jámbor becsületes, magyar szerető ember s jó magyar is, az 
ki többig esztendőnél az ő szent földökre, Tiabéra járván, itt 
viszont csaknem esztendeje, hogy sok költséggel és fogyatkozás
sal lakik, kivel egyszer beszélgetvén, kére, hogy ha módom volna 
benne, ne lennék feledékeny róla. Melyre kegyelmes uram én azt 
mondám neki, hogy az én kegyelmes uramtúl mindennap embert 
várok és ő nagyságát megtalálom felőle ; sőt ha alkalmatosságom 
leszen reá ez idő alatt is, magamtúl megemlítem ő nagyságának. 
Kovács Péter ezután mintegy negyed nap múlva érkezvén és az 
harczoknak formáit behozván, szembe lök az vezérrel ő nagysá
gával; és hogy az képeket mutogatnám, az vezérnek igen jó kedve 
érkezvén, annakutánna igen kerülő beszéddel és szép könyörgés
sel proponálám előtte kicsoda, s kiféle, micsoda hasznos és ma
gyar szerető ember s mennyit szolgált; annakfelette az szegény 
megholt fejedelem is igen szerette; Ibrahim eífendi is jelen lévén 
kegyelmes uram, hát ő is jó akarója és ismerője és szólamellette; 
én penig szómat úgy concludálám, hogy az én kegyelmes uram is 
(mondok) tudom, hogy nagy kedvesen venné nagyságodtól. 
Melyre mindjárást azt mondá kegyelmes uram, ihon (úgymond) 
az fejedelem tekintetiért az kanizsai passaságot adom neki, köntö
sét megcsókolván ezután. Én azért kegyelmes uram mit tehetek 
róla, ha nagyságod után az én alázatos könyörgésecskémnek is 
vagyon valami kicsiny tekinteti. Én bizony azt akarnám kegyel
mes uram, hogy az nagyságod méltósága után mindennek szol
gálhatnék oly dolgokba, az kikbe az nagyságod méltósága és 
fejedelmi jó híre neve (melyet véremnek kiontásával is nagysá
godhoz való kötelességem szerént) meg ne sértődnék; mert tudom 
azt kegyelmes uram, hogy ebből az nagyságod nagy tekintetinek 
nagy emlékezeti származnék ki, gonosz akaróit nagyságod (ez 
török nemzet között kiváltképpen) jóakaróivá csinálná, némelye
ket penig közülök megrettentene meggondolván azt, hogy ha 
nagyságod némelyek[nek] közülök használhat, némelyeknek árthat 
is. Abba nagyságod kegyelmes uram kegyelmesen megnyugodjék, 
hogy ha közel volna tiszti nagyságod szomszédságához, ezzel 
bizony nem úgy járna nagyságod, mint Murat passával, hanem 
kedveskedőképpen szolgálna nagyságodnak, az minthogy maga is 
egy néhányszor mondotta akkortájba, hogy soha az nagyságod jó 
akaratjáról el nem feledkezik. Hogy penig kegyelmes uram ezt
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én valami jutalomért cseledkedtein volna, az úristen az magamét 
is mindenemet ellenségem kezébe adja, ha énnekem csak egy 
pénzt, avagy egy pénz érő marhát is adott avagy igírt. Azért 
legyen nagyságod igaz bírám kegyelmes uram, hogy semmibe sem 
impingáltam nagyságodnak ellene, mégis alázatosan könyörög
vén nagyságodnak kegyelmes uram fejedelmem, ha tudhassam 
meg nagyságod kegyelmes jó akaratjából, mibe vétettem nagysá
god ellen, mert én bizony nem tudom feltalálni. Az felséges isten 
nagyságodnak napjait megsokasítván jó egészséggel], boldog 
hosszú élettel látogassa nagyságodat. Datum Constantinopoli 19. 
Augusti, anno 1633.

Az mi kegyelmes uram az Ámhád aga dolgát illeti: minemű 
igaz legyen azheli informatiója annak az jámbornak, Pap Márton 
uramtúl nagyságod kegyelmesen megértheti, hogy én azt mon
dottam volna, az . meddő marhát Erdélybe 3 s 4 forinton 
megvehetni. Mivel kegyelmes uram az az becsületes főember 
ez elmúlt napokba látogatnom jővén, két Ízbe is tanúbizonysá
got tőn róla csak magától, hogy 3 —4 reál talléron mondottam 
hogy megvehetni; úgy is mondottam penig ő neki, azt is nagysá
godnak hasznára, s nem is szinte bolondul cselekedtem, mert 
ha öt s hat talléron mondottam volna megvételét, azt könnyen 
meggondolhatta volna kegyelmes uram Ámhád aga uram, hogy 
nagyságod is annál feljebb akarja eladni és így annyira menne 
vámjával, harminczadjával és egyéb sok bajával az dolog, hogy 
itt, is megvehetnék közel úgy; kire nézve soha bizony kegyelmes 
uram emberét hogy kikiildje, reá nem beszélhettem volna. Az 
behajtásába penig mennyi kár, költség és baj lett volna, azt 
nagyságod bölcsen megitílheti; azért szólottám azért kegyelmes 
uram olyan közel az árához, hogy inkább reá beszélhessem. Úgy 
vagyon kegyelmes uram, hogy Barcsay urammal privatim beszél
gettem úgy, hogy az fejedelem mondok 3 s négy forinton talám 
az közönségessét megvétetheti Abrughbánya felé, az javát ha fel
jebb is, igen szép nyeresége leszen ő nagyságának belőle, ha tiz 
talléron eladhatja ő nagysága; de én kegyelmes uram Barcsay 
urammal nemcsak ezféle, hanem egyéb derekas és nagy dolgai 
felől is úgy beszélettem, mint nagyságodnak belső és meghitt 
szolgája előtt.

illustrissimae vestrae celsitudinis
servitor humillimus perpetuusque 

Stephanus Keőreössy m. p. 
de Tárad.

üzim : Illustrissimo principi domino domino G-eorgio Rakoczy sat,
Rákóczi/ kezével: 3. Sept. A. I. 1633., Pap  Márton.

Eredeti.
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Y. 1633. a u g u s z t u s  20.
Illustrissimis, magnificis, generosis et egregiis dominis milii 

plurimum observandissimis. Servitiorum meorum sat.
Az felséges isten nagyságtokat és kegyelmeteket mind végig- 

len csendes és békességes állapatban megtartván minden zűr
zavar indító embereknek nyughatatlan igyekezetjek ellen tartsa 
és áldja meg, amen.

Az mi kegyelmes urunkkal fejedelmünkkel egyetembe exten
dálván nagyságtok és kegyelmetekre is itt az portán való gyenge 
szolgálatocskám, tudván azt is, hazájához és fejedelméhez való 
hűsége mit kívánjon az jámbor szolgától országának; annak- 
felette énnekem is feleségem, gyermekim és az mi kevesem va
gyon, nem egyebütt, hanem nagyságtok és kegyelmetek között az 
mi kegyelmes urunk fejedelmünk birodalmában és országában va
gyon, — mely ratiókra nézve akarám nagyságtokat és kegyelmete
ket mostani ittbenn álló állapatjáról certificálnom ez levelem átal. 
Nyilvábban lehet nagyságtok és kegyelmeteknél, Székely Mózes 
csak nemrégen nagyságtok és kegyelmetek országából mi módon 
szökött ki, őtet nevelő édes hazájából, melyre azt hiszem, hogy őtet 
semmi nem egyéb, hanem az minden ratio nékül való aspiratio 
vitte, az ki az elmúlt napokba ide be az fővezérnek, muftinak és 
egyebeknek is levelet írván és promotiója felől serio törekedvén 
Jenőt, Lugast, Karánsebest nekik igírte, és az végbeliek az 
tömösvári passával, sőt még az budai vezérrel is consentiálván az 
végeknek annak iszonyú és gyalázatos alkolmatlanságának hogy 
már kezekbe való esésével felette igen futják az portát. Melyet 
én nagyságtok és kegyelmeteknek nem valami conjecturából, cir- 
cumstantiából, vagy külső informatióból tudok és írok, hanem 
szemmel látó és megtapasztaló dologból, melyet conscientiose is 
írok nagyságtoknak és kegyelmeteknek. Nagyságtok és kegyel
metek azért ez dolog felől úgy provideáljon, hogy az az egy ma
roknyi országunk nagyságtok és kegyelmetek idejébe olyan meg
becsülhetetlen kárt ne valljon, ki miatt még az maradékoknál is 
alkolmatlan emlékezeti nagyságtok és kegyelmeteknek ne marad
jon ; azomba én is ittbenn minden tehetségemmel az mi kegyelmes 
urunkkal fejedelmünkkel egyetembe nagyságtok és kegyelmetek 
igaz szolgája akarok lennem, az úristent segítségül hiván. Tartsa 
és áldja meg az úristen nagyságtokat és kegyelmeteket egész 
országostól jó egészséges és jó szerencsés boldog állapatba. Da
tum Constantinopoli die 20. Augusti, anno 1633.

Illustrissimarum, magnificarum, generosarum ac egregia
rum dominationum vestrarum

servitor paratissimus fidelisque 
Stephanus Keőreössy m. p. 

de Várad.
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P. S. Ez nagyságtok ős kegyelmeteknek szóló levelet im
már megírtam vala, liogy bizonyosan jelenték, hogy az mely 
ötezer aranyat az ország adajából az szegény megholt fejedelem 
defalcált volt, Székely Mózes azt is megigírte.

Czím: Illustrissimis, magnificis, generosis ac egregiis dominis, item 
prudentibus et circumspectis dominis trium  nationum incliti regni Transsyl
vania« etc. dominis mihi plurimum observandissimis.

Eredeti.

VI. 1633. a u g u s z t u s  22.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum meorum sat.
A z felséges isten nagyságodat kegyelmes uram jó egészsé

ges és jó szerencsés boldog hosszú élettel megáldván, minden 
gonosz akaróit és ellenségit lábai alá vesse nagyságodnak.

Az Székely Mózes és az több árulók dolga felől kegyelmes 
uram Pap Márton uramnak beérkezése után másnap mindjárást 
az vezérrel ő nagyságával szembe lévén, ad minus két egész óráig 
agitáltaték köztünk arról való disputatio és discursus az Murat 
passa dolgával egyetembe, Székely Mózes ellen ezekkel az ratiók- 
kal élvén: 1. hogy manifeste constál mind nagyságod s mind az 
országnál, hogy palatinus és Csáki practikája, melyet Horvát 
István átad effectuáltanak az végre, hogy nagyságodat utjából 
inkább visszavohassák; 2. Székely Mózes nagyságodnak adatott 
hitit (az többi is az szerént) posthabeálta; 3. az országnak ebbe 
sem híre, sem akaratja nincsen, sőt igen nagy zendülés volt az 
országba, hogy nagyságod ezféle árulókba soha egyet sem büntet 
meg; 4. hogy ez igazán az atname ellen való dolog, hogy az áru
lókat hatalmas császár országába avagy birodalmába nemcsak 
befogadják, hanem egyszersmind oltalmazzák is ; 5. hogy soha 
nagyságod senkivel az ország törvénye és akaratja ellen semmit 
nem cselekeszik s ezekkel sem cselekedett, sőt még az ország 
törvényébe is sokba nem procedál nagyságod, csakhogy inkább 
(az eleitűi fogván való mód szerént) az emberek ne nyughatat- 
lankodjanak; 6. hogy azokat én jól ismervén sem eszek, sem 
tekintetek, sem értékek semmi nincsen, sőt Székely Mózest az 
szegény fejedelem udvarából is kiűzte vala az rossz magaviselet- 
lenségéért; 7. hogy az országot is Csákival együtt ezelőtt is német 
kézben akarván ejteni, ezután is azon ember volna ő, ha módja 
volna benne, mivel onnét is vett alkolmatlanságot (így) ez nagy 
latorságra. Ezeken kivűl is kegyelmes uram több dolgokat, vala
miket feltalálhattam, mindeneket, melyeknek nagy része eszembe 
sem jut, de akkori alkolmatossággal élvén, az félj ül specificált 
ratiókat is igen breviter terjesztvén nagyságod kegyelmes szemei
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eleibe, az periig igen sok szóból állván, melyeket Pap Márton 
uram (eonceptussa lévén) megvilágosíthat nagyságod előtt aláza
tosan. Mint protegálja Murat passa azokat az árulókat, és mi- 
nemű í'enyegetődő levelet írt mind nagyságodnak s mind az 
karánsebesiek és lugasiaknak miattok, igen bő szóval eleibe 
adtam az vezérnek ő nagyságának annakutánna kegyelmes uram; 
sőt az melyik ártalmasb két levél volt, azt magam elmagyaráz
ván, és Züldfikár az vezérnek ő nagyságának törökül ugyan előt
tem megfordítván, nem kicsiny haraggal hallgató ő nagysága és 
rút gyalázatos emlékezettel is lévén Murat passa felől, két Ízbe 
is esküvéssel mondá, hogy sem híre, sem tanácsa nincs hatalmas 
császárnak, sem ő neki benne, sem penig akaratjokból nem csele
kedte. Annakutánna jelentéin az Piát Zsigmond megfogattatását 
is, mely absurdum, hogy követet megfogjanak. Melyen annál 
inkább búsulván azt mondá, hogy mindjárást megparancsolja 
hogy elbocsássák, de mind ezeket Murat passa részeg és bolond
ságból cselekedte, azt mondá, kegyelmes uram. Annakutánna igen 
submisse is, de úgy is az közben kegyelmes uram hogy meg 
is érthette valóságosan, mondám, hogy az istenért könyörgöfc 
nagyságodnak, hogy nagyságod ez igen nagy dolog felől siessen 
provideálni és ez dolgot megorvoslani, mert az egész országba 
ez dologért most felette nagy zendülés vagyon, hogy azok az áru
lók is kiszöktenek az országból és mindjárást nyomába mind az 
fejedelmet az én kegyelmes uramat, s mind országokat tűzzel 
vassal fenyegeti követjét is megfogatván az én kegyelmes uram
nak, az országnak becsületes atyjokfiát. Emlékezzék meg nagysá
god arról, mondok elsőbe, miultátúl fogva az én kegyelmes ura
mat isten az fejedelemségre választotta s nagyságodat is erre az 
méltóságra helyheztette, minemű nagy bizodalommal volt ő nagy
sága nagyságodhoz; annakfelette mind az országnak és feje
delmünknek igazságának és szabadságának minemű nagy aka
dályára nézendő dolog ez, melyet ha nagyságod bölcs elméjével 
lecsendesíteni nem siet, nem tudom, mi következhetik belőle, 
mivel Szinán passa idejébe az ország majd hasonlóul megbúsul
ván ennél kissebb dolgon, kilencz avagy tíz esztendeiglen való 
tűz jött ki belőle. Hogy az nagyságod fővezérségének igazgatása 
idején valami zűrzavar és háborúság ne indittassék és minden 
nemzetség eleibe terjedjen, hatalmas császár minemű nagy igaz
sággal bírja minden híveit és hozzá ragaszkodóit, nagyságodnak 
is (mondok) (kit isten eltávoztasson sok esztendeig) holta után 
is éljen jó híre neve az magyar nemzet között, az mint több pa
radicsomba bement vezéreknek is, és az boldog emlékezetű szul
tán Szulimán és mostani hatalmas császárunknak is atnaméja 
meg ne sértődjék: mindezeket nagyságod kegyelmes szemei 
eleibe vévén és bölcsen megitílvén, azokat az árulókat párán-
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csolja kézbe adattatni mind az országnak s mind az fejedelem
nek az én kegyelmes uramnak, kiért nagyságodnak is az én 
kegyelmes uram ő nagysága országával egyetembe örök hála
adásba lehessen hatalmas császárunk után. Mindezeket is ke
gyelmes uram igen szép csendességgel elhallgatván, azt kezdé 
kérdezni, hogy micsoda emberek lehetnek azok. Kiknek mivolto
kat kegyelmes uram fejedelmem én ez mostani állapathoz illen
dőképpen describálám. Annakutánna kegyelmes uram azt kérdé 
tűlem, hogy tahim az ország akaratjából jöttek el, avagy valami 
nagy bántódások volt. Melyre kegyelmes uram én azt mondám, 
hogy nagyságod előtt az fejemet kötöm belé, hogy sem híre, sem 
akaratja az országnak abba nincs, sőt igen nagy ellene vagyon; 
magokat is az ország törvénye kívül soha az én kegyelmes uram 
nem bántotta, sőt az országba ő nagysága mindeneket többire 
érdeme felett is becsül. Melyre kegyelmes uram azt mondá, hogy 
semmi gondolkodásba az urad ne legyen, az ország is csendesed
jék meg, mert ha az ország akaratjából nem lesz elszökések, 
semmi gonosz innét nem leszen, elő sem veszik azoknak szarokat, 
ez mondását az vezér kegyelmes uram két rendbeli esküvéssel 
affirmálván, csakhogy úgymond, elsőbe igazán végére kell menni 
az dolognak. Melyre kegyelmes uram én viszont azt mondám, 
hogy, hogy merném fejemre kötni, ha külömben volna. Melyre 
azt mondá, hogy hadd értsünk csak az más részről is. Tovább 
ezt kegyelmes uram alkolmatlannak itílvén urgeálni, annak- 
utánna mondám, hogy én úgy tudom, hogy mind az ország s 
mind az én kegyelmes uram becsületes követeit bocsátja ide be 
ez nagy dolog felől, mely ország követei, ha tanúbizonyságot 
tesznek felőle, hogy az ország híre s akaratja nékül szökött el, 
immár ebbe igazságát mutassa nagyságod, hogy az atname tar
tása szerént aztán adassa kézbe. Melyet kegyelmes uram feje
delmem (igazsággal írok nagyságodnak) hogy megcselekeszi vala, 
sőt el is kezdette vala megigírni, melyet magam is eszembe vők; 
annakutánna Juszuph aga is privatim megmondd, de az áruló 
Zöldfikár aga akadályt csinálván benne, az halasztatá az vezér
rel ő nagyságával, hogy az atnamét felkeresteti, és mindenekbe 
az szerént akar cselekedni. Az Murat passa dolga felől penig 
kegyelmes uram azt mondá, hogy az mint kereste, lígy találta.

Ez audientiánk végbe menvén kegyelmes uram, harmad 
nappal utánna érkezett Murat passának az öcscse, Nezir aga 
nevő, de nem az szolnoki alajbég, az ki mind Murat passátúl s 
mind Székely Mézestül levelet hozott mind az fővezérnek ő 
nagyságának, muftinak és Ibrahim effendinek, hogy őtet promo- 
veálják az fejedelemségre, Lugast, Karánsebest, Jenőt nekik 
adja, annakfelette az ötezer aranynyal is audeálja (így) az 
ország adaját, mely ötezert szegény megholt fejedelem minuált
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volt. Mutogatott az áruló valami levelet is Tömösváratt, hogy 
az ő atyjának (nem tudom melyik császár) úgy adta volt az 
erdélyi fejedelemséget, hogy ő reá is reá szálljon. Az feljül speci- 
ficált promissumokra nézve azért kegyelmes uram az végbeliek 
igen serio fogták az dolgot, úgy annyira, hogy mind Musza 
passátúl s mind az végbeliektűl külön (az mint ez Nezir aga mon
dotta) útban vannak követjeik; ezen dologrúl penig Zöldfikár 
agának mind Székely Mózes és Murat passa levelet irtanak, az 
következendő követek is levelet hozandók. Mely Zöldfikár aga, 
ha módja volna benne kegyelmes uram, bizony teljes tehet
ségével promoveálná az dolgot; de én is annyira praeveniáltam 
tacite és annyira megkötöztem, hogy az mufti és az fővezér ő 
nagysága előtt (az penig kegyelmes [uram] az szép dolog, hogy 
ugyan maga átal) hogy ott csak meg sem meri említeni. Az 
Murat passa atyjafiától is elvette ugyan az leveleket az vezér ő 
nagysága, de magát megszidogatván kiűzte előle; bizony azt 
hiszem kegyelmes uram, hogy ha igen kedves lett volna követ
sége, olyan gyalázatosán nem járt volna. Requiráltam volt ez
előtt is alázatosan nagyságodat kegyelmes uram fejedelmem, 
hogy nagyságod az után az hitetlen és hálaadatlan Murat passa 
után egy cseppet se járjon, ihon most is mennyi érő ajándékot 
küldött nagyságod neki; most is kegyelmes uram azon dologrúl 
akarom nagyságodat az szerónt alázatosan requirálnom, mert 
az lator embert semminemű jótéteményekkel meg nem enyhíthetni , 
az a jándék is csak oda leszen; istent segítségül hi van azon 
vagyok, hogy nem is árthat nagyságodnak semmit.

Minekünk kegyelmes uram fejedelmem audientiánk viszont 
die 21. Augusti lön az vezérnél ő nagyságánál, Zöldfikárnak nagy 
kedve ellen, akkor resolválván az vezér ő nagysága fideliter 
magát, kinek sok szép gyönyörűséges beszódit és discursussit 
hogyha nagyságod valahonnét hallgathatta volna, bizonnyal írom 
nagyságodnak kegyelmes uram, hogy annak az egy nehány ház 
jobbágynak, melyet nagyságod kegyelmességéből igírt, harma
dánál inkább akartam volna; hallhatta volna nagyságod, mely 
atyai kedvvel, mely jó akarattal és mely sok szép maga aján
lásával lön nagyságodhoz országával egyetembe, úgy annyira 
kegyelmes uram, hogy nem hiszem, hogy akármely üdőbeli vezér 
is erdélyi fejedelemhez és az országhoz nagyobb affectussal lehe
tett volna. Mert azt egy nehány ízbe iterálván erős hittel penig, 
hogy valamig nagyságod hatalmas császár hűségébe megmarad 
országával egyetembe, ő nagysága nagyságodnak édes atyja akar 
lenni országával egyetembe, és soha addig innét bántódástúl csak 
ne is gondolkodjék nagyságod, ezt egy nehány ízbe committál- 
ván énnekem, hogy megírjam ez szerént nagyságodnak kegyelmes 
uram ; Pap Márton uramnak is igen megparancsolá, hogy se
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többet az velem való beszédhez ne tegyen, se el ne vegyen benne, 
hanem ez szerént mondja meg nagyságodnak.

Hogy nagyságod kegyelmes uram méltóságos fejedelem
ségének mutatiója felől dubitál, azt az vezér ő nagysága igen 
nehezteli; sőt hogy nagyságod többé azfelől ő nagyságának ne 
írjon, énnekem meghagyá, hogy megírjam nagyságodnak. De 
mindezekről kegyelmes uram fejedelmem bőségesben Pap Márton 
uram oretenus informálhatja nagyságodat, mivel ő nagyságának 
sok szép beszélgetésinek és maga atyai ajánlásának sok iidő 
kévántatnék megírásába, kiváltképpen ha eszembe jutna, melyet 
hizelkedés kiyűl írok nagyságodnak kegyelmes uram fejedelmem, 
nem lévén az soha kenyerem; én is penig az mi kicsiny tehet
séget az úristen adott, meg akarnám mutatnom mind hűségemet 
s mind maroknyi industriacskámat az beszédbe és discursusba. 
Azt is előmbe adá kegyelmes uram, hogy megírnám nagyságod
nak, hogy nagyságod, az kikkel illik, az országba szerettesse 
magát, az kik penig vétenek, büntetetlen ne hagyja nagyságod.

Mind ezeknek azért kegyelmes uram conclusiója az lön, 
hogy nagyságod külön, az három nemzet viszont külön-külön 
Márton uramnak kiérkezése után követeket küldjön be, az kik 
tanúbizonyságot tegyenek, hogy azok az árulók az országnak 
híre s akaratja nékül szöktenek ki, s akkor aztán valamit az 
atname continuál, az szerént cselekesznek. Nagyságod azért 
kegyelmes uram az követeket igen megválogattatván, mentül 
nagyobb és igazabb hívei lesznek nagyságodnak, sietséggel ex- 
pediálja be őket mind az három nemzetből, s az szerént az 
nagyságod követét is, ezek penig kegyelmes uram ugyan férfi 
emberek és gravis personák legyenek. Éhez kegyelmes uram 
fejedelmem úgy kell nyúlni, az többi is ezféle gonosz humorú 
emberek példát vehessenek, mivel azt is mondotta kegyelmes 
uram az Murat passa embere, hogy még több főemberek is 
jőnek azok után az árulók után, melyre nagyságodnak kegyelmes 
uram igen nagy vigyáztatásának kell lenni, én nagyságodnak 
ennekelőtte is megírván alázatosan, hogy gyökeri is lehetnek 
még annak az gonoszságnak Erdélybe.

Ha az kapucsi passa Budáról olykor érkeznék meg kegyel
mes uram, hogy az országnak gyűlése fennállana, talám nem 
ártana az országnak hehivatni és előtte tanúbizonyságot tenni 
az árulóknak ratio nékül való kiszökések felől, és az átal is 
Írni az vezérnek ő nagyságának, muftinak és Ibrahim effendinek. 
Ha penig kegyelmes uram eloszlott volna is és nagyságodnak 
kegyelmesen tetszenék, az méltóságos tanácsi együtt lévén, hi
vatná be és instruálná az szerént, de nagyságod kegyelmes 
uram ott ne lenne. Én kegyelmes uram az országnak is ím egy 
levelet küldöttem, ki ha gyűlés felett találná ő nagyságokat és
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ő kegyelmeket, akarván incitálnom ez dolognak valóba felser
kentésére. Mind ezeket penig kegyelmes uram azért kell csele
kedni, hogy noha igen jó az fundamentum, mindazonátal teljes
séggel megmozdulhatatlan legyen. Az úristen kegyelmes uram 
nagyságodnak jobbja felől lévén, bizonnyal írom nagyságodnak, 
hogy ezeket megszégyeníti, az minthogy eddig is minden gonosz 
akaróival is az szerént cselekedett nagyságodnak. Ugyanazon 
nap kegyelmes uram az muftival maga kertjébe szembe lévén 
csak privatim Cornelius urammal és Pap Márton urammal, 
salutálván praesentálám az nagyságod méltóságos levelét, verbis 
penig proponálám azoknak az árulóknak kiszökéseket, és Murat 
passának tűzzel vassal való fenyegetődését, az kin igen csodál
kozván azt mondá, hogy nem az hatalmas császár, sem az porta 
akaratjából cselekedte, és számot is kell adni Murat passának 
arról az cselekedetéről, azt elhigyjem. Proponálám kegyelmes 
uram azoknak az árulóknak is nagyságod ellen való ártalmas 
és mód nékül való intentumokat. Melyre azt mondá kegyelmes 
uram, hogy oly atyai szível vagyon nagyságodhoz az fényes 
porta, hogy valamig nagyságod és országa hatalmas császár 
hűségébe meg marad, soha nagyságodhoz csak szándékkal is 
gonoszszal nem leszen, az ő jó akaratjába is nagyságod semmit 
ne kételkedjék. De ezeket is kegyelmes uram strictebb írom ki, 
hogysem az beszéd lön. Annak alkolmatosságával kegyelmes 
uram az assecuratoriát is kezdettem vala sollicitálni; de arra 
többire semmi válaszom nem lön.

Az árulók dolga felől penig kegyelmes uram én azt conji- 
ciálom, hogy ha kézbe nem adnák is valahogy, avagy az, hogy 
törökké kell lenni, mintegy Márkházi Pálnak, avagy törekednek 
mellettek, hogy nagyságod megkegyelmezzen nekik. De hogy 
elő mennének nagyságod ellen való lator propositumukba, arról 
nagyságodnak kegyelmes uram nem illik csak gondolkodni is, 
mert bizonnyal írom nagyságodnak, az mint azelőtt is, hogy 
valamig az ország az nagyságod hűségébe és igazságába meg
marad, kapikihája is legyen jámbor nagyságodnak, az soha nem 
leszen.

Nagyságodnak kegyelmes uram fejedelmem akarám alá
zatosan értésére adnom: itt az portát kiváltképpen csak két ember 
gubernálja, az fővezér és az mufti; ezeknek igen kedves és 
titkos tanácsok Ibrahim effendi, az is bizony nagyságodnak 
kegyelmes uram igen jó akarója lévén, ha nagyságodnak úgy 
tetszik kegyelmes uram és nagyságod kegyelmes jó akaratja, 
most hogy az ország követeivel az nagyságod követe is bejő, 
az ajándék de kiváltképpen az fővezérnek ő nagyságának le
gyen olyan méltóságbeli fejedelemtűi jött, az mint nagyságod. I tt 
én egy kegyelmes uram egy rossz embernél több gonosz akaró
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ját nem látom nagyságodnak, áldott az úristennek neve, hanem 
mind jó akarója.

Az - nagyságod méltóságos írása szerént nagyságodnak 
kegyelmes uram alázatosan könyörgök, hogy az adót nagyságod 
idejébe szolgáltassa he; mert valamikor nagyságod kegyelmes 
uram azt cselekeszi, mindannyiszor kötelezi nagyságod hatalmas 
császárt és az portát, hogy nagyságodat és országát igazságába 
és szabadságába megtartsák.

Én kegyelmes uram tacite azon vagyok, hogy Murat passát 
megváltoztassák az úristent segítségül hiván; abba az remény
ségbe is vagyok kegyelmes uram, hogy ha hertelen nem is, de effec- 
tuálom; nagyságod is több keménységet, hogysem utánna való 
járást mutathat immár hozzá. Hogy Fiát Zsigmondot elbocsát
tassa, arról való parancsolatja az vezérnek ő nagyságának régen 
elment kegyelmes uram.

Az mi kegyelmes uram az Strazburgh dolgát illeti, mihelyt 
beérkezett, másnap mindjárást szembe voltam vélle az Cornelius 
uram házánál ő nagysága praesentiájába, ott lévén Pap Marton 
uram is, kinek kezét fogván úgy kezdém el szómat, hogy a,z én 
kegyelmes uram azt tudja, hogy nagyságod Velencze felé ment, 
mivel úgy concludált volt ő nagyságával. Melyre kegyelmes uram 
ex rancore azt mondá, hogy ő nem subditussa nagyságodnak, 
mint mi, hogy az nagyságod parancsolatjától dependeálna. 
Melyre én viszont azt mondám, hogy az én kegyelmes uramnak 
sok subditussi vannak ilyenek, mint nagyságod, tudja maga is. 
Annakutánna kérdem, mit akar sollicitálni. Egyátaljába nem de- 
negálá, hogy, publicumot és privatumot; privatumot az Cata
rina dolgát. Én azt kérdem, az Caterina dolgának sollicitálására 
kitűi vagyon instructiója. Melyre kegyelmes uram azt feleié, 
hogy ő neki az boldog emlékezetű svécziai királytól, melyet 
írásával bizonyít meg. Melyre kegyelmes uram én azt mondám, 
hogy az úristen immár őtet elkévánván az élők közűi, ő vélle 
együtt az az instructio megholt és füstbe ment. Melyre kegyel- 
uram azt mondá, hogy ha tiz királyok meghalnak is, de az 
követségek fennállanak. Melyre én azt mondám kegyelmes uram, 
hogy ha az követségek ad publicum regni extendálnak, fennáll
hatnak ; de ha ad aliquam privatam personam, elromolnak és 
semmivé lesznek. Melyet kegyelmes uram azont állatván én 
viszont azt kérdém tűle, hogy kitűi vagyon most dependentiája. 
0  azt feleié, hogy az királynétól és az tanácsitól; azt penig 
minden ember úgy tudja, hogy az cancellariustól, Oxisternel 
uramtól ű nagyságától. Melyre kegyelmes uram azt mondá, 
mind ő nálánál s mind nagyságodnál elébbvaló fejedelmek van
nak, az kik ez dologra nézendők. En viszont azt mondám kegyel
mes uram (sőt úgy megbámultam vala, hogy ha másutt lesz vala,
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bizony megöklözni sem szánom vala), hogy az én kegyelmes 
uram, tudják azt mindenek s magad is, ha conscientiose szólasz 
felőle, hogy az keresztyén fejedelmek között egyik és nem is 
utolsó, teneked is érdemed felett való jóval volt ő nagysága; de 
ezféle szavaiddal azt akarod-e, hogy az én kegyelmes uramat az 
keresztyén fejedelmeknek ellenségévé csináljad, avagy barátjává. 
Melyre azt mondá kegyelmes uram, hogy lássa, úgymond. Melyre 
én viszont azt mondám, hogy elég számot az te életednek el- 
fogy[ás]ával ezfelől az keresztyén fejedelmek előtt nem adhatsz. 
Melyre azt mondá kegyelmes uram, hogy ő neki az ő protestatió- 
jára oly resulutiója vagyon nagyságodtól, az ki ő neki elégséges 
számadás. Annakutánna elolvasván előttem mind végig az pro- 
testatióját, minemű resulutiót tött kegyelmes uram nagyságod, 
utánna azt is de verbo ad verbum elolvasá, mely énnekem kegyel
mes uram az én vékony értelmem szerént igen csudálatosnak és 
nehéznek is tetszék jövendőkre nézve, még penig méltóságos 
sigillumja alattiévén nagyságodnak. Annakutánna mondám, hogy 
az mikor az én kegyelmes uram ez resulutiót adta volt, azkor 
külömben volt az dolog, mert ő nagyságának bizonyosan meg
hozták volt, hogy induciát csináltanak az unitus fejedelmek az 
római császárral, mely alatt békélleni akarnak; ő nagysága is 
az én kegyelmes uram ahozképest úgy közelített volt az békes
séghez, hogy mind maga ő nagysága, s mindenek azt tudták, 
hogy megleszen az békesség. De mihelyt ő nagysága securussá 
lőtt az oda fel való induciának füstbe haszontalanul menetelibe, 
ő nagysága is in suspenso hagyta az békességet. Ez szó után kegyel
mes uram az csomó levelet, melybe mind az nagyságod, Oxisternel 
uram és egyéb levelek is voltának kezébe adám azt mondván, hogy 
úgy cselekedjék, hogy az unitus fejedelmeknek csak maga fejétűi 
való járásával kárt ne (így) tenni ne igyekezzék, mert bizony 
végbe sem viszi, akadályt is csinál igen nagyot penig. Ez szókra 
nézve kegyelmes urain csak princeps vesternek mondván nagy
ságodat, én azt mondám, hogy még az uraid is másképpen emlé
keznek az én kegyelmes uram felől, és felkelvén kijövék. Corne
lius uram utánnam jővén kegyelmes uram, és megcsendesítvén 
viszont öszvehoza bennünket, hát ő is (az Oxisternel uram levelét 
is megolvasván) másképpen beszél. És ezek után az az conclusio, 
hogy addig semmit sem urgeálnak (melyet Pap Márton uram 
előtt ugyan hitekre is assecurálának), valamig nagyságodtól 
válaszom nem jő, hogy ha bocsátótta-e nagyságod ez ideig ró
mai császárnak kezébe valami javát az német fejedelemasszony- 
nák, avagy nem, mivel azzal akarna az német császár egyfelől 
az confoederatus fejedelmek ellen hadat fogadni. Ennekutánna 
becsülettel válánk meg egymástól. Mindezekből kegyelmes uram 
azt nemcsak conjiciálom, hanem bizonyosan hiszem, hogy ha
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nagyságod az némettel megbékéllik oly formán, hogy az Caterina 
javaiba nagyságod császár kezébe ad, az unitus fejedelmek ellen- 
ségi lesznek nagyságodnak, s még az török nemzet is megbotrán- 
kozik, hogy ennyi üdőtűl fogva zergőlődünk (így) az német ellen 
való hadakozásra, azomba csak abba hagyjuk ; avagy az econtra, 
hogy az német császár ellen való hadakozáshoz kezd nagyságod, 
úgy viszont ellensége az német császár leszen nagyságodnak ; de 
nagyságod bölcs tanácsával együtt azt hiszem, hogy azon igye
kezik, hogy mindenüé az békességgel satisfaciáljon nagyságod 
kegyelmes uram.

Az francziai király követével való discursus felől immár 
ez előtt való levelembe alázatosan informáltam nagyságodat, 
melyet ezelőtt ötöd avagy hatod nappal küldöttem el.

Az muszkák kegyelmes uram itt az mit sollicitáltanak, 
obtineálták az sok adományra nézve; másodszor, ■ hogy arra 
kötötték magokat, hogy az persákat derék haddal hátúi vevén, 
satisfaciálnak nekiek; harmadszor, adatott olyan alkolmatos- 
ságok is, hogy az kozákok nem régen egy tengermelléki mező- 
várasra 'kiütvén, az többi között egy főmullának fejét vévén, 
feleségét elrablották és rútul élvén vélle, hat ezer talléron ki
váltották volna, de nem adták, hanem elvitték. Melyekre nézve 
hadat conscribáltanak az lengyelek ellen Abaza és Kanta,mir 
passák szerdársági alatt, és mentül nagyobb hadat készíthetnek 
azon vannak kegyelmes uram, ehez toldalékúl adván az havasalji 
és moldvai vajdákat. Úgy értem kegyelmes uram, hogy oda is az 
hepmán vigyázásba vagyon, kiknek exitussokat az hamar való 
üdő megmutatja. Ha penig kegyelmes uram meg nem mérnek 
víni (az lengyelnek is az dologhoz jó készületi lévén), azon múlik 
el, hogy ezek nem mertek belékapni; ha penig készületi az len
gyelnek nem leszen hozzá, bizony nagy romlást szenvednek 
szegények, mert bizonyos dolog az, hogy az parancsolat kin 
vagyon, hogy reá menjenek. Vagyon olyan folyó hír is kegyelmes 
uram, hogy az főhán fia felette nagy rablást tött volna Muszka
országba, melyet én két okból hiszek e l; elsőbe, az bizonyos, 
hogy régen elment valahová; másodszor, az is bizonyos kegyel
mes uram, hogy Abaza passa ez elmúlt napokba egy levelet irt 
az vezérnek ő nagyságának, hogy az tatár hánnal ő nagyságá
val oly végezése volt, hogy egymással bizonyos helyen megegyez
vén, úgy menjenek Lengyelországra; de ő az végezést posthabe- 
álván, régen másua ment.

Az persáknak dolgokat kegyelmes uram most úgy értem 
lenni, hogy az mely felette erős és szoros utakon Persia felől az 
geörgianusokra volna az út, melyet itt gürcsiknek hínak, azt az 
erős utat állott á[k| be az gürcsiak, hogy reájok ne mehessen 
az ellenség. Melyet az persák látván, hogy felette nagy kár
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nékiil ha hozzájok térni is de nem lehet, aliozképest felette 
igen sok parasztságot hajtván fejszékkel reá, egy nagy havason 
akarnak átal utat nyitni reájok; melyet ha végbe vihetnek 
kegyelmes uram, obruálják őket, mivel most is nem az győze
lemért, hanem az oltalomért hadakoznak; eleget sollicitálják az 
portát, immár régen is vannak itt, de még ez ideig rövid válaszok 
vagyon; ha az elkel tűlök, bizony kegyelmes uram nagy paizsok 
héjával lesznek; most az persák is egyesek az egy főuron 
kivűl, mely az gürcsiakhoz szökött volt.

Manó Ogli is országostul elpártolt kegyelmes uram · csá
száriul, kinek compescálására egy felől az sámi passa, másfelől 
az kapitán passa ment az vízi erővel.

Az patriarchával kegyelmes uram Pap Márton uram
nak praesentiájába beszélvén, az oda be való fogoly papnak 
igíretit és az görögöknek azfelől való kezességeket csak ma- 
gamtúl proponálám, és igen kerülő beszéddel, hogy valami 
contributióval lenne, igen felette gyengén csak magamtúl persva- 
deálám; de arra nem resolválván magát kegyelmes uram azt 
mondá, hogy az papságnak generális gyűlése leven, becsülettel 
akarja nagyságodat meglátogatni követe által. Melyre én azt 
mondám, hogy ha aranynyal az bőrét megtöltenék is, de arról 
soha ne gondolkodjék, mert soha bizony nagyságod akaratja 
ellen el nem bocsátja. Melyet igen felette köszöne kegyel
mes uram.

Az muszkákkal is szembe voltam kegyelmes uram, meg
adván az nagyságod méltóságos levelét, de azoknak csauszok 
Zöldfikár, az ki felette igen őrzi őket, privatim bizony még ez 
ideig kegyelmes uram hozzájok nem térhettem; ha módot ejthetek 
benne, azon leszek kegyelmes uram.

Az kar-vas felől kegyelmes uram bizony eleget törekedtem 
és eleget futkostattam az Józsefet, de sohult többet nem találtam 
egy örménynél, az ki meg tudta volna csinálni, mivel az kar-vas 
diakbekiri mű, ez örmény is ott tanulta az mívet; másfélszáz 
oroszlányos tallérba igen nehezen alkudtam meg vélle kegyelmes 
uram. Énnekem bizony igen olcsóba tetődvén*) az alkuvás, s azt ké- 
vántam, hogy ismeretes embereket vessen kezesnek, mivel előpénzt 
40 tallért kell adnom, az kar-vasnak is nála kell állani; arra is 
igírtem kegyelmes uram magamat, hogy ha kedvem szerént 
csinálja, két avagy 3 tallérral megjobbítom az szegődséget; de 
bizony kegyelmes uram három holnapnak előtte meg nem csinál
hatja, azon penig ugyan meg is esküvék, hogy éjjel nappal rajta 
leszen, és addig semmit egyebet nem dolgozik; holnap kell

*) tetszvén.
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kegyelmes uram immár az kezeseket elő állatni. Még azután 
csináltathatni aztán olyan drága kar-vasat, az minemű felől 
nagyságod énnekem kegyelmesen parancsolt. Az mostani kar
vasnak megcsináltatása és tisztításátúl kegyelmes uram adtam 
900 oszporát; nyolcz avagy kilencz kő héjjá volt.

Ha nagyságodnak kegyelmes uram embere jő he, viszont 
írjon nagyságod Murteza passának levelet, kiváltképpen az 
oda fel való minden állapatokról; melyet most nagyságod küldött 
volt, azt immár elküldöttem az kihaja átal. Húszain agának is 
kegyelmes uram megadtam az nagyságod méltóságos levelét, azt 
monda, hogy megfordittatja; ezután is nagyságod kegyelmes 
uram ne feletkezzék el róla, az most igen kedves ember császár
nál, fő kapucsilár kihaja.

Az mely két mandátumoknak az vezértűi ő nagyságától 
való extrahálások felől nagyságod kegyelmes uram parancsolt 
vala kegyelmesen énnekem, azt két okra nézve el kelle halasz- 
tanom; egyikért, hogy ilyen nagy dolgok közé elegyítenem 
alkolmatlannak tetszék; másikért, hogy Pap Márton uram azt 
monda, hogy azokra nézve kell extrahálni, hogy mikor nagyságod 
vagy Fejérváratt, vagy itt az portán vásároltatni akar, har- 
minczadosok és egyéb tisztviselők útjába az nagyságod emberit 
meg ne háborítsák vélle; az nagyságod parancsolatja penig 
kegyelmes uram azt tartotta, hogy az postákat ne háborgassák, 
sőt postalovakkal is segítsék, hogy hamarább járhassanak; ez 
nemzet között penig kegyelmes uram én úgy tudom, hogy sem 
az postaló adás, sem az gazdálkodás nem szokás; azt hiszem 
kegyelmes uram, hogy fel sem vennék, hanem ha csausz leszen 
vélle. Kiváltképpen postalovat én ugyan nem látám kegyelmes 
uram hogy adtanak volna, maga kétszer is voltam szegény 
megholt kegyelmes uram idejébe Nándorfejérvárra szegénynek 
szolgálatába, még azon belől is egyszer. Mindazonátal kegyel
mes uram nagyságod ujobban parancsoljon kegyelmesen felőle, 
és ahoz tartom magamat, az mit nagyságod kegyelmesen 
parancsol.

Itt kegyelmes uram egy nyomorult vén rab vagyon, Piskóti 
Máténak hivattatja magát, az kit még Eger megszállásakor 
hódolt földről, az debreczeni mezőről göhöly mellől vittenek 
volt el, nem tartván nyavalyás, mivel az hely hódolt volt. Mely 
szegény öreg embernek rokonsági most is mind Piskóton s mind 
magam Gálos-Petri nevő jószágocskámba vagyon, mely Gálos- 
Petri az Ér mellett Piskóthoz egy kis mélyföld; az kiket nevez 
kegyelmes uram, magam is ismerek bennek. Reménykedik nyava
lyás és esedezik az istenért is, hogy törekedném szabadulásába. 
Nagyságodnak alázatosan könyörgök szegény mellett, hogy 
nagyságod írna egy levelet szegény mellett az vezérnek ő nagy

6*
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ságának szabadulása felől; azt hiszem kegyelmes uram, hogy 
nem sok törekedés kellene hozzá, az nagyságod tekintetiért és 
levelét látván; az úristen is megáldja nagyságodat kegyelmes 
uram érette, szegény elesett vén embernek ha szabadulása leszen 
az nagyságod kegyelmes providentiája után.

Ha kegyelmes uram még az marhát meg nem indították 
volna, az szegény Bairam csausznak és Józsefnek egyet-egyet 
méltóztatnék nagyságod kegyelmesen küldeni, bizony eleget 
szolgálnak kegyelmes uram szegények.

Az jeruzsálemi patriarchátúl, sőt az egész görög nemzettűi 
el akarván mind erővel, ravaszsággal és sok igírettel, adomány
nyal kegyelmes uram az olaszok az patriárkaságot venni, és az 
ott való szent helyektől őket elrekeszteni, nyavalyás vén ember 
az pátriárka maga fáradott ide Konstantinápolyija, és az itt 
való patriarchával együtt magokat igen erősen akarván meg- 
ótalmazni igazságok mellett, minket is, az kik közel való hiten 
vagyunk hozzájok, requiráltanak vala felőle kegyelmes uram. 
Mely felől Cornelius urammal beszélgetvén, az mint lehetett, 
törekedtünk vala is mellettek, és hiszem is istent, hogy kedves 
exitussa leszen; ellenibe az francziai király követe és az ve- 
lenczei követ is az olaszok mellett igen törekedtenek, sőt az mint 
bizonyosan értettem kegyelmes uram, többet ötven ezer arany
nál igírtek volt az fővezérnek, muftinak, kazeskereknek és Ibra
him eífendinek s egyebeknek is. Én azzal az ratióval állattam 
kegyelmes uram, hogy noha nagyságod énnekem nem parancsolt 
felőle, de nagyságod is többire egy hiten lévén vélle, nagyságod
nak nagy szomorúságára lenne, ha az hit dolga megváltoznék 
ott, mely egy nehány száz esztendőtől fogván fennállott; ezen
kívül állattam több magok hasznára és kárára is nézendő dolog
gal, az mint feljebb is alázatosan jelentéin nagyságodnak. Hisz- 
sziik istent, hogy az pátriárka részekről szerencsés kimeneteli 
leszen, melyre nézve kegyelmes uram az jeruzsálemi pátriárka is 
nagyságodnak egy hálaadó levelet irt, és arra is az messze való 
szent földre nagyságodnak jó híre neve terjed.

Az fővezér ő nagysága kegyelmes uram nagyságodnak 
sok köszönetét hogy írjam, két ízbe is megparancsolá. I tt Pap 
Márton uram kegyelmes uram becsülettel viseli magát; egyéb
ként csintalan szabású, ón nem tudom kegyelmes uram, mit 
látott. Az felséges isten sat. Datum Constantinopoli, die 22. 
Augusti hora vespertina, anno 1633.

Ilustrissimae vestrae celsitudinis
servitor humillimus perpetuusque 

Stephanus Keőreössy m. p. 
de Várad.
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Czim : a szokott a  fejedelemnek.

A  fejedelem kezével: 3. Septembris A. I. 1633., Pap  Márton. 

Eredeti.

VIL. Í633. a u g u s z t u s  25.
Georgius Rakoezy sat. Generose fidelis dilecte. Salutem sat.
Hűséged 7. praesentis Konstantinápolyból írott levelét 23. 

huius liozá meg a havaseli vajdának egy postája, kire most de- 
rekason választ tenni nem akarunk, mivel az Székely Mózesek 
elmenetelek miatt országunknak statusi mostan generalis gyűlé
sekben lévén itt Fejérváratt, nem kevéssé indultának meg azon 
a dolgon, és hogy az ide ki való némely török tisztviselők favor- 
ral mutatják magokat hozzájuk és biztatják annyira, hogy egyező' 
szível kicsinytől fogva nagyig azon szóval mondják kiáltják, 
készebbek inkább mind egy lábig meghalni, mintsem régi szép 
szabadságokban így megromlani, melyet az nagyemlékzetű szul
tán Szulimán császár dicsíretes erős athnaméjával megengedvén 
és állatván országul ő kegyelmeknek, azolta minden hatalmas 
császárok intacte megtartottak, melyet hűséged igen hamar bő
ségesben és voltaképpen megért vitézlő Balogh László hívünk
től, kit az egész statusok internunciusul választván ez dolog
ból beküldeni az fényes portára, ezen holnap vagy holnapután 
minden bizonnyal elküldik.

Mi, istennek legyen hála, ide ki mostan békével és csendes
ségben vagyunk. Az eperjesi tractának is immár tizenöt nap 
alatt egyfelé valamelyfelé el kell vállni, s inkább hisszük azt, 
isten jó végre adja, mintsem kedvetlen kimenetelit vámok. Az 
oda fel való állapat mégis azonban vagyon, erőssen hadakoznak, 
kíméletlenül húzzák vonszák egymást. Nekünk egy nehány felől 
bizonyosan írják, hogy csak az elmúlt két vagy harmadfél hol
nap alatt négy vagy három helyen külön-külön való generálisok 
között nagy erős harezok, vérontások lőttének és mindenik har- 
ezon az svedusoké lőtt volna a győzödelem. Ezután ha mi ujob- 
bak érkeznek, ismét el nem mulatjuk hűségedet tudósítani. Ipsi 
de coetero sat. Datum in civitate nostra Alba Iulia, die 25. 
Augusti, anno domini 1633.

G. Rakoezy m. p.
A  f e j e d e l e m  k e z é v e l : Az assecuratoriát ha kegyelmed jó 

módjával impetrálhatna, nem árt, hogy ha végben nem menne az 
eperjesi tracta, abból se legyen fogyatkozásunk.

Czim: Generoso Stephano Keöreössy de Várad, in fulgidissima porta 
ottomanica continuo oratori nostro etc. fideli nobis dilecto.
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Köröxsy kezével: Székely Jánossal együtt jö tt levél, melyet egy 
kalarás hozott die 10. Septembris circa horam 9., 16315.

Eredeti.

VILI. 1653. a u g u s z t u s  30.
Az úristen o felsége minden idvösséges jókkal áldja meg 

kegyelmedet.
Balog Lászlót előbb az itt való nagy dolgok miatt az 

ország nem expediálhatta. mánál. Vezérnek, muftinak micsoda 
levelet írt az ország, ím azoknak is páriáját küldtük kegyelmed
nek. Hogy külső pecséti az itt való káptalané, azt az ország arra 
való respectusban cselekedte, tessék meg abból is, egy akaratból 
írták leveleket, és mintegy autentice is legyen. Kiről ha kegyel
medtől az fővezér, mufti tudakoznának, nem árt kegyelmednek 
informálni, ez ilyen pecséttel az kit megerősítnek, micsoda nagy 
ereje legyen, mivel az káptalanok ország házainak szoktak ne
veztetni, pecsété is az egész országban igen helyes és autoritati- 
vus szokott lenni; belől sok pecsétek, kézírások vannak rajta, az 
öreg űrén és az eperjesi s jenei tractán levőkön kivűl az tanács
uraké is ott vagyon. Az öreg úréról ha tudakoznának, kegyelmed 
ilyen ratióval élhet, hogy az fiát, Bethlen Pétert most házasította 
meg, azt kellett arra megindítani, be nem jöhetett az gyűlésre 
személyében, de követje itt volt; ilyen és több helyes ratiókkal 
ezt kegyelmed tollálhatja, ha questio lenne ró la; s ha ők okot 
nem adnak reá, kegyelmed is tacite mulassa.

Az itt való gyűlésben mit agitáltak s mit is concludáltak, ar
ról kegyelmed Balog Lászlótól bővebben értekezhetik, és vigyázni 
is igen-igen szükséges kegyelmednek két kiváltképpen való dologra 
vagy háromra. Egyikre az Zólyomi uram állapatjára, s ha azt 
kegyelmed eszében vehetné, hogy az porta bánja ilyen álla- 
patját, szabadulása felől hatalmas császár is parancsolni akarna, 
vagy vezér, mufti, éjjel éjjel éjjel (így) nappal annál előbb igye
kezzék kegyelmed minket tudósítani; és ha mit kegyelmed effélét 
venne eszében, elrontsa kegyelmed minden igyekezetivei állat
ván az ország szabadságát s törvényit; s ha penig kegyelmed 
semmit nem ért, okot se adjon még csak említésére is. Másik, az 
elszökött árulók állapatja mint forog az portán, nagy, vagy kis 
dolognak tartják-e, akarják-e promoveálni, vagy csak kereskedni 
akarnak velek, mi szándékjok, ugyan ellenségink akarnak-e 
azokért az rosszakért lenni. Harmadikra erre kellene kegyelmed
nek vigyázásának lenni: az Székely Mózesék dolgában Keresz
tesi Pál uramra holmi circumstantiákból igen nagy suspikálkodás 
vagyon az statusoktól, gondolkodnak, talám ottbenn tractálta az
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dolgot, ö hozott onnét levelet promotiójáról neki, mivel Székely 
Mózes sem elébb, sem utóiban el nem ment, hanem hogy szem
ben lőtt Keresztesi Pállal; egyéb jelek is vannak sokak, melye
ket Balog László uramtól megérthet kegyelmed. Ittkin úgy elmél
kednek : ha Keresztesi tractált valamit oda be, érteni kellett Zöld- 
ticárnak ; abból is okossággal illendő simulatióval, módjával való 
expisoálással ha kegyelmed valamit vehetne ki tőle, nem ártana.

Az jenei tractára 25 napja ma hogy Apafi uramék 
elmentek, és csak hogy Jenőben vannak is ma 20 napja, 
de még semmi dologhoz nem kezdettenek, mert az vezér emberi 
Temesvárra gyűltek, azt kívánják, Gyulára menjenek az mi 
eomissariussink; még az szegény megholt fejedelem idejében való 
dolgokat is elő akarják forgatni, határt akarnak igazgatni; sok 
illetlen kívánságok vagyon, ugyan garázdát keresnek; azt is 
kívánják, Derecskéről elszállítsam az hajdúkat, maga azelőtt 
csak azt kívánták, azt az summát fizettessem meg az hajdúkkal, 
melyet az paraszt-emberek adtanak; kit ha kegyelmed ottbenn 
elvégezhetne, akarnánk, bár Zöldficárnak ígérne kegyelmed száz 
aranyat, csak végezze el, hogy az derecskéi hajdúk annuatim 
adjanak háromszáz forintot, egyebet semmit se, s erről kellene 
levél az császár pecsété alatt, hogy feljebb ne verhessék soha. 
Bár elvégezné kegyelmed. Bizonnyal tudjuk, ennyi summát szol
gálatokkal együtt is nem tött volna az derecskéi paraszt- 
emberek summájok, de csak menekedhetnénk meg tőlök, nem 
gondolunk vele. Az jenei dézma állapatjáról is úgy informáltuk 
Apafi uramékat, hogy az előtti 4 dézmából csináljanak két déz- 
mát, lássa mind török s magyar úr, mint osztoznak császárral, 
fejedelmével; de nem akartak még eddig semmit is kezdeni, ha
nem elsőben is az szolnoki sancsokságon akarnák elkezdeni az 
igazítást s azután gyulain, lippain, világosvárin, mi penig soha 
ezekről csak in questionem sem bocsátottuk. Mi kívántuk 
Keresztesi uram által, hogy az vezér csak az jenei nehány faluk
nak dézmáinak eligazításáért bocsásson embert ki, az mások 
lator cselekedetekért mindjárt ne töltsék boszujokat az jenete
ken. Ha azért ottbenn szó lenne az jenei tracta felől, kegyelmed 
értse, azért íránk meg. Az vezérrel Szép-Udvaron végeztük 
volt öszvegyűléseket, ím ezek már Gyulára kívánják; mi raj
tunk semmi el nem múlt eddig is az dologban, ezután sem múlik, 
valami méltó és illendő leszen. Ide ki ezek az végbeli passák 
igen rosszul viselik magokat. Az szolnokiak ím nem régen az sza- 
lontaiaknak 120 lovakat vitték [el] valami puszta telkekről, 
hódolást kívánnak attúl, is, maga Tárad szállásától fogva soha 
attúl senki nem hódolt, sem nem fizettenek tőle. Efféle és több 
bántódások esnek tőlök, kiket mi illendőnek Ítélvén, hogy értsen 
kegyelmed, szükségesnek látjuk; illik is kegyelmednek gondot
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viselni reájok. Mi úgy látjuk, lni az portán ottbeun el "nem iga- 
zodhatik, ittkin az el nem igazodik, mert ki-ki az adom-ot várja, 
maga hasznát nézi, elunja az ember őket tölteni; egy vezér 
idejében ha végben menne is, másik még elbonthatja ; ottbenn 
kellene mindent elvégezni, igazítani. Az temesvári passa igen 
gonosz·akarónkká vált, ott hordozza az vezért, az hol akarja; 
majd inkább hallgat tőle az vezér is, mintsem az hallgatna tőle. 
Ha Zöldficárnak haragja volna az temesvári passára, nem külső 
színes, hanem ugyan ex toto corde valósággal, bezzeg Kőreösi 
uram azon kellene lennünk, vethetnénk ki tisztéből; mindazáltal 
ebben igen-igen caute cselekedjék kegyelmed. Több dolgokról 
szóval izentünk kegyelmednek Balog Lászlótól. Adja isten, 
tanálja kegyelmed szerencsés órában. Datum Albae íuliae 30. 
Augusti, anno 1633.

Gr. Rakoczy m. p.
Az comissariussinkbanis válogat az temesvári passa,nem akar 

Apafi uramékkal megelégedni, azt kívánja, oly embert küldjünk 
az tractára, az ki 60, 50 esztendőtől fogva való dolgokat tudjon; 
ebből is kegyelmed eszében veheti kegyelmed álnokságát. 
Kegyelmed azon legyen, az főkövetek eleiben az Dunáik kapocsai 
jöjjön, legyen becsületes bevitelek követink[nek|. Ez uram 
nagy solemnis legatio leszen; az főkövetek, ha elébb nem is, 
prima Octobris meg fognak indulni.

Czim: Generoso Stephano Keőreössy de V árad sat.

K ívül: Keddita est a domino Ladislao Balogh, die 15. Septembris 
vespertina, anno 1 633 . Stephanus Keőreössy de V árad m. p.

Eredeti, a fejedelem kezével.

IX . 11633 n y a r á n , ]
Illustris ac magifice domine, domine ac amice colendissime. 

Praemissa officiorum meorum delatione.
Cum famulum illustris magnificentiae vestrae viderem, spe

rabam tabellarium ex Transsylvania advenisse, sed cum secus res 
sese habeat, libenter ea, quae ex literis illustrissimi domini legati 
Straesburgh intellexi illustri dominationi vestrae communicabo. 
Scripsit ad me 12. die Maji ex Alita Iulia, et literas mihi misit 
per Yalachiam significavitque, se intra paucos dies discessurum 
esse, et pecuniam ipsi mutuo datam (de qua cum illustrissimo 
domino legato .Keresztesei et illustri dominatione vestra coram 
collocutus fui) per aulicum meum Theodorum Krollium missurum. 
Kova autem, quae mihi indicavit, sunt haec, quae sequuntur 
verbotenus ex literis eiusdem descripta.
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Nova quod concernit: Henricus Matthaeus comes de Turri 
adhuc in vivis, et Silesiae cum summo imperio praeest; is con
junctionem cum serenissimo principe Rakoczio literis 4. die 
Aprilis ad me datis serio urget. Altringerus a Gustavo Horn 
graviter caesus, viginti quatuor tormentis, quinque hominum 
millibus amissis, ita ut havarus tota ditione sua exutus sit 
praeter lugolstadium, quod arctissima obsidione cinctum est. 
Alsatia svccorum armis occupata sponte regi Galliae tradita est, 
ut cum austriaca domo acrius committeretur. Walstenii res 
vehementer nutant, cuius miles in Moravia et Austria mirum 
in modum grassatur. Potentissimi domini ordines Belgii vires 
immensas parant.

Haec sunt, quae literis domini Straesburgh continentur. Ex- 
pectamus in dies literas Yeuetiis, quae cum advenerint, non 
intermittam illustrem dominationem vestram certiorem facere. 
Interea eidem cum prospera valetudine omnem prosperitatem 
precor.

Illustris dominationis vestrae 
ad omnia studia ac officia paratissimus 

amicus ac servitor 
Cornelius Haga m. p.

Czim: Illustri ac magnifico domino Stephano Keőreössy de Várad, 
serenissimi principis Transsylvaniae ad hanc excelsam portam oratori con
tinuo, domino ac amico colendissimo.

Eredeti.



1633—1634.
Mikó Ferencz főkövetsége. *)

I. 1633. de ez cm b é r  14.
Georgius Rakoczy sut.
Spectabilis et magnifice fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Hogy kegyelmeteket mind elmenetelektől fogván is ilyen 

ritkán érttettük levelünkkel, nem az rólok való feledékeny ségünk, 
vagy dolgokra való gondviseletlenségünk volt az oka, hanem 
hogy Tholdalaglii Mihály és több Budára küldött híveink oda 
lévén, kellett az vezérrel való dolgokra várakoznunk. Mely hí
veink beérkezvén Budára, az mint magát az vezér akkor mu
tatta, ahozképest több valóságot reméllettünk volna minden 
dolgokban tőle, hogysem mint lön végtére. Mert októberben írván 
nekünk Tholdalaghi uramék, a Székely Mózesék dolgából úgy 
végeztek volt az vezérrel, hogy az ajándokon feljül magának 
négy ezer tallért, az kihájának ezert adjunk, és magára vállalta 
volt az vezér ez meglévén, véghez viszi az portán, hogy Székely 
Mózeséket avagy Rhodusban. avagy az jedikulában küldjék. De 
ő kegyelmek semmi levelet az vezértől effelől nem extrahálván, 
azután hogy a pénzt megküldöttük, másképpen kezdettek beszé
lem ; kiért mikor Tholdalaghi Mihályók is a pénznek meg nem 
adását említették volna, esett olyan szó is a kiháj ától, hogy ha 
úgy nem akarják, mint akkor utoljára az vezér beszélt, hozzák 
vissza a pénzt, ők nem gondolnak vele. De az időhöz és álla- 
pathoz képest a mit sietésekben-e, vagy mint találtak volt igírni, 
vissza nem hozhatták, hanem oda kellett adniok nekik; melyet 
mi nem egyébnek, hanem az ő szokott természeteknek és magok 
viselésének tulajdonítunk. Mindazáltal sok altercalkodások után 
micsoda levelet adott az vezér, kit hitivel is szóval erősített, ke
gyelmednek in paribus ím megküldtük.

Az végbeli dolgok felől is arra kötelezte volt magát az ve
zér, hogy az mint Tholdalaghi Mihályékkal elvégezték, valami
nemű levelet mi arról az dologról beküldőnk, ő is olyant ad

*) Lásd Levelek e's okiratok sat. 172—182 11.
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minekünk. Melyreképest mi arról való levelünket mind magyarul 
magunk keze írása és pecsétünk alatt, mind törökül ismét pecsé
tünk alatt török deákunk subscriptiójával, vele íratván alája 
nevünket, megkiildöttük, kiket az vezér bevött és magánál meg
tartott, de mást nekünk maga neve, pecséti alatt nem adott 
Tholdalaghi Mihályéknak; ő kegyelmek is haza való siettekben-e, 
vagy mint oda hagyták, és így bizony elég kicsiny papirossért 
vagy semmi valóságért kellett az ötezer tallér költésünknek 
lenni. De az idők és állapatok mivoltának kedveznünk kell, noha 
immár azért újabb emberünket kell ismét újabb költséggel be- 
bocsátanunk, ha valamit kiszerezhetnénk, avagy hasonlót vehet
nénk tőle, mely levelünket is in paribus megküldöttiik kegyel
mednek.

Az elmúlt pénteken érkezvén be követeink hozzánk, az 
vezérnek is egy fó'ember szolgája jött velek, kit olyan instructió- 
val mondott az vezér hogy bocsát: az mi fejedelemségünknek 
megerősítését jelentse, és az nekünk való igaz hűségre intse az 
statusokat, és az portára ugyan innen bemenvén, ott a Székely 
Mózesék dolgát igyekezze ixgy effectuálni, a mint az vezér igírte 
volt. Midőn azért a tegnapi napon derekason lőtt volna audien- 
tiája tőlünk, elég szót monda magunknak is ez két dologról, és 
kimenvén tőlünk, hogy az uraknak s statusoknak is, az kik jelen 
voltak, megmondja az vezér izenetit, azt beszélte elő csak valami 
elmulólag: mint legyen megerősítve fejedelemségünk s micsoda 
hűséggel, engedelmességgel legyenek hozzánk az statusok, és 
Székely Mózesék dolgának mint kelljen lenni. De az mint írók, 
ezeket csak általmenőleg beszélgetvén, az Zólyomi Dávid elbo
csátását urgeálta, csodálatos, igen serio annyira, hogy édes-egy 
volna is az vezér Zólyomival, inkább nem urgeálhatná dolgát, 
mint ez urgeálta az statusok előtt s mind magunk előtt is. És 
midőn kérdetett volna, miért kelljen olyan igen fogni az Zólyomi 
dolgát, azt felelte: csak azért, hogy szolgálatra való ember és 
hatalmas császárnak igaz híve. Ha kérdetett: kicsoda kezessé
gére bocsáttathatnék el ? — azt felelte, hogy maga az vezér és 
egész végbeliek lesznek kezesek érette. És így annyira instált 
azon, hogy ugyan in instanti de facto kévánta elbocsátását. Kire 
hogy válasza nem lőtt, azt mondotta, hogy egyáltaljában eltökél- 
lett szándoka, végezése az hatalmas császárnak, hogy elbocsát- 
tassék Zólyomi Dávid s meg kell lenni. Melyreképest (kegyel
mednek mint meghitt igaz hívünknek megírjuk) az volt mind 
mellettünk levő tanácsúr híveinkkel egyetemben tetszésünk és 
akaratunk, hogy ezt a tőröket visszaigazítsuk Budára és a por
tára ne bocsássuk. De semmiképpen egyebet nem akarván benne, 
ha holnap nem is, holnapután egyáltaljában megindul és beme- 
gyen. Az dolgokról azért semmit tovább kegyelmednek nem
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írunk, mint kellessék vigyázni, mit kellessék ottbenn cselekedni, 
mert azt kegyelmed maga jó experientiája és prudentiája szerént 
jól tudja; akarók csak azt megírni, miben legyen ennek ide való 
jöveteli, és ez postánktól éjjel nappal kegyelmednek értésére adni, 
hogy értsen, tudjon mindeneket, s ahoz igazgathassa dolgait, 
kévánván csak és parancsolván is azt kegyelmednek, ha a portán 
is valami afféle intentiót, igyekezetét értend lenni, éjjel nappal 
igen sietséggel minden szempillantásban értésünkre adja kegyel
med, tudhassuk mi is a szerént magunkat alkolmaztatni. 
Mert hogy ugyan megírjuk kegyelmednek, készebbek vagyunk 
életünket elfogyatni, fejedelemségünktől megválni, hogysem mint 
Zólyomi Dávidot országul kegyelmeteknek veszedelmére, romlá
sára elbocsássuk, és feleségünknek, gyermekinknek is torkokat 
megmessük. Várunk az kegyelmed informatiójától.

Magunk állapatja felől ezeken kivűl, istennek hála, csendes 
békességet írhatunk, és mind fejedelemasszony szerelmes atyánk
fiával, édes gyermekinkkel tűrhető egészségben voltunk mind 
eddig. Az pestis is isten áldásából igen szűnt és csendesedett 
mind Háromszéken, Csíkban és Udvarhelyszékben is jó részént, 
Kolosváratt is annyiban, hogy csak kettőt mit, legfeljebb hármat 
temetnek napjában, kiből reménységünk vagyon, hogy az idő is 
immár ineghidegedvén, az úristen kiveszi nemzetünkből.

Római császár ő felsége követségével Melith Péter és 
Buttkai István uramék itt vannak, kik az elmúlt szeredén érkez
vén be és tegnap lévén utolsó audientiájok, az mi dolgok a 
végezések szerént hátra voltak, kit kegyelmed tud, elvégeztük, 
és immár két-három nap alatt elbocsátván ő kegyelmeket, az 
innepeket isten kegyelmes engedelméből itt akarjuk Fejérváratt 
elmulatni, azután isten áldásával fogarasi házunkhoz igyekezünk, 
és a telet ott is akarjuk elmulatni.

Egyéb folyó híreket így Írhatunk kegyelmednek: Nekünk 
egy nehány felől bizonyosan hozzák, mi mindazáltal úgy nem 
írjuk mind addig is, valameddig valóságot benne nem tapaszta
lunk, de az híre az, hogy lengyel király ő felsége Zmolenskát fel
szabadította az obsidio alól és nyolcz mélyföldnyire repellálta 
alóla az muszkákat. Tiz-tizenöt napra ezután haza várjuk Jármi 
Ferenczet, kit ennekelőtte szintén oda az táborban expediáltunk 
volt, s azután bizonyosabbat írhatunk. Az oda fel való hírek sok 
változással folynak. Az elmúlt, napokban nagy serény hírek futa- 
modtak vala Yalstein herczeguek progressusi, és az svédeknek 
debelláltatása felől, de hamar lecsendesedének ; és in contrarium 
csak ez estve micsoda írást hoztanak legyen azon dologról, ím 
azt is transsumáltatván megkiildöttük kegyelmednek. Ezt nekünk 
nemcsak egyfelől írják ; de mint legyen, az idő megmutatja rövid 
nap. Valahogy vannak, de semmi vigasságos vagy jó állapatnak
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jelei nincsenek köztök. Grávai Péter is még meg nem jőve, várjuk 
ötöt is naponkint elhivén, hogy bizonyosbat érthetünk tőle 
minden állapatokról, és minden dolgokat értésére adni kegyel
mednek nem nehezteljük. Ezzel jó szerencsés járást és bódog 
megjövetelt kévánunk istentől kegyelmednek. Datum in civitate 
nostra Alba Iulia die 14. Decembris, anno domini 1633.

Gr. Eakoczy m. p.
A fejedelem kezével külön papíron: P. S. Székely Mózes 

dolgáról mi kegyelmedet Pap Márton által küldött levelünkben 
voltaképpen instruáltuk. Ha kézben nem adják, kegyelmed mago
kat ki nem híhatja úgy, az mint mi irtuk. Impetrálja azt hatal
mas császártól, küldje oly messze való birodalomban, soha 
hírét se hallhassuk, mert Budán, vagy ittkin akárhol, avagy 
Konstantinápolyban tartani nem jó volna sok okokra nézve, 
mert vagy az ittkin való budai vezérek kereskednének velek, 
vagy kívánnának valamit mellettek, pénzzel nem győznénk ke
gyelmetekkel együtt s nem adhatna ember, s mihentest nem 
adna, gonosz akarójává tenné ember vele az budai vezért. Ha 
penig végházat kívánna,, azt annál inkább nem adhatna ember, 
ottan az végbelieknek ha valami kedvek szerint nem lenne, 
mindjárt garázdálkodnának vele; innét belől is valakiknek elméjek 
lator, szívek áruló, valami reménységtől viseltetvén vagy oda 
szöknének hozzájok, vagy innét animálnák őket, életünk nagyubb 
periculum alatt forgana. Kekünk azért egy sommában csak az 
tetszik, ha kézben nem adják, azt vigye kegyelmetek végben, 
vitessenek messze. Ennek mért kell lenni, írhatnám több okait 
is ; de megnyugodván mind hűségében, okosságában kegyelmed
nek, arra hagytuk.

Az fővezérnek kegyelmed megküldje az ládát, ha nem 
szolgálhatná is meg ezután, szolgált annyit, megérdemli, talán 
küld is egy jó lovat.

Az hollandus követnek száz aranyánál többel nem vagyunk 
adósok, arról kegyelmed contentálja ; az többit szegény Keresz
tesi Pál (ki ezen hónak 21. napján holt meg házánál) maga 
szükségére költötte el, mi készek vagyunk az maradékival 
contentáltatni. Ámhát dolgáról is irtunk kegyelmednek; ha meg 
nem akarja adni s hasznát látná kegyelmed, közölje az kajme- 
kámmal neki adván az poenát, csak az derekáról contentáltasson, 
vagy akárkinek másnak is, ha vele contentáltathat vele az 
3700 tallérról és az 500 forintról, kit itt mi, őtet megbecsülvén, 
adtunk szolgájának kölcsön. Az pátriárkát is tanáltassa meg 
kegyelmed, ha miatta kárban esett Ahmet aga, bizony elbocsát
juk az embert, kit fogságban tartunk. Ha penig kegyelmed 
ugyan semmit nem vehet kegyelmed rajta, hozza meg mind az
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zálogot és adósleveleket, módot keresünk kennek, mint vehes- 
sük meg.

Az erdélyi házhoz szolgáló csausznak az mi rendelt fizetése 
volt, azt kegyelmednek szükség megadni; Húszain agának is az 
szerént. Ha penig nincs ordinarie rendelt fizetések, mi az kegyel
med industriájára hagytuk, mit adjon nekik. Zöldficárnak elé
gedendő fizetése vagyon, azzal megéri, mi bizony nem többítjük, 
hanem az mi vagyon rendelve, igazán meg kell adni; ez eszten
dőben is küldtünk mi ő neki pénzt, ajándékot 200 tallér érőt, 
esztendő múlva még többet kérne s így mindenkor feljebb-feljebb 
verné; nem kell őket arra szoktatni; postájáról, atlaczáról, ha 
járt, contentálni kell.

Császárnak való iramó paripa ha volna istálómban, látja 
isten, két kézzel küldeném; tudja kegyelmed maga is, mi nem 
tartunk. lm mind itt az országban, Lengyelországban, valahol 
feltanáltathatjuk érte leszünk, hogy ő hatalmasságának kiild- 
hessünk kedve szerint valót.

Híreket kegyelmednek eleget [írhatnánk], de az sok írást fog
lalván be, ím kegyelmedneknémetiil az Gallo-Bellicus-t megküldtük, 
deákot bizony még nem kaphattunk, némely részét ennek deákul 
fordittatván kegyelmednek is megküldtük, kegyelmed Cornelius 
uramnak adhatja az németet, abból eleget érthet. Ennek kike
lése után most egy nehány felől ezeket az híreket írják bizo
nyoson: Ratisbonát 15. Novembris vötte volna meg Berhardus 
Vájmári ostrommal, azután még más várast is Straunbrig 
nevűt s Passaviát is Felső-Austriában, az egész parasztság is 
mellé állott volna, és naponként az Duna mellett igyekeznének 
Bécs felé nyomulni. Valstan herczeg minekutánna Gr of ont ur 
Tubaldot megfogta volna, Gallast bocsátá volna Misniára, 
Saffkocs nevű mezei generálissát az stíriai várasok occupálására. 
Nyavalyás Grofontur magát Crosnán, Ligniczen és Glogovián 
megváltván elbocsátottfa] Valstan herczeg, maga Frankofurt 
felé indult volt ad Oderam; de midőn Gallas erejéhez bízván 
harczot adott volna Misniában az Saxo-Brandenburg hadainak, 
nemcsak az victoriát vesztette volna el, hanem maga is Gallas 
foglyá esett volna; Saffkocs is Tűm alá menvén, kiben az Tubáid 
öcscse volt, az emberül acceptálván, ment onnét 500 embere 
híjával el. Valstan herczeg ezeket megértvén visszatért, és most 
minden hadával Csehországban mondják lenni; Saffkocsra is 
reá gyülekezvén Slésiában, kelleténél hamarább jiitt volna az is 
Csehországban. Hirdetik azt is, hogy mind az belgák generálissá 
az spanior derék hadat, mind Oxister az bavarus segítségére 
jü tt spanior hadat megverték volna.

Császár ő felsége ad 19. Februarii hirdetett Magyarország
nak generalis gyűlést hirdettetett (így), de kevés ember hiszi, hogy
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meglehessen velek arra, mivel palatinus extraordinariákat akart 
szolgáltatni császár akaratja ellen is, ezzel akarta volna ő fel
sége azt megelőzni, avagy elbontani. Nekünk is ez úrember mit 
izent, kit ugyan írásban küldött, ím megküldtük kegyelmednek, 
eleget értbet kegyelmed belőle. Az öreg urat is citáltatni akarták 
Ecsedért, de az is elhaladt; az bizony dolog, mihentest törvényre 
kel, azt elveszik; eszében kezdette ő kegyelme venni, az mint 
hallom, micsoda az német gratia s az mért is volt; nekem elég 
kárt tőn és akadályt ő kegyelme s az keresztyén fejedelmeknek 
is, legkiváltképpen az isten tisztességének, az én szegény hazám 
szabadságának. Mi is az gyűlésre fel fogunk küldeni, noha nem 
hittak, meg akarjuk látni, mit fognak végezni. Ha tetszeni fog, 
jó ; hanem bizony contradicálunk ellene.

Az lengyelek felől kegyelmednek semmit nem tudunk 
írni. lm 5 nap múlva 2 egész holnapja leszen, hogy oda vagyon 
Jármi Eerencz ; minden órában várnánk; ha megjöhet,bizonyost 
tud mondani, mert ő szinte az királyhoz ment. Ha mit hallunk, 
értünk, el nem mulatjuk értésére adni kegyelmednek.

Az jó istennek áldomásából még eddig tűrhető állapattal 
voltunk. Az pestis mindenütt szűnik. Erős zuzmarásos időnk jár 
ma 10 naptűi fogva. Ezután két hét múlva Eogarasban megyünk 
az úristen áldomásából. Adja isten, kegyelmedet is láthassuk 
szerencsés egészségben, amen.

Grávai Péter ím most 5 órakor érkezék Bécsből. Igaz az 
Eatisbona megvétele, Grallas megverése, bódulás vagyon Bécsben, 
kétség az ország gyűlésének meglétele; kéret az cardinal, küldjük 
követünket fel, ki az haza szabadságának oltalmazásában viseljen 
jó correspondentiát az vármegyékkel, kit meg is cselekedünk.

Kegyelmed az gyermekek számára hozzon két teveszőr 
velenczét, az gazdasszonynak 2 font arany fonalat. Szegény 
Kapi uram is igen beteg ottkin, reménytelen élete. 30. Decembris
1633. Albae.

('z ím : Spectabili et magnifico Francisco Mikó de Hidvégh, came
rario, thesaurario et consiliario, ad fulgidam portam ottomannicam expedito 
legato nostro, et sedium siculicalium Csik, G-yirgyó et Kászon capitaneo 
supremo etc. fideli nobis sincere dilecto.

Eredeti.

II. 1634. j a n u á r  24.*)
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az úr

isten nagyságodat ez uj esztendőnek minden részeiben áldja 
meg sat.

*)E levelet SzalAnczi mint a Mikó Ferencz vezette követség tagja írta.
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Kegyelmes uram, Eejérváratt 16. Decembris méltőságos 
kezeivel nekem kegyelmesen irt levelét 6. Ianuarii adá meg Pap 
Márton uram. Hogy nagyságod méltatlan szolgájáról kegyelme
sen megemlékezett és írni méltóztatott, nagyságodnak nagy hál- 
adással igyekezem megszolgálni. Elsőben értvén az nagyságod 
békességes és jó egészséges állapatját, annak szüem szerént 
örültem, mely jó egészségben hogy az úristen nagyságodat sok 
esztendőkig bódogul éltesse, és azokban ő szent felsége nagysá
godnak jó szerencséjét kegyelmesen nevelje, birodalmát terjesz- 
sze, ő szent felségétől tiszta szüből kévánom.

Hogy én nagyságodnak ekkedig alázatos levelemet nem 
küldöttem, nagyságodnak alázatoson könyörgök, kegyelmesen 
megbocsássa, mivel az úr ő nagysága azmikor nagyságodnak 
irt, mindenkor hivatott ő nagysága és megjelentette ő nagysága 
írását. Látván hogy ő nagysága mindeneket igen szorgalmatosán 
és semmi fogyatkozás nélkől megirt, azonkiűl nem is lévén más 
matériám az írásra, nagyságodat alázatos írásom olvasásával 
nem akartam terhelni. Az mi az emberek mesterségét illeti 
kegyelmes uram, noha ők nem írásból tanulják, hanem csak 
szokásból veszi egyik az másiktól, de mivel nekiek az nevek is az, 
az hol valami hasznokat látják, annak elnyerésében szorgalmato
sok is. Végezetre emlékeztet nagyságod kegyelmesen mind az 
több követuraimmal egyetemben az nagyságodnak tartozó hű
ségünkre, melyben nagyságod írja kegyelmesen, hogy meg is 
nyugutt nagyságod. Hogy nagyságod minekönk alázatos szol
gáinak méltatlan szolgálatunkban kegyelmesen megnyugutt, nagy
ságodnak nagy hűséggel igyekezzük megszolgálni az mi egyűgyü 
erőtlen voltunkhoz képest. Kegyelmes uram, az mire elégségesek 
lehettünk volna, bizony tiszta szilből mindenekben úgy ügyekez- 
tiink, hogy az úr ő nagysága után nagyságo dnak és hazánknak 
mostani reánk bízott dolgaiban fogyatkozás nélkől szolgáljunk, 
semmihez hertelen és magunk gondolatlan nem nyúltunk, hanem 
akármi dologról is az úr magához gyújtván bennünket, serio 
consultálkodván velünk, az mit feltalálhattunk, semmit az úr 
megpróbálni nem praetermittált, hanem mindeneket igen szor
galmatosán sollicitálta is ő nagysága; és hogyha absoluta instruc- 
tiónk leszen vala kegyelmes uram, legelsőbe is jóval ígérték vala 
magokat, kiről az úr mindjárt tudósította is vala nagyságodat; 
de azután Budáról postájok érkezvén, informatio éré-e onnatőket, 
vagy ugyan könyörgéssel való instantia, az Gresariában való 
küldés csak Rliodusra jőve. Most ujobban hogy Mamhud aga 
érkezék, bizony nagy idegenséggel volt, egy nehány nap nem jött 
az úrhoz, hanem az kapukot járta. Noha derekas bizonyost nem 
érthetett az úr, hogy mit sollicitál, de úgy vettük eszünkben, 
hogy némely dolgokban contra volt inkább, hogysem mint pró,
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De az úr o nagysága mihelyt értette vala jövetelit, mindjárt 
audientiát kére az kajmekámtól és jövetektől az miben féltünk 
volna, mindazokat praeveniálá ő nagysága az kajmekámnál. 19. 
érkezvén be Petki Eerencz szállás szerzem, noha bujurdumot 
extraháltak volt az kajmekámtól, hogy behozzák őket és szállást 
rendeljenek nekiek, de az úr kapitihája urammal együtt én álta
lam megtalálván az kajmekámot felőle, nem hozák be őket, ha
nem tegnap úgymint 23. hozák fel őket Kucsugcsokmegyéről és az 
várason kiül az Ijub-kapu eleiben az tenger szakadék mellé 
jutván véllek, az kapun kiül separálván az több szolgáitól, csak 
egynehányod magokkal ültették peremekben őket, az Urumeli 
Kiszárban (bőrvárnak az kit szoktak híni) oda vitték, úgy az 
mint azelőtt az urnák ígérték vala magokat, hogy be sem hoz
zák, hanem egyik várban viszik őket addig, míg gályát készíte
nek nekik ; vagyon ez hátra ígéretekben, hogy onnat Rhodusban 
vigyék. Istent hiván segítségül az úr, ezután immár annak solli- 
citálásában lészen foglalatos. Nem effieiálhatván Mamhud aga 
behozásokot, 21. az úrhoz jött vala discursusban is indulván az 
úrral, az úr voltaképpen megérteié vélle az dolgokat, s ő is meg- 
adá magát. 22. esmét az budai vezér kapitiliájával jött vala az 
úrhoz, akkor is nem kevés discursusok lévén az úrral, az úr jól 
tartá őket, az kapitiháját megajándékozá ő nagysága s elég 
magok ajánlásával ménének el. S mivel istennek kegyelmességé- 
ből markokban szakada az dolog, ha miben ellenkezni akartak 
volna is, nem praevaleálhatának; hiszem kegyelmes uram, hogy 
immár resistálni fognak. Mikor Budán is így fogták volna ke
gyelmes uram az uraim az dolgot, mint itt az úr, avagy csak 
rejiciálták volna is nagyságodra, ne ígértek volna mindjárt, meg
gondolván, hogy ittbenn nagyságodnak auctoritativus úrember 
követe vagyon, most ebben az mostani állapatj okban kissebb 
helyen megtéríthetjük vala az dolgot, s nekünk is kevesebb bú- 
sulásunkkal s mulatságunkkal; de mi igen félünk kegyelmes 
uram, hogy ne fogják itt is megkévánni az expensát, értvén, hogy 
Budán könnyen nyertek. Egyéb dolgokról kegyelmes uram, tudom, 
az úr nagyságodat mindenekről voltaképpen tudósítja, több írá
som olvasásával nem terhelem nagyságodat. Az úristen éltesse 
nagyságodat sat. — Datum Constantinopoli die 24. Ianuarii, 
anno 1634.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Cztm: Illustrissimo a<· celsissimo principi ac domino domino Geor- 
gio Iiakoezy sat,

Rákóczy jegyzete,: 9. Februarii 1 634. Fiátfalva, Fap Márton.
Eredeti.
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1634—1635.
Rétliy István kapitiha. *)

I. 1634. m á r c z i u s— á p r i l i s
Az végbeli törökök panasza méltatlan, kiről más levelünk

ben kegyelmednek bőven irtunk. Csak igazán érthesse meg csá
szár ő hatalmassága, soha bizony nem féltjük az dolgot; de ők 
mind többet-többet kévánnának, ma ha minden dolgot elvégez
nénk is, holnap még újabbat kévánnának; mi csak azt kéván- 
nánk, tartanák magokat alioz, az mint Murtezán passa ő nagy
sága idejében elvégezték volt. Mikor az lugasi falut elrablották, 
igenis kárt töttek sok szegény embernek; bezzeg ha én kegyel
mednek lehettem volna, külömben tudtam volna én megfelelni az 
olajbéknek. Hatalmas isten, mennyi jobbágy szökött alá Jenő, 
Desni, Bély, Várad, Papmező, Déva, Illye tájáról alá, hát mi is 
azokat ezen az utón mind felhozathatnánk, az földesurak is, kik
nek jobbágyi alászöktek, ez szerint procedálhatnának; nekünk a 
sokat el kell szenvednünk, ők az keveset sem akarják. Memhet 
aga nem igazán mondja, hogy mi jobbágyinkat elvitettük volna 
helyekről s hajdúkat szállítottunk volna helyekben (az egy De
recskén kívül), hanem elpusztítván az falukat az kemény saczczol- 
tatással, el kellett bujdosni az szegény embernek, s hogy pusztán 
ne álljon az föld, úgy kellett hajdúkat reá telepítenünk. Ennek 
más oka is ilyen vagyon: míg hajdúk nem laktak közösleg az 
parasztsággal, akármi kicsiny parancsolatját ne etfectuálta is a 
szegénység az török urának, Egren felült estve lovára, 20—25 
lóval reájok ment, egy nehányat felkötözött benne, elvitte, san- 
czon bocsátotta e l; most hogy azt nem cselekedhetik, azt bánják. 
Mi kegyelmednek bizonnyal írhatjuk, magyarországi jószágunk
ban valahol hajdúk holdolt jobbágyok közt telepedtenek meg, 
azok is sanczot adnak az falu közé; de azt kévánná az ispaia, 
hogy szántana, vetne, kaszálna és egyéb dolgot tenne nekik az 
vitézlő rend, ez penig soha nem volt.Vagyon 25 esztendeje miulta 
az atyánk megholt, akkor is hajdúk laktanak Bölcsön, Hernád-

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 183—23 1 11.
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Kémetin, Luczon, Kismeténben (ilyen felesen nem mint most, 
igaz dolog), pénzt, vajat fizettek az szegínység közé s nem hábor
gatták őket. Ezután ha erről mentio lenne, kegyelmed így felel
het meg nekik. Halljuk, egy egri török rútul gyalázott, kiről 
kegyelmednek akkor is meg kellett volna tanálni az kajmekámot, 
s most is mindjárt megtanálja, panaszolja meg Ibrahim effendi- 
nelc ő nagyságának is, olyan rossz embertől nem vehetjük fel, mi 
hatalmas császártól böcsületet veszünk s ő nagyságoktól. -Az 
több szavaira is könnyű volna megfelelni Memhet agának.

Az mely pénzt kegyelmed kezénél Pap Márton hagyott, 
azon kegyelmed mindjárt vétessen tatár sisakokat és küldje ki 
Székely Jánostól. Az Pap Márton mondja, 25 aranyat, 8 tallért, 
130 forint ára dutka pénzt hagyott kegyelmednél, az egy sum
mában 16,200 oszporát teszen, 500 oszporán vevén meg egy sisa
kot, vehetni rajta 32 sisakot, marad még 200 oszpora, az pán- 
czélja vastag legyen, talám ott lehet, Juszup visszamehet Kon
stantinápolyban, meghozhatja. Kegyelmed személyére is gond
viseléssel akarunk lenni s rövid nap derekasabban expediáljuk 
be emberünket.

Kegyelmednek mindenfelé füle, szeme legyen. Jenőt ám 
emlegessék ők, csak kegyelmed arra okot ne adjon szavával, hogy 
valamit vehessenek eszekben. Jenőből, tudja az igaz isten, nin
csen semmi bántódások; de ők ha azt ma övékké tehetnék, 
azután Desuit, Papmezőt végre Váradot kérnék. Kincs kegyel
mednek több hazája Erdélynél, ezt s ennek szabadságát, meg
maradását, jó hírét nevét életénél, böcsületénél is feljebb kell 
szeretni s böcsülni; okossággal, simulatióval, moderate s néha 
keménységgel is viselje kegyelmed magát.

Akartuk volna, ha az vásárlást Pap Márton meghoz
hatta volna; Zöldfikár agátúl is megérdemelhettük volna, hogy 
kezes lőtt volna érettünk, bizony benne sem hagytuk volna. 
Kegyelmed bárcsak azon igyekezzék, hogy az czapragokat miért 
varrnák meg, írhassa meg, küldenénk mi pénzt; ha penig kegyel
med varrathatja is ez idő alatt, rajta bizony nem hagyjuk az 
emberen. Legyen azon kegyelmed, Székely János hozhassa ki a 
sisakokat.

Római császár követit mikor bocsátják el, mi válaszszal, 
érte legyen kegyelmed, idején adhassa értenünk. Ugyan személy 
szerént megyen-e ő hatalmassága az lengyelekre, vagy nem és ki 
leszen szerdár ? Ottbenn az portán melyik vezér passa maradott, 
ki őrzi az széket, tudósítson nevéről, ha írnunk kelletik, adhas
suk meg illendőképpen titulussában is böcsületit. Juszup aga teg
nap indult vala el, de visszahívatván ma igen reggel s mintegy 
három óráig iile beszélvén, míg elbocsátánk, lassú egészséggel 
vagyon. Marótit ha kegyelmed bebeszélheti, assecurálja bízvást,

7 *
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nem leszen bántódása. Ezután kegyelmednek bővebben írunk. 
Adja isten, minden jót hallhassunk. Kegyelmednek füle, szeme 
legyen mindenfelé, valami ártalmast, károst érthetne ellenünk 
valót, éjjel nappal adja értenünk. Arról is tudósítson kegyelmed, 
az keresztyén oratorok benn maradtanak az portán. Hatalmas 
császárunk indulatja tetszik-e mindennek az nagy emberek kö
zűi, vagyon-e kedve a hadakozáshoz az vitézid rendnek.

Kívül más kézzel: Anno domini 16:>4. tatám  márczius vagy április 
ad R éthy oratorem datarum  par.

II. 1634. m á j u s  14.
Az úristen minden jót adjon Réthy uram kegyelmednek.
Juszup agát tőlünk elbocsátván, 4 nap múlva Lengyel- 

országból érkezének szolgáink, kik ott az mit hallottanak, úgy 
tetszék, adjuk értésére az kajmekámnak, és az minapi Pap 
Mártontól küldött levelére is most itélők illendőnek lenni hogy 
választ írjunk, s micsodás leveleket irtunk oda be, azoknak írn 
verissima pariájokat küldtük nemcsak magyarul, hanem törökül 
is, kit magadtól be is adhatsz az kajmekámnak. Minthogy penig 
az ottbenn való állapatjok az nagy tisztviselő embereknek igen 
változás alá vettetett, ím mi titulus nélkül egy levelet küldtünk 
be az végre, hogy ha valamint az kajmekám állapatja ez idő 
alatt változnék vagy változott volna, annak megiratván reá 
titulussát, add azt be az szerdárnak. Ha penig helyben tanáltatik 
az kajmekám hivataljában, [avagy ha nem is, ugyan beadd az 
neki irt levelünket megkövetvén róla, mivel ő nagysága irt volt 
nekünk azbeli állapatjában az dologról, igen érteni akarjuk 
adni az dolgot] \) ezt az titulus nélkül való levelet tartsd meg 
magadnál, s az kire reá vagyon titulussá, add azt he becsü
letesen. Ha penig ez mostani kajmekámot szerdárrá tenné is 
császár, [ugyancsak az neki szóló levelünket adja meg neki meg
követvén róla, hogy mi még nem tudtuk állapatját],2) Az híreket 
penig érteni azért adtuk ő nagyságának, hogy maga kívánta, 
emberink jöjjenek menjenek Lengyelországban s vigyáztassunk, 
s az mit értünk, közöljük is ő nagyságával. Bepraesentálván 
kegyelmed az leveleket, mint acceptálja, nem akart {így) kegyel
mednek igen reá vigyázni s magát mindenekben oly okosan, 
industriose viselni, mi reánk, országunkra csak legkissebb suspi- 
ciónak nemét se vonja. Tudjuk, kegyelmed eddig eszében vehette, 
hatalmas császár fog-etovább mulatniDrinápolyhan az újságnál; * *)

p p A [—] közé foglaltakat Rákóczy oldalt javította, törülvén helyet
tek a levél szövegében.

*) Holdtölte.
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maga megyen-e személy szerint az lengyelek ellen, vagy csak 
szerdárt bocsát; az kicsoda; az hadakozáshoz legyen-e nagyubb 
kedvek, vagy az békességhez az nagy embereknek; s ha hatalmas 
császár szinte megbékélhetnék is az lengyelekkel, másfelé való 
szándék nincsen-e. Ezeket kegyelmed mi úgy hiszszük, mind 
(industriájával) végére mehetett ezeknek, szükség is volt, mert 
kegyelmed mind az mi hozzánk való kötelességének, hazája 
szeretetinek s mind maga hivataljának úgy felelhetett meg dicsé
retesen s maga részére is hasznosan; nincsen kétségünk benne, 
hogy ezekről kegyelmed minket ez levelünk elvétele előtt is 
Székely János által nem fogna bőségesen informálni; tudja 
kegyelmed, még az törvényben is az rest igazságot el szokta 
gyakorta nyomni az gyors hamisság, az külső fegyverzörgésben 
is az erős, vigyázatlan hadat is kevés erős megtántoríthatja.

Az ország gyűlése holnapután kezdetődik, mindjárt főem
berünket küldjük be s az ország is úgy lehet, attúl kegyelmed
nek bővebben írunk és provideálunk is kegyelmed felől. Albae 
luliae 14. Maji, anno 1634.

Kiriil más kézzel: Anno 1634  Maji 14. Álba In lia art Stephanum 
Kéthy per loannem Székely da ta ram  paria.

A fejedelem irta.

ILI. 1634. m á j u s  16.
Alázatos hűséggel való méltatlan szolgálatomat o tier álom 

nagyságodnak sat, és kívánom az úristennek szent áldásit nagy
ságtokra kiterjedni, és (sok gonosz akarói ellen) mind végiglen 
nagyságtokon megmaradni etc.

Kegyelmes uram, 28. Aprilis és 2. Maji irt két rendbeli 
leveleit nagyságodnak 11. praesentis reggel adá meg Székely 
János az posta; mit írjon nagyságod az kajmekám ő nagysága 
levelére, én azon nap törökül megfordittattam mind az oda fel 
való hírekkel együtt, és másod nap kajmekámhoz bevittük; nagy
ságod jór egészsége felől tudakozék, semmi kedvetlenséget nem 
mutata. Én szóval is declarálám az helynek messzevoltát, és akár 
az Rajnán, akár az Ojtozon menjen be az posta, mennyi időre 
mehessen az hatmanhoz, mivel magam is tudom az helyeket, maga 
is jóvá hagyá, mondá azt, ím értésére adom hatalmas császárnak 
is ezen mái nap.

Az mi az muszkák felől való híreket illeti kegyelmes 
uram, mihelyt Zöldfikár megérté, azonnal igen megháborodék 
rajta, mostan is igen malecontentus, ő azt soha, ha mind ez 
világ mondaná is, el nem hiszi; azt állatja ilyen hitvány ratiö- 
val: amaz úgymond nagy hatalmas császár, akármely könnyen
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vagyon háromszázezer hadra való népe, lengyel király csak egy 
király, soha százezerén sem ülhet fel; ha az ágy volna, csak ma 
is tatár liánnak jött ide levele, nem írták volna-e meg hatalmas 
császárnak. Nagyságodnak nyilván írom, csakhogy nincsen mit 
tenni, de ha lehetne egyéb benne, ágyábúl sem kelne fel, oly nagy 
búval, bánattal vagyon, két nap is mind feküdt, hevert betegen. 
Annak penig ratióját, elhittem, nagyságod kegyelmesen tudhatja, 
mire obligálta ő magát, hogy az muszka császár soha az len
gyellel császár akaratja s híre nékül meg nem békéllik, lengyel 
királyt sem hiszi hogy székiben nem volna Krakkóba; ha ez 
motusban megél Zöldfikár, szerencsés ember lesz^n, ez okbúi 
mondom, hogy ha az békesség megleszen köztök. Én kegyelmes 
uram transferáltam magyarul igen világos értelemmel, mivel az 
török igen rövid értelmes szóval szokott élni; ekkedig reá nem 
vehettem az agát, hogy beadjuk, Haczi Juszup agának beérkezé
sére akarná halasztani; én minden nap stimulálom beadására, 
de ha reá nem vehetem,’nagyságod kegyelmesen meggondolhatja, 
magamtúl semmi módom nincsen az beadásban, mert talám el
vesznék m iatta; nekem természetemet is ezmiatt meg kellett 
változtatnom annyi részébűi, hogy úgy kell faveálnom neki, mint 
egy köteles földesuramnak, hogy valamiben ne offendáltassék, ki 
miatt kedvetlen legyen az nagyságod és országához való szolgá
latban ; Temesvár felé volt öt falui, azokat itt mostan eladá pín- 
zen. Nagyságod az mibe lehet, mindenekben mutassa kegyelmessé- 
gét hozzá; helyesen is vüseli serény forgolódásával nagyságodhoz 
való hűségét. Úgy vagyon, hogy mostan igen haragszik, mivel az 
nyusztbéllést visszahozzák: jobb lőtt volna csak akkor megtudni 
meghozását, mikor itt lőtt volna, így csak egyszer haraghatott 
meg, de immár kétszer haragszik, noha hamar az is elmúlik. 
Elhigyje nagyságod, igen kedves ember mostan mind császár, ve
zérek előtt; én bizony nem bánnám, ha meghalna, mert igen 
felette tudja ágálni mind az erdélyi s mind az magyarországi 
eleitől fogván való állapatokat. Nagyságod kegyelmes uram 
Húszain agának is írasson akár csak egyszer, nem hitvány em
ber ; elhigyje nagyságod, ha él, Erdélynek arra jut ügye, el nem 
kerüli, igen serény, vagyon is okossága.

Hogy nagyságod mostani kegyelmes informatiójábúl értem 
az Hernád mellett avagy körül való faluk állapatját, szinte 
idein felett korán vagyon, mert mostan is itt vagyon amaz hütöt- 
len vén török Muharon passa, noha mazur, de mégis nyughatat- 
lankodik, ha nem. lehet is, (igyekeznék ártani; igen várja ide az 
végekbűl az kétszáz számú panaszló paraszt embereket, de 
ekkedig el nem érkezének ; elhittem, abból is megfogyatkozik, 
mert immár annak sok ideje hogy hirdeti.

Az római császár oratora in expresse jelenté, hogy neve-
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/et szerént az mely falukban nagyságod hajdúságot telepít
tetett, szállíttatott, azoknak neveket, az helyeknek situsát ugyan 
mappára íratta le ; minemű akadályos lehessen az szolnokiak
nak, abbúl akarja megmutogatni; Debreczenbűl is nem az 
szokás szerént adják meg az saczczot. Több ezféle hamis dol
gokat is forgatott, az vezérnek úgy akarja beadni, csak vár 
az időtűi, kikre ha kévántatik, vezér előtt immár az nagy
ságod kegyelmes informatiója szerént correspondeálni tudok. 
I tt nyilván azt állatják, hogy mind az derecskéi és azon kűl 
való egyenetlenség indecise maradtanak, most is abban áll, 
mert az nagyságod Budára küldött követei semmit ott azok
ról nem concludáltak. Úgy vagyon, hogy Tholdalaghi uram 
akkor azt mondta, hogy mindeneket complanálnak, hogy sem 
egyik fél, sem az másik méltán nem panaszolkodhatik azfelől 
azután ; az vezért megajándékozták, s csak úgy maradott hátra. 
Az vezér is immár értvén, hogy az panaszlók el akartak jőni, 
nem tudott mit cselekedni egyebet, noha mentegette magát azzal, 
hogy ő is azt tudta, addig el ne menjenek, miglen el nem végező- 
dik azok felől való controversia; ha eljőnek az panaszra, ők lás
sák az végbeliek, úgy jöttek el. Úgy vagyon, mind az temesvá
riak, egriek innen elmentek, de plena instructióval hagyták itt 
Muharéin passát, ez sollicitálja, csak várni kell immár Juszup 
agát, mi választ irt nagyságod az vezérnek ezekre, azután úgy 
akarja császárnak értésére adni, ki ha ugyan nem csendesedik, 
nem lehet abban egyéb, hogy nagyságod egy főember követét 
ide lie ne bocsássa ; ha kívántatik, abban semmi hátra nem ma
rad, hogy én az nagyságod immár arrúl való informatiójábúl 
valamit abban hátra hagynék.

Az német legatus ina búcsúzik el császártól, ez héten innen 
elindul, az öcscsét ma egy hete hogy postán elkiildé császárhoz ; 
Forgács Adám is holnap postán elmegyen, az anyjának halálára 
hivatják, nem ért el vénségbe. Az békességet confirmálta császár 
és az horvátországiak az mely rablást cselekedtek császár biro
dalmában, annak és egyéb egyen[et]lenségnek complaná[lá]sára 
bizonyos commissariusok menjenek, de ezalatt Horvátországbúl 
az elvitt rabok mindjárást elbocsáttassanak. I tt  semmi nagysá
god ellen való dolgot nem tractált az ő felsége legátussá, elhigyje 
nagyságod bizonyoson.

Tegnap reggel érkezett ide Budárúl az vezér levele kaj mó
kámnak, az budai vezér itt való kapitihája beszélette Zöldfikár- 
nak ez elmúlt estve, hogy ide irta, kajmekám is innen nagyságod
nak küldjön kaftánt, lovat és nagyságodat az mellett nagyságodat 
animálja, hogy innen portáról semmi hántása nem leszen nagysá
godnak, mert ő neki úgy adták értésére, hogy nagyságod igen 
félelmes portárúi valaki informatiójábúl, netalám az pápista
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urak dolga lehet; ő mostan lovat, kaftánt küldött nagyságodnak, 
irt is azfelől nagyságodnak·, hogy semmit nagyságod arrúl ne 
gondolkodjék. Az aga is ezféle dologrúl emlékezék nekem, hogy 
szegény fejedelem idejében is az hadak ottfenn lévén, guberná
tor uram ő nagysága akkor Erdélyben locumtenens lévén, azt 
irta volt oda fel szegény fejedelemnek, hogy Oczman szultán 
Hutin alatt létekor az erdélyi fejedelemséget akkori molduai 
Kádul vajdának adta volt, melyben semmi nem volt, nem is 
ütközött soha senkinek csak elméjében is azféle hütötlenség, 
bolondság, ő penég szinte akkor talált volt kimenni Erdélyben, 
csak elálmélkodott rajta, minemű zűrzavar volt akkor Erdélyben 
ez hamis hír mia, szegény fejedelem is kicsiny lőtt héja hogy 
hadaival alá nem jött volt. Hütire, lelkire vévé az aga is, hogy 
ő nagyságodnak s mind az országnak, meddig kötelessége mu
tatja, igaz szolgája; de nagyságod semmi idegen gondolattal ne 
legyen, mert illetlen dolog. Ezeket ez elmúlt éjjel csak ketten 
tovább tractáltuk egy óránál. Ma jó reggel divauba mentünk 
császár udvarába, kéréséin igen Muharén passát, hogy szembe 
lehessek vele, de nem találám ott, volna beszélgetésem vele. Az 
kajmekám az budai vezér kapikihájának azt mondta: mostan, 
mint értem, Juszup aga jövő útjában vagyon, mi válasszal jön, 
meglátom; azután ha itílem illendőnek, az idő megmutatja. Ke
gyelmes uram, csak az végek körül ne építenének palánkokat az 
hajdúság; az jenei kapitányságot is nagyságod megváltoztatná, 
mint Petneházy Istvánt hogy amoveálta volt tisztitől szegény 
fejedelem, mert ő is akkori időben sok szokatlan dolgokat csele
kedett az császár földén, minden dolog helyes volna, ezt állatják 
vezér előtt egyszer-másszor. Ezek felől nagyságod bölcs itíleti, 
mint gondolkodik. Ezt is forgatják: mikor itt Hrinápolyban 
az fejedelemséget császár szegény fejedelemnek adta volt, akkori 
athnaménak egyik articulussa az, hogy meddig Zsigmond fejede
lem hatalmas császár hűsége mellől el nem állott, az minemű 
helyek akkor Erdélyhez bírattak, szegény fejedelem is azzal con
tentus legyen, lippai, gyulai, szolnoki, jenei szancsákságbeli 
határokhoz ne nyóljon. Azmint nagyságod engemet informál, 
hogy szegény fejedelem ideiben való határozás kűl Murtezán 
passával való végezésen kűl semmiben az végbeliek meg nem 
bántották, bátor szegény fejedelem végezett lőtt legyen is, de ha 
valami része concernálja az megírt szancsákságokat, ahoz nin
csen semmi közi erdélyi fejedelemnek, azt mondják, mert nem 
azt contineálja szegény fejedelemnek adott athnamé; úgy írha
tom nagyságodnak, az mint ezfelől az szó vagyon, nagyságod 
nekem kegyelmesen megbocsásson.

Az keresztyén oratorok közül több itt nincsen, hanem az 
római császár ő felsége residense, az is az főlegatus innen meg
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indulván, visszamegyen portára. Az francziai orator elment csak 
harmad magával; császár azt parancsolja, többé azide ne jöjjön, 
mást küldjenek; mint értem,ugyancsak futva szaladott.

Császár indulását senki nem tudja, igen titkos dolog; én 
mindazáltal kegyelmes uram ex rerum circumstantiis látva hi
szem etc.

Székely Mózesnek is elfogták volt kicsiny praebendáját; 
császár eljövetele után ide küldte vala egy rossz szolgáját vezér
hez felőle.

Kegyelmes uram, eljövetelemkor vöttem két tegeznek való 
veres és szederjes bársonyt, kiket sohul nem találtathattam, 
mindjárást megszabattam, talám ekkedig közel megvarrották. 
Az czapragoknak való bársonyt bizony kegyelmes uram meg nem 
vehettem, mert soha hitelbe, sem az zsidó kezességén el nem ve- 
hetém, magamnak pénzem nem lön, mert megveszem vala. 
Skófium aranyat, ezüstöt is itt egy helyen találtam csak, de szer- 
nyő drága, négy tallér alól nem adják papirossát, mert ide is 
portárúl hozzák nyereségre. Az sisakokat elkészítették vala, 
mikor eljöttem, az zsidót, beteges állapattal lévén, honn kellene 
hagynom, írtam neki, hogy alá jöjjön, kezességen ha ide adják, 
hozza alá őket, máig el nem jőve. Az mi kevés pénz én nálam 
vagyon, kit Pap Márton uram nálam hagyott, dutka 131 forint, 
annak kegyelmes uram harminczegy forintja nem jó, egyet is 
azokban sem itt, sem az portán el nem vesznek, mert azok mind 
elegyesek rézzel, lengyel Zsigmond király apró dutkái, Bocskay 
István és Báthory Gábor dutkái félék, ezeket vissza kell külde- 
nem. Az aranyak 25, azoknak is semmire kellő ketteje; nyolcz 
tallér ; vagyon azokon kííl nálam kegyelmes uram jóféle pénz : a.uri 
23, talleri 8, dutka Ü. 100, mely dutkák teszen itt nyolczezer osz- 
porát, nyolczvan oroszlános tallért, én ezeket a sisakokért kül
döm fel. Szinte az portán is egy helyen annyi skófium aranyat, 
ezüstöt nem találni, jól tudom, mert eljövésemkor is csak egy 
zsidó csináltatja vala; de ezen két nap írok oda, ha honn érik az 
zsidó Józsefet,készíttessen mentül hamarább lehet; hapenég alá 
jön, mindjárt magát visszaküldöm az sisakokért. Kegyelmes uram, 
nagyságod ha vásáriam való pénzt küld ide ortos dutkákat, 
arany és tallért küldjön, az gréczi tallér 115 teszen itt.

Kegyelmes uram, locumtenens az portán Kínán passa har
madik vezér, igen jeles ember, affabilis, nem komor, kedvetlen. 
Az aga könyörög nagyságodnak 17 sing kétszer ványolt kék 
brassai posztó felől köpenyegeknek, bátor fizetésébe deputáltas- 
sék. Murteza passának, kajmekámnak, Ibrahim effendinek és ez 
uj muftinak ne neheztelje nagyságod egy-egy török kocsikot 
posztóval beburítani az ő módjok szerént; az mufti kocsijának 
lenne fekete színű zöld valami szépféle posztó az borítékja; ezek
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tűi várhatunk kegyelmes uram isten után ez itt forgó állasatok
ban minden jót. His eandem sat. Datae Hadrianopoli 16. Maji 
hora 12, anni 1634.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Héthy m. p.
P. S. Kegyelmes uram, alázatosan könyörgök nagyságod

nak, az két vég potyolatoknak és az türkesekért adott tízezer- 
négyszáz oszporámot kegyelmesen méltóztassék megküldeni, száz
négy oroszlános tallért teszen. Az hátra maradott türkesek árá
ért kezes az zsidó József, igen kérik rajta. Az türkeseknek az 
többi is kész nro 61.

C zím : Illustrissimo principi domino domino Cleorgio Itakoczy sat.
Rákóczy kezével: 26. Maji A. I. 1634 ., Székely János posta cstve 

8 órakor hozta.

ΙΥ. 1634. j u n i u s  28.
Az úristen ő felsége minden idvösséges jókkal áldja meg 

kegyelmedet.
11. die huius mensis irt kegyelmed levelét 22. die küldte 

vala meg az havaseli vajda, kire kegyelmednek Zalánczi uram 
által bőségesen izentünk; 18. die huius mensis irt levelét viszont 
kegyelmednek ma jó reggel vöttilk el, az ott való állapotnak 
változását is értjük, kin egy olyan hatalmas császárnak nem 
kellett volna úgy moveáltatni. Mert hogy az lengyel lietmannak 
kémjei jártak s voltak császár táborában, az mindenkor szokott 
úgy lenni, még az keresztyén királyok és fejedelmek hadakozási- 
ban is. Emlékezem is reá, egyszer szegény urunkkal oda fel 
jártában úgy fogák meg egy kémjét táborában Bosnyák Tamás
nak, s szegény még megajándékozó s úgy bocsátó el, maga meg- 
izenvén, hogy megyeu s elégedendő erővel, készülettel vagyon el
lenek. Bizony mikor mi császárnak lőttünk volna, úgy cseleked
tünk volna, kivel magnanimitásságát mutatta volna meg ő hatal
massága, mert mi azt kétség nélkül elhittük, ha egy nap tizet 
megölnek is bennek, de ugyan leszen az lengyeleknek kémjek a 
császár táborában. Indulása is ő hatalmasságának szabad aka
ratjában vagyon, kegyelmed csak arra vigyázzon, hogy ha ugyan 
megindul ő hatalmassága, idején adhassa kegyelmed értésünkre, 
azt is, ha ugyan Oroszcsiknál fog-e által költözni, kivel mi nem 
írhatjuk az országnak bántódást és gondolkodást nem szerez ő 
hatalmassága, melyet kegyelmednek minden utón el kellene 
fordítani s bontani. Az bizony dolog, mennél távolyban költözik 
az tengertől által az Dunán császár, az szaporoski kozákságnak
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annál nagyobb módja leszen az tengermellóki városok, tartomá
nyok háborgatására. Úgy hiszem, eddig kegyelmed mind indulá
sát, költözését ő hatalmasságának bizonyosan megérthette, és 
míg ez levelünk kegyelmed kezébe ju t is, tudósít róla. Ha ugyan 
meg nem kezdene változni az hídcsinálás, Szalánczi urammal 
együtt arra kellene kegyelmeteknek gondot viselni, securitást 
mutatna császár.

Az temesvári passa emberének ott való beszélése mind 
hazugság; követem nála Fiát Zsigmond volt, kitől kegyelmed 
mindeneket megérthet; mi látogatni küldtük volt, izenvén az 
mellett neki, hogy az mely faluk soha nem holdoltanak, ne hagyja 
háborgatni, tartsa jól az szomszédságot, többet kit kegyelmed 
megérthet Fiát Zsigmondiéi. Igaz dolog, becsülettel fogadta, 
házat öltöztetett fel neki, becsületesen vitette fel is, de midőn, 
kérdette volna tőle: mit hozott; megizente: én semmit sem, mert 
ő nagysága is az én kegyelmes uramot mikor látogattatta, csak 
egy keszkenőt sem küldött; az én uramnak is becsületinéi 
drágább előtte semmi nem lévén, nem küldött; de ha ő nagysága 
az előtti temesvári passáknak magok viselése szerént az erdélyi 
fejedelemnek is úgy adja meg becsiiletit, nincs kétségem, az én 
kegyelmes uram megfelel az ő nagysága reménységének ; Murat 
passa mihentest temesvári passa lőtt, mindjárt emberét ajándék
kal küldte látogatására, az én kegyelmes uram is megküldte 
hozzá emberét, megmutatta fejedelmi állapatját s hozzá való jó 
akaratját, noha az én uramnak mindene elég vagyon, de az maga 
becsületit, az előtte való fejedelmeknek jő rendelését nem akarja 
elveszteni. Ezeket értvén az passa, szemben sem lőtt vele, hanem 
csak kezében küldte az levelet, s szállására késértette s úgy 
bocsátotta el. Ebből kegyelmed eszében veheti, így tractál- 
hatott-e valamit az passával, igazak-e az temesvári török szavai. 
Mi bizony egyebet hozzá nem küldöttünk s Temesvárnak kérését 
csak meg sem gondoltuk, nem is kérjük, csak ők hagynának 
békét az mienknek. Német császárhoz ha folyamodnánk, nem 
volna csoda az ő állhatatlan magok viseléséért, kapdosásokért és 
minden igaz út kívül való sok szántalan rágalmazásokért, illetlen 
vádolásokért és cselekedetekért. De mi bizony oda nem ragasz
kodunk soha is hatalmas császár kárával, valamig hatalmas 
császár minket megtart fejedelemségünkben, országunkat szabad
ságában, azt kegyelmed akárhol is hitivel is erősítheti. Az 
jeneiekre való panaszok s vádiások hamis mindenekben, mert 
azok miatt bizony békével nyughatnának, hanem római császár 
birodalmából járnak ki, és azok cselekeszik az tolvajlást; az 
jobbágyokat miért hozzák fel, az két dologról kegyelmed Za- 
íánezi uramtól elégséges informatiót vehet. Költséget is küldtünk
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Zalánczi uramtól. Adja isten, hallhassunk minden jót kegyelmed 
felől. Datum Albae luliae 28. die Iuiiii, anno 1634.

Hogy elliihessék oda be, hóimét csatáznak hatalmas csá
szár birodalmára, kéresse el az kajmekám az temesvári passától 
az kállai kapitány levelét, kit mi oda küldtünk s megláthatják 
abból.

Kimii más kézzel: 28. lmiii 1634 ., Alba ad Stephanum Réthy do
mino Stephano Szílhinczi datarum  par.

Alább: 19. Septembris in castris mihi assignatum.

Y. 1634. a u g u s z t u s  14.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum meorum sat. Az 

úristen nagyságodat áldja meg sat.
Kegyelmes uram, az nagyságod kegyelmes parancsolatját 

és Szalánczi uram által való informatióit (drinápolyi táborbúi 
megérkezvén Konstantinápolyban az erdélyi háznál találván 
Székely Jánost 5. Augusti) vöttem. Az nagyságod parancsolatja 
szerént az agákkal együtt kajmekámhoz mentünk, az nagyságod 
méltóságos nevével salutáltuk és az neki való dolgokat törökül 
fordítván in scriptis kezébe adtuk, kit jó névén vevén sok szóval 
tudakozók nagyságod jó egészsége felől s micsoda mulatsági 
lehetnek mostan nagyságodnak, s hűl volt akkor nagyságod, 
mikor az levelet Írták. Ezek után emlékezék az molduai vajdá
nak való parancsolás írás felől, kit maga is igen javalla; sőt azt 
mondá, ennekelőtte is így kellett volna lenni az dolognak ha- 
marébb való végbemenetéiért; az vajda kapikiháját mindjárást 
behívató s megparancsoló, hogy reggel az mely lovasok elme
nendők, ím mindjárást az vajdának iratok, igen sietséggel vigyék 
meg neki, sőt magad is megírd, mikor az erdélyi fejedelemnek 
embere érkezik hozzá, meg ne késedelmeztesse, elégedendő 
késérőköt adasson mind jövet, menet. Az cancellariussának is 
ugyan előttünk megparancsoló, hogy mindjárást megírja, szóval 
penig nekem igen meghagyó, nagyságodnak írjam meg, nagysá
god végső derekas választ vegyen az hetmantúl, ne haladoztassa 
tovább-tovább, hatalmas császárt nehezen vihették arra, hogy 
ennyire haladjon ez dolog.

Szalánczi István uram informatiójábúl értéin kegyelmes uram, 
az ötszáz, avagy ha ezer szem gyöngy megvétele lehetne is, mit pa
rancsoljon nagyságod kegyelmesen. Nyilván írhatom nagyságod
nak, itt mostan az gyöngy oly drága, kinél én soha sem nem láttam, 
sem nem is hallottam drágábbat; egy zsidónál sok kereséssel 
találtam, öt százat kiválogattattam benne, árut is szakasztottam 
vele, 126 hasonló ez includált pecsét alatt való gyöngygyei, két
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száza valamivel apróbbak, az többi ugyan jóval azoknál is küs- 
sebbek, némely része viiselt, nem újak is. Az 126 szem gyöngyöt 
külön-külön öt-öt tallér alól nem adá, öszvességgel kegyelmes 
uram alkudtam meg vele másfélszáz oszporán; egyért, az nagy
ságod kegyelmes tetszése, Székely János megmondhatja, négy 
tallért adnak vala ez beküldött egy szem gyöngyért; ha ezer 
leszen vala, bizony mindjárt oda adom vala négy ezer tallérba, 
valamire jutott volna ügyem. Kegyelmes uram, mostan itt az 
vágni való marha nem drága, vehető négy- öt oszporán az 
tehénhus; igaz, eléggé keresteték árost, de nem találkozék, ha 
ezután találok, azon leszek tehetségem szerént. Az kéneső felől 
való küs jegyzést kegyelmes uram nekem az aga adá csak her- 
telen, íizené, hogy includáljam levelemben, nagyságod tudja az 
dolgot, mert irt volt nagyságodnak felőle annakelőtte i s ; én soha 
semmi emlékezetet felőle nem értettem annakelőtte, mostan meg- 
találáin magát is felőle, az kik azt írták neki, hivassa elő őket 
alkodjunk meg az áron rígy, hogy levelet is adjanak, hogy ha 
behozzák, elveszik; megnaposítók az dolgot, de senki elé nem jőve 
közülök, mostan kegyelmes uram ennek is ebbe kelle maradni.

Az Amhet agánál való ötszáz forint garas pénz adósságot 
az mi illeti kegyelmes uram, mely tesz kétszázhetvennyolcz tal
lért, az mint az obligatoria contineálja : Székely Jánost egyné
hány napok alatt azért kelleték itt mulattatnom, hogy házához 
jöjjön Drinápolybúl Amhet aga, kivel immár szembe jutván 
ma felette sokat veszekedtünk s csak abba marada, mivel nagy
ságodtól kegyelmes uram nem vagyok informatus, hanem csak 
az 80 tallér felől, kiért az lovat adta nagyságodnak az Haczi 
Juszuf aga, én az héjával kértem az adósságot 198 tallért, de 
ő arról azt mondja, száz tallért neki az vezérnek kell adni, mert 
tűle mindennap kérik, oda is vagyon rendelve az úr Mikó uram 
ittbenn létekor; az ötven tallérát ismét Zöldfikárnak kell adni, 
mert neki ebbűi kell őket contentálni; az negyvennyolcz tallért 
kész megadni. Én kegyelmes uram nagyságod kegyelmes paran
csolatja nékül nem exigálom, azt magam is nyilván tudom, hogy 
azok az adósságok nyilván való; azt is tudom, hogy sokszor sol- 
licitálták Zöldfikár agát az fővezér házánál való gondviiselők, 
az kiknek beadtuk vala ez elmúlt őszszel az 12 száz tallért.

Kegyelmes uram, küldtem 33 papiros schofium aranyat, 
hét papiros fejér schofiumot, papirossát vöttem 280 oszporán, kik 
közül ha valamelyik jó nem lenne, vissza kell hozni, mást kell 
adni, úgy alkuttam, öt hétre kezest kellett állatnom az áráért. 
Nyusztláb béllést tizenháromezer oszporán igen szépet alkuttam, 
egy czimer nyusztot is azon embernél igen szépet választottam, 
pecsét alatt vagyon, öt hétig azt is el nem adja, ötszáz reál tal
léron kértem, de hétszáz tallér alól nem adá, az béllés szép
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valóba; hütire, lelkére mondá, hogy 800 tallérában áll magának 
is az nyusztlábbal együtt. Azzal is így alkudtam kegyelmes 
uram, adjak itt kezest s egy nehány tallért, megpecsétli, az béllé
seket maga szépen illendőképpen úthoz készíti, ha nagyságodnak 
nem tetszenék, hozzák vissza kár nékiil, jó gondviselés alatt s 
visszaveszi az ő marháját. Selymet is viszáltat sárgát küldtem 
5 nitrát, testszint egy nitrát, az viszált selymet 350 oszporán 
vöttem, az másikat asperis 300. Az több hátra maradott vásárt 
kegyelmes uram, úgymint az 20 sing páris posztó és az 50 nitra 
selyem, mivel kezességen ide nem adák, ebben kelle hagynom.

Az hollandus orator kegyelmes uram általam salutáltatja 
nagyságodat mint jó akaró urát, és religiójában is úgymint 
kegyes patronussát; precario kéri nagyságodat, hogy az mely 
Isacus neű görög papi rend nagyságod birodalmában fogva volt, 
s úgy tudja, hogy mostan is fogva vagyon, nagyságod az istennek 
igaz ecclesiájához való szeretetiért s keresztyén fejedelmi jó 
hírének nevének öregbedéseért el ne bocsáttassa, akármit igírjen 
is nagyságodnak, mert ha szinte igírne is valamit, de annak 
sohul semmije nincsen; oly hütötlen ember penég, kinek mássa 
alig lehet, mert ha elszabadul, az egész török birodalombeli 
görög ecclesiákat elfordítja oly practicus ember. Rövid nap 
írnak nagyságodnak mind az patriarchával együtt, az nagyságod 
abbéli kegyelmes jó akaratjának megmutatása sem leszen héjá
ban, mivel szegény igen sok fizetésben volt ekkedig; mint értem 
kegyelmes uram, azon vannak, hogy mindkét szemét kitolják s 
úgy bocsássák el, az kajmekámot akarják sollicitálni felőle, mint 
maga mondja az hollandus.

Semmi uj hirt írni nagyságodnak nem tudok, mert az sok 
hamis hírek közül nem tud ember bizonyost választani. Császá
runk ő hatalmassága ez két nap által megyen tengeren Iszmitbe, 
egy mulató helyet csináltak ott ez elmúlt esztendőbe, egy ideig 
ott leszen, harmad vagy negyed nap járó föld Konstantinápoly- 
hoz, mint mondják onnan fog menni Bruszszába. Az budai vezér 
10. Augusti éjjel ment el Konstantinápolyból, Nándorfejérváratt 
leszen egy holnapi mulatósa, ha meg nem változik.

Kegyelmes uram, tegnap mentünk vala Zöldfikárral az kaj- 
mekámhoz, szembe voltunk vele; jövő utunkban (hogy onnan kijö- 
vénk) mondá nekem Zöldfikár, immár holnap és azután teljes te
hetségemmel azon leszek, hogy Székely Mózest innen elküldétem s 
azonnal értésére adjuk az fejedelemnek ő nagyságának; itílem, 
az vezér jelentette ezt neki. His eandem quam diutissime feliciter 
valere desidero. Datae Constantinopoli 14. Augusti, anni 1634.

Eiusdem vestrae celsitudinis
servitor humilis 

Stephaniis Réthy in. ρ.
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Czim : Illustrissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat. 

Λ fejedelem kezével: 25. Aug. in castris Szászsebes positis 1634. 

Eredeti.

VT. 1634. a u g u s z t u s  25.

Georgius Rakoczy etc.
Egregie fidelis dilecte. Salutem et gratiam nostram.
Hűséged 14. praesentis Konstantinápolyból irt levelét ma 

reggel hat órakor tájban adá meg Székely János itt az Szász
sebesnél levő táborunkban s írását értjük. Az moldovai vajdá
nak való commissiót azért az nagyságos kajmekám vezértől 
emberinknek az hetmanhoz való késértetése felől az mi illeti, 
jobb lőtt volna, hogy hűséged azt sollicitálta s mi kezünkhöz 
küldötte volna, magunk küldöttük volna meg az vajdának, hogy 
ha akarta volna is akármi tekintetből, annál inkább ne vonhatta 
volna meg magát emberink késértetésétől. Mégis azért meg
tudakozván hűséged szorgalmatosán, ha meg nem küldötték az 
vajdának azt a commissiót, és ha hirtelenében meg nem békél- 
hetnek s kévánják továbbra is ez dologban való fáradozásunkat, 
hogy ezen jó végre emberinket arra jártassuk, igyekezze hűséged 
a commissiót extrahálni s küldje nekünk, hadd magunk adat
hassuk kezében az vajdának. De ez ha kelletik is, ha nem is, 
erről hűséged semmi jó alkalmatossággal meg ne szűnjék az 
nagyságos kajmekám vezért sollicitálni. Tavaly mikor az nagy
ságos vezér Mehemet passa, , akkor ozi beglerbég, az lengyelek 
ellen hadban vala, Barcsai Ákos szolgánkot küldöttük volt a 
vezérhez táborában bizonyos dolgokkal, és Moldovában holmi 
latrok reájok találván felverték, megfosztották, vagdalták őket, 
némelyik meg is holt közülök, akkor azok az latrok az lengyel 
hetmanhoz tartottak s bejártak alattomban Moldovában s az 
vezér táborában is s hírrel tartották az hetmant, az mint azután 
tudakoztunk felölök, a midőre Ákos a sebből meggyógyulván 
az vezérnek is megtérése után haza verekedheték. Most pedig, 
úgy halljuk bizonyosan, hogy azon latrok az vajdának volnának 
Moldovában szolgái. Azért hűséged ebből nevünkkel illendő 
módon megtalálván az kajmekám vezért, legyen azon, extraháljon 
seria commissiót az vajdára, mivel akkor is az mi szolgánk, Ákos 
hatalmas császár szolgálat] ában járt, mert holmi állapatokról, 
hírekről tudósítottuk az vezért általa, mint maga is Mehemet 
vezér passa megmondhatja. Azért az vajda felkerestetvén szolgái 
között azokat az latrokat, elégittesse meg Ákost káráról és 
fájdalmiról, mind pedig maga mellett lévő akkori kárvallott,
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sebet szenvedett szolgáit, ne múljék hatalmas császár szolgálatja 
mellett szenvedések héjában.

Az gyöngyöt meghozá Székely .János s látjuk, de a micsoda 
áron tartják, igen drága. Ha azért az 126 ide adják három
három talléron s meghisznek az árán, vegyétek meg s hozza, ki 
Pap M árton; de ha úgy nem adják, avagy meg nem hisznek 
rajta, hagyjatok békét neki. Az szkófiumot mind ezüstöt, aranyat 
visszaküldtük, mert rútak, temérdekek s némelyik réz is fog 
lenni az ezüstiben kiváltképpen. Az selymek is azonképpen régi 
avult meghányt marhák. Az nyusztláb béllésekről tanúságot 
adtunk Pap Mártonnak, ahoz alkalmaztathatja hűségtek m agát; 
czimer nyuszt nekünk onnét nem kell, mert azt eleget találhatunk 
másutt is könnyebb áron. Az páris posztó s más jobb selyem 
vétel felől is tanúsága vagyon Pap Mártonnak s egyéb holmi 
vásárlásokat is bíztunk reá, s az szerint cselekedjék hűségtek. 
Az vágó marhának ottbenn való olcsóságát értjük, de most 
nekünk nincs afféle marhánk, az ki volt, eladtuk. Az kéneső árá
ból váltig megteréfálódtunk volna, ha az hűséged írására mindjárt 
be találtuk volna küldeni; ez ilyenben cautusabbnak és circum- 
spectusabbnak kellene hűségednek lenni, kiről és holmi egyéb 
dolgokról szóval is izentünk Pap Mártontól.

Amhet agának az adósságról való maga mentése merő 
hazugság, mert Mikó uram mind fővezért, Zöldfikár agát s az 
vezér házainak gondviselőit, mindeneket contentált illendőkép
pen ottbenn létekor, az mint maga testál róla, s nincsen egyéb 
semmi hátra, kit abból az ő adósságából kellene defalcálni, hanem 
az Juszuf agától vött ló ára, 80 tallér. Azért a százkilenczven- 
nyolcz tallért =  talleros 198 éppen sollicitálja hűséged Amhet 
agától, ne fizesse ő az mi adósságunkat, kit mi nem mondunk, 
megtalál minket, ha kinek mivel tartozunk; de az kiket most 
nevezett, megadta azoknak Mikó uram mind az mi kellett. S 
megbocsáss uram, de sok kárban vagyunk immár miatta, hogy 
efféle dologból némelyben nem azt cselekeszi hűséged, a mit mi 
parancsolunk, hanem a mit ott mások eleiben adnak. Azért 
effélére oly szorgalmatossággal vigyázzon hűséged, meglássa, 
kinek hiszen, és ne járjon a más ember szava után, hanem a 
mit parancsolunk, azt cselekedje, s megmondja Amhet agának, 
ide-tova ne mutogasson, adja meg egészen az 198 tallért, mert 
bizony görögöt tartatunk ittkin meg érette.

Az hollandus köszöntését jó néven és becsülettel vöttük, irtunk 
mi is most Pap Mártontól köszöntő levelet neki. Az ittbenn való fo
goly pap dolgát a mi nézi, miolta az patriarcha hozzánk kiküldötte, 
azolta nekünk nem kevés költségünk volt reája, mert mi tarttattuk 
kosztunkon, borunkon s megitílheti akárki, miben telhetett; ő 
érettek immár törekedő emberek is voltak előttünk s mindazok
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és magok is ugyan sokat igírnek, ha elbocsátanék úgy, hogy 
bár el is ne bocsássuk, valameddig le nem teszik az mit igírnek. 
De mi eddig minden igíreteket kisebbnek tartottuk a patriarcha 
jó akaratjánál, mivel maga is jó igíretet tött vala nekünk a 
patriarcha elszabadulástól ha megoltalmaztatnók ezeket; mégis 
azért ha nem késik az patriarcha igíretinek megfelelni, az ő jó 
akaratját becsüljük nagyobbra ezeknek sok igíreteknél.

Az ott való mi híreket értjük, melyeknek kimenetelit mind 
az idő mutatja meg. Az Székely Mózesék elvitetésekben igen 
szorgalmatoskodjék hűséged, Pap Mártont is kiváltképpen azért 
küldöttük most be. Azért igen sollicitálja hűségtek mind az 
kajmekám vezért és Ibrahim effendit is, ő nagyságok töreked
jenek valósággal hatalmas császárunk előtt, ne halassza immár 
tovább, hanem kegyelmes jó igíreti szerint vitesse el őket, azon 
legyetek minden tehetségtekkel.

Az ide ki való híreket megértheti hűséged Pap Mártontól. 
Mi hatalmas császár parancsolatjára kiszállottunk, táborban 
vagyunk. Az szerdái- követével tegnap voltunk szemben, holnap 
elfogjuk bocsátani. Mikó uram is Cseífei Lászlóval oda vagyon 
az szerdárhoz s az mint az állapatok forognak, úgy reméljük, 
az békesség végben kezd hatalmas császár és az lengyelek között 
menni. Hűséged mindenekben szorgalmatos vigyázásban lévén, 
minket mégis gyakorta tudósítson. Secus non facturus. Cui in 
reliquo gratiosi manemus. Datum in castris nostris ad Szász
sebes positis die 25. Augusti, anno 1634.

Mán kézzel: 1634 . 26. (így) Angusti ex castris ad Szászsebes 
positis, ad Stephanum Ke'thi oratorem post M artinion P ap  Petro Kovács 
datarum par.

VII. 1634. a u g u s z t u s  26.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum meorum 

sat. Kévánok az úristentől nagyságodnak minden sok jókat bó- 
dog szerencsés hosszú életet etc.

Kegyelmes uram, az brassai szolga 14. die praesentis 
érkezék, kinek jövő útjában akadálya lőtt volt: egy fő törökkel 
szemben találkozván visszavitte Murtaza passához, az leveleket 
vezér tűle elvétette, és azok közül az nagyságod nekem küldött 
kegyelmes parancsolatját felszakaszttatta; micsoda deákja lehe
tett, elég nagy stupiditas tűle, az ura levelét, mely magyar stylus- 
sal való, ki nem esmervén az többi közül, az posta nekem ide 
hozta, kit Zöldfikárral megfordittattam törökül, s ismét vissza- 
küldtem neki igen követvén írásomban, mibe lehetett az fogyat
kozás, s az posta is miért nem lehetett ő nagyságával szembe
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Nekem nagy emberséggel irt vala törökül, az postának az levél 
felszakasztásért hántása tűlem ne legyen, mert nem teljességgel 
magában szabadságában volt. Az kajmekám levelét kegyelmes 
uram az pariábúl azon nap, melyen ide érkezék az posta, törökül 
megfordittatám és másodnap reggel beadám nagyságod méltó- 
ságos nevével salutálván, kit jó névén s jó kedvvel, böcsülettel 
láta, tudakozók is az nagyságod egészsége felől. A z Húszain aga 
levelét is megfordittattam és maga főember szolgája által meg- 
küldtem neki, tengeren által még mostan is oda vagyon császár
ral. Hogy penég az postának ennyit kelleték itt mulatni 15 napo
kat, az császárnak honn nem léte [az oka | ; ez elmúlt héten egy
néhány magával az várost perlustrálni jött volt által az tengeren 
csak szolgarend öltözetiben. Az nagyságod levelére való válasz
tételt az kajmekám császárnak beküldte, kit az császár appro- 
bált, de harmadnap hozták ki onnan is. Kajmekámnak disposi- 
tiója kegyelmes uram az volt, hogy maga főkapucsiájátúl küldje 
meg császár levelét az temesvári passának nagyságod főembe
rivel együtt. Annak kegyelmes uram igen nehezen obstáltain, 
gondolván, minemű expensa menne a rra ; az mi nagyobb, talám 
illetlen.dolog volna kapucsiának Erdély határdolgát rectificálni. 
Errűl eltérítvén az kajmekámot, azután másod avagy harmadnap 
ezen dolog felől tractált Ibrahim effendivel s concludáltak, hogy 
Haczi Juszuf agát küldjék ki. Én azt akarom vala inkább kegyel
mes uram, bátor őtet se küldik vala, de nem lehete egyéb az 
dologban semmi okon, mivel az nagyságod kajmekámnak küldött 
levele sem collimál arra, hogy senkit oda küldjenek. Ez immár 
reggel megindul, az postának meghagytam, az Dunán mihelyt 
által mennek, az agát hagyja el és postán igen sietséggel menjen 
nagyságodhoz. Azon igen instáltunk ezen alkolmatossággal, hogy 
megváltozzék ugyan mostan az temesvári passaság, ki felől igen 
jó reménységben vagyunk mostan is, itt való házánál is voltunk 
Bikir passának, az kiírójával is eleget beszélettünk ez dolog felől, 
meg is irta az urának az hadba. Nyilván vagy ő, avagy az Abassa 
passa öcscse Ipser aga leszen helyette, mert én megmondtam az 
kajmekámnak, hogy nagyságod, sem penég országa azzal békes
ségben nem lehet, az mint magát viiseli.

Egyéb mostani uj hirt nagyságodnak Írni nem tudok. 22. 
die praesentis estve későn Abassa passát az császár megfojtatá, 
mindennemű jovait elhordatá (kiért az szent istennek az ő neve 
legyen áldott) etc., az teste egy éjjel kün hevert, reggel nagy 
solennitással az itt való mód szerént eltemeték Murat passa (ki 
budai vezér is volt) temetése mellé, mind kajmekám, Kínán passa, 
az mufti, Ibrahim effendi ott valónak az temetésen. Tengeren 
túl való hadak felől semmi hirt bizonyost nem hallunk.

írhatom nagyságodnak ezt is, az szegény fejedelemhez jött
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vala Fogarasban létében egy franczia úri renden való ember 
(kinek immár, mint reá emlékezem, vagyon hat esztendeje, talám 
több is), ki proscriptus volt hazájából, azzal együtt jött volt be 
ide portára egy Jacobus nevű főember is svécziai királytúl, azok
kal együtt Mikes uram is jött volt be ide velek, Haczi Juszuf 
aga is szinte akkor velek együtt jött volt Erdélyből, mostan 
érkezett ide Muszkaországbúl, Galatában az hollandusnál vagyon 
szálláson, kétszer is hivatott által, hogy velem beszéljen, én nem 
mentem. Ez elmúlt héten egy nehány magával jőve hozzám, azon
nal az házakat kezdé nézelni s kére azon, vagy húsz napig adnék 
szállást neki, meddig itt való dolgát elvégezhetné, mert ő neki 
innen Erdélyben is ki kelletik menni, mivel az ő mostani járása 
nagyságodat is concernálja. Mivel jó választ neki nem adhatók, 
szernyen haraguék, nagy zelussal mene ki az ajtón; én igen szép 
emberséges választ tők neki: mivel nagyságodnak főkövetét vá
rom, ki immár útban lehet, annak egyebütt való szállása ezen kűl 
nincsen. Igen derekas dologban fárad, nyilván írhatom nagysá
godnak ; mind az két agát hivatta által az hollandushoz, de csak 
Juszuf aga ment vala által, vele heszélett eleget; nagy részét 
vötte eszébe az aga, mibe fárad, nagyságodhoz kiérkezvén meg
beszéli nagyságodnak; mint értem, az hollandus oratornak is 
igen vagyon inclinatiója arra, az mibe az fárad. Mivel az nímet 
agens csak közel vagyon hozzám szálláson, híre lőtt benne, hogy 
szállást nem adtam az svétnek, egy szolgáját küldé hozzám, s 
azt üzené: csak maga részéről is felette jó névén veszi, hogy be 
nem fogadtam, ő igen jól tudja, mibe jár, meg is írja császár ő 
felségének, hogy szállást nem adott neki az erdélyi fejedelem ő 
nagysága oratora. Csak mostanság jőve alá kegyelmes uram csá
szár ő felségének Bécsből egy postája, kit szinte most akar expe
diáim az residens; ha itt szállást adtam volna neki, ezen posta 
hírét megvitte volna oda fel. Az muszkáknak újabban ismét 
követei tegnap érkezének, egyik úrember, másik az császár secre- 
tariussa, martiusban mondják hogy kijöttek országokbúl.

Az Maróthy György dolga kegyelmes uram ebben vagyon: 
immár az nagyságod kegyelmességéhez ragaszkodott, ennek- 
utánna az nagyságodnak való hű, igaz, jámbor szolgálatjában 
akarja életét is elfogyatni; kezét beadván erős hüttel is kötelezte 
magát, itt is ha mi oly dolgot ért nagyságod ellen, nekem érté
semre adja. Az behozandó adóval az mely főember követét 
nagyságod ide beküldi, azzal együtt kijő és valamit ő tud, hüti 
szerént nagyságodnak referálja. Ehezképest kegyelmes uram én 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatoson könyörgök, 
immár egyszeri megigírt kegyelmes gratiájáha kegyelmesen 
vegye be, elvesztett kicsiny böcsiiletit recuperálhassa, az nagy
ságod kegyeiül essége által kicsiny jószágocskájának is dominiu-
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mát apprehendálhassa, kiért feje fennállásáig teljes életében 
híven szolgálja nagyságodat, hüti szegettnek senki méltán nem 
mondhatja, mert őtet senki nagyságod hűségére meg nem eskette. 
Az szolgarendek közül tizennégyet mostan küldtem ki, ezek 
mind székelyek; ezeket is kegyelmes uram ugyan esküvésemmel 
assecuráltam, hogy az nagyságod kegyelmessége rajtok, senkitől 
semmi hántások ezen dologért nem leszen; meghagytam nekik, 
addig el se oszoljanak, hanem nagyságodat requirálják és nagy
ságod lábaihoz esvén az nagyságod újabb kegyelmességében 
ott is részesüljenek.

Akarám errűl is nagyságodat informálnom : Minapi itt lété
ben Pap Márton uram mely selyemszőnyegeket látott egy árus 
töröknél, az szebbiket másfél száz tallér, az ketteit száz-száz 
tallér alól nem adják, az két dívány szőnyegeket penég 300 tal
léron, én azokat nem láttam, nem is tudtam semmit az dologban, 
hanem ezen órában liozák pecséti alatt levelét, kit Zöldíikár 
agával megfordítottam magyarra, és nagyságodnak kiküldtem ; 
kénesőt is, mint üzené nekem, elveszen az árában pro asperis 
126 okkáját. Kegyelmes uram, az schofium és selyem ára azon 
kűl 4000 oszpora, kit Pap Márton uramnak itt adtam vásárlásra 
in universum facit 180,000 és 30 oszporát-tizennyolczezer és 
harmincz oszporát; nagyságodnak mint kegyelmes uramnak kö- 
nyörgök, legelső alkolmatossággal egy posta hozza meg, mert az 
zsidó tovább az öt hétnél nem vár, másszor nem fog nála ember
ségem, jól esmeri Pap Márton uram azt az zsidót, mert nem 
adta neki oda hitelbe az schofiumot, selymet.

Minemű választ irt lengyel király az vezérnek Murtaza 
passának írására Sahin aga által, Feketetengeren postán küldte 
ide megfordításra kajmekámnak, Zöldíikár tiszti volna, ha 
tudna hozzá, én fordítottam meg magyarra, tulit alter honores 
etc., az páriáját Nagyságodnak küldtem, ha nincsen semmi haszna 
is, az kajmekámnak irt levele is ezen stylussal vagyon. Kegyel
mes uram, nagyságodnak hogy megírjam az kajmekám hagyá, 
nagyságod az adó administratiójának az régi usust kövesse: 
szent Mihály napba megindították az régi időben, szent Demeter 
nap tájba itt be is adták; az sólymok is azért vesznek el az út
ban az hidegben; az tél idővel nem kell harczolni; az ide bocsá
tandó követnek is jobb az jó üdön visszatérni; ez nehány eszten
dőkben szokták csak hűl karácson után, hűl penég azután két 
három holnappal behozni; ugyan sok szóval agálá, az dobroniakat 
hozá elő például, az úgymond csak egy váras, az adaja 12,000 
arany, ők az napja előtt mindenkor egy holnappal behozzák.

Az nyavalyás zsidó Józsefnek szegény fejedelemtől igen 
szép conventionalis levelei vannak, kik közül nagyságodnak 
kegyelmes uram az egyiknek páriáját nagyságod kegyelmes sze-



LEVELEK KS OKIRATOK. 117

Inoi öleibe küldtem ; nagyságodnak könyörög, szegény fejedelem 
adta levelét confirmálj a, sőt ez elmúlt diárom esztendei fizetésébe, 
ki tenne ti. 150, melybűi többet neki meg nem adtak hat 
ezer oszporánál, Testálna fi. 90 hungaricales, nagyságod erről is 
kegyelmességébűl contentáltatná nyavalyást; elég fáradsága va
gyon bizony kegyelmes uram, ha ez el történ halni, bizony ez 
helyben soha az erdélyi házhoz ilyen szolga nem találtatik, csak 
az tudhatja, az ki ide jár az nagyságod szolgái közül. Immár 
több 32 esztendeinél hogy erdélyi szolga, még egy darab posztót 
nem látott ruházatjára. His eandem sat. Datae Constantino- 
poli 26. Augusti, anno 1634.

Eiusdem celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Réti iy m. p.
V z i v i : Illustrissimo principi uc domino domino Georgici Bakouzy sat.
R á k ó c z i)  fe l je g y z é s e  : 1 :·ϊ. dic Hopfe. ] 61(4., reggel 10 órakor brassai

V 111. I 634. s z e p t e m b e r 23.
Alázatos igaz hűségemmel szolgálok nagyságodnak mint 

kegyelmes uramnak. Kévánok az uristentűl nagyságodnak min
den sok jókat etc.

Kegyelmes uram, semmi uj hirt innen mostan írni nagy
ságodnak nem tudok egyebet: az mely vezéreket ez elmúlt ősz
szel hatalmas császárunk máz úrrá tétetett volt, azokat ez elmúlt 
héten Rhodusból visszahozták, hárma itt vagyon, az negyedik 
Kabeba ment volt Czigaloghli neű passa. Akarám nagyságodnak 
kegyelmes tudására adni, hogy ha elébbi állapatjokat recuperál- 
hatják, tudom, azok is az adó behozásakor honoráriumot kéván- 
nak az szokás szerént; talám csak ez jövő kedden is inegmuta- 
tódik, ha divänba jőnek, mivel akkor leszen szembe az muszka 
követ hatalmas császárral. Az megjött passáknak nevek : Melle
met passa, Musztafa passa, Juszup passa. Kegyelmes uram, itt 
az kéréstől és az ajándék várástúl ugyan az elsőbb emberek is 
nem idegenek. Nagyságod Kuznamecsi Ibrahim effendinek vétes
sen négy fehér heréit lovakot, egy borított török kocsival együtt, 
maga tegnap az vezér kapujáról szállására mentében találkozók 
reám, haza késérém, maga több szavai között tolmácsoltatá, 
hogy az árát megadja, csak ne legyenek déczegek olyanok, mint 
az szegény fejedelem küldött volt négyet, tiz, tizenhat ember sem 
bírt velek, itt sem taníthatták meg őket; azt is meghagyá, ha 
mikor azokat elhoznák, bátor ide he ne hozzák, hanem mikor az 
várástúl egy jó mélyföldnyére lenne, tudósítsam felőle, gondot
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vüseltet reá. Én kegyelmes uram bizony senkinek egy fuller érd 
ajándékot sem igírtem, ennek is (az nagyságod jó akarójának) 
utat sem mutattam kérésére, legyen az nagyságod kegyelmes 
arbitriumába.

Az Maróthy György dolga miben vagyon kegyelmes uram, 
nagyságodat ennekelőtte informáltam, várja az nagyságod ke- 
gyelmességét. Az svét, ki felől csak minap is írtam nagyságod
nak, itílem, tegnap kajmekámmal szembe volt; minemű követsége 
lehetett, itílem, referálta azt is, igen sietne kimenni nagyságod
hoz és onnan ismét ide visszajőni. Tudom, nagyságodnak Haczi 
Juszup aga megbeszélette, mibe fárad, noha nekem is jelenté va
lami részét; az hollandus interponálta magát vezérnél, hogy végbe 
viszi. Az római császár residense igen jól viiseli hozzám magát; 
immár egy néhányszor jött hozzám, noha én egyezernél többszer 
nem voltam nála, akkor is az úr Mikó uram küldött vala hozzá; 
felette tudakozik oda fel való hírek felől, én ekkedig semmit nem 
tudtam neki mondani. Nagyságod (ha mi oly hír jutna neki való) 
méltóztassék írni, hadd kedveskedjem én is neki felölök való 
hírekkel, valamit ő tud s hall itt, nekem mindeneket referál; teg
nap is az tolmácsát hozzám küldte vala, üzene oly dolgot, kit ón 
el nem hihetek ilyen könnyen ; ha való leszen, illik az vigyázás- 
nak lenni. His eandem quam diutissime feliciter valere cupio. 
Datae Constantinopoli 23. Septembris, anni 1634.

Eiusdem celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Réthy m. p.
Czím : Az én kegyelmes uramnak adassék.

A  fejedelem  fö ljegyzése  : 6. O ctobris 1634.

Eredeti.

IX. 1634. s z e p t e m b e r — nove  m b e r.

Kegyelmes uram, nagyságod nekem szegény alázatos igaz 
hívének kegyelmesen megbocsássa, hogy én mégis sollicitálom az 
Maróthy dolgát. Látja az nagy isten szüvemet, lelkemet, sohun- 
nan erre való írásomra alkolmatosságot nem vöttem egyebünnen, 
hanem csak magamtúl indíttattam ez egyszeri felőle való írá
somra ; erre is nem egyéb végre, hanem az nagyságod csendes
ségére, mert ha lehetne, ez áruló Mózesnek mindkét szemit (hogy 
így szóljak) kivinném innen, csak vakon hagynám ittbenn egyedül. 
Immár ez áruló veszni tért, mert az egyike ördöggé lön immár, 
senki oly mellette nincsen az egy rósz bolond Horváthuál, vala
mely sövénynek támaszit kiszedik mellőle, corruálni kell de ne- 
cesse, ezt tekintettem kivályképpen, senki az Mózes dolgában
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mind Erdélyből való kijövetelében s mind ittbenn való ekkedig 
létében; jövendőre is mi reménysége táplálja Mózest: Maróthy 
tudná referálni nagyságodnak, mert én. sem egyszer, sem más
szor bizony ő tűle semmit nem tudakoztam az egy nálok való 
levél dolgán kűl, liánéin azt akartam, hogy maga mondja nagy
ságodnak meg. Immár több két holnapjánál, hogy elkészült hogy 
velem kijöjjön; mikor megesketém itt az erdélyi háznál nagysá
god hűségére, magam is hűtőt adtam neki, hogy nagyságod ez 
egyszer kegyelmessége alá veszi; azon hiitben azon is megeskütt 
akkor, hogy ő Székely Mózesnek meg nem jelenti, hogy én őtet 
megeskettem, sőt ennekutánna is valameddég egyink az másink 
liütit fel nem szabadítja, senkinek soha meg nem jelentjük. így 
lévén kegyelmes uram ez dolog, azután ő mind Mózessel volt gya- 
kortabb, mit értett s mit tud minden dolgában Mózesnek, refe
rálni tudná. Nagyságodat mint kegyelmes uramot követem, sem
mit ebbűi az egy sinceritásnál egyebet ne ítéljen, hogy én az 
Maróthyra való tekintethűl, avagy ő hírével Írtam volna mostan 
is nagyságodnak ezeket; egyedül csak álljon ez dolog az nagy
ságod bölcs arbitriumában etc. Ha Ferencz deáktól meg nem 
értettem volna az Maróthy dolgát, én csak kivittem volna 
recta, mert az mint írtam nagyságodnak, elkészült vala ; itílem 
penég, fogta Ferencz deák is megmondani neki etc.
Eredeti töredék orsz. lttív, gyfvári osztály, újabb rendezés alatti irományok

VII. csomag 29.

X. 1634. o k t ó b e r  21.

(leorgius liakoczy sat.
Egregie fidelis dilecte. Salutem sat.
Ezelőtt minden órán akartuk ez alább megírandó dologról 

hűségedet tudósítani, s kévántatott volna is, mert elhisszük, hogy 
mások igen sokkal kiilömben mondják a hírét, mintsem az dolog 
volna; de sok bús gondaink és foglalatosságink miatt nem érkez
hetvén gyakortabb, azonközben néha meg is feledkeztünk. Most 
azért akarók igazán megiratni az dolgot, hogy tudjon, a hűl 
kévántatik, bátorsággal szólani felőle.

Tizenkét vagy tizenhárom nappal ezelőtt az lippaiak és 
jeneiek között esvén holmi veszekedés, emberhalál is történt 
mind két félből közöttük. Mely dolognak hírét ha eddig meg nem 
vitték is a portára, de megviszik, elhittük, minden órán, mert 
holott kisebb marczona dolgot is eleitől fogva dupláson vittek 
meg, ezt is el nem mulatják, hogy az portát nem untatnák érette. 
Akarnánk azért, ha mi tőlünk értené hűséged elsőben, s mások 
tőled azután, míg ők megvinnék a panaszt. He ha eddig meg
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vitték s akárki is hűségedet szemben fogta vele, egyebet nem 
tehetett, nemtudommal s reánk való halasztással kellett hallani; 
azért, hogy ezután hozzá szólhasson, akarók hogy értse. Ha 
pedig meg nem találták volna vinni az hirt, míg ez levelünk 
érkezik, hűséged mentői hamarább való jó alkolmatossággal 
igyekezzék praeveni álni egyebek hirvitelét, szemben lenni az 
vezérrel, és szép csendesen audientiát nyervén így rendelje 
szavait ő nagysága előtt:

Jó emlékezetiben lehet ő nagyságának, mi mind eleitől 
fogva mely nagy szorgalmatossággal akartuk és igyekeztük 
hatalmas császárnak ittkiin való végheli vitézivel az békességes 
és barátságos jó szomszédságot őrizni és megtartani; de az vég- 
beliek semmit az olyannal nem gondolván, az jó szomszédság és 
szent békesség ellen untalan sok illetlen dolgokat cselekedtenek, 
rablásokat, dulásokat hol együtt, hol másutt töttenek, jámbor 
igaz embereket levágtanak, az szegénység köziben kiment déz- 
másinkat üldözték. Mi pedig ellenben csak békességes tűrésben, 
csendességben voltunk, semmit egyebet nem cselekedtünk, hanem 
az fényes portát találtuk meg egy nehány úttal, kit tudhat jól ő 
nagysága, s epekedtiink, könyörgöttiink, ő nagyságok parancsol
janak az vitézlő rendnek, tartsanak békességes jó szomszédságot 
az mi hozzánk tartozókkal; és hogy azt velek inkább megtartat
hatnék, tavaly is egy nehány falukat engedtünk ki kezünkből, 
hogy nekünk ne dézmáljanak. De az lippaiak semmit az olyannal 
nem gondolván, most is dézmásinkra támadtak, és azokat ker
getvén egy prédikátor házába beszorították, azt reájok ostrom- 
lották. Egy közülök lovára kapván beszaladott jargalt Jenőben, 
hirt tött, ne hagyják, ótalmazzák meg az dézmásokat, mert az 
törökök mind levágják, avagy rabbá teszik őket. Erre az jeneiek 
kimenvén úgy találták, hogy immár az törökök elállottak az 
dézmásokról s az eming is kiment az faluból, s ők is mindjárást 
vissza akartak arra képest menni, semmit nem cselekedtek. 
Azonban hírek esvén benne, hogy az lippai bék zászlóstól, se
rlegestől kün vagyon, megállapodtanak, nehány emberséges fő
embereket elkiildöttenek az békhez, beszélgessenek vele, kérjék 
barátságosan, ne engedje az vitézeknek, hogy az dézmásokat 
bántsák, lám ők semmit nem cselekedtenek, magokat az jó 
szomszédsághoz tartják. De az lippaiak mihelyt látták azt a 
nehány emberséges embert, csak egy szótól sem vártak, mindjá
rást reájok arczczal támadtak, hozzájok lövöldöztek és egyet 
közülök, Szentandrási Tamást derékban általlőtték, a ki meg is 
ho lt; az többit az jeneieknek álló helyekre szemek közé vissza
hajtották és zászlóstól, seregestől is arczczal ellenségképpen az 
jeneiekre reájok mentek, / semmit afféle dolgot csak gondolni is 
az jeneiek nem tudván. És így véletlenül rajtok lévén az vészé-
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delem, sem egy sem másfelé kapni, hajolni nem tudhattak, 
hanem kéntkételen ótalmazni kellett magokat, s így lőtt minden 
dolog a mi lőtt. Mely esetet és dolgot ha valaki az nagyságos 
vezérnek külömben irt, mondott volna, vagy írna és mondana is, 
semminek ő nagysága hitelt ne adjon, mert ennél külömhen nem 
volt s nincsen.*) És noha az jeneiek csak magokat ótalmazván 
cselekedtek az mit cselekedtek, de az dolgot bizony magunk is 
igen bántuk s bánjuk, noha az jeneiek semminek nem okai, de 
az meglőtt dolgot leetlenné nem tehetvén, mindjárást hogy har
mad napján az dolog értésünkre esett, postán elküldtiink az 
budai nagyságos vezérhez Landorfejérvárra, az dolgot megüzen
tük ő nagyságának, kértük, hogy ha mások külömben mondanák 
is, annak hitelt ne adjon és rajta meg ne induljon, hanem az 
dolognak menjen valóságoson végére, mi is tudakozunk jobban 
felőle, és isten ő nagyságát felhozván Budára, igazítsunk minden 
dolgot az barátságos jó szomszédságnak kévánsága szerént el. 
Azért az nagyságos vezért is kérjük nagy szeretettel, így értvén 
az dolgot, ha ki mint külömben hirdetné is, ne higyje ő nagysága 
és meg ne induljon rajta, s hatalmas császár fényes portája is 
meg ne induljon, hanem parancsoljanak inkább az budai nagy
ságos vezérnek, ő nagysága is valami hertelenségből semmit az 
jó békesség ellen ne cselekedjék, hanem az dolgot jól igazán 
megértekezvén és megtudván, nekünk adja értésünkre, s mi is 
megtudván, ha valaki az alattunk valók közül vétkesnek talál- 
tatik, hogy valamire okot adott volna, ez országnak törvénye 
lévén, a szerént minden igazsággal megbüntetjük.

így mentői rövidebben lehető világos értelemmel, szép 
csendesen eleiben adván hűséged az dolgot az vezérnek (úgy 
viselvén minden szavajárását az mi írásunk szerént, hogy semmi
ben az jeneieket vétkesekké ne tegye, hanem inkább az vesze
kedésre való minden okok adását az lippaiakra hárítsa) s kérvén 
az csendesen maradásra s hozzánk jó akaratra, egyebeknek is 
így adhatja eleiben az dolgot; kiben mint munkálódliatik és 
micsoda indulattal leszen ez dolgon mind az vezér és egyebek, 
micsoda itílettel, értelemmel felőle, minket hűséged igen szor
galmatosán tudósítson. Secus non facturus. Datum in civitate 
nostra Szászsebes, die 21. Octobris, anno domini 1634.

K í v ü l : Ad oratorem Stephanum Réthy in negotio casus Lippensis 
cum Ieneiensibus 1634. 25. {így) Octobris.

Fogalmazvány és annak egy töredéke.

*) Megvan egy eddig terjedd másolata is.
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XI. 1H34. η ο V e m b e r !).
Illustrissime princeps sat. Servitiorum meorum sat. Az 

úristentől nagyságodnak sat.
Kegyelmes uram 6. die praesentis reggel vöttem az nagy

ságod (21. die mensis Octobris proxime praeteriti) irt kegyelmes 
parancsolatját, melynek sensusát mentül kevesebb szókkal lehetett, 
szép tenorral azon nap törökül az agával megfordittattain; más 
nap reggel igen jó alkolmatossággal szembe lónk az vezérrel, 
elsőbe az nagyságod informatiójábúl igen szép világos értelem
mel articulatim megbeszélém, az dolog mint történt, azután az 
levél translatióját is exhibeálám. Zöldfikárral mindjárást meg- 
olvastatá, nagy csendesen meghallgató, semmi kedvtelenségét 
nem mutatá, csak maga egyedül volt egy küs magának való 
házban. Elsőbe kérdé, ha az adóval immár útban vannak; az 
hadat nagyságod ha eloszlatta; az lengyel legátusnak itt való 
létét tudta-e nagyságod. Mind ezekre választ töttem, mivel maga 
is tudhatta, hogy az úr Mikó uram mennyi ideig volt az vezér 
mellett az lengyel ottlétekor. Az mostani történt dologra fordító 
szavait s mondá: ím írunk mind az budai vezérnek, temesvári 
passának, hogy nyilván igen bizonyoson végére menjenek, mint 
lőtt az dolog, miből indultatott; az erdélyi királynak, magad 
tudod, mind hatalmas császár s mind magunk irtunk, csauszt is 
bocsátunk oda, hogy meg értse, meg tudja az urad, kik lesznek 
okai és érdemek szerént megbüntesse őket. Úgy vagyon, az 
csausz elmenetele után is hatalmas császárnak az lippaiak sok 
számú pecsétek alatt való leveleket küldtek, kit még hatalmas 
császárnak be sem adtunk; ők magokat igen mentik, hogy sem
minek nem okai, hanem az jeneiek miatt nincsen nyugodalmok, 
hatalmas császár földén sok mód nékül való dolgokat cseleked
nek. Az lippaiak levelét ugyan megmutató, talám az lovászok is 
mind megpecsétlették, mennyi sok pecsét rajta. Zöldfikár mondá, 
hogy Ibrahim effendi és Sahin aga consulálták az vezért, hogy 
császárnak be ne adja. Istennek az ő szent neve legyen áldott 
kegyelmes uram, reménységem kűl engedelmes választétellel, 
csendes jó akaratbúi nagyságod felől való emlékezettel bocsáta 
el előle hoc addito: mit írjon az erdélyi király is, ím hatalmas 
császárnak értésére adom, az posta visszamehet, szorgalmaz- 
tassa az adót elhozni. Ezeknek utánna kegyelmes uram ugyan
azon nap Ibrahim effendihez és Sahin agához is elmentünk, és 
a.z szerént mint szinte az vezérnek mindeneket rend szerint 
referáltunk mind szóval, írás szerént, de az erdélyi részről az 
törvényt szóval is egyik helyen is nem excludáltam. Tudom, 
immár egymással ezen dolog felől bővebben traotálnak, mert 
vezér házánál minden nap együtt ülnek divänt; látom, Sahin 
agát is igen böcsüli az vezér, negyedik hozzá, az leülésben.
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Kegyelmes uram, tegnapelőtt estve küldé hozzám az 
havaselföldi kapikiha nagyságod Pap Márton uramnak küldött 
levelét, gondolván azt, netalám nekem is fog abban includálva 
levelem lenni, ahozképest felszakasztám, mert ezen kűl meg 
nem cselekedtem volna, az mely indusa volt, azt az hollandus 
papjának megküldtem.

Az hírek felől gondolkodván, az mi az nagyságodnak 
való sincera fidelitást illeti, tudom, nyilván legküssebb nem 
lehetek nagyságodnak több alázatos hívei közül, csak magam
tól az nagyságod abbeli kegyelmes informatiója szerént tu
dósítottam Cornelius Haga uramot, kit igen szeretettel ked
vesen meghallgatván, ugyan recreatiót vön magának ez hírek
ből és nagyobb hitelt is ada ez tűlem értett híreknek, hogysem 
mint iminnen-amonnan való sok relatiókbúl. Kegyelmes uram, 
nagyságod ebbűi kegyelmesen veniámot engedjen, hogy én 
másnak hivataljában elegyítettem az dologbúi magamat. Az 
muszka követ ma reggel indula el Feketetengerre gályával, 
immár vagyon több egy heténél, hogy császártól expeditus, 
akkor megjött vala császár. Az lengyel legatus ez elmúlt hétfőn 
mene el, itt császárral az elbúcsuzásban szembe nem volt, mert 
itthon az várason nincsen, hogy Drinápolybúl megjött, azután 
egy hétig egymás után itt az városon nem volt, imitt-amott az 
hűl latrokat, tolvajokat érthet, azonkűl egy elein megölt Reczep 
neű vezér passának is akkori párttartóit tudhat, azoknak is 
kergetésében, megölésében continuus; csak minap is tengeren túl 
Izmitbűl megjővén, kiket által hozata, utczánként nyolczat 
horogba liányata közülök, négyet penig karóba vonata; az 
Reczep passa kihája penég, miolta az urát megölték, imitt-amott 
búdoklott, Izmitben tartották egy két esztendőben, hogy ez 
minap császár által ment, megfutamodott és ide házához jött, 
onnan császár irt az vezérnek, hogy megfogassa és ölesse meg; 
az nagy öreg ember éjjel nappal lova hátán lévén nagy szorgal- 
matossággal kereste, de nem találta fid; azután az ő jó szeren
cséjével talám Q-alatában találtatta fel és ugyanott vágatta le.

Ez rend ember ideiben Konstantinápolyban, azt mondják, 
soha ilyen csendes, békességes járása-kelése az utczákon széljel- 
járóknak nem volt, mint mostan vagyon, most vötték eszekbe 
magokat, vagyon urok.

Kék bársonyt kegyelmes uram találtam Gralatában azon 
embernél is, kitűi az minapi kivitt bársonyt vöttük volt; ha mód 
leszen vala kivitelében, magam emberségére is ide adják vala. In 
reliquis sat. Datum Constantinopoli 9. die Novembris, anni 1634.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor fidelis 

Stephanus Réthy m. p.
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C zim : Illustrissimo principi ac domino domino (Icorgio Rakoczy saí. 
JRákóczy kezével: 22. Novembris Yajda-Hunyad, Markó.

Eredeti.

X II. 1635. f e b r u á r  7.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

úristent® áldott legyen nagyságod minden dolgaiban.
Kegyelmes uram, Markó posta Ferencz deákkal együtt 

érkezének ide 2. die praesentis mensis szinte estve; az nagysá
god leveleit másod napján bejöveteleknek törökül megfordittat- 
ván kinek-kinek megadtuk, mindenik böcsiilettel vévé. Murteza 
passa kösz vényben fekszik, mostan divünban sem mehet. Az 
mint ennekelőtte is egy nehány ízben írtam nagyságodnak, az 
adó felől mostan is az szerént igen meghagyá az vezér kaj- 
mekám, hogy ismét Írjak nagyságodnak felőle, sőt ennek- 
utánna így többszer ilyen későre való behozása ne maradjon, 
noha mostan így tetszett lenni, maga is irt nagyságodnak felőle. 
Az kéneső várnát, harminczadját megengedő ő nagysága, coni- 
missiót is extraháltam róla; az levél taxájáért az lléz-cancel- 
larius talleros 3 vön, soha ezer oszporánál kevesbet nem akart 
elvenni, sok szép szónkat tékozlók reá Zöldfikárral; azt is ke
gyelmes uram Markó posta kezéhez adtam, meghagytam neki, 
ha valahul találja Tholdalaghi uramot, adja kezéhez, talám 
fogja az Dunán túl találni az kénesőt, mert az gyirgyói vámos
nak is sónál az levél; mikor ideje korán érkezik vala kegyelmes 
uram az nagyságod arriíl való parancsolatja, régen Brassóban 
lőtt volna az vámról való relaxationalis. Az áros török, valami az 
ő botjában találtatik, az kéneséért ide adja, de ő nála egyéb ezek
nél nincsen: az kárpitok, kiket Pap Márton urammal láttunk; 
szőnyegek vannak elégségesen; az lóra való szerszámoknak való 
megszerzésére is reá igíré magát, azért is kénesőt elveszen. Ezek- 
rűl reversalist igen kérek vala, de nem ada, nehéz kedvvel is 
hallá, hogy ő magát írásával kötelezné, az mit ő mond, igaz az. 
ltiskását is tiz mázsát adnak kénesőért; ezeken kűl kegyelmes 
uram minden vásárláshoz pénzzel kell jutni, mivel az marhák 
külön-külön való áros embereknél találtathatnak. Tigrisbőrt itt 
mostan nem találni; párdoczbőröket találunk, de az is kegyelmes 
uram mostan, mivel hadra mennek, áros. Az galatai áros ember
rel való esmeretséget nem kell kegyelmes uram semmiben hátra 
hagyni, én nem találtam itt ahoz hasonlót; az mi nála nincsen, 
arra igíri magát, másutt is megkeresi, kezes is leszen érette, 
annál atlaczot is találhatni alkolmasint; bátor mostan az szeke
reken valami két sajtot hoznának neki ajándékul, nálok azféle 
igen kedves, mivel ő azt sem tudja, az kénesővel való kereskedés
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mi legyen. I tt kegyelmes uram lia mindjárást éppen el nem ad
hatjuk is az kénesőt, de nem veszti el árát, elhigyje azt nagysá
god ; immár az egész hetet abban mulatom el, hogy az egész zsidó
ságot feljártassam és árost szerezzek reá, és az nagyságod com- 
missiója szerént az vásárlást hűl találhassam fel, az vásárláskor 
ne legyen valami késedelem, hátramaradás. Schophium aranyat, 
ezüstöt igírt egy zsidó is kénesőért, ha meg nem másolja, de itt 
igen állhatatlan minden nemzetség.

Tegnap kegyelmes uram az hollandussal szembe voltam, 
három óránál tovább beszéletteni vele állatván az pápisták dol
gát, lengyel és spanyol királyok dolgát az confoederatusok ellen, 
kin ugyan felgerjede, és ezen alkolmatossággal az tűle megtuda
kozandó dolognak derekát kimondá annyira, hogy abbúl nagysá
god kegyelmesen megértheti.

Mivel nekem igen jó akaró barátom az budai vezér, elme
netelekor innen azt monda nekem: noha az római császár és 
hatalmas császár között békesség vagyon, de nekem csak ennyi 
levelem érkezzék, mint az két ujjom, portárúi, mindjárást felülök 
római császár ellen. Többi között sok szókkal állatá, mi lehetne 
effectussa jövendőbe, ha mostan nagyságod is derekasképpen 
insurgálna az pápisták ellen, mint az jó emlékezetű szegény feje
delem, az jó alkolmatosságot nem kellene praetermittálni nagy
ságodnak. Ez ennyibe vagyon az dolog kegyelmes uram.

Eerencz deákot itt kelle marasztanom egynéhány napra, 
mivel maga is az hollandus akar írni nagyságodnak, azonkűl is 
ha mi oly dolog occurrál, legyen ki által informálnom nagyságo
dat. ManiOghlit mondják ez két nap hogy behozzák, ki felől mi
nap írtam volt nagyságodnak.

Kegyelmes uram, az svót Jacobus liosellus, az mely 
Muszkaországbúl ide jőve alá immár hat holnapja, minden aka
ratja az, hogy nagyságodhoz menne, ha az nagyságod kegyelmes 
jó akaratját tudhatná; reám haragszik, hogy szabad utat nem 
szerzek neki kajmekámtúl az Erdélybe való menetelre, sem penég 
nagyságodnak nem írtam ő felőle etc.

Semmi egyéb mostani uj hirt nagyságodnak írni nem 
tudok. Vagyon csak az nagy hadra való készület, az mint meg
írtam ezelőtt is, minden nap menten mennek, maga is császár 
ez következendő újságnak ötöd avagy hatod napján Szkiderbe 
által száll, ott nem késik, mert 25. die Helepben kell lenni az 
fővezérnek mostani ide való írásához képest, mivel az ott való 
usus szerént az uj esztendőnek az az első napja; meddég császár 
oda érkezik, Murteza passa leszen főszerdára császár hadának. 
Az fővezér állapatja mostan jó karban áll, böcsületes emlékezeti 
vagyon itthon császár előtt.

Küldtem kegyelmes uram házfüstölni való eszközt, kit
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aszylbentnek hínak, kétszáz ötven dram, ötödfél száz oszporán, 
megküldtem Markótúl. In reliquis sat. Actum Constantinopoli 
7. Februarii, anni 1635.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor fidelis 

Stephanus Pétliv m. p.

Külön papiroson: P. S. Kegyelmes uram, Ibrahim effendi 
levelét is viszi nagyságodnak Haczi, ki mellett szóval való igen 
bőséges üzenetit is referálja nagyságodnak az Sólyomi Dávid 
elbocsátása felől; csak ez minap is kajmekám úgy akart, hogy 
mivel az vezéreknek ennyi instantiákra nagyságod el nem 
bocsáttatta, az országnak parancsoljon császár elbocsátása felől. 
Mint az atyámtúl hallottam kegyelmes uram, szultán Szulimán 
parancsolt volt az országnak, hogy Izabellát az fiával együtt az 
erdélyi fejedelemségre behozzák, mert ha be nem hozzák, Erdélyre 
hostiliter hadait bocsátja. Errűl kajmekámot Ibrahim eltérítette; 
mert csak ez egy ember láttatik nekem az egész császár udvará
ban minden dolgokat dirigálni; ez valameddig durál, de nagy 
hütele vagyon császár előtt; egy napja nincsen, melyen kajme- 
kámnál nincsen, semminemű dolog ennékül (az mely derekas) 
véghez nem megyen etc.

Az mi az Leon vajda dolgát illeti kegyelmes uram, Pap 
Márton uram ittlétekor egy Opra kapitán neű bojérával mit 
tractált itt az vajdaság felől, az az bojér, meddig én megérkez
tem, megholt, az az dolog az Máthé vajda kapikihájának fülébe 
akadt; hogy én megérkeztem, mindjárást nekem megmondó, de 
én azt vele elhitettem, hogy ha szinte ide az erdélyi házhoz jött 
is, de abban semmit ne higyjen, hogy az felől lőtt volna csak em
lékezet is, mert ő az maga dolgát futotta, hogy az én kegyelmes 
uram az vajdánál szerzené meg, mehetne be az országban, mert 
elunta az itt való tekergést, magamot is egy néhányszor requirált, 
meddig hadba nem mentünk volna, hogy írnék mellette az én 
kegyelmes uramnak, de én azt sein cselekedtem; ha ez dolog 
felől egymás közt így nem beszélgettünk volna, az vajdának meg 
akarta másod nap Írni. De ez immár jó karban vagyon kegyelmes 
uram, az vaj dáné értésére adta az urának, kész nagyságodnak 
kedvét keresni, csakhogy nagyságod is instáljon kajmekámnál mel
lette ; igen hízik nagyságod jó akaratjában. Ezen kűl Alexander 
is futja igen az fia vajdaságát, kinek fautora az bosztancsi 
passa. De mindezeknél inkább az Padi ily vajda fia sollicitálja, 
Nikolaki, igen jó termetű az is, annak majd több sollicitatora 
vagyon, mint nekem mondják, ezt Zöldfikár is gyakorta commen- 
dálja mind kajmekám és Ibrahim effendi előtt. Immár melyik
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leszen, arra igen szorgalmatos vigyázásom leszen, ez is csak 
mellettem lakik közel, jó barátom.

Czím: Illustrissimo principi tic domino domino Georgio Bakoezy sat. 
Rákoczy kezével: 19. die Februarii 1685.. estve 7 órakor Markó. 

Eredeti.

16:14. j un  i u s —ok t ó b e r .
Szalánczi István követsége Drimípolyba. *)

I. 1634. j u l i u s  2.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az úr

isten sat.
Kegyelmes uram, mi ide Bukarestre tegnapelőtt úgymint 

ultima Tunii tiz órakor érkezvén, azon nap mindjárt elsőben 
Barcsai Ákos urammal szemben lévén és ő kegyelmétől az itt 
való dolgairól nagyságodnak voltaképpen értekezvén, Szávát is 
mindjárt hívattam, kinek igen sok beszélgetésim után az obliga- 
toriák páriáit megmutattam, megmondottam azt is, hogy az de
rék levelek is nálam vannak, és mi végre adta nagyságod hozzám, 
azt is megmondottam. Az. vajdának ugyanakkor tőle igen sok 
szóval és bizony méltósága ellen való szókkal is izentem, 
emlékeztettem azelőtt való minden dolgaira, fogadásira, és hogy 
ezután is az nagyságod kegyelmessége nélkől semmi iidőben 
el nem lehet, megizentem. Tegnap szemben lévén vélle uj óbban, 
sok szóval, csaknem ugyan török formán beszélgettem ő nagy
ságával, hallgatta Fiát uram, és ugyan megmondám, hogy 
némely helyekre az mit adott, azt jobb lett volna nagysá
godnak küldeni, meg is lehetett volna. Mely szavaimra való 
választételével, írásom olvasásával nem fárasztom nagyságodat, 
mert Barcsai uram mindazokat eléggé megbeszéli nagyságodnak. 
Ez bizony nem kiilemb, mint az elállott ló, az kit akármint sújt
sanak is, csak nyeg s ugyan nem megyen; azt mondja, hogy Bar
csai uramat nem késlelteti, kibocsátja, most az dézmákat adta el, 
onnan vár pénzt minden órában, s az császár adaját is (kit most 
minden órában be kell küldeni, mivel ez ősszel nem küldhette 
volt éppen be az adót, ez tavasszal is küldött, immár most az 
hátramaradott restantiát kényszerittetik beküldeni) ha fogyat
kozással, héjával kell beküldeni is, nincs mit tenni, akár megyenek 
(így) neki, de nagyságodnak küld, azon leszen, hogy az négy 
ezer aranyat küldje meg, de ha az nem lehet is, két vagy három

*) Lásd Levelek én okiratok sut. '282—248 II.
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ezeret okvetetlen küld nagyságodnak, az többit is azon leszen, ha 
állapatjában megmaradhat, hogy nagyságod haragját többé ma
gára ne vonja, hanem megküldje nagyságodnak. Ha penig álla- 
patjától priváltatik, ő Kustanczinápolyban nem megyen, se 
másua, hanem az nagyságod kegyelmes szárnya alá, árnyékában, 
az nagyságod ölében hajtja fejét; akkor nagyságod minden 
értékét meglátja, comperiálhatja is, ha háladatlanság vagy vak
merőség viseli-e, azvagy az lehetetlenség, nagyságod kegyelmes- 
ségében leszen s azt cselekedje vélle, az mit akar nagyságod; 
nagyságod kegyelmesen megnyugodjék abban, azon esküszik, 
hogy senkinek annyi igazsággal nem igyekezik lenni, szolgálni is, 
mint nagyságodnak, az mire elég; ebből is nem ítéltetné magát 
nagyságoddal, de az mi kezéhez jöhetne is, csak meg sem látja ő 
gyakorta, vitten viszik. Szintén divänt ül vala szokása szerént, az 
mikor feivitete bennönket, a silistrei Halii passa levelét olvas
tatja vala, az levélhozó emberi is ott valának Halil passának, 
két bestiája hozta vala, kiben írja, hogy az híd alá való hajók 
Silistrére immár felérkeztenek és két vagy három nap alatt 
Glirgyóhoz érkeznek véllek, hanem az hídnak való fákat, deszkákat 
mindjárt éjjel nappal szállíttassa alá Girgyóhoz, mert igen 
sietve kévánja császár az híd készületit; követi levelében, meg
bocsásson, mert maga tudja hogy nehéz ennyi munkája, hogy 
ennyi helyre szállíttatott fát véllek, de nincs mit tenni, mert ő is 
csak szolga az dologban. Ezek kegyelmes uram igen megijedte- 
nek az híd felköltöztetésén, egyátaljában egyébre nem magya
rázzák, hanem hogy nagyságodra megyen, Erdélyt megvévén 
passát hagy benne, s az ő vajdaságokban is egy-egy békét hely- 
heztetnek. Azt mondják, hogy soha annyiszor nem hallották az 
törököktől azt mondani, hogy kár ezt a három országot keresz
tyéneknek bírni, az mint most mondják. Ezt ilyen okokból recolli- 
gálják, hogy bizonyoson mondotta egy fő török az vajdának, 
hogy az császár visszamegyen Kustanczinápolyban, immár 
meg is irta Kínán passának és az bosztancsi passának, hogy ott
hon készüljenek és eleiben jüjjenek; okát visszamenetelinek ezt 
mondotta, hogy az kazul igen nagy haddal vagyon oda által és 
immár ez esztendőben tizenkét békségét foglalta el császárnak; 
az mennyi hada az vezérnek oda által vagyon ekkedig, azokkal 
eleiben nem mer szállani és meg nem meri szerencséjét véllek 
próbálni, hanem hadat kér oda által, az császár küldi is hadait 
erősen által. És így császárnak kevés hada maradván most ide 
által, az lengyelekre most nem mehet, hanem szerdárját bocsátja, 
Abaza passát, az egész urumeli beglerbékséget, boznai passasá- 
got, silistrei beglerbékséget melléje adja, tatár hánt Kantamirt, 
az két Oláhországot is melléje veheti, ha akar, de ezeknek most 
hadi készületről semmi parancsolatjuk nem jött régtől fogva,
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hanem az éktelen pénzkérés, baromélés és szekérkérés rajtok, 
kit nem kicsiny oknak tártnak arra az veszedelemre, az kit 
feljebb írék nagyságodnak, ezt akarván, hogy ezek is készületien 
találtatnának és könnyebben megnyomhatnák őket.

Az lengyelek megbékéltetésében való forgolódását nagy
ságodnak az vajda nem javalja; azt mondja, hogy sőt azon kellene 
lenni nagyságodnak, hogy kijünének, ha tovább nem is, Hutin- 
hoz, ott lennének oly készülettel, hogy mihelyt látnák, hogy az 
Dunától távozni kezdene az török csak egy napi szállással is, az 
bizonyos oka, jele lévén az nagyságodra való menésének, jöhetne 
mindjárt az nagyságod segítségére. 0  még mást is mond kegyel
mes uram, ha csak hat vagy nyolcz ezer magyarja lehetne is, 
által nem bocsátaná az Dunán őket. Ilyent beszél, kiről Barcsai 
uramtól bőven fog izenni nagyságodnak, nekem azt fogadá; én is 
megmondom Barcsai uramnak, el ne hagyja felejteni, declarálja 
magát, nem árt nagyságodnak elméjét expiscálni, lássa nagysá
god, hol jár elméje. Az végbeliekre vigyázni igen kévántatik ke
gyelmes uram, mert ha szándékjok ilyen vagyon ezeknek, azok 
is rezgelődni fognak, ezalatt penig az nagyságod készületi igen 
kévántatik; mivel nagyságodat hadban kévánják, annak színe 
alatt jó módja vagyon nagyságodnak mindenben.

Itt az dolgok így lévén kegyelmes uram, itt mi nem késhe- 
ténk, hanem istent hiván segítségül ím mindjárt indulunk, conti- 
nuáljuk is utunkat, az mennyére isten segít, marháink is bírni 
fogják az munkát. Az vajdának ez tettvék, hogy az híd ide ho
zása felől emlékezzünk hogy nem jó, s nekünk is Fiát urammal 
úgy tetszik, hogy ilyen szóval kegyelmes urunk nem árt emlé
keznünk, hogy ezzel ellenségeknek szívet adtak, ennek az ország
nak hadi készületekben hátramaradást, ha nem használhatunk 
is, mégis expiscálhatunk valamit tőlek. Az ajándék vitele felől 
kegyelmes uram az nagyságod kegyelmes informatiója engem 
reménységem szerint itt nem éré s el nem merém hagyni, hanem 
Barcsai uramat kértem hozzá, hogy ha úgy érkeznék, hogy az 
Dunán innét érhetne, maga hozná ő kegyelme utánnom az nagy
ságod kegyelmes parancsolatját, hogy ha valamit vissza kellene 
hozni ő kegyelmének, hozná vissza; de ez mostani állapatokhoz 
képest kegyelmes uram mivel ők alkalmatosság fiai, ez alkalmat
lanságokra képest az szép ajándék talám csendesítené császárt; 
én javallanám az császár ajándékját ha elvinnők. Az pénzbeli 
expensában kegyelmes uram minden utón módon azon leszek, 
hogy haszontalan expensával nagyságod mód nélkül ne terhelőd
jék. Az Zólyomi uram *) állapatja felől mit ír Béti uram, ím 
in specie az ő kegyelme levelét nagyságodnak küldettem; ehez-

*) Titkos jegyekkel.
K E K E  ÉS BARABÁS. I.EV EI.EK  ÉS OKIRATOK I I .  K . 9



130 it ÉKÉ ÉS BARABÁS.

képest lia nagyságod ujobhan informál, nagyságod bölcs ítéleti 
rajta. Adja isten kegyelmes urunk, hogy hamar íidőn az emberek 
vélekedése kiül való örvendetes áll apatoknak gyönyörködtető 
híreivel jöhessünk nagyságodhoz és találhassuk nagyságodat ör
vendetesjó egészségben.Datum ex Bukurest die 2. Iulii,anno 1634.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Gzím: Illustrissimo principi et domino domino Georgio Rakoozv sat.
Mákóczy följegyzése : 5. Iulii. A. I. 1684., délest egy órakor.

Eredeti.

II. 1634. j u 1 i u s 27.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke

gyelmes uramnak sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, nona die Iulii Kolosról nekem irt kegyel

mes levelével Deltoti uram Drinápolyban 20. Iulii ikindikor 
érkezék; másodnap jó reggel szemben voltunk az kajuiekámmal, 
az lengyelországi állapatot, Sahin aga állapatjáról, az király 
jövételiről, gyűlés celebráltatásáról megmondám, egyebekről 
nem kérdezkedék; s minthogy úgy látom, hogy nem kapnak 
egyéb oda való állapatoknak tudakozásán, ultro én sem offerá- 
lám magamat vélle, hanem az oda fel való állapatokat kérdező, 
azokat mondám. 23. érkezék az molduai vajdának egy török bes- 
liája Sahin aga levelével s az hetmannak is 7. és 10. Barbról 
költ leveleivel, mindenik kezemben volt, de lengyelül lévén írva 
nem meheténk kegyelmes uram végére derekasan, mit irt, hanem 
az kajmekám tihájának lévén egy rab inasa lengyel íi az mit el 
tuda olvasni benne, azt olvasá kegyelmes uram, hogy Sahin agát 
Vilnára küldette volt királyhoz, most immár Varsván vagyon az 
királylyal, onnan nemsokára az király visszabocsátja; az mint 
órtém, Sahin aga is azt irta, hogy azok az békességet pénzen is 
megvennék, az hadakozáshoz császárral nem volna kedvek, ha 
császár veszi az békességet, reménysége az, hogy nemsokára 
fő lengyel követtel jő vissza. Hatalmas császár azért nem akar
ván az üdőt heában mulatni, 22. die megindította vala hadát, az 
mint az Máthé vajda postájától irt alázatos levelemben alázato
san megírtam vala nagyságodnak, ez hírre sem téríté vissza, ha
nem jődegélnek az hadai. Tegnap Jambolhoz tértem vala az 
szerdárhoz, mivel hagyta vala drinápolyi táborban, hogy híre 
nélkől el ne jüjjek, hanem az útban is szemben legyek vélle; ma 
Szaraj nevű kis török váraskához szállá, addég mi is véllek jöt
tünk, innét is levelet kiilde nagyságodnak, (kit), hogy nagyságod 
leveléből is hamarébb értse akaratját, ím megküldettem nagysá
godnak ; nekem hagyó, megírjam nagyságodnak, hogy nagyságod
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igen készen legyen, kilenczed vagy tized napra Oroszcsikhoz 
érkezik ő az Dunára, óimat mindjárt főeinber követét küldi 
nagyságodhoz, ha az lengyeleknek emberek nem érkezik az 
Dunára hozzá, hatalmas császár készületit nem hagyja heában, 
hanem reá küldi megindított hadait, nagyságod is indulhasson ő 
nagysága mellé.

Mi az instructio mellől is nem akarván kegyelmes urunk 
recedálnunk, s mivel az császár is személye szerént nem indulna, 
s több egy nehány ratiókra nézve is, mivel magok sem kér
deztek directe, ha jo-e nagyságod melléjek vagy nem, az fel nem 
ülés felől semmit nem töröködtünk, mivel ha nagyságodnak 
kegyelmes tetszése az lenne, ahoz elég ideje nagyságodnak, ha 
ugyan kévántatni fogna, isten s az üdő azt megmutatja nagysá
godnak. Ez látom az szerdái' hogy felette nagy szeretettel vagyon 
nagyságodhoz, mások előtt is igen jó emlékezettel volt nagyságod 
felől; tegnap suh rosa izené, hogy nincs oly tolmácsa, ki által 
derekason beszélgethetne velem, noha igen kévántatnék, de isten 
nagyságodhoz juttatván megmondjam nagyságodnak, hogy né
mely nagyságod mellett lévő gonosz akarói tanácsára hatalmas 
császárnak most meg ne fogyatkozzék, mert bizony nem használ 
nagyságod vélle, hanem most mutassa meg nagyságod igazán 
hivségét s nagyságod hatalmas császártól örökös hitelt szerez 
magához, jövendőben gyermekihez is ; az szegény megholt fejede
lem is ebben az állapatbeli szolgálatban nyerte volt az hitelt, 
mely még az atyjafiaira is maradott. Álljon az nagyságod bölcs 
itéletin kegyelmes uram, de ha nagyságodnak is tetszenék és 
módját láthatná nagyságod, még se szánná nagyságod embere 
fáradságát az királyhoz s commendálná nagyságod az békessé
get. Ahhoz ne bízzék, hogy császár személye szerént nem megyen 
s derekas hada sem lehet ez okon, mert hada kegyelmes uram 
bizony felesen vagyon; én török hadat ilyen szín-hadat s fegyve
rest soha bizony nem láttam ; az békességre ezek is igen készek 
volnának kegyelmes uram az békességhez, noha nem írnak nagy
ságodnak felőle, de bizony igen kedves dolgot cselekednék nagy
ságod nekiek, ha nagyságod által lehetne meg az békesség. Mur- 
tazán passát ugyanazért választék szerdárrá, hogy azt reménlék, 
hogy ez az békességet is szereti, ha kénálják vélle, nem veti meg, 
favora is vagyon penig az lengyeleknél, mert ha csak hadat akar
nak vala, Ahazára bízzák vala az szerdárságot. Isten nagysá
godhoz juttatván, isten alkalmatosságot adván nagyságodnak az 
meghallgatáshoz, erről nagyságod többet ért.

Az császár változtatá Drinápolyban való mulatságát, 
szombaton beindul Kustanczinápoly felé okvetetlen, úgymint 29. 
huius Iu lii; okát azt mondják, hogy az anyja holt meg ; de igen 
titkon mondák nekem, hihető is kegyelmes uram, mert elsőbe is



132 BKKE ÉS BARAiíÁS. LEVELEK ÉS OKIRATOK.

az szultáuák indulának meg. Az temesvári passa állapatját, az 
mennyében lehete, commendálók kegyelmes uram, reménységünk 
az, hogy vagy Szarhoz Ibrahim passa, vagy egy Bekir nevű kani
zsai passa fog succedálni; emlékezvén kegyelmes uram reá, 
Ibrahim passa egri passaságában nagyságodhoz mint viselő 
magát, az agákat azon kérém, hogy Bekirt promoveálják nagysá
god szavával; nekiek is ehez volna nagyobb kedvek, ha véghez 
vihetnék.

Lovat kegyelmes uram jót nem találhaték, roszszal nagy
ságodat nem akarám busétani. Pap Márton uramat kegyelmes 
uram örömest megvárjuk vala, mert az mint írá, ez elmúlt pén
teken fogott megindulni Kustanczinápolyból, kedden vagy szere- 
dán ott lehetett Drinápolyban ; de mivel válaszunk lön kegyelmes 
urunk, sietve is hagyá az kajmekám hogy jöjjünk, ítélettől félvén 
nem várhatók. Több dologról való írásom olvasásával kegyelmes 
urunk nagyságodat nem terhelem, mert ha isten egészségünket 
adja mind magunknak lovainknak s az kerekek is bírhatnak, 
éjjel nappal igyekeznénk nagyságodhoz jutni. Adja isten sat. 
Datum ex Komarova 27. die Iulii, anno 1634.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István ni. p.

Czím: Illustrissimo principi et domino domino (ieorpjio Rakoczy sat.

Rákóczy följegyzése : 8. die Augusti délest 2 órakor Ecltóti György 
étekfogúnk hozta anno 1684., Álltai· Inline.

Eredeti.



1634. η ο v e m b e r.
Szalánczi István követsége a temesvári pasához.

1634. n o v e m b e r  is.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az 

úristen sat.
Kegyelmes uram, mivel nagyságod nekem kegyelmesen 

parancsolta vala hogy Karánsebesben két nap is elmulassak, 
míg az Bornemisza Pál uram állapatjáról kegyelmesen informál
hat nagyságod, az Kornis Zsigmond uram ő nagysága szolgáját 
Szászsebesben találván az Bornemisza uram szolgáit penig 
Pyen*) táján, reménlvén azt, hogy nagyságod az informatióval nem 
késik, mert azoktól nagyságod kegyelmesen mindenekről értett. 
Hogy az nagyságod kegyelmes parancsolatja közelebb érjen, igen 
lassan jártam és még Karánsebesben is egy nap mulattam; 
onnat megindulván utamat úgy viseltem, hogy csak 16. érkeztem 
Temesvárra, ott az passa elégedendő böcsülettel acceptálván élőm
ben küldött, tisztességes szállást rendeltetvén, arra elégedendő 
gazdálkodással volt, az nap készöle mindjárt velem szemben 
lenni, s másod napra annyi panaszló jőve reá (nem tudom ke
gyelmes uram, hacsak az én oda való jövetelemre gyűltek volt-e, 
értvén, hogy ott vagyok és lássam, mely nehezen szenvedik az 
lippaiak halálát, vagy ugyan méltó az panaszok), hogy szemben 
nem lehete velem miattok; kívánták ugyan az panaszlók hogy 
felhivasson, de azt izené Omer agától titkon, hogy mivel nagy
ságodnak ő hozzája még ilyen állapattal való követi nem ment, 
nem akarja, hogy az sok megkeseredett emberek közül valaki 
böcstelenséggel illessen, mert maga s maga mellett levő emberi 
böcsülettel láttak, de az vitézlő rend, főképpen az ott lakosok 
igen felbódult elmével látom hogy vannak; két aga ugyan jó 
rendű emberek jöttek vala hozzám s mondák több szavok között, 
hogy nem méltók immár hogy ők férfiaknak hívattassanak, kapát 
sem méltó fejeken viselniek, hanem asszonyember módjára ara- 
czint, mert őket immár az magyaroknak csak az asszonynépe is 
dulatja, szintén Temesvár alá küld, onnat hajtatja, viteti el ma-

*) Oláli- és Szász-Pián, mindkettő Szebenmegyében.
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gok s jobbágyok lovait, kit semmiképpen el nem szenvedhetnek, 
hanem nyílva ők is elcsapnak egyfelé. Ezt énnekem kegyelmes 
uram sub rosa egy keresztény ember izené, hogy elvégzett dól- 
gok az gyulaiaknak, lippaiaknak, temesváriaknak (de se passa, se 
olajbék, se egyéb oly tisztviselő ember nem tudja köztök szán- 
dákjókat), hogy beüssenek Jenő megé, de nem tudja liova; csak 
valahogy az dévai lakodalomra ne szándékoztak volna kegyelmes 
uram, mert ide minden tudja azt az lakodalmot. Az passa az sok 
panaszlónak nem tudván mit mivelni, csak elűzte előle őket; egy 
Húszán hocziát és Kajgán Juszuf aga nevű spahiát fogadtak 
aztán itt s úgy indultak ma Landorfejérvárra az vezérhez, igen 
nyelves két embernek izené tegnap az passa őket, leszen kegyel
mes uram ott mire felelnem, csak vezéreljen isten ő szent felsége 
az feleletre. Nagyságodnak tartozom az szolgálattal, valamig 
isten ő szent felsége éltet, de másért szenvednem kegyelmes 
uram bizony nehéz; az édes Petnenháziné (újy) asszonyomnak 
eszében kellett volna kegyelmes uram jutni, hogy az lippaiakkal 
való dolog is az ő kegyelme szolgáján kezdetett, ki miatt való 
búsulása nagyságodnak még fennáll, s nem kellett volna o ke
gyelmének sok esztendeig való adónak meg nem adásáért most 
ezeket dulatni, megtalálta volna ő kegyelme ezután is : én nem 
hiszem kegyelmes uram némelyek hogy studio nem cselekedik ; 
az gyulai Mehemed zahim levágását is az ő kegyelme emberire 
vetik hogy azok cselekedték, kinek az mint látom kegyelmes 
uram nem kevesebbé sajnálják halálát az lippaiak halálánál, azt 
mondják, hogy nemcsak Gyulán, hanem körül ott mind az vidé
ken sem maradott olyan ember az mint az volt.

lm nagyságodnak leírták az két három nap alatt esett dol
gokat, kit in specie ez alázatos levelemben includálván nagysá
godnak elküldettem; az doroginak állapatjáról az kikről írtak, 
mivel én úgy tudom kegyelmes uram, hogy az felső pártra valók, 
úgy is resolváltam magamat. Ma reggel aztán felhívatván az 
passa nagy böcsiilettel látott, nagyságod felől kedvesen kérdez- 
kedett, az minemő kevés szavú ember, ajánlá magát nagyságod
nak, mind itt laktában s mind azután nagyságodnak igazsággal 
igyekezik kedveskedni. Az atlacz használt volt kegyelmes uram 
Omer agának, noha arra nem tanította volt meg, hogy azt rela- 
xálja; ezt kegyelmes uram bizony még azelőtt is megcsendesíthet
ték volna; engem eléggé informála per tertias personas, az panasz
lók ellen mint éljek Landorfejérváratt, azonkiűl sem szólott csak 
egy idegen szót is; azt monda, hogy elhitte, hogy nagyságod mint 
hatalmas császárnak igaz híve, országa s maga méltóságos sze
mélye megmaradásáért ebben hatalmas császárhoz való hivségét 
s az budai vezérhez való szeretetit megmutatja s megbünteti, 
mert akármint esett, megholtak azok az úr és főrendű törökök.

1S4
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Izmáéi olajbék ott lévén inoridá, hogy tudja, ő hogy nagyságod 
hírével nincsen, akaratjából sem esett nagyságodnak, de soha 
soha nem lehet külemhen, halálért halálnak kell lenni. Mondám, 
hogy tudja, mert szomszédunk, hogy mi az fejedelmeket az tör
vényre szoktuk megesküttetni az mikor választjuk, az ország 
meg nem engedné nagyságodnak, hogy törvény nélkől bánthassa 
őket. Monda hogy tudja, ők sem kévánják külemhen; napját nem 
nem kévárni az törvénynek, én sem praebealék kegyelmes uram- 
ansát. Hanem fez jegyzésben írt dolgokról való gondviselésre ké
reti az passa elette igen nagyságodat, én is alázatosan könyör- 
gök nagyságodnak, tálára az vezér is csendesednék kegyelmes 
uram valamit, ha az lovakat meghoznák s egyéb elvitt marhá
jukat s az török megölése az más pártiakra bizonyosodhatnék, 
az faluk égetése az szerént. Petnenháziné asszonyomra azért ha- 
ragusznak kegyelmes uram, azt mondják, az ő kegyelme szolgája 
veszett ősz ve az megholt békkel, az bék azon való búsultjában 
cselekedte aztán az mit cselekedett; ezt azért kegyelmes uram 
csak igen némelyek mondják ki, az kik nem sok gondolkodás 
után szoktak szólni.

Isten holnapot adván békével érhetnem kegyelmes uram ■ 
érhetnem, jó reggel megindulok innet is, holnapután úgy
mint 20. die, ha hab az Dunán meg nem gátol kegyelmes uram, 
beigyekezem Landorfejérvárra menni. Az Juszuf aga expeditió- 
járól az sok panaszlókra nézve, kik elől Landorfejérvárra men
tek s az Izmáéi bék szaváról is bölcsen ítéletet tehet nagyságod.

Az gyűrűkben kegyelmes uram külen-kiilen mindenikben 
hét-hét gyémánt vagyon. Kegyelmes uram, vagy 15 éretlen czit- 
romot találtatván Temesváratt, nagyságodnak elküldöttem, tu
dom kegyelmes uram, hogy tisztességet nem vallók véllek, de 
hogy nagyságod elhigyje kegyelmesen éretlenségéről, hogy ez 
minap nem találtam Landorfejérváratt, azért küldém el, ezt is 
egy olasznál találták, egy barátja kedveskedett volt újságban 
neki vélle.

Szebenből 11. Novembris nekem kegyelmesen íratott levelét 
nagyságodnak 16. küldé meg Nagy Pál uram Temesvárra Lú
gosról. Nagyságodnak alázatosan könyörgök, az uj dolgokról, 
kiket ez jegyzésben nagyságodnak beküldettem, ha valami ment
ség lehet, kegyelmesen informáljon nagyságod mennél liamaréb. 
Az úristen éltesse nagyságodat sat. Datum ex Parcza *) die 18. 
Novembris hora vespertina, anno 1634.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg ól
Zalánczi István m. p.

Csínt: Illustrissimo principi et. domino domino Georgio Rakoczy sat.

*) Ma Rarácz Tcmesmegyében.
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Más késsel:· Ex Pa-rcza c.is lUuiuliium 1634., ZalAuczi iiiHimiak az 
tömösvávi passálioz való járása az jeueick dolga felől. Az mely uj történt 
dolgokról való jegyzést emleget, nem találtam  !>enne.

Rákóczy följegyzése : 21. Nov. Yajda-Hunyad liiöt.

Kredeti.

1634. a u g u s z t u s  —o k t ó li e i·.

MikóFérenczkövetsége a lengyelek ellen küldött vezérhez.*)

I. 1634. s z e p t e m b e r  4.

Illustrissime et celsissime princeps sat.
Az elmúlt estve Beléni uram 9 órakor érkezek ide az 

nagyságod nekem kegyelmesen írta levelével, az több ahoz való 
írásokkal együtt, kit ő kegyelme megadván, igen diligenter meg
olvasván, két kivályképpen való dolgot concipiálok belőle, kikre 
itt vigyáznom kell és az vezérnek proponálnom. Az mai napra 
virrasztván azért isten, Cseffei urammal is közölvén, én nem aka
róin tovább halasztani az vezérnek az dolgokot eleiben terjesz
teni, mivel már az lengyel követ is közelgett. Heggel látogatni 
küldvén, izenvén, hogy nagyságodtól érkezett levelem, szemben 
lennék vele. Hát szintén egy kertben akart menni, izené, oda 
vár. Mi azért oda menvén, noha több nagy urak is valának 
vele, de csak magának vévén bennünköt, elsőben jelentém, hogy 
nagyságod nekem ír ta : egy embere érkezett az lengyel táborból, 
kit az oda való dolgoknak hallására, látására, de kivályképpen 
az lengyel követnek megindulásának bizonyoson való hírt vite
lére küldött volt. Megérkezvén azért, az oly hírt vitt volna nagy
ságodnak, hogy az lengyel követ egyenesen az portára, császár
hoz menne, ott akarná az békességet végben vinni, nem először 
ő nagyságával végezné el. Ki ha úgy lenne, nagyságod írja, meg
jelentsem, az nem esnék böcsületire, mivel ő nagysága indította, 
az az módja, végben is ő vigye, melynek jó végben vitelével 
mindenekről assecurálhatja, hogy hatalmas császár confirmálja 
azokot, itt először végben vivén, úgy jó vége lévén itt, beindulhat 
császárhoz az confirmatiójára az végezéseknek, az hadak is 
mind az két részről eloszolhatnak hamarább. Ebbéli jó akaratját 
nagyságodnak az vezér igen köszöné először s mondotta: Úgy 
vagyon, az követ császárhoz indult egyenesen. Az mi dolgok 
voltak, neki úgy írta 8ahin aga, nagyobb részént ugyan ő ott

*) Lásd Levelek és okiratok sut. 252—2l><) II.
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elvégezte, mivel volt arról tanúsága. Az mi hátra maradt volna, 
azért jő először hozzá ide, hogy elvégezvén, szépen kész dologgal 
bocsássa he az portára, ki nekem is híremmel leszen, mert azért 
tartóztatott itt, hogy jelen legyek, lássam, halljam, minden bizo
nyost vihessek nagyságodnak. Ezt dicsérém az dolgot és ebben 
hagyok.

Az mi az második dolgot nézi, tudniillik az 12-ik articu- 
lust, mivel az tía tti levelének páriájából kilátszik, hogy az 
már Sahin aga előtt in foro volt, Sahin agának pedig, ha 
min akadályozták, vagy régen meg kellett írni, avagy ha eddig 
meg nem írta is, az lengyellel kit elbocsátott egy főembert, az 
által írja vagy izeni, javalván ez is hozzá, hogy az havaselvi 
vajda honnat értette, már régen izent róla, hogy olyan hírt hin
tegettek : előbb Sahin aga concludálta volna az békességet, de 
nagyságod és ő az oka. Nekünk az^tetszék, hogy azt is ne halasz- 
szuk, ezen occasióval előhozzuk. Úgy is cselekedtünk, mondván 
az vezérnek, erről is akarta tudósítani nagyságod: úgy infor- 
máltatott némely jó akaróitól, hogy az lengyelek Erdély, az két 
Oláhországnak is állapatját forgatják az mostani békességben, 
melyet nagyságod sem az ország hogy cselekedjenek, okot arra 
semmit nem adott. Ha szintén afféle volna is, nem az mi hazánk
hoz való szeretet viseli, hanem az magok haszna, mivel közön
séges példa: kinek szomszéd háza ég, már ha eleit nem veszi, 
az magáét éri s megemészti. így mivel Moldva, Havaselfölde, 
harmad felől Erdély is környül vette, hihető, bizony féltik, kivály- 
képpen szintén elpusztulását látván az két Oláhországnak, 
magokat, hogy ezeknek elpusztulásával, kitől isten oltalmazzon, 
reánk is sok gonosz akaróink nevelkedésével ha mi gonosz jőne, 
reájok ér annak azután ereje. Ezt az nagyságod informatiója 
szerént declaráltam, de az vezér kegyelmes uram vagy semmit 
meg nem érte az dologban, avagy ha ért, contemnálja. Arra csak 
azt mondotta: nincsen, sem lehet affelől semmi akadály, nem ő 
igazgatások, hanem tatár, kozák palánkokról vagyon az vesze
kedés. Isten akaratjából mindazonáltal menvén hatalmas császárt 
postán mindenekről tudósítja és az jó békességeket minden akadály 
nélkül végben viszik. Én ezt csak ebben hagyám, tovább nem 
urgeálám.

Elérkezvén az lengyel követ, abba is az nagyságod kegyel
mes parancsolatját követtem, elében is küldöm vala ím két em
berséges szolgámat, ha jó módját látom, köszöntetni. Nem remén- 
lem, hogy az mia is nagy búsulásunk lehessen, mert az szent 
isten az nagyságod jó szerencséjére szegény hazánkhoz is irgal
masságát akarván mutatni, itt bizony az vezérnél az mi sze
mélyünk oly kedves, hogy én az ő nagy emberséges sok maga 
ajánlásit, jó akaratjának mind most, mind ezután való igéretit
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írni meg nem győzöm ; mert ha törökül eleget tudnék, azt mondja, 
velünk sötétednék, virradna, étele is mindenkor, azt akarná, velünk 
volna. Ezeket pedig hogy színből cselekedne, ez alatt valami 
fekünnék, soha azt eszemben nem vehetem, sem hihetem, mert az 
affectusok mutatják, hogy igazán viseli magát, nem külömben. 
Most is maraszt vala kedvesen ebédre, vendégségek leszen az 
kertben, de még Cseffei uram az török módon való élést az 
szafrakuál meg nem szokhatván, haza jövénk ebédre.

Az szerdái· emberét mint expediálta nagyságod és mint 
akarta az pénzt is, kit neki adott, ott hagyni, míg az nagyságod 
levele érkezett, addig panaszából értettem; tegnapelőtt estve 
késén j övének meg, tegnap igen reggel csínét az hatmánhoz 
külde. Mint, mit referált, én azt nem hallhatóm, de az vezérnek 
semmi idegenségét eszemben nem vehettem.

Az vezér itt az dolgot az lengyel követtel elvégezvén, ötöt 
elbocsátja be, postán császárnak az dolgokot értésére adja, onnat 
vár az hadak eloszlásáról; de az mint azelőtt is írám nagyságod
nak, ha az tatár el nem menne által szép szóval, ezen hadakot reá 
viszik, addig el nem oszol. Ezeket ma újabban így referáló.

Az lengyel követnek expediálásával minket is haza bocsát. 
Immár nagyságod mit parancsol ezekhez képest, álljon az nagy
ságod jó akaratján, küld-e valakit, ki bemenjen az portára most 
mást, avagy Pap Márton uram is elég leszen, mivel az válasz is 
nagyságodtól azonban jöhet meg, az mint calculálom az napokot; 
és valamit kéván-e újabbat, hogy az szerdár most írjon nagy
ságod dolgai felől, vagy főkövetit készíti és magával együtt az ő 
bemenetelére várakozik : mindezek álljanak az nagyságod bölcs 
itéletin. Nekem igen tetszenék, az főkövet magával együtt menne 
be. Én az adónak dolgát nem említettem eddig, oka az, ügy ité- 
lém jobbnak; az dolognak vége mutatja meg azt, mint kellessék 
megemlítenem; el nem mulatjuk azt is. I tt  pénz valami kétszáz 
forint vagyon még. Nagyságod parancsolja, lovat vegyünk, ha 
egyébre nem kelletnék is, az nem sok; haszontalan helyre nem 
költöttem, nagyságod meglátja, 25 forintjánál többet, de annak 
is akkor lígy kelle lenni. Adja az szent isten, nagyságodnak 
hasznos igaz szolgálatunknak jól végezésével hamar napon lássuk 
nagyságodat jó egészségben. Iram Gyirgyónál az török táborban 
4. Septembris, 1634.

Illustrissimae celsitudinis
servus humillimus et fidelis 

Eranciseus Mikó m. p.
Czlm: nincs.

Eredeti.
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II. 1634. s z e p t e m b e r  13.
Illustrissime et celsissime princeps sat.
Belény uram nagyságodhoz haza rnenvén mégis kót-három 

szóval akarám nagyságodat tudósítani ide való állapatról. Itt 
az dolog most csak várakozásban vagyon, mivel Sahin aga el
maradt volt nem úgy az lengyelek kényszerítéséből, mint maga 
akaratjából, az mint az lengyel követ referálja, 11 napja, hogy 
postán elsőben érette mentek, újabban még hatod napja, míg ő 
megérkezik, itt csak pausálnak; mert az mint Sahin aga vitte ki 
az téli lengyel követet az portáról haszon nélkül, így az vezér 
tőle akarja ezeket beküldeni az dolgoknak végben vitelével. Az mi 
akadályok voltak, mindazáltal itt azok nagyában végben mentek, 
kiről szolgám által postán tudósítom nagyságodot, mihelyt 
Barcsai Ákos uram érkeznék. Tegnap reggel érkezek András 
deák, Barcsai uramat nem találta hátul, s nekem ő semmi írást 
nem hozott.

Lovak állapatjárólnagyságodot tudósíthatja Beléni uram; 
közönséges lovat, mint az alábbvalója az nagyságod lovainak, 
találnánk, de nagyságod alá való lovat itt nem; az vezérnek 
is bizony apró lovai vannak, itt ő kegyelme mindent látott. Az 
szent isten nagyságodot szerencsésen tartsa jó egészségben. In 
Gryirgyó 13. Septembris, 1634.

Illustrissimae celsitudinis
servus humillimus et fidelis 

Franciscus Mikó m. p.
Külön féltvén: P. S. Az szerdár parancsoló, hogy mégis 

ne siessem postám elbocsátani, mert ma, vagy virradtig postáját 
várja az portáról. Most azért reggel érettünk küldvén, felmenőnk 
hozzá s mondá, hogy az ő emberi megjöttek nagyságodtól, az 
nagyságod búsulásit azoktól is érti. Azért legyen csendességben, 
innét magammal együtt főember szolgáját bocsátja ki az 
végekre, és ha mi alkolmatlanságokat cselekedtek, lecsendesíti; 
azt akarja, hatalmas császár birodalmiban ide erre az földre 
mindenütt panasz nélkül való állapat legyen, csendesen, békes
ségben éljenek; esküvék az ő módjok szerént nagy esküvéssel, 
ő Erdélyországnak, nagyságodnak igaz jó akarója, megmutatja 
cselekedetivei is nemcsak szavával, mert ma is mindjárást postát 
bocsátván az portára, újabban megírja, hogy emberi, kit oda 
bocsátott volt nagyságodhoz, megérkezvén, ott az dolgot úgy 
látták, találták, mint kévántatott, és hogy nagyságod minemű 
igazsággal viseli magát hadaival készen, az mellett még münköt 
hozzá küldött, ebből is nagy engedelmességet, jó akaratot mu
tatott. Mind efféléket bő szóval beszéle hogy császárnál, vezéreknél
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commendálja nagyságodat, isten bevivén, az nagyságod árulóit, 
azokat az rósz gyermek bajnokot (í<jy) oly helyre igazittatja, 
hírét se hallják. Bizony oly emberségesen oly nagy szeretettel 
ajánlja magát, én még mást nem láttam hozzá hasonlót, hanem 
Merhan Húszain passát szegény urunkhoz. Kegyelmes uram, 
ez szegény urunkhoz mikoron nagy szeretettel volt, magáért is 
volt, nemcsak érettünk, mert akkor nem ez az kedves állapatja 
volt; de most ez használhat nagyságodnak s nekünk, nem mii ő 
neki; nagyságod értse bölcsebben. Monda., nagyságodnak ő is 
mindjárást újabban irat esmét. Jó volna nagyságodnak most ez
zel az alkolmatosággal apjává fogadni, vagy kétszer maga már 
fiának mondotta nagyságodat, az jó alkolmatosságért ne szánjunk 
kicsiny költséget kegyelmes uram. Azt olvastam egy poétánál: 
Auro venit honos, Auro conciliatur amor. 13. Septembris 0 
órakor.

Czim: Illustrissimo cl c c Is ík n íh io  regni Transsylvaniáé principi efci··. 
etc. domino milii cleineiitissimo.

Más kéz : 
János liozta.

U . Seplemlirix 16.14., M iké uram  fiy irgyórói, Belleni

Eredeti.

III. 1634. s z e p t e m b e r  lo. után.

P. S. Kovács Péter tegnap reggel érkezett vala meg. Úgy 
hisszük, eddig Sahin aga is beérkezhetett s az tatárok dolga is 
egyfelé elválhatott, mentek-e önként (!) vagy nem által. Csak 
Kantamir ne ebelkedjék, mi úgy reméljük, az többi nem mer 
roszalkodni considerálván az passával hatalmas császárnak nagy 
erejét lenni, s azt is hogy ugyan meg kell lenni. Noha Juszup 
agával tegnap hogy szemben valánk oly szót ejte, mintha az 
portán nem igen tetszenék mindennek, hogy az tatárokot által 
költöztessék, hanem csak megzaboláznák s az moldovai vagy 
havaseli adóból rendelnének tízezer tallért nekik; de ha egyszer 
már ezen által mentek s végezték, s változása lenne, az lengyel
nek nagy ok adatnék az hadakozásra és scrupulus is lenne a 
szívén, s hatalmas császár méltósága ellen is lenne. I tt  táborunk 
bizony soká nem lehet, mert, látja isten, elbetegesednek, az mint 
magunk is vagyunk az rósz nátha hurut m iatt; pestisben is hal
nak ; elébb ha megyünk, még más földet is elpusztítunk. Már 
úgy rendeltük, észtén napig itt leszünk s azután eloszlunk; ha
nem az mezei katonákat (kik vannak 2500 lóval) szállítjuk bizo- 
nyp.s helyre, hogy pénzeken éljenek. Kegyelmed is legyen azon, 
az vezérnek se legyen ellene, hogy le kell szállanunk, mert az
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kételenség viszen re á ; egy nap sincs hogy az nemesség közül kit 
felesége s gyermeke halálokra ne Innának haza. Fogarasban 
sincs módunk az menetelben, mert bizony ott is halnak pestis
ben még az jószágban is. Más akadály az is, hogy ha azt is most 
szénából elélnék az hadak, isten ő felsége télt adván érnünk, 
telelő helyünk sem lenne; most pedig, tudja kegyelmed, oda 
kevés széna is lőtt az Olt vizének árja és az szárazság miatt. 
Harmadik, az passa az ország népét kévánja hogy táborban 
tartsuk, s ha azt elbocsátanánk, megvihetnék neki, kikkel vagyunk, 
s ottan nehézségére lenne; tudja kegyelmed, jőnek, mennek az 
görögök, törökök be s értésére lenne. 4. Minthogy kiszállásunk 
tisztességesen volt, leszállásunk is úgy leszen, ha még székes 
helyünkben szállhatnánk vissza. 5. Az bizonyos számú főem
bereknek is súlyos lenne ő nekiek fennlenni s más barátomnak 
felesége mellett heverni.

Az moldovai vajdától való megbántódásunk igen nehéz, 
bizonnyal higyje kegyelmed. Ezután is valami tisztességes utakat, 
módokat feltalálhat kegyelmed onnét való exturbálásában, el ne 
mulassa.

Az Zólyomi dolgáról mint, hogy emlékezett kegyelmetek, 
értjük azt is. Az úristen kegyelmedet meghozván az többi dol
gokról szemben beszélhetünk kegyelmetekkel.

Mi Juszup agával tegnap lőttünk vala szemben, sokat is 
beszélgetvén véle s declarálván igaz hűségünket most is hatal
mas császárhoz lenni, és assecurálván is arról, hogy mi ezután 
is abban meg akarunk maradni, csak ő hatalmasságátúl is 
országul tartassunk meg szabadságunkban, és ő hatalmassága 
oltalmában is ne fogyatkozzunk meg az szükségnek idein. Az 
Zólyomi dolgát is ex fundamento megbeszélvén neki, nem válasz
adásképpen, hanem csak informatio szerént ottan mindjárt azon 
kezde kérni, bocsássuk vissza az passához, hogy ő maga is mond
hassa meg az passának, szánkból mit hallott. Mi ezt csak 
gyengén mulatván, ez estve behívatta Tholdalaghi uramot, sok 
beszéde után ő általa is azon kéretett. Ma még délest 3 órakor 
szemben lévén véle, ugyan igen serio kezdé kévánni s noha 
nekünk sem vala kedvünk hozzá (megtudván azt gondolni, hogy 
kegyelmetek ottbeim vagyon úgymint fökövetünk), hogy elbocsás
suk, de mivel kegyelmed mostani levelében is írja, legnagyobb 
szükségünket az hitelt látná lenni az portán, ebből is vévén 
fundamentumot elbocsátására s tanácsúr híveinknek is az tetszvén, 
el kellé bocsátanunk; de nem úgy, hogy mi követségünket hor
dozná és titkosabb dolgokat érthetett volna annál, az kiket 
kegyelmeteknek is értésére adtunk. Már ő tudja, hogy mi jónkra 
megyen-e, vagy miért; az passa szívéből akarja-e az felőlünk 
való kételkedést kigyomlálni, isten s az ő szíve tudja ; nem árt
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kegyelmednek reá vigyázatni s magával is beszélni, s meg is 
inteni, viselje úgy magát az passa előtt való beszédében, ne 
tegyen kárt véle nekünk; azt fogadta, visszajő, mivel török 
deákunk nem lévén, mi sem az kajmekám levelét, sem az passáét 
meg nem fordittathattuk. Temesvárra is, ha visszatér, úgy akar 
menni.

A fejedelem kezével: Az svedusoknak most az szerencse 
nem jól virágzik. Az ifjú király 4. Septembris Norbii gát, ki 
Donaverthez csak 3 avagy 4 mélyföld, megszállván, az vájmári 
herczeg Gustavus Hornnal conjungálván magát 5. Septembris, 
megsegítette és 2 órától fogva setét estvéik nem kevés vérontással 
való velitatiójok volt, s az nap jól is succedált nekik az dolog 
dirimálván egymástól az éjszaka őket. Gustavus Hornnak az 
volt tetszése, másnap ne víjjanak meg, hanem várják melléjek 
Ramgroffot, ki csak 6 avagy 10 mélyföldön volt hozzájok 8 
regimenttel, azokkal az gyalogokkal, kikkel az szegény király 
derekasabb dolgokat végben vitt. Az vájmári herczeg nem 
fogadván Hornnak tanácsát, másnap úgymint 6., 5 órakor reá 
mentek az királyra (mert az király reájok nem ment volna), 
korán harczot kezdtek és tartott az harcz délest egy óráig, 
alternatim viselvén addig magát az harcz; tandem megcsügged
vén az svédek, kik mind is 20 ezeren ha voltak, — az király 
hada volt 50 ezeren, mert azon éjjel az spanyor segítség is, ki 
8 ezer volt, elérkezett, — megfutamodtanak, minden lövőszer
számokat, hadi szekereket, sok zászlót ott hagytanak; Gustavus 
Hor[n] sebben, több főtisztviselőkkel kezében vannak az király
nak ; az vájmári herczeget ki elesett, ki sebben elszaladtnak 
mondja, de bizonyost még eddig nem érthettünk felőle, noha ím 
csak ez estve juta Csontos Bécsből s nyomtatva is meghozta· 
ezeket; rövid nap még ismég megharczolnak, mert az cancel
larius is kiszállott s mindenfelől melléje most hívatja az gene
rálisokat ; még, úgy hiszem, mezei hadok lehet, ha nem több, 50 
ezer; az király részéről is nagy: olasz és francus s német em
berek vesztenek el.

Az francziai király teljes . . . esztendeik confoederált 
az velenczésekkel, az hadakozást urgeálta az francofurtomi 
gyűlésben, kinek még 20. Augusti, tudjuk bizonnyal, vége nem 
volt. Az belgák Coloniát akarták megszállani. Lotaringiát az 
francus éppen occupálta. Az helvetusok is kétfelé szakadtának: 
az pápisták spanyor király mellé, az mi vallásunkon valók az 
francziai király mellé állottak. Nem régen az saxo könyörgésen 
lévén, feje felett egy égő tüzes gerenda jelent meg, Arnimbnak 
is egy bot az szerént, kinek alsó, felső része lobogott. Az meglőtt 
.harczig az egész imperiumban nevezetes város az ő felsége
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hűségében; Colonia, Monasterium és Itatisbona volt; ezután 
mint leszen, meghalljuk.

Ezeket kegyelmed mint jelenti meg az vezérnek, álljon 
kegyelmed censu raj án. Tudja Juszup aga is némelyiket, mert 
megmondtuk neki; tahim jobb kegyelmednek előbb megmondani.

Eredeti töredék, Batthyány-ktár 5. IY. 5.' 197.

IV. 1634. o k t ó b e r  3.
Illustrissime princeps sat.
Tizenhárom naptól fogva, rniolta Kovács Péter elment 

tőlem, nagyságodnak nem írtam semmit, oka az : nem is occurrál- 
tak oly dolgok; vártuk, ma holnap érkezik Sahin aga, ki csak 
tegnapelőtt, azaz 1. praesentis érkezek el bizonyos számú 
lengyelekkel, többítvén az hatman, tekintetesbe is akarván 
tenni az legatiót az portára való bemenésbe, mint ide jöttek. 
Mivel azért az passa velünk ezeket vártatta, expediálván ma az 
lengyeleket, azontól hozzá mentem, kévántam, minköt is már 
elbocsásson; megígíré, ez héten elbocsát; tudakozta, ha jöttek 
emberim, levelim, várna választ Juszuf agától írt levélre és az 
többire; velünk készíti ő is emberit nagyságodhoz. Immár én 
abban leszek foglalatos, mint jobb móddal válhassunk meg tőlök.

Sahin aga mikor az vajdával szemben volt, akkor is emlé
kezett az nagyságod emberinek Varsovára való érkezéséről, 
hívatván vele való szembenlételire s nem cselekedte; ki ha jó 
dologban járt volna, vele szemben kellett volna lenni, az vajda 
az armássától izenvén erről az estve. De ha szintén nem izent 
volna is, immár ennyészer tudósítván arról ugyan nem mulattam 
volna el, hogy szemben nem lőttem volna vele. Az mint ma jó 
reggel napfelkölte előtt hozzá menteni (elébb nem lehetvén 
alkalmatosságom, mert neki sok alkalmatlansági lévén, üresen az 
két nap nem volt), mivel azelőtt is egymást üsmertük, bücsü- 
lettel látott, belső sátorában vivén, mint járt, hogy já rt kérdez
vén, ezután való hátra maradt útát is az ő szokások szerént 
szerencséltetvén léptünk az dolgokra, hogy gonosz akarói mire 
fordították s magyarázták oda bejárandó követinek, postáinak 
járását, tudniillik hogy az lengyellel kötött volna hatalmas 
császár ellen frigyet etc. Elvárván erről való bő beszélésim, 
mondá, hogy igazak azok az én szóim, hogy afféle szókkal az ő 
fülei Lengyelországban tele voltak és szüvében nem kevés kétsé
get adott, hogy az nagyságod emberit hivatta Varsován, vele 
szemben sem lőtt. Arra azt feleltük, hogy nagyságodnak azon 
igen nagy búsulása volt, haragúit, most is neheztel arra az 
emberre, hogy ötöt s hatalmas császár követit meg nem bücsülte 
s meg nem látogatta; de az az ember nem erdélyi ember volt,



tudatlan is lévén afféle dologban; sem is egyéb dologban járt, 
hanem magyarországi jószáginak gondviselője lévén, határok 
igazítására ment volt inkább be. Igaz, hogy más postái jöttek, 
mentek nagyságodnak szintén Muszkaországban is, mivel álta
lam az télben az kajmekám, viszont Abaza azután is levelekben 
parancsolták az portáról, hogy nagyságod emberit gyakorta 
jártássá be, hírrel tartsa az portát, az jó békességre intse; kit 
nagyságod meg is cselekedett, az mint az dolognak vége meg
mutatja ; mert ha nagyságod affélére igírte volna magát, külömben 
viselték volna az lengyelek magokat, nem oly könnyen léptek 
volna az békességre. Arra azt feleié, hogy ő nem tudatlan az ide 
ki való dolgokban, más volna, hitelt adna afféle dolgokra, ő eze
ket csak füle mellől bocsátja e l; isten bevivén az portára, nem
hogy vétne nagyságodnak, inkább szolgálni igyekezik, ha miben 
kévántatik; megírjam én is az kapitihajának, ötöt megkeresse, 
nagyságod követi is, ha beérkezik, vele szemben legyen, mivel ő 
ott mulat, az által is, ha mi dolgai lesznek nagyságodnak, kedves
kedni akar. Az az kegyelmes uram az sok jó beszéd után ez is 
minden jóval igíré magát; mint effectuálja, azt az exitus mutatja 
meg. Nemártana, nagyságod kedveskednék neki,küldene is, mert 
ez most ottbenn ezért az szolgálatért kedves leszen. Ennek az 
vezérnek csak szolgája, még is oly bücsiilettel fogadta, látta, 
mintha egy király követe lőtt volna. I tt az szolgálatnak biicsii- 
letit, jutalmát látjuk.x)

Kantamérinak az nikápolyi békséget adták, csak jőne reá 
immár, de még nem érkezék. Az Abaza tisztit, kit azelőtt bíra 
i t t : ozi, szilisztrei beglerbékségeket az mely passának adták vala, 
mazullá tévén, másoknak oszták kétfelé, újabb passákot kettőt 
bocsáta innét belé az vezér. Ultima Septembris az császártól 
érkezek egy fő török, az passának szablyát, kaftánokat hoza, 
parancsolatot, ha az lengyel követ elérkezik, mindjárást be- 
küldje, de maga itt vesztegségben legyen, onnat várjon. Az len
gyellel való békességben pedig semmi difficultas fenn nem maradt. 
Immár miért kellene fennmaradni itt az hadaknak, ha az tatár 
is elköltözik, mire magyarázni nem tudjuk; mert igaz, mi itt 
bizony sem az vezér, sem másoktól nagyságodhoz, országunkhoz 
semmi idegenséget nem látunk; oda be az portán az állapatok 
mint legyenek, nem értjük.

Nekünk az tetszenék, küldené el nagyságod az portára 
követit, az adót küldené el mentői hamarább, az mivel tartozik, 
az üdeje is eljött, ne vontatná. Az szerdárnak ide hogy nagy
ságod papírossát kimílli, mi bizony csudáljuk; ím hét hete, hogy

>) Rákóczy sajátkezű oldaljegyzete: N I!. De halál az vége, s mennél 
feljebb emeltetik, annál hamarább közelít rossz kimenetele. [Itt egy érthetetlen 
mondat következik.]
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itt vagyunk, egy levelet nem kiilcle neki. Az adót elküldje nagy
ságod, az istenért kérem; ne is emlékezzék most affélét, hogy 
meg nem küldené, nincsen annak ideje az mi látásunk szerént. 
Most az ideje, hogy hamisítsa meg nagyságod sok gonosz akarói
nak az ő szavokat, gonosz ügyekezeteket elnyomván. Amaz 
tökéletlen Katercsit is eléfogtam vala, eskeszik, szahódik, hogy 
ő afféle dolgokat nem heszélett volna, az mit tudók, beszélék 
vele mind szép szóval s mind másképpen. Immáron istennek 
kegyelmességiből mii is itt nem mulatunk, hanem nagyságodhoz 
megyünk, az mit meg nem írhatunk, azt nagyságodnak szóval 
referáljuk. Quod reliquum est vestram celsitudinem ad annos 
quamplurimos feliciter valere desidero. Datum in Gyirgyó dic 
3. Octobris, anno 1634.*)

P. S. Kantamér az uj tisztben nem siet, félti életét mind 
itt s mind tatár chántól. Az tatár is hogy derekason költöznék, 
az híre megcsökönék. Az vajdák tártnak tőlök, reájok ne csap
janak ; nem árt vigyázni nálunk is, mert kegyelmes uram vannak 
azok 20 ezeren, akár merre csapjon, zavarást, kárt tehet, ő 
tatár. Irtóznak az által való menésre; mindazáltal az vezér azt 
mondja, nem mernek egyebet tenni, kételenek vele s ha nem 
menne, ő reájok megyen, levágatja őköt.

Az nagyságod hadainak leszállását azután nem urgeáltam; 
én tahim csak könnyebben is hagyom, mikoron elbúcsúzom is, 
mert noha az vezérnek, utánna való emberinek nagyságodhoz, 
szegény hazánkhoz bizony az egy jó akaratjoknál egyebet nem 
látok, de még is talám jobb vigyázni. Az ratio semmit affélét 
sem dictíil, sem elménkkel, szemünkkel olyat nem látunk, kitől 
tartani kellene. Mint feljebb is írám, az portáról semmit nem 
értek, de nekem nagy gondolkodásiul vannak az Juszuf aga 
követségin Zólyomi felől, ki nekem azt mondá itt, hogy már 
ugyan császár parancsolatjából írt nagyságodnak az kajmekám 
és Ibrahim effendi etc. Mi azon leszünk, itt az vezérnél lekössük, 
de ő még itt mulat; míg ő oda megyen, Juszuf agát talám előbb 
válasszal bocsátja nagyságod.

Illustrissimae celsitudinis
servus humillimus et fidelis

Οζίιη : nincs. Fra.nciscus Mikó m. p.
Eredeti.

Y. 1634. o k t ó 1) e r 4.
Georgius Rakoczy dei gratia princeps Transsylvaniae sat. 
Spectabilis et magnifice fidelis sincere nobis dilecte, Salu

tem et gratiam nostram.
*) Eddig a követség vajamelyik tagja írta. Az utóirat Mikó írása.
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Istennek legyen hála, mi mind ennyi pestises időben is 
még békével és türhetőképpen vagyunk, noha bizony csak 
ezen falucskában is, a ki mellett vagyunk, Lankereken, minden
nap kettőt, hármat s többet is temetnek s táborunkban is 
azonképpen halogatnak; mindazáltal mégis helyben sátor alatt 
vagyunk. Ma két egész hete, hogy kegyelmedtől semmi leve
let nem vöttiink; az hopmester szolgája azután jővén el 
tőle, a mint láttuk neki írott czédulájában, attól sem tudósított 
kegyelmed semmi ott való állapatokról; Kovács Péter is tized 
napja ma hogy megérkezett, kévántuk volna, hogy azolta mégis 
levéllel értetett volna s az állapatokról tudósított volna kegyel
med. Az tiz után a két nap is szintén eltelik, a meddig a vezér 
kévánta fennlételünket, s immár sokáig egyáltaljában hogy itt 
nem várakozhatunk, mert a földet teljességesen eléltük, s a mi 
nagyobb, a pestis benne lévén a táborban, félő, hogy kevesebb 
számúan ne kezdjünk haza térni, ha azt várjuk, hogy derekason 
occupálja táborunk népét, s ennyi becsületes urakkal, főrendekkel 
magunk is szemlátomást nem vonhatunk halált magunkra. 
Azért Szentpáli Istvánt bocsátván be kegyelmedhez, el ne 
mulassa minden állapatokról éjjel nappal tudósítani, s Szent- 
pálitól, ha mi oly dolog volna, kit kegyelmed pennára nem híz
hatna, bátorságosan megizenheti; s ha mi oly állapat történnék, 
hogy kegyelmednek mégis tovább való mulatósának kelletnék 
ott lenni, tőle minden dolgok felől izenjen és informáljon. Újabb 
hírt egyebet kegyelmednek most is nem írhatunk, a mit Belleni 
Jánostól megírtunk, azoknál; ha ezután mi olyat hallhatunk, 
kegyelmednek értésére adni nem nehezteljük. Ipsi in reliquo 
gratiose manentes. Datum in castris nostris ad Szászsebes 
positis die 4. Octobris, anno 1634.

G. Kakoczy m. p.
Czim: Spectabili et magnifico Francisco Mikó de Hidvégh, thesau

rario, camerario, consiliario, sedium siculicalium Csik, Gyergyó et Kászon 
capitaneo supremo, ac ad illustrissimum exercitus turcici cis Danubium 
generalem expedito legato nostro etc. fideli nobis sincere dilecto.

Eredeti.

VI. 1634. o k t ó b e r  8.
Illustrissime et celsissime princeps sat.
Markótól 3. praesentis írtam vala nagyságodnak kegyelmes 

uram, hogy az vezér az lengyel követnek portára való expediá
lása után nekünk is elbocsátásunk igíré. Tegnap estve felé azért 
felhívatván, vele való itt lételünk alatt egyszer is másszor is az 
mint beszélettünk, azokat szép rendre vevén választ is úgy adott
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reá, az mint kévántuk mindenekre, atyai szép intéseket izenvén 
nagyságodnak tőlünk, ajánlván böcsülettel, nagy sinceritással 
ezután való atyai szeretettel való jó akaratját mind mostani 
bemenésében az portán, s mind ezután míg él. Mi azért búcsút 
vevén tőle, ím isten áldomásából szintén indulunk, egy böcsületes 
főagát rendelt velünk nagyságodhoz, egy lovat is küld tőle, mi
csodást, még nem tudom. Mához hatod nap, ha az mennyei úr 
engedi, ki akarunk Erdélyben érkezni, ha mit élőnkben nagysá
god parancsol, ítéltem, immár az nehezebb, ennyi unalmas itt 
való lakásunk után mégis messze kell nagyságodhoz fáradnom, 
házamnál nem nyughatom. Markótól írtam vala nagyságodnak, 
hogy az portáról az vezérnek mit irtanak legyen: az lengyel 
követet sietséggel bebocsátván itt várakozásban legyen, onnat 
várjon, azalatt mi fekhetnék, gondolkozásra való okok; de az 
mint az vezérrel most utói szór beszélénk, bátorságos állapatunk- 
nál egyebet eszünkben nem veszünk, s nem is fog itt sokat mu
latni az híd elkészülvén, mert az tatár hogy el ne költöznék, már 
a boán kétségek nincsen; ha nem lenne pedig jó akarattal, úgy 
látom az ozi, szilisztrei passák mellé rendelnék hadakot, de arra 
az dolog nem megyen, és így innét isten áldásából nagyságodnak 
jónál egyebet bátorságnál most nem írhatunk. Az hadakot, tu
dom, nagyságod elbocsátá; ha el nem bocsátotta volna is, az 
vezér is már jó szívvel annuált. Belleni uram ide pénteken estve 
jőve; talált lovat, csak vehesse meg. Juszuf agának fáradsága 
ide szükség nem lőtt volna, nem szintén úgy látta az vezér, mint 
ő reméllette; mindazáltal az nagyságod méltóságáért, tudom, 
illendő válaszszal bocsátja. Az adónak említésénél megbúsult 
volt az vezér reá, mint szavából értők, de az mind semmi. 
Adja az szent isten, nagyságodat szerencsésen való jó egészség
ben lássuk. In Gyirgyó 8. Octobris hajnalban, 1634.

Illustrissimae celsitudinis
servus humillimus et fidelis 

Franciscus Mikó m. p.
Egy darabka papíron: P. S. Gyirgyóból nem expediálhat- 

ván az ifjú legény szolgámat nagyságodhoz, mivel az brassai 
bírónak is kelle írnom, hogy az havasra küldene lovakot élőnkbe. 
Azután ma hajnalban az kihajához menvén, az vezérnek 
Juszuf aga felől alkalmatlan dolgokat beszéle, az vezér szavából 
is gyengén vevők eszünkben tegnap, de ő az maga méltóságához 
íépest nem annyira jelente; mindazáltal nagyságod azon ke
gyelmes uram ne búsuljon, mert az ő tökéletlenségének itt fogo- 
ratja nem volt; ha nagyságodat nem nézték volna, feladták volna 
reki az követséget, mert nem jámborul s nem nagyságod 
javára járt. Nagyságod ezen meg ne induljon mindazáltal, semmi

10*
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kárára ez, hanem hasznára lőtt nagyságodnak; már ismerje, 
tudja ezután, ki legyen. Branesten 2 órakor délután 8. Octobris.

Más darabkán: Az velem menő török tengerentúl való, 
szintén mázul főember, ezekre az országokra nem járt, olyan 
vén mint magam, az vezérrel jött által Diarbekirből, felesed ma
gával vagyon. Nagyságod, mint menjen s tegyen, tudósítson 
felőle, elhagyassam-e lovait vele valahol, ha maga is akarja, vagy 
mindenestől odavigyem, 40 avagy 50 lóval leszen.

Czlm : a szokott a fejedelemnek.
Rákóczy kezével: 12. Oct. 1634., reggel 10 órakor Mikó uram szolgája.

Eredeti.

VII. 1634. o k t ó b e r  9.
Illustrissime et celsissime princeps sat.
Markó tegnap az nagyságod parancsolatjából Gfyirgyónál 

keresett, ott nem érvén, ma délután három órakor érkezett ide, 
az nagyságod kegyelmes parancsolatját értem. Én tegnap bocsá
tani egy inasom el, ide érvén az estve, lovat nem adhattak alája, 
maga lován sietett el, valamint mehet Erdélyig, gondolván, ne- 
talám ez ha szintén szeredán virradtig nem is, de estig odaérkezik, 
mégis nagyságodat általa is akarám tudósítani.

Az vezér minköt itt szombaton estve úgy expediáit kedve
sen minden resolutiókkal az egy adón küűl, valamint kéván- 
hatta volna maga nagyságod; annak is megadását ratiókkal sta- 
biliálja, kit, isten nagyságodhoz vívón, megért. Az tábornak 
leszállásának jó szívvel annuált: leszállíthatja hadait, maga is 
házaihoz szállhat, vigyázásban lévén mindazonáltal nagyságod. 
Most én is egyebet nagyságodnak hirtelen nem írhatok, isten 
nagyságodhoz vivén, ha mit meg nem írtunk, megvisszük ma
gunk alázatosan; jónál egyebet nem tudok innét írni. Az mint 
az idő engedné, én is sietnék. Az mely főembert velem bocsátott 
az vezér, 40 lóval leszen. Remélem, az inasom is nagyságodhoz 
elérkezik szeredán, ha az én parancsolatomhoz tartja magát, 
lovat kaphat, attól levelet írtam. Az szent isten nagyságodat 
tartsa jó egészségben. In Bukurest 9. estve Octobris, 1634.

Én azt remélettem előbbi Illustrissimae celsitudinis 
írásához nagyságodnak, már el- servus humillimus et fidelis 
oszlatta táborát, az mint Beileid Franciscos Mikó in. p. 
uramtól is írt vala nagyságod.

Gzim; ii szokott a fejedelemnek.

A fejedelem kezével: 11. Octobris estve 7 órakor 1634., Markó.
Eredeti.



1635.
Tholdalag'hi Mihály követsége. *)

1635. j u n i u s  27.x)

Sok köszönetemnek és jó akarattal való szolgálatomnak 
ajánlása után istentől minden jókat kévánok kegyelmednek 
hatalmas császárunk jó szerencséjére megadatni.

Nagy szóbeli lelkem fájdalmával kelleték kegyelmednek 
írnom. Kegyelmed tudja, hogy az miolta én kegyelmed által Juszuf 
aga uramat megesmertem, annakutánna mindenkor jó akarattal 
voltam hozzája, az miben lehetett, szolgáltam is nekie; most 
utólszor is hogy együtt kiindultunk portáról, mely jó egyesség- 
gel indultunk ki, azután is mind úgy voltunk. Haza érkezvén az 
én kegyelmes uramhoz ő nagyságához, az országot is mind együtt 
gyűlésben találtuk, én ő kegyelmek előtt egész országul az ő 
kegyelme jámbor hűségét, tökéletességét mindenben dicsértem, 
magasztaltam és ugyan feleltem felőle mindenekben ligy, hogy 
olyan hitelt szerzettem neki majd mint magamnak volt mind az 
én kegyelmes uram ő nagysága és az egész ország előtt; de nem 
vöttem volt eszemben, hogy ő kegyelme mind az igazságtól s 
mind az hűségtől messze távozott volt, azt az akkor rajta való 
hatalmas császárunk követségét is meg nem becsülvén, meg 
sem elégedett azzal, hanem amaz árulóktól is követséget és 
levelet vött titkon magához, mely leveleket és hamis követséget 
behozta ide Erdélybe, az leveleket az kiknek megadhatta meg
adta, szóval is, az mit tudott, mindent mondott, kire tu
dom, hogy az kajmekámtól ő nagyságától nem volt tanúsága. Az 
leiknek pedig az árulók leveleit megadta és követségeket meg
mondotta, azok előttök viselvén mind hatalmas császárunkhoz s 
mind urunkhoz ő nagyságához való igaz hűségeket, nem akartak 
az ő szavának hitelt adni, sem azon meg nem mozdultak, az le
velet el sem olvasták, hanem mindjárt postán küldötték

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 282—266 11.
0 E levelet, bár nem tartozik szorosan Tholdalaghi ez évi követségé· 

liez, tartalmánál fogva nem találtuk elhagyandónak.



urunknak ő nagyságának, kik közül úgy tudom, hogy némelyet Ő 
nagyságának az kajmekáinnak urunk ő nagysága be is küldött, 
így nyilatkozott ki az jó uramnak hamis practikája. Most im
már minthogy én commendáltam az ő hűségét és én feleltem is 
felőle, most is egy utón, egy követségben jártam vélle, én reám is 
kétséget hozott, hogy netalám én is egyet értettem volna vélle. 
Mely ő kegyelme reám hozta rettenetes gyalázatomat, ilyen 
vénségemheli nagy kissebbségemet akartam kegyelmednek levelem 
által megpanaszolnom, hogy oly barátomtól, kihez soha nem 
hittem volna, ilyen nagy méltatlan dolgot, tisztességemben való 
megsértést kell ártatlanul szenvednem. Másikért azért is írtam 
meg kegyelmednek, hogy ha én azért hogy most vélle együtt jár
tam, igazságát dicsírtem, ilyen kétséget vöttem magamra, bizony 
talám kegyelmed is megbántódott az jó uramtól ebben, mivel 
kegyelmed az főtolmács, semmit itt úgy értik hogy kegyelmed 
nélkül ő ottbenn nem cselekedhetik. Éhez azért isten oltalmazzon 
attól, hogy én olyant mondjak, hogy kegyelmed is részes lőtt volna, 
de csak az, mint írám, lehet vélekedések az embereknek. Kire nézve 
nekem tetszik, hogy kegyelmed is, ha ő cselekedte ezt az hamis 
dolgot, ugyan magával tisztittassa ki magát s mind engemet, ki 
külömben uram nem lehet, hanem az ő kegyelme szégyenével, 
vagy veszedelmével; mert ha azt magától cselekedte, hogy ha
talmas császárunk méltóságos igaz követségének színe alatt 
hatalmas császárunknak ősitől maradt ilyen szép békességes 
országát akarta felháborítani, összeveszteni gonosz practikájá- 
val, lehetetlen dolog, hogy ő nagysága meg ne büntesse érte az 
kajmekám, holott tudja kegyelmed, mint bocsátá el az kajmekám. 
ő nagysága és nekem is ugyan maga előtt mit monda, hogy: noha 
ő nagysága az fejedelem hatalmas császárunknak, sem nekem 
semmit nem írt, sem izent amaz rósz emberek Székely Mózesék 
felől, de megmond mégis én szómmal ő nagyságának, hogy azok 
felől semmit ne gondolkodjék, mert abból bizony sem ő nagyságá
nak, sem az országnak semmi búsulása nem leszen. Kire én ő 
nagyságának mit mondottam, az is juthat kegyelmednek eszében, 
és igen meg is köszöném az ő nagysága abbeli jó akaratját mind az 
én kegyelmes uram s mind pedig az ország nevével. Ez uram az 
rettenetes dolog, hogy én tőlem ő nagysága maga füle hallottára 
Juszuf aga uramnak ilyent izent, kit mind az országnak s mind 
az én kegyelmes uramnak megmondottam, kit tökéletesen el 
is hittek volt, s ím másfelől miben járt ő kegyelme; ő nagy
sága kegyelmesen megbocsássa az kajmekám, de ha ezért meg 
nem büntetné, az ő hamis követsége ítéltetnék úgy igaznak s az 
ő nagysága tőlem való izeneti maradna félben, kitől isten oltal
mazzon. I tt ő kegyelmének oly hitele vala, hogy most is sem az 
ország, sem az én kegyelmes uram más követet mellette nem
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kiilde portára, hanem mind leveleit, szóval való köszönetit ő reá 
bízák; az mellett szépen megáján dókozák: urunk ő nagysága 
százötven tallért, egy szép aranyas kupát ada neki, azfelett tiz 
sing atlaczot, egy szép kocsit egyéb sok egyetmással együtt; 
az ország is külön kétszáz tallért ada neki ugyan én általam. 
De ő kegyelme ezekre semmit nem nézett, sem hacziságát meg 
nem böcsiillette; arról is, hogy urunknak ő nagyságának hűtős szol
gája volt, meg nem emlékezett, hanem ugyan abban az rút árulók 
practikájokban s azoknak hamis követségekben elegyítette ő 
magát, ki miatt uram, bizony elhigye kegyelmed, hogy igen meg
ütközött az emberek elméjek, holott én általam mit izent az 
kajmekám ő nagysága azok felől, s más felől ugyan akkor velem 
kijött ő nagysága követe miben járt legyen ittkin, maga meg
ítélheti kegyelmed, mint illjék össze. Istennek hála, az mi kegyel
mes urunknak elméje nem olyan hajlandó vagy gyenge, mint né
melyeknek volt azelőtt való fejedelmeknek, mert az ilyen dolgon 
megtántorodhatnék, ha olyan volna.

Akarnám, ha ez levelemet kegyelmed az vezér ő nagysága 
előtt elolvasná. Attól az szent isten minket oltalmazzon, hogy 
hatalmas császárunkra és az kajmekámra ő nagyságára ebből 
mi vétket tulajdonítanánk, mert bizonnyal hisszük, hogy nyava
lyás az maga hasznáért cselekedte, az mit cselekedett hír nélkül. 
Bezzeg az jó uram az mivel azelőtt másokat hátok megé szólott, 
most igen megmutató, hogy ő maga volt az, az ki felől ő hirdette. 
Kérem kegyelmedet, hogy az egymás között ez ideig való esme- 
retségért, jó akaratért levelemre írjon választ, és vigasztalj 
valamivel, mert halálos szégyenemnek tartom ez rossz dolgot 
rajtam. Isten tartsa meg kegyelmedet. Datum ex Szászváros 27. 
die Iunii, 1635.

Kegyelmednek régi jó akarója és mint atyjaíia
Tholdalaghi Mihály.

Kívül: Anno domini 1635. die 27. Iunii paria literarum generosi 
domini Michaelis Tholdalaghi ad Zölfikár agam datarum.



Nzentpáli István követsége a portára. *)

1636. j a n u á r  1.

Illustrissime princeps, domine domine mihi clementissime. 
Humillimorum perpetuorumque servitiorum meorum in gratiam 
illustrissimae celsitudinis vestrae debitam subiectionem. Kívá
nom az úristentől, éltesse nagyságodat sokáig jó egészségben, 
virágoztassa országlásában és ajándékozza meg mind fejedelem
asszonyunk ő nagyságával s nagyságtok szerelmesivel örvendetes 
uj esztendőkkel.

Noha Markó által, mint legyen processusom nagyságod 
kegyelmes parancsolatban, megírtam vala alázatosan nagysá
godnak, inindazáltal most is alázatosan jelenthetem kegyelmes 
uram: Haczi Aszszánnak megfizettem, az reversalist visszavöttem. 
Az két czaprag kegyelmes uram elkészül okvetetlen mához tíz 
nap alatt az rojtján kívül, rá is ment immár a kettőre 80 
papiros scofium, de félek, százra ne teljék; valamennyi leszen, 
de félbe nem hagyatom, itt akarok az felmérésén is lenni, kihez- 
képest nem remélhetem kegyelmes uram, hogy még az rojtjára 
is pénz jusson; rojtot találni készen is eleget, affelől bátor infor- 
matiót írna kegyelmes uram nagyságod, mi forma legyen az 
rojt, olyan-e mint az másnak a réginek, mert ha pénz marad is 
rá, s az követek késnek, nem veszek addig, míg az informatio 
leszen; ha pedig nem késnek s leszen mivel, olyant veszünk, mint 
az rég i; de ha látom, hogy ugyan nem akar császár szembe is 
lenni, nem késem, hanem kapiktihája uramra bízom s kimegyek; 
megvárnám kegyelmes uram, de az magam pénzéből is kifogyok, 
80 oroszlános tallérát költöttem magamra, lovaimra karácsonig 
nagyságodnak, immár az magaméra szorultam. Az szablya-vasra 
gondviselésem vagyon kegyelmes uram ; karácson előtt nem talá- 
lánk, azután az sokféle innep jőve be, de holnapután megnyittat
nak minden patikák, megcsináltatjuk az forma szerint kegyelmes 
uram, ha szent Miklós pénzére kell is. Az ló mindennap drágo-

1635. j  u ii i u s —1636. j  a  n u á  r.

*) Lásd Levelek és okiratok sut. 267—273 11.
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dik. I tt azt hirdetik, kazul követ jő császárhoz. Az embereket 
itt valóba mészárolják; Kurt Cselebit ma negyed napja hogy fel- 
akaszták s nyakon is vágák az fán, talám nem választ több vaj
dát, az erdélyi szél is fogott azért neki ártani.

Még az ifjú vezérrel magával szemben nem leheténk, az 
kihájával azért eleget beszélettünk, azt fogadá, szembe juttat 
az urával, mert az nem ül az maga szarájában, császár körül 
vagyon mindenkor. Tartsa meg az úristen kegyelmes uram nagy
ságodat bódog, idvességes hosszú életben. Datum Constantinopoli 
die 1. Ianuarii, anno domini 1636.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus cliens 

Stephanus Szentpáli m. p.
P. S. Az zsidók assecurálnak róla, hogy az ó czapragot 

Szépen más bársonyra vehetik; mind azért annakokáért s mind 
hogy az harmadik czapragot is talám hozzá fogja csináltatni 
nagyságod, nem viszik ki azt, ha nagyságod nem parancsolja, 
kivihetik azt paripán is ; megujittatása felől is informáljon kegyel
mes uram nagyságod; az rojtja nem leszen jó, ha más nem 
leszen.

Czím: Illustrissimo principi domino domino Georgio Bakoczy sat.

A fejedelem följegyzése: 12. Ianuarii Kolos 1636., Kovács Péter délest.

Eredeti.



1635.
Maurer Mihály követsége.

1635. a u g u s z t u s  6.*)

Georgius Rakoczy dei gratia princeps Transsylvaniae, par
tium regni Hungáriáé dominus et siculorum comes etc. - -- Uni
versis et singulis cuiuscunque status, conditionis, ordinis, hono
ris, gradus, officii, dignitatis et praeeminentiae hominibus extra 
quidem ditionem nostram constitutis et commorantibus praesen
tes nostras visuris salutem et prosperitatem, fidelibus autem 
nostris gratiam nostram. Ez levelünk praesentáló Maurer Mi
hály étekfogónkat kelletvén sietséggel az portára küldenünk, 
birodalmunkon kivűl levő minden rendeket azért szeretettel 
requirálunk, híveinknek pedig hagyjuk, sőt parancsoljuk is, ez 
levelünket látván, megnevezett étekfogónkat mind menő, jövő 
útjában békével bocsátván vélle levőkkel késedelem nélkül posta- 
lovakot adjon alája, s el is késértesse és gazdálkodjék is neki. 
Illos bene valere cupientes, fideles nostros secus non facere iube- 
mus. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in arce 
nostra Eogaras die sexta Augusti, anno domini millesimo sexcen
tesimo trigesimo quinto.

G. Rakoczy m. p.
Hátán más kézzel: Anno domini 1635., Maurer Mihály salus conduc- 

tussa, kit szolgája elvesztett volt. Brassó milii assignatus.

Eredeti.

*) Jegyzet. E levélen kivűl egyéb nyoma Maurer ez évi követségének 
nincsen.



Nagy Pál főkövetsége. *)

I. 1635. n o v e m b e r  22.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak mint kegyelmes uramnak szűből kívánván az mindenható 
istentől, látogassa nagyságodat minden idvességes és szerencsés 
jókkal, boldog birodalommal.

Istennek jóvoltából kegyelmes uram 12. praesentis Kucsuk- 
csekmegyére érkezvén, kedden ott voltunk, szeredán jó reggel 
megindulván az csausz passa böcsülettel élőnkbe jött, az tolmá
csok is kijöttek élőnkbe kapiktihaja urammal együtt, s szomba
ton az vezérrel szemben voltunk, nagyságod ajándékát böcsület
tel beadtuk. 0  úgy mutatá, hogy jó szível lát bennünket, az ő 
szíve tudja immár; azt igen emlegetik, hogy kocsit igírtünk s 
meg nem hoztuk; nem is ártottunk volna talám vélle, ha hoz
tunk volna.

Hogy pedig ez ideig nagyságodat nem tudósítottam sem
miről, oka nem egyéb, hanem az itt való bizonytalan állapat. I tt 
az hírek sokfélék; közönséges emberek beszélik azt is, hogy ha 
császár, haza jő, mind nagyságodat s mind az moldvai, havaseli 
vajdákat megváltoztatják; de ezt emberséges embertől senkitől 
nem hallhatni; az havaseli, moldvai vajdákat meg lehet ugyan 
változtatni, mivel azoknak úgy parancsolnak, az mint akarják, 
de hogy mostan nagyságod ellen valamit cselekednének, én abban 
kegyelmes uram semmi módot nem látok, mivel az tengeren túl 
is annyira elveszett az had s ki Ríván alatt s az több várak 
alatt is, ki pedig éhség mia, hogy felette sok kár lőtt benne, 
lovaik is pedig annyira elhitványkoztak, hogy semmirekellő min
den lövök, az rosszát haza bocsátották ugyan, de azok is elég 
vajudt állapattal vannak mind magok, lövök, az mint szemeink
kel látjuk, az derék hada pedig mind oda által telel. így ehez- 
képest nem látok semmi módot semmi dologban, ha mit akarná
nak is. Császár még, az mint beszélik, 20 nap alatt meg nem jő, 
noha sok üdőtől fogva hirdetik már, hogy 10—16 nap alatt megjő,

1635. o k t ó b e r —1636. f e b r u á r .

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 274—276 11.
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lm módja leszen az megjövetelben, megjc'í; az az híre, tavasszal 
ismét mindjárt elmegyen; ha császár megjő, akkor hallhatunk 
kegyelmes uram mindent bizonyosban meg; megjöveteliig itt 
mind csak héjába folyó hírek vannak; bizonyosan beszélik ke
gyelmes uram, hogy tiz vezér jő vele, ajándék pedig csak hétnek 
vagyon az kajmekámmal együtt, amazoknak mivelhogy nincsen, 
tudom hogy elég zúgolódás leszen; az kincstartónak is kegyel
mes uram csak egy kupa vagyon, az mely tallérokat elváltot
tunk, ha megolvassák az pínzt s tallér számra nem telik, félő 
kegyelmes uram, bizony nekünk azt ki kell pótolnunk, mivel az 
egy kupánál egyebet neki nem adhatunk. Mivel az graeczi tallér 
120 oszporába jár, egyéb közönséges tallér 115 oszporába, nem 
tudom, ki adta volt nagyságodnak értésére, hogy az graeczi 150 
oszporába jár, de nem találta volt mondani, ha megkezdik ke
gyelmes uram kívánni az tizenöt-öt oszporát, abból kell bizony ke
gyelmes uram kisülni, az kit nagyságod Szentpálinak adott; erre 
való képest én neki is nein hagytam semmit vásárolni, valamig 
császár meg nem jő; mindazáltal én azon igyekezem, hogy nagy
ságod abban is kárt ne valljon, ha lehet. Az mely 117 tallért 
adott nagyságod az császár és vezérek kapujára, az az 117 tal
lér csak az császár kapujára való; az vezér kapujára kegyelmes 
uram most is bizony az magaméból adtam talleros 40 ; az több 
vezér kapuin is mindenen két-két tallér kell. Az mely tallért ke
gyelmes uram nagyságod Koncz Páltól utánnam küldött, az oly 
meghányt tallér volt, hogy abba bizony 25 jó nem volt, az mind 
rossz volt. Az Zölfikár 70 tallérát sem adhattam még ez ideig 
meg, mert az Berham csausz 20 tallérához kettőt tévén, 22 tal
léron kellett egy lovat vennem az nagyságod szekerébe, mert 
egyik az lovaknak semmire jó nem volt, még az Novák-ha- 
vassán kidőle az szekérből s azután megholt. Tavaly is kegyelmes 
uram mikor Tholdalaghi uram beadta az adót, itílem, ő kegyelme 
is megbúsult volna az pínz miatt, de mivel Ibrahim effen dinek 
nagyságod egy kocsit küldött volt, meg sem hagyta ő az pínzt 
olvasni, hanem csak felrakatta gyorsan, s elindultak az pínzzel; 
de most Ibrahim effendinek is csak két kupa vagyon, egy pínz 
sincsen, az kincstartónak az szerént, félő, megolvassák, meg is 
búsulunk miatta. Az kajmekám ktihájának is mondom vala hogy 
nagyságod kupát küldene, a bizonyos, hogy szokás volt, mások 
is megadták, ám eleget búsítnak érette; hogy abban is kegyelmes 
uram akadályunk ne legyen, én az kapiktihájának való kupák
ban adok egyet neki, mivel azok igen apró, eltöredezett kupák is.

Az mely levelet kegyelmes uram Koncz Páltól kapiktihája 
uramnak nagyságod küldött volt, ő kegyelme semmit nem szólott 
az vezérnek az mi bejövetelünkig, hanem közölvén ő kegyelme 
én velem is az dolgot, nem itíltük szükségesnek azokat megmon-
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dani az kajmekámnak, mivel azok igen utoljára való dolgok, itt 
pedig (az mint feljebb is írtam) kegyelmes uram azokban az 
dolgokban semmi bizonyos nincsen; én bizonytalan hírekkel nagy
ságodat nem ijeszteni, hanem arra valók vagyunk itt kegyelmes 
uram, hogy ha mi bizonyost érthetünk, nagyságodat éjjel nappal 
tudósítóin felőle. Tartsa és vezérelje az úristen nagyságodat 
sokáig jó egészségbe birodalmában. Datum Constantinopoli die 
22. Novembris, anno domini 1635.

Nagyságodnak teljes életébe igaz alázatos szolgája*)
Nagy Pál m. p.

Nagy Pál kezével: P. S. Az mi az Székely Mózes dolgát 
illeti kegyelmes uram, úgy veszem eszemben, sem egy, sem más 
utón nem fogunk neki ártani, hanem ha visszahíhatnók. Az 
vezérnek azért elméjét próbálván, Zöldfikárnak elsőben is ígé
retet tevén sok szóval eleiben adám az dolgot neki és nagyságod 
nevével sokat ajánlván magamat neki, beszélene az vezérrel: 
jesztené meg és izeimé neki, jöjjön haza, ne búsítsa az ország se 
hatalmas császárt, se az vezéreket ennyiszer, mivel míg itt leszen, 
sem nagyságod, sem az ország addég, míg itt leszen, csendesség
ben nem lehet mind ennyi atnaméjára is császárnak, jószágát 
nagyságod megadja, írok azfelől nagyságodnak; ha tiszti volt 
megadja, ha nem volt, a d ; ha az vezér interponálná magát, visz- 
szajőne, az ország nem hagyná hiúban ő nagyságánál. Az izenet 
elég volt kegyelmes uram. Rgyelsőben az vezér mondotta, nem 
tudja mit kell cselekedni, mivel ilyen példa nincsen előttök; 
annakutánna Géezi Andrást elé hozván Báthori Gáborral öszve- 
békélteté az vezér, kapu esi ) lassúkat küldvén ki mindenikhez. 
Az vezér gondolkodván azt mondotta, magammal is beszél, de 
császár híre nélkül meg nem meri cselekedni, császár haza jővén 
megemlíti. Isten adván érnem, az vezérrel beszélvén mindeneket 
eleiben adok, az nagyságod méltóságát előttem viselem, de nem 
lenne méltósága ellen ez nagyságodnak, ha nagy. ígéretet tenne 
is neki, az melyet nem érdemlene; két gonosz között az küsseb- 
biket kellene választani; az költés is gyakorta még nagyobb, s 
ha ittbenn marad s mód leszen benne, nem múlik hiúban, csak 
vihetnek ki, azután senki tőle nem félne, annakutánna mások is 
leütnék az szarvokat. Az istenért kérem nagyságodat az istenért, 
tegyen nagy ígéretet neki, ha reá veszi magát, hogy kijöjjön, mert 
vaíameddég ez itt leszen, sem nagyságodnak, sem az országnak 
addég nyugodalma nem leszen. Az ország periig liogynem ve
szedelmet. szenvedjen, akárkit inkább fog uralni, az mint az em
bereket ismerem; sőt azzal biztatják magokat, hogy az országnak 
jobb része melléjek áll.

*) Eddig Szalánczi ír ta  a levelet.
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Ilyen hír is foly kegyelmes uram, hogy az kazulnak követe 
jött volna az vezérhez, líivánt kévánja vissza az kazul és köz
akarattal rontsák el Bakdádot, kész az békesség; ezért is késett 
eddég császár. Az mint megijedtek most az persáktól, félő ke
gyelmes uram, meg ne békéljenek, azután az mi dolgunk vesze
delmesebb ne legyen.

Erről engem nagyságod éjjel nappal tudósítson, ha reá 
veszi magát császár hogy kibocsássa, mi leszen az Ígéret és mit 
kellessék cselekednem, mivel nagyságod azt írja, semmi ígéretet 
ne tegyek, de az ígéret tudom én hogy nem ártana; ez mind áll 
csak az nagyságod kegyelmességén igér-e, nem-e ?

Czím : Illustrissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat.

A fejedelem följegyzése: 7. die Decembris Koncz Pál 1635., délest 3 
órakor. Az gyalog kapitány írása is itt vagyon Székely Mózes felől.

Eredeti.

II. 1635. d e c z e m b e r  23.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat.
Kegyelmes uram, az tegnapi napon érkezék he Kovács 

Péter az nagyságod kegyelmes parancsolatival, mely nagyságod 
kegyelmes parancsolatiból értem az nagyságod reám való nehez
telését, hogy én csak Zölfichártól értenék itt mindent, én pedig 
úgy tudom kegyelmes uram, hogy ha Zölfichár nagy veszedel
münkre valót értene is, nem igen mondaná meg nekünk. Ezt 
nyilván beszélik mindenek, hogy 10 vezér jő az császárral; ne
kem meg kellett írnom, nagyságod kegyelinessége, küld-e vala
kinek valamit vagy nem küld; Ibrahim effendit nagyságodtól is 
hallottam sokszor hogy jó akarója nagyságodnak; mivel ilyen 
dolgok állanak nagyságod előtt, akartam csak abból is nagysá
godtól értelmet venni.

Markót kegyelmes uram ezért kellett tartóztatnom, az 
vezér erősen megparancsolá, hogy az tallért aranynyá tegyük; 
mivel császárnak immár értésére adta volt, hogy bennvagyunk 
az adóval, megparancsolta császár mindjárt az vezérnek, hogy 
azt az tízezer aranyat mindjárt Tyabéba küldje több aranynyal 
együtt. Az vezérrel másodszor szemben lévén, megkérdé tőlem, ha 
aranyul vagyon-e az adó mind; megmondám kegyelmes uram, 
hogy nincsen 3800-nál több benne arany, az többi ki őrt 
s ki tallér, az minek szerét tehette nagyságod az országban. 
Felette igen megbúsula az vezér értvén, hogy nem arany az adó, 
erősen megparancsolá, hogy mind aranynyá tegyük az adót 
mindjárást. Látván annékül is, hogy az vezér nem igen jó aka



LEVELEK ÉS OKIRATOK. 159

rója nagyságodnak, liogy nagyabb neheztelését eltávoztathassuk, 
az kétezer talléron ezer aranyat váltottam, mert külömben ke
gyelmes uram soha nem válthattam; az mely aranyat Szentpáli- 
nak adott volt nagyságod, abból adtam az nyolczszáz aranyhoz 
kétszázat s úgy töltöttük kegyelmes uram 5000 aranyra, hogy 
az vezér neheztelését nagyságodról eltávoztathassuk. Az vezér 
kegyelmes uram rá erőltete, hogy az adót beadjuk, be is kelle 
küldenem, az elváltott tallérokat száz-száz oszporát computál- 
ván egy-egy tallérért, és két-két százat egy aranyért éppen be
adtuk az 10,000 aranyat, melyet megolvasván, megmérvén, hány
tak ki benne 127 aranyat, az nagyságod aranyából kellett 
kegyelmes uram az helyébe mást adnunk, mert nem volt lionnét 
szerét tennünk. Az 5000 arany ára ortokra, kikben egy arany
ért két-két száz oszporát computáltunk, még 30—30 oszporát, 
azaz in toto 150,000 oszporát kérnek még, mert az vezér azt 
mondja, hogy külömben az adót egészen nem tudják, quitantiát 
sem adnak róla, mert ő neki az nagy böcsületibe jár. így azért 
kegyelmes uram mit kellessék cselekedni, nagyságod jó itíleti 
rajta, mert ezt mi rajtunk mindennap kérik; az mint eszembe 
veszem pedig kegyelmes uram, ezt külömben bizony nem is en
gedik, nagyságod instruáljon felőle, mit kellessék cselekednünk, 
itt kölcsön is bizony senkinél nem találni. Nagyságod írja ke
gyelmes uram, hogy 340 tallér volna nálam, de én nálam kegyel
mes uram bizony nincsen, hanem az graeczi tallérból az szegesből 
az kit kihánytak, azoknak is 10 héja lévén, avval együtt vagyon 
nálam 70 rossz tallér, de én nálam annál több kegyelmes uram 
bizony nincsen. Császár is immár kegyelmes uram megérkezik 
nemsokára, Izmitben mondják hogy jött tegnap, az kegyelmes 
uram nem igen messze, én is voltam ott, onnét hamar megjö
hetne, de Izmitben s Szkiderben mennyit mulasson, senki nem 
tudja. Hogy kegyelmes uram tavaly meg nem olvasták az adót, 
és nem mentem volna jól végére, én nem magamtól, sem Zölfi- 
chártól nem értettem, hanem kapitihája uram jelen lévén akkor 
is ő kegyelme mondotta s most is azt mondja. Bizony kegyelmes 
uram én itt Zölfichártól igen kicsiny dolgot értek, mert én két 
hétig is alig látom egyszer, tolmácsolást ő vele kell ugyan csele- 
kedtetnem, mert egyéb nem lehet benne, de ezen kivűl igen kevés 
tractám volt vele.

Az mi kegyelmes uram az Székely Mózes dolgát nézi, én 
nem mástól értettem felőle, hanem az vezér szájából. Az nagysá
god instructiója szerént kezdettem el beszédemet vélle, hogy 
hatalmas császár ölesse meg, avagy adja kézbe, ennyi hűségéért 
legyen annyi tekinteti mind nagyságodnak s mind az országnak, 
ne hűsítsük mind hatalmas császárt ennyiszer s mind ő nagysá
gát érette; mert az ország összeesküdt nagyságoddal, hogy ké
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szebb mind egy halomba rakatni az országnak magát, feleségét, 
gyermekét rabságra adni, hogynem mint Székely Mózest valaha 
uralni. Erre az vezér azt mondá: hogy öletné meg hatalmas csá
szár, avagy hogy hogy adná kézben; ha csak egy madaracska 
emberhez jő is, még azt sem öli meg, sőt csak egy bokorban is 
megótalmazza magát. így Székely Mózes is hatalmas császárhoz 
jó akaratjából jővén, hogy illenék az hatalmas császárhoz, hogy 
megöletné vagy kézben adná; ha isten hatalmas császárt meg
hozza, mindjárást elküldi Rhodusban. Látván azért kegyelmes 
uram, hogy szónk semmit nem fog, úgy beszélettem aztán Zölfi- 
chárral magamtól, hogy jobb volna az vezérnek visszaküldeni, 
ne búsulna se hatalmas császár, se ő nagysága miatta, mert soha 
Erdély addig meg nem nyugszik, valamig ilyen árulója Erdély
nek itt leszen; de hogy én nagyságod nevével Zölfichárnak 
beszélettem volna olyant, oltalmazzon isten engemet attól. Ha 
kegyelmes uram császár megjő s az vezérek, az mire isten segít, 
mindeneket megpróbálok; ha ugyancsak semmivel kellene innét 
kimennünk kegyelmes uram, mondok én annyit az vezérnek, hogy 
alkalmasul érthet ró la; mostan úgy veszem eszembe kegyelmes 
uram, bizony magát is igen félti az fojtástól, talám ha császár 
megjő s veszi eszébe, hogy meg nem ölik, talám csendes!) elmé
vel gondolkodik az Székely Mózes dolga felől. Kegyelmes uram, 
hogy sem egy, sem más utón az árulóknak nem árthatnának, én 
azt nem Zölfichártól értettem, hanem bizonyos dolog, hogy sen
kit az jedikulába feléje sem bocsátnak, hanem jancsárok őrzik, 
egy szabója vagyon, az ki ki- s bejár hozzája; inégMaróti is igen 
ritkán megyen be hozzája; az szabó után váltig jártatok] hogy 
ide vehetném, hitlevelet is küldtem vala neki, de igen-igen fél, 
azon leszek adományommal is hogy ide vehessem.

Hogy azt írtam kegyelmes uram, hogy az országban nem 
minden emberhez bízzék nagyságod, ezt én sem Erdélyben, sem 
itt nem értettem kegyelmes uram, hanem ezelőtt való példákból 
láttam; mert Báthori Gábor soknak bizony eleget ada, de mi
helyt rászórnia, mindjárt bizony cserbe liagyá minden ember. 
Ezt kegyelmes uram talám nekem nem kellett volna írnom, de 
igen későn veszem eszembe magamat; de én ezt kegyelmes uram 
nem gonosz végre írtam. Istennek hála kegyelmes uram, 
mostan itt semmi oly gonosz hírek nem folynak, nagyságod felől 
is semmi gonoszt nem értettem; ha császár megjő, akkor értünk 
mindenekről minden bizonyost. Kovács Pétert kegyelmes uram 
addig el nem bocsátom, míg császár be nem jő, hogy minden 
bizonyost írhassak nagyságodnak. Az császárnak való poharok 
s vezéreké s az madarak itt vannak; császár megjövetelikor ad
juk be, arra halaszta az vezér. Az vezér kegyelmes uram tegnap
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ment császár eleibe Izmitbe, mivel ugyan maga hivatta császár, 
az anyja is s az felesége holnap el fognak menni Szkiderbe eleibe.

Az mint nagyságodnak kegyelmes uram feljebb is írtam, én 
nálam az 340 tallér nincsen, hanem az mint írtam, az kétezer 
talléron közönséges talléron váltottam ezer aranyat, hanem ha 
annak az superfluumját tudatná nagyságod annak, isten kegyel
mes uram haza vivén én nagyságodnak mindenekről számot 
adok; nemcsak én vetettem kegyelmes uram itt az számot, mert 
én deáktalan vagyok, az komornik deák jegyzése szerint csele
kedtem mindenben.

Azelőtt is írtam kegyelmes uram nagyságodnak, itt igen 
vékonyon gazdálkodnak mi nekünk, az magamét bizony igen 
költőm, de abból is szinte bizony kifogyok.

Lovak felől írt vala nagyságod kegyelmes uram hogy 
kerestetnék, mindennap váltig jártatok érette, de jót sohul 
nem találni, az ki csak valamennyére való is 600 — 700 talléron 
tartják; ha császár bejő s oly ember volna, a ki az lóhoz es- 
merne, pénz volna készen, akkor lehetetlen hogy ne találnának. 
Az kis urak ő nagyságok számára is találtam volna kegyelmes 
uram egy lovat, nem nagy az ló, de szép, teste is meg vagyon, 600 
graeczi talléron tartják, talám valamivel alább is megvehetni; 
másutt is találtak egyet, az sem igen nagy, de szépnek dicsírik 
800. talléron tartják. Tartsa meg az úristen nagyságodat kegyel
mes uram sok esztendeig jó egészségben. Datum Constantinopoli 
die 23. Decembris, anno domini 1635.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Nagy Pál m. p.

Ozím : Illustrissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat.
Rákóczy följegyzése : Ά. Ianuarii 1636. Markó, Gyalu.

Eredeti, Hzentpáli kezével.

ÜKKÉ ka  DAKAUÁS. LEVELEK liS OKIK ÁTOK. I I . K. n



1635. o k t ó b e r—1636. f e b r u á r.
Szalánczi István követsége a budai pasához. *)

I. 1635. o k t ó b e r  30.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az 

úristen nagyságodat éltesse sat.
Kegyelmes uram, az mint Békésről 12. huius Octobris 

alázatosan írt levelemben jelentettem vala nagyságodnak, hogy 
az vezér felindult Eszékről Buda felé, és immár nem mulat tovább 
útjában, hanem continuálni fogja útját és én is egyenesen Buda, 
felé jövők fel, az vezér felérkezésére vigyázván Kőrösön három 
nap mulattam, onnat Nemegy nevű faluban érkezvén, noha azon 
naj) ugyan bejöhettem volna Budára, de mivel az vezér is ugyan
azon nap úgymint 18. Octobris érkezek be Budára, élőmben 
kiilde az kajmekám s megírá, hogy ott mulassak, az nap be ne 
menjek, 19. is ott voltam, hanem 20. die aztán úgy jöttem be; 
Pesten kiül alkalmas darab földen küldette két főkapucsi 
passáját két vagy háromszáz emberrel élőmben, az v ezér maga, 
is kün volt közönséges csausz állapattal, de tudván hogy meg- 
esmerem, közel az sereghez nem járt, maga igen vigyáztam reá, 
mert megmondották vala, hogy kün vagyon, így acceptált és 
szállított ahoz az házhoz, az hol Székely Mózes volt ittlétében 
szálláson, és 22. voltam elsőben szemben vélle s praesentáltam 
az nagyságod küldte ajándékokat ő nagyságának békével s 
egészségben mind lovakat s minden egyéb ajándékokat is épség
ben ; az szekér lovastól kedves is az mint látom, immár kétszer 
is volt ki rajta az mezőre. Másodszor 24. voltain szemben, az 
mikor ugyan bőven beszélgettem is ő nagyságával; de mivel 
maga is beszélett ugyan bőven, akkor nem mehetvén minden 
dolgokra, 27. voltam harmadszor szemben vélle, akkor aztán 
minden dolgokat eleiben adtam ő nagyságának kérvén azon, 
hogy ne mulattasson, hanem ő nagysága is böcsületes főember 
szolgáját készítvén nagyságodhoz, expediáljon mennél hamarébb, 
kire igéré is magát. S mivel az késértetést is megunták úgy

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 277·—281 11.
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látom, ettől az reménységtől viseltetvén hogy nem késleltet, csak 
megindulásomkor akartam nagyságodat certificálnom alázatosan 
eddég való állapatomról. Tegnap újabban találtatám meg Habib 
aga által, kéretem, hogy ő nagysága ne késleltessen, vagy ha 
valami okon késedelmemnek kell lenni, ő nagysága adasson úti 
levelet s késérőt is, tudósíthatnám eddég való állapatomról 
nagyságodat, s úgy külde aztán úti levelet s izené, hogy noha 
magamat is négy vagy öt nap alatt expediálni akar, de mivel 
emberét küldi velem s lovat is küld nagyságodnak, ki miatt 
lassan járhatok, bátor böcsássam emberemet; s úgy kelleték 
aztán Veres István uramat expediálnom nagyságodhoz, mivel 
velem volt, ha nagyságod kérdezkedni kezdene valami itt való 
állapiatokról, tudhassa informálni szóval is nagyságodat. Én ke
gyelmes uram ez emberben semmi megváltozást nem esmerek, 
nagyságodhoz való kötelességét ő maga elé hozá, ajánlá is min
denekre magát. Az szentpéteri malom és Tedej állapatját írva 
is beadtam, hogy ha informáltatni akarja magát felőle, valami 
sinistra informatio ne corruálja szóval való expiositiómat. Az 
temesvári passának is írat, azt fogadá. Az Székely Mózes álla- 
patjáról és egyebekről is, valamiben kévánni fogja nagyságod jó 
akaratját, mindenben jó akaratját igéré, erről is derekas beszé
dünk volt, kiről hiszem, hogy követségem vagy szóval, vagy 
írás által derekasabb is leszen. Immár császár is megjű, azt 
mondá s jó mód leszen erről való gondviselésben.

Hirt kegyelmes uram nem tudok mit írni. Jőve egy posta 
Kustanczinápolyból ma negyed napja, de az mit az beszél az 
császár hazajövetelén kiül, csak hallgatni is meguntam vala, 
nemhogy nagyságodat arról való írásom olvasásával terhelném, 
hiszem, nagyságod is ért mindeneket. B e th le n  P é te r  u r a m * )  állapat- 
jának itt még semminemű rendek között híre nincsen. Zolnok- 
ban értém kegyelmes uram, azután itt is s ugyan bizonyos is, hogy 
egy nagy hajú ifjú ember ment be az portára, azt mondotta, 
h o g y  Z ó ly o m i  u r a m * ')  szolgája, Székely Mózeshez megyen az por
tára, de ki legyen az neve, végére nem meheték,Teres István uram 
Pataki névre nevezé; hagyáni, hogy Váradon végére menjen annak 
az legénynek hogy hol vagyon, vékony német szakállát vagy 
rab-haját mondják. Nagyságodnak azért akarám értésére adni, 
hogy Nagy Pál uramat informálhassa nagyságod felőle, tudjon 
ottbenn jobb módjával reá vigyázni. Isten utat adván Zolnokról 
Ferencz deákot esmét elküldeni nagyságodhoz és alázatosan 
tudósítom nagyságodat menésemről. Tartsa meg isten és éltesse

*) Titkos jegyekkel.
11*
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nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum Budae ultima die 
Octobris, anno 1635.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

C'zím : Illustrissimo principi domino domino Gcorgio Rakoczy sat. 

Eredeti.

II. 1635. d e c z e m b e r  31.

L A Y S  D E O  S E M P E R .

Anno 1635. die 14. Septembris az én kegyelmes uram 
tekéntetes, méltóságos és nagyságos Rákóczi György urunk, 
Erdélynek igaz választott fejedelme, Magyarországnak egy 
részének ura, székelyek ispánja engemet méltatlan szolgáját az 
tekéntetes és nagyságos Naszup Húszain vezér passához (ki 
hatalmas császár udvarából főimrehorságból, főlovász mester
ségből, succedála az budai vezérségre Czyafer passának, ki ezen 
hatalmas császár udvarából vizi kapitányságból felette nagy 
értékkel succedált vala Musza passának, Czyafer passát hatal
mas szultán Murad császár parancsolatjából fogva vitetvén 
eleiben Landorfejérvárra ott megfojtatta és ugyanott el istemet- 
tette) Budára köszönteni küldvén ő nagysága, magának szemé
lyében két öcscsén és egyéb udvaranépén kiül (nem szokás 
szerént), hanem mivel az mi kegyelmes urunknak fejedelmünknek 
ez megnevezett hatalmas császártól országunk fejedelminek 
régtől fogva oh ser váltatott szokása szerént fejedelemségében 
bottal, szablyával, zászlóval való confirmálására ez megnevezett 
Xaszup Húszain vezér passa jött volt az mi kegyelmes urunkhoz, 
és akkor az mi kegyelmes urunk atyjafiává fogadván az meg
nevezett vezért s attól fogva ő nagysága az mi kegyelmes urunk 
hatalmas császár fényes portáján minden állapatiban manu- 
teneálta, az megnevezett vezér is az mi kegyelmes urunkat igen 
observálván, szolgált is az mi kegyelmes urunknak .ő nagyságá
nak, az régi fogadott atyaíiuságnak megerősítésére küldött én 
tőlem ilyen ajándékokat, úgymint: 

öt aranyas virágos kupákat; 
egy mosdó medenczét korsóstól; 
egy ebenumfából csinált igen szép órá t; 
egy igen szép veres bársonyos superlátos hintót igen szép 

hat fejérkék lovakkal, kiken igen szépen megczifrázott szirnyos 
(így) hámok, fékek voltak;

item két zacskóbam négyszáz tallért.
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Az öcscsének, AH beknek egy fedeles udvari aranyas kupát, 
száz tallért.

Az kissebbik öcscsének, Juszuf beknek egy fedeles aranyas 
udvari kupát s ötven tallért.

Az tihájának, Meheined agának egy fedeles aranyas udvari 
kupát, száz tallért.

Az budai kajmekámnak, Ibrahim efí'endinek, ki Budát el
foglalta és Czyafer passát megfogta, egy fedeles aranyas udvari 
kupát, száz tallért.

Az cancellariussának, Haszon effendinek huszonnyolcz tallért.
Az lovászmesterének, Khevan agának tizenhat tallért.
Az kapucsilár tihajának, Haszon agának tizenöt tallért.
Az főteskerecsinek, Hodaverdi effendinek tiz tallért.
Az kis teskerecsinek, Bisak effendinek tiz tallért.
Az csausz passának, Musztafa agának hat tallért.
Az bulyuk passájának, Haszon agának öt tallért.
Az mezőre sereggel élőmben kiküldött két kapucsi agájá

nak Kara lián Ibrahimnak és Bekir agának tiz tallért.
Hafiz niszancsinak, ki mektupcsi is, öt tallért.
Ismael csausznak, az csauszlar tiha jának tiz tallért, de ennek 

nem szokásból adtam, hanem az én kegyelmes uramnak az oda 
ki való uraságabeli jószági állapatja felől sollicitatióm lévén az 
vezérnél, ő reája is nézvén az dolgok, mivel az vezér ezféle dol
gokról igen értekezett tőle, hogy azokban segítséggel legyen, az 
minthogy Ion is, azért kellett adnom.

Az magyar tolmácsnak, Habib agának száz tallért, de ez 
conventiós szolga s mivel háza is megégett vala, most azért adtam 
egyszersmind annyit neki.

Az cancellariusnak s azon alól aztán kiknek írtam hogy 
adtam, az én kegyelmes uram azoknak mit adjak industriámra 
hízván kegyelmesen, conferáltam az portán az fővezér s annak 
honn nem létében kajmekám portáján lévő emberinek mit szok
tak adni az emberek, követek s itt annál az mennyivel alább 
való az állapat, ahoz rendeltem adásomat.

Ezek közül penig magam személyemben az vezérnek az 
öregbik öcscséhez, tihájához, kajmekámjához mentem csak s azok
nak praesentáltam magam az én kegyelmes uram ajándékját az 
vezérrel való első szembeniétem után mindjárt szállásokon, de 
az többinek, mind az kiknek levelek volt az én kegyelmes uramtól 
s mind az kiknek nem volt is, az váradi Veres István uramtól, az 
én kegyelmes uramnak váradi fizetett szolgájától küldöttem 
meg az tolmácscsal együtt, mert az én kegyelmes uram méltósága 
így kévánta.

Buda megégése miatt mivel az vezér késék felmenő útjában s 
parancsolatom az én kegyelmes uramtól az volt, hogy az vezér
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felérkezése előtt Budára ne menjek, így continuáltam utamat, 
hogy 19. Septembris Váraddá érkezvén az én kegyelmes uram 
parancsolatja szerént egy emberséges váradi szolgáját az én 
kegyelmes uramnak másodnap mindjárt expediáltam Budára az 
kajmekámhoz levelemmel igen postán, melyben elsőben köszönt
vén végre kértem azon, hogy certificáljon az vezér felérkezése felől 
s certificálja az vezért is menésemről. Az vezér késése miatt az vá
radi katonának késése esvén Pesten (mert nem vitték fel Budára) 
én is 19 nap késtem Váradon.Végre az én kegyelmes uram paran
csold Fejérvárról, hogy tovább ne várakozzam Váradon, induljak 
meg s keressem meg az vezért az hol feltalálom. S mivel az vezér 
Eszéken mulatott, Gyulára mentem alá ; ott megértvén hogy az ve
zér megindult Eszékről Buda felé, én is Zolnok felé indultam fel; 
Zolnokhoz közel Kengyel nevű rácz faluig az gyulai had késért 
szokások szerént, oda az zolnoki gyalog jött élőmben, azok 
késértek Zolnokig; Zolnokhoz közelgetvén az zolnoki bék az 
tiháját s az alajbékjét kiküldötte élőmben jó csoport lovassal 
Kengyelre, igen böcsületesen gazdálkodott, két főembertől küldött 
ki; Zolnokra jutván noha ott meg nem szállottam, de kucsimra 
szép eleven halakkal, kalácsokkal, borral gazdálkodott az bék, 
az alajbék az szerént, az késérő haddal az alajhék maga eljött. 
Az nap Kőrösre érkezvén megértém, hogy az vezér Budára még 
sem érkezett volna be, s mindjárt azonnap ujobban levéllel 
emberemet expediáltam az kajmekámhoz akarván értekezni az 
vezér érkezéséről, ki két éjjel s egy nap megjárván, az kajmekám 
az pesti tatár Inán agát kiildé élőmben s írá, hogy egyenesen 
mindjárt menjek Budára, mert az vezér is az nap érkezik be, 
s én is menjek be; de én gondolván hogy nem excipiálhatnak 
az nap úgy, az mint az én kegyelmes uram méltósága kévánná, 
egy Vemegy nevű magyar falucskában szállék, az hová csak
hamar érkezők az kajmekámnak más levele is, kiben írá, hogy 
az vezér az én kegyelmes uram tekintetiért böcsülettel akar 
excipiáltatni, hanem szálljak be egy faluban s megizenik aztán 
ők, mikor kellessék onnat megindulnom. Másodnap jó reggel 
kikülde hozzám az kajmekám, esmét izené, hogy mivei az vezér 
uj ember s péntek napra talált bemenni, mécsedben megyen s 
nem érkezik bevitetni, hanem szombaton jó reggel induljak meg 
tőlök se várjak, az mezőn kün találom az vezér élőmben ki
küldött emberit; szombaton aztán jó reggel megindulván Nemegy- 
ről Inán agával Pesten kiül jó dőlő földön találtam Kara lián 
Ibrahim és Bekir nevű kapucsi agáit két vagy háromszáz lovas
sal maga udvaranépével az vezérnek, kik Habib agával az 
tolmácscsal két főembert egy nehány lovassal ugyan messze 
élőmben kiildvén salutáltattak, az én kegyelmes uramat tudakoz- 
tatták országával együtt mint hagytam. Végre az sereghez közel
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jutván az két aga az seregbő] élőmben jővén három vagy négy 
főemberrel, lóhátról úgy fogtunk kezet, az mi kegyelmes urunkat 
az vezér szavával ujobban igen nagy böcsülettel kérdezték 
országával együtt, azok aztán Budán igen szép módjával szintén 
szállásomra késértek; ott megszállván az vezér főemberét küldötte 
hozzám nádméz, viaszgyertyák, szőlő ajándékkal, salutáltatott, 
ujobban kérdeztette az én kegyelmes uramat, velem lévő emberi
met megszámlálták, lovakat ahozképest, élésemre azon nap 
pénzt rendeltetett elegedendőt s annak gondviselésére s kiszolgál
tatására főember csauszt rendeltetett mellém, más csauszt az 
lovaim mellé. Bemenéseinnek harmadnapján úgymint hétfőn arz- 
divänt hirdetvén mind az maga udvaranépét s mind az 
ott való fizetett rendet felgyújtván délelőtt tiz órakor tizenkét 
lovas csauszt küldvcn szállásomra, magam alá köves szerszám
ban öltöztötett lovat, úgy vitete fel, én is az szekeret igen szépen 
megtisztittatván, az lovakat az uj szerszámban öltöztetvén ez 
megspecificált ajándékokat is hat ember kezében adván úgy vit
tem fel s praesentáltam mind épségben istennek hála, elsőben 
az én kegyelmes uram nevével salutalván, azután követtem az 
én kegyelmes uram nevével, ő nagysága megbocsássa s az 
én kegyelmes uramnak idegenségének ne tulajdonítsa, hogy 
Landorfejérvárra nem küldött ő nagysága látogatni, hanem 
Budára, mert mivel mind az én kegyelmes uramnak úgy 
lőtt volna alkalmatosabb s mind követének könnyebb, hogy 
olyan közel látogattatta volna meg ő nagyságát, oda küldött 
volna ő nagysága látogatni, de mivel mind az én kegyelmes 
uram kapitihája az portáról s mind az ő nagysága budai kaj- 
mekámja Budáról az ő nagysága jövésének állapatjáról úgy 
tudósították volt az én kegyelmes uramat, hogy Landorfejér- 
váratt ő nagyságának késése nem leszen, hanem felsiet Budára, 
az ő nagyságának küldett ajándékoknak jobb részét (hogy az én 
kegyelmes uram követe annyival hamarább érkezzék Budára ő 
nagyságához) kiküldette volt Váradra s annakutánna az én ke
gyelmes uram vigyáztatván az ő nagysága jövetelire, két posta- 
követetis ugyan értelmes főembereket küldött volt ő nagysága az én 
kegyelmes uram Landorfejérvárra két versen is, kiknek az egyike 
megjővén, az én kegyelmes uramat úgy tudósította az ő nagysága 
állapatjáról, hogy semmit nem késik Landorfejérváratt, az másik 
penig hogy immár az Száván által költöztötték az ő nagysága sáto
rit és maga sem késik ő nagysága, hanem mindjárt megindul, kire 
való képest az én kegyelmes uram engemet is mindjárt megin
dítván Fejévárról ma 39 napja, Váraddá érkezvén ott 19 nap 
kellett mulatnom, hogy az ő nagysága utjának bizonyos állapat
járól nem érthettem, maga ide Budára is küldöttem. Végtére 
Eszék felé indulván alá az én kegyelmes uram parancsolatjából
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ő nagyságához, Gyulán értettem meg, hogy ő nagysága Eszékről 
megindult és istennek kegyelmességéből naponként közelget 
Budához, s úgy tértem aztán magam is Buda felé. Ezek után 
praesentálván az én kegyelmes uram levelét, commendáltam az 
ajándékokat is.

Az vezér elsőben igen kedvesen kérdezvén az én kegyel
mes uramat országával egyetemben, azután köszöntését az én 
kegyelmes uramnak ő is köszönvén, mind levelével, ajándékjával 
való látogatását kedvesen megköszöné. Arról, hogy Fejérváratt 
meg nem látogattatta ő nagyságát az én kegyelmes uram, azt 
mondá, hogy: az mi kedves atyánkfia elsőben Landorfejérvárra 
küldött emberitől megizentük vala, hogy elküldheti ő nagysága 
hozzánk; Landorfejérváratt é r ; de ha úgy nem lőtt, minthogy 
el nem mulatta ő nagysága, hanem meglátogattatok, jól vagyon 
most is, az ő nagysága jó egészségét hogy halljuk, annak inkább 
örülünk, mivel immár mi is közelb jöttünk ő nagyságához, 
csak egészségünk legyen, hatalmas császárunk szolgálatjára reá 
érkezhetünk s ha isten adja, minden dolog jó leszen. Ezek után 
mondám, hogy az én kegyelmes uramnak szóval való követsége 
is vagyon, ő nagysága megfordittatván az én kegyelmes uram 
levelét, ő nagysága adjon audientiát az meghallgatására s ő 
nagysága ne is késleltessen, hanem ő nagysága is íőemberét 
készítvén az én kegyelmes uramhoz bocsásson el, juthassunk 
egy nappal elébb az mi kegyelmes urunkhoz, s az ő nagysága jó 
egészsége s méltóságos állapatja felől mondhassunk örvendetes 
hirt az én kegyelmes uramnak.

Ad 2. Harmad nap múlva úgymint szeredán másodszor is 
lovas csauszokat s magam alá esmét köves szerszámban öltöz
tetett lovat küldvén, úgy vitetett fel, de kevesebb solennitással, 
mert az vitézlő rendet akkor fel nem gyiijtette, és noha ugyan 
az divan-házban jött ki, ott beszélett velem, de titkosban, mert 
az tolmácscsal csak hármon voltunk, akkor is elsőben köszönt
vén, mikor leültem volna, az én kegyelmes uram követségét így 
kezdém proponálni: Hatalmas császárunknak az ő nagysága fejére 
terjesztett kegyelmességét ez budai vezérségnek méltóságos tisztit 
az ő nagysága fején mint örülje az én kegyelmes uram, s ő nagysá
gának az én kegyelmes uramhoz ő nagyságához ilyen közel jó egész
ségben való jövetelit hogy hallja, annál inkább minemő nagy öröme 
legyen azon, ha én nem mondanám is, ő nagysága könnyen meg
ítélheti, holott hatalmas császárunk fényes portáján való kapiti- 
haságomhan csak én általam is ez méltóságos tisztnek hatalmas 
császárunktól való megnyerésére mint szorgalmaztatta, ő nagy
ságát intette, sőt ugyan kérte is ő nagysága, emlékezhetik reá, 
ajánlván ő nagysága az én kegyelmes uram annak előmozdításá
ban ő nagyságához minden jó akaratját, segítségét, ha kévántatott
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volna, kit immár isten megadván, noha az én kegyelmes uram 
az ő nagysága előtt levő vezérekkel is igen nagy egyességben, 
szeretekben élt s minden hatalmas császárunkra nézendő dolgok
ban ,ő nagyságokkal egyetértett, de az én kegyelmes urammal ő 
nagyságának mivel hűtés atyafiuságnak kötelessége is kötelez
tetek, kévánja ő nagyságától az én kegyelmes uram, hogy ő 
nagysága az én kegyelmes urammal egyetértsen, és valamit 
hatalmas császárunk javára vagy kárára ért ő nagysága, azt az én 
kegyelmes uramnak jó idején értésére adja ő nagysága, hogy 
így az mi hatalmas császárunk javára nézendő dolog, azt ő 
nagyságok jó végben vihessék, az mi penig kárára lehetne, azt 
eltávoztathassák, az én kegyelmes uram is azont cselekedi; így ő 
nagyságok között meglevőn az egyesség, parancsoljon ő nagysága 
az ő nagysága alatt lévő passáknak, békéknek és minden tiszt
viselőknek, hogy az én kegyelmes uram végbeli kapitányival, 
úgymint azon egy hatalmas császár igaz híveivel, egymást értsék 
minden dolgokban, az alattok valót fenyíték alatt tartsák, sem- 
minemő dologban eszveszésre okot ne adjanak ; ha penig valami 
efféle esnék is közöttük, abból ne mindjárt induljanak fegyverre, 
hanem elsőben levelekkel s követek által csendesítsék az dolgot, 
végére menvén jól elsőben az dolognak; ha magok lecsendesít
hetik az dolgot, jő, hanem ő nagyságát találják meg felőle s 
ő nagysága az én kegyelmes uramat, hogy ő nagyságok akármi 
dolgot is az dolognak igazsága szerént szépen lecsendesítsenek 
és derekas öszveveszésre ne menjen semmi dolog, az én kegyel
mes uram ezent cselekedteti.

Minthogy penig az veszekedés az végbeliek között gyakorta 
ilyen dologból is szokott következni, hogy noha az szegénység 
sanczokat, szokott adajokat jó idején be szokták vinni, szokott 
szolgálatjokat is idején megcselekedik és abból az török vité
zeknek semmi méltó okot az kijárásra nem adnának, de azzal 
nem gondolván az török vitézek,kijőnek az holdolt falukra és azokat 
untalan ujabb-ujabb adózásra, szokatlan szolgáltatásra, tereh- 
viselésre erőltetik s nemcsak magok az spahiák penig, de ím most 
az temesvári passa is ő nagysága ostor-adót vetett fel, ki soha 
ennekelőtte nem volt, az szegénység, csak miolta ő nagyságához 
indultam s ide vagyok, egy nehány úttal futott fel az én kegyel
mes uramhoz, sínak, rínak, tesznek tudományt erőssen, hogy pusz
tán hagyják az földet, valamely felé szemekkel látnak, elfutnak; 
az én kegyelmes uram írt az temesvári passának felőle, kire 
még semmi válasza az én kegyelmes uramnak nem jö t t ; az 
szegénységet felrakják az holdoltságról, elviszik oly helyre, az 
ki nem holdolt; az török várak háta. megett való holdoltságról 
szokott adajokat, saczczokat sok helyekről vagyon két vagy 
három esztendeje hogy nem engedték feladni, s még fenyegetőd-
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nek, hogy ha érette mennek, mint járnak; ő nagyságát kéreti az én 
kegyelmes uram, ő nagysága parancsoljon mind temesvári, egri 
passának, hogy ezféle szokatlan dolgokat se magok ne cseleked
jenek, se alattok valóknak cselekedni ne engedjék; az mely ostor
adót az temesvári passa most felvetett, az hol még fel nem vette 
volna az szegénységen, az megadásra ne erőltesse őket; az mely 
embereket az hoídoltságról elvittek s az én kegyelmes uram vég
beli vitézi megtalálják felőle, adassák meg; az hátramaradott 
adót is az honnat meg nem adták, mind az mennyi üdőre való 
nálok hátra vagyon, adassák meg; parancsolják meg az török 
vitézeknek, hogy lakó vároktól az holdolt szegénységre ki ne 
járjanak* mert bizony az felső pártról alá járó csavargók is 
olyankor találják őket, mikor afféle helyre járnak s magok részére 
is gonosz messze való járások. Az egri passaság alatt lóvén az ón 
kegyelmes uramnak magyarországi uraságából való jószági hol
daltatva ugyan feles faluk, ő nagyságát kéreti az én kegyelmes 
uram, azokat is ő nagysága vegye kiváltképpen való oltalma 
alá és parancsoljon az egri passának, hogy azokat ne hagyja az 
török uroknak oly keménységgel háborgatni, mint az más em
berek holdolt jobbágyit, hogy ebből is az ő nagysága jó akaratja 
után hatalmas császárunknak az én kegyelmes uramhoz való jó 
akaratja tessék meg, hogy ebből is ő nagyságáról az én kegyel
mes uramról mások is jó példát vevén ragaszkodhassanak 
bátorságosban hatalmas császár köntöséhez. Ugyanezen egri 
passaság alá holdolt jószágiban az én kegyelmes uramnak van
nak más megbántódási is, de azt leírom és azokról való kéván- 
ságát az én kegyelmes uramnak írva küldöm ő nagysága eleiben, 
hogy abbeli kévánságát az én kegyelmes uramnak ő nagysága 
jobb móddal megérthetvén, nagy igazságát is látván, kedvesebb 
választ adhasson, de ugyan kedveskedhessék is ő nagysága az 
én kegyelmes uramnak. Az szentpéteri malom és Tedej állapat- 
já t írva úgy küldettem aztán törökre fordítva be eleiben, kikről 
ám jó leveleket is küldött velem az én kegyelmes uramhoz kül
dött agájától.

Az vezér mosolygással tolmácsoltatá, hogy: úgy vagyon, 
mind mikor minket hittel atyjafiának kötöleze az mi kedves 
atyánkfia s mind általad egy néhányszor kért ennek az tisztünk
nek megnyerésére, de nem lehetett mindjárt, hanem ihon mikor 
hatalmas császárunk tisztre érdemesnek esmert, noha mást, 
hasznosb tisztet is nyerhettünk volna hatalmas császártól, de az 
mi kedves atyánkfia kedvére csak ide igyekeztünk, hogy az mit 
egymásnak hittel fogadtunk, azt meg is bizonyítsuk. Az mit 
mondasz, hogy az urad az mi kedves atyánkfia kéván mi tőlünk 
hogy magunkat mint viseljük, akarjuk, mert mi is azont kéván- 
juk csak ő nagyságától s mi bennünk fogyatkozás sem lészen;
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az temesvári passának s az egri passának is iratunk, abban is 
kedvét keressük, jószága felől is iratunk, hogy könnyebben legyen 
az ő nagysága jobbágyinak dolgok. De hogy az török vitézek ki 
ne járjanak jobbágyi közé, nem jól esek az az szód, te is nemes 
ember vagy, ha kimenned nem lészen szabad jobbágyid közé, 
mint lészen az, ez nem jó fenyegetés. Mondám, hogy énnekem az 
én jobbágyimmal dolgom külemben vagyon, mert istennek hála 
az kivel az én jószágom szomszédos, ha külemben nem alkhatunk, 
szokott törvényünk vagyon s az eligazítja köztünk; de meghigye 
ö nagysága, hogy noha ő nagyságának nem tetszik abbeli kéván- 
sága az én kegyelmes uramnak, de szintén olyan méltó kévánság 
mint az többi, az én kegyelmes uram végbeli vitézi nem is járnak 
s meglátja ő nagysága, rövid nap ő nagysága is megesmeri, hogy 
nem jó ; mert ha két atyafi között, az kik egy testek s egy vérek, 
az egy jószágban való lakás eszveszést és örökké való gyűlölsé- 
get szerez, annál inkább idegenek között. Annál keményebben 
fogá s ugyan haraggal monda, hogy külömben az nem lehet. 
Végre mondá az vezér: de én meg mást kérdek tőled; miolta az 
én atyámfiával mi atyafiak lőttünk, mindazolta hatalmas 
császár előtt is mikor haza mentünk volt, az vezérek előtt gya
korta, s miolta hatalmas császár lovászmestere lőttem volt, keze
immel hatalmas császár kengyelét tartottam, füleim az mi 
atyánkfia ellen vádolókra voltak, elménk, nyelvünk mindjárt az ő 
nagysága mentségére, fejünket kötöttük mindjárt ő nagysága 
mellé, ihon mikor kijöttünk ide, mindenütt rosszat hallunk, mi 
dolog az ? Mondám, az én kegyelmes uramtól erre ugyan tanú
ságom volt, ha ő nagysága elé nem hozta volna is, az én kegyel
mes uram izente ő nagyságának, tudja az én kegyelmes uram ő 
nagysága azt, hogy isten ő nagyságát ide méltóságos tisztiben 
juttatván az német pártról az én kegyelmes uramat ő nagysá
gának sokképpen fogják vádolni, ő nagyságát azon kéreti az én 
kegyelmes uram, hogy azféle vádlásoknak ő nagysága helyt ne 
adjon addég, hanem az én kegyelmes uramnak adja értésére az 
dolgot, tudja az én kegyelmes uram mivel magát menteni; 
mert azok az vádiások nem egyébre valók, hanem mivel tudják 
az én kegyelmes uramat miuemő erőssen és nagy hivséggel legyen 
ragaszkodva hatalmas császárunkhoz, azt irígylik s azért 
vádolkodnak, hogy hatalmas császárnak haragjában ejthessék, 
és azzal hatalmas császár köntösétől s hivsége alól azzal el- 
szakaszthassák az én kegyelmas uramat. — Kire mondá az 
vezér, azt tudja s úgyis cselekedik, hogy értésére adja az én 
kegyelmes uramnak, de bizony még azok ő neki semmit nem 
szóltak, hanem hatalmas császár hívei török úremberek, s mi 
dolog az ? Mondám, hogy bizony nem kicsiny kérdés, az jó füge 
termő fáról mint szedhetnek bojtorjánt, holott ő nagysága esmeri
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az én kegyelmes uramat szintén úgy mint én, s tudja ő nagy
sága, hatalmas császárnak mint akart az én kegyelmes uram 
szolgálni, mert arról az ő nagysága fejét is gyakorta fájlaltam 
én kapitihaságomhan; ha hatalmas császárunknak igaz híve nem 
akart volna az én kegyelmes uram lenni, olyan nehéz szolgálatot 
bizony nem kévánt volna; de azolta s most is hatalmas császár, 
az széles világon való kereszténységnek állapatja miben forogjon, 
kitől érti mástól az én kegyelmes uramon kiül, az ón kegyelmes 
uram szemei, fülei egyik tengertől fogva másikig, vagy csaknem 
ez széles keresztény világnak egyik szegeletitől fogva az másikig 
vannak terjesztve, ki mennyi költséggel lehet meg, ő nagysága 
bölcsen megítélheti; tavaly hatalmas császárnak az lengyelekre 
való induláskor ha az tolmács az portán jó lőtt volna, hatalmas 
császár vagy hogy igen diadalmas leszen vala az lengyelen, vagy 
ha idején meg nem indula ő hatalmassága, végre csak ki sem 
kell vala indulni, az én kegyelmes uram úgy viselt gondot s min
dent igazán beküldött az portára; de az tolmács nem úgy adta 
az vezér eleiben, az mint az dolgot beírta az én kegyelmes uram, 
hanem az mint ő akarta; végre az kajmekám kéváuságából 
békességet kezde az én kegyelmes uram hatalmas császár és 
lengyelek között jártatni, azt költők az én kegyelmes uramra,' 
hogy nem jártatja az békességet, az mely szolgáját bejártatta, 
azon szolgáját az lengyel király levelének nem mássával, hanem 
magát az lengyel király levelét küldék b e ; végtére is noha az 
dicsíretet más vévé el, de az én kegyelmes uram két úr követét 
kiildé Murtazán passa mellé, azok vivék véghez az békességet; 
az ki ilyen hasznos dolgokat cselekedik, azt méltán nem ítélhet
nék gonoszul, de minálunk egy példabeszéd vagyon, ilyen : hogy 
az méh akárhonnat is mézet szed, de az pók az mézről is mérget 
szed; ha ennyi hasznos munkáit is az én kegyelmes uramnak 
gonoszra Ítélik, immár egyebet mit tud cselekedni, nem ő nagy
sága az vétkes, hanem az ki ennyi hasznos dolgait ő nagyságá
nak nem esmeri. Monda mégis az vezér, hogy azt mondják, hogy 
ha hatalmas császárnak az kereszténységre, az németre iteráló 
lenne hada, nem ülne fel az mi atyánkfia hatalmas császár 
mellett. Kire mondék, az hatalmas császár portáján penig azzal 
vádolják az mi kegyelmes urunkat, hogy az két hatalmas csá
szárt ősz ve akarta az én kegyelmes uram veszteni, s mint egyez 
ez, melyiket kell hinni; az én kegyelmes uramnak állapatját ő 
nagyságának nem kell mástól kérdeni, sőt beszélje ő nagysága 
másnak is. Mondá esmét az vezér: azt mondják, hogy falukat 
vett el Jenő körül, végeztének felőle s az urad az mi atyánkfia 
meg nem állotta, se levéllel való kötését meg nem állja se szavát. 
Mondám, kötés-íevelét az én kegyelmes uramnak hiszem hogy 
még eddég nem mutatták ő nagyságának s tahim nem is mutat
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ják, nyolcz falunak az dézmáját tudom hogy megengedte az én 
kegyelmes uram,Musztafa békazteftertihaja azt mondja,hogynem 
nyolcz falu vagyon írva az levélben, hanem birkacsi,egy nehány,mint 
legyen Írva az levél, nem tudom, de mi nálunk az mi szónkban 
az egynéhányon négy, öt, hat értetik, nem több, ezeknél penig 
több nyolcz ; de az mint mondám ő nagyságának, az pók az mézről 
is mérget szed; de micsoda falukon kapdos valaki, ihon az én 
szakállom is fejér, ím látja ő nagysága, mikor Báthori Zsigmond 
Lippát, Jenőt megvevé, tudom, azokat az falukat is akkor fog
lalták mind oda az két várossal; az megholt fejedelem Bethlen 
Grábor mikor Lippát megadá, azt is tudom, én jártam az szegény 
fejedelemtől az ő nagysága bódog emlékezetű atyjához X asz up 
passához, mivel fővezér vala, ő utánna Kara Memhet fővezér pas- 
sához, ha meg ne betegedjem, az Lippa kólcsát is én tőlem 
küldik vala be, de én megbetegedem s Mikó uramtól küldék sze
génytől aztán be, akkor az mi falukot Lippához akartak adni, oda 
is adták, az ki hozzá való volt oda vagyon, senki nem kéri visz- 
sza, nem is foglalta senki, az ki ide maradott, Jenőhöz való, soha 
azolta senki nem kérte még csak amaz nyomorék német feje
delemasszony idejében is, most miért kell kérni az én kegyelmes 
uramtól, de ő nagyságától is mennyi ideje csak hogy kérik; ennek 
más az oka, ón tudom, ezt ki súgta az ő nagysága fülében, mit akar 
az az ember ezzel, azt is tudom, ha ő nagysága meg nem unako- 
zott volna beszédem hallgatásától, megbeszéleném ő nagyságá
nak, de ha ö nagysága most meg nem hallgathatja, ő nagyságát 
kérem ne neheztelje, még adjon egy napot, mert követségemet sem 
mondottam mind meg ő nagyságának. 8 mondá az vezér, látja, 
én is megfáradtam az beszédben, mivel gonddal jár az követség 
mondás, neki is dolgai vannak, gondolkodjam s harmadnap 
múlva esmét szemben leszen velem, most menjek szállásomra.

Ad 3. Másodszori szembeniételemnek negyednapján úgy
mint szombaton esmét azon solennitással csak mint az másodszor 
való szembeniételemkor felvitete és azon divan-házban kijővén, 
elsőben salutálám s leültetvén, kiküldé maga belső emberit is 
házából s mondá: te Kustanczinápolyban sokat laktál s tudod, 
hallgatással többet használ ember. S mondám, hogy nem akarok 
ő nagyságának olyat szólni, kivel ő nagysága megbántódjék, de 
tudja ő nagysága, hogy Kustanczinápolyban is csak akkor hall
gattam én, mikor dolgom nem volt, de az uram dolgait ott 
is meg kellett mondanom, itt is követ lévén az uram reám 
bízott dolgait az ő nagysága füleiben kell rakogatnom, hogy 
értse ő nagysága. Az mely dolognak okát mondottam vala ő 
nagyságával szembenlételemkor hogy megmondom ő nagyságá
nak, ha ő nagysága akarja, mondom, s jobb is, ha érdi ő nagysága, 
s ha nem akarja ő nagysága meghallgatni, múljék, követségem
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nek hátramaradott részéhez fogok, azt beszélem meg. S mondá: 
vaj mondjad, meghallja s tudni is akarja. S mondék aztán: az mely 
ember az nagyságod füleiben legtöbbet súgott, tudja az én ke
gyelmes uram s okot sem adott annak az embernek az én ke
gyelmes uram erre az súgásra, mert az még ottbenn voltam, szin
tén úgy viseltem az én kegyelmes uram parancsolatjából gond
ját annak az embernek, mint az én kegyelmes uram reám bízott 
dolgainak, s az én kegyelmes uram reá való gondviselésének 
hasznát is vette az az ember ; mert hatalmas császárnál való 
töröködése után az én kegyelmes uramnak beglerbékséget viselt, 
ha egyikből megváltoztatták, soha maga sem tudta az portán 
hogy gondviselés volt reá, egyenesen csak az másik tisztiben 
szállott. Nem is volt tiszt nélkül még az én kegyelmes uram jó 
akaratját vette, de mihelyt azt megvetette, ottan kiesett tisztiből, 
most csak szancsokbékséget is nehezen kap az mint látom, az 
én kegyelmes uram penig fejedelem istennek hála s az is leszen, 
mert az erdélyi fejedelemség nem oláhországi vajdaság, mine- 
mőnek az az ő nagysága füleiben súgó ember tartja, hanem 
Erdély hatalmas császárhoz maga szabad jó akaratja szerént 
folyamodott, fényes köntöséhez szeretetből nem kételenségből 
ragaszkodott hatalmas császárnak igen nagy ügyeiben, kiről 
akkori hatalmas császártól az bódog emlékezetű szultán Szuli- 
mántól erős atnahménk vagyon, kit ő hatalmassága után való 
hatalmas császárok is minden fejedelminknek megerősítnek, 
mikor botot, szablyát, zászlót kiildnek, azt is megküldik az mint
hogy ő nagysága is meghozta az mikor az én kegyelmes uram
nak az botot, zászlót hozta, az mely atnahméban ez vagyon írva, 
hogy hatalmas császár Erdélynek fejedelemségére gondot sem
mit ne viseljen, ha valaki oly ember találtatnék is, hogy hatal
mas császárhoz hemenne s kérné az fejedelemséget, ne adja, mert 
he nem veszik, ha cselekedné is hatalmas császár hogy valakinek 
adja, hanem Erdély az kit akar azt választhassa, hatalmas csá
szár szablyát, botot, zászlót aztán annak küldjen, az kit az 
ország választ és ő hatalmasságához követét beküldi az szablyá- 
ért, botért, zászlóért és atnahméért, ki eleitől fogva meg is tarta
tott minden hatalmas császároktól, kire példa egy Márkházi 
Pál nevű igen eszes, okos és nagy értékű úrember állapatja, ki 
hatalmas császárhoz hemenvén KustanczinápolybanBáthori István 
király idejében, hatalmas császár igen keményen fogta volt 
Márkházi Pál mellett, de az atnahmét akkori hatalmas császár 
móltóságos szeme eleiben terjesztvén, hittel való kötelezését 
hatalmas császár látván, bölcsen csak megcsendesedett s meg
parancsolta Mái'kházi Pálnak, hogy mindjárt kijűjjen, válasz
tott fejedelmétől fejének kegyelmet nyerjen, hazáját, nemzetségét 
áruitatásáról megkövesse, engesztelje, mert többé méltatlan
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panaszával méltóságos füleit terhelni nem szenvedi; ha penig ki 
nem akar jőni, válasszon benne, akár törökké legyen s akár ha- 
lálraadjamagát, mert hatalmas császár kiilemben ott nem szenvedi; 
törökké lőtt aztán, az fiaiban ón is esmertem kettőt is, az felesége 
az mikor az kapitihaságról kijöttem akkor is élt. Az én idém- 
ben Gtéczi András támada, az szegény iidvezült Báthori Gábor 
fejedelem beküldé követségen, ő az követséget hátrahagyva n, az mely 
kapitihaját vele heküldettek volt megölette valami latrokkal még 
menet Kucsugcsokmegyén, elárulta fejedelmét s magának botot, 
zászlót kórt ország nevével sok pecsétű levelet csinálván, hogy 
csak adja meg hatalmas császár az botot, zászlót neki, az ország 
őtet készen várja s mindjárt választja; eljőve bottal, zászlóval, 
Brassó be is fogadá, esztendőnél tovább lakott Brassóba, onnat 
csatázdogált ki, hatalmas császártól az bódog emlékezetű szultán 
Ahmedtől mostani hatalmas császárunk atyjától eléggé kérete 
segítséget, de ő hatalmassága is ezen atnahmét szeme előtt visel
vén nem ada segítséget, hanem végre is csak meg kelle magát 
alázni Géczi Andrásnak, kijőve Brassóból, térdre esék az sze
gény Báthori Gábor fejedelem előtt s valamig az fejedelem nem 
monda hogy felkeljen, addég fel nem költ, térden állott előtte, 
iigy kegyelmezett aztán meg neki. Nagy András az szerént három 
vagy négyszázad magával ide az végekre kiszökék, itt sokáig 
tekerge, akkor is támadtak az végbeli török vitézek közül, kik 
futották az portát mellette, de hatalmas császár csak megparan
csolta, hogy haza jűjjen, haza jött s kegyelmet kért az szegény 
fejedelemtől. Most az az ember is, ki az ő nagysága fülében 
súgott, nem azért súg, hogy igaz volna az mit súg, hanem két 
ifjú legény szőkék ki Erdélyből, azt gondolván az súgó ember, 
hogy az erdélyi fejedelmek állapatja olyan gyenge, mint az oláh 
vajdáké, mind az két ifjú legény számára halászna azzal az vádol- 
kodással, az én kegyelmes uramat akarná ő nagyságával untat
ni, de isten ő nagyságát méltóságos állapatjában sokáig éltetvén, 
megesmeri ő nagysága annak az embernek is mesterségét s az 
én kegyelmes uram igazságát is, mert külemb állapatban ő nagy
sága az én kegyelmes uramat nem találja annál, az miben eddég 
esmerte, azféle mód nélkül súgó embert nem is kellene szenvedni, 
mert az az hasznos szolga, az ki urának gonosz akaróból is jó 
akarót szerez, az háborúságra való okadást ha látja, békességre 
fordítja. De ezféle dolgokról (mihelyt érti) az ón kegyelmes 
uramat csausz postája által levelével találja meg ő nagysága, s 
könnyen eligazítják egymás között, mert az én kegyelmes uram
nak semmire nincsen szorgalmatosabb igyekezeti, mint az hatal
mas császár fényes portájának kedve találására.

Az én kegyelmes uramnak hátramaradott követsége 
penig ez rövideden, hogy ez két gyermek felől találtatta volt
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meg hatalmas császárt követi által, ne szenvedné fényes portáján 
őket, követi által hatalmas császár akkor az én kegyelmes uramat 
országával együtt azzal biztatta volt nahméjával, hogy fényes 
portáján nem szenvedi őket, hanem vagy Rhodusban vagy szintén 
Gesaerban elküldi őket. Drinápolyban hatalmas császárhoz az 
én kegyelmes uram ajándékokkal mikor küldött vala, énnekem 
az én kegyelmes uramtól arra tanúságom nem lévén, nem emlé
keztem semmit felőle, csak magától az mostani kajmekám ón 
tőlem az én kegyelmes uramnak azt izené, hogy igéreti szerént 
hatalmas császárnak Gesaerban eddég el nem küldették az két 
gyermeket, oka ez, hogy hatalmas császárnak az lengyelekre való 
indulása lévén, az hajókat az kozákok ellen kelletett mind az 
Feketetengerre küldeni, de ím hatalmas császár visszatér 
Kustanczinápolyban, az három ujját mutatá az kajmekám s azt 
mondá, hogy: küldjen az urad csak ennyi levelet, az mennyi ez, 
érthessük belőle, hogy azt kévánja hogy elküldjük s mindjárt 
küldik s nemhogy elküldették volna, de most is ott vannak, sőt 
ez elmúlt tavasszal azt próbálták, bogy Haczi Juszuf agát, ki 
az én kegyelmes uramnak is füzeteit szolgája, az adó s ajándék 
bevitt követivei én kegyelmes uramnak az régi jó szokás szerént 
kaftányokkal kiküldvén az én kegyelmes uramhoz, tőle ők is 
levelet küldettek; megadván Juszuf aga az levelet, fel sem 
szakasztottak, hanem az szerént az mint küldötték volt nekik, 
az én kegyelmes uramnak küldöttek, kiben azt írták, hogy hatal
mas császár őket régen beküldötte volna az fejedelemségre, de 
ők nem akartak; mely leveleket az én kegyelmes uram beküldvén 
az kajmekámnak ő nagyságának, Juszuf agát felhivatta s az 
kajmekám előtt siketté, némává tötte magát s azzal szabadult 
meg, maga hatalmas császárnak atnahméja ellen az ki ilyen 
dologban igyekezik, nahméja ellen penig esmét ilyen ellenkező 
dolgokról való levelet ír, s hatalmas császár méltóságos levelét 
az ki hordozza, hatalmas császár követségét viseli, azon követ 
hatalmas császár követsége és levele mellett ilyen levelet hordoz, 
ki hatalmas császár nahméjával teljességgel ellenkezik, az ilyen 
emberek mit érdemlenének, ő nagysága bölcsen megítélheti; 
soha szokás nem volt, hogy hatalmas császár adajával, ajándék- 
jával beküldött követi mellett az fejedelmeknek ország is követét 
küldje, de erre az cselekedetekre való képest ím most küldették, 
kin az ország nem kevéssé búsul, hogy úgy kell lenni, de kéte- 
lenek vélle, mert elbúsultak, hogy hatalmas császárnak mind az 
mi kegyelmes urunkkal együtt igaz hívei lévén, adajokat fogyat
kozás nélkől idején beküldik, s hatalmas császár azokat az 
gyermekeket mégis ott tartja ország búsulására, meghallja ő 
nagysága, az ország követe micsoda panaszt fog ottbenn tenni, 
így immár értvén ő nagysága azoknak az embereknek súgások
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mire valók, és semmi jó dolgokból ki nem jő, hatalmas császár
nak is semmi haszna nincs súgásokban, ő nagysága többé súgá
sokat az olyan embereknek ne hallgassa, sőt ő nagysága értvén 
immár az dolgot, mindezekből az mi hatalmas császárnak is 
javára, az mi szegény országunknak mostani búsulásának le- 
csendesítésére, az mi kegyelmes urunknak fejedelmünknek is 
kedvére esnék, ennyi sok példákból az leiket ő nagysága előtt elé- 
számlálék, választaná azt, s kedveskednék az mi kegyelmes 
urunknak országával együtt; jobb venné ő nagysága azt, az kit 
másnak adnánk. Mindezekre az vezér monda: kinek nevezéd az 
első embert az ki törökké lőtt volt? — s mondám Márkházi Pálnak, 
s maga kétszer is monda az nevét. Kevés hallgatás után mondá: 
azok rossz emberek, nem jó az mi atyánkfiának országával együtt 
azokért búsulniok; s mondám, nem kellene, de látja ő nagysága 
azoknak az épületekre az én kegyelmes uramat mivel vádolják; 
s mondá.: no immár megértők az dolgot s úgy kezdek én is ez- 
felől gondolkodni, ha isten adja, hogy jó dolog legyen belőle. Ez
zel az szállásomra bocsátván, Habib agától azonnap mindjárt 
izene arról az dologról, az mivel emberét az én kegyelmes uram
hoz küldette vala, azután mind az még ott voltam ha maga 
izenetivel jött Habib aga, ha penig mint hacsak magától expis- 
cálódott volna Habib aga úgy tetette, de ugyan megmondotta 
azért, hóimat vagyon eredeti, készek is valának ők az derékra 
lépni, de énnekem arra instruction! nem lévén, arra nem terjesz
kedhettem.

Ad 4. Dió 7. Novembris ugyancsak olyan solennitással 
esmét felvitete, és azon divan-házban sok fő török ember prae- 
sentiájokban kijőve és leültetvén mondá: elmennél-e immár; 
s mondám, immár ugyan sok ideje az én kegyelmes uram
tól hogy eljöttem, tudom, ő nagysága kegyelmesen vár és örö
mest is hallana jó hirt az ő nagysága jó egészséges állapatja 
felől; s mondá, hogy nem tartóztatlak tovább, elbocsátlak, adja 
isten, hogy az uradat az mi kedves atyánkfiát igen jó egészségben 
találhasd, mi is ihon ezt az főember szolgánkat, agánkat veled 
ő nagyságához az mi atyánkfiához elküldjük, egy szép lóval is 
kedveskedünk, annakfelette mind ő nagyságának s mind fiainak 
szép kaftányokat küldünk, azonkiűl is az miről az mi kedves 
atyánkfia minket megtalált, az miben lehetett, kedveskedünk ő 
nagyságának, ez agánktól minden veled való beszédinkre bőven 
izentünk, ott ne késleltesse, hanem hamar hozzánk visszabocsássa. 
Hogy az váradi kapitány ezt az törököt az tolvajoktól elvette s 
ide küldette, jól lőtt, s ezután is úgy legyen; de ihon ezek az 
úremberek azt panaszolják, hogy sok zolnoki spahiáknak az ő 
holdolt helyekről az szokott adót be nem hagyják adni, mi dolog 
az ? S mondám, hogy vagy az, hogy az spahiák panasza nem
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helyes, vagy az mint mondottam volt ő nagyságának, szokatlan 
adót kévánnak s azért nem adják, mert az én kegyelmes uramtól 
arra parancsolat nincsen, hogy szokott adajokat meg ne adják, 
sőt az mint erről nekem követségem volt ő nagyságához, ők is 
írják fel mind az magok neveit s mind az faluk neveit az honnat 
be nem adják, én azért vagyok követ, hogy az mit élőmben adnak, 
azt az én kegyelmes uramnak megmondjam, ő nagysága az én ke
gyelmes uram el is igazítja tudom. Mondá az vezér: egy Derecske 
nevű várast hatalmas császár csongorádi gyalog vitézitől elvött az 
urad, hajdúkat szállított reá, azt hatalmas császár nem akarja 
semmiképpen. S mondám: igaz, az én kegyelmes uram immár 
ugyan régen hogy az német pártról való hajdúságnak kapitányit, 
hadnagyit, tizedessit és holmi jó elékölt legényeket szállított arra 
az kis faluhelyre azért, hogy az mikor az szükség kévánja, ezek
kel az többit is bírja hatalmas császár liivségére, de nem károk
kal az csongorádi vitézeknek, mert az mi summájok az csongorádi 
vitézeknek abból az kis faluból járt (mert az igen kicsiny 
falucska volt mikor paraszt ember lakta, csak azolta város, 
miolta az hajdú vitézek megszállották), az debreczeni adajából 
az mi kegyelmes urunknak megadják esztendőnként; azonban 
Musztafa bék az teftertihaja s még két főember elészólának, 
kiáltani kezdenek: nem adják Debreczenből, de még azon kiül 
azok az tolvaj hajdúk sok faluhelyeket foglaltak e l; mondá az 
vezér: hatalmas császár azt semmiképpen nem akarja, az hajdúk 
elmenjenek ró la; mondám: az portán is megengedtetett így 
azoknak az hajdú vitézeknek ott való lakások, hogy az cson- 
gorádiak summáját letegyék, az én kegyelmes uram meg is 
adatja azt mindenkor; esmét kiálták: nem kell, az hajdúk men
jenek el ró la; az vezér mondá: mond meg az uradnak, azt semmi
képpen nem akarja császár. Ezek után emlékezém Koncz György 
felől ujobbau; mondá az vezér: úgy élűjük, hogy meg saczczolt, 
de ha meg nem saczczolt, meghagyom ennek az agánknak az ki 
veled elmegyen hogy kezedben adja, ezzel is kedveskedünk az 
mi kedves atyánkfiának. Ezek után magamra egy igen rossz 
kaftányt terítének, inasim számára egy darab rossz skarlatint, 
ezzel jöttem el istennek kegyelmességéből tőle. Datum Olaudio- 
poli die ultima Decembris et anni 1635.

Eredeti.
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Szalánczi István és táx-sai budai követsége. *)

I. 1636. f e b r u á r  26.
Tekéntetes és nagyságos vezér sat.
Egy nehány nappal ezelőtt ezen közönséges gyűlésünkből 

Huszár Mátyás atyánkfia által küldött levelünkben Ígértük vala 
nagyságodnak, hogy bizonyos követünket főúri ember atyánkfiát 
küldjük nagyságodhoz teljes tanúsággal Bethlen István uram 
dolgából. Isten akaratjából azért gyűlésünkben minden igaz és 
méltó dolgokat végezvén, kiváltképen Bethlen Istvánnak akara
tunk és hírünk nélkül indított mostani dolgai felől, becsületes 
atyánkfiáit és követünket egész országul mind három nemzetből 
elküldöttük nagyságodhoz, úgymint tanúságot adván nekiek 
minden végezósünk és akaratunk felől, kiknek szavoknak hogy 
nagyságod szintén oly hitelt adjon, mintha egész országul há
rom nemzetül mindnyájan nagyságod előtt állanánk, és az igaz
ságot egy szájjal mondanék meg, azon nagyságodat felette bizo- 
dalmason kérjük.

Hogy penég nagyságod minden dolgokat bizonyosban 
érthessen, valamint itt mi előttünk gyűlésünkben az dolog forgott 
igazán, az szerént mindeneket nagyságodnak megírtunk és köve- 
tiiftk által megizentiik. Szalánczi István kedves atyánkfia vala
mivel nagyságodtól és Bethlen Istvántól megjött, minden pana- 
szit és kévánságit neki az mi kegyelmes urunk és fejedelmünk 
élőnkben adott és az mi ítéletünkre támasztotta ígérvén arra 
magát, hogy valamit mi az mi hazánk törvényi szerént ő nagy
sága az mi kegyelmes urunk között és Bethlen István között 
ítélünk, annak engedelmes leszen, kit bizonnyal írtunk nagysá
godnak, hogy soha még csak egy fejedelem is nem cselekedett. 
Csak magunk egész országul külön lévén együtt és minden pana- 
szit s kévánságit megolvasván Bethlen István uramnak, igazán 
írjuk nagyságodnak, igen csudálkoztunk cselekedetin. Mert bá
tor nagyságodat ezzel ne fárasztotta volna és immár vénségire

12*
*) Lásd Levelek és okiratok sat. 285—291 11.
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ilyen szokatlan utat ne vött volna eleiben, csak két emberséges 
szolgái által is ha minket közönségesen, az mint illendő lőtt 
volna, megtalált volna, így az mint mostan, szintén lígy eligazítot
tuk volna dolgát. Mi Bethlen István uramot gyermekségitől 
fogván esmertük, közöttünk nőtt, nevekedett, lakott, uraságát jól 
tudjuk és minden állapotját, szerencséjét, bizonnyal írjuk nagy
ságodnak, mi nem tudjuk, hogy semmi uraságát az mi kegyelmes 
urunk ő nagysága elvötte volna, sőt csak tíz ház jobbágyát is 
maga osztotta gyermeki köziben, kimenvén ez országból, kit 
mostan is bírnak fiai, s Bethlen Péter egy nemes embert ölt 
meg két kézivel, attól való fóltiben futott ki ez országból, de 
csak egy házjobbágyát is törvénytelen erővel az mi kegyelmes 
urunk el nem vötte, ez mai napig mind ő számára bírták. Noha 
az mi kegyelmes urunk azzal nem tartozott volna, hogy az mi 
ítéletünk alá bocsássa magát mindenestől, de hogy igazsága és 
ártatlansága inkább hitessék, a végre cselekedte. Az közönséges 
jó törvények és igazság szerént az mit mi az maga dolgaiban 
Ítéltünk, követinktől nagyságod bőségesben megértheti. Ha Beth
len István uramnak az jó békesség és az közönséges igazság kell, 
megnyughatik az mi kegyelmes urunk kegyelmességin és az mi 
közönséges ítéletünkön. Az mi pedig országul három nemzetül 
az mi szabadságunkat, törvényinket, békességes állapotunkat, ő 
hatalmasságához való igaz hűségünket az mi kegyelmes urunk
kal ő nagyságával együtt illeti, abból mi Bethlen István uramra 
semmit nem bíztunk országul, reá nem kértük, nem is kévánjuk, 
hogy az mi dolgunkat forgassa, isten kegyelmességiből az mi 
kegyelmes urunkkal együtt hazánkra, szabadságunkra, törvé- 
nyinkre, megmaradásunkra mint eddég nála nélkül is gondot 
tudtunk viselni, a mint eddég hogy közöttünk nem lakván és 
minket nem segítvén semmiből békességben maradtunk hatalmas 
császárunk jó szerencséjére; országul közönséges dolgainkban az 
mi kegyelmes urunkkal mely szép egyességünk legyen, kikről 
ő hírünk és akaratunk ellen panaszolkodott, azt is nagyságod 
főkövetinktől megértheti. Mi mindénekről az mi kegyelmes urunk 
ö nagysága között és Bethlen István s fia között oly igaz tör
vényt tettünk országul, kit ez világra ország leveliben is ki mer
jük bocsátani, az mi kegyelmes urunk az mi törvényünknek és 
minket arról levelével is bátorságossá tött, hogy azt megtartja, 
megállja. Ha Bethlen István uram igazat akar követni és hábo
rúságra való igyekezeti nincsen, Bethlen István uramnak is meg 
kell rajta nyugodni. Ha pedig annak nem enged, nagyságod 
bölcsen megítélheti, hogy ő neki nem békesség kell, ha nem elégszik 
előbbeni uraságával, hanem háboruságos állapotra és az mi sze
gény hazánk s szabadságunk veszedelmire igyekszik. Mi mostan 
Bethlen István uramot mint vérünket, tagunkot, atyánkfiát úgy
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hijjuk közinkben hatalmas császár hűségire szép uraságában 
mind fiával együtt ezen leveliink által bátorságossá tévén, hogy 
mind személyekben, uraságokban, böcsületekben teljes életekben 
közöttünk bátorságosan megmaradhatnak, csakhogy Bethlen 
István uram is fiával az mi kegyelmes urunkhoz fejedelmünkhöz 
velünk országul illendő hűségeket és engedelmességeket megmu
tassák, és velünk egyetértsenek minden közönséges jó dolgokban. 
Ha hűl mostan szép intésünket és hivatalunkot Bethlen István 
uram megveti, annakutánna vérünknek, tagunknak nem tarthat
juk, jót neki nem kévánhatunk, sőt teljes erőnk, tehetségünk sze
rént ellene kell államink, mint édes hazánk, nemzetünk s orszá
gunk mi mindnyájunk szabadsága ellen veszedelmünkre igyekező 
ember ellen, hatalmas császárunkat és fényes portáját is fárasz
tanunk kell alázatos könyörgésünkkel, mert szabadságunk mellől 
el nem állhatunk nagy romlásunkkal is. Nagyságodat mint jó 
akaró bizodalmas urunkat kérjük nagy szeretettel, követünket 
lássa kedvesen, szavoknak mindenben teljes hitelt adván mutassa 
hozzánk igaz jó akaratját. Mi hatalmas császárunknak igaz 
alázatos hívei vagyunk egy egész országul vagyunk, Bethlen Ist
ván uram egy magán való úr, ki mi tőlünk mostan meghasonlott. 
Mi igazságot, békességet, hatalmas császárunk birodalminak bé- 
keséges állapotját kévánjuk, Bethlen István uram háborúságot, 
az szegény népnek romlását kereste ezen ez utón, intse nagysá
god őköt és parancsoljon nagyságod neki, az mi kegyelmes urunk 
kegyelmességit vegye, és az mi igaz ítéletünkön nyugodjék meg, 
jöjjön vissza közinkben nyugodalomra, előbbeni szép uraságára. 
Ha penég sem az közönséges igazságnak, sem hivatalunknak nem 
enged, sem neki az szép békességes uraság, nyugodalom nem kell, 
fenyítse meg ötöt és hatalmas császárunknak az mi igazságun
kat, igaz hűségünkét és hozzá való tökéletes jó akaratunkat mind 
az mi kegyelmes urunkkal együtt ha hozzánk visszatér megírván, 
kénszerítse akaratja ellen is az haza jövetelre és másképpen 
is legyen gondviselése reá mind ő hatalmasságának s mind 
nagyságodnak, szűnjenek meg az sok háborúság szerző emberek 
közöttünk és hatalmas császárunk jó szerencséire' nyughassunk 
békességben; felelünk mi az mi kegyelmes urunk ő nagysága 
felől egész országul három nemzetül, hogy az ő hatalmassága 
tökéletes igaz hűségében teljes életiben velünk együtt megmarad 
ő hatalmasságának ő nagyságán az mi kegyelmes urunkon és 
mi rajtunk országul kegyelmes otalmazását szabadságunkban 
megtapasztalván. Az mint nagyságod eddig is hozzánk és az mi 
kegyelmes urunkhoz is sok jó akaratját mutatta Bethlen István 
uramot az jó békességre intvén, mostan is nagyságod hozzánk 
mutassa jó akaratját és az jó békességet vigye végben, azzal az 
nagyságod jó híre neve terjed, hatalmas császárunk kegyelmes-
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sége is az nagyságod fejin nevekedik, mi is országul nagysá
godnak reánk való gondviselésit háládéképpen megigyekezzük 
szolgálni.

Más kézzel: Nomine regnicolarum ad illustrissimum vezerium Buden- 
sem Claudiopoli 26. Februarii 1636. Stephano Szalánczi et reliquis legatis 
datarum par.

II. 1636. m á r c z i u s  10.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az úr

isten nagyságodat éltesse sat.
Kegyelmes uram, mind ilyen erőtlen állapatomban is az 

uraimmal ő kegyelmekkel egyetemben Túrról tegnap kilencz 
órakor tájban érkezvén Zolnokban, nolia az elől elküldött vá- 
radi katonának majd illetlenül beszélgettenek, de mi elérkezvén 
Muharem passa az tiháját s Nizir agát egy néhány agákkal csak 
gyalog, mivel bairamjok volt, az Tisza hidján által küldötte 
élőnkben, egyen-egyen köszöntvén bennünket tisztességesen exci- 
piáltata, szállásunkra gazdálkodtatott. Jelentvén hogy nagysá
godnak neki szóló levél nálunk s magunknak is megparancsolta 
nagyságod hogy meglátogassuk, mind négyünk alá lovat küldött 
s tisztességesen vitetett be. Ott az nagyságod levelét, az mellett 
egy kupacskát is praesentálván neki nagyságod nevével köszön- 
tém, nagyságod nevével ez volt; ezután ország nevével is köszön- 
tém, követém, hogy privatim országtól levele nem volna, mert 
instructiónk lévén, kit in specie meg is mutaték ugyan kiter
jesztve az pecséteket mondám, hogy követségünk az országtól 
hozzája, kit meg is mondanánk, ha privata audientiánk lenne, az 
több agákat mind kiküldő csak Xizir agát hagyá benn s mon
dám, hogy az ország ő nagyságát mind az kik személyekben 
esmerik s mind az kik csak hírét hallották tudván, hogy ő nagy
sága eleitől fogva Erdélyhez csak közel lakott, Erdélynek mind 
békességes s mind háború állapatjára emlékezik, az mikor 
Erdélynek békessége volt, ő nekiek is végbeliekül akkor volt 
békességek s mikor nekünk háborúságunk volt, akkor nekiek is 
háborúságok volt, mert egy hatalmas császár hívei lévén ellen
ségünk egy, jó szerencsénk is egy, az háborúság penig azelőtt 
miből indulhatott, arra is emlékezhetik, s tudja az nemes ország, 
lehet ő nagyságának hírével, Bethlen István uram immár alkal
mas időtől fogva erdélyi jószágát, várait fiai közé osztván az egy 
Huszton kiül, Erdélyből kijött német császár birodalma alá, itt 
lakott az hol nagyságodnak hatalma ő nagyságán nem volt, ha 
szintén nagyságod háborgatni akarta volna is, de soha azon 
nagyságod nem igyekezett s csak meg sem gondolta, sőt böcsü- 
lettel mindenek előtt apám uram volt ő nagyságának neve nagy-
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Ságodtól, mostan Budára felment az vezérhez ő nagyságához 
nagyságod vádolni, mikor megindult mind az magyarországi 
vármegyékre s mind az erdélyiekre s Erdélyben minden rendekre 
kemény vádlásokkal irt leveleket küldött, melyeket minden ren
dek nagyságod kezében hozván, mostani országos gyűlésében 
nagyságod az ország eleiben küldötte, elsőben istent s annak- 
utánna az országot megbírálván, mivel minden dolgait tudhatja 
az ország nagyságodnak, ország ítéletire hagyta nagyságod 
azokban ha vétkes-e nagyságod, vagy nem és méltó okot adott-e 
nagyságod arra az panaszra. Az mellett ón tőlem Bethlen István 
uram ő nagysága az minérno bántódásiról való panaszit bekül- 
dötte, azt is az ország eleiben küldvén azokat az nemes ország 
mind igen meghányván vetvén nagyságod között és Bethlen Ist
ván uram között jó lelkek esmeretek szerént az mit igazabbnak 
találtak, pecsétek és kezek írások alatt írva küldik az vezérnek ő 
nagyságának, ő nagyságát is kérik, hogy ő nagysága is mivel az 
dolgot úgy tudja mint az nemes ország, legyen az békességnek 
végbenvitelében egyik jó munkálkodó, ne jusson ügyünk esmét 
az régi rossz állapatra ezféle rossz dolgok mia, kiben hatalmas 
császárunknak is búsulásnál egyéb semmi haszna nincsen s 
országinak pusztulása, romlása; ezenkiűl az Bethlen Péter uram 
állapatját és Budán hogy az mit ország nevével szólott, az or
szág arról ugyan feddé etc. elészámláltam mind Erdélyről való 
athnaméját hatalmas császárnak s mind magyarországi jószá
gáról való athnaméját, az szegény Mikó urammal ottbenn létünk
ben az mostani kajmekám által erős hittel tött igéretit. Ezekre 
így resolválá magát kegyelmes uram, noha ugyan kitetszik sza
vából, hogy hord szilében Bethlen István uramhoz, hogy hatalmas 
császárnak kedves ifjú vejinek jű egy főkapucsi passája az 
Bethlen István uram szolgáival, azt mondják, hogy az azzal jű, 
hogy az végbelieket eljárja és az mit az talál az végbeliektől,x) 
az legyen. Az mint értém kegyelmes uram, az mely szolgája 
Murtazán passának nagyságodnál volt Szászsebesben-e vagy az 
táborban Ibrahim csauszszal, Dervis aga* 2 3 *) nevű, az fog lenni 
(ennek is kegyelmes uram ajándék kellene ha jutna, de nem 
tudom mint jut, mert ha nagyságodtól az szultánának ajándék 
nem érkezik, az superfluum arany mellé az kupákban kell sza
kasztanom neki.8) Mondá mindazáltal, hogy azon leszen ha fel- 
hijják, hogy békességre menjen az dolog; ez mellett azért Nizir 
agát választotta tizenkettőd magával fel Budára, ő maga meg-

J) Oldalt a fejedelem jegyzése: Szép libera electio, az végbeliek vá
lasszanak fejedelmet, nem az ország.

2) Szintén a fejedelem lcezével : Igen részeges török.
3) Oldalt a fejedelem kezével: Megvitték. az matériát, mégis vi

selheti.
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monda, Derecske felől és amaz faluk felől, kiket Írva bevittem 
vala nagyságodnak, hogy panaszoljanak nagyságodra, mert be 
nem hozták summájokot. Nizir aga kijött vala az szállásra hoz
zánk, velünk ött ebédet, az nagyságod parancsolatja szerént meg 
is ajándékozám az kisebbik kupával; itt nem igen fenyegetődzék, 
nem tudom Budán mint fogja magát viselni. Nagyságodnak tahim 
mégis parancsolni kellene kapitán uramnak,J) vice-ispán ura
mat erőltetné reá, küldetné meg, ne lehetne ebből is méltó pana
szok nagyságodra, más vakmerőlkedik s nagyságod az itíletben 
s gyűlölségben. Az mely váradi katonát Váradról Budára fel
küldöttem vala kegyelmes uram egy szolgámmal, ez hajnalban 
érkezének meg; mivel jöttek, ím in specie küldtem nagyságodnak, 
nagyságod ítélje magok írásából őket. Bethlen István uramat által- 
vitték Budára, Budán vagyon, mihelyt Huszár uram eljött, 
mindjárt általment s ugyan oda is szállott az ő kegyelme szál
lására, míg meg nem jöttek az szolgái. Igaz-e vélekedések vagy 
csak rossz emberek szava, olyant beszélnek volt Zolnokban az 
váradi katonának, hogy botot, zászlót hoz,3) ki ratio nélkől való 
dolog, annak nagyob híre volna, Nagy Pál uramék tudósították 
volna is arról nagyságodat, Muharéul passa iskipottyantja vala, 
ha valami azféle volna, az mint beszédben indult vala. Kegyel
mes uram, mivel ugyan denominálják az napot mikor menjünk 
be, elébb nem is igyekezem immár menni, ne legyek molestus 
rajtok. Isten bejuttatván, az nagyságod parancsolatja szerént 
minden utón módon tudósítani igyekezem nagyságodat az oda 
való állapatról, most is vagyon emberem odabe, kit azelőtt expe- 
diáltam, minekelőtte még meg nem jött vala szolgám; ma be- 
megyen, holnap kijő hozzám, meghagytam, két felé vigyázzon; 
ha mivel jő kegyelmes uram, mindjárt tudósítom nagyságodat.

Kegyelmes uram, Kassay István uram által beküldött alá
zatos supplicatiómban emlékeztettem vala nagyságodat igen 
alázatosan szamosujvári kegyelmes igóretiről; supplicatióm ki 
nem jőve, hanem szóval való újabb kegyelmes ígéretét jelenté ő 
kegyelme. Az nagyságod kegyelmességét alázatosan hallottam 
kegyelmes uram, én nagyságodat nem is hűsítőm vala felőle,3) 
mert látom szerencsétlenségemet, de mivel betegség is vala 
rajtam s egészségemre, meggyógyulásomra tekéntve, esmét ezt 
az nagy terhes és szerencse alá vettetett utómat látván előt
tem, akarom vala kegyelmes uram, ha maradékiin utánnam szol-

’) Szintén a fejedelem írás« e szó : írattunk.
2) Ugyancsak a fejedelem jegyzése : Szebb szabadság leimé, előbb 

adnák meg az zászlót, botot, mintsem az ország választana. Ilyenről sem az 
portáról, sem követink nem írnak.

s) Rákóczy oldaljegyzése: M ám orra kellett volna ezt hagyni ; az mit 
ember másban nem javai, magának sem kellene azt követni.
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gálatomról való, vagy inkább azzal nyert donatiót láthatnak vala, 
ne gyaláznának azzal holtom után, hogy csak járni szerettem, de 
nem tudtam szolgálni, mert ha szolgáltam volna, érdemét is lát
tam volna. Nagyságod még Kustanczinápolyban létemben alázatos 
könyörgésemre írásában kegyelmesen ígérte vala, hogy az szegény 
Siikösd György testamentumában az mit hagyott, kegyelmesen 
megadja s annál többet is ad nagyságod, azt nagyságod, az kit 
nekem hagyott volt szegény Petki István uramnak adá s én az 
nélkül vagyok, az Nagy Pál uram tisztartaja érdemes lön sze
génynek testátlójára, én nem lehetek.kegyelmes uram, ki minénid 
keserves (mert törvénnyel is nyerhetnék én abból az jószágból 
az miiiémő vérségem benne), nagyságod kegyelmesen ítélje meg. 
Nagyságodat alázatosan találtam vala meg Segesváratt Rákos 
felől, mivel immár azféle jószág több annál nincs az nagyságod 
kezénél, nagyságod úgy resolválá magát, hogy Mikó uramnak 
adta nagyságod pénzen, ő szegény immár meg nem veszi, nagy
ságodnak alázatoson könyörgök, nagyságod ne tekéntse haszon
talan voltomat, hanem azt hogy örömest fáradok, se életet se 
halált nem néztem, az nagyságod szolgálatjára mindenkor kész 
voltam s nagyságod kegyelmesen adja nekem; hallom kegyelmes 
uram, hogy mások is kérik, de nana én is fáradok; én nem vét
ségre kérem kegyelmes uram, mert úgy sokan osztoznának ve
lem, hanem várom az nagyságod kegyelmességét, kit én is alá
zatos hivséggel szolgáltam s igyekezem ezután is teljes életemben 
megszolgálni nagyságodnak, építhessem magamat belőle az nagy
ságod szolgálatjára. Az úristen éltesse és tartsa meg nagyságo
dat jó egészségben. Ex oppido Kőrös die 10. Martii, anno 163b.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Czítn : Illustrissimo principi domino domino Georg'io Rakoczv sat.

A fejedelem kezével: Ki. Martii Savmyvu-viz lfiíití. váraili katona 
dőlést 12 órakor.

lOredeti.

III. 1636. m á r  ez  i n s  26.

Georgius liakoczy dei gratia princeps sat.
Generose fidelis nobis syncere dilecte. Salutem et gratiam 

nostram.
Kegyelmednek két rendbeli leveleit vöttük, kikre rövid 

nap választ is teszünk derekasabban. Az igíretet akartuk volna 
ha kegyelmed bárcsak addig halasztotta volna is, még az portá
ról jövő kapucsiának követségét érthette volna, és azt is láthatta 
volna, jő-e ki az öreg úr, nem-e, azok is bocsátják-e ki, avagy
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nem, mivel az ígíretnek hatalma mindenkor kegyelmed kezében 
lőtt volna, és talám jobb lőtt volna utóiban megmondani, de a 
már meglőtt, s meg is kell lenni, tudósítjuk is kegyelmedet, az 
több dolgokkal együtt az kihajánál akarjuk-e letetetni, avagy 
innét küldjük meg. Eddig az kapucsia is elérkezhetett s ke
gyelmetek derekasabb dologhoz is foghatott, és minket is tudó
síthatott eddig is, az ki igen kívántatik; az igíretet nem sajnál
juk, csak legyen tapasztalható haszna, és ne történjék egy 
költségből kettő. Az derecskéi adót kegyelmed ugyanott Budán, 
úgy a mint Tholdalaghi uram Musza passával elvégezte volt, az 
kegyelmednél lévő magunk pénzéből tegye le ; az több falukról 
is hogy heszolgáltassák, ím ugyan az vice-ispánoknak sub amis
sione officii parancsoltunk, magok kimenvén szedjék ki, s addig 
el se jöjjenek és mindjárt szolgáltassák be kegyelmednek; mint 
lesznek contentusok s micsoda satisfactiónak fogják tartani az 
törökök, szükség kegyelmednek igen reá vigyázni és minket is 
róla tudósítani. Mi egyáltaljában valamit az közönséges igazság 
és az jó szomszédság kivá.11 tőlünk az ő részekről is, eleget aka
runk tenni, csak onnét is legyen meg az mi igazunk.

Feltölti György étekfogónk 9. die huius mensis indult ki 
az portáról; igen nagy híre vagyon, hogy hatalmas cászár maga 
személye szerint menne az persa ellen. Zölfikár aga miatt nya
valyás Sebessi uramnak elég nagy búja s hátramaradása vagyon, 
4 egész napra lehetett szemben most is miatta az kajmekámmal, 
akkor is igíretért; egyáltaljában nem jó akarónknak ismerte 
magát lenni. Eidem nos in reliquo sat. Datum in nostra salis 
curia Desiensi die 26. Martii, anno 1636.

Az *) aranylánczot is megküldjük, noha már ezután, elhittük 
bizon, minden vezér felesége azt meg fogja kívánni, az kiről már 
elég példáink vannak. Az temesvári passa is ím ide küldte az 
öcscsét, ki csak tegnap juta be s ma lőttünk szemben vele; mit 
írjon, in paribus megküldtük kegyelmednek; szóval való izeneti 
ez : az szomszédságban semmi panasz nincsen reánk, igaz atya- 
fiuságot, jó szomszédságot akar tartani, ne gondolkodjunk sem
mit is, mert ennek az dolognak csendességre kell menni; az mely 
levelet Fiát Zsigmondtól neki írtunk volt, azt törökül is megfor
dítván az portára küldte, hatalmas császárhoz való igazságun
kat az fényes portára igazsággal megírta.. Ha ez felől Budán 
kegyelmed előtt valami szót ejtenének, miért kell az passának 
emberének hozzánk járni, holott neki is az vezér feje, szép ra- 
tiója lehet kegyelmednek is : ha csak egy spahia jű is hozzánk, 
mi becsülettel szoktuk látni, sokkal inkább egy passa emberét, az 
semmiben az vezér méltóságát, autoritássát nem is sértegeti,

*) Innen kezdve n fejedelem fogalmazványa.
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többször minket így nem is látogathatott, meg, az jó szomszéd
ságnak bizonyságára cselekeszi.

Volt panasz Huszár Mátyás előtt arról is, bogy mi az 
temesvári passához küldtük volt az Bethlen István dolga felől 
Fiát Zsigmondot, mély úgyis volt, melylyel mi kéntelenek vol
tunk megértvén, hogy Bethlen István minden végbeli passáknak, 
békéknek leveleket írogatott, s azok előtt is vádoskodnék reánk, 
mi is méltónak s illendőnek ítéltük, hogy az temesvári passával 
is megértethessük az igazságot; nem is kértük mi arra az passát, 
hogy békességet szerezzen köztünk, mert arra az vezért ő nagy
ságát méltóságosbnak, elégségesbnek ismertük lenni, az ki ugyan 
offerálta is magát arra. Mi úgy látjuk, hogy Bethlen István 
vétett volna inkább, hogy az végekben mindenüvé panaszolkodó 
levelet bocsáta az vezér autoritássá ellen, neki nem kellett 
volna azt megengedni az vezérnek, Fiát Zsigmondnak is mit írt 
volt Husztról, in paribus megküldtük kegyelmednek, bár meg
mutatná kegyelmed az vezérnek; micsoda mocskos leveleket ( íg y )  
levél legyen ez is, ő nagysága egyfelől békességet akar szerzeni, 
másfelől ő háborúságra igyekezik és fenyegetőzik mind mi reánk 
s mind az országra; mi itt az ő nagysága tanácsából csaknem a 
az földik aláztuk meg [magunk], fejedelmi hivatalunkra való 
gondviselésben mindkét kcziinköt csaknem kebelünkben töttük, 
ő periig onnét mindent akar cselekedni, ő nagysága idegenül ne 
ítéljen, ha mi is jobban fel kezdünk serkenni.

Alább a  levelet í r n i  k e z d ő  k é z z e l : Anno domini 1636. die ‘27. ( íg y )  

Martii, Jleé.s ad g. d. Stephanum Szalánczi JSudae par.



1636. j u ii. -aiig ., s z e p t . —okt.
Szentpáli István követségei a kozákokhoz. *)

I. 1636. n o v e m b e r  6.
Illustrissime princeps sat. Humillimorum servitiorum sat. 

Kévánom az úristentől sat.
Noha Balling uram leveléből elsőben s azután Bálinttá 

uram által értettem én is, de ez az nagy ország is eltölt az nagy
ságod dicséretes triumfussának hírével, mindazáltal mivel kegyel
mes uram nagyságod nekem szegény méltatlan szolgájának 
az 20. Octobris Jenőtől írt levelében, kit ez órában vők el, 
igen kegyelmesen s bőségesen megírta, alázatosan megszolgálom 
mint kegyelmes uramnak nagyságodnak kérvén az egy élő istent, 
szerelmes fiának véréért tartsa meg azon áldását nagyságodon, és 
napról napra terjessze, valaha egyszer térülne meg az pogány 
az ő gonosz utaiban és szógyenülne meg, melyet én bizony igen re
méllek s hiszem is, hogy az végre köszörülte meg ő felsége az élő 
isten az nagyságod szablyáját, hogy az ki az ő nevére hamisan 
megeskünnék, érezze meg, ki ellen vétett.

Minden ide való állapatokról 1. Novembris Bálintffi uram 
által bőségesen írtam kegyelmes uram nagyságodnak, most azo
kat nem repetálom, hanem mégis írhatom kegyelmes uram, hogy 
semmit itt az szélben is az tatárok felől nem érthetek, nem me
gyen immár ez idén, nincs is módja benne, hiszem s jó remény
séggel is hiszem, az úristen oly kimenetelit adta eddig az nagysá
god dolgainak, hogy talám az törökök alább hagynak benne; az 
h i t v á n y  x) bezzeg előttem is azt az limitatiót nem beszélte, hanem 
csak simpliciter szólott, de m e g  t u d n a k  i j e d n i  látom én, vala is 
mitől, bizony alig f e l e lh e t  v a la  m e g  f o g a d á s á n a k ,  mert felette 
kevesen is vagyon amahoz képest; annakfelette kegyelmes uram 
q u is q u e  s ib i  in  c u r ia  re g e s  (!), de legyen áldott az urnák szent neve, 
most úgy vagyon az állapat, hogy provideálhatni de futuris con
tingentibus ; immár kapitán bosával meg is alkuttam vala, hogy

*) L ásd  L e v e l e k  és o k i r a t o k  su t. 3 0 0 — 314 II.
*) A d ű l t  b e tű k k e l sz e d e tte k  titk o s  jeg y ek k e l.
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érkezek az nagyságod kegyelmes parancsolatja; sub bona spe 
magát azért várakozás alatt ugyan az obligatio alatt hagyván 
ma megindulok Ilyvőban. Az mit nagyságod az szerszámok felől 
parancsol kegyelmesen, mind abból s mind egyébből ahoz alkal
maztatom alázatosan magamat, Szaraszi uram még ott vár. 
Tartsa meg az úristen kegyelmes uram nagyságodat bódog sze
rencséjében. Ex Ustya ad Dynastrum ti. Novembris, 1686.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
Kegyelmes uram, alázato

san akarnám érteni nagyságod- humillimus cliens
tói, ha ugyan haza vigyem-e az Stephanus Szentpáli m. p. 
szerszámokat s melyre Munkács
ról, s mellette, legvek-e vagy kire 
bízza nagyságod.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
A fejedelem kezével: 18. Nov. ÍKÍIH.

Eredeti.

II. 1687. j a n u á r  80.*)

Életemig való alázatos méltatlan szolgálatomat ajánlom 
nagyságodnak sat.

Mivel tavaly is nem egyszer bántam meg kegyelmes uram, 
hogy az clavist ők is tudják, kívántatik igen, hogy más clavis 
legyen, melyet ím alázatosan leírtam, kérvén nagyságodat mint 
kegyelmes uramat, ne neheztelje ez clavison magyarázni írási
inat, mert alioquin félek intercipiálván, az írásból tanulnak ki 
mindent magok, s nekem is ha ír, méltóztassék azon írni nagy
ságod.

Az mely dolgokról nagyságod kegyelmesen emlékezék, akar
nám írás által érteni, az mineralis s musqueták dolgát s az töb
bit, vasárnap estig elérne még az posta Marusvásárhelytt, de aztán 
nem biztatom, mert igen elkéstünk, s az mint lehet elrándulok.

Tudom megkérdezik, örömest akarnék kegyelmes uram 
arról is tudósítatni, az török részéről mostani expeditióban mi
csoda békék, agák s egyéb főrendek vesztek e l; Kucsuk Ahmed 
ugyan elfogatott-e, mint s hogy az budai, bosznai passák s az 
tömösvári is ugyan bizonyosan mibe vagyon; császár készül-e. 
Az nagyságod kegyelmessége ha tudósít róla kegyelmesen, mind

*) E levél mintha egy újabb követségbe indulását jelentené írójának 
a kozákokhoz, azért nem mellőztük.
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az authoritas conciliálásáért s mind íiducia csiuálásáért használ 
His eandem stb. Datum Medgyesini 30. Ianuarii, 1637. 

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus cliens 

Stephanus Szentpáli m. p.
Czrm : Illustrissimo principi domino domino (reorgio Rakoczy sal. 

Eredeti.

1635. f e b r u á r —1637. j u l i  us.
Nebessi Boldizsár kupitiha. *)

I. 1635. f e b r u á r  5.
Én Sebessi Boldizsár adom omlékezetire, mivel engemet 

az én kegyelmes uram fejedelmem az tekintetes és nagyságos 
Rákó ez y György, isten kegyelmességébűl Erdélyországának feje
delme, Magyarországnak részének ura és székelyeknek ispánja 
az fényes portára az continuus oratorságnak tisztiben akar 
állatni, esküszem a szent, az élő istenre, ki Atya, Fiú, Szentlélek, 
teljes Szentháromság, egy Bizony Isten, hogy én abban az tiszt
ben az megnevezett kegyelmes uramnak igaz és hű leszek, barát
jának barátja, ellenségének ellensége ; valamit az én kegyelmes 
uram vagy most szóval, írással vagy ezután maga írása vagy 
más híve írása vagy izeneti által akármi dologról engemet certi- 
ficál, tudósít, parancsol avagy értésemre ad, azt életem, lelkem 
vesztésével senkinek ki nem jelentem sem írás, izenet és semmi 
egyéb kigondolható és kijelenthető eszközekkel, írásokkal, szók
kal, cselekedetemmel, sem az írást magát, se páriáját másnak 
nem adom. Azonküűl az melyek nem titkosok s rám bízott bizan- 
dók és parancsolandó dolgait ő nagyságának az én tehetségem 
szerint híven és igazán igyekezem végben vinni, s az mikről ő 
nagyságát tudósítanom kelljen, azt is idejében igyekezem végben 
vinni s az melyekből penig kára, veszedelme következhetnének 
vagy haszna, előmenetele ő nagyságának, azokat is nem titkolom, 
hanem hova hamarább lehet megjelentem; egy szóval valamiből 
ő nagysága hasznát, előmenetelit, megmaradását eszemben ve
szem, azt teljes erőm szerint promoveálni, végben vinni igyeke
zem. Mindennemű dolgaira ő nagyságának, az melyek az én tisz
temre nézendők, oly gondot viselek, hogy abból ő nagyságának, 
országának jova, ne kára következzenek, az magam hasznánál 
mindenben elébb viselvén az ő nagysága és országa jovát. Mely

*) L ásd  Levelek és okiratok sat. 315— 41tí 11.
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nek megtartására mégis engemet isten úgy segéljen s úgy adja 
lelkemnek üdvességét. Datum in arcé Fogaras die 5. mensis Feb
ruarii, anno 1635.

Idem qui supra 
Balthasar Sebessi m. p.

H á tá n  m á s  ké zze l : Anno domini 1635.
Boldizsár reversal iss».

Eredeti.

5. Bébi·, kapikihaja Sebessi

II. 1635. j u n i u s  8.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. A szent 

isten sat.
Kegyelmes uram, nagyságodnak mostan semmi oly derekas 

portai uj híreket egyebet nem írhatok, hanem azt bizonyoson 
írhatom nagyságodnak, hogy az nagyságod hűtős atyafiát az 
Naszup hassa fiát, az ki az császárnak mostan főlovászmestere 
vala, budai vezérré tötte az császár, mostan útjában is vagyon, 
megindult az császár táborábúl, rövid iidőn beérkezik ide Kustan- 
czinápolyban; úgy értem kegyelmes uram, hogy itt is nem leszen 
késedelme, hanem menten megyen tisztiben. Ha isten behozza, 
vigyázásom leszen reá és nagyságod jó akaratját, atyafiuságát 
commendálom és ajánlom neki és ez uj tisztben böcsülettel salu- 
tálom ő kegyelmét, és ha mi oly dolgot érthetek tőle, az melyet 
nagyságodnak fűtésére kelletik adnom, megírom nagyságodnak. 
Úgy értettem kegyelmes uram, hogy igen nehéz névén vötte 
nagyságodtúl, hogy nagyságod hűtős atyafiának fogadván és 
tartván, mégis főkövet uram által sem levelével, sem egyéb jó 
akaratját nagyságod nem mutatta hozzá; igen panaszolkodott 
másoknak, hogy bárcsak levelét látta volna nagyságodnak. Mint
hogy immár az isten az ő jó szerencséje (így) erre vitte dolgát, 
hogy az vezérségre megyen, nagyságodnak nem árt kedvét keresni 
és minden jó akaratját, atyafiságát hozzá mutatni és ez panaszát 
elvetni nagyságodnak magárúi.

Azt is írhatom kegyelmes uram, hogy mostan az ittbenn 
levő árulóknak ismég újabb emberek érkezett ide be ezelőtt ne
gyed vagy ötöd nappal; nem mehettem végére, hova való legény 
lehet és kitől jött, mert nem magok szolgájok féle. Látám ma
gam is az legényt, egy kisded feketeszeg legény, de nem ismerem ; 
az formája székely, úgy veszem eszemben. Fagy dolog kegyelmes 
uram, hogy nagyságodnak csak egy vigyázó igaz embere nincsen, 
az ki az utakra vigyáztatna, mert nyilván eddig kézben akadott 
volna vagy egy köztilök. Nagyságod mennél jobban úgy vigyáz- 
tasson az utakra, ne legyen ilyen szabados jövések menések ki s 
be, mert minden ottbenn való állapatokat és híreket ezek hoznak
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be. Az elszökött szolgájok féléért, az kit minapiban meg verettet
tünk vala Pap Márton urammal, engem kegyelmes uram halál
lal fenyegetnek az árulók érette, megesküdtek az ő hamis hű
tőkre, hogy vagy magamat avagy szolgáimat kaphatják, de meg
adják az kölcsönt. Nagyságodnak talám nem ártana az bassának 
írni felőle, hogy riasztatná meg őket, mert igen nagy szarvat 
emelnek az árulók.

Ezt is akarám nagyságodnak értésére adnom, hogy az 
havasaljföldi bojérok, az ki ittbenn voltak sok üdőtől fogván, 
úgymint Kulcsár, Nedelko és Barbul, mostan innét az portárúi 
haza menvén nagyságodnak valami praetextus alatt ki kellene 
magához hivatni őket, és igen titkon velek beszéleni nagyságod
nak, mert ezek minden ittbenn az portán forgó dolgokról nagy
ságodat igen bizonyoson informálhatják; volna is magoknak is 
kedvek az kimenetelre nagyságodhoz, hitelt is adhat nagyságod 
szavoknak, mivel kegyelmes uram úgy vöttem eszemben, hogy 
nagyságodnak nem gonosz akarói; netalám az mint szavokbúl is 
értettem, oly dolgokat is expiscálhat nagyságod az árulók ott- 
benn lévő complicessek felől is, kik legyenek, végére fog menni 
nagyságod tőlök, csak nagyságod mutassa jő akaratját és kegyel- 
mességét hozzájok.

Azt is írhatom nagyságodnak, hogy itt valóba költöztetik 
az örményeket, görögöket, zsidókat ki az várasbúl, most is újab
ban minden utczákon megkiáltották, hogy tizenkét nap alatt 
valaki ki nem megyen s megkaphatják, felakasztják az kapuja 
fájára és minden marháját császár számára elveszik. Mindezek 
után a szent isten nagyságodat tartsa meg sat. 'Datum ex Kon
stantinápoly die 8. Iunii, anno 1635.

Nagyságodnak alázatos szegény szolgája
Sebessi Boldizsár m. p.

Ozím: Serenissimo principi domino domino Georgio Bakoczy sat.
A  fe je d e le m  k e z é v e l : 25. Iunji in tennis Gyógy 1635., délest 5 órakor.

Eredeti.

III. 1635. j u n i u s  19.
Az úristen ő felsége minden idvösséges jókkal áldja meg 

kegyelmedet.
Pap Márton ma igen jó reggel 4 órakor adá meg kegyel

med levelét; értjük, mint [ment] végben az vásárlás, akartuk 
volna, ha mind meghozhatták volna. Minthogy penig még ott- 
benn is maradt kéneső, kegyelmednek kegyelmesen parancsoljuk, 
melynél hamarább igyekezze pénzzé tenni, s legelsőben is con- 
tentálván az galatai áros embert az 1993 tallérról, az mi attúl 
megmarad, vegye meg kegyelmed ezer tallérik azt az hiuzmál
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béllést, kit Pap Márton kezdett volt árulni, valamivel kegyelmed 
adóssá marad kegyelmed (így), minél hamarébb megküldjük. 
Az minemű marhákat még hozatni akarnánk, ím leírattuk, ke
gyelmed menjen végére, kit-kit külön mint szokták adni, írja meg 
kegyelmed, arról is tudósítván, ha viaszszat küldenénk be, mint 
vennék el okáját, adnának-e marhát érte. Legyen az úristennek 
hála, mi békével s tűrhető állapattal vagyunk. Rövid nap pos
tánk megyen kegyelmedhez, attól bővebben írunk s költséget is 
küldünk kegyelmednek. Oda fel az békesség igen tractáltatik, sőt 
hogy az saxóval császár megbékélt volna, igen hirdetik. Bizo
nyos, Augustát megvették császár hadai. Adja isten sat. Datum 
Albae luliae 19. die lunii, anno 1635.

G. liakoczy m. p.
Nem küldtük be, mi marhák kellenének, mert az ároknak 

végére mehettünk itt is.
Czim: Egregio Baltliasari Sebessi tie Saard in fulgida porta ottoman- 

nica continuo oratori nostro etc. fideli nobis dilecto.

Eredeti, a fejedelem írása.

LY. 1635. j ú l i u s  12 .

Az úristen ő felsége sat.
Szentpálit kegyelmedhez mi ezelőtt két héttel úgy expe- 

diáltuk vala, hogy Juszuff agának bemenetelit megelőzvén, reá 
bízott dolgainkban kegyelmeddel együtt eljárván, viszont siet
séggel fordult volna ki. De Barcsai Ákos bejárónk tegnap jut
ván meg, bizonyos okokra nézve Szentpálit tartóztatta útánalt 
serényen való continuálásától, s úgy is értjük tőle, hogy ma kel
lett kiindulni Bukerestről; mivel penig Szentpálinak igen-igen 
lassan kell járni (kinek okát ezután kegyelmed meg fogja érteni), 
kegyelmednek kegyelmesen parancsoljuk, mennél hamarébb ezekre 
viseljen gondot, s minket éjjel nappal ezekről tudósítson. Juszuff 
aga Barcsai Ákost Bukerestről mi hozzánk ilyen fogadásokkal s 
ígéretekkel bocsátá vissza- elsőben, hogy o minekünk tökéletes 
igaz jó akarónk leszen; másikkal, hogy az jenei dologban ked
vünk s kívánságunk szerint való választ szerez s nyer az portá
tól ; 3-dikat, hogy mihentest beérkezik, minden utón módon 
végére fog menni, az innét beszökött árulók kiktől vittek leve
let; 4-dik, hogy Mikes Zsigmond állapatjában is oly bizonyos 
dolgokat elégedendő bizonyságokkal aperiál kegyelmednek, ki 
miatt feje elesését is meg fogja érdemleni, s mind ezekről kegyel
med által bennünket, egyébről is valami nekünk ártalmunkra 
lehetne, tudósít. Minthogy az Szentpáli bemenetelével ő lehetet
len hogy ne offendáltassék, maga kérését (így) szerint kegyel-
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jnednek felette igen-igen kegyelmesen parancsoljuk, minekelőtte 
Szentpáli István beérkeznék, minden utón tisztességesen és jó 
okossága szerint industriálkodjék abban, ezekben Juszuff aga 
igazsággal fogja-e magát viselni, megfelel-e igéretinek, melyet ha 
ő in silentio hagyna is, vagy diktálni akarna, kegyelmed serio rajta 
legyen s emlékeztetvén ígéretére, s nekünk tött fogadását (így), 
s akármit tapasztalhasson kegyelmed meg benne,, de éjjel nappal 
minket róla tudósítson. Juszuff agának Barcsai Ákos is írt leve
let, kegyelmed azt is adja meg neki, annak alkalmatosságával is 
leszen módja kegyelmednek hogy igéretire emlékeztesse. Legyen 
az úristennek szent neve áldott, mi most is mind országunk lako- 
sival együtt csendességben vagyunk. Még két hetik derekas ara
tás nem leszen.

Az felső állapatok még azon elébbeni zűrzavarban vannak ; 
igen hirdetik, hogy császár o felsége megbékélt volna az saxó- 
val; ha mi bizonyost érthetünk, éjjel nappal kegyelmedet minde
nekről tudósítjuk; ha mi uj hírei kegyelmednek lesznek, tudósít
son róla. Adja isten, kegyelmed felől hallhassunk minden jót. 
Datum Szamosujvár, 12. die Iulii, anno I635.

Ct. Rakoczy m. p.
Kegyelmed minden industriájával azon legyen, végére me

hessen s kivehesse Juszuff agából mennél hamarább, kiválképpen 
az Szentpáli bemenetele előtt, az J uszuff aga ígérete igazsággal, tö
kéletességgel vagy csak csalárdsággal voltak, és minket éjjel éjjel 
(így) nappal tudósítson ezen postánk által; mindjárt rajta legyen 
kegyelmed Juszuff agán ; ha csavarog, halogat s üdőztetni akarná 
effectuálását, eszében veheti kegyelmed, hogy csalárdság dolga.

fízím : Generoso Balthasari Sebessi de Sárii, oratori nostro in fulgida 
[porta] invictissimi turearum imperatoris continuo etc. fideli nobis syn- 
cere dilecto.

Rákóczy írta eredeti.

V. 1635. j u l i u s  21.
Az úristen ő felsége minden idvösséges jókkal áldja meg 

kegyelmedet.
Reméljük, eddig kegyelmed elvehette mind Szentpálitól és 

Kovács Pétertől küldött leveleinket, s azt is megérthette, Szent-
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páli Istvánt ha az útban elérte Kovács Péter, ő neki miért 
kellett megtérni. Azt is elhittük, kegyelmed az dolgokban úgy 
fogott eljárni, az mint arról kegyelmesen parancsoltunk kegyel
mednek ; igen is várnánk, hogy érthetnénk az dolgot, és Juszup 
aga is felel-e meg annak az igíretinek, melyet Barcsai Ákos által 
tött volt nekünk. Ha azért Juszup agát kegyelmed tökéletlenség
ben tapasztalja, írjon sietséggel Szentpáli Istvánnak, siessen 
bemenni az portára, és az mint itt eleiben adtuk, procedáljon 
az szerint; kegyelmed is pedig minket éjjel nappal tudósítson 
mindenekről. Mi, legyen az úristennek szent neve áldott, minden 
cselédinkkel tűrhető állapattal és csendességgel vagyunk, csak
hogy dolgaink naponkint nevekednek, és majd ugyan reánk 
rakodnak, mert az tanácsos hazafiai igen fogynak, az szegény 
Miké Perencz uram is 4. die huius mensis megbetegedvén, 19. die 
úgymint tegnapelőtt 11 órakor szinte rnulék ki ez világból. Úgy 
vagyon, hogy szegény felől elég szó j ött a/ fülünkben, mert ím 
csak minap is Juszup aga azt mondta volt Ákosnak: az Székely 
Mózes dolgát bízvást communicálhatja vele, mert Székely Mó
zesnek igen jó akarója; s midőn Barcsai Ákos tudakozta volna 
Juszup agától, honnét tudja ő azt, egy Kuti János nevű Brassó
ban lakó emberre igazította, hogy az mondta neki, sőt^ezen Griti 
(így) Jánosnak egy levelét is adta volt Juszup aga Ákos kezé
ben, kit mi ide hivatván, arestomban is vagyon. Kegyelmed azért 
jó alkalmatossággal kérdje meg Juszup agától ugyan lelkére 
kényszerítvén, Barcsai Ákosnak ő mondta-e az feljebb megírott 
dolgokat Kuthi János és Mikó Ferencz felől; mit fog kegyelmed
nek mondani, igen fideliter írja meg kegyelmed; ím Barcsai 
Ákos maga is írt Juszup agának ezen dolog felől, kegyelmed 
adja meg neki az levelet, lássa arra is mit fog szólani, és minde
nekről kegyelmed hova hamarább tudósítson.

Az havasalföldi vajda küldte vala hozzánk bojérit, conten- 
táltata is minden adósságinkról; kegyelmed azért az vajdát szinte 
úgy igyekezze vajdaságában oltalmazni, mint magunkat fejedelmi 
állapatunkban tartozik oltalmazni, sőt ártalmára valót is akár
mit értsen kegyelmed, de ottbenn levő emberinek megigyekezze 
kegyelmed jelenteni, és minden becsületünkre, javunkra néző 
dolgokban nem árt kegyelmednek kapitihájával egyet is érteni.

Az felső állap átok igen csendességben vannak, nem hallhatni 
derekas bizonyost. Az savóval való megbékélését császár ő felsé
gének bizonnyal mondják, némelyek meg másképpen beszélenek, 
rövid nap mindeneket megvilágosít az idő. Bizonyos emberink 
vannak mindenfelé, valamit bizonyost érthetünk, kegyelmed által 
az kajmekámnak éjjel nappal értésére adjuk.

lm egy gyöngyszemet küldtünk ineludálva kegyelmed ke
zében, ilyen 18 szem kellene, kegyelmed kerestesse fel, s tudja

13*
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meg, mint adják s árulja meg is, s az árát mindjárt megküldjük, 
avagy ha kegyelmedet meghiszik, ugyan küldje ki kegyelmed. 
Ilyenforma öreg rubint is 5 kellene, apróbb mint az kiesebbik 
forma kellene negyvennyolcz, ezeket is kegyelmed vásárolja meg 
s küldje ki mennél hamarébb; ha elébb nem is, de minden bi
zonnyal az főkövet által contentáltatjuk, ki okvetetlen az úristen 
azt adván érnünk, szeptembernek az utolján úgy fog megindulni, 
hogy szent Demeter napjára uj szerint okvetetlen, beérkezzék 
menni. I tt most derék aratás vagyon, őszi, tavaszi veteményt az 
úristen mindent eleget ád, de borunk igen-igen kevés leszen. 
Adja az úristen, kegyelmed felől hallhassunk minden jót. Datum 
Albae Iuliae 21. Iulii, 1635.

Gr. Rakoczy m. p.
H á tá n :  Armo domini Iliit 5. 21. Iulii ad Balthasarem Sebesei orato

rem in porta ottomannica, Acatio Barcsai ad Transalpinensem expedito 
datarum p a r .

VI. 1635. a u g u s z t u s  1.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. A szent 

isten sat.
Kegyelmes uram, mivel nagyságodnál nyilván vagyon ez 

itt való örménynek marhájának elvétele, ki miatt immár nem 
egyszer kétszer, de sok úttal búsítván az kajmekámot felőle, az 
kajmekám is engemet, én is mind arra mutatván, hogy nagysá
godnak megírtam, arra választ várok nagyságodtól, az örmény 
is tőlem várván, mostan Szempáli uramtól küldött levelébűl mit 
írjon nagyságod nekem felőle, hogy menjen ki vagy maga vagy 
bizonyos embere, és az mit annakelőtte marhájában nagyságod 
megígért volt adatni most is megadatja, az többiről törvény sze
rint láttatná nagyságod meg, ha a törvény megítéli neki, azokról 
is nagyságod contentáltatja. Ez örménynek eleiben adván az 
nagyságod választételét, nem contentus vele, hogy nagyságoddal 
perelhessen egy szegény idegen ember lévén, hanem ismég 
a vezérre akarván menni, nem bocsátottam, tudván minő dolog
ban forgolódunk Szempáli urammal, hogy azzal is nagyobb ked
vetlenséget hozunk magunkra, az mint annakelőtte volt is, hanem 
nagy minden veszélylyel, szép szóval, esküvéssel arra vöttem, hogy 
nagyságodhoz vagy maga avagy bizonyos embere kimegyen. 
Nagyságodat az istenért is kérem mint kegyelmes uramot, ne 
törvénykezzék nagyságod vele, hanem contentáltassa elvött mar
háitól, nam elég szőr, kötél vagyon az nagyságod országában és 
egyéb marhákat is elveszen, ne fussa, búsítsa az portát többször 
ez dologtól, mert kegyelmes uram ez adó adójobbágya az császár
nak, konstantinápolyi örmény, és továbbá való dúsítása ha leszen
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az vezérnek felőle, bizony kegyelmes uram csak igen nagy ked
vetlenséget hoz nagyságod magára, és ha ilyen kicsiny dolgot is 
nagyságod meg nem cselekedik, nem tudom, mi nekünk is hogy 
hogy legyen kedvünk s kívánságunk szerint való válaszunk itt- 
henn az portán, ha mi dologról megtaláljuk az portát, nagysá
god bölcs ítéletire támasztom.

Minthogy kegyelmes uram sok írásim között megfeledkez
vén hogy nagyságodnak írjak az Rezmány állapatja felől, mos
tan ez alkalmatossággal nagyságodnak akarók írnom, mivel 
nagyságod conventiót adván neki hogy igaz hű szolgálattal 
legyen ittbenn mellettem, és az élést is ha adnának, kifogója 
lenne. I tt  kegyelmes uram ezelőtti rossz, hamis csausz az élésnek, 
az mi kicsint vetettek is, kettedét elvötte, nem tudom melyik ka- 
pikiája rendelte volt neki, ez is az Rezmány azt akarná követni, 
s minthogy nem látom a conventiójában hogy nagyságod íratta 
volna, hogy ő is kivegye a kettedet, hanem csak az nyolczvan tal
lérról vagyon conventiója, igen lenne kegyelmes uram hogy két- 
felől vegye el fizetését, sokra menne; ha ugyan kiadnák élésünket. 
Más az, hogy jövendőre kell ebben nézni, hogy szokatlan dolgot 
ne szerezzünk. Nagyságod azért mennél hamarébb certificáljon 
felőle, mit cselekedjem. Az élésnek ki nem adása felől is nagysá
god írasson az ország neve alatt az kajmekámnak, mert kiilöm- 
ben nem vehetjük semmi hasznát, és így elveszti az kapikihák- 
nak való élését, én utánnam csak így sem leszen, mert minden 
igyekezetek az, hogy semmissé tegyék, én vétkem ne legyen 
kegyelmes uram, ha elvesztik. Immár egy néhányszor írtam nagy
ságodnak felőle, mostan nem lön módunk benne, hogy avval is 
hűsítsük az passát, hogy az nagyságod instructiója szerint szól
jon az élés felől Szempáli uram, mivel nagyobb dolgok voltak 
előttünk. Mindezek után a szent isten nagyságodat jó egészség
ben tartsa meg sok esztendőkig mind az én kegyelmes asszo
nyommal és az urfiakkal ő nagyságokkal. Datum Konstantiná
poly die 1. Augusti, anno 1635.

Nagyságodnak
alázatos szegény igaz híve 

Sebesei Boldizsár m. p.
Gzím : Serenissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat.

A fejedelem kezével : 24. die Nov. (így) Marosvásárhely 1635., Zaban 
csausz temesvári passa követe hozta.

Kredeti.
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VII. 1635. a u g u s z t u s  5.
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint nekem jó akaró 

uramnak. A szent isten kegyelmedet kívánsága szerint való sok 
jókkal és jó egészséggel áldja meg minden kedvesivei egye
temben.

Kegyelmednek uram Szempáli uramtúl küldött leveléből 
értvén, hogy még eddig isten ő szent felsége kegyelmednek egész
ségét megtartotta, melyet igen örvendetesen hallok s kívánom 
istentűi ő szent felségétől, hogy ennekutánna is ezen atyai gond
viselését terjessze kegyelmeden és minden örvendetes híreket 
engedjen kegyelmed felől hallanom. Magam felől kegyelmednek 
azt írhatom, hogy igen megbomlék egészségem júliusnak az fogy
tától fogva, nem tudom, isten ezután mire adja.

Kegyelmednek uram semmi uj portai híreket nem írhatok 
egyebet, hanem az hatalmas császárunk minden hadaival az 
kazalnak egy Réván nevű erős várassát vitatja, mely Ezdrum nevű 
várashoz csak két vagy három napi járó földni lehet; az kazul 
mind kiköltöztette az várasbái az asszonyi állatokat, cselédeket, 
hanem tizenkétezer harczra való gyalogokkal rakta meg és bősé
ges éléssel az várast. Maga a kazul elment előtte minden hadai
val, úgy halljuk nagy bizonnyal, hogy vagyon nyolczvan ezered 
magával, de még is nem akarván megvíni az császár hadaival, 
azt hiszem, hogy stratagemával akarja reá venni őket, le is vág
tak, csapkodtak az császár elöljáró hadaiban egy nehány ezert, 
kivályképen egy Kucsuk Amhet nevű passa hadaiban, maga is 
csak alig szaladt el, jobb része hadának elveszett. Drágaságot 
igen nagyot mondanak az császár táborában, hogy egy ember 
megeszik ötvön oszpora ára kenyeret jó szível, csak kaphasson, 
egyszeri ételével; dög is nagy vagyon köztök, igen halnak az 
népek; széna, abrak felől nem is emlékeznek, mivel mind eléget- 
tette az kazul mindeneket; abrakot még valami szűkön öt tallé
ron kilaját kaphatni; onnan jött ember nagy bizonnyal beszélette 
ez dolgokat csak mostan Szempáli uram kimenetele után.

Az mi uram az ittbenn levő árulók irogatását és practiká- 
jokat illeti, arról kegyelmednek nem írok, mivel kegyelmednek 
urunk ő nagysága tudom megjelenti, mint jártunk ittbenn velők 
és mire vihettük az dolgot Szempáli urammal az vezér előtt. Mó
zest az jedikulában tétette az passa, a többit ugyanazon szaráj- 
ban hagyták a kiben voltak azelőtt, maga nem úgy vala az 
fogadása a bassának, de a sok nem jó akaróink kiverték eszébűl 
a bassát; igaz, hogy nem olyan szabadoson járnak kin, mint 
eddig, igen meg vagyon parancsolva nekik, hogy ne sétáljanak 
kün. Juszuf aga is az vén áruló mihelyt ide beérkezék, harmad
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napon némává tövé magát tudván latorságát, mind ez ideig is 
úgy fekszik és senki idegen ember meg nem szóitathatja, hanem 
csak házanépe között ha szól valakinek, de egyéb embernek se 
töröknek se nekünk semmit sem ,βζόΐ. Az kegyelmed neki kül
dött levelét s mind az Barcsai Ákos uram levelét elolvastam 
előtte, de csak mint egy fél bolond és néma úgy gugogat; hogyha 
azért valamiképen megszólalna, azon leszek, hogy minden dol
goknak végére menjek tőle, ha szép szóm, ígéretem és magam 
ajánlása fog valamit, nem kímélem tőle, csak expiscálhatnék va
lamit ki belőle, de úgy veszem eszemben, hogy Zöldfikár paran
csolja és ő nem engedi semmit hogy mondjon, mert az nekünk 
természet szerint való nem jó akarónk, sőt csodálkozásra méltó 
dolog, hogy mi magunk akaratja szerint fizetésünkkel, kenye
rünkkel, ruhánkkal ellenséget nagyot tartunk kebelünkben, min
den keresztyén emberék csudálkoznak rajtunk, az kik ittbenn 
tudják dolgát. Kegyelmetek egész tanácsul ő nagyságával együtt 
keresse más módját, mert bizony megárt nekünk az ő tolmács- 
sága, eddig is igen sokat ártott, többet is fog ártani, ha kegyel
metek más módját nem keresi.

Marótinak eleiben adván uram az kegyelmed írása szerint 
az dolgot az magok állapotja felől, és az kegyelmed írását is el
olvasván előtte szóval is mindenképpen intettem az urunk ő nagy
sága kegyelmességét ajánlván neki, az mint isten tudnom adta, 
eléggé rajta voltam. Ilyen választ tőn, hogy Székely Mózessel 
beszélvén mire mehetnek s mire nem, tudósít felőle minél hama
rább ; talám isten adja, hogy az jobb felekre kezdenek fordulni, 
kegyelmednek mindjárást értésére adom írásom által, ha látom, 
hogy leszen akaratjok reá.

Hogy kegyelmed ajánlja jó akaratját, atyafiságát, az mibűi 
kegyelmedet házamnépe meg fogja találni ő nagysága előtt, örö- 
möst igíri fáradságát, azt kegyelmedtűl mint jó akaró uramtúl 
igen kedvesen és jó névén veszek. Engedje isten, hogy kegyelmed
nek én is az én vékony állapatom szerint szolgálhassam meg. 
Kegyelmednek hogy Szempáli uramtúl levelet nem küldhettem, 
oka nem egyéb volt uram, hanem Marótiék úgy elbúkáltak vala, 
hogy ki nem mert volna az két szénáiért járni senki közülök és 
az kegyelmed írását nem communicálhattam vele, hanem mostan 
az zsidó József által hivattam ugyan az zsidó házához nagy 
hitre, úgy beszélgettem vele az dolog felől és így immár írhat
tam kegyelmednek, ezután bővebben is írok kegyelmednek minden 
dologrúl. Kegyelmed uram nekem jó akarójának parancsoljon, 
valamire elégséges leszek ittbenn, örömöst szolgálok kegyelmed
nek mint uramnak, de kívánom istentűi, hogy ottkin kegyelme
tek között kivántatnék inkább vékony szolgálatom, hogysem itt- 
ünim AííníWfú- után ,i·/ nristfin kenvelmedet ió egészséges hosszú
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életbe» tartsa meg minden kedveseivel és engedje látnom kegyel
medet az én szemeimmel nemzetem között életben és egészség
ben. Datum Konstantinápoly die 5. Augusti, anno 1635.

Kegyelmednek
szentül szolgáló jó akarója 

Sebessi Boldizsár m. p.
Czím: Az nemzetes és vitézlő Tholdalaghi Mihály uramnak, az mii 

kegyelmes urunknak belső tanácsának és Marosszéknek kapitányának, ne
kem jó akaró uram nak adassék ez levelem.

Rdkóczy 
Péter által.

kezével: 23. Aug. A. I. 1635., havasalji vajda küldte Kovács 

Eredeti.

V III. 1635. a u g u s z t u s  7.
Az úristen sat.
Hogy az pénzt bátorságosabban bekiildhessük, s mind 

azért, ha kegyelmed az vásárlást megszerezheti, johb módjával 
küldhesse ki: ím ugyan Maurer Mihályt étenkfogónkat (így) 
küldtünk be, kitől éppen ötszáz tallért küldtünk. Felette igen
igen kegyelmesen parancsoljuk kegyelmednek, legyen érte, mind 
azokat az vásárlásokat küldhesse meg, kiket Szentpáli Istvánnak 
parancsoltunk volt meghozni, és az rubintokat s gyöngyszemeket, 
melyekről Fejérvárról írtunk kegyelmednek, és mind rubintnak 
papiroson formáját küldtük s mind az gyöngyszemét, ugyan 
gyöngyszemnek egyét formáért beküldtünk, minden bizonnyal 
az főkövet által egy fillérik contentáltatjuk őket. Ne is késlelje 
kegyelmed Maurert, mivel ha az alkalmatosság engedi, circa 5. 
vel ad summum 10. die Septembris Várad felé akarnánk indulni 
az úristen engedelméből. Adja isten sat. Datum in arcé Fogaras, 
7. die Augusti, 1635.

G. Rakoczy m. p.

Kívül: Az kitől kegyelmed az hejuzmál béllést vötte, ha 
az elvárhatná az követ bemenetelit, ezen az beküldött 500 tallé
ron az marhákat kellene kegyelmednek megvásárlani; mindaz- 
által az mint kegyelmed jobbnak Ítéli, kövesse azt. Az sko- 
fiom arany, ezüst el ne maradjon, az többiben is semmi.

Czím,: Generoso B althasari Sebessi de Saard in fulgida porta otto- 
mannica continuo oratori nostro etc.

Eredeti, a fejedelem írása.
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Éhez csatolva egy, más kéz másolta kővetkező levél:
Portai kajmekám Bairam passa levele.
Az Messiás vallásán való nagy araknak dicséretes feje

delme etc.
Hatalmas császárunk fényes portájára küldött leveleteket 

meghozták, megfordittatván, értelmében valamit írtatok, minde
neket megértettünk. Mindenek felett az Torokban való várban 
fogva levő Székely Mózes küldte, brassai bírónak szóló levelet 
megláttuk, tőle megtudakozváu kérdezvén, nem tagadta, hogy 
nem küldte volna, mert az brassai bíró az atyjának jó akarója 
volt, jelentette, és hogy semmi gonoszt nem írt volna mondotta, 
hanem csak jó akaratból írta. Mivel azért akaratunk, sem penig 
engedelmünk nem lévén, akár jót, akár gonoszt írt legyen, azon 
cselekedetiért az Torokban való várból felvivén, az jedikulában 
levő híres tömlöczházban tétettük, csak egy szolgát hagytunk 
mellette, hogy vele senkit is szemben ne juttasson az jedikulai 
porkolábnak erősen megparancsoltuk ; az emberit mellőle elvé
tettük, többé oda embere, sem levele nem megyen; hatalmas csá
szárunkhoz postát küldöttünk, és hogy Rhodusban küldessék, 
tudósítottuk, ő hatalmasságától megérkezvén, Rhodusban küld
jük, affelől semmi kótségtek ne legyen. Az levelet oda vivő 
Csonka Juszuf igen megbetegedett, nyelve, szája befogódott, 
nem szólhat, jól lett (így), haszintén meggyógyul is, soha nem szol
gáltatunk vele. Nekünk jó akarónk, az erdélyi adót több szo
kott ajándékokkal együtt ez esztendőben szent Demeter napnak 
előtte beküldjétek, hogy hatalmas császárunk boldog szerencsé
vel megérkezvén, készen találja. Az négy részről való bizonyos 
híreket bizonyosan hozzánk megírnia el ne mulassa. Az szom
szédságokban levő végekben lakókkal szépen éljetek, az köztötök 
való békességnek szolgálatjában szorgalmatoskodjatok. Egyéb 
szükséges dolgokat kapitihátok leveléből és emberetektől meg
érthettek. íratott Konstantinápolyban, Sefer havának elein, ezer 
negyvenöt esztendőben.

IN . 1635. a u g u s z t u s  7.
Az úristen sat.
27. die Iulii írt kegyelmed levelét Markó ezen hónak ne

gyedik napján délest negyetfél órakor hozá ide meg nekünk. Az 
kajmekám hogy elsőben Rodusban ígérte volt az árulóknak vite
lét ha effectuálta volna, abban mégis több sinceritást tapasztal
hattunk volna, noha abban is állandót nem. Eddig kegyelmed 
experiálhatta, tétette-e őket az jedikulában, noha onnét is 
akkor bocsáthatják el, az mikor akarják; mivel most az kajme
kám szolgáinak is megizente: akár ördögben mennének, most
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kellene kegyelmednek azoknak jó szót adni s assecurálni őket, 
jőnének haza, bár Nagy Istvánnak is, az ki minap beszökék, 
megadná kegyelmed az assecuratoriát, de úgy, bogy bejövén 
mindeneket igazán megmondana, ne nyoinorgattatná atyját, atyja- 
fiait, barátit, kik már mind fogva vannak. Marőtinak is kellene 
kegyelmednek jó szót nyútani, az előbbi kegyelmességünk úgy 
az mi conditióval ígértük volt fején lehet ne. Mindezekben 
penig kegyelmednek úgy kellene magát viselni, mintha nekünk 
hírünk sem volna, míg egyéb lehetne benne. Juszuff agát mi 
elhittük Zöldfikár aga tötte némává s beteggé magára nézve is ; 
abban is micsoda satisfactiónk leszen az kajmekámtól, kegyel
med ha eddig nem is, de rövid nap experiálhatja, az jó alkalma
tosságra vigyázni kell kegyelmednek, és büntetését sollieitálni az 
kajmekámnál, az árulóknak is onnét Rodusban való elviteleket. 
Az brassai bíró most itt lévén, megjelentettük neki az dolgot; 
igen-igen menté magát, kinek mi hitelt is adtunk, mivel lm ő 
neki abban része lőtt volna, mi kezünkben az árulók levelét nem 
küldte volna, csak kétséget akarna Székely Mózes efféle beszédé
vel az bírónak szerzeni, hogy inkább magáévá tehetné. Mi az 
bíró hűségében úgy tetszik megnyughatunk.

Barcsai Ákosnak az mire Juszuff aga felelt volt, mi azt 
akkor sem hittük el, hogy ő annak igazán megfeleljen, csak töké
letlenségét, czigányságát akartuk napfényre hozni, kit ezután mi 
hozzánk ne küldözzenek, mert el akarunk nála nélkül lenni, nem 
is akarunk ezután neki fizetni mint árulónknak. Ha most ott 
volna Húszain aga, vagy kinek hijják, az ki jó magyar is, annak 
kellene kegyelmednek jó szót és reménységet nyútani, lia magát 
híven viseli és kegyelmedet mindenről fogja tudósítani valóság
gal, való igazságot tapasztalván kegyelmed hűségében, comrnen- 
dálni fogja nekünk.

Hogy kegyelmetek az galatai áros embert contentálta, azt 
nem bánjuk. lm az kegyelmed írása szerint négy száz tallért 
küldtünk, hogy inkább hitelt szerezhessünk, az többit is az fő- 
követtűl egy fillérig igazán megküldjük. Legyen azon kegyelmed, 
ha azokat az vásárlásokat Szentpáli ki nem hozta vagy meg nem 
vehette volna, vegye és szerezze meg, s minél hamarább küldje 
ki. Az mely rubintok és gyöngyszemek felől kegyelmednek Fejér
várról írtunk, azokat is küldené meg kegyelmed, az mint megír
tuk, minden bizonnyal megküldjük az árát. Az liejuzmál bellest 
akarnánk ha szépen hozná Szentpáli István. Mi, legyen az úr
istennek áldott szent neve, mindnyájan békével s tűrhető állapattal 
vagyunk. Most mindenütt derék aratásunk vagyon, az úristen 
iidőt is jót kezde δ naptól fogva szolgáltatni.

Császár ő felsége mint békéllett meg az saxoniai electorral, 
ím kegyelmednek német nyomtatásban is megküldöttiik, álljon
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kegyelmed ítéletében, császár ő felsége ágensének mutatja-e 
előbb meg (kinek urával, hogy oly parasztul írom, consideratiónk 
is vagyon), vagy Cornelius Hágának, avagy mindeneknek előtte 
az kajmekámnak praesentálja be, az ki nekünk majd mindennél 
inkább tetszenék, pariáltathatná kegyelmed amazoknak. Csak 
tegnap /rák, hogy már Norimberga is megadta volna magát, 
írnak oly hírt is, hogy az belgák igen megverték volna az spa- 
nyor király hadát és Coloniát is megszállották volna, ki ha úgy 
leszen, rövid nap jobban megértjük s kegyelmedet tudósítjuk 
róla, egyéb dolgokról is, az melyek szükségesek lesznek.

Az uj budai vezér még sem érkezék fel, most is egy pos
tánk Lugasra vagyon, ott várja, ha mit érthet Fiát Zsigmond 
felől, kinek Landorfejérváratt kell az vezért várni, éjjel nappal 
kell hozzánk sietni, ottan mindjárt indítjuk Szalánczi uramat, s 
az porta (így) is, tahim ugyan ő kegyelnie leszen az főkövet. 
Ittkin fejér viasz nincsen, hanem sárga viasznak tehetjük sze
rét, ennek is mint jár okúja, kegyelmed írja meg. Mi az kegyel
med hűségében megnyugodtunk, s mi is kegyelmedhez minden 
fejedelmi kegyelmességgel akarunk lenni, s kívánjuk az úristen
től, mostani egészségtelenségét fordítsa jó egészségre, amen. 
Datum in arce Fogaras 7. die Augusti, anno 1635.

Gr. Rakoczy m. p.
Az mely vásárlásokat Szentpálinak hagytunk volt, legyen 

érte kegyelmed, küldje meg, az skofiom arany és ezüst el ne 
maradjon. Az savóval való békességét császár ő felségének hogy 
kegyelmed hamarább érthesse, ím deákul is megküldtük.

Éppen megküldtük az 496 tallért, mert tallérul küldtünk 
nrö 400, aranyat küldtünk uro 48, az ki teszen tallért nro 96, tahim 
még többet közönséges tallért. Felette kegyelmesen parancsoljuk 
kegyelmednek, ha mi elmaradt volna is az Szentpáli István vá
sárlásában, kegyelmed legyen érte, ezen levelünk megadó pos
tánk hozhassa meg mind az rubintokkal és gyongyökk[el] együtt, 
fogyatkozás nélkül megküldjük az árokat. Az minemű jó szagú 
eszközzel szokták császár házait füstölni, az mineműt Réti uram 
is küldött volt, kegyelmed olyant is küldjön vagy 20 okát.

Ahmet aga még közel 200 tallérunkkal volna adós; ha ott 
volna, kegyelmed urgeálná, adná meg; az hitlevélnek mássát, ím 
megküdtük kegyelmednek, azt is, miről contentált. Ahmet aga 
minket ide többről nem contentált, hanem Juszuff agától vöttünk 
volt egy fekete lovacskát 80 közönséges talléron, az többiről sze
gény Mikó urat kellett volna contentálni, kiről szegénynek quien- 
tantiájának {így) kell lenni Ahmet agánál, kegyelmed abból szá
mot vethet vele, mi úgy gondoljuk, 120 tallér leszen hátra.

O zifii: hiányzik.
Eredeti, a fejedelem írása.
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X. 1635. a u g u s z t u s  13.

Georgius Rakoczy dei gratia princeps Transsylvaniae sat.
Generose iidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Szentpáli István conservatorunk tegnap délest két órakor 

juta meg, a kegyelmed levelét is az több nekünk szóló levelekkel 
együtt megliozá. Miben állapadott meg most az Székely Mózesék 
dolga, bőségesen értjük, de még ebben nem akarjuk hagyni, 
kiváltképpen ha az úristen jó alkalmatosságot szolgáltat, hanem az 
főkövet által is urgeálni fogjuk mostani igéretivel (így) effectual·!- 
sát az kajmekámnak, melyet hogy kegyelmed is érthessen és jó 
alkalmatossággal nála sollicitálhasson, ím Szentpálitól küldött 
levelének mássát is megküldöttük kegyelmednek. Az kajmekám- 
nál kegyelmednek mégis sollicitálni kell, előbbi igéreti szerint 
űzesse el az árulókat onnét, kik még szabadon vannak. Ratiója 
kegyelmednek szép lehet, mert noha Székely Mózes vagyon az 
nevezetben, de Marótinak s Horváth Istvánnak tanácsán járt, s 
ezelőtt is az fényes portán mind azok által futotta dolgát, s vala- 
mig azok is vagy szabadon járnak kívül az jediculán, avagy ott 
lesznek, az mi szívünk, elménk csendes addig nem igen lehet, 
sőt ő nagyságát is gyakortább kelletik hiúsítanunk és megtalál
nunk, mert azok soha nem szűnnek meg lator practikájoktól, ő 
nagysága is tőlök búsittatik, országunk is az ő hatalmassága 
athnaméjához erősben ragaszkodhatnék; több efféle szép ra- 
tiókkal kegyelmed előtte viselvén az jó alkalmatosságot, proce- 
dálgasson abban, hogy onnét vitethesse el mind egyig őket, ez 
ily állapatban pedig, a mint kegyelmednek megírtuk Maurer 
Mihálytól is, azon serénykedjék, hogy Marőtit kiildhesse ki, bíz
vást assecurálhatja kegyelmed, úgy az mint már erről kegyelme
det egy nehány ízben informáltuk, duszuf aga is ha felgyógyul 
(noha mi elhittük, csak czigányság dolga), az ő büntetését is 
sollicitálja kegyelmed az kajmekámnál. Azt kegyelmed igen-igen 
okosan cselekedte, hogy az mi s maga becsületiért megszóllalt 
az kajmekám előtt, ezelőtt sem kellett volna az árulókkal egy 
sorban ülni kegyelmednek.

Az ottbenn tanuló ifjú legény felől mi csak úgy írtunk volt, 
ha arra való lőtt volna. Az uj budai vezért megtaláltatjuk az 
árulók állapatjáról is, ezután innét magunkon kivűl hirt nem 
írogatnak. Zölficár dolgáról leszen instructiója az főkövetnek. 
Az főkövet minden bizonnyal 15. Octobris meg fog indulni, és az 
adót beviszi, az ajándékot is az usus szerint az vezéreknek és 
egyebeknek, de hogy azt többítsük, azt mi nem cselekedhetjük,
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mert jövendőre törvénynyé költenék. Az temesvári passa panassza 
nem helyes, mert mi ötét Szalánczi uram által is ez elmúlt ősz
szel nemcsak levelünkkel, hanem ajándékunkkal is meglátogattat- 
tuk, de ő tőle mi semmit nem vöttünk, melyre mi noha nem szű
kültünk, mindazonáltal a mi becsületünkre nézve megvártuk 
volna tőle; ha pedig uj passa volna, úgy is az előbbi usus szerint 
az passának kellene elsőben minket meglátogatni s ajándékával 
tisztelni s nekünk is azután úgy kellene, a kit ha kegyelmed ott 
való kapitihájának megjelent is, nem bánjuk.

Az oda fel való állapatok igen változnak. Vojmartia is 
megadta ő felségének magát, nagy progressussa vagyon császár
nak. Bizonyos, hogy az francziai király nem megvethető haddal 
indult az imperiumban. Most szinte Hamburghban küldtük em
berünket az tenger mellé, ha mi uj hírünk jő, tudósítjuk kegyel
medet. *)

Az kénesőt kegyelmed eladja valamint adhatja, kénesővel 
computálván az hiuzmál béllésért is írása szerint; az több kén
esőt az mint kegyelmed eladhatja, adja el, és vegyen kegyelmed 
három olyan köves kardot, a mineműt Pap Márton hozott; 
czapragot is hármat olyant. Pap Márton az három kardot hozta 
volt pro talleris nro 420, az három czapragot pro talleris nro 600, 
ha kegyelmed még tizenegy mázsa kénesőt ad az béllésért, marad 
úgyis kéneső huszonhárom mázsa, kinek ára teszen circiter 
talleros nro 1200. Az ötszáz tallért ehhez computálván, kit Maurer 
Mihálytól beküldtünk és az 12 tallért, ki kegyelmednél maradt, 
teszen in summa talleros nro 1712. Az czaprag s kardok ára 
teszen talleros nro 1020 ; az virágok kiváltására kelletik oszpora 
nro 4000, ki teszen közönséges tallért nro 40, marad mégis tallér 
nro 652; ezen kegyelmed még vegyen skofium aranyat ötven 
papirossal, kiért kell adni taller, nro 125; ezüstöt húsz papirossal, 
kell érte adni talleros nro 50 ; kell venni két font arany fonalat 
jót, egy font ezüst fonalat; az négy keskeny demeczki kardocs- 
káért talleros nro 40; az mely rubintokat kegyelmednek hagy
tunk volna küldeni és gyöngyöket, arra tudunk talleros nro 357. 
Ha pedig ettől ebben annyi maradna, hogy kegyelmed vehetne 
egy lóra való szerszámot, és az füstölőért is megfizethetne, ve
gyen azt kegyelmed, és ezeket is kegyelmed Maurer Mihálytól 
mind küldje ki, mivel mi is, ha az alkalmatosság engedi, circa 
17. Septembris Várad felé akarunk indulni, érnének ittbenn 
vele. Egyéb dolgokról kegyelmednek ezután írunk. Adja isten,

*) I n n e n  k e z d v e  eg y  f é l i v e n  is m é te lte tik  a  le vé l, m e ly  f é l i v  a l já n  a  f e j e 
d e lem  k e zéve l ez o l v a s h a tó : Ez levelünket vötte-e kegyelmed el nem-e, tudó
sítson róla, az havasalji vajda kezében dirigáltuk volt. Most is kegyelmed
nek kegyelmesen parancsoljuk, vegye meg s küldje ki.
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hallhassunk minden jót kegyelmed felől. Datum in arcé nostra 
Fogaras 13. Augusti, armo 1635.

Gr. Rakoczy m. p.
Szegény Yas János is megholt.
Cz4m: Generoso Balthasari Sebessi de Saard sat.

Eredeti.

XI. 1635. a u g u s z t u s  18.
Adjon az úristen kegyelmednek minden idvösséges jókat.
Mi, legyen [hála] az úristennek, most is békével vagyunk s 

egészséggel, s ma innét ebéd után indulunk, és okvetetlen 24. die 
huius mensis Fejérváratt fogunk lenni, s ha az üdő, alkalmatos
ság fogja mutatni, circa 10. Septembris ki is indulunk Várad 
felé. Reméljük, ha Maurernek békességes útja lehetett, ma vagy 
holnap bemegyen kegyelmedhez, s valamint ez levelünk ott érné, 
kegyelmed ne késlelje, küldje ki mennél hamarább, érhetne még 
bennünket Fejérváratt. Az budai vezérhez ez elmúlt héten is 
postakövetünket küldtük tudósítván, mivel ő nagysága Fejérváratt 
nem akar késni, minden bizonnyal Budára főember követünket 
küldjük hozzá; mi úgy is reméljük, hogy eddig is elindult 
Fejérvárról Buda felé, igen szép tisztességes ajándékot készítet
tünk neki, egy szép bársonyos, atlaczos superlátos hintót arany 
prémest, ki megér 500 ta llért; hat .szép szekeres lovat, ez is 
megér 300 tallért; kész pénzt 600 ta llért; egy szép mosdó me- 
denczét korsóstól, ki megér 200 tallért; hat virágos kupát, ki 
megér 300 tallért, in summa teszen taller, nro 1900. Mi bizony 
egy budai vezérnek is ennyit nem küldtünk; az utánnavalóknak is 
tisztességes ajándékot küldünk. Az kammekámja, kit elől Budára 
küldött volt, még eddig igen-igen emberül viselte magát hozzánk: 
mi is tisztességes ajándékot küldünk neki.

Ittbenn az jégeső sok károkat tőn csak ezen az héten; 
Magyarországban is egy Tolcsva és egy Bene nevű falunk ha
tárin az záporeső megbecsülhetetlen kárt tött az szőlőkben; 
semmi vala az hidegtől esett kár, de ez bezzeg sok grádicscsal 
superálja. Borból igen szűk esztendő fog ez lenni.

Császár ő felségének az imperiumban igen jól succedál az 
hadakozás, Vormatia is megadta magát, az ki nagy hatalmas 
város az imperialis várasok között, szinte az Renus mellett 
vagyon Spirához nem messze, ügy vagyon, az gallus nem meg
vethető haddal indult meg, de annak G állást expediálták számos 
haddal, nem úgy mindazáltal, hogy vele megharczoljon, hanem 
csak tartózza ( íg y ) ,  s ide hátra az király inkább procedálhasson 
dolgában. Félő bizony, succumbálni ne kezdjenek az unitusok, ha 
ezután meg nem fordul az szerencse. Az lengyelek is igen tra-
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ctálják az svedusokkal való békességet s az a híre, meg is fognának 
egyezni, melyről kegyelmednek csak 3 hét alatt is bizonyosbat 
foghatunk írni.

IJgy értjük, az moldvai vajda az fiának akarná szerezni 
az havasali vajdaságot, s most is igen futná az portán ezt az 
dolgot. Kegyelmednek azért igen-igen kegyelmesen és serio 
parancsoljuk, vigyázzon szorgalmatosán és értekezzék, s ha 
valamit érthet, éjjel nappal az havasalji vajdának s nekünk is 
adja értésünkre s minden tehetségével azon legyen, Máté vajdát 
meg ne változtassák, mert nekünk Máté vajda jó szomszédunk, 
Luppul penig rossz, igen kevóly ember; sőt ha kegyelmed módot 
látna benne, azon kellene mesterkedni, hogy változtatnák meg 
Luppult. Ha mi uj hírei lesznek kegyelmednek, s tudósít róla, 
kegyelmesen vesszük kegyelmedtől. Adja isten, hallhassunk 
minden jót kegyelmed felől. Datum in curia Komana, 18. die 
Augusti, anno 1635.

Gr. Rakoczy in. p.
Egy külön féltvén: P. S. Az kegyelmed kijövetele felől hogy 

semmit nem írtunk, azt studio cselekedttik, mert mi oda kegyel
medet nem 8 holnapra, hanem 12. küldtük; s ha kegyelmed jól 
gondolkodott volna felőle, minket azzal kegyelmednek olyan 
intempestive nem is kellett volna búsítani; kiről mi most is ke
gyelmednek egyebet nem írhatunk, hanem az úristen elhozván 
az esztendőt mikor kegyelmed azt az szolgálatot elkezdette, ha egy 
vagy két holnappal továbbra haladna is, de azon vagyunk, mást 
küldjünk be kegyelmed helyett, mert mi igazán írjuk, kedvetlen 
szolgát akármikor is nem kedvellettünk, láváiképpen értvén az 
praefectusnak írt leveléből kegyelmednek olyan szándékát, hogy 
ha ottbenn tartjuk, meg fogjuk bánni. Maga bizony azt az írást 
mi kegyelmedtől nem érdemeltük volna, mivel oda is nem annyira 
magunkért, mind az maga előmenetelinek jutalmáért küldtük 
vala mi kegyelmedet oda; de ha kegyelmed meg nem tudja be
csülni sem az mi fejedelmi kegyelmességünket, sem hazájához 
való szeretetit, lássa, mi hasznát veszi. Conscientiánkat is for
gatja kegyelmed azon írásában, melyet bizony mindennél nehe
zebben szenvedünk, mert régi mondás szerint: fama, fides, oculus 
non patitur iocum; nem is viseltünk kissebb állapatunkban is 
beteges lelkiismeretet. Intjük azért kegyelmedet, ne sértegesse 
conscientiánkat másoknak való irogatásával, mert megnyugodjék 
kegyelmed abban, bizony istennek hálá, tisztával s jóval bírunk, 
mert kegyelmesen nem vehetjük kegyelmedtől.

Ozím : Generoso Balthasari Sebessi de Sárd, continuo in fulgida porta 
ottomannica oratori nostro sat.

Kívül a fejedelem kezével: Sebesi Boldisár.
Ere leti, Bákóczy írása.



208 KEKK ÉS BARABÁS.

X II. 1635. a u g  u sz tu  s 21.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. A 

szent isten sat.
Kegyelmes uram, az havasalji kalarások nagyságodnak 

három rendbeli leveleit 10. Augusti megadván, melyet nagyságod 
Fejérvárrúl expediálván 22., 23., 29. Iulii, melyekből kegyelmes 
uram megértvén az nagyságod parancsolata bőségesen, noha egy 
némelyikére az dolognak nekem is igen nagy gondom volt, vagyon 
is királyképpen az árulóknak kibeszélésére. A Szempáli [uram] ki
menetele után látván az alkalmatosságot, hivattam volt Marótit 
az zsidó által ugyan az ő házához, eleget fogdostam szóval, in
tettem is mindenképpen az nagyságod kegyelinességét is ajánlván 
neki, az Tholdalaghi uram levelét is elolvastam előtte, minden
képpen, az mint isten tudnom adta, eléggé fáradoztam benne, de 
akkor halaszta Székely Mózesre, hogy először vele beszélgetvén 
választ hoz nekem, és mindenekről tudósít; de kegyelmes uram 
abban semmi nem telék, nem is telik, mert merő tökéletlenség 
dolgok, csalárdság. Igen nagy reménység viseli őket, hogy mihelyt 
az császár megjűne, mindjárást beküld éné őket fejedelemségre, 
mivel megígérte volna. Igaz is penig kegyelmes uram, hogy meg
ígérte, mostan is levelet küldött az császár, igen biztatá, hogy 
tűrjön, várjon míg haza jű, mindjárást beküldi, nemkülömben 
mintegy Báthori Gáborral úgy cselekeszik nagyságoddal is 
kétfelől is hadakat bocsátván nagyságodra, innen az két olá vaj
dákat törökkel együtt, másfelől a végbelieket és így nagyságodat 
kiűzeti országúkul. Mely dolgokat az vezér kihaja asztalánál ebéd 
felett beszélgetett az kihaja Székely Mózesnek. Mikor az jedikulá- 
ban vitték még kérdezősködött az kihaja Székely Mózestől: mivel 
ajándékozná meg ötöt, ha az fejedelemségre mehet; amaz min
denképpen ajánlotta magát. Ennek ez dolognak így mentem ke
gyelmes uram végére igazán, hogy nekem vala egy brassai fi, ifjú 
legény szakácsom, az ki negyed napig az bemenetelünkkort élig 
lön nálam, elszöktették tőlem Zöldfikár és az háznál való hamis 
csausz, az kit kivetettünk mostan, azok kedveskedtenek az vezér 
kihajának vele és ott vagyon, immár alkalmasint tud törökül, ez 
inas az asztalnál udvaríott és minden beszélgetéseket eszében 
tartotta, reá is vigyázván, nekem egy czédulában igen titkon egy 
görögtül megírta; azután hozzá küldöttem az itt tanuló ifjú le
gényt is, eszerint neki is megmondotta és megizente tőle nekem, 
hogy így biztatta az kihaja Székely Mózest; itt kegyelmes uram 
nem titok, hanem igen publice beszélik mind az egész várason.

Az mi az Juszuf aga dolgait nézi, még eddig csak abban 
vagyon dolga, merő tökéletlenség és czigányság minden dolga,
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eléggé fogdostam szép szóval, ígértem, ajánlottam nagyságodnak 
minden kegyelmességét neki, az Barcsai Ákos uram levelét is 
elolvastam előtte, de semmit sem vehetők ki belőle, nem akar 
szólani mint az föld, maga most immár megszólalt; hogy penig 
kegyelmes uram az vezér megbüntesse, azt nem cselekeszi, mert 
egyáltaljába csak színül vannak hozzánk, csak egy jó akarója 
is nagyságodnak itt mostan nincsen, mind Mózesék pártja azok, 
a kizlár aga, az bosztancsi hassa, az jancsár aga, az teftedár, 
maga is az kajmekám mind az kik itthon vannak, ugyanazok 
verték is el róla az vezért, hogy ne küldje Bodusban Mózest, 
mert elküldi vala. Nagyságod kegyelmesen megbocsásson, hogy 
semmi örvendetes híreket nagyságodnak nem írhatok, mindazon
által az úristen mind jobban adhatja és minden hamis, gonosz 
igyekezeteket meggátolhatja és minden jót hozhat ki belőle, 
legyünk jó reménységben, az úristen megtart bennünket.

Az Mikó Ferencz uram halálát értvén az nagyságod leve- 
lébűl, bizony kegyelmes uram egy részről elég kár megholta, de 
más részrűl az isten penig hogy kivette ez világbúi, mert az itt 
benn levő árulóknak igen nagy reménységek volt hozzá, úgy any- 
nyira, hogy Maróti szájábúl hallottam magam hogy azt mondta, 
hogy csak egy ember akarja, mindjárást beküldi az császár 
Mózest az erdélyi fejedelemségre, még Drinápolynál hogy volt 
az császár, akkor is Murtozán által be akarta volna küldeni, de 
csak egy emberen múlt el akkor is, az az ember nem javallottá 
és abban kellett elmúlni; az egy ember nem egyéb volt, hanem 
Mikó Ferencz, ezt nyilván elhigyje nagyságod. Hogy most meg
értették halálát, igen-igen búsulnak rajta.

Az felső országbeli híreket kiszedegetvén az nagyságod 
leveleiből törökül fordittattam Zöldfikárral az mely nap érkezé
nek vele, másod nap beadók az kajmókámnak, nem igen tetszők 
neki kivályképen az csaták állapotja, azt tolmácsoltatá, hogy 
megírja az végekben minden bassáknak, békéknek, hogy super- 
sedeáljanak, ne indítsanak háborúságra való okot, mert bizony 
mind megöleti őket. _

Bizonyoson írhatom nagyságodnak, hogy Csafer bassát, az 
budai vezér ki volt, megölték, el is temették ugyan Budán, talám 
nagyságodnak is értésére lehet eddig.

Az vásárlásról mostan nagyságodnak semmit sem írok, 
hanem Maurer uramtúl tudósítom nagyságodat bőségesen. 18. 
Augusti érkezők'be Maurer uram is a lovai igen elbágyadtak, 
hitványnak itt kelletik három vagy négy nap mulatni lovai ked
vűért, ezalatt talám valami uj híreink is, jöhetnek valamely felől; 
az kik eddig voltak, ime irtain egy fél árkos papirosra, ez levél
ben includálván nagyságodnak küldöm. Mindezek után az úristen
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nagyságodat sok esztendőkig tartsa meg sut. Datum Konstanti
nápoly die 21. Augusti, anno 1685.

Nagyságodnak alázatos, igaz hű szolgája
Sebessi Boldizsár m. p.

Egy negyed íven: P. 8. Alázatosan jelentein nagyságodnak 
mint kegyelmes uramnak, nagyságodnál nyilván lehet, hogy 
Szempáli uram által is írtam volt nagyságodnak az én állapatom 
felől. Immár lassan-lassan isten elhozván az adónak beküldésé
nek is idejét, tudhatja penig nagyságod azt, hogy az régi szokás 
szerint mindenkoron az főkövettel szokták beküldeni az kapiki- 
hákat, hogy egyiket az másikkal kiváltassák; én is szegény igaz 
hű szolgája nagyságodnak alázatosan könyörgök mint kegyelmes 
uramnak, nagyságod tekintse az istent elsőben, annakutánna 
az én szegényrendű állapatocskámat, ne terheljen erőm felett 
való terhes szolgálattal tovább, hiszem elég egy ilyen szegény
rendű nemes embertűi, hogy ha esztendeig hazámért rabságot és 
házamnál való kimondhatatlan sok károkot, fogyatkozásokat 
szenvedek, feleségemet, gyermekimet számkivetésre hagytam, ha
nem mutassa kegyelmességét nagyságod hozzám, szabadítson ki 
innét, ne kellessék életemnek itt az pogány nemzet között el
fogyni, hiszem ittkin is kegyelmes uram életem fogytáig nagy
ságod szegény szolgája lévén, valamire elégségesnek ítél nagysá
god, jó szível szolgálok mint kegyelmes uramnak, mert ha ebben 
nagyságod kegyelmességét nem mutatja, nem tudom azután is 
mire menjek haza, ha szintén életemet isten megtartja is ; nem 
olyan állapot vagyon itt mostan az portán, hogy annyi ideig 
lehessen itt egy kapikihaja, nemhogy én lehetnék, mert itt sem 
becsületünk sem élésünk semmi nincsen, itt bizony csak propter 
formam hogy itt vagyunk. Én kegyelmes uram még sem reméllet- 
tem azt, hogy nagyságod tovább tartasson itt esztendőmnél, 
mivel nem is tartozom de hire vele, hanem csak esztendeig, 
másokkal is próbáltassa nagyságod, az kiknek nagyságod feje
delemségében sok kegyelmességét mutatta másoknak instan- 
tiájokra, eleget gyűtöttek, hozzanak be ide benne, mert igazán 
mondom kegyelmes uram, hogy oly megháborodott szível vagyok, 
hogy csak az isten tudná megmondani; nem reméllettem volna 
én nagyságodnak ilyen kegyelmességét, hogy rabságra vessen 
nagyságod és így epedjek, fogyjak el az nagyságod szolgálata 
mellett, feleségem, gyermekim, cselédim éhhel halóvá legyenek. 
Mégis nagyságodnak mint kegyelmes uramnak könyörgök az 
istenért is és az nagyságod jó szerencsés előmeneteliért, hogy 
mutassa kegyelmességét szegény szolgájához, kiért az isten nagy
ságodat sok jókkal áldja meg érette.

Nagyságodtól mint kegyelmes uramtól jó választ várok.



, Egy külön félíven: Az ide be való hírekrűl nagyságodnak 
azt írhatom, hogy igen nehéz igaz híreknek végére menni itt az 
császár állapotja felől; mindazonáltal mind addig hallgatózom 
és expiskálódom némely jó akaróink által, hogy ugyan mégis 
sokat meghallunk benne, micsoda állapatjok vagyon. Ez elmúlt 
9.1ulii érkezvén az császár hadábúl egy lónyergelője az császár
nak, az ki ugyan bizonyos dolgokat beszélett egy török barátunk
nak, nem tudván hogy ide tartana hozzánk; azt beszélette, hogy 
az császár Ezdrumban kiválogatván hadainak a színét az rosz- 
szát, örögit, betegeseit az embereknek és marháknak is ott 
hagyta; olyan szándékkal volt, hogy minden hadával meg
nyugodjék vagy két hétig, de az fővezér nem javallván tovább 
nem engedte nyugonni hatod napnál. Minekelőtte megindult 
volna, elöljáróban Abaza bassának az öcscsét öt ezered magával 
elbocsátván, hogy megkémljék az kazult, mi állapattal lehet és ... 
fogjanak. Azok elmenvén az kazalnak is vigyázása és lesse lévén 
egy nehány lovast kibocsátván eleikben és hátot adván nekik 
szinte az lesre űzték őket, amazok is oly emberül forgódván, hogy 
mindegy lábig levágták azokat, csak egy nehányod magával sza
ladt el Aboza (így). Megértvén ezt az nagy gazda, igen megbúsult 
rajta és mindjárást két vezéreket Kucsug Amhátot és más vezért 
is, kinek nevit nem tudom, negyven ezered magokkal válogatott 
néppel elbocsátá, hogy Reván alá menjenek és sancznak való 
helyet járjanak, hóimét volna módjok az várvítatásban és tábor
nak való helyek hun lehetne s az kazulnak volna-e derekas hada, 
tudnák meg bizonyoson hozni. Azok is elmenvén bebocsátották 
őket az kazulok magokat elrejtvén, hogy immár mikor ezek nagy 
bátorsággal nyargalnák az vár alját és senkitűi nem félnének, 
egy éjjel a hun leszállóit az tábor, megütette az kazul, mind 
levágták őket az mint mondják, csak száz is abban el nem jött; 
azután más bassa hada féle hozott. . .az kazulok közül mint
egy tizenhatig valót, három főember is békék lévén köztök, 
az nagy gazda eleiben vitték őket, ott igen megexaminálván 
maga az gazda, megtudakozván mit akarna az kazul, nem félne 
ő tőle, hogy porrá teszi országát magát is rabbá, miért nem 
hajolna meg. Emezek azt felelvén: mi hatalmas császár csak 
szolgák vagyunk, az mit nekünk parancsol az kazul, abban kell 
eljárnunk, vagy ölet vagy vágat hatalmasságod, azt mondhatjuk, 
hogy egyáltaljában meg nem hódol az mi urunk; okát azt 
mondja: hogy ha Revánt, Babilont, más várat is, kinek nem 
tudom nevét, ha ezeket neki adnám és az országnak adaját be
szolgáltatnám s rabja akarnék lenni, úgy tudom megbékélhetném 
vele, de nem cselekeszem; ha penig követünket küldenők is 
hozzá, megöletné; és ezekre az okokra képest nem hódolok, 
istenre hagyom minden ügyemet, váljék el egyfelé, kinek isten
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adja az diadalmot, legyen azé. Ezeket 'azokat megmondván az 
nagy gazdának, mindjárást ott szeme előtt levágatta az többit, 
csak a három főembert hagyta meg.

Murtazán hassa felől azt írhatom nagyságodnak, hogy egy 
Halii passa nevű vezért öletett meg az császárral büntelenül, 
azután eszében vevén az császár magát is meg akarta öletni az 
hóhért is előhívatván, maga szeme előtt le is térdepeltette volt, 
fojtogatni is kezdette volt a hóhér, az fővezér ott találván szeren
cséjéül lenni, térdére esvén egy néhányszor és megcsókolván az 
földet és az gazda lábait kegyelmet nyert nagy nehezen akkor 
neki, de ugyan megígérte neki, hogy ezután is meg kell lenni; 
arra való boszuságból olyan gyalázatos tisztet parancsolt neki, 
hogy az egész hadainak zsákmányos szolgáknak legyen vezére és 
úgy viseljen gondot reájok, hogy ha elvesznek berniek, meg kell 
érte halni. Tatár kegyelmes uram csak egy sincsen mellette még 
eddig, bizonyos, mert nem mehettek által az Kasmír országán, ki 
az kazultól függ és szomszédja is, noha az császárnak is adót ad, 
de inkább mégis a szomszéd mellett fogott. Csak drágaság, 
betegség igen nagy vagyon közöttük, noha azelőtt olyan hír jut 
vala, hogy elment volna a kazul előtte minden hadaival, de nem 
igaz volt, mert Kován városán túl négy napi járó földön vagyon 
táborban igen nagy erővel, vagyon két száz ezer néppel, azelőtt 
nyolczvan ezeret mondnak vala, de most igazabban mondják, 
Kevánban is gyalogja tizenhat ezer vagyon, lovassá négy vagy öt 
ezer csak, gyermeket és asszonyembert nem hagytak benne, csak 
az vitézlő rendet. Igen jó reménységben legyünk kegyelmes uram, 
mert az mint az indulatja vagyon, nagyon is rosszul kezd sukce- 
dálni neki, megbünteti isten, mert igen felfualkodással vagyon 
és nagy tirannussággal az maga hadai között is, mind egyaránt vá
gatja őket, ő is elég ellenség rajtok. I tt igen félnek az kozákoktól 
az Eeketetengeren és az Eejértengerről is igen tartanak, csak 
minapában is valami csavargó kozákok egy nehány sajkákkal alá 
jővén oly hírt vittek volt az táborban, hogy annyira megbódulva 
voltak, hogy csak alig csendesíthette le az gazda őket, míg 
postája érkezék ide be éjjel nappal jüvén, innen ügy írta meg az 
kajmekám az dolgot, úgy csendesíték le.

Az nagyságod leveleiben írt híreket odafel valókat ki
szedegetvén, a ki illett törökül fordittattam Zöldfikárral, 21- 
egyedik Augusti adtam be az vezérnek, melyek nem szinte kedve 
szerint lőnek, kivályképen az csaták állapatja azt tolmácsol- 
tatván, hogy megírja mindenüvé az végekben, hogy supersedeál- 
janak, alioquin rosszul járnak az békék, bassák.

Ozím: Serenissimo principi domino Georgio Eakoczy sat.
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A fejedelem kezével: 4. die Sept. Λ. I. 1635., havasalji vajda szolgája 
Bálint deák post meridiem hora 2.

Eredeti.

X III. 1635. a u g u s z t u s  21.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint jó akaró sógor 
uramnak sat.

Kegyelmedet mint igaz jó akaró sógor uramat kelleték 
megtalálnom írásom által bízván az kegyelmed atyaliságához. 
Kegyelmednél nyilván vagyon, miben lőtt legyen állapatom) hogy 
az én kegyelmes uram csak elő rántván mint egy rósz korpás 
zsákot, ide be az portára kiilde ilyen nagy súlyos szolgálatra 
avagy inkább rabságra, még csak könyörgésemet is meg nem 
akarván hallani, hanem csak eligazíta ő nagysága. Immár uram 
ekkedig az én vékony értékem és állapatocskám szerint az mint 
elérkeztem a szolgálatra, minden módon azon igyekeztem, hogy 
fogyatkozás ne essék dolgomban; úgy is gondolom, hogy ha 
szintén esett volna is valami kicsiny fogyatkozás, az sem volna 
csoda az minémű áruló tolmácsunk vagyon.

Ez elmúlt 10. Augusti hozák ő nagyságának az kalarások 
három leveleit, az egyikbűi úgy veszem eszemben az ő nagysága 
írásábúl, mintha esztendőre is ittbenn akarna ő nagysága hagyni 
nem tudom micsoda conscientiátúl viseltetvén ő nagysága, ha 
ugyan el akar-e vesztetni avagy rabbá akar tétetni, avagy azt 
akarja-e, hogy feleségem, gyermekim, házamnépe mind éhhel 
halóvá legyenek, hiszem uram mind isten s mind az emberek 
megítélhetik, hogy engem is nem terhelhetne ő nagysága feljebb, 
mint előttem való kapikihákat, nem is tartozom tovább eszten
dőnél hogy senki rabságát viseljem. Ha ő nagysága arra néz, 
hogy az adó behozásik nem telik el esztendőm, nem én vétkem, 
mert tudja kegyelmed, hogy négy egész holnapig vekektete (így) 
ő nagysága, házamtól csak egy nyommá sem mehettem, semmi 
életet nem kereshettem házamnépinek, gondolván azt, hogy azt 
sem tudom, mely órában érkezik az ő nagysága parancsolatja 
az megindulásról; ha akkor megindított volna ő nagysága, most 
igen jókor esnék az esztendőnek eltelése. Egyik ratio ez. Másik az, 
hogy ha szintén egy vagy két holnap híja lenne is az esztendőm
nek, mivel az adót mostan októberben fogja beküldeni ő nagysága, 
úgymint 26. napjára szent Demeter napjára, a követnek is legto
vább ittbenn mulatósa egy holnapig, lehet az, hogy novembert itt 
fogj a eltölteni, deczemberben ha kiindulhat, a haza menetellel úgyis 
csak egy holnap híja lehetne az én esztendőmnek, mert én házamtúl 
ultima Tnnuarii indultam ki, el is betegesedtem, semmi egészségem
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nincsen, miolta Szempáli uram kijött, bizony két ízben is feküd
tem meg az ágyat, mostan is csak nagy erővel írtam leveleket, 
mivel senki nincs mellettem, az ki írásbúi valami segítséggel 
lenne. Kegyelmedet kérem az istenért is, hogy kegyelmed szóljon 
mind Gerendi Márton uramnak s mind másoknak az kiket 
gondolna, hogy kegyelmeddel együtt szolgál [nájnak ő nagysága 
előtt az én kiszabadulásomban; Macskási uramnak is írtam ; ő 
nagysága ittkin szolgáltasson velem, valamire elégségesnek ítél, 
életem fogytáig igyekezem ő nagyságát szolgálni mint kegyelmes 
uramat, csak ebbűi az rabságból szabadítson ki ő nagysága, 
írtam volt Szempáli uramtúl ő nagyságának ezen dolog felől, 
most is írtam. Kegyelmed azért fáradjon benne, ha isten éltet, 
háládatlan nem leszek érette. Ha penig ő nagysága semmi 
kegyelmességét nem akarja mutatni, hanem csak az nagy kemény
ségben akarja magát tartani s ki nem akar szabadittatni, kegyel
mednek hűtőmre telkemre írom, hogy nem fog használni ő nagy
sága vele, ha engemet erővel rabságban szolgáltat, mert én sem 
tartozom többel mint szintén a többi meglássa ő nagysága. 
Mindezek után a szent isten kegyelmedet tartsa meg jó egészség
ben sok esztendeig mind az édes húgaimmal egyetemben. Datum 
Konstantinápoly die 21. Augusti, anno 1635.

Kegyelmednek
jó akaró sógora 

Sebessi Boldizsár m. p.

P. S. Uram azelőtt is írtam volt kegyelmednek valami öt 
bokor uj keresztyénkések felől hogy küldjön kegyelmed, valami 
az ára leszen, kegyelmed írja meg, az minemű marha kívántatik 
itt való kegyelmednek, olyant veszek az árával és kiküldőm 
kegyelmednek; ne legyenek igen drága érők; két-két kés legyen 
egy- egy hüvelyben, ne is legyenek igen nagyok, csak apró szerűek, 
csakhogy szép formák legyenek.

Czirn.: Generoso domino Volfgango 7Jeli de Sard universorum bonorum 
illustrissimae suae celsitudinis praefecto neonon decimarum arendatori in 
Transsylvania etc. domino mihi et affini observandissimo.

Eredeti.

XIY. 1635. a u g u s z t u s  21.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint nekem jó akaró 
uramnak sat. A szent isten sat.

Kegyelmedet mint jó akaró uramat kényszerittetem írásom 
által nagy biztomban megtalálnom az én innen való kiszaba
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dulásom felől. Kegyelmednél is nyilván lehet, az én szegény 
renden való állapatocskám miben volt s vagyon is csak azulta 
is, miolta ide vagyok, csak isten tudja, szegény feleségem, házam- 
népestűl mint s hogy éltek nem lévén csak egy pénz jövedelmek 
is sohonnan, én is innen belől is nem táplálhattam őket, mivel 
nekem sincsen, magam is csak vagyok a mint vagyok ittbenn is az 
mostani állapathoz képest. Kegyelmedet az istenért is kérem mint 
uramot, kegyelmed legyen jó töröködő urunknál ő nagyságánál, 
hogy ő nagysága az adó bekiildésekort küldjön más kapikihát he
lyettem. írtam ő nagyságának is ez dologról, praefectus uramnak is 
írtam, kegyelmed több jó akaróit is kérje hozzá, szóljanak kegyel
meddel együtt, ne fogyassa ő nagysága ittbenn életemet az pogá- 
nyok között, hanem vegye szolgálatomat ittkin, valamire ő nagy
sága elégségesnek ítél, életem fogytáig igyekezem ő nagyságát 
szolgálni mint kegyelmes uramot; de az ittbenn levő szolgálatra 
elégtelen vagyok és annyira elbetegesedtem, hogy két pénz ára 
egészségem nincsen se magamnak, se szolgáimnak, ő nagysága 
ilyen szegény voltomra ne erőltessen erőm felett ilyen nagy súlyos 
szolgálattal, mert az isten is szánja az én itt való nyomorú
ságomat. Hiszem én is uram nem fától szakadtam volna, hanem 
az nemes vármegye egyik tagja volnék, kegyelmeteknek kellene 
valamiben könnyebbíteni dolgomat ő nagysága előtt, nam más 
kapikihákat ő nagysága tovább nem tartatott ittbenn esztendőnél, 
én hozzám is alázatos szegény szolgájához mutassa kegyelnies- 
ségét s ne tartasson tovább rabságban, hiszem elég egy ilyen 
szegényrendű nemes embertűi esztendeig rabságot szenvedni 
hazájáért, próbáltasson ő nagysága másokkal is, hadd lássák, mi 
ízű az porta kenyere. Az istenért az lelked üdvösségiért kérem 
kegyelmedet, mutassa minden jó akaratját kegyelmed hozzám, 
kit én is kegyelmednek, az kegyelmed fiainak is teljes életemben 
szolgálhassak meg, az isten is minden jót adjon kegyelmednek 
érette. Mindezek után a szent isten kegyelmedet tartsa meg jó 
egészségben sat. Datum Konstantinápoly die 21. Augusti, anno 
1635.

Kegyelmednek
szeretettel szolgál 

Sebessi Boldizsár m. p.
Chím: Az nemzetes és vitézlő Macskásai Ferencz uramnak, az mi 

kegyelmes urunknak belső-tanácsának és udvari kapitányának, Fejérvár
megyének főispánjának, nekem jó akaró uramnak adassék ez levelem.

Eredeti.
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XV. 1635. a u g u s z t u s  21.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint nekem jó akaró 
uramnak sat.

Kegyelmednek uram az elmúlt napokban is küldöttem vala 
egy levelemet az vajda kalarássitúl, megadták-e avagy nem, nem 
tudom. írtam  vala kegyelmednek az Marótiék állapatja felől, 
hogy akkor igen jó alkalmatosság vala a dologban, mivel igen 
megszeppentek vala; balaszta Székely Mózesre, hogy vele beszél
getvén választ ad, de merő csalárdság minden dolgok, más re
ménység viseli őket, ahhoz bíznak. Uram kegyelmednél nyilván 
lehet az ittbenn való rabságos állapotom, s mind ottkün való 
házamnál levő sok káraim, fogyatkozásba mennyik lehetnek, 
csak az isten tudhatja. Immár lassan-lassan az úristen elhozdo- 
galja az adónak beküldésinek is idejét, kegyelmedet mint jó 
akaró uramot az istenért is kérem, hogy kegyelmed több jó akaró 
urainkkal töröködjék urunknál ő nagyságánál, hogy küldjön 
más kapikiát, váltasson ki innen ez pogány hazug nemzetség 
közül, próbáltassa másokkal is az portai kenyeret, hiszem elég 
leszen egy ilyen szegényrendű nemes embernek esztendeig ilyen 
súlyos szolgálatot vonnom; nem is tartozom de iure tovább vele, 
hiszem ő nagysága Erdélyben elég embert talál, az ki külömben 
megfelelhet a szolgálatnak; látja isten, hogy el is betegesedtem, 
hogy semmi egészségem nem szolgál se magamnak, se szolgáim
nak, hiszem ő nagyságának ottkün, a mire elégséges leszek, 
életem fogytáig szolgálok. írtam Macskási uramnak, praefectus 
uramnak is, kegyelmed ő kegyelmekkel cgyetértvén szolgáljon 
ebben az dologban, kiért az úristen kegyelmedet áldja meg 
érette, én is teljes életemben' szolgálhassak meg kegyelmednek 
mint uramnak. Szempáli uram által is írtam volt ő nagyságának 
erről az dologról, hogy ne vethesse ő nagysága azt, hogy idején 
korán értésére nem adtam, mostan is írtam könyörgő levelet ő 
nagyságának, ha kegyelmességét mutatja ő nagysága ilyen sze
gény, igaz, hű szolgájához, azt ő nagyságának mint kegyelmes 
uramnak megszolgálom; ha penig csak annyi keménységben 
tartja magát ő nagysága, lássa, de bizonyos legyen ő nagysága 
benne, hogy semmi utón el nem maradok az követ urtúl, hanem 
kimegyek akár megyen (t<pj) ő nagysága; tudja azt kegyelmed, 
hogy négy egész holnapig várakoztata ő nagysága bennünket, én 
semmi dolgomhoz nem láthattam, házamtól csak egy nyommá sem 
mehettem várván minden órában csak az ő nagysága parancso
latját, hogy meginduljak, ezt itt az útban tölthettük volna el, 
nekem csak annyi, mint ha ugyan itt töltöttem volna el. Mivel ő 
nagyságán múlt el, nem mi rajtunk, mégis édes jó akaró uram 
kérem kegyelmedet, legyen minden segítséggel isten után ebben
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az dologban, nekem is jó akarójának kegyelmed parancsoljon, jó 
szível szolgálok kegyelmednek mint uramnak. Mindezek után az 
úristen sat. Datum Konstantinápoly die 21. Augusti, anno 1635.

Kegyelmednek szeretettel szolgál 
kegyelmed jó akarója 

Sebessi Boldizsár m. p.
Czim : Az nemzete* és vitézin Tholdalaghi Mihály uramnak sat.

Eredeti.

XVI. 1635. a u g u s z t u s  26.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. A szent isten sat.
Továbbá kegyelmes uram az nagyságod nekem küldött 

leveleit Maurer Mihály uram 18. Augusti megadván, megértettem 
nagyságtoknak országával együtt való békével és csendességgel 
való létét és jó egészségét, melyért az úristennek legyen áldott 
szent neve, ennekutánna is ezen kegyes isteni áldása maradjon 
nagyságtokon mindvégiglen.

Nagyságod ír nekem az Juszuf aga dolga felől, hogy az Bar
csai Ákosnak tött ígéretét beteljesíti-e avagy nem, venném ki 
belőle; neki küldött levelét is megadván el is olvasván előtte 
megcselekedtem. Eléggé ajánlottam nagyságod kegyelmességét, 
jó akaratját neki, mindenképpen rajta voltam, hogy mit vehessek 
ki tőle, de kegyelmes uram minden dolga álnokság, tökéletlen
ség ; a /t mondja, hogy minden hazukságra, tökéletlenségre Bar
csai Ákos adott utat, okot vele elhitetvén, hogy Székely Mózes
nek igen jó akarója, sőt ugyan sógora volna, és minden jót kí
vánna neki, az ő szavaira képest mondott volna a mit mondott 
volna, de ő senkit nem nevezett volna, hogy tudná, kik volnának 
Székely Mózes complicessi, nagy esküéssel eskiitt meg előttem 
az ő hamis hitére. Végre kegyelmes uram mind addig fogdosván 
szóval mikor Mikó Ferenczet kérdettem volna tőle, hogy ha 
volt-e részes a Székely Mózessel való áruitatásban, arra azt 
mondá, hogy volt igenis, kivályképen ő volt nagyobb oka az árui
tatásnak, ő hozzá bíztak ezek is az árulók. Immár kegyelmes 
uram adhatunk-e hitelt szavának nem-e, nagyságod bölcs ítéleti 
ra jta ; azt hiszem kegyelmes uram, hogy alkalmasint talám eddig 
is nagyságod megtudhatta avagy érthetett felőle, volt-e részes 
benne avagy nem.

Az több árulók felől is ír nagyságod nekem mint viseljem 
magamat hozzájok, és ez mostani alkalmatossággal kibeszéljem 
őket assecurálván az nagyságod kegyelmessége felől. Ha szintén 
nagyságod nem urgeálná is, megfordult kegyelmes uram az 
fejemben, igenis voltam rajta, leszek is ennekutánna is, csak lássam



218 BEKE ÉS BARABÁS.

módját, idejét és1 az alkalmatosságot, megpróbálom őket, mire 
vehetem; bárcsak Nagy Istvánt vehetnem reá, de az mint ennek- 
előtte is nagyságodnak megírtam egy nehány levelemben, igen 
nagy bizodalmok vagyon, talám az úristen mind jobban adja, 
nem úgy mint ők elgondolták.

Nagyságod valami vásárlást parancsolt volt mind Maurer 
uram által s mind azelőtt való leveleiben. Én kegyelmes uram igen 
vékony vásárló ember vagyok, nemhogy nagyságodnak tudnék kedve 
szerint vásáriam, de még magamnak is igen rossz vásárló ember 
vagyok; mindazonáltal kegyelmes uram az nagyságod paran
csolatja szerint mindeneket megvásárlottunk Maurer urammal, 
nagyságodnak kedve szerint leszen-e nem-e, bizony igen félek 
rajta, hogy talám nagyságod nem fogja kedvelni kivályképpen az 
gyöngyöt. Bizony kegyelmes uram sokat jártattam ezért is az 
míg találtak, nem kaphatni szép gyöngyöt itt olyant mint az 
forma gyöngy, mindazáltal ha valami műben való leszen, talám 
meglehet, sok közül választottuk ezt is ; az negyvennyolcz szem 
gyöngyért egy mázsa kénesét és huszonnégy okát adtam, rubintot 
is negyvenötöt küldtem az minóműeket az sok közül választottuk 
nagy minden veszéllyel; igen szűk kegyelmes uram itt afféle 
marha, mivel mind Persiábúl jött ide azelőtt, mostan nem jöhet. 
Füstölni való matériát is vöttem kegyelmes uram tizenöt okát, 
okáját nyolczszáz oszporán, hat okát kivitt Maurer uram, az 
többi ittbenn maradt. Aranyfonalat is vöttünk háromszáz drainot; 
egy vég patyolatot is asszonyunk számára, annál itt sohult 
szebbet nem találtunk, elhigyje nagyságod. Hevedernek való 
majczot is vöttünk. Az nagyságod övét is kiküldöttem. Az 
szablya vasakot az beküldött formára tiz-tiz tallér alól meg 
nem csinálják; mi igen drágállók, nagyságod tudósítson róla, ha 
megcsináltassuk-e avagy ne. Az nagyságod nekem küldött ötszáz 
tallért megadván Maurer uram elvásárlottunk benne száz negyvent 
nagyságod számára, a melyrűl suscriptióm és pecsétem alatt 
való jegyzést vitt ki Maurer uram, abból nagyságod megtud
hatja, hová költöttük, háromszázhatvan tallér maradott nálam, 
kit az szőcsnek az hiuzmál béllés árában kell adnom, az többirűl 
kénesővel contentálom, maradunk adósok csak az galatai Haczi 
Aszán nevű árosembernek, ki elvár az adó behozásának idejéig; 
úgy tetszik, hogy négyszázkilenczvenhárom tallérral vagyunk 
adósok, azt nagyságod megküldje. Az nálam hagyatottkénesőrűl 
kegyelmes uram nagyságodnak számot adok, kit hová költöttem, 
az ki megvagyon hanem ha azt is vásárlásban temporáljuk el, 
alioquin el nem adhatjuk kész pénzen, mert azt is Persiában 
szokták volt vinni, mostan nem vihetik sohová, azért nem kell 
senkinek. Az viasznak okája kegyelmes uram itt hatvanöt-hetven 
oszporán kel el, nagyságod micsoda nyereséget vehet rajta ahoz-
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képest mint Erdélyben jár fontja, megítélheti; igaz, hogy itt 
kész pénzen is örömest elveszik, marha árában annál inkább.

Pap Márton uram ittbenn létében ígérte volt az házhoz 
szolgáló zsidónak, hogy nagyságodnál töröködik az fizetése, 
ruházatja felől, azolta én is kegyelmes uram nyughatatlan lévén 
miatta, sollicitált sokszor, hogy adnék akár csak egy mázsa 
kénesőt ruházatjára, most hogy Maurer uram beérkezék, ő ke
gyelmét is sollicitálván serio azt praetendálván, hogy egy erdélyi 
hatalmas fejedelem szolgája lévén ilyen rongyosan szégyenli 
csak ki is menni az városban; errekópest kegyelmes uram egy 
mázsa kénesőt adtam neki, az melynek az árával mindjárást ruhá
zatra való posztót vött, ha nagyságod nem nehezteli, hogy pa
rancsolatom nem lévén róla nagyságodtól, azt nagyságodtól én 
is szegény szolgája lévén megszolgálom; ha penig nagyságod 
nem akarja acceptálni, meg kell az árát adni, nagyságod kárt 
nem vall, de úgy tetszik kegyelmes uram, hogy eleget talpal, 
szolgál éjjel nappal nyavalyás, talám megérdemli ebbéli hozzá 
való nagyságod kegyehnességét.

Nagyságodnak ide való híreket ezeket bizonyoson írhatom, 
hogy az hatalmas császár megvötte az kazulnak egy Pcván 
nevű erős vég várát ostrommal vitatván három vagy négy felől 
is igen nagy barom-álgyukkal, melyeknek csak az egyikét is 
negyven bialok vonták, egyiket az kapujának fordittatván, maga 
az császár az lövő szerszám mellett lévén elsőben is úgy lőtette, 
a kapuja kétfelé szakadott, másodszor is neki igazittatván az 
kapu felett való tornyot úgy találtató Iőtetni, hogy egyszersmind 
leszakadott sok benne való embereknek veszedelmekkel; úgy 
vagyon, hogy az császár hadaiban is sok veszett el, mert első
ben igen jól lorgódtak az kazulnak emberi is úgy annyira lőttek 
ki, hogy sohult sánczot nem vettethet volt az császár, de végre az 
fővezér egyik nagy álgyuval egyfelől, Kucsuk Ámhát ismég ugyan 
olyan nagy barom-ágyúval, népével, harmad felől maga az császár, 
úgy vitatták majd mintegy kilenczed napig, látván az benne valók, 
hogy meg nem tarthatják, kijüttek belőle ketten az kik gyeneráli- 
sok voltak az várban és megadván az várat az császárnak megke
gyelmezett nekik, sőt ugyan el is bocsátotta őket, az kik vissza 
akartak menni az kazul hűségéhez, az ki peniglen az császárhoz 
hajlott, azokat is békével meghagyván mellette vannak; az főbassá- 
nak neve emir Gyune Canogli, neki az boznasági bassaságot adták, 
úgy halljuk hogy jű is útjában volna, de ezt nagyságodnak 
bizonnyal nem írhatom. Az sok hírek közül ma hallám azt is, 
hogy Bagdátot úgymint Babilóniát is megadták volna, de nem 
fog igaz lenni. I tt  harmad napig mind lövék kegyelmes uram az 
örömet, mostan peniglen az egész városokon mindenütt Be- 
zestent, Zaraczinát, minden boltokat, utczákat felöltöztetvén
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minden kazdasággal, öltözőtökkel, nyitva tartatni parancsoltál· 
kiáltották harmad napig, örömökben az utczákat is zöldágakkal 
sok helyeken bevonták, így örvendeznek, valamint adja isten 
ennekutánna. Azt is bizonyoson írhatom nagyságodnak, hogy 
az kizlár agát is megváltoztatta az császár, más jütt egy rossz 
szerecsen az heréitek közül helyében. Ez éjjel az császárnak 
két ifjú legény öcscseit ölette meg az császár, tegnap érkezvén az 
kapucsilár kihaja postán csak azoknak halálára, az egyikkel 
kegyelmes uram atyjárúl anyjárúl, egy volt az császár, az másikkal 
anyjáról volt egy, az egyiket szultán Bajezetnek hitták, a mási- 
kot szultán Murhatnak (!) volt huszonnégy esztendős az egyik
...........*) volt, megfojtatta mind az kettőt, az anyjok valóban
nagy sírást, rivást, jajgatást cselekeszik, ma akarták el is temet- 
tetni őket, el is temették az atyjok szultán Mehemet mellé őket.

Nagyságodnak a bassa is küldött levelet, melybűi azt 
ítélem kegyelmes uram, hogy híreket fogott írni nagyságodnak, 
noha nyilván nem tudom. Az kapucsilár kihaja tegnap úgymint
25. Augusti érkezek postán igen nagy sietséggel az bassa házá
hoz jiivén ugyan lovon, én is ott fenn találkozván lenni az divänba, 
nagy sietséggel mindjárást leszállván lováról az garádics végén, 
menten mene fel az bassához ; ez kegyelmes uram három paran
csolatjával jüvén az császárnak, első az volt, hogy az kizlár agát 
megváltoztassa, az kit mindjárást megcselekedte, mivel előtte 
csak félórával is élig érkezett vala az a rossz utálatos szerecsen, 
hogyha látta volna nagyságod, micsoda fertelmes rút kis em
berke, csak elcsodálkoznék ra jta ; második parancsolatja császár
nak az volt, hogy megöljék az két öcscsét; harmadik az, hogy 
háromszáz gályákat készíttessen éjjel nappal az vezér, mivel az 
császárnak ilyen feltött szándéka vagyon, hogy a persákat meg
győzvén és meghódoltatván mindjárást a vizen fordítsa vízi 
erejét az maltákra, megeskiivén azon az császár, hogy az úristen 
neki lelkét, üdvösségét ne adja, sőt lováról szakassza nyakát az 
isten, ha visszatér Konstantinápolyba, valamig mind vissza nem 
veszi az birodalmakat, az melyeket az atyja annakelőtte occupált 
volt; igen nagy felfualkodással vagyon valamint jár végre. Több 
aprólék híreket is kegyelmes uram, az mik itt közönségesen 
forognak, nagyságod Maurer uramtól mindeneket megérthet.

Az Székely Mózeseknek megbüntetése felől azt írhatom 
kegyelmes uram, hogy semmi nem telék benne, nem is telik 
ezután is, a mint eszembe vöttem. Nagyságodat ennekutánna is 
minden ittbenn forgó dolgokról éjjel nappal tudósítom írásom 
által. Mindezek után az úristen sat. Datum Konstantinápoly 
die 26. Augusti, anno 1635.

Nagyságodnak
*) Két értelmetlen szú.

alázatos, igaz hű szolgája 
Sebessi Boldizsár m. p.
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P. S. Kegyelmes uram, semmi nem telik az énnekem való 
élésemnek is kiadásában, sőt. iniolta Szempáli uram bejött, mind 
ez ideig is többet nem adtak két heti kenyér pénznél, sem
mit nem is adnak, hanem csak naprúl napra mutogatnak. 
Nagyságodnak egy levelet kellene az bassának az ország neve 
alatt küldeni és kérni, hogy ő nagysága vezérségének idejében 
ne vesztené el régi császároktól rendeltetett kapikihák élését, 
tudom hogy lenne talám úgy valami tekintet, de nagyságod 
instructióhan adván semmit sem gondol vele, akár ha megígéri 
is, de azután semmi sem telik benne, mert ő nálok nem szemérem 
az hazukság, hiába viselik az nagy personatus szakáit.

Nagyságodnak azt is írhatom, hogy Húszain aga, az ki az
előtt is tolmács volt Zöldfikár mellett, 23. Augusti jőve meg az 
császár táborából Ezdrumtól megtérvén, mivel Tholdalaghi 
uram írt vala mellette az fővezérnek, hogy visszabocsássa ő nagy
sága, mert nem lehetnénk szolgalatja nélkül; az fővezérnek meg
adván az levelet minden jó akaratját ajánlotta nagyságodhoz 
és az országhoz, meg is confirmálta az elébbeli császár adta 
levelet, hogy ennekutánna is az császár tolmácsa is az ország 
szolgálatában legyen foglalatos és visszabocsátotta igen jó 
válaszszal, mostan kegyelmes uram valóban is vagyon szüksé
günk reá, ugyan jobb, igazabb leszen ez kegyelmes uram, liogysem 
Zöldfikár. Nagyságod minél hamarább tudósítson felőle, mert ón 
általán fogva hogy ha lehet s módot találok benne, elállók 
Zöldfikár mellől, csak nagyságodtól várok, mert az merő árulónk, 
veszedelmünkre igyekezünk, kit nagyságod jól tud, meg is unt 
hallani is. Nagyságodnak alázatos szolgálatját ajánlja én általam 
mint kegyelmes urának, arra ígérvén magát, hogy nem külörnb 
igazsággal, szolgálattal, hűséggel leszen, szolgál az országnak s 
nagyságodnak, mint szintén egyik az hazafiai közül. Nagyságod 
talám nem árt,írj on neki és valamiben mutassa kegyelmességét hoz
zája, mert bizonnyal tudom, hogy különbben szolgál Zöldfikárnál.

Külön papiroson : P. S. Kegyelmes uram, csak most mehet
tem végire, hogy az hassa ígérete szerint az árulóknak szolgáit 
ördögben elküldeni Ígérte vala; úgy is volt kegyelmes uram, 
hogy megparancsolta volt, hogy akár hova ördögbe menjenek el 
az városról, mert semmi utón itt lakásokot meg nem engedi, de 
az kizlár agához esvén az addig töröködött mellettek a bassánál 
azt praetendálván, hogy hova tudnának menni, mert Erdélyben 
nincs annyi fejek hogy merjenek menni, más idegen országra 
nem tudnak hová búdosni, költségtelenek is, éhhel is meghalnak 
és így szerzetté meg dolgokat, hogy veszteg legyenek császár 
megjüveteléig. Nagyságodnak talám nem ártana még egyszer 
beküldeni valamely főember meghitt Írivét, mivel most vagyon
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alkalmatosságunk reá, liogy serio kívánná nagyságod innet ki- 
üzetni avagy elküldetni őket, mert én ha szintén elindítom is 
kegyelmes uram, de semmit nem foghatok praeficiálni, mindazon
által legyen az nagyságod jó «akaratja rajta. Azt hiszem kegyelmes 
uram, hogy noha mostan nem írhatok az kizlár aga halála felől 
nagyságodnak semmit, de úgy veszem eszemben, liogy rövid napon 
meg fogom írni nagyságodnak halálát, mert nagy titkon haliám, 
hogy meg vagyon parancsolva, hogy megfojtsák őtet is, csakhogy 
most egyszersmind az császárfiakkal együtt nem akarták meg
ölni, enékül is el fognak lenni az árulók.

Ozírn : Serenissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat.
A fejedelem kezével: 9. die Septembris A. I. Maurer Mihály 1635. 

délest 2. Galatai árosembernek adósok vagyunk tall, nro 49H tallérral, 
azt írja.

Eredeti.

X V II. 11635.1 o k t ó b e r  29.

P. S. Kegyelmes uram. Az levél megírása, becsinálása 
után juta eszemben, hogy az ittbenn levő árulóknak szolgájoktúl, 
az Daczó László szolgája félétől, a Szabó András nevűtől ilyen 
szó is adatott egy megliitt emberein előtt, mikor vele beszélge
tett volna az Székely Mózes állapotja felől: mi reménység lehetne, 
mert ha szintén mostan az császár beküldené is Mózest s nagy
ságodnak ki kellene menni is előtte, azután is ugyan reá jűne 
nagyságod haddal és kiűzné az országbúi, szégyenvallására hova 
tudna búdosni, mert többé ide; he az portára nem volna annyi 
feje hogy bejűne, és így is nem ülhetné meg az országot. Arra azt 
mondotta a Szabó, hogy megvetették volna ők annak az ágyát ré
gen, hogy nagyságoddal is úgy fognának bánni mint Bátori 
Gáborral, tovább élete nagyságodnak meg nem maradna, kivált
képpen ha Várad felé menne lei nagyságod, mindenfelé nagysá
godra igen nagy vigyázással volnának és gondjok lenne nagysá
godra. Valakik lehessenek azok az emberek, nem tudhatom. *) 
Ilyent is mondott, hogy nagyságodat így is könnyen elveszthetik, 
kitől isten ő szent felsége oltalmazza nagyságodat, hogy mivel 
gyakran megyen nagyságod nyulászni ki a mezőkre, erdőkre és 
csak egyedül is magának szakad (így) néha-néha nagyságod, úgy
is csak egy lövés által is megölettethetik nagyságodat, mert 
nagyságod mellett sok gonosz akarói vannak nagyságodnak. 
Azért kegyelmes uram tudom, hogy isten erre nem segíti őket, 
sőt szent Dávid mondásakínt: valakik mások alá vermet ásnak, 
az magok nyaka szakad belé; ne is mentse isten ő felsége őket

*) Sebessi mondja ezt.
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tőle. Mindazonáltal kegyelmes uram nagyságod igen vigyázzon 
magára, mert sok példákat találhatunk, eféle rossz áruló szegény 
latroknak sokat ígérvén más practicáló úr árulók, megpróbál
hatnák oly alkalmatosságot keresvén és időt.

Tegnapi napon juta Budáról az vezérnek egy postája, ele
get beszélgettem véle az divänban, azt monda, hogy kilenczed 
napra jütt be, semmit sem veheték ki belőle, mi dologbúi kellett 
olyan sietséggel jűni. Szalánczi uramot kérdezvén azt mondá, 
hogy ott Budán hagyta. Másoktól értéin fiilhegygvel, hogy kin 
volna még az hassa, nem eresztették volna be az várba az bu
daiak, valami contraversia volna köztök, nem tudom, ha igaz-e 
avagy nem. Datum die 29. Octobris.

Eredeti, töredék Sebessi leveléből Batthyány-ktár 5. IV. 5. Ifi2p2·

XVIII. 1635. n o v e m b e r  26.
Ar úristen ő felsége sat.
Marké 10. és 12. die huius mensis írt kegyelmed leveleit 

egyszersmind 24. die eiusdem mensis Koronkán reggel 6 órakor 
adta vala meg. Értjük, hogy kegyelmed mind Bezmántól s 
Koncz Páltól küldött leveleinket elvötte, ezután is kegyelmedről 
sem ott, sem itt házanépéről feledékenyek nem akarunk lenni. 
Az bizony dolog, az lengyel király már igen megerősödék királysá
gában, s mindenfelől békességet s securitást szerze birodalmá
nak ; most ország gyűlése leszen nemsokára. Ha hatalmas császár 
el tanált hadai közül jőni, mi nehezen hisszük mások relatiója 
után is, hogy az fővezér megtarthassa az hadakat, s még ki tudja, 
cilalivá is ne tanáljon sok közülök lenni. Az mit Musza passa 
forgatott, isten ő felsége azt ő nekik soha ne adja érni. Ha Várad 
övék lenne, oda lenne Erdély s Magyarország. Zék[ely] Mózesnél 
hogy hatalmas császárnak levele volna promotiója felől, mind 
meglehet, de Szalánezi uram midőn ez mostani expeditiójában 
az budai vezérnek több szavai között azont tanálta volna mon
dani, az fejére kötötte magát, hogy nem volt s nincsen is. Murat 
passának írt levele is akada Székely Mózesnek kezünkben, kinek 
ím mássát megküldtük kegyelmednek, ez is gyengén erő
síti az vezér szavait, sőt az moldvai vajdának is az mit írt, 
kinek mássát is beküldtük, melyet kegyelmed csak titkon tartson 
meg, abból is eszében veheti, mi állapattal vannak. Barcsai 
Ákost küldtük volt az vajdához, ezten kedden juta meg, ott van
nak nála az szolgái 10, fizetést rendelt nekik, az bostancsi passa 
levelével mentek oda; kijöttek volna bennek, de az vajda nem 
eresztette ki, noha egyfelől ajánlja magát, de cselekedetiből mind 
rossz magaviselése tetszik ki; most sok ajándékkal expediálta 
követét be az portára; úgy értjük, mégis az havasalji vajdaságot
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futja az öcsesének; értettünk olyant is felőle, mintha úgy elmél
kednék, hogy ha azt is impetrálhatná, Erdélyre vágyódnék. Azt 
kegyelmednek bizonnyal írhatjuk, ez nyáron megküldték volt 
neki mind botot, zászlót az portáról az havasalji vajdaságra; 
igen-igen szükség azért kegyelmednek reá s emberére vigyáznod, 
mert az akármint esküdjék, nem kell hinni. Régen készül Székely 
Mózes az bejövetelre, de még eddig az úristen reá nein segítette, 
s ezután is, bizonnyal hisszük, megcsalatik. Murat passát 
Zalánczi uram Budán nem látta, 24. die estve jutott vala hoz
zánk Zalánczi uram ide. Az vezér követjét*) 25. die igen becsü
lettel hozattuk be, 26. jó reggel voltunk szemben vele; mivel 
jött, érthet kegyelmed gyalog kapitány uramtól; igen-igen aj állj a 
magát s atyafiuságát az vezér.

Szabó András az árulók szolgája bizonnyal végére ment 
Szalánczi uram, hogy Temesváratt nem volt, hanem Drinápolyból 
tért vissza.

Az mely Rédai János nevű rab hajú ember most be
ment, ittkinn is vala Fejérváratt s Pajor Demeternek egy 
lovát kérvén el Kolosvá.rig, azon szökött el is, ki igen-igen töké
letlen legény; ottfenn mórt fogták volt meg, mi azt nem tudjuk, 
rabságából nekünk is esedezett szabadítsuk ki, mivel az mi szol
gálatunk mellett esett volna rabságban, de hazugság volt expo- 
sitiója, mert senki nem is esmerte szolgáink közül; hogy ő reá 
valaki derekas dolgot bízott volna, azt úgy tetszik nem hihet
nénk, mivel ha palatínusnak ellenünk való igyekezete volna, 
mért bízná olyan rosszra, ottbenn volna császár ágense, s maga 
szolgáinak is beküldésében volna módja. Az mi békességünk 
nem most ment végben római császárral, azért is mért kellett 
volna ez rosszat beküldeni. Mi egyébre nem magyarázhatjuk, 
hanem ittkinn sem volt semmi állapatja, sem industriája, ki után 
élhessen, már azután akar élni, nem árt kegyelmednek reá vi
gyázni. Mi abban is kételkedünk, hogy az vezérnek [valajmely (!) 
levele volna nála s Budán is volt volna; nekünk az reménységünk, 
meg fogja kegyelmed tapasztalni mind egyiket s mind másikat, 
hogy csak czigányság dolgok s magoknak hízelkednek afféle hí
rekkel, bennünket akarnának ijeszteni, noha azt sem mondjuk, 
másképpen is nem volna valami benne; római császárral, úgy 
vagyon, békességünk régen végben ment, s kit meg is akarunk 
tartani, míg onnét is megtartják; de azért hogy mi aval hatal
mas császárunk köntösét elbocsátottuk volna, avagy hűségünkről 
elfeletkeztünk volna, nem, kellett az ő hatalmassága parancso
latjának eleg[et] tennünk, s kedvünk ellen is megbékélnünk, 
kiről ha Zöldficár aga igazat akar mondani, ebben nekünk elég

*) A név helye üresen hagyva.
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bizonyságunk lehet, s Juszup aga is, úgy emlékezünk reá, csak 
mintegy ilyen dologról írt vala, s nekünk is alkalmatosságunk 
hozván, igen szépen resolváltuk vala kegyelmednek magunkat in 
mense Septembri vagy 11. avagy 17., keresse fel kegyelmed 
őket, most is az hol kévántatik, kegyelmed az portához való igaz 
hűségünk felől úgy declarálhatja magát, kiben kegyelmed bizony 
meg sem csalatkozik s fogyatkozik. Palatínust is mindjárt meg- 
tanáljuk ez Rédai felől, s eddig is kegyelmed érthetett, mivel s 
kitől ment be, Mikó Ferencz szolgája nem volt. Az felső pártról 
ha practicálnának s kinyilatkoznék, tudnánk, mit kellene csele
kednünk ; Ecsedhűl is ha azt kezdenék, soha császár s palatinus 
híre, engedelme nélkül az nem lehetne ez mostani ország articu- 
lussa ellen, úgyis tudnánk, mit kellene cselekednünk. Nem árt 
kegyelmednek mind egyikre s másikra vigyázni, s ha mit érthet, 
éjjel nappal értésünkre adni, sőt magától az nímet ágensét is 
megtanálni s panaszolkodni előtte s mondhatná kegyelmed: tudja 
kegyelmed,· ért mindeneket, tárt (így) fel, ha valamint római 
császár birodalmából kezd fundamentoma lenni az practikának, 
s nyilván fog lenni, mi meg ne búsuljunk, császár ő fölsége diplo
mája ellen is leszen, s az én uramra, tudhatja nagyságod, az 
porta nehézsége csak az békességért vagyon; ha az uram ő fel
sége ellen fegyvert fogna, mindjárt kedvessége s hitele is nagyobb 
lenne. Többeket is mondhat kegyelmed neki, lássa, hol jár elméje; 
mi úgy reméljük, ha ő nem ( így) érti, megindul rajta s talám csá
szárnak is fog írni, kit kegyelmednek jó ratiókkal spersvadeálni 
(így) is nem ártana.

Betlen Péter mind az atyjával együtt Posonban indultának 
fel az octavára, mivel Bősedért citálták őket, bizony félő is, el 
ne essék tőlök; már Betlen Pétert kétszer sententiázták meg; az 
vármegyén contemnálák kegyelmességünket s mi is utánnok nem 
járunk. Mikó Ferencz körül az zsidó doctor forgolódott, s meg 
tudja mondani, hazudnak az árulók, mert soha még lelkünket 
olyan álnoksággal meg nem sértettük. Cornelius uram magavise
lésit nem dicsérjük. Máté vajdát kegyelmeteknek vajdaságában 
igen kell oltalmazni. Az mely tatárok császár parancsolatjára el 
nem mentek volt, azok ellen császár az ózdi (így) béknek paran
csolt volt, hogy menjen és levágassa őket, s reájok is készült 
volt, s az tatárok is 4 mursaság ·. Kantamir, Salmasa, Oram (!), 
4-dik nem jut eszemhen, öszveállván készen várták; az bék nem 
mert megvínia velek s eloszlott, s az tatárok az Prutt mellé szál
lottak ; vannak 40,000, az a híre, de mi nem hihetjük. Kövér 
Mihályt és Huszti Menyhártot küldtük volt parpal (így) vinni be 
az Prutt mellé, látták tüzeket, ím pénteken jutának meg, úgy 
értettük, ott akarnának telelni, kit az lengyelek könnyen nem 
reméljük hogy szenvedjenek; vigyázásunk nagy vagyon reájok.
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Megtart az úristen Sebesi uram bennünket, mert igaz igyunk 
vagyon. Az jenei dolog nem igaz, mert azok most békével élnek, 
nem is történt semmi közöttök, hazugság volt az lippai török 
szava. Az kalandáriomot ím megküldtük, az deákot magának 
kegyelmednek, az magyart Zöldficárnak.

12. die írt leveléből értjük kegyelmednek, hogy az mért 
Koncz Pált beküldtük, annak elindítására kegyelmed bevárja az 
követet, s noha mi azt inkább akartuk volna, ha kegyelmed az 
mi parancsolatunk szerint járt volna el abban, mivel mikor arról 
az tanácsurakkal elmélkedtünk, úgy tanáltuk vala jobbnak, 
addig legyen, míg az főkövet be nem érkezik, lígy is lőtt volna 
jobb, de az immár elmúlt. Mi bizony sem lengyelhez, sem német
hez magunkat még nem kötöttük s nem is kötjük, ha hatalmas 
császár el nem űz magától, kiről, az mint feljebb is íránk kegyel
mednek, Pej érvárról in mense Septembri bőven irtunk volt. 
Országul jobb volna meghalnunk, hogysem Jenő, Yárad török 
kézben esnék; átkozott hazafia az, ki maga promotiójáért azt 
cselekeszi, bizony megveri az úristen érette őket; nem árt kegyel
mednek annak is valamit nyújtani, az ki azt adta kegyelmednek 
értésére.

Az mely egy mázsa kénessőn kegyelmed maga számára lóra 
való szerszámot vött, örömest adjuk kegyelmednek ajándékon. 
Markó jövő útjában semmit nem értett az kapucsiák felől, s még 
eddig Máté vajda sem tanált meg, vigyázásban vagyon, mivel mi 
is ez elmúlt héten megizenők neki az Luppul álnokságát, erről 
is tudósítjuk. Az vásárlásról most kegyelmednek semmit sem 
írunk, meghittük mi nagyubban is kegyelmedet. Sohonnét semmi 
uj híreink nincsenek. Az itt való mustrát ma végeztük e l; pén
teken bemegyünk Kolosvárra. Adja isten, kegyelmetek felől hall
hassunk minden jót. Datum Marosvásárhelv 26. Novembris, anno 
1635.

Gr. Eakoczy m. p.
Az budai vezér emberével is ím most is lőn[k] szemben 9 

órakor reggel; oly dologgal expediálta hozzánk, melyet ha vég
ben viszen, nekünk most csak az kellene, kiről kegyelmed érthet 
az gyalog kapitány leveléből, azt is igen nagy néven vötte. Az mely 
törököt császár pártján lakó csavargóktól Ibrányi uram elvétetett 
s Budára küldte, s az latrok most Váradon vannak fogva, 4 
igen-igen híres lator volt az együtt, exequálják is őket. Az 
temesvári passának is tegnapelőtt jut vala ide egy Zakcsin (!) 
nevű Lippán lakó követe, nincs semmi az jenei hírben, azt is ma 
bocsátónk vissza. Rédainak az vezér Landorfejérváratt adott 
volt úti levelet, kinek Szalánczi uram Budán ment végére, de ez 
az vezér embere tagadja. Az vezér emberét Kolosvárról expe-
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diáljuk vissza. Az vásárlást kegyelmed siesse kiküldeni mennél 
hamarább. Az mivel Koncz Pált is beküldtük volt, azt se mu
lassa, halaszsza megmondani az kajmekámnak, hadd vegye eszé
ben az kajmekám, vagyon vigyázásunk.

Czírn: Generoso Balthasari Sebessi de Sard sat.

A fejedelem írta eredeti.

X V III. 1635. d e c z e m b e r  8.
Az úristen sat.
Koncz Pál kegyelmed 22. die Novembris költ levelét tegnap 

adta vala meg. Az mely levelet kegyelmednek Uzonból írtunk volt, 
azt mi tanácsból cselekedtük vala s az végre, hogy kegyelmed 
azt is cselekedj e, az ki bizony nem is lőtt volna ártalmunkra, lia 
kegyelmed azt is cselekedte volna, s ezután is azokat illendő 
alázatossággal s keménységgel megmondani kegyelmeteknek, mi 
úgy reméljük, nem lenne haszontalan. Igazgassa az úristen minden 
jóra kegyelmetek elméjét. Az vásárlóit marháknak kiküldését 
kegyelmed ne halaszsza: az czaprág árát megküldjük mennél 
hamarébb jó alkalmatossággal. Legyen az úristennek szent neve 
áldott, mi most is tűrhető állapattal s csendességgel vagyunk. 
Adja isten, kegyelmetek felől is hallhassunk minden jót. Datum 
Glaudiopoli 8. die Decembris, anno 1635.

Gr. Pakoczy m. p.
Czim: Generoso Balthasari Sebessi de Saárd, in fulgida porta otto- 

mannica continuo oratori nostro etc.

A fejedelem írta eredeti.

X IX . 1636. j a n u á r  1.
Életünkig való alázatos szolgálatunkat ajánljuk nagysá

godnak sat. kívánván az úristentől sat.
Alázatosan kelleték kegyelmes urunk nagyságodat tudósí

tanunk, az mint ezelőtt is intimáltuk vala alázatosan, hogy a 
tizezerszáz oszporás tallérnak supplementumát úgymint 150,000 
oszporát mostan valóban sollicitálják, sőt nagy veszélybe is va
gyunk miatta, mert megértettük, hogy eddig is császárral szembe 
lehettünk volna, ha meglőtt volna, de mindaddig sem leszen 
császár szembe velünk, valamig az adó be nem teljesittetik. Mi 
kegyelmes urunk eljártuk mind kajmechámot, Ibrahim effendit, 
tefterdárt, próbáltunk minden utat, hogy megállathatnók úgy, a 
mint nagyságod kegyelmesen disponált vala felőle, a mi kevés 
hejányossága vagyon annál (Így), valamit feltalálhattunk, minden
nel állattuk, tentáltuk, de mi bizony soha meg nem állathatok,
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hanem ím ma kemény fenyítékkel is megparancsolák, hogy meg
legyen, mert nem leszen jól a dolog. Az isten oltalmazhatja 
nagyságodat, hogy abba ne essék, a mit eleitől fogva kerültünk, 
magunknak is pedig hogy arestumba ne essünk, nem kezde- 
semmi reménység biztatni; az magunkéból is letennők, de ne
künk bizony egyikünknek sincs, valahová tesznek; valakiket tud
hattunk kegyelmes urunk, mind requiráltuk az várason is, hogy 
ha találhatnánk akár nagyságod, akár magunk neve alatt, de 
soha szerét nem tehetők. Az istenért is kérjük nagyságodat ke
gyelmes urunk, mitől hamarább erre legyen oly kegyelmes gond
viselése nagyságodnak, hozzák meg mitől hamarább, mert bizony 
el nem kerüljük a veszedelmet. Az mely háromszáz 40 tallért ír 
nagyságod hogy itt vagyon, lám azelőtt is megírtuk kegyelmes' 
urunk, hogy az az közönséges kétezer tallérnak supplementuma 
lőtt volna, s úgyis csak száz-száz oszporájával, de avval az két
ezer tallérral mind felivel együtt ezer sárga aranyat kelle válta
nunk, melyet ha nem váltottunk volna, megítilheti maga is nagy
ságod kegyelmesen, most mint volna állapatunk. Az 40 tallér 
nékül pedig nem tölt volna ki az graeci tallér 10,000 száz oszpo- 
rás tallérra, oda kellett adnunk. Császár szent István napján 
jőve be, micsoda császári pompával, alkalmasan referálhatja 
Kovács P éter; ma hatod napja, hogy celebrálják az innepet. 
Immár kegyelmes urunk az több vezéreket is mind köszöntöttük. 
Az úristen éltesse és tartsa meg nagyságodat bódog virágzó bi
rodalmában. Datum Constantinopoli die 1. Ianuarii, anno dó- 
mini 1636.

Illustrissimae principalis celsitudinis vestrae
humiles, fideles et obsequentissimi servitores 

Paulus Nagy m. p.
Petrus Szénás de Balyok m. p.

Balthasar Sebessi m. p.
Czim: Illustrissimo principi domino domino Georgio Rakoczy sat.

Rákóczy feljegyzése: 12. Ianuarii Kovács Péter délest 4 órakor 16311- 
Kolos. Fösvény embert soha senki ne küldjön portára.

Eredeti.

XX. 1636. f e b r u á r  9.
Serenissimo prencipe.
Con gran mio dispiacere intendio, come non solamente int 

quelle parti molte persone s’affatichano per turbare la publica 
quiete, et il reposo di vostra Altezza mä etiandio qui si scuoprani 
per poco fedeli, quelli che doueriano esser piu ch’ogni altro. Io· 
scriuo in fretta et stimo che il residente vero et fedele servitore
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'di vostra Altezza le dara notitia di tu tto ; ne hd voluto anco 
mandare per questa via una ä sua maiesta cesarea mio signore. 
Supplico vostra Altezza ehe voglia quanto prima farla capitare, 
■et qui per fine a vostra Eccellenza con ogni riverenza auguro le 
felicita ehe brama. Di Constantinopoli alii 9. die Februario, 1636.

Di vostra Altezza serenissima
umilissimo et divotissimo servitore 

Giovanni Rodolfo Schmid m. p.
Eredeti.

XXL 1636. f e b r u á r  18.
Tekintetes és nagyságos vezér, méltóságos úr igaz jó 

akarónk. Az úristen nagyságodat éltesse sat.
Xoha minekünk ennehány gonosz akaróink, kik hatalmas 

.győzhetetlen császárunknak gondjait öregbíteni akarják, sok 
méltatlan panaszolkodásokkal, vádlásokkal az ő hatalmassága 
méltóságos és fényes portája előtt minket terhelnek, kivel csak 
azon mesterkednek, hogy minket, ő hatalmasságának igaz hívét ő 
hatalmasságához való igaz hűségünktől elidegenítsenek és el- 
ijeszszenek. Mindazáltal abban héjában mesterkednek, mert mi 
nem német császár birodalma és hűsége alól, nem a végre folya
modtunk és ragaszkodtunk hatalmas császárunk köntösihez, 
hogy azt könnyen kezünkből kibocsássuk; míg élünk és ő hatal
massága kegyelmességit fejünkön látjuk, soha attól el nem 
akarunk szakadni, ha annál sokkal több hamis vádlóink talál
koznak is ; mert elhittük azt, hogy ő hatalmassága az mi igyünk- 
nek igazságát soha szemei elől el nem veti senki méltatlan vád- 
lására. Ellenünk való sok hamis vádlásokot nemcsak írásunkkal, 
szónkkal akarjuk héjában valóvá tenni, hanem cselekedetünkkel. 
Miolta az nagy isten kegyelmességiből és hatalmas császárunk 
akaratjából ez országnak fejedelme vagyunk, az ő hatalmassága 
országát békességben tartjuk, ellenség reá nem jött, egy talpa 
aljányi határát el nem vesztettük, az szegénység épült, hatalmas 
császárunk adaját ajándékunkkal esztendőnként beküld tűk, az ő 
hatalmassága szolgálatára engedelmesek voltunk, ő hatalmas
ságához való tökéletes igaz· hűségünket megtartottuk. így legye
nek-e ezek?, nem egy avagy két nyughatatlan elméjű emberek
nek vádlásának higyjen nagyságod, hanem az országnak mostani 
csendes állapotjábúl tegyen abból Ítéletet. Az mi igazságunkban 
oly nagy bizodalmunk vagyon, hogy kifutott gonosz akaróinknak 
minden ellenünk való panaszolkodásokot és kévánságokot bátron 
az egész ország ítélete alá bocsátjuk, valamint az egész ország 
.maga szabadsága, törvénye és Bethlen István kévánsága felől
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végezett, azt mü is jóvá hagytuk és ahoz tartjuk magunkat,, 
kit még csak egy fejedelem is előttünk nem cselekedett. Mind 
ennyi háboruságink ellen is azért és az sok rettentő hírek 
között meg nem tántorodunk, hanem csak az ő hatalmas
sága méltóságához folyamodunk; az ő hatalmassága császári 
méltóságos széki igazságnak széki, s ahozképest mi is töké
letes hűségünk és igazságunk szerint való oltalmat várunk 
ő hatalmasságától. Az egész ország három nemzetül és mi 
is ez posta követünk nemzetes vitézlő Huszár-Péter után, men
tői hamarább lehet, követünket az fényes portára bekükljük, 
és azok által is az tiszta, nyilván való igazságot hatalmas csá
szárunknak és az fényes portának eleiben támasztjuk azon 
könyörögvén alázatoson ő hatalmasságának, az Bethlen István 
és több gonosz akaróink szavoknak, panaszolkodásoknak, mél
tatlan vádlásoknak hitelt ne adjon az meddig követink az fényes 
portára be nem mennek. Nagyságodat azért böcsiilettel és nagy 
szeretettel kérjük,* megemlékezvén nagyságod hatatalmas győz
hetetlen császárunknak az mi gonosz akaróink ellen nekünk tött 
kegyelmes igéretiről, melylyel nagyságod minket mind ezelőtt két 
esztendővel s mind csak tavaly is beküldött főkövetink által igen 
bizonyoson biztatott, hogy ha húsz avagy huszonöt áruló fel
kelne s bemenne is a fényes portára, valamig ő hatalmassága az 
országot egyességben tapasztalja és ellenünk az országnak a 
három nemzetből álló követit szokott pecsétes leveleivel nem 
látja, csak küldjük be adónkat idején ajándékinkkal együtt, hűsé
günket mint addég, azután is ő hatalmasságához tartsuk, meg
változást nem látunk. És így értvén nagyságod mostan is minden 
igazsággal egyező * szándékunkot és kévánságinkot hatalmas 
császárunk méltósága előtt hasznos törekedésivel és fényes 
divánját bölcsen igazgatásával, foganatos tanácsmondásával 
segítse igaz igyünket minden gonosz akaróink ellen. Elérkezvén 
a követek, akkor aztán a mi igazságunkat, tökéletes igaz hűsé
günket az Bethlen István vádlásival egybenvetvén az fényes 
porta, mint éjjeli setétséget az szép fényes nappali világosságtűi, 
szintén úgy külömbözteti meg egymástúl. Azt mi bizonnyal megír
hatjuk nagyságodnak, Bethlen István, Székely Mózes és a több 
nyughatatlan elméjű és háborúságot kereső emberek oly híreket 
folytatnak hatalmas császárunknak 'ellenünk való haragja felől, 
hogy ha igazságunkban, tökéletes hűségünkben és az ű hatalmas
sága nagy kegyelmességében, császári ítélő székinek igazság 
kiszolgáltatásában nem bíznánk, sem követünket, sem levelünket 
az ő hatalmassága fényes portájára bátorságosnak nem tartanók, 
mely bizodalmunk szerint hogy az nagyságod jó akaratja és 
segítsége által ő hatalmassága könyörgésünket és igazságunkét 
megérteni, minket tökéletes hívit minden háborgatóink ellen
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oltalma, gondviselése alá venni, az szent békességnek háborgatóit 
megfenyíteni, büntetni, zabolázni méltóztassék, mégis nagyságodat 
bizodalmason kérjük, hogy így azok is az országbeli más jám
borokkal értsenek egyet és velünk együtt szolgáljanak ő hatal
masságának hűségesen; ő hatalmassága mostani igazságunkban 
minket megoltalmazván, ez egész világon kiterjed aval az ő ha
talmassága nagy kegyelmességének és igazságszolgáltatásának 
dicséretes híre neve, és mii is az egész országgal együtt ő hatal
masságához való tökéletes hűségünkben egész életünkig meg
maradunk. Nagyságodnak is penég ebben reménységünk szerént 
mutatandó igaz at[yai?] jó akaratjáért, segítségiért minden 
alkalmatosságokra kedveskedő köz jó akaratunkot igyekezzük 
mutatni. Tartsa meg isten nagyságodat sokáig kedves jó egész
ségben. Irattatott kolosvári várasunkban 28. napján Böjtelő 
havának, 1636. esztendőben.

Hátán más kézzel: 1H3<>. die 20. (így) l'ebr. Kolosvár domino Petero 
(így) Huszár nomine suae celsitudinis ad caimecham portensem, et alios 
(excepto quod inter notas * additum est) vezerios communiter mufti, kezlar 
aga, ruznamecsi.

Másolat.

X X II. 1636. m á r c z i u s  29.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, 23. Martii úgymint husvét napján beér

kezvén ikindi tájban Huszár Péter uram, az nagyságod levelét 
elvöttem, mit parancsoljon nagyságod, megértettem. Harmad
napján az vezérrel szemben lőttünk, megadván neki mind az 
nagyságod és az ország küldötte leveleket. Az császárunknak 
szóló leveleket is azon valánk az nagyságod parancsolatja sze
rint hogy maga Huszár uram adhassa meg császárunknak, de 
a vezér nem akará, nem is engedé meg, hanem az megfordításra 
Zöldfikárnak kiadá mind az császárunknak szóló s mind az 
magának szóló leveleket azt parancsolván neki, hogy éjjel nappal 
rajta legyen az megfordításon és elkészülvén, maga beviszi csá
szárunknak. Tegnap úgymint 28. die vitte be az császárunknak. 
Immár micsoda válaszunk leszen reja, nem tudom, de az mint 
az vezér szavából vövők eszünkben akkor, az mikor megadok az 
leveleket neki, úgy reménlem, hogy ugyancsak az követ Nagy 
Pál uraméknak adott válasz fog mostan is lenni, mindazonáltal 
nem tudjuk. Az vezéreknek szóló leveleket ma avagy holnap 
adjuk meg, mivel az vezér hamarább voltáért, mivel sok írással 
voltak a levelek, azt parancsolá Zöldfikárnak szemünk előtt, 
hogy az császárunk és az magának szóló leveleket készítse elő-
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szer, azután azok elkészülvén az vezéreknek is adjuk meg, annak- 
utánna munkálódjék azoknak is megfordításában; azért kellett 
kegyelmes uram eddig haladni, hogy meg nem adtuk az vezérek 
leveleit. Az itt való Huszár uram mulatása, úgy reménlem, nem 
sokáig fog lenni, talám ez jüvendő kedden avagy szeredán kiin
dulhat ő kegyelme. Az követeket igen örömöst várnák, az mint 
eszemben veszem, mert gyakorta emlegetik.

Nagyságodnak az ittbenn való mostani állapatokról, isten
nek hála, semmi szomorú hírt nem írhatok, mivel mostan igen 
csendességben vagyunk. Betlen Istvánnak még nem érkeztek 
másrendbeli emberi ide az portára, jóllehet az budai vezérnek 
jöttek levelei császárunkhoz, nem tudhatom mi dologból, vigyázá- 
som leszen mindenekre, az mire isten segít. Revánnak megvétele 
felől semmi bizonyost nem hallhatunk, de úgy veszem eszemben, 
hogy élig ha el nem költ tőlik, a hadak mind által takarodtak. 
Az császárunk megindulása felől mostan semmi hír nincsen, az
előtt nagy bizonnyal hirdetik vala bariam után való megindu
lását, mivel minden hadi készületit, lovait is mind általköltözteté 
vala Szkiderben; úgy hallom, hogy az fővezér írta volna neki, 
hogy itthon maradjon, ne menjen el, hanem csak hadakat küld
jön által, abban tartozott volna meg. Beszélik azt is közhírrel, 
hogy augusztusban akarna megindulni és oda akarna telelni, Bag- 
dát megvételére igyekeznék. Mindezek után az úristen ő szent
felsége sok esztendeig jó egészségben tartsa meg nagyságodat 
szegény hazánknak nagyságod szárnyai alatt való oltalmára és 
békességesen való megmaradására; engedje isten, hogy minden 
jó híreket hallhassunk nagyságotok felől. Datum Konstantiná
poly die 29. Martii, anno 1636.

Nagyságodnak alázatos igaz hív szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Kegyelmes uram, Huszár uram ő kegyelme az útnak 
szörnyű nehéz volta miatt nem siethetett elébb bejűni. Az lovai 
úgy elvesztek ő kegyelmének, hogy egyike ugyan meghal, az 
másika is nem messze tőle, rútul felveszett hátok, lábok az sok 
sáros ut mia. Az mi peniglen kegyelmes uram az vásárlást nézi, 
azon leszek, hogy az rubintokat kivigye Huszár uram nagysá
godnak, az czapragot is kiküldőm.

Czím : Serenissimo principi domino domino Georgio Bakoczy sat.

Eákóczy kezével: 9. Apr. A. I. 1B36. estve 8 órakor Bálint deák, havas- 
alji vajda szolgája.

Eredeti.
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X X III. 1636. á p r i l i s  1.

Az úristen sat.
Az temesvári passa ő nagysága küldte vala hozzánk be

csületesen Memhet beket, melyet mi is mind az passa tekin
teni] ért s mind az magunk becsületiért kedvesen s becsületesen 
excipiáltunk, úgyis bocsátottuk el. Mivel penig az passa ő nagy
sága bizony még eddig panasz nélkül viselte magát itt az szom
szédságban, az latrokat nem szereti, igazságot is szolgáltatott, 
mi hozzánk is jó akaratot visel: felette kegyelmesen parancsoljuk 
'kegyelmednek, ottbenn úgy igyekezze dolgait promoveálni, mint 
jó akarónkét; mi azt kivánnók s akarnánk, soha más helyette ne 
lenne. Mehemet bék uramnak is kegyelmed igyekezze állapatját 
promoveálni, mi nálunk becsülettel viselte magát, nem is elmétien 
ember; ha kegyelmedet requirálja, igen segítse kegyelmed, 
inehessen elő az mi segítségünk által. Adja isten sat. Datum 
Szamosujvár die prima Aprilis, anno 1636.

G. Rakoczy m. p.
Czím : Generoso Balthasari Sebessi de Saard in fulgidissima porta 

ottliomannica oratori continuo nostro sat.

Eredeti, a fejedelem írása.

XXIY. 1636. m á j u s  7.
Az úristen sat.
24. die Aprilis írt kegyelmed levelét nekünk 6. die huius 

mensis délest 3 órakor hozák meg mind az includált levéllel 
együtt, kit ezön mai napon küldtünk az hova szólt; de hogy az 
választ mi küldjük be, az nem lenne jó sok okokra nézve, kiről 
ezután tudósítjuk kegyelmedet. Az mi kegyelmességgel lőttünk 
kegyelmedhez, annál jövendőben, az úristen életben megtartván, 
többel akarunk lenni. Hogy kegyelmed ultima Martii s 3. Aprilis 
írt leveleinket elvötte, azt felette igen akarjuk; azután is írtunk 
kegyelmednek, kiről tudósítson is kegyelmed, elvebette-e kegyel
med. Mi az úristennek szent áldomásából most is békével s 
tűrhető állapattal vagyunk. Az sok szárazság után az úristen 
igen-igen szép essőket ada. Az szegény Rákóczy Pál öcsénk 
testét 20. die huius mensis fogják eltemetni Szepesvármegyében 
Szepesvár alatt, kinek temetésére 5. die huius mensis bocsátánk 
ki az öregbik fiunkat, becsületesebb temetése hogy legyen, 
magunkat is az emberekkel meg ne ítéltessük; elhittük, ezzel is 
Betlen István ártalmunkra akarna lenni, de az úristen nyakára 
fordítja; sárosi jószágunkhoz csak 4 mélyföld az hol temetik, 
Seredi István uram, Bornamisza Pál uram, Betlen Ferencz,
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Mintszenti Grábor, Sulyok István, vagyon vele erdélyi gyalog 
100, váradi lovas száz. 20. die Maji végbemnenvén az temetés 
21. Sárosra visszajőnek, 25. die Makoviczára megyen, onnét az 
úristen áldomásából 2. vei 3. Iunii alá indulnak Patakra, itt is 
vagy 10 avagy 15 napik mulatnak, Munkácsra jőnek s onnét 
Kővár felől fognak bejűni vele. Ha azért ottbenn híre lenne s 
kegyelmednek objiciálnák, azért írjuk meg, értse kegyelmed. 
Próbáink ifjúságunktól fogva elég voltak, de az úristen minket 
mindenkor örömre vezérlett ki belőle; így is jár mindenkor az 
bívek állapatja, ők soha nincsenek kereszt nélkül, ez is használ 
az léleknek, noha az testnek igen nehéz; mi most is igen nagy 
bizonyos reménséggel hiszszük, az úristen csendes és örvendetes 
kimenetelit fogja ez mostani állapatunknak érnünk, mert valaki 
istenben veti reménségét, lehetetlen, hogy azt az isten elhagyja 
és megcsalatkoztassa; testünk, hivatalunk kívánja, hogy ő fel
ségét buzgó könyörgésünkkel pártunkra vonjuk, kiben az mi 
emberi állapatunk szerént eddig is el nem mulattok.

Az lengyel követ felől az mint kegyelmedet informáltuk, 
csak úgy cselekedjék kegyelmed. Lappul vajda magaviseléséről 
kegyelmednek sokat írhatnánk, de máskorra halászijuk.

Betlen István hogy szolgáit fogja beküldeni, volt hírünkkel, 
s mi is azért küldtük be Markót, ki, úgy hiszszük, régen bement; 
el is hittük, mindennel vádol, de csak ne tegyenek felperesnek 
törvényt, könnyű leszen azt elrontani; az mit kegyelmednek 
Zöldficár jelentett nem uj vádlás-e, mint könnyű azokra az fele
let, megmondja az gyermek, hogy megverték, de nem azt, miért: 
bár bevigyék, nekünk az is leszen jobb, elhittük, ha megkezdi 
látni az tenger vizét, pénze is fogyni kezd, eszében jut jobban 
Ecsed, Huszt s az többi. Noha mi másunnan is értjük gondos 
állapatjokat az török szomszédoknak, azt is hogy elég distra- 
ctiójok vagyon, mindazáltal mi igen nagy vigyázatban vagyunk: 
noha hirdetik hatalmas császár indulását személye szerint, de 
ha az persa leszen győzedelmes, mi annál inkább elmenését nem 
hihetjük sok okokra nézve, kit pennára ezen utón nem bízha
tunk. Az kajmekámmal való szembelétele kegyelmednek mint 
succedált, hiszszük, Markótól megírja kegyelmed, szükséges is 
értenünk. Zöldficár latorságától mindenkor mi tartottunk, s mi 
sokszor meg akartunk volna tőle válni, de remélvén, eszében fogja 
magát venni, voltak is más akadályok is, haladni kellett; egyál- 
taljában nekünk így ár[t]hat többet, mintsem ha az (igy) leszünk 
nála nélkül, mert most minden dolgainknak ő általa leszen az 
vezér értője, kiben csak azt mondhatja meg, az mit akar s az 
mi neki tetszik, s az mi toliunkból lövődöz, de amúgy ez nem 
lehet; mindenkor ártalmasabb az titkon való gonosz akaró, 
mindsem az nyilván való; az követek bemenvén, tanál kegyel
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metek ebben tisztességes módot, itt penig mi ugyan derék consi- 
liumot fogunk degradálása felől is tartanunk.

Az követek készen valának, szinte indulni is akartak, de az 
budai vezér ő nagysága kemény (!) izeneti s az Betlen István 
kivánsági megtartóztaták. lm ad 25. diem huius mensi[s]re (így) 
generalis gyűlést promulgáltunk az statusoknak, ezt egyáltaljá- 
ban szükséges megvárniok első azért, hogy most még újabb 
kivánsági is vannak, 2. hogy az ország dolgát mégis futja s 
ország személyét akarná hordozni, 3. Toldalagi praesidens, 4. az 
székelység között legnevezetesebb ember, tanácsrend is, 5. az 
dolgok itt miben állapadnak, értenék, 6. az országnak is újabb 
követséget is kell Toldalagi uraméknak adni, 7. újabb levelek 
is ki'vántatnak, 8. tudja kegyelmed, ittbenn az tanácsos emberek 
s az kire néznénk s tekintet is volna, igen meg kezdettek fogyat
kozni, most penig igen nagy derék consultatiónak s deliberatiók- 
nak kell lenni, létele felettébb szükséges; de abban kegyelmed 
megnyugodjék minden bizonnyal, ez jövendő holnapban úgymint 
júniusban megindulnak, hogy azon holnapban beérkezhessenek, 
lm 4 avagy 5 nap alatt postaképpen Balog Lászlót is az kajme- 
kámhoz be fogjuk küldeni, értésére akarván adni késedelmeknek 
okát az követeknek, s derekasabb dolgokról fogunk kegyelmed
nek írni. Az budai vezér magaviseléséről kegyelmednek Markótól 
írtunk, érthetett kegyelmed abból, az öcscse is csakugyan török, 
nekik mind Kínán s Haszon az nevek, jobban adja az úristen, 
mintsem ők kívánnák. Mi Jenő, Lugas s Karánsebes megadásá
val, bizonnyal higyje kegyelmed, nem kedveskedhetünk; csak ez 
esztendőben üljön is Betlen István az portán, az más esztendőre 
nem fog bizony annyi pénze maradni, hogy sokat adhasson. 
Szegény Máté vajda állapatja bizony elég sok búval s bajjal 
vagyon, kegyelmed ne hagyja, legyen minden segítséggel neki s 
oltalommal. Az békességet oda fel tractálni akarják. Az eperjesi 
octava elmúlt. Az Betlen István elmenetele palatinus hírével 
volt, Ecsedet neki is ígérte volt, kiről kegyelmednek ezután 
bővebben írunk. Adja isten, kegyelmed felől hallhassunk minden 
jót. Datum Albae Iuliae 7. die Maji, anno 1636.

Gr. Rakoczy m. p.
Gyakorta írjon kegyelmed.
Czím : Generoso Balthasari Sebesi de Sárd sat.

A fejedelem írta eredeti.

XXV. 1636. m á j u s  8.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, Markó beérkezvén 2. Maji reggel 8 órakor 

az nagyságod leveleit elvöttem, melyekből értvén elsőben azt, hogy
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nagyságod jó egészségben, békességben lévén országával együtt, 
igen örvendetes szívvel hallom, kívánom is istentűi ő szent felségé
tűi könyörgésem által sat.

Az örög úr két szolgái az kik Budáról bejöttek volt, 
Laskai és Haczakon lakó Tomburás János neű szabados még 
eddig itt voltának, ma úgymint hetedik napján indult ki az 
szabados egy budai török csauszszal, az másik szolgája itt 
maradott; Laskai, úgy értem, az mely Húszain csausz neű török 
jött most 4. Maji az német császártúl küldött postával, aval 
akar visszamenni. Vagyon olyan hír is felőlek, hogy az köve
teket megvártatnák vele, a vezér is azt mondotta vala, de 
bizonyoson végére nem meheték, noha bizony eleget cirkáltatok 
utánnok egy nehány felől való meghitt emberemmel, az/ adom-ért 
mindent meghoznak, az mit meghallhatnak bizonyoson. Én kegyel
mes uram nagy embert is hozzá kérvén hogy végére mehessek, 
mivel bocsátják ki őköt, cirkáltatám, úgy hallom bizonyoson, 
hogy aval a válaszszal mennének most vissza Budára az a feljiil 
megírt szabados Ali aga nevű budai törökkel leveleket vivén az 
budai vezérnek és az örög urnák is, hogy az egész budai örög 
embereket az környül valókat is mind öszvehívassa az vezér, 
tudniillik az értelmes embereket és legyen consiliumok, lássák, 
az mit jobbat feltalálhatnak az nagyságtok és az örög úr, 
Székely Mózes contraversiájok között, azt cselekedjék, hogy min
den zűrzavaros állapat lecsendesedjék, utánna vetvén azt is, hogy 
az három közül nagyságodot-e, az örög urat-e avagy Székely 
Mózest ítélik illendőbbnek az erdélyi fejedelemségre; az melyiket 
nagyságtok közül illendőbbnek találják, azon nyugodjanak meg. 
Az bizony dolog kegyelmes uram, hogy az mint azelőtt való 
elküldött levelemben is megírtam vala, hogy 4000 tallért, 3000 
aranyat, 12 kupát hoztanak be, ugyan az budai vezér öcscsével 
Ali agával együtt jöttének, az vezérnek két ezer aranyat adtak, 
az siliktár ifjú passának ezeret, a több vezéreknek is mindenik- 
nek adtak kinek tallért, kinek kupákat, Ibrahim effendinek is 
egy kupát adtak, annakfelette császárunknak ötvenezer tallért 
ígértek, az kajmekámnak és után succedáltaknak annovatim 
ezer-ezer aranyat ígértek. Ez is bizonyos dolog, hogy mindenik 
vezéreknek levelet is hoztak nagyságod ellen való sok hamis vád- 
lást, a vezér csak egyszer volt szemben velek, de azután minden 
dolgokat, levelek fordítását, az vezérek eljárását, ajándékok be
mutatását mind Zöldfikár vitte végben, neki is újólag ötven 
aranyat, két kupát hoztanak, megítélheti nagyságod, hogy hogy 
tudjak én itt hasznoson szolgálni nagyságodnak s hazámnak ilyen 
áruló tolmácscsal. Nagyságod nem fogadá szómat, hogy idején 
megválunk vala tőle, most immár ha megválunk is, nem tudom, 
mi hasznát vesszük; én nem hiszem, hogy az országbeli egy-
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némelyik nagyságod gonosz akaróitól nem volna informatus 
Zöldfikár, nemcsak az adom-ért, sem az örög úr kedviért csele- 
kedi ő azt, hanem miolta Nagy Pál ittbenn lön, azolta lön ilyen 
nyilván való áruló, noha azelőtt is megtapasztaltam volt egy 
nehány dolgokban, de még sem volt szintén annyira mint most. 
Az mely budai törököt Szalánczi uram kért volt hogy vele szem
ben legyen, ha az volt, az ki mostan kimene, eléggé voltam rajta, 
hogy beszédben indulhassak vele, de soha szónak nem adta 
magát, ugyan került az hol látott is, talám ugyan hagyva volt, 
mivel itt visszaéljük mi az világot, az ki legjóakarónk volna is ke
gyelmes uram, de nem mutathatják publice, talám az budai vezér 
is attól fél, meg a temesvári passa is hasonlóképpen, nem is 
merjük megemlíteni is itt azt, hogy ki legyen jó akarója nagy
ságodnak, mert annak csak kárt tennénk. Az vezér kiháj a Murat 
aga még meg nem jőve Budától, azt is fogják Laskaival vártatni; 
az temesvári vezérnek is az öcscse még be nem jőve, az kihájával 
igen barátságoson élünk, igen-igen emberséges ember, bizony 
kegyelmes uram itt török annál jobb akarónk egy is nincsen, 
valamit ért, hall, mindeneket értésemre ad; talám nem ártana 
valami kicsiny jóakaratját nagyságodnak hozzá mutatni mind az 
urára s mind magára képest.

A követeknek eddig való késedelmeket én nem javallom, 
valaki adja nagyságodnak tanácsul azt, hogy augusztusban indítsa 
meg nagyságod őket az adóval és egyéb ahoz való ajándékkal, 
igen jó volna arra nézni, hogy nagyságodnak kétszeri költsége 
és az követeknek is annyi fáradsága ne esnék, hanem egy mun
kával, fáradsággal minden dolgot végben vinnének; de én ezt 
ratiókkal állatom. Egyik ratiója ez, hogy mind nagyságod s mind 
az nemes ország megírta hatalmas császárunknak, az egész portá
nak, hogy beküldi elválasztott követit, azok által minden igaz
ságát megvilágosítja az porta előtt. Másik ratiója ez is lehet, 
hogy láttatunk subcumbálni és igazságunkhoz mintha nem bíz
nánk, ilyent is gondolhatnak benne. 3. ez is lehet, hogy minden
kor az első vádolóknak igen meghallgattatik szava és azután 
akármint mutogassa igazságát, de igen nehezen viheti helyére 
még a kereszténység között is, nemhogy ilyen idegen nemzet 
között. 4. ratiója, a ki legnagyobb, ez is lehet, hogy soha egyszer 
ilyen jó alkalmatosság és idő nagyságod idejében nem adatott 
az innen való jó válasz vételre, mint most volna, ha az bejüő 
követek igazán forgatnák az dolgot; mindazonáltal az nagyságod 
bölcs ítéleti legyen rajta. Toldalagi uram akaratjára nagyságod 
ne hagyja, mert bizony félek rajta, hogy vele nagyságod úgy ne 
járjon mint az másikkal.

Lupulnak Kantemir murzával bizonyos hogy jó correspon- 
dentiájok vagyon, táborban is szállott Lupul; úgy hallom, Kanta
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mér hada is igen gyülekezik; úgy hallom, innen is két kapucsi 
passától kattant küldött az császár az tatár hánnak és Kan
tamérnek, meg is parancsolta, hogy oly készen legyenek oly 
vigyázásban, valamikor parancsolják, menten indulhassanak, ki
szálljanak az határszélben. Kínán passa is ezelőtt egy nehány 
nappal indult el innen silistrei passaságnak tisztiben. Minden
felé meg vagyon parancsolva az császártúl, hogy készen legyenek 
és induljanak is ide melléje az kazul ellen; de vigyáztasson 
nagyságod mindenfelé, nem árt a vigyázás. Én bizonnyal merem 
írni nagyságodnak, hogy most semmi módját nem látom, hogy 
nekünk árthasson, csak oltalmazhassa magát, annyi felől való 
ellensége támadott. Máté vajdának nemhogy valami segítséggel 
vagy oltalommal lehetnék ittbenn az nagyságod írása szerint, de 
még említeni sem merem, mivel nem hasznot, hanem kárt tennék 
neki; bizony ő is nagy félelemben, rettegésben vagyon. Az is igen 
nagy ellenek volt, ittbenn azt hallották, hogy Máté Tirguvistára 
ment lakóul, igen tudakozá a passa az kapikihájátúl; még aval is 
vádolták volt, hogy hatezer magyar hada vagyon lesben az erdélyi 
határ és liavasalji határ között és valamikor kívántatik, mind
járást azok megsegítik; erre megfelelt a kihája illendőképpen, 
elliiteté a bassával, hogy nem úgy vagyon, a minthogy nincs is. 
Zólyomi Dávid felől semmi emlékezet nincsen. Az lengyel követ
nek audientiája még nem volt; úgy veszem eszemben, hogy itt 
ültetik egy . . . .  Az mi dolgunkról, hogy valami emlékezet lőtt 
volna avagy instructiójában lőtt volna, abban semmi sincsen. 
Egyszer szemben lévén az lengyel követtel hogy bejöve harmad 
napján, igen tául kerülő beszéddel vöm ki belőle, ilyen formán 
kezdém el beszédemet salutatio után, hogy: minémű sok ellenségi 
támadtak szegény hazánknak s nagyságodnak mindenfelől ugy- 
annyira, hogy csak az úristen tarthat meg bennünket, bezzeg 
mostan nagyságtok isten után jót tehetne, ha valami mentiót 
tenne itt az portán mi felőlünk is a követségben. Arra mondá 
mindjárt, hogy: volt arról discussio, de nem akartunk suspicióban 
ejteni kegyelmeteket, más módot találtunk abban fel. Én is 
abban hagyván szómat, nem expiscálhatom tovább ; az követsége 
az Lupul dolga felől volt, és az Kantamér elűzése felől, innen 
minémű válaszszal fog kimenni, nem tudom, de arra is vigyázásom 
lévén, nagyságodnak értésére adom minél hamarébb.

Az német császárnak is postája érkezett ide 4. Maji az 
ágenshez, az vezérnek is levelet hozott az csaták megszüntetése 
felől és rablás felől. Az agens hivatván engem, mutatá Betlen 
Istvánnak levelének páriáját, melyet császárnak írt volt nagy
ságod ellen, sok illetlen dolgokkal vádolta nagyságodat; de az 
mint az agens mondá, nem adott semmi hitelt neki az császár, 
sőt írt szép intő levelet neki, hogy nagyságoddal megegyezzék, ha-
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zaja romlására ne igyekezzék; a budai vezérnek is hasonlóképpen 
írt. Csérnél György uramat is mondá a posta hogy Becsben látta 
császárnál. Palatínusnak is úgy hallom, hogy parancsolva vagyon, 
hogy vigyázásban legyen. Igen jó akarattal, igazsággal vagyon 
hozzánk az agens, nagyságodnak nem árt egy levélben talám meg
köszönni, azután annál is inkább jobb szível leszen hozzánk, most is 
elvégzettem vele, hogy ez alkalmatossággal az levél beadása mel
lett valami formán azon beszéd között ha a vezér neki mentiót 
tenne az örög úr felől, tehát azzal az alkalmatossággal mondja meg 
neki, hogy: úgy hallom, hadat akar az örög úr indítani Magyar- 
ország ellen, nyilván lehet nagyságodnál, hogy a Tiszán innen 
nagy darab országa lévén német császárnak és sok vitéze, az 
kik többire elegy laknak az Erdélyhez tartozandó hajdúsággal 
és atyafiasok, szomszédosok, sőt az mi legnagyobb, Ecset is az 
német birodalomban lóvén, ha valami zűrzavart, hadat indít az 
örög úr, csak meg ne induljanak az mi pártunkon valók is látván 
az ő nemzetségeknek veszedelmeket, romlásokat, és így az két 
császár között való békesség fel ne bomoljon, mert mikor látják 
az szomszéd házát égni, a magokét is várhatják azon veszede
lemre jutni. Ezeket a szókat még meg nem mondotta, de mihelyen 
alkalmatossága leszen rója, megmondja, talám nem ártunk evei, 
ha valamit nem használunk; minémű választ mond arra az 
követnek, azt is megírom nagyságodnak.

Hírek felől azt írhatom kegyelmes uram, hogy Revánt meg- 
vötték, az benne valókat többet húszezer embernél mind le
vágták, Murtazánt is megölték, egy békét nyáson süttetett meg 
az kazul, sokat nyásoltatott fel bennek, rútul kínoztatta őket, 
ölette, akasztatta kíméletlenül; az ki kazullá lőtt, azt nem bántot
ták.' Más várát is vötte meg az kazul az töröknek, nevét nem 
tudhattam meg. Magának császárunknak hadban való indulása 
igen bizonytalan, noha készületi bizony nagy vagyon, de az 
lengyel tőn kárt, mert elment volna okvetetlen; hogy látja immár 
ennyi felől való ellenségit, nem reménlem, hogy egyfelé is menjen, 
noha igen hirdetik és kiáltják az ő módjok szerint a hadra az 
embereket, a vizen mind Fejér- s mind Eeketetengeren kün van
nak az kozákok, ispanusok, maltaiak nagy erővel, igen meg is 
harczoltak, ultima Aprilis volt harczok, igen nagy veszedelemmel 
megverték az keresztények ezeket, két vagy három békét is 
fogtak el mind hajóstúl; ma 8. Maji leszen njobban ütközetek, 
lvapitán passát visszahivatja császár, megeskiidt, hogy megöleti, 
diribrűl darabra vágatja, mert ő tanácsából jött volna haza ha
talmas császárunk Reván alól, mert alioquin ott akart telelni 
hadaival együtt és annyi kárt nem tött volna a kazul.

Az nagyságod parancsolatja szerint kegyelmes uram, vöt- 
tem 42 rubintokat hat-hat talléron. Látja isten kegyelmes uram,
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eléggé voltam rajta, hogy olcsóbban vehettem volna meg, de- 
bizony külömben egy batkával is meg nem vehetém, az is mostan 
eldrágádott, nem úgy mint másszor; ötfelé is esmerőimhez elkül- 
döttem, megláttatám, ha jó rubintokféle, és mire becsüllenék, 
mint merem megvenni, öt-öt tallérra becsülték egygyel-mással, 
de soha azon meg nem vehetém; Huszár uram ittbenlétekor is 
azért nem vöttem, hogy én igen drágállottam, ő kegyelme is 
bizonyságom lehet; Lengyelországban hallom, hogy olcsóbban 
megvetethetné nagyságod, nam jű s megyen emberi nagyságodnak 
oda, itt bizony csak magok is azt mondják, hogy sok ideje, hogy 
ilyen drága nem volt mint most; de immár kegyelmes uram, ha 
drága, csak lenne nagyságodnak kedve szerint, igen akarnám; töb
bet peniglen nem vehettem, mivel pénzzel fel nem értem, magam
nak kegyelmes uram bizony sohul több nincsen száz talléromnál, 
a kit sugorgattam utolsó szükségemre, immár szintén ahhoz kell 
nyúlnom, magamot is meg nem fogyatkoztathatom, nagyságod 
kegyelmesen megbocsásson. Az majczot, czapragot is kiküldöttem, 
az két litra sodrott selymet is elkiildöttem, az miben lehetne 
kegyelmes uram, minden tehetségemmel azon volnék, hogy nagy
ságod parancsolatja szerint cselekedném mindenekben. Hogy 
peniglen nagyságod a majczot merőn selyemül kívánná, abban 
mód nincsen, mert egyáltaljában czérna nélkül nem csinálják se 
császárnak, se másoknak, ha mind skofiumoson csinálják is, mert 
úgy szokták csinálni, másoktúl is nagyságod végire mehet, kü
lömben nem találja. Mindezek után az úristen sat. Datum Kon
stantinápoly die 8. Maji, anno 1636.

Nagyságodnak alázatos igaz híve
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Kegyelmes uram, az mely két czapragot Kovács 
Péter uram kivitt vala, annak az egyiknek az árában még száz- 
tizenkilenczedfél tallérral vagyunk adósok, a szegény zsidót még
is fogták vala érette, kezeseket vetett bizonyos napig, ha nagy
ságod meg nem küldi, bizony az tömlöczre vetik nyavalyást; 
azelőtt is egy nehány levelemben írtam volt nagyságodnak felőle, 
de azt hiszem, nagyságod megfeletkezett róla sok búsulási között 
Maurer és Szempáli István uramék is tudják ez adósságot, ha 
penig nagyságod kételkednék, ha isten kiviszen innen, mindenek
ről számot adok nagyságodnak igazán, mert vagyon jegyzé
sem róla.

P. S. Az nagyságod számára való vásárlásnak jegyzése.
Huszár Pét uram hozott volt én kezemben száz aranyat, az 

melyet én itt két-két egész tallérban költöttem el, az mely száz 
arany tött kétszáz tallért; adott ugyan Huszár uram akkor
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száznyolczvanhat geréczi tallérokat, az mely in summa tött 300 
nyolczvanhat tallért, az kibűi az vásárlás így következik :

1. Yöttem ötven papiros aranyat, ezüstöt, kétszáz kilencz- 
ven oszporán papirossát, tött az ára talleros százhuszonegyet.

2. Smaragdot vöttem nro 35 pro talleris nyolczvanhét egy fél.
3. Az majcz ára ötvenkét tallér, megméretvén nyomott 

dramot ezer háromszáz tizenötöt, melynek az ára oszpora számra 
hatezer száz hetvenöt, az mely teszen talleros ötvenkettőt.

4. Rubintot vöttem tizenkettőt hat-hat talléron, kinek az 
ára hetvenkét tallér.

5. Maradt nálam az háznak épületire ötven tallér az nagy
ságod parancsolatja szerint. In summa teszen mindenestől 300 
nyolczvankét tallért s felet; maradt ebbűi nálam negyedfél tallér, 
adtam az czaprag újításáért három tallért, mégis maradt egy 
fél tallér.

Markó is hozott mostan fél tallér híján kétszáz tallért, az 
melybűi vásárlottunk elsőben harmincz rubintokat száznyolczvan 
talléron, hat-hat tallérral computálván.

Az sodrott két litra selyem öt-öt oszporára tudván teszen 
ezer oszporát, tallér számot nyolczat, 40 oszporát; maradt nálam 
ebbűi az kétszáz tallérbúi tizenkettő, de ennek hárma nem jó, 
nem veszik el, szeges tallér, rossz, a többi jó. Nagyságod vettesse 
meg jobban ebbűi az jegyzésbűi.

Ozlm : Serenissimo principi domino domino Georgio Kakoczy sat.
A fejedelem kezével: 19. die Maji A. I. reggel 7 órakor Markó 1636.

Eredeti.

XXVI. 1636. m á j u s  16.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Bethlen Istvánnak Budán mutatott méltatlan kévánságira,és 

a micsoda dolgokat utoljára forgatott azokra képest országunkbeli 
statusoknak ismét generalis gyűlést kelletvén publicálnunk, immár 
azt ad diem 25. praesentis indicáltuk ide Fej érvárra. Mely miatt az 
követeknek oda be való megindításának mégis valahány nappal 
haladni kelletvén, annak megírásával küldöttük be kölpényi 
Balogh László hívünket az kajmekámnak szóló levelünkkel, me
lyekről akarók kegyelmedet is tudósítani, hogy ha az állapatok 
és időnek alkolmatossága úgy fogja kévánni, Balogh László 
hívünkkel egyértelemből tudjon valósággal igaz mentségünkhöz 
szólani és azt megmutogatni. A követek beindításának s jutásá
nak azért hogy haladni kellett, oka az : Budáról az ott forgott 
dolgoknak akadályos volta miatt nem sok héján harmincz na
pokig követinktől semmi levél hozzánk nem jöhetett, nem tud-
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hattuk, miben legyenek az dolgok, és az követek készítését nem 
tudhattuk, szorgalmaztatni kellessék-e vagy csendességben hagy
juk. Midőre levelünk jöhete Budáról, egyszersmind tudósítónak 
arról is, hogy útban vannak, hozzánk sietnek és a dolgokat is 
értésünkre adván, tanácsúr híveinket az követek hazajutásokra 
magunkhoz hivattuk, s az dolgokat in seriam consultationem 
vévén, mindnyájan ő kegyelmeknek egyező tetszésekből az gyűlést 
publicáltuk, mert ilyen közönséges dologban semmit az ország 
híre, egyező értelme nélkül cselekedni nem akartunk, s így a 
gyűlést az követekkel is meg kellett vártatnunk mindazért, hogy 
magok is az követek mindnyájan főtisztviselő emberek, minden 
derekas gyűlésekben, végezésekben jelen kell lenniek, s mind
azért is, hogy az egész országnak közönséges egyező értelméből, 
akaratjából leendő valóságos dolgokkal mehessenek be. Azoknak 
késedelmében azért a fényes porta meg ne ütközzék, felőlünk az 
országgal idegen gondolkodást elméjében ne vegyen, mert kése
delmeknek ennél semmi egyéb oka nincsen. Az gyűlés első napja 
az kajmekám levelének íratásához két hét volt, abban is már né
hány nap elmúlt, ím immár szintén előttünk leszen, s a gyűlés 
végeződvén, mindjárt megindulnak isten áldásával az követek, s 
egész országunkkal együtt izent és szájokban adandó valóságos 
dolgokkal be igyekeznek sietni; mert mi egész országunkkal egye
temben tökéletes igazsággal állván az ő hatalmasságához való 
igaz hűségünkben, csak holmi gondolt dolgoknak követségével 
nem akarjuk ő hatalmasságát és a fényes portát terhelni, hanem 
mindenekről egy szíből, elméből való dolgokat akarunk a köve
tek által megizenni. Erről azért ha szó lenne, így mentheti 
kegyelmed az követek késedelmét, és országunkkal együtt ne
künk ő hatalmasságához való állhatatos igaz hűségünket com- 
mendálhatja, valahol annak módját, alkolmatosságát látja. Ha 
pedig nagyobbik fiunknak Magyarországban való felmenetelit 
emlékezetben hoznák, annak is semmi egyéb nem az oka, hanem 
Magyarországban egy méltóságos tisztbeli nagy úr atyánkfiát, 
kivel magunk egytestvérek voltunk, Rákóczy Pál uram öcsén
ket az úristen ez világból kiszólítván, az mi szokásunk és keresz
tyéni rendtartásunk szerént eltemetésekor lévő utolsó tisztességét, 
becsületit kelletett megadnunk egytestvér atyafi voltunknak 
kötelessége szerént, a hová magunk személyünkben fejedelmi 
hivatalunkhoz képest nem mehetvén, magunk képünkben is kel
letett a nagyobbik fiunkat olyan atyánkfiának utolsó becsületi- 
nek megadásáért felküldenünk, nincsen semmi egyéb oka s más 
vélekedésben erről is a fényes porta ne legyen, ha mások egyebet 
akármit hirdetnének is felőle, de ez az igaz és való dolog.

Az Lengyelországban való vitézlő nép fogadásáról haszó 
lenne, abbeli igaz mentségünket ezelőtt is intimáltuk kegyelmednek
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o most is csak azt írhatjuk: hatalmas császárhoz való igaz hűsé
günk ellen abban is semmi igyekezetünk, gondolkodásunk egy 
«csepp is nincsen; mert az úristen oltalmazzon, hogy csak gondo
latunkkal is az ellen cselekedjünk avagy valamit lenni szenved
jünk az mi részünkről, valamig ő hatalmasságának eddig muta
tott kegyelmességét és ótalmát látjuk, érezzük magunkon és 
országunkon, mert így soha az tökéletes hűségből hátra nem 
állunk. Hanem Bethlen István mind elfutásától fogva nyilván
való ellenséges igyekezettel, gonosz szándokkal viselvén és mu
tatván hozzánk magát, s most is az egész ország követeinek 
megtalálására az szép egyességre, csendességre nem akarván 
hajolni, hanem ellenséges akaratját, szándokát annál nyilvábban 
kezdvén mutogatni, ő ellene magunk ótalmára nem akarunk 
vigyázatlanul találtatni, az istennek erős törvénye, parancsolatja 
is nem tiltván el senkit az maga igaz ótalmazásától. Ebből is 
egyebet az nagyságos vezérek és fényes porta ennél ne gondol
jon, se semmit ne vélekedjék és be ne vegyen, el ne higyjen, 
akármit mondjon, hirdessen felőlünk és micsoda hamis vádláso- 
kat tegyen, de csak fontolja meg az fényes porta nekünk min
dennapi magunk viselését mindazoltától fogva, hogy hatalmas 
császárnak fényes köntösét megfogtuk, és most is naponként a 
mint ő hatalmasságához igaz hűségünket minden engedelmes 
kedveskedésünkkel bizonyítjuk, azt tapasztalja meg igazán, hogy 
állhatatos hívei vagyunk országunkkal ő hatalmasságának, és 
semmit olyat bennünk nem találhat, a mi az ellenünk való vád- 
lásokat legkissebb punctban is igaznak mutathatná. Mely igaz 
hűségben mi ezután is mindvégig tökéletesen megmaradunk, 
■csak ő hatalmassága s a fényes porta minket is ótalmában, sza
badságunkban, békességünkben tartson meg. In reliquo sat. Da
tum Albae Iuliae die 16. Maji, anno 1636.

Gr. Kakoczy m. p.
Czim: Generoso Balthasari Sebesi de Sard sat.

Eredeti.

X X V II. 1636. m á j u s  20.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, hogy gyakrabban nagyságodat nem 

tudósíthatom írásom által az portai állapatokrűl, oka nem egyéb 
emberemnek nem léténél, mivel mostan az vajda kalarássi is 
.megszünének az ide be való járástól. Mostan kegyelmes uram, 
istennek legyen áldott szent neve, nagyságodnak nem szintén 
kedvetlen hírrel kedveskedem, hanem azt írhatom nagyságodnak, 
hogy az öreg urat igen rövid napon alá hozzák onnan ötöd 
-avagy hatod magával Szakiz nevű várban, Ködösön alól az Fe

16 *
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jértengeren két avagy három napi járó földön vagyon; erre igen 
nagy bizonnyal igére magát az kajinekám és meg is hagyá, hogy 
nagyságodnak bízvást megírhatom, de igen titokban tartsam. 
Meg is írtam kegyelmes uram ez levélben includált fél árkos papi
rosra, mint forgatám az dolgot a vezér előtt az örög úr szol
gája ellen, abbúl nagyságod megértheti, noha tudom talám 
nem szintén az viszi-e reja őköt, hogy azt cselekedjék, de az úr
isten kegyelmes providentiája lévén rajtunk, oly állapatot gör
dített eleikben, hogy el fognak minket felejteni, elvégzett gonosz, 
szándékokat az úristen jónkra fordíttatta velek. Én kegyelmes 
uram nem is kételkedem mostan az kajmekám szavában, mivel 
ugyan azt mondá, hogy elvégzetté az hatalmas császárunkkal az 
dolgot; úgy veszem eszemben kegyelmes uram, hogy az egész 
porta tanácsából fogott ez kimenni a mostani üdőhöz képest, de 
én is tegnap Úgymint 19. huius mensis jó órában találtam volt 
felmenni és proponálni ez megírt dolgokat.

Az veressek (így) az tengeren túl igen forgolódnak, hatalmas- 
császárunk nem megyen által, bizonyos dolog; vagyon olyan hír,, 
hogy Drinápolyban megyen nemsokára, talám csak két hét múlva 
is, ott leszen egy ideig, a hadai mindenfelé az Duna mellett mind fel 
fognak ülni, ha valamelyfelől ellensége találkoznék, mert meg vagyon 
parancsolva; én úgy reménlem, hogy ők mostan senkit nem fognak 
bántani, csak ő ellenek ne legyen más; rút állapatot hall nagyságod 
még e nyáron, úgy látom indulatját, magok között, ha valahogy 
le nem csendesíthetik őket. Lupul és Máté vajda megmaradnak 
uraságokban, mi úgy reméljük. Kantamér inurzának is kardot,, 
kaftánt küldött császárunk, meg is parancsolta, hogy veszteg 
üljön ott a peres földön, sohova onnan ne mozduljon. Az lengyel 
követnek itt igen rossz becsületi, tekinteti vagyon, mert elsőben 
igen fennkezdé az dolgot, az mint nagyságodnak megírtam volt: 
még eddig semmi derekas válasza nincsen, szembe sem lőtt csá
szárunk vele még eddig, sokáig fogják itt ültetni úgy veszem 
eszemben. Kínán passának Dobrocsánban vagyon valami kevés 
hada, Szófiánál is gyülekeznek hadai császárunknak, itt Szkider- 
nél nincsen semmi hada táborában, hanem csak az maga udvara- 
népe. I tt  olyan hír is lézeg (!) *vala minapiban, hogy tatár hám 
is meghasonlott volna és elállott volna az töröktűi, de bizonyo
son ném érthetőm még, igaz-e nem-e, meghalljuk jobban. Sahin 
Girajt mondják vala hogy Kodosbúl felhozzák, azt küldenék fel 
hánságra. Bizonyos dolog ez kegyelmes uram, hogy Bécsben 
német császárnál követe volt a tatár hámnak, Lengyelországban 
is hasonlóképpen, melyet itt igen orroltak, hogy meghallotta 
Lengyelországban levő követit, de németnél levőt nem tudják. 
Az császár postája, az ki Bécsből jött ide az ágenshez, ott hagyta 
Bécsben, mikor ide indult, Csérnél György uramat is. Az budai
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vezér is német császárhoz Ibrahim effendi nevű törököt küldött 
ügy hallom, miért, nem tudom; azt hiszem, nagyságod talám 
eddig is megérthette, mi dologban járjon. Budáról is 17. huius 
mensis tizednap alatt posta jött ide hatalmas császárunknak és 
az siliktár passának hozván leveleket, nem tudhatám meg, mi 
dologból; az mint azért érthetém valami homályoson, az öreg űr 
•dolgáról volt. Azt bizonyoson írhatom nagyságodnak, hogy mos
tan is nem szűnnek meg némelyek az nagy emberek közül, az 
■országból igen serio sollicitálják az öreg urat, hogy forgódjék, 
mert most az ideje, mivel nagyságodnak semmi hada nincsen; 
nagyságod jól gondolhatja, kik legyenek azok, de az úristen bi
zony az magoknyakátszakasztja meg szent Dávidmondása szerint.

Murat aga az budai vezér kihája még meg nem érkezék 
Budáról. Az áruló Laskai is itt vagyon még. I tt  mind elveszik az 
adom-ot örömöst. Az áruló Laskai ilyen szókat is mondott az 
német ágensnek, hogy azok az nagyságod ide berendelt négy 
követi az öreg ór részére, javára és fejedelemségre való bevi
telre való követségét kezdenék itt a portán forgatni. Azért ke
gyelmes uram ha ez igaz lenne, bizony nagyságodnak meg kel
lene változtatni őket és küldeni másokat, csak kettő is elég leszen: 
•egyik az ország részéről, másik az nagyságodéról, csak legyenek 
igaz hívei nagyságodnak, nem kell több ide, költség is nem me
gyen annyi reájok. Toldalagit, ha lehet, nagyságod be ne küldje, 
mert egyáltalán fogva nem javallom; okát is, ha isten kiviszen innét, 
megmondom nagyságodnak, Ha mostan nagyságod az adóval 
küldi be hamarsággal őköt, bizony Székely Mózest is Rodusban 
vitethetik, ha igazán járnak el hivatalokban, evei nem is kellene 
semmit késni nagyságodnak; a posta, a ki tizenheted (így) jött 
Budáról, holnap elmegyen innen, az fogja megvinni az vezérnek 
az örög urnák alá küldését. Nagyságodnak vigyáztatása legyen 
Budára, tudom, hogy ha igaz leszen a kajmekám mondása, nagy
ságodnak vezér is megírja Budáról; hogy ha peniglen az dolog 
így nem kezdene lenni, nagyságod igen nagy vigyázásban legyen, 
ne essék valami csalárdság dolgokban, az kit én nem reménlek, 
de a vigyáz ás mindenkoron kívántatik.

Nagyságodnak én is alázatoson könyörgök mint kegyelmes 
uramnak, az én innen való kiszabadulásom felől is kegyelmességét 
mutatván provideáljon, kit én is nagyságodnak életem fogytáig 
igyekezhessem megszolgálni mint kegyelmes uramnak. Bizony ke
gyelmes uram szintén megemésztetem a sok bűsulás mia, csak isten 
mondhatná meg, minemű sok impedimentomim voltak s vannak min
denfelől. Mindezek után sat. Datum Konstantinápoly die 20. Maji, 
anno 1636.

Nagyságodnak alázatos igaz hív szolgája
Sebessi Boldisár m. p.
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P. S. Kegyelmes uram, az örög úr szolgája Laskai itt való
ban futván, járván az öreg úr dolgát sok adománnyal, mindenféle
sok ígéretekkel az mint az Markótól küldött levelemből is eddig; 
nagyságod megérthette, én is utánna vigyázván, most az bariá- 
mokon nem lehettem szemben a vezérrel 4 nap alatt, tegnap 
reggel felmenvén, az maga házánál lévén diävnja, Zöldfikárt sok 
szép kérésemmel, beszédemmel reja birám, hogy a vezérhez be
menjünk. Be is menénk elvárván az embereknek tágulását, fel- 
kele a vezér hogy kijöjjön más házában az üveges folyosós- 
tornáczbúl, szintén az ajtóban találkozónk öszve. Mihelyt meg- 
láta, mindjárást szólíta kérdvén, mi dolgom volna. Mondám: nagy
ságos uram igen nagy dolgom, beszédem volna nagyságoddal.. 
Mindjárást az ajtón kiül leüle és mondá, hogy szóljak. Én Zöld- 
fikár által mondám, hogy: emlékezhetik nagyságod arra, hogy 
mind hatalmas császárnak kétrendbeli követinktől küldött leveli 
mind az én kegyelmes uramnak s mind az országnak kegyelmes- 
ségét mutatván jó válasszal bocsátotta követinket, nagyságod is 
hasonlóképpen ugyan esküvéssel fogadta békességben való meg
maradását szegény hazánknak; ím csak ez elmúlt napokban is 
nagyságodat ugyan ezen dologból megtaláltam vala, akkor is 
nagyságod minden jó akaratját mutatván jó válasszal bocsáta el 
előle; én ahoz tartván magamat és várván minden órában az 
követeket, ezalatt az Betlen István szolgája mind egyaránt 
futja, járja az ura dolgát, nagyságodnak alázatoson környörgök, 
nagyságod megemlékezvén elébbeli jó akaratjáról, mostan is mu
tassa minden jó akaratját és ne végezzen, se ne concludáljon 
semmit, az porta hitelt se adjon semmi szavának, valamig a kö
vetek be nem jőnek, és azok által nagyságod meg nem érti az én 
kegyelmes uram és az országnak igazságát, akkor nagyságtok 
ítéletet tehet az két fél között, ezt is hozzá tevén, hogy mostan 
is az én kegyelmes uram azon igyekezik, hogy az hatalmas csá
szárunk adaját egy munkával megszerezze és beküldje, az kö
veteknek késedelmének is az egyik oka, aval is meg akarja az én 
kegyelmes uram igaz hívségét az portához mutatni. Ezeket mind 
igen csendesen meghallgató s mondá, hogy: bizony jól gondol
kodtak felőle, hogy egy fáradsággal az adót is beküldjék, azt 
hatalmas császárunk is kedvesen veszi, de ebből a dologbúi sem
mit ne gondolkodjál se te, se az urad, se az ország, hogy valami 
hántása lenne hatalmas császárunk részéről, mert bizony vala
mint az előtt megmondottam egy nehány úttal, megnyugodjék 
benne mind az urad s mind az ország, de mostan bízvást meg
írhatod az uradnak, hogy igen hamar időn, igen rövid napon 
alá hozzák Betlen Istvánt ötöd vagy hatod magával és ide 
Konstantinápolyban sem hozzák, hanem Gyalibol nevű városra 
az szárazon hozzák alá, onnan hajóra ültetvén az Fejértengeren
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vitten viszik Szakizban egy erős várban Ködösön alól, két vagy 
három napi járó földnyire vagyon Ködöshöz és üljön ott a jám
bor. Másodszor is rnondá, hogy semmi kétsége nagyságodnak 
ebben ne legyen, hanem írjam meg nagyságodnak, hogy az ország 
ne rettegjen, üljön veszteg, meg ne bóduljon, mert bizony semmi 
•hántások nem leszen. Erre az jó választételre egy néhányszor 
megcsókolám köntösét aval eljővén előle. Az mely dolgot, hogyha 
praestálnának egy elsőben, igen méltán megérdemlenék hözzájok 
való jó akaratunkat. Most én ügy veszem eszemben kegyelmes 
uram, hogy más nagyobb dolgot is véghez vitethetne nagyságod 
ittbenn az követek által olyat is, hogy most végezhetnénk egy 
állandóságot szegény hazánknak régi szabadságában való meg
maradására az mostani jó alkolmatossággal, mert vagy adatik 
másszor ilyen alkolmatosság avagy soha nem, ezt nem kellene nagy
ságodnak praetermittálni, akárki mit mondjon nagyságodnak, 
csak az bejüő követek legyenek igazak nagyságodhoz. Ha a 
követeket itt (így) éri ez levelem, nagyságod küldjön az kajme- 
kám feleségének valami becsületes ajándékot asszonyi állatnak 
valót, valami uj keresztyén szép forma apró késeket, a mellett 
egyebet is valami kedvére valót, mivel császárunknak nénje, kaj-. 
mekám is nagyságodtúl igen kedvesen veszi, nem árt kegyelmes 
uram kedveskedni, a mennyiben lehet, kivályképpeu eféle aprólé- 
kokbúl. Az vajdának is írtam, hogy az nagyságodnak küldött 
levelemet éjjel nappal siesse nagyságodnak megküldeni. Az 
követek megindulása előtt nagyságod küldjön postát be, tudósít
son idején korán mindenekrűl.

P. S. Ez írásomat nagyságod addig ne communicálja sen
kivel az tanácsok közül, míg Budáról is nagyságod meg nem 
érti az dolgot, legyen nagyságodnál secretumban, azután onnét 
is megértvén, meglehet. Oka nem egyéb, hanem tudom, az kik 
oda faveáltanak, hogyha idején értésekre lehetne, együld alat- 
tomban ismég más karban ütnék örömöst, ha lehetne; tudom 
bizony, hogy egy némelyeknek elszakad az inok, mihelyen ezt 
meg fogják hallani, alább fognak hagyni az dologban. Az vajda 
ittbenn lévő kapikihája nagy emberséget tőn mostan, maga 
szolgáját bocsátá el maga lován ez levélnek kivitelére, igen em
berséges ember, jámbor urának igaz híve.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

A  fejedelem fiiljegyzesc : 31. Maji A. I. 1636. reggel 10 órakor.

Eredeti.
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X X V III. 1636. m á j u s  25.

Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Istennek legyen hála, mi mégis csendes békességben s egyéb*· 

képpen is tűrhető állapatban,egészségben vagyunk.Promulgált gyű
lésünknek első napja ma vagyon, de még az statusok eddig volt (így) 
kevesen gyűltenek be, a mint kegyelmed maga tudja az itt való szo
kást, hogy az rendelt napjára kevesesen (így) jőnek reá; reménl- 
jük azért, hogy ma estvére és holnap elgyülvén mindenfelől, ezen 
héten ő kegyelmek minden dolgokon általmeunek és mindeneket 
jó végben hagynak, s valami leszen kimenetele gyűlésünknek, 
arról is kegyelmedet mindjárást voltaképpen tudósítjuk. Ba
log László hívünk is; elhittük, beérkezik a portára, meddig ez 
levelünket kegyelmed elvenné, s az általa lőtt intimatiónk, cer- 
tificatiónk szerént az követeket megkéslelni nem akarjuk, ha
nem az gyűlés után minden okvetetlen meg fogjuk egyáltaljában 
indítani és az fényes portára beküldeni. írhatjuk továbbá bizo
nyoson azt is kegyelmednek: római császár ő felsége az egész 
imperiumnak s ahoz tartozó birodalmoknak Batisbonában gene
ralis gyűlést, avagy imperialis generalis gyűlést promul gáltatott, 
s az mint nekünk írják, holnap leszen magának is Bécsből arra 
a gyűlésre indulása; teljes minden igyekezeti, szándoka az ő fel
ségének, a mint mi bizonyosan informáltatunk, hogy minden 
aemulussival, ellenkezőivel megbékéljék, és az keresztyénségben 
minden hadakozást, háborúságot lecsendesítsen, és egy közön
séges állandó békességet csináljon; annakfelette, hogy fiát az 
ifjú magyar királyt in regem Romanorum eligáltassa, válasz
tassa, melyeket ha nem mindeniket is, de az ifjú királynak in 
regem Romanorum eligáltatását, úgy hisszük és reménljük, vég
ben is viszi ő felsége, mert az egész electorok mindnyájan ő fel
sége részéről és pártján vannak, az potior avagy maior vox ő 
felségéé leszen s az választásnak azon kell megállani; melyet ha 
effectuál ő felsége, annál inkább reá hajolnak az megbékélésre, 
ha kik alioquin abban ellentartók volnának is vagy lennének; 
mert eddig is azt nézték, s azért vontatták, nyújtották az hada
kozást, s nem akartak a békességre egyaránt hajlani, hogy vén 
ember lévén császár, ha az hadakozás alatt holta történik, 
elkél famíliájáról a császárság és azután más uton-módon in
kább complanálhatnak minden állapatokat, lecsendesítnek min
den hadakozásokat. De ha eligálják az ifjú királyt, ebbeli re
ménységre való várakozásuk abscindáltatván, inkább reá men
nek mindenek a békességre. Mely dolog valamire leszen és miben 
marad, valamint mi megtudhatjuk és végére mehetünk, a szerént
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kegyelmednek mindeneket késedelem nélkül értésére adni el nem 
mulatunk; most ebben és eddig vagyon az állapat. Adja isten, 
kegyelmetek felől minden jó híreket érthessünk. Ipsi etde reliquo 
gratiose propensi manentes. Datum in civitate nostra Alba Iulia 
■die 25. Maji, anno 1636.

G. Rakoczy m. p.

Rákóczii kezével: Nekünk egy igen jó kőmívesmester kelle
ne, az ki az vizek fenekéről (!) is kőfalt tudna felhozni, s egy igen 
jó papiroscsináló. Kegyelmed forgolódjék benne, Yelenczéből 
vagy másunnét szerezhesse meg, igen nagy kegyelmesen veszszük 
kegyelmedtől.

Külön kis darab papiroson: Mi ilyent is hallunk, hogy az 
bement lengyel követnek az isinstructiójában volna: megmondja 
a portán, nekünk hántásunk ne legyen, mert rajta megindulnak 
respublicául, mi, tudja isten, nekünk hírünk s kévánságunk 
nélkül vagyon. Ha azért eddig az lengyel követ nem proponálta, 
kegyelmed találja meg, cselekedjék úgy, hogy az hol nekünk 
használni akarnának, ott kárt valamint ne tegyenek; azt placi
dis verbis megmondhatná talám, hogy hallottunk olyant, mintha 
Bethlen István Erdélyt is háborúságban akarná bekeverni, s ha 
az hadakat ide az határra szállítják, annak tulajdonítsák, mert 
mikor az szomszéd háza füstölög, az magokéra is vigyázni 
kell akkor.

Czím : Generoso Balthasari Sebesi de Sárd sat.

Eredeti.

X X IX . 1636. j u n i u s  13.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, az nagyságod nekem írt 25. Maji költ 

levelét 9. huius mensis küldé meg az havasalji vajda, mely- 
bűi értvén, hogy nagyságod mind országával egyetemben békes
ségben, jó egészségben vagyon, azt bizony szívem szerint örülém 
és kívánom, hogy az úristen ennekutánna is azon atyai kegyes 
gondviselését mind végiglen fentartván nagyságodon, mind orszá
gával együtt őrizze, oltalmazza minden reánk következhetendő 
háborúságtól és szomorú állapattúl, és engedje ő szent felsége, 
hogy minden üdőben örvendetes híreket hallhassak nagyságtok 
felől.

Az ittbenn forgó állapatok felől kegyelmes uram írhatom 
nagyságodnak, hogy az örög úr szolgái mind Laskai s mind 
Török Miklós, az ki Balog László uram ittbenn létekor jüve be,
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még itt vannak, az követeket vártatják; nekik még semmi dere- 
kas válaszok nincsen, noha bizony dolog, hogy valóban voltak 
rajta s vannak mostan is, hogy jó választ vihetnének az urok- 
nak ; azon is voltak igen serio, hogy mostan aratás előtt ebben 
az két hónapban júniusban és júliusban mehessenek be, a szilik- 
tár passa ugyan fel is fogadta volt nekik, hogy végben viszi 
császárunknál, addig untatták, járták és ajándékozták; a sze
gény fejedelem süvegébe való tolltokat avagy betrat, az kit szo
kott volt viselni, azt is neki küldötte mostan az örög úr Török 
Miklóstól; de az mint ide feljebb is megírám, mind az követek 
bejövetelire halasztják őket. Én kegyelmes uram nem tudom, 
ha csak magokat hizlalják-e az örög úr szolgái azzal, hogy oly 
reménység viselné őket, hogy az követek ha bejűnének, ő nekik 
igen jól sukcedálna a dolog, avagy csak itt az portát akarnák 
aval elhitetni. Mindazonáltal úgy lehet-e avagy nem, nem tu
dom, de bizonyoson végére mentem, hogy csak nem régen is egy 
az tanácsurak közül írt az örög urnák Budára, valamelyike 
lehet, nem vehetém ki belőle, az ki nekem ezeket megmondotta, 
azt is mondá, hogy most Török Miklós kilencz nagyságos úr 
pecséti alatt és suscriptiója alatt való levelet hozott volna be, 
azt is igen nagy bizonnyal mondá, én nem hihetem el, mivel 
tudom, hogy Erdélyben mindenestől is alig lehetnének az nagy
ságos urak annyin, úgy nagyságod részére egy sem volna, ha ez 
igaz volna. Ilyent is beszéle, hogy Budán is egy az követek kö
zül titkon egy ott való budai doctortúl izent volna az örög ur
nák és felette igen követteté az urat az doctor által, hogy ne 
legyen nehézségére az oda való menetelek és ellene való conten- 
tiójok, mert kételenségbűl kell cselekedniek, de bizonyoson el- 
higyje ő nagysága, hogy azt akarnák mindnyájan, hogy egy 
órában vihetné dolgát végben az örög úr és mehetne be fejede
lemségre ; az is bizonyos dolog, hogy igen nagy becsülettel, jó 
kedvvel látta az örög úr és tartotta az követeket, vendéglette 
őket, és mikor elindultak is onnan, dobbal, trombita szovával 
maga is jelen lévén, úgy késérteté el őket egy darab földig. Az 
ilyen dologbúi bizony én semmi jót nem reménlhetek. Azt is igen 
nagy bizonnyal mondotta, hogy az örög úr maga pecséti és 
suscriptiója alatt való albákat küldött ide be a hollandusnak, 
hogy ha mire kivántatnék, irattathasson reja, az kiknek szükség 
leszen. Ez dologért kegyelmes uram általmentem vala az hollan
dushoz és az francziához is, eleget beszélgetvén velek az örög úr 
dolgárúl, azt nem tagadá, hogy neki is nem írt volna levelet, és 
Laskaival is nem beszélett volna, de azt mondá, hogy ne adja az 
úristen, hogy ő valamely keresztyén országnak és nemzeteknek 
romlásokra, pusztulásokra való dolgot ha látna, hogy ő abban 
senki mellett szolgálna s töröködnék se császár, se vezérek előtt;
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úgy látja penig ez dolgot, hogy az örög úr bemenetele a nélkül 
nem lehetne, hogy ha több törökkel, tatárral menne he, és tudja 
azt is, hogy Erdélynek ismég egy nagy vára oda lenne, mint 
Betlen Gábor idejében; de ha szintén arra menne is az dolog, 
hogy várat igírne az örög úr s kivályképen Gyenőt, tudja ő azt, 
hogy soha német császár és Magyarország azt meg nem engedné, 
hogy török kézben ejtené, mivel Magyarországnak egyik kapuja 
nyílnék meg az töröknek és onnan mindenkoron veszedelme és 
búsulása lehetne az magyar nemzetnek. Felette sokat panaszol- 
kodék is az követekre, hogy mindeneknél alább való embernek 
tartották őtet, mivel az többinek az nagyságod küldötte levele
ket mind megadták, és az ő neki szóló levelet meg nem küldöt
ték, csak azt sem érdemiette, hogy egyik legkissebbik szolgája 
által is megküldje, az kiért igen nagy nehéz szível volt, vagyon 
is és nagy gyalázatnak tartja, mert ő huszonnégy avagy huszonöt 
esztendőktűl fogva sokat is szolgált Erdélynek. Én nagyságodat 
bizony igen mentettem és az követek magaviselésekre fordítot
tam az vétket. Úgy vagyon, hogy Szempáli urammal együtt 
általkíildött vala Nagy Pál és az nagyságod leveleit az többinek 
megadtuk volt, de akkor a hollandust honn nem találván, vissza
hozok az ő levelét; annakutánna soha meg nem akará küldeni, 
hanem az én szűnyögöm alatt hevervén egy nehány napig, én 
nntalan mondottam Nagy Pálnak, hogy meg kellene neki kül
deni, mert bizony nagy gyalázat leszen, azt mondotta, hogy: 
magam is által megyek hozzája és magammal viszem; még 
azután elkéreté tőlem, hogy megküldje, én bizony azt tudtam, 
hogy megküldötte, de abban semmi sem tölt. A franczia igen 
nagy emberséggel mutatja magát, a szívek hol jár, nem tudom, 
de bizony istenére, lelkére esküvék meg előttem az nagy főember, 
hogy se levelét, se szolgáját nem látta Betlen Istvánnak, de ha 
szintén hozzája megyen is vagy levele vagy embere az örög ur
nák, de nem fárad abban a dolgában; ez, úgy hallom másoktúl, 
hogy Székely Mózesnek faveál többet, hogysem másnak. Azok is 
mindketten biztatnak kegyelmes uram, hogy mostan semmit sem 
kell tartani innen, csak a követek bejöjjenek, mostan igen jó 
alkalmatosság leszen dolgunkban.

Az tatár hám dolga és az szpahiáké, jancsároké hasonlókép
pen az előbbeli állapotban vannak. Mostan semmi hadi hírek itt nem 
forognak, hogy császárunknak indulása legyen avagy lenne, augusz
tusban mondják hogy megindulna Bagdát alá, de ha meg nem 
egyezhetik az népével, egyfelé sem mehet, az tengeren túl valók is 
együtt lévén Tokát Sivasnál, sem ide, sem a kazulra nem mennek, 
hanem csak veszteg vannak. Úgy hallogatám fülhegygyel, hogy a 
kazul egy nehány várocskáit és kastélyit vötte el az császárnak. 
Drágaságot, szükséget valóban nagyot mondanak oda által, senki-
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nek nincs kedve az oda való hadakozáshoz. Az Fejértengeren is va
lóba feresztik egymást az előszókkal, egy néhányszor volt har- 
czok kapitán passával, ezután is lészen; az Feketetengeren is 
újabban kiütött a kozák mintegy harminczöt sajkákkal. Az len
gyel követ még itt vagyon, nem lőtt audientiája, sem el nem 
eresztik, sem audientiát nem adnak neki, csak itt tartják. A 
vezér az császárnak küldött levelet kéreti volt az követtűi, hogy 
adja oda, ő beviszi császárnak, de emez is nem adta azt mond
ván, hogy: ha magammal szemben nem akar lenni, én az levelet 
visszaviszem, nem adom senki kezében, mivel instructióban va
gyon, hogy magam adjam meg császárnak; nem is adta oda, nem 
is adja, ha e nyáron mind itt tartják is. Mindezek után az úr
istennek kegyelmes gondviselése és oltalma alá ajánlom nagysá
godat. Datum Konstantinápoly die 13. Iunii, anno 1636.

Nagyságodnak alázatos igaz hív szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Kegyelmes uram, ez levelemet akarván tegnap úgy
mint 13. huius mensis nagyságodhoz expediálni egykalarás által, 
azomban igen jó reggel érkezék Markó is az nagyságod levelei
vel, melybű lmegértvén az ide be való állapatok és gyűlés mi 
karban álljon, azonkívül is nekem mit parancsoljon nagyságod, 
az passának szóló levelet kegyelmes uram ugyan tegnap dél
után felvittük vala, hogy megadjuk neki, de szemben nem lehe
tőnk vele, mivel honn nem lön, egész östig várakozván haza nem 
jőve, hanem ma felmenvén, szemben lévén vele megadok az leve
let ; a mellett egyéb szavaim is lőnek vele, noha nem mondhatám 
azért mind el, az melyeket el akartam előtte mondatni, mivel 
sokan búsítják vala mindenfelől, szomorú állapattal is vala; 
mindazonáltal alkolmasint oda mondánk benne, az többit az 
levelet megfordítván mikor beadjuk, a ki máról elmarada, akkor 
megmondom és elébe számláltatom mind egy szóig, valami 
illendő leszen, elhigyje nagyságod. Az hírek felől kezde tuda
kozni: oda fel Németország mi karban legyen; én megmondám 
neki, hogy májusnak 16. napján indult fel német császár Bécs- 
bűl az imperiomban, Batisbona neű városban generalis gyűlést 
promulgáltatott és mindenfelől mind pápa, s mind ispanus, s 
mind franczia, s mind sveeusok, s mind lengyel király és egyéb 
rendbeli herczegeknek és keresztyéneknek bizonyos komissáriussi, 
választott követi oda gyülekeznek és a békességnek tractájához 
kezdnek, azon lesznek, hogy minden hadakozást letegyenek és 
megbékéljenek, az fiát peniglen császárrá eligáltassa és koronáz
tassa. Ezt megmondván, mindjárt másfelé kezde beszélem, nem 
örömest hallá, nem tetszők neki. Ez beszédek után monda, hogy:



LEVELEK ÉS OKIRATOK. 25?

bizony nagy dolog, bogy el nem hiszi az urad, mennyiszer írtuk 
meg neki, hogy senkitűi semmit se tartson, mert semmi hántása 
nem leszen, csak igazsággal és hűséggel legyen a portához, az. 
országnak adaját szolgáltassa h e ; ebben marada szava. Akkor 
mondá azért azt, hogy fordítsa meg Zöldfikár az levelet, és meg
értvén mit írjon nagyságod, választ teszen reja, akkor nekünk is 
talám jobb alkalmatosságunk leszen az bő beszélgetésre, mely 
most eddig vagyon. Zöldfikárnak és az vajda kapikihájának az 
nagyságod ajándékát megadtam; az kihaja bizony nagy becsü
lettel köszöni nagyságodnak, Zöldfikár is hogy már, de én nem 
külömbe tartottam, mintha magamé lett volna és az sárban 
hajtottam volna, mivel tudom kicsoda s mind érdemli, azelőtt 
nagyságod is nem akará semmiben kegyelmességét hozzá mu
tatni, most üdő után is meg kellett lenni, igen hiában is peniglen; 
nagyságod kegyelmesen megbocsásson, sokszor írtam én tavaly is 
nagyságodnak, hogy ha nem lehetünk szolgálatja nélkül, kedvét 
kell keresni; ezt ebben hagyom.

Az követek bejiivetele, az mint eszemben vészéin az nagy
ságod írásábúl, még ebben a hóban nem leszen. Én immár 
többet arról nem írok, mivel sokat is írtam talám; adja 
isten, hogy legyen jó kimenetele dolgunknak, valamint nagy
ságodnak és tanácsossinak tetszik, legyen úgy, én nem bánom, 
ha novemberben, deczemberben jűnek is he, csak nagyságodnak 
ne ártson. Én úgy veszem eszemben kegyelmes uram, hogy még
sem ismeri nagyságod az erdélyi embereket voltaképpen, nagy
ságod megbocsássa.

Ez bizony dolog, hogy most újabb parancsolatja ment ki 
császárunknak, hogy Filibi nevű városhoz szállj anak ki tábor
ban mindenféle rendek, valaki ki nem száll vagy hadban nem 
akarna menni, karóban verik mindjárást; az a híre, hogy Len
gyelországra akarja az tatárt indítani rabolni és ha a lengyel 
utánna fogna jűni, mindjárást az kész hadak indulhassanak 
ellenek, de bizony kegyelmes uram igen félek rajta, hogy Erdély 
ne legyen Lengyelország. Nagyságod azért úgy vigyázzon és oly 
gondot viseljen, hogy magát, országát oltalmazhassa, ha kívánta
tik, kit az úristen eltávozhasson; de bizony én az mint az itt való 
állapatokbúl, experientiákbúl kolligálom, igen féltem hazámot s 
nagyságodot, nem is kellene peniglen az mostani állapatjokra 
nézve a törököknek félni, tartani, de bizonnyal ottbenn vannak 
az tűzfellobantók, igen félek rajta. Markót egy kevés ideig itt- 
benn tartom, lássam, mire megyen az állapat, tudhassam nagy
ságodat újabban informálni.

Rubintokat szépeket, tisztákat, az formák szerint valókat 
nem találhatni; igen drága is, talám nagyságod el nem hiszi, de 
olyanszerűoket, mint az kiket kiküldöttem volt, 8—9 tallér
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alól meg nem vehetni; a követek bejüvén, ő kegyelmek előtt 
veszem meg, addig talám együnnen is másunnan is szerét te
hetem, ha késő nem leszen. Az előbbeli forma smaragd ná
lam vagyon, nem vesztettem el, ki is küldöm Markétól, még 
a mellett vagyon más is, annál nagyobb forma smaragd, 
aranyban foglalva, két örög gyöngyszemes. Az mostani beküldött 
smaragd nélkül (!) elhigyje nagyságod, hogy el nem rejtem csak 
egy pénzára marháját is nagyságodnak. Papiroscsinálót itt nem 
találni, másunnan hozzák ide is az papírosat, itt csak papiros- 
sikárlók vannak. Kőmívest találnánk, ha reja vehetnék az kime
netelre, de Nagy Pál ittbenn létekor is két kőmívesmesterekkel 
alkudtunk vala meg, ki is mennek vala azok, eddig elég vize 
volna az nagyságod konyhájának és egyebütt is, a hun kivántat- 
nék, de azokat is megtréfálók, nem küldé ki Nagy P á l; ha ugyan 
kívántatik az kőmíves, írjon nagyságod, ha a követek bejűnek, 
írjon nagyságod, akkor kivihetik, ha találhatunk olyant, az ki 
elmenjen. Az mely párok felől írt nagyságod, nálam vannak, 
megküldötte volt a vajda.

Datum 14. Iunii ikindi után.
Gzírn: a rendes a fejedelemnek.

Bákóczy f'óljegyzése: 26. die Iunii in tennis Gyógy 1636. délest 4’/a 
órakor havasalji vajda szolgája.

Eredeti.

X X X . 1636. j u n i u s  27.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, az ide be való állapatok mostan is azon 

karban vannak, az mint ezelőtt mind az vajda kalarássitúl és 
Markétól küldött leveleimből nagyságod eddig megérthette, 
semmi ujobb híreink nincsenek, semmi bizonyost nem érthetünk, 
a kazulok állapatja miben vagyon; hadra való készületi igaz hogy 
vagyon hatalmas császárunknak, hirdetik is, hogy Bagdát alá 
menne, augusztusban megindulna, de igen bizonytalan, nem is 
látom semmi módját.

Az örög ür szolgái még itt vannak. Murat aga is Bu
dáról 24. huius mensis jőve be, Memhet bék is az Bikir passa 
öcscse azelőtt két nappal érkezék be, eleget beszélgettem 
mind a kettővel minden dolgokról. Memhet bék az nagyságod 
nekem küldött levelét is megadá; azt ügy látom, hogy nagysá 
godnak jó akarója, igaz barátságos szomszédunk mindaz passa- 
ttbenn lévő kapikih ájával. Az mely dolgot nagyságod Bikir
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passára és Memhet békre bízott volt, el fogtak benne igaz hűség
gel járni, mind az vezér előtt jó emlékezettel, jó szóval, töreke- 
déssel voltának, császárunknak is fogtak valami dolgot értésére 
adni, a melyrül mi választ tött, nem tudom, az Mehmet bék le- 
velébűl nagyságod meg fogja érteni. Murat aga mind az urával 
együtt nem jó akarója nagyságodnak, az örög urnák faveálnak, 
ezt nyilván megtapasztaltam az Murat aga beszédibűl, mert 
egyáltáljában csak mind az örög úr dolgát forgatá, színnel 
hogy már ide is jó akaratját mutatja. Az lengyel követ még itt 
tartóztatás alatt vagyon; meddig tartják itt, nem tudom. Az örög 
úr alá hozattatásában semmi mozdulást nem látok; úgy látom, 
hogy a követeket várják be, azután mire mennek, nem tudom; 
bizony nagy álmélkodással csodálják az követeknek ilyen későre 
való bejöveteleket, mi lehessen az oka. I t t  olyan hír is forgott, 
hogy az ország népe meghasonlott volna és egymást vágták volna 
le, úgy lehet-e avagy nem, bizonyost nem hallhatunk, én el nem 
hittem, de a porta igen kételkedik, hogy úgy ne volna; bizonnyal 
úgy ismerem kegyelmes uram, hogy nagyságodnak nem fog ja 
vára lenni az követeknek be nem jövetelek, mindazonáltal az 
nagyságod kegyelmessége, mit cselekeszik, de nekem nem tetszik, 
hogy megjátszodta-tjuk a portát, hitelünk evvel is kevesebb leszen 
előttök az mint eddig volt is. Én igazán mondom kegyelmes uram, 
igen félek a hátul ütő pálczátúl, noha a sok szép szót nem kimil- 
lik, sőt ugyan mintha nagy jó akaratot mutatnának, de csak az 
alkalmatosságra vigyáznak; addig kellene elejét venni, ha le
hetne, és azt kellene eltávoztatni, a mitűi félünk, most volna 
iidőnk reja, ha azt továbbra-továbbra halogatjuk, együld azt is az 
alkalmatosságot is elvesztjük. Én kegyelmes uram bizony nem 

'győzöm orczával és a liazukságbúl is kifogytam előttek, nincs is 
orczám a vezér eleiben való menésre, ha mégis tovább halad be
jövetelek ; papirossal, irogatással itt bizony semmit sem haszná
lunk, hanem még ártunk vele, mivel irton írja nagyságod, hogy 
ekkor s meg ekkor indulnak meg és ugyan nem érkeznek b e ; 
ezt ebben hagyom. I tt kegyelmes uram minden mi állapatunkat 
jól tudják és hallják, oly dolog nem eshetik Erdélyben, az kit itt 
nem tudnának, Budáról meg írják ide és itt én akármit mond
jak, akár mint állassam dolgunkat, de annak bizonnyal semmi 
hitele nincsen; csak azt vetik szememre, hogy ha igazságunk 
volna, bejöttek volna a követek eddig.

Bizonnyal írhatom nagyságodnak, hogy nem kicsiny búsulás- 
ban forgottunk egy nehány nap az áruló Szabó András mia. Azon 
volt az eb, másoknak tanácsábul-e avagy maga fejétűi cselekedte, 
egy áros töröknek persiainak egy magyar ifjú legény rabja volt, el
szökött és valami egyetmását is vitte el, annak, tudakozván és ígér
vén nagy fizetést a ki nyomába igazítaná,ez Szabó Bakóra igazította,
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hogy Bakó szöktette el és az erdélyi házhoz hozta, én kiküldöttem,, 
maga látja az úristen, hogy ebben az egyben sem nekem, sem Bakó
nak semmi vétkünk nincsen. Az tethtedárt futván az káros ember hi- 
vattaaszabót atethtedár,engemet is hivata oda házához,de én nem 
tudtam miért hivat; az divänbül alá jötömben menék oda Zöld- 
tikárral, szolgáimmal, az tethtedar nagy emberséggel beszélé meg 
ez dolgát a káros embernek, és mikoron mentettem volna maga
mat előtte, Bakót is hasonlóképpen, azt mondá, hogy: bizonyság 
vagyon Bakóra; azomban bejöve Szabó, oda elé álla, azt 
mondá szememben, hogy én iktattam ki Bakó által; én mondám 
neki: hazudsz áruló bestye lélek kurvafia árulóul, mert te egy 
hamis áruló vagy, ellenségünk vagy, a te szódnak nem lehet hi
tele mi ellenünk jámborok ellen; arra mondá nekem, hogy: ha
zudsz te bestye lélek kurvafia, mert te vagy áruló, mert mi 
hatalmas császárunk könteséhez ragaszkodunk, de az te urad 
hatalmas császárnak árulója, ellensége, országa pusztítója, ége- 
tője és az uraknak levágatója, öletője. Nagyságod kegyelmesen 
megbocsásson, a mint volt úgy írhatom, nem egy ember sem kettő, 
de volt a házban is huszonöt ember, kiül is rakva volt az udvar 
mind törökkel s mind magyarral, valamint szájábúl ki fért, úgy 
szidott bennünket; én két úttal is protestáltam mind tethtedár 
mind a többi előtt. Meg is akarják vala ugyan ott vendégleni az 
árulót, de nem lön mód benne. Ez így lóvén másodnap jó reggel 
felmenék a vezérhez Zöldfikárral és Hatvanit is elvivém velem, 
hogy vegye eszében a vezér, hogy ha meg nem büntetteti, nagy
ságodnak embere lévén itt, talám gondol valamit; megpanaszlám 
neki, mindjárást két csauszt elkiildvén felhozák, kétszer is estem 
térdre a passa előtt, hogy megölesse, el ne szenvedje ilyen nagy 
hitetlenségét, mert ha az uramnak hírével leszen, igen megbúsul 
rajta, és mit reménlhessen hatalmas császárunk és nagyságtok 
kegyelmességéhez, ha csak ilyen rossz alávaló embert is nagyságtok 
meg nem büntet. Arra azt mondá, hogy: ihon szemed láttára 
megbüntettetem, kivitette, két százat iitének a talpára, két rend
beli emberek verték, egy-egy tallért ígértem nekik, bizonyára 
úgy meg verték, hogy ugyan ficzkándozott a vére a talpábúl, úgy 
annyira, hogy utoljára nem is jajgatott, fogák, az csausz passi 
kihája megkötözteté és elviteté tömlöczben, ott nyugszik most, 
tudom nyilván, hogy nem áll a talpára egyideig ; noha én igazán 
mondom, hogy Ígéretemmel is azon valék, hogy felkössék, de nem 
fogá merni a passa, az mint fülhegygyel értém, a császártól, híre 
nélkül nem meré felköttetni, de azt igérék, hogy többször cselc- 
keszik kissebb dolgot is, mindjárást felkötik. Ebben a dologban 
Zöldfikár, az csausz passi, az kajmekám kihája nagy emberséggel, 
serénységgel forgolódának és szolgálának mellettünk, mely em- 
berségekrűl nagyságod el ne feledkezzék, mert bizonnyal irha
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tóm nagyságodnak, ezután is azok jó szível szolgálnak, valami
ben kívántatik; az temesvári kapikihajához is mutassa nagyságod 
jó akaratját, bizony nagyságodnak igaz jó akarója. Memhet bék 
nem sokat akarna itt ülni a mint beszél, csak a követeket várná. 
Ez eddig vagyon. Más dolog avagy búsulásunk ilyen vagyon ke
gyelmes uram a miatt az hamis áruló Szabó miatt·, hogy ugyan 
rajtunk kereskedik az káros ember. Ma elővittem volt Bakót 
az kajmekám és kazileskerek eleiben törvényre, de semmi bizony
ságot elé nem állathata csak egyet is, hanem egyenest a Szabóval 
a ki vádló is, bizonyságnak is azt akarja reánk hozni, arra ké- 
szerítsék, hogy várják meg gyógyulását az árulónak, aval akar 
bizonyítani, megítélheti mind isten s mind nagyságod, lehetne-e 
avagy nem, itt igen pogányul élnek aféle bizonysággal, kezessé
gem alatt vagyon az gyermek; nagyságodat mint kegyelmes ura- 
mot kérem azon, írjon a kajmekámnak felőlünk, ne háborgassa
nak ok nélkül bennünket, azonkiűl is elég búsulásunk, fáradsá
gunk vagyon; ha penig a követek útban lennének, nagyságod 
azok után is írasson felőle az vezéreknek és egyéb főrendbeli 
embereknek. Ha nagyságod ajándékot küld, nem ártana követ 
uraimnak is abbúl velem egyetérteni, mivel én tudom, ki ér
demli meg s ki nem, ne adnók oly helyre, a húl semmi szaporája 
nincsen; egy nehány főembereknek igírtem egy-egy bokor kést, 
nagyságod arrúl is írjon avagy parancsoljon követuraméknak, 
adjanak vagy öt bokor késeket, ne maradjak gyalázatban, 
ugyan magok előtt adom meg nekik, helytelen helyre bizony nem 
adom kegyelmes uram ; tudom én, hogy követuraméktúl csak egy 
bokrot is nem kérhetnék, ha nagyságod nem parancsol felölök. 
Ibrahim effendi igen elment az előbbi nagyságodhoz való jó aka
rat mellől, Székely Mózesnek igen jó patronnssa, a hollandus 
is az örög urnák; nagyságod írjon nekik, mind az keresztyén ora- 
toroknak, vessék ki szívekből a búsulást, mivel Nagy Pál úgy 
tréfálá meg őköt, talám nem ártana. Lupulra legyen nagy vigyáz- 
tatása nagyságodnak minden üdőben, az az eb is nem jóakarónk. 
Hatvani uram szóval is nagyságodat az mostani ittbenn forgó 
állapatokrúl tudósíthatja.

Ezek után kegyelmes uram igen alázatoson, de bizo- 
dalmason emlékeztetem nagyságodat könyörgésem által az 
nagyságod kegyelmes igíretire. Tudván vagyon nagyságodnál, 
hogy eltölt volna immár az nyolcz holnap, még megszer
zettem annyival az ittbenn való rabságos, nyomorúságos szol
gálatot ; bizonnyára úgy ki fáradtam belőle kegyelmes uram, 
hogy tovább immár semmi úton nem szolgálhatok ebben az ál- 
lapatban, hanem az istenért is nagyságodnak jó szerencsés elő- 
meneteliért könyörgök, hogy küldjön más kapikihát az követek
kel avagy utánnok, mert nagyságodnak mindenek felett való

BEK E ÉS BARABÁS. LE V E L E K  ÉS OKIRATOK. I I .  K . 1 7



258 BEKE ÉS BARABÁS.

kegyelmességének tartanám s tartom, ha nagyságod jó akaratját 
mutatja és kiszabadittat innen; hogy ha peniglen nagyságod kegyel - 
messége nem accedál, bizonnyal írom nagyságodnak, hogy tovább 
nem leszek ittbenn az követek bejövetelinél, ha csak a rajtam 
valóban kell is kimennem, valahova tétet nagyságod, akár vágas
son s akár ölessen, akármit cselekedjék velem szegény legkisseb- 
bik alázatos szolgájával, nagyságod eleiben viszem a fejemet. 
Az istenért könyörgök nagyságodnak, errűl nekem megbocsásson, 
bizony nem egyéb viszen reja, hogy embertelenkednem kell, az 
kételenségnél, hiszem én is meg tudnám kegyelmes uram az em
berséget gondolnom, az mostani üdő s állapot is mit kívánna, de 
interim nincs több fejem nekem is egynél, azt inkánb akarnám 
nemzetem között nagyságod hűsége mellett elfogyatnom, hogy- 
sem itt az idegen nemzet között szamár temetésem lenne. Mind
ezek után sat. Datum Konstantinápoly die 27. Iunii, anno 1636.

Nagyságodnak alázatos legkissebbik igaz hű szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Sákóezy kezével: 9. die Iulii A. I. 1636., Hatvani étekfogó reggel
9 órakor.

Eredeti.

X X X I. 1635. j u n i u s  30.*)

Generose domine sat. Servitiorum meorum sat.
Áldja meg isten kegyelmedet minden lelki testi javaival 

együtt azokkal, kikkel istentől kegyelmed kívánja.
Juszuff aga uram mint viselte legyen itt az szép szín alatt 

magát az urunk ő nagysága leveleinek párjaiból, és Szentpáli 
uramtól is, s mind pedig az én Juszuff agának s Zülfikár agá
nak írt leveleimnek pariájokból bővön megérti, azokról ón ke
gyelmednek nem írok bő szóval; mint kellessék abból magát ke
gyelmednek viselni, abból is az urunk ő nagysága parancsolatjá
ból mindeneket eszében vehet.

Akarók most kegyelmednek kiváltképpen írnom. Tudja 
kegyelmed, Maróti György én velem a mint kétszer szemben 
lévén, a maga és közönségesen a magok hazajövetelek felől a 
mint kiváná azt tőlem, hogy onnan isten haza hozván engem, 
urunk ő nagysága előtt instálnék azért a dologért, és ha mi ke- 
gyelmességét ő nagysága akarná mutatni, arról én írnék neki.

*) E levél tévedésből került az 1636-ik évi levelek közé, holott 
datuma szerint az 1635. jun. 19-iki levél után volna helye.
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De én arra nem menvén hogy neki írnék, ő maga kívánta azt, 
hogy kegyelmednek írjak hát felőle, hogy ha leliet-e reménysé
gek, ő csak azt érthesse ő aztán kegyelmed által meg én tőlem, 
annakutánna találnak ők aztán módot abban, hogy az vezér 
máltai elindittatják az dolgot. Azért uram kegyelmed én szómmal 
mondja meg neki, hogy minthogy a maga személye dolgából 
immár egyszer meg fogott ő nagysága csalatkozni, kihezképest 
idegenítődött ő nagysága és nem akarta sokáig, hogy sem jót, 
sem gonoszt abból én tőlem értsenek, de ő nagyságát hol egy s 
hol más alkalmatosságnak idején alázatos könyörgésemmel addig 
búsítottam, hogy ő nagysága immár valamennyiben annuált kö
nyörgésemnek, úgy hogy ha látja az onnan való bizonyos dolgot, 
és a kajmecham ő nagysága interpositióját, akkor ő nagysága is 
eléb I* megyen az dologban, de külömben s addig ő nagysága 
semmit sem cselekedik. Immár a barátim vagy inkább nem bará
tim lássák mit cselekednek, ha jó élet és haza kell nekik, ne kés
senek dolgokkal, mert bizony elhigyjék, hogy egy fejedelemre és 
egy ilyen országra s azoknak igaz mondásokra vagyon s leszen 
több tekintet és hitel portán, hogynem mint az ő imitt-amott 
való csalárd beszédekre, s úgy lehet a dolog, hogy előbb meg
látják az tenger fenekét, hogysem Erdélyt; ne az haszontalan 
reménységgel, hanem biztassák magokat hazájoknak szeretetivel 
és abban jó mód alatt való lakásokkal, hogysem mint oly haszon
talan reménységgel mint ott amaz apró tengerszínin járó jel- 
kouan (így) madarak, kik örökké a magok rettenetes nyukhatat- 
lanságokra, fáradságokra, végtére veszedelmekre az tengerszínin 
végtelenül űzik, kergetik az szelet, kik noha benne járnak, de 
azért soha el nem érik, hanem magok emésztődnek s fogynak el, 
mert ha ők is eszekben nem veszik magokat, végre csak úgy 
járnak a bolond lator reménység mellett.

Asszonyomnak a kegyelmed feleségének megizentem, hogy 
ha miben bántódása lenne ő kegyelmének, nekem is parancsoljon 
s örömest urunk ő nagysága előtt való intercessiómmal szolgálok 
ő kegyelmének. Kegyelmed is onnan parancsoljon, ha miből szol
gálatom kívántatik. Az szent isten áldja és tartsa meg kegyel
medet. Datum ex Alba Iulia die ultima Iunii, 1635.

Generosae dominationis
servitor semper benevolus 

Michael Tholdalaghi m. p.

Egy darab papiroson: P. S. Palám nem árt kegyelmed
nek az én levelemet in ea parte, a mennyiben ő rólok írtam, 
előtte elolvasni, de úgy azért, hogy az ott való állapathoz 
képest, kit ott lévén kegyelmed inkább ért, ha tetszik kegyelmed
nek is, és ez ide alább való írásomat is, ezt is elmetszvén az kis

17 *
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postscriptámót az alább való postscriptámtól, azt a más post- 
scriptámot is olvassa el kegyelmed előtte.

P. S. Kegyelmed uram ugyan megmondja Maróthi uram
nak, hogy ha ezt az mostani alkalmatosságot is elvesztik, mulat
ják valami bolond reménységből viseltetvén, bizony soha többször 
elejekben nem kerül ennél többször.

Kivid: Anno domini 1635. die 30. Iunii generosi domini Michaelis; 
Tholdalaghi etc. ad Balthasarem Sebessi oratorem in negotio reditus profu
gorum et proditorum Moisis Székelj' in patriam par.

X X X II. 16.36. j u l i u s  12..

Georgius Rakoczy sat.
Generosi, prudens et circumspecte fideles nobis dilecti.. 

Salutem et gratiam nostram.
Ide uram sokféle hírek viseltetnek, s az bizonyos dolog,, 

mind havaseli, moldovai vajdáknak s Kantamir passának császár 
parancsolt igen serio hadra való készületek felől, s azok készül
nek is, várják csak második parancsolatját császárnak. Azt is. 
egy nehány felől írják, s bizonyos dolog isr hogy mindenütt a 
szegénységnek parancsoltak az törökök, hogy a mely szekerekkel 
és adóval akármely derekas táborozásra tartoznak,, mindazokat 
minden órában készen tartsák és beszolgáltassák. írják azt is,, 
hogy a budai vezér maga is táborban akarna szállani, a bosznai 
had is útjában volna, az temesvári passa is készülne. Mindezek 
mire való készületek legyenek, nem lévén mostan ide ki Euró
pára császárnak ellensége, sokféle gondolkodásra való materia.. 
Kekünk császár semmit nem parancsol, s környülünk mindenek
nek parancsol. Bethlen István uram ezelőtt alkolmas idővel, 
megírta ezeket az apparátusokat, a mint megírta, úgy vannak. 
Noha az kajmekám ő nagysága istenre, hatalmas császár fejére- 
esküszik s biztat, hogy ne féljünk, mert Bethlen István szavának 
nincs hitele, semmit érette nem cselekednek, sőt Rhodus felé egy 
szigetben vitetik, de az apparatus mást mutat. Kegyelmed azért 
ezeket értvén, jó alkolmatossággal proponálhatja a vezérnek pana- 
szolkodásképpen, kiváltképpen ha táborban szállásunkat vinnék 
oda be, ehezképest való okát adhatja kegyelmed,, hiszem ha az ve
zér ő nagysága istenére s hatalmas császár fejére esküszik s biztat 
bennünket egyfelől, másfelől ilyen nagy apparátusokat nem kellene 
nekünk mutogatni. Az ország gyűlésekor a mint a Bethlen István 
uram dolga agitáltatott Budán s a portán, ahozképest delibe- 
rálhatott az ország is. A gyűlés után érkezvén meg Balogh László.



LEVELEK ÉS OKIRATOK. 261

:a portáról az kajmekám levelével, abban nyilván írja, bogy ha
talmas császár parancsolatjából ha akarjuk s kévánjuk, Bethlen 
István uram Budáról felvétetik és Rhodus felé egy tenger szige
tiben vitetik. Ez császárnál elvégezett dolog lévén, akármint 
kénálja az ország békességgel őtet, de maga hatalmában nem lévén 
nem accipiálhatja, s talám nem illik nekünk is császár deliberatió- 
já t háborgatnunk abban is bizonyosok lévén immár egy nehány- 
felől való relatiókból, hogy az országnak mostani resolutióját is 
nem fogja acceptálni Bethlen István uram. Ez okokra nézve 
azért, és több consideratiókra nézve is bátor kegyelmetek még 
mostan in ea parte az instructio szerint ne procedáljon és ne ké- 
vánja azt, hogy Bethlen István uramot Budáról visszaküldjék, 
hanem a mint immár eddég két levelében írta a vezér alá vite- 
tését, azt sollicitálja kegyelmetek, hogy igíreti szerént a vezér 
vitesse el Budáról, próbáljuk meg, ennyiszeri írását és esküvését 
etfectuálja-e avagy csak szóval tártnak bennünket; hiszem ha 
.aláviszik, az idő és az állapat megmutatja, ha mód leszen az 
ország deliberatiója szerént a visszahivataljában. Akármint 
hivattassa az ország követi által s akármennyit igírjünk mi neki, 
de ha az porta egyáltaljában nem consentiál kijövetelének, 
heában haza hivatásában fáradni kegyelmeteknek. Ha azt obji- 
ciálnák, hogy lám az ország nem azt kévánja, hogy Rhodusban 
küldjék, hanem inkább haza hivatja, megmondhatja kegyelmetek: 
Igaz az, hogy az ország hivatta, de nem jött, sőt az országot 
meg sem becsülte úgy, a mint az ország érdemiette volna tőle a 
mikor hivatta; az ország is immár látván vakmerőségét hogy 
neki békesség nem kell, hanem csak boszuját akarja űzni s oly 
háborúságot akar indítani császár segétsége által, kinek végét 
bizony ő soha sem látja, sem nem tudhatja, mikor leszen, mire 
megyen s meddig terjedhet az ki, melynek ő soha bizony végit 
nem éri, s császárnak is egy igen derék hadakozást szerezhet 
belőle. Az kajmekámnak két rendbeli leveleire micsoda választ 
töttünk és micsoda ratiókkal urgeáltuk oda bevitetését Bethlen 
István uramnak, az levelek páriáit kegyelmednek megküldöttük 
s megértheti, kegyelmetek is azokkal a ratiókkal és több az ott 
való állapatokbúl vött ratiókkal urgeálja oda vitetését; tanácsúr 
híveinknek, kik udvarunkban mostan jelen vannak, unanimiter 
úgy tetszik, jobb alá vitetését kévánni, holott Budáról vissza- 
jövetele igen-igen bizonytalan. Kegyelmed igen-igen szorgal
matoson menjen végére és extraháljon parancsolatot a budai 
vezérre alá vitettetése felől és minekünk ha több dolgokról nem 
írhatna is, de csak ez egy dologról is bizonyost írjon; mert talám 
.Szalánczi uramot addig Budára meg nem indíthatjuk, holott nem 
lenne jó, ha kegyelmed a portán külömbet tractálna, s Szalánczi 
uram Budán még külömbet.
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Az adó beküldéséről írtunk a kajmekámnak, a mint leve
lének páriájából megértheti s a szerént assecurálhatja is· 
kegyelmetek annak beviteléről, okvetetlen szent Demeter napja 
előtt beküldjük, ha az ide ki való hadak, állapatok meg 
nem késlelik s kiváltképpen ha az vezér igírete szerént Beth
len István medio tempore alá vitettetik; mert ha alá nem vitet- 
tetnék, s a hadak is mindenfelé környülettünk így talpon 
állanának, a miatt sok vélekedésünk lehetne. Mindazáltal az 
adó beküldésével csak úgy sollicitálja kegyelmed az Bethlen. 
István uram alávitettetését, azt ne magyarázza belőle, hogy aval 
akarjuk cogálni elvitetésére, hanem inkább hogy az maga igíretin 
és levelein fundáljon és hogy abból lehet ide ki csendesség. 
Egyéb dolgokról vagyon kegyelmeteknek elégedendő instructiója,. 
Sebesi Boldisártól is megértheti, mint folytának minden dolgok s 
kegyelmetek a mit ott láthat, érthet, az úristent segétségül hiván 
s hozzánk, édes hazájához való keresztyéni szereteteket, hűségeket 
szemek előtt viselvén, cselekedje azt kegyelmetek.

Ezek után kelleték ilyen dolgot is intimálnunk kegyel
meteknek. Egy Szabó András nevű valami rossz ember elszaladott 
rabját kereső egy görögnek vádolta volt a kis Bakót, hogy ő 
lappangtatná avagy el is szöktette volna az rabot. A. dolog. 
Sebesi Boldisár hívünk eleibe kelvén, a vetélkedés közben találta 
megszidni Sebesi Boldisár Szabó Andrást s ő aztán nem elé
gedvén meg azzal, hogy csak Sebesi uramot szidja rút, undok, 
fertelmes szitokkal, magunkat is és országunkat egyben szidott,, 
rútított nyelvével, kiért Szabó András talpának noha jól-j ól meg
fizettek, de már várják gyógyulását és Bakó ellen avai az elvetett 
lator rossz emberrel akarnak bizonyítani, ki felől megítélheti ke
gyelmetek, ha nem igyekezi-e az ifjat veszedelembe hozni. Sebesi 
Boldisárral kegyelmetek szemben lévén, bőségesben megértheti 
ezt is az dolgot. Megtudván azért bővebb valósággal, erről is 
kegyelmetek, mikor idejét, alkalmatosságát látja, tegyen igen seria 
expostulation quaerelát az vezér előtt Sebesi Boldisárral egy 
értelemből, nem úgy mindazáltal (ha Sebesi uramnak is úgy fog 
tetszeni), hogy mi írtuk volna kegyelmeteknek, hanem csak 
magoktól mintha ottbenn másunnan értvén elsőben úgy tuda
kozta volna meg Sebesi uramtól és becsületünket látván magunk
nak és az országnak is benne forgani, el nem szenvedhette, hogy 
ő nagyságának meg ne panaszolja és az ártatlan ifjat is igaz
ságában ne oltalmazza. 0  nagysága erről is legyen oly jó  
akarattal, gondviseléssel, ne gyalázzon akármely ember is ezután 
bennünket méltatlanul s az ifjúnak is ártatlan voltára hántása 
ne legyen. Ha penig Sebesi uramnak úgy tetszenék, hogy ugyan 
mi írásunkkal, izenetünkkel kell expostulálni, lássa kegyelmetek,, 
de nekünk úgy tetszik, neheztelés lenne a vezértől Sehesire, ha
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megértené, hogy erről nekünk írt volt. Hagytuk ezt is az kegyel
metek jó discretiójára. Egyéb minden dolgokban is kegyelmetek 
mentői nagyobb haszonnal igyekezvén forgolódni, minket minden 
dolgairól, ott való állapatokról, hírekről gyakorta tudósítson. 
Secus etc. Datum Albae Iuliae 12. Iulii 1636. — Talám az origi- 
nál datumja undecimára vagyon, mert Markó 12. Iulii estve 
ment el.

K ívü l: 1636. 12. Iulii post reditum Ioannis Hatvani dapiferi ex porta 
ad legatos cursori aulico Rácz Marconi datarum par.

X X X III. 1636. a u g u s z t u s  elején.
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint jó akaró sógor 

urainnak. A szent isten sat.
Kegyelmed uram Pap Márton uramnak adván négy tallért, 

hogy kegyelmednek venne rajta ő kegyelme igen szép két jáspis 
gyűrűben való veres köveket és három örög türkeseket, ő kegyel
me hozzám adván mind az tallérokat s mind az kegyelmed adta 
jegyzést, mivel ő kegyelme sok búsulási, ide s tova való járási, 
foglalatossági miatt nem érkezett, hogy kegyelmednek abban 
szolgáljon, én uram Józseffel az zsidóval kerestettem, szál
lásomra hozták az mineműeket találhattak; vöttem is négy jáspis 
köveket, kettei veresek, az kettei zöldek, türkest is négyet, hegyes 
örög türkeseket, azokat bizony sok közül választottuk, nem tudom 
uram, ha kegyelmed kedveli-e avagy nem. Tudja isten, hogy 
magunk is Pap Márton urammal jártunk, fáradoztunk az urunk 
ő nagysága vásárlásában, majd minden helyeket bejártunk mind 
Konstantinápolyban s mind Gralotában, hogy köveket látunk; 
találtunk mindenütt, de igen szűk az jóféle türkes, jáspis.

Czim : a szokott a fejedelemnek.*)

A fejedelem följegyzése : 23. Augusti.

Eredeti.

XXXIV. 1636. d e c z e m b e r  26.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, az nagyságod Lunkojnál 12. Xovembris 

nekünk írt levelében includált nekem szóló levelét elvöttem 24. De
cembris, melyet bizony örvendező szível láttam, értvén az nagysá
god békességben és egészségben való létét mind országával egye

*) Miként a hátára írt czím mutatja, egy a fejedelemhez írt levél borí
tékául szolgált. Valószínűleg sárdi Deli Farkasnak írta Sebessi.
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temben, melyet ezután is engedjen az úristen minden időben halla
nunk nagyságod felől, és az mostani zűrzavaros ellenkező állapato- 
kat is nagyságtok között szállítsa le és adja minden jó exitussát 
szegény hazánknak javára és megmaradására, nagyságodnak pe- 
niglen jó hírének nevének kiterjesztésére. Értvén kegyelmes uram 
azt is nagyságod mit parancsoljon levelében, valamire kegyelmes 
uram elérkezem, mivel tudom, hogy tartozom a szolgálattal, jó 
szível, igazsággal igyekezem megfelelni hivatalomnak, a meny
nyiben az mostani üdő és itt való állapot engedi. Hogy nagy
ságodat levelemmel sok üdőktűl fogva nem requiráltam, arról 
nagyságod kegyelmesen megbocsásson, mivel nem volt semmi 
módom az levél elküldésben, mivel nem is volt szabados, magam 
is csak isten tudja mint voltam és állapatunk is mint forgott 
mindnyájunknak; ezután immár kegyelmes uram a békesség 
meglévőn arról való panaszszót nagyságodnak el igyekezem 
távoztatni.

Az mi az rubintok megvételét és kiküldését illeti, bizony 
kegyelmes uram eddig régen megvöttem volna és ki is küldöttem 
volna, ha bizonyos emberünk ment volna ki, de az Toldalagi uram 
szolgája is mint s hogy mehetett ki, abban is igen bizonytalanok 
voltunk, hogy békességben juthasson nagyságodhoz, mostan 
peniglen Ugrón Tamás uramat is igen sietséggel kelleték követ- 
uraméknak kibocsátani, ő kegyelmétől is ki nem küldhetém, mert 
meg sem volt szerezve és véve; de immár tovább kegyelmes uram 
nem halad, minden okvetetlen első alkalmatossággal megvevén ki
küldőm nagyságodnak, az ára még megvagyon, noha bizony szin
tén reja kezdek vala szorulni. Egyéb ittbenn forgó állapatokrúl 
nagyságodat közönségesen írott levelünkben tudósítottuk. Bizony 
szívünk szerint várnók és kivánnók hallani az békességnek nagy
ságtok között végben menetelit finaliter, de még semmi bizonyost 
nem érthettünk; engedje isten, hogy végben menvén hallhassuk 
mi is voltaképpen. Mindezek után az úristen nagyságodat szent 
lelkének általa vezérelje minden jóra sat. Datum Konstanti
nápoly die 26. Decembris, anno 1636.

Nagyságodnak alázatos legkissebbik szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatoson 
könyörgök az istenért is, mutassa kegyelmességét kiszabadu
lásomról.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Bákóczy kezével: 7. die Ian u arii 1037., Nagy-Cserged, Ugrón Tamás.

Eredeti.
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XXXY. 1637. m á r c z i u s  5.
Életemig való alázatos, hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, 15. Februarii Turi beérkezvén tíz avagy 

tizenegy órakor tájban, az nagyságod nekem küldött levelét elvet
tem, melybűi értvén az nagyságod jó egészségben, békességben való 
létét mind országával egyetemben,szívemszerintörvendezvénrajta, 
kívánom istentől ő szent felségétől, hogy ennekutánna is ezen atyai 
kegyes gondviselése és oltalma legyen nagyságodon, mind életét s 
mind egészségét az úristen nagyságodnak sok esztendeig tartsa 
meg szegény igyefogyott nemzetünknek, hazánknak oltalmazására.

Értvén azt is kegyelmes uram, hogy nagyságod elvötte Mar- 
kótúl küldött levelemmel együtt az harmincznégy rubintokat, 
melyeket, úgy veszem eszemben, nagyságod nem szintén fogott ked
velni, az mint nagyságod írja, hogy mind quantitássára s mind 
szépségére nézve nem volnának olyanok, mint az előbbiek voltak. 
Énnekem kegyelmes uram úgy tetszik, hogy az nagyságod nekem 
küldött forma két rubintoknál csak három avagy négy sem 
volna alább való azok között, sőt az örögbik forma rubininál 
egy nehány az örögiben jobbak vannak, olyak is, hogy egyet-egyet 
csak magát külön húsz tallér alól meg nem vehetett volna akárki 
i s ; hogy peniglen olcsó volna, azt nem mondhatom én is, de az 
úristen látja, hogy vélekedtem rajta, én is látván drága voltát, meg
vegyem-e ne-e, de ismég mivel egy néhányszor parancsolt nagy
ságod felőle, tudván azt is, hogy nagyságodnak szüksége vagyon 
reja, nem mertem elhallgatni az megvételét. Tudja isten, hogy 
mostan oly áros minden marha itt, hogy senki el nem hihetné, az 
ki ittbenn mostanság nem forgott volna, kivályképpen az rubint, 
egy nehány felől nem egyszer, kétszer, hanem szántalan sokszor 
elhozattam az zsidóval, az rubintos zsidókat meg elbocsátottam 
drágálván, mindenütt megpróbáltattam mások által is, de olcsób
ban nem juthattam az megvételéhez, kit jól tudnak az követ- 
urak is, másokkal is nagyságod megpróbáltathatja az megvé
telét ; az mikor azokat kiküldöttem akkor elfeledkezvén róla, 
hogy az forma rubintokat is kiküldjem, azokat is melléje tévén 
úgy láthatta volna nagyságod meg, ha vannak-e olyanok avagy 
nincsenek. Az mi peniglen kegyelmes uram az Barcsai Ákos 
uram itt az köntösi között hagyott másfél száz aranyát nagy
ságodnak parancsolja nagyságod hogy felkeresvén, hogy nagy
ságod kárt ne valljon, egyebet arról mostan, sem írhatok nagy
ságodnak mint azelőtt Markótúl írtam volt. Én rejám ő kegyelme 
semmit-semmit sem bízott, semmit sem adott kezemben, nem is 
•tudtam, vagyon-e arany nála avagy nincsen külömben, hanem
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mikor mondá ő kegyelme egyszer, hogy Zöldfikárnak küldött 
nagyságod egy nehány aranyat, itt bizony fel nem találtuk, kire 
bízta ő kegyelme egyetmássát, ő kegyelme tudja; azt bizony 
■kegyelmes uram csak az én részemről is nem kicsiny gyalázatnak 
tartom, hát az követurak ő kegyelmek annál inkább. Én az 
nagyságod írása szerint nem vásárolhatok semmit nagyságod 
számára, mivel én nálam nincsen pénz, Toldalagi uraméknak is 
elfogyott költségek, ő kegyelme is nem adhat, azt hiszem, írt is ő 
kegyelme nagyságodnak felőle. Egyéb ittbenn forgandó dolgokról 
is az közönségesen írott levelünkben nagyságodat bőségesen tudó- 
sítottuk.Istennek hála kegyelmes uram,innét ártalmunkra való dol
got nem látunk, hanem minden jóval Ígéri magát mind hatalmas 
császárunk s mind az egész porta, csak az adó híja. Ezek után 
az úristen sat. Datum Konstantinápoly die 5. Martii, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos legkissebbik szegény szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

Kegyelmes uram, oda fel szóló levél is vagyon, nagy
ságodat felette igen kéreti az felküldéséről, minél hamarébb 
lehet, küldje meg.

C zím : nincsen.
Eredeti.

X X X Y I. 1637. m á r c z i u s  13.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, Huszti Menyhárt uram beérkezvén δ. 

praesentis tiz avagy tizenegy óratájban ebédkor, az nagyságod 
nekem küldött czéduláját elvöttem, mit írjon nagyságod meg
értettem. Értvén azt is Huszti uramtúl s mind az közönségesen 
írott nagyságod leveléből, hogy nagyságod mind országával 
együtt egészségben, csendes állapatban vagyon, melyet örvendező 
szível és nagy örömmel hallottunk, kiért az úristennek nagy neve 
dicsértessék, áldassék, engedje isten ő szent felsége, hogy ezen 
örvendező jó híreket hallhassunk nagyságtok felől minden időben.

Az mostani ittbenn forgó állapatokrúl kegyelmes uram az 
nagyságodnak írott közönséges levelünkből nagyságod megérthet 
mindeneket, Huszti uram is nagyságodat informálhatja, mivel ő 
kegyelme is értett hulmi híreket s állapatokat is vehetett eszé
ben, minemü dolgok forogjanak mostan az portán. Itt kegyelmes 
uram csak mind az adó dolgát avagy be nem küldését forgatják 
és vetik okul, egyébként jól beszélnének, melyet nagyságod 
megérthet mind az fővezér s mind az budai vezér Musza passa 
leveléből, az melyeket most az követek az Musza passa embereivel
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együtt kivittek nagyságodnak. Azért kegyelmes uram legyen az 
nagyságod bölcs itíleti rajta, mit kellessék cselekedni, tudom, 
feltalálja nagyságod bölcs tanácsival. Az úristen nagyságodnak 
elméjét, szívét vezérelje szent lelkének általa minden javára és 
békességben való megmaradására szegény hazánknak nagyságod
dal együtt. Ezek után az úristen sat. Datum Konstantinápoly 
die 13. Martii, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos szegény legkissebbik igaz hű 
szolgája

Sebessi Boldisár m. p.
P. S. Kegyelmes uram, nagyságod kegyelmesen megbocsás

son, alázatoson követem nagyságodat mint kegyelmes uramat, 
hogy ilyen gyakorta bántódik nagyságod az én sokszori sol- 
licitálásommal is, tudom azon kűl is elég búsulása vagyon 
nagyságodnak, de bizony nekem is nagyságod szegény alázatos 
szolgájának elég jutott benne, sőt ugyan több kelleténél, ki miatt 
bizony az rossz világot is úgy meguntam, hogy inkább akarnám, 
hogy az úristen kivenne ez állhatatlan változandó világbúi, de 
ha az úristennek így tetszett, hogy az én bűneimért ezt érdemel
jem, nincs mit tennem, legyen úgy, az mint isten akarta. Ezek 
után kegyelmes uram nagyságod én rólam is szegény legkissebbik 
szolgájáról provideáljon és mutassa kegyelmességét, ne hagyjon, 
szabadítson ki, hadd fogyassam nagyságod mellett való szolgála
tomban életemnek hátra maradott kicsiny részecskéjét hűséges 
szolgálattal; költségbűi is ne hagyjon nagyságod, mert bizony 
szintén a fogytán vagyok.

Czírn : a szokott a fejedelemnek.
Rákóczy följegyzése: 27. die Martii Meggyes, 1637. Huszti Menyhárt..

Eredeti.

X X X V II. 1637. m á r c z i u s  22.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, noha ezelőtt nem sok iidővel is Huszti 

uram által írtam volt nagyságodnak, szóval is alkalmasint ért
hetett nagyságod ő kegyelmétől minden ittbenn forgó állapa- 
tokrúl, de mégis az alkalmatosság adatván, akarám mostan is 
nagyságodat tudósítani hulmi dolgokrúl. Nagyságodnak írha
tom, hogy ma úgymint 21. Martii indult el az fővezér Barian 
passa Szkiderbűl az persák ellen való hadra valami kevés ember
rel, az mennyivel lehetett, talám volt, az mint mondják, három 
ezered magával, ezután talám többen is fognak utánna takarodni, 
de nem sokan lehetnek azok is, mivel innen is az tengeren volna 
ki ellen fegyvert fogniok, csak volna módjok benne. Tudom ke
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gyelmes uram, eddig nagyságodnak értésére lehetett az tatár hán 
Kantamirra való jövetele és megverése, itt bizonyoson 19., 20. 
hallottuk még megverését és elfutását Kantamirnak, hogy által 
szaladott volna a Dunán egy Karaszin nevű török városban egy 
nehányod magával és utánna több hozzá tartozó udvaranépe is 
mintegy százhatvanon lévén, ki peniglen többnek mondja, az 
Dunán az jég alattok beszakadván egyszersmind oda lőttek, az 
több tatárság mind az hán mellé állottak. Mely hírt mikor bizo
nyoson megértettem volna, bizony tiszta szívbűi nagy hálákat 
adtam az úristennek rajta, hogy egyik fenyegető ostorát mi ró
lunk szegény bűnös fiairúl, keresztén szomszéd országoknak 
kegyetlen pusztítójával így cselekedett és büntette meg ő szent 
felsége igaz itíletibűl, kiért bizony méltó, hogy mind az napot, 
az melyen az isten megbüntette ugyan az maga nemzete által, 
megszenteljük és az istennek nagy báladással, buzgó szível kö
nyörögjünk egész országul mind mi s mind az szegény két Olá- 
ország s még Lengyelország is. Innét kegyelmes uram az örög 
gazda utánna küldött csauszokat, hogy behozzák magát is fogva, 
meg is fognak neki fizetni, ha behozhatják; Kínán passa mellől 
csak eljött titkon, nem mert szemben vele lenni futtában, itílem, 
hogy attól félt, hogy megfogván beküldi. Ezen az dolgon nem 
kicsiny búsulások vagyon itt az embereknek, nemcsak az idegenek
nek, hanem másoknak is. Az tengeren túl való fővezérnek is 
megjőve telében semmi nincsen, bizonnyal írhatom; oda is bizony 
vagyon gondjok, az úristen ingyen való kegyelmességébűl raj
tunk megkönyörülvén elfelejtetett velek.

Ezt ebben hagyván, mi kegyelmes urunk valóba várnók az 
adó hírmondó hozóját, mert mi alioquin innen ki nem szabadul
hatunk ; hogy ha peniglen az nem leszen, mégis továbbra kezd 
haladni, együld az útját annak is az tatárok meg fogják gátolni és 
úgyis elmarad, mi is bizony csak tartsuk az nyakunkat, avagy ha 
szintén életünk megmarad is, de rabok leszünk, nem úgy mint 
eddig voltunk, külömben kezdenek hozzánk nyúlni. Nagyságod 
bölcs itíletire támasztom azért kegyelmes uram, nagyságod talál
jon módot s útat kiszabadulásunkban, hogy ne nyomorgattassunk 
mégis tovább ennél is s nagyobb rabsággal is, mert az igaz 
istent hívom itílő birájul, hogy nem érdemem szerint szenvedem 
én ezt az nyomorúságot arra nézve, hogy nagyságodnak igaz 
híve és kötölességem szerint való tökéletes szolgája nem lőttem 
volna, avagy most is nem volnék, ha penig az vagyok, nem kel
lene nagyságodnak ide hagyni veszni. Tudom kegyelmes uram, 
hogy az üdő és állapot eddig nem engedte, de ha ezután is 
ugyancsak egy ebben marad állapatom, akár csak annyi kegyel- 
mességét mutassa nagyságod hozzám alázatos szolgájához, hogy 
írja meg, mihez tartsam magamat, viselhessek gondot magamrúl,
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mert csak egy próba vagyon hátra, azon is által kell mennem, ha 
a szükség kívánja. Az követurak is csak nagyságodtól várnak 
most, ha az adó híre beérkeznék, mindjárt kiindulnának; vagyon 
azért mégis olyan vélekedések, hogy Musza passa után mennek 
Landorfejérvárig, de bizonyoson nem írhatom nagyságodnak. 
Mindazonáltal ha így történnék lenni kegyelmes uram, nagysá
godnak igen nagy vigyáztatása legyen Karánsebes, Lugos felől, 
hogy valamely jó akarójok levelekkel ne értethessék őket. Egyéb
ként kegyelmes uram nagyságod minden búsulásától üres lehet, 
nem kell tartani egyfelől is.

Szegény Bikir passának, az temesvári passa ki volt, 14. prae
sentis vétette fejét az császár az maga divánjában. Az híre az,, 
hogy az budai vezért is aláhozattatja, érte küldött volna kapucsi 
passákat, azt is megöleti. Német császár halálát is 18. hozák meg 
ide hogy meghalt volna Bécsben, igaz-e nem-e, nem tudjuk, de 
úgy itílem, az mint az agens is beszél, hogy igaz fog lenni. I tt 
olyan hír is forog külső emberek között, hogy Lupul vajda is a 
liánnal egyetértene, de nem bizonyos. Tudom, nagyságod az külső 
híreket és állapatokat mi nálunknál jobban értheti, minket is 
nagyságod tudósíthat valóságosban, mert itt sok hamis hírek 
forognak. Ezek után az úristen sat. Datum Konstantinápoly 
die 22. Martii, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos híve legkissebbik szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Az nagyságod Huszti uramtól küldött császárunk
nak szóló levelét be nem adták császárunknak, bizonyoson írha
tom nagyságodnak; több is sokszor volt ügy az dolog, aféle mia 
esett sok fogyatkozás; törökül szóló levél kellene, mert valamig 
Zöldfikár tolmács leszen, addig semmi jó dolog nem leszen, az. 
császár nem érti az dolgot úgy, az mint kellene.

Czim : nincsen.
Eredeti.

X XX V III. 1637. m á r c z i u s  26.
Georgius Bakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Kegyelmed levelét elvöttük, értjük írását s mind izenetét 

Thuritól, kiket mind kegyelmesen vöttünk kegyelmedtől. Az mint 
kegyelmednek már egy nehány ízben megírtuk, ott sokáig nem 
tartjuk, hanem az uj oratort rövid nap beküldvén, kegyelmedet 
onnét haza váltjuk. Az Ákos által beküldött pénz felől valóság 
nélkül lévő dolgot nem írtunk volt, mert ottbenn hagyta volt, s 
ím csak egy héttel ezelőtt ügy jelentette, hogy az mely selymet
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vásárlott volt, azok köziben kötötte volt, kit most talám ki is 
hoztak. Az míg pedig az uj orator bemegyen, azonközben is bogy 
dolgainkban szorgalmatoson eljárjon és mindenekről voltakép
pen tudósítson kegyelmed, kegyelmesen parancsoljuk kegyelmed
nek. Ittkin igen halnak az emberek, 22. praesentis virradóra 
szegény konyhamesterünk holt meg, 23. az szegény praefectus 
Deli Farkas, de mindennek úgy kell lenni, az mint az úristen 
akarja. Cui in reliquo sat. Datum in civitate nostra Medgyes die
26. mensis Martii, anno domini 1637.

G. Kakoczy m. p.
Czim : Generoso Balthasari Sebessi de Sard sat.

Eredeti.

X X X IX . 1637. á p r i l  10.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, 7. Aprilis beérkezvén Toldalagi uramnak 

egy Bajcsi Miklós nevű szolgája, az nagyságod külön nekem írt 
levelét elvöttem, melybűi értvén nagyságodnak jó egészségét és 
az gyűlésnek is minden jó végét, szívem szerint örvendeztem 
ra jta ; ,ennekutánna is az úristen engedje sat.

Értvén kegyelmes uram azt is az több írási között, 
hogy az szegény Deli Farkas praefectus uramat, Mikó Mihály 
uramékat az úristen kiszólította ez világbúi, kiknek halála, 
tudom bizony, nagyságodnak is szomoruvan eshetett, mivel 
nagyságodnak igaz hívei leven, úgy tudom jámborul szolgál
ták nagyságodat, nem is haszontalan szolgái voltak nagyságod
nak ; de ha az úristennek kedve és akaratja ez volt elrendelve 
felölök, nincs mit tennünk, legyen ő szent felségének jó tet
szése. Bizony kegyelmes uram nekem is nagyságod alázatos 
szolgájának nem kicsiny szomorúságomra, búsulásomra lön ez 
szomorú hír úgy annyira, hogy meg sem tudnám azont írni, mi
vel kegyelmes uram énnekem atyámfia helyett való jó akaró 
uram volt gyermekségétől fogva, mivel többire ugyan együtt is 
nőttünk volt fel, nagyságod mellett is nekem csak olyan jó akaró 
uram sincsen immár több az egy Gerendi uramnál; de ugyan
csak azt mondhatjuk szent Jobbal együtt, hogy legyen úgy, mint 
isten akarta. Csak azon fáj kivályképpen az szívem, hogy utolsó 
szükséginek és hidek tetemének eltakarításában honn nem lehet
tem, ki bizony igen szomorúan esék most véletlenül, nem várván 
ilyen h írt; tudom kegyelmes uram, hogy én felőlem is nemsokára 
olyant fog hallani, ha az úristen az én gonosz akaróim igyekezete
ket előbocsátja, de talám ő szent felsége, ha kedves akaratja, meg
oltalmaz ellenek; ezt ebben hagyom.
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Értem kegyelmes uram, az adónak beküldése felől is nagy
ságod mit írjon kétrendbeli leveleiben is, hogy beküldené; de én 
attól félek kegyelmes uram, hogy addig halogatja továbbra való 
beküldését, hogy minekünk itt az életünk fogy el, mert oly dol
gokat is jelent nagyságod írásában, hogy tatár hán, lengyel, az 
többi mit akarjanak s hadra mint készüljenek, nem tudom ke
gyelmes uram, az ilyen hírrel használunk-e, avagy nagyobb 
tüzet gyújtogatunk magunkra.

Nagyságod kegyelmesen megbocsássa, az ittbenn forgó álla
miatokról kegyelmes uram semmi oly derekas dolgot nem írhatok 
egyebet, hanem hogy ezt bizonnyal értettem, hogy császárunk 
nem víni küldötte által a fővezért Barian passát az kazulokra, 
mivel elégtelen arra mostan, hanem hogy kárával is megbékél
jék vele, ha amaz is akarja az békességet. Az hán követét ez 
elmúlt hétfőn bocsátotta el császárunk vissza, ügy értettem, hogy 
olyan válasszal, hogy behozatja Kantamirt és az tengeren tül 
küldi, oda ad lakóhelyet neki; de ilyen hír is vagyon alattomban, 
hogy ha behozzák, megöleti, kitől isten ne mentse; az egyik fiát 
küldötte volt el ide császárhoz az is törökedvén, le nem vágatja, 
csak Dautpassán volt szemben mind az fiával s mind az követi
vei, onnét bocsátotta el is őket. Egyéb dolgok, istennek hála, 
kegyelmes uram semmi ártalmunkra valók nincsenek.

A Székely Mózes kivitele felől semmi bizonyost most nagy
ságodnak nem írhatok; ezután az isten mire vezérli az nagy em
bereknek elméjeket, szíveket, az üdő is mit hozon magával, tudó
sítom nagyságodat mindenekről; talám ha az adót csak útban 
hallanák is jőni, egyiket meg fognák cselekedni a kettő közül; 
kivályképpen az mostani tidőre nézve is azon leszünk kegyelmes 
urunk, hogy fáradozzunk mind az kettőnek megléteiében, isten 
segítsége velünk lévén. De az istenért is könyörgök nagyságod
nak, hogy ha be akarja küldeni az adót, ne késedelmeztesse az 
megindítását és minél hamarább küldje meg az hírét elöljáró 
postájától. Ezek után az úristen sat. Datum Konstantinápoly 
die 10. Aprilis, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos szegény szolgája, igaz híve
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Kegyelmes uram, nagyságodat alázatoson kérem s 
könyörgök is nagyságodnak, hogy provideáljon költség felől is 
és kimenetelemről is, mert bizony nagyságod kegyelmessége, 
segítsége nélkül ón ki nem mehetek csak úgyis, az mint bejöt
tem volt, mert nem tagadom, kit nagyságod is tudhat, volt száz 
tallérocskám, lovaimnak az ára, azt sugorgattam eddig kimene
telemre, de bizony abban sincsen több 45-ötnél, mert sok üdő- 
től fogva nem küldött nagyságod költséget, itt sem adtak sem
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mit, ahoz kellett nyúlnom, azt költőm immár régulta, aval élek 
hatodmagammal lévén, nagyságod bölcs ítéletére támasztom. 
Tovább írásommal nagyságodat nem terhelem, hanem az nagy
ságod kegyelmességét várom naponkint szegény méltatlan szol
gája lévén.

Czírn: hiányzik.
Eredeti.

XL. 1637. á p r i l  26.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, noha nagyságodnál eléggé nyilván van

nak minden dolgok sokszori írásunkból, mindazonáltal mégis 
nagyságodat akarám levelem által hulmi aprólék dolgokrúl tudó
sítanom. Az Musza passa embere, az ki az követekkel nagyságod
hoz bement vala, 22. praesentis érkezett ide be nagy sietséggel 
járván, az mint Zöldfikártúl értettem, még Landorfejérvárra nem 
ért volt Musza passa, hanem útban találkozván Landorfejérvá
ron innét ez embere vele, minémű válasszal bocsátotta el nagy
ságod Musza passához, megértvén az választ mindjárást igen 
nagy sietséggel küldötte b e ; az mint mondotta Zöldfikárnak, ha 
igazán referálta, Zöldfikár nekünk azt mondá, hogy 21-egy 
napja hogy nagyságodtúl eljött volna. Én kegyelmes uram nem 
tudom mivel jött, minthogy én előttem mindenek eltitkolva van
nak ; mindazonáltal azt mondotta hiszem, hogy nagyságod neki 
azt mondotta volna, hogy husvét után okvetetlen az adót bekül- 
dené nagyságod, melyet itt kegyelmes uram, nagyságod megbo
csásson, követem nagyságodat mint kegyelmes uramat igen alá
zatoson, de kétséggel hiszik itt az nagy emberek, mivel mind 
titokban s mind publice az e[mber]ek szájában csak az forog, 
hogy nagyságod némettel, lengyellel, tatárral és az két Olá- 
országgal mind egyetértene és császárunk ellen akarna hadat 
indítani titkosképpen, mivel az circumstantiák is mintha 
olyant mutogatnának; mi nem hisszük azt úgy lenni teljessége- 
sen, de bizonyos okokra nézve ha szintén úgy történnék benne 
is, nem volna csoda, és bizony nem is nagyságodnak tulajdonít
hatnék igazán, hanem más nyughatatlan elméjű és hazája nem 
szerető s magok privatumára néző embereknek tulajdoníthatjuk 
vétkül; de ezt ebben hagyom, azt hiszem, hogy az úristen igaz
gatója és vezérlője minden dolgoknak.

Német császárnak is Bécsből 19. eiusdem mensis érkez
vén postája, az ágenstől tudakozván, mivel jött volna onnan 
feljül és minémű állapatok, hírek volnának oda fel, egyebet 
nem monda, hanem hogy azt írta volna az uj császár ide 
s mind az bécsi kanitán császárunknak és az kajmekám-
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nak, hogy onnan az ő részekrűl az atyjával tött békesség 
mindenekben megtartatik és ők semmire okot nem adnak 
s háborúságot nem indítnak, szentül s igazán megtartják az 
békességet, valamint az atyja idejében volt, csakhogy innen 
is az törökök részéről is úgy tartassák meg és ők is okot ne 
adjanak semmire, az mi részünkről nincs mostan semmi mentio. 
Az megholt császárt aláhozták Geréczben temetni; itt az portá
nak nem igen tetszik az, hogy alá hozták, mert ők olyant forgat
nak, hogy azt hallják, hogy igen nagy pompával és had alatt 
akarják eltemetni, és úgy veszem eszemben, hogy mintha tartaná
nak valamitől; azt is mondják, hogy az előtebbi (így) császárokat 
Prágában szokták volt temettetni, ezt miért nem oda. Onnan 
felül ezek a hírek forognak mostan itt.

Térek immár arra, hogy ezen posta maga is mondá nekem, hogy 
az budai mázul Húszain vezért Landorfejérváratt érte hátúi (!) 
csak magához tartozó népével; Musza passát ez is innen Fejérváron 
lálta ;az temesvári és bosznai passákat mondja hogy tisztekben 
mentek volna, ő bizonyoson mondja, de itt olyan hírek vannak, hogy 
Drinápolyban volnának császárunk parancsolatjábúl, és az hada
kat is mindenfelől oda gyűltenék, mivel az tatár hántúl féltenék 
Drinápolyt; még császárunk felől is lézegő hírrel beszélik azt kö
zönségesen, hogy az kucsuk-barian után maga is oda menne, az mely 
bariamjok májusnak 10. avagy 11. napjára fog esni, de ezt bizonyo
son nem írhatom nagyságodnak, ezután isten, az üdő megmutatja. 
Az tatár hámot ugyan ott halljuk lenni, az hol eddig volt. Kanta
mér passát 23. praesentis östve hozták be mind fiastúl, úgy ért
jük, bizonnyal beszélik, volt nekünk is emberünk vigyázásban, 
de magát nem láthatta, tatárit lá tta ; mondják, hogy igen beteg 
volna, köszvény fogná lábait, igaz-e nem-e, nem tudom, mivel 
sok rossz hamis hírek forognak; de én ezért úgy reményiem, hogy, 
talám meg fognak neki fizetni érdeme szerint, csakhogy igen tit
kon leszen, nem publicálják azt bizonyos okokra nézve. Barian 
passát Konia nevű török városban mondják az tengeren túl 
hogy érkezett volna és hogy fűre is ott fogna kibocsátani. 
A kazulnak is főkövetét mondják hogy jűne egy Yan nevű 
városig a fővezérhez, igaz-e nem-e, nem tudom. Az Feketeten
gerre az kozákok eleiben az mely 40 hadakozó gályákat 16. 
praesentis indítottak vala nagy hadi apparátussal, még az Boz- 
bouaz (!) nevű török latton (így) innen Konstantinápoly felől 
Jenikői nevű városnál vannak, ott hevernek, mondják, hogy az 
rodosi békét várnák fel előttök járó vízi kapitánnak, de úgy ve
szem eszemben, hogy nem igen mernek a szoroson feljül messze 
földre menni, mivel noha sok az gálya, de mindenestül is hada
kozó ember lapátoson kívül 4000 élig lehet, kozákságot penig 
sokat mondanak künn lenni, csak már is sok károkat is töttenek
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az tenger mellyékén. Ez elmúlt 23. két kazul kímeket vágatott 
le az császárunk, onnan Diarbekir felől küldötték volt őket. Mikor 
ez levelet írtam volna, azomban ide érkezvén szállásunkra az 
Musza passa Mamhat nevű embere az követekhez Zöldfikárral, 
a szája minden jót mond s beszél nagyságod felől és az adó 
beküldése felől; az közönségesen írott levelünkből erről nagysá
god többet fog érteni.

Az Székely Mózes kivitele felől kegyelmes uram én bi
zonyost semmit nem érthetek, bocsátják-e ki vagy nem; az gra- 
tiája felől is mikor írt volt Toldalagi uram nagyságodnak, sem
mit sem tudtam benne, maga nekem is tudnom kellett volna, 
ha jól akarták volna, akkor tudtam, mikor az gratiáját nagyságod 
megküldötte; én azt sem merem mondani egy áltáljában, hogy 
kiviszik, azt sem, hogy nem viszik, de ha egyéb lehetne avagy 
lehetett volna, úgy vöttem eszemben, hogy nem igen akarták 
volna kiküldeni; még most is csak isten, az üdő mit hozzon 
magával, úgy látom, hogy arra néznek és attúl várnak, mind
azonáltal lehet valami vékony reménység az kiadása felől, talám 
Toldalagi uram nagyságodat haszontalan dologgal nem requi- 
rálta volna, ez is ezután nemsokára megtetszik, ha leszen-e 
valami valóság benne, ha pedig leszen, Barian passa itthon léte- 
kort volt végezések Zöldfikár által és titokban volt nálok, mert 
ez mostani kajmekámnak csak elő sem merték volna hozni kibo
csátását, nemhogy sokat fáradtának, törekedtenek volna kibo
csátásán, mivel ez semmit nem tudott az ő dolgokban az minemű 
tractájok végezések volt az Barian passa idejében. Ezután mint 
lehessen az dolognak véghez való vitele, nem tudom, hanemha 
az adó mellett ujobban kezdik el az tractát hatalmas császá
runkkal ez által az mostani kajmekám által. Én ezt mostan ebben 
hagyom. Ha más követeket küld vala nagyságod, bíztam volna 
úgy, így is mindazonáltal talám ezek is semmi nélkül nagyságod 
eleiben nem mennek ki. Azt bizony kegyelmes uram nem szeretem, 
hogy annyi levelek jőnek ide be némely emberektől, az kinek 
nem kellene lenni, de tudom nem nagyságod hírével volt, de az 
embert nagyságod bocsátotta be, ez is hogy járjon, mivel immár 
meglőtt, csak ezután ne lenne több is.

Immár kegyelmes uram térek az magam állapatomra, 
és az nagyságod kegyelmességét isten ő felsége után napon
kint nagy reménységgel várnám kiszabadulásom felől, de még 
eddig semmi bizonyossal nagyságod nem certifikála, ki miatt 
immár az sok vélekedés is segítvén, az nagy búsulás miatt 
bizony szintén elepedtem és elnyomorodtam, hogy az jártomni 
erőm is élig vagyon, s még ezután is ennél is nagyobbrúl 
csak az isten oltalmazhat meg, kivályképpen ha az adó be nem 
jő, megítélheti nagyságod bölcsen, hogy történhessék dől-
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gom. Azért kegyelmes uram alázatoson könyörgök nagyságod
nak, hogy nagyságod elégelje meg eddig való nyomorúságomat 
és szabadítson ki innét ez nagy inségbűl, rabságbúi, kiért én is 
méltatlan szegény szolgája nagyságodnak teljes életem fogytáig- 
lan szolgálhassak meg nagyságodnak mint kegyelmes uramnak. 
Ezek után az úristen sat. Datum Konstantinápoly die 26. Aprilis, 
anno 1637.

Nagyságodnak alázatos igaz hű szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

C'zím : hi Any zik.
Eredeti.

XLT. 1637. m á j u s  4.
Életemig sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, az nagyságod 6. Aprilis írt levelét nekem 

megadván 23. eiusdem mensis az kikre bizattatott volt nagysá
godtól, alázatoson elvöttem, és értvén elsőben az nagyságtok jó 
egészségben és békességes állapotban való létét, örvendező szív
vel adok istennek hálákat rajta sat.

Ezek után kegyelmes uram értem azt is, hogy nagysá
god mit írjon az adó beküldése és indíttatása felől is. Adná az 
úristen kegyelmes uram, hogy lenne meg egyszer, mert én nem- 
kiilömben várnám kiszabadulásomra nézve, mint a szent angya
lok várják és örvendeznek az üdvezülendő lelkeken menyország
ban ; noha nagyságod szegény hazánknak jövendőbeli szabadsá
gának és régi megrögzött törvényeinek felállatására és helyben 
való hozására nézve halasztotta ennyi hosszú üdőre, de ha 
másoknak nem tetszik és nem akarják hazájokat úgy oltalmazni, 
az mint kivántatnék, isten előtt adjanak számot ők róla. Ezt 
ebben hagyván, én kegyelmes uram attól félek, hogy nagyságod 
addig halasztja elébb-elébb az adó beküldését, hogy máskülöm- 
ben fog fordulni az állapat, és az Udo mit hozzon magával, csak 
az isten tudja, ennyi sok felől felhúzott fegyver között minekünk 
is mint történhessék dolgunk, csak az úristen oltalmazhat meg 
bennünket; de énnekem kivályképpen sok gonosz akaróim miatt 
félő, hogy életem is rövid üdőn el ne fogyassák, ezt nagyságod 
elhigyje, noha ezelőtt is egy néhányszor tudósítottam s könybr- 
göttem is nagyságodnak írásom által, de mind ez ideig is nagysá
god semmi kegyelmességre nem indíttatván kiszabadulásom felől, 
nem tudom semmi jóra vélni; talám nagyságodnak nem úgy szol
gáltam, az mint kivántatott volna, az penig távul legyen, isten 
oltalmazzon, mert mind isten s mind maga nagyságod ítélje 
meg, ha az én tehetségem szerint igaz szolgája nem voltam volna 
s most is nem volnék, de úgy veszem eszemben kegyelmes uram,

1 8 *
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hogy nagyságod előtt csak elvetett ember vagyok, nincs mit 
tennem kegyelmes uram, ha szegény feleségem, gyermekim árva
ságra maradnak is, magam penig vagy életem elfogyására avagy 
örökké való rabságban való esésre jut is állapatom, úgy kell 
lenni, az mint az jó isten elvégzetté felőlem, kevés kárt vall egy 
ország s nagyságod az én ide való veszésemmel, de bizony isten 
előtt azok adnak számot róla, az kik okai lesznek veszedelmem
nek, mert az úristen látja, hogy ártatlanul kell szenvednem. Ezt 
is ebben hagyván, én kegyelmes uram isten után ügy bíztam, 
bízom is az nagyságod kegyelmességében, mint egy erős kőszik
lában, az úristen nagyságodnak szállj a meg szívét, lelkét és 
indítsa minden kegyelmességre nagyságodat minden igaz hívei
hez s hozzám is szegény szolgájához. Szegény Markótúl küldöt
tem volt kegyelmes uram az feleségem atyjának és az feleségem
nek, az vömnek egy-egy leveleket egy korpásban csinálván, úgy 
tudom kegyelmes uram, hogy semmi ártalmára való dolgok 
nagyságodnak benne nem voltak, nagyságod elvévén Markótúl 
úgy resolválta volt magát, hogy megküldi házamnépének, nincs 
is abban kétségem, hogy nagyságod ki nem adta volna, hogy 
megadják, de az házamnépe kezéhez nem ju to tt; egy kis rubintos 
gyémánt kő is volt az feleségem levelében csinálván, az is oda 
vagyon, nagyságodat mint kegyelmes uramat alázatoson kérem, 
tudakoztassa fel, ki kezénél maradott, mivel bizony nekem is 
nem bitangom volt, hanem pénzen csináltattam vala nyavalyás 
feleségemnek.

Ezt is ebben hagyván, kegyelmes uram itt való állapatok- 
rúl az mi bizonyos dolgokat érthettem, nagyságodat azokrúl is tu
dósítom. Az hatalmas császárunknak Drinápolyban való kiszál
lását bizonyoson hirdetik, ha meg nem változik, barianjok után 
hogy kimenne. Oroszlyán passát bizonyoson beszélik, hogy ismég 
hadat gyűtene császárunk ellen az derék Görögországban. Az 
Eejértengerrűl is az rodosi bék 2. Maji felérkezvén 19 gályákkal, 
az innét 16. Aprilis kiindult 43 gályákkal együtt az Eeketeten- 
gerre mentenek az kozákok ellen.

Székely Mózesnek egy Horvát István nevű szolgája ment 
volt Kantamir passához szállására és fejedelemségét sollicitálván 
K^ntamirtúl, amaz olyan választ tött, hogy: most én magammal 
is jó tehetetlen rab vagyok mint szintén az urad, hanem ha ha
talmas császárunk elbocsátana és visszamelietnék Bucsakban, 
örömöst segítséggel lennék bemenésedben. Emezek arra kötik s 
igírik volt neki magokat, hogy valamennyi kár esett volna mos
tan ebben az elkergetésében, mindenik helyen Erdélyből más 
adatnék neki érette. Az budai passát az nagyságod nem atyja
fiát is más két társaival hozzák, bizonyos dolog, meg is fognak 
neki fizetni, úgy gondolom, nem kerüli el az Bikir passa tánczát,
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de igen szép szín alatt beszélek alá és be. I tt mostan igen nagy 
búsulásban vagyon minden rend az sok rossz hírekre képest és ez 
Húszain passára is sok igen az kiáltás és átkoződás, nagy sze
rencsén maradhat élete meg, ha szintén megmarad is, de az igen 
kétséges, isten se mentse tőle.

Hogy nagyságodat az brassaiak be nem bocsátották volt s 
mint járt volt nagyságod velek, azt is besugallották mind kajma- 
lcámnak s mind császárunknak is azt állatván azzal is, hogy az 
ország nagyságodat nem akarja uralni, még többeket is sokakat 
olyakat, az kit titokban kellett volna tartani, de az nincsen. 
Amaz áruló Laskai is még eddig mind itt tekergeti, mi remény
séggel volt, nem tudom, most úgy hallom, hogy az velenczés kö
vettel akarna elmenni, az holnap fog megindulni, vigyáztatásom 
leszen reja, elmegyen-e vagy nem, ha el nem megyen, Székely 
Mózeshez lehet bizodalma. Ide olyan hír is érkezett ez elmúlt 
napokban, hogy Kameniczhoz 4000 kozákok jöttek volna, kire 
képest az kajmekám hivatván mindjárást az moldovai kapikihákat 
mindjárást megparancsolta nekik, hatiserafit küldvén az vajdá
nak, hogy éjjel nappal siesse megkémletni mind az kozákok alá- 
jövesét s mind tatár hám állapatját és be siesse küldeni az hírt 
bizonyoson, tudhassanak gondot viselni. Az havasali vajda is ő 
nagysága megírta ide, hogy az hám nyolczvan tatárit oda küld
vén 4000 tallért és négy kocsit kérnek; mikor az kajmekámhoz 
felmentek volna az kapikihák és az levelet megadták volna és 

megértette volna az dolgot az kajmekám ő nagysága, csak azt 
kérdette, ha azelőtt valamikor adtak adót tatár hámoknak az 
ország; imezek azt mondották, hogy soha nem, csak fejét csó
válván abban hagyta akkor.

Egy erdélyi görög husvét előtt való szeredán avagy csü
törtökön nagyhétben elindulván Eejérvárrúl, itt az adó felől 
iigy beszólott nekünk, hogy semmi híre nem volt az adó be
indításának ott akkor, mikor ő eljött onnan, nagyságod pe
dig Szamosujvárra akart menni husvét innepe után. Ezen 
bizonyára mind mi s mind ittbenn az porta is igen megütközött, de 
engemet mindazonáltal az nagyságod levele és írása, a melyet 6. 
Aprilis írt volt, nem hagy teljeslegeslen (!) megszomorodni, de 
ha ez jövő héten is tova csötörtök avagy péntek felé is nem jű 
bizonyos hírünk, azután minden reménységünk elfogy vala mi 
hozzánk (!) azután, hanemha mind törökké leszünk; biztatnak 
mindazonáltal az oláh atyafiak, szomszédok, de nincs semmi 
bizonyos hírek nekik is. Kegyelmes uram, alázatoson könyörgök 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, nehéz névén ne vegye 
ez írásomat, mert látja az nristen, hogy kételenségbűl kell csele
kednem, mivel csak isten tudja állapatomat miben legyen, azon
ban csak egy órát is várnom igen nehéz, mert csak veszedelmet
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várok minden órán fejemre. Hogy penig nagyságod írja, ne kímél
jem papirossamot, tentámot; valamint azelőtt nem kiméllettem, 
mikor iidőm s módom volt benne, mostan is aszerint cseleked
ném, de bizonyos okai vannak, kit pennára nem bizhatok megírni, 
nagyságod megbocsásson, de eddig a mint volt, ezután úgy sem 
fog lehetni, mert az üdő nem fogja megengedni. Mindezek után 
az úristen sat. Datum Konstantinápoly die 4. Maji, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos szegény legkissebbik szolgája
Sebesei Boldisár m. p.

P. S. Kegyelmes uram, elfogyatkoztam, látja az úristen, 
költségbűi, hatodmagammal ittbenn szolgálván nagyságodat, 
nincs immár mihez nyúlnom; azért könyörgök alázatoson, nagy
ságod provideáljon arrúl is immár addig, míg kiszabadittat 
innen. Ha penig az adót nagyságod nem küldené be valami bizo
nyos okokra nézve avagy útját meggátolná imez tatárság, nagy
ságod tudósítson engemet, mihez tartsam magamot, viselhessek 
gondot életem megtartásáról.

Czím : hiányzik.
Eredeti.

X LII. 1636—37.
Ne gondolkodjék az urad, se az ország, mert bizony sen

kinek sem leszen semmi hántása, valamint azelőtt mind hatalmas 
császárunk s mind mi megíránk, sőt hatalmas császárunkkal 
elvégzettem én azt, hogy mostan igen hamarsággal innen postánk 
menvén Budára levéllel az vezérnek megparancsoljuk hatalmas 
császárunk akaratjából, hogy Betlen Istvánt ötöd vagy hatod 
magával aláhozzák az szárazon egy *) városig, az mely város az 
Fejértenger mellett vagyon, onnat hajóban szállítván vitten vi
szik Fejértengeren Szakiz nevű erős várban, az mely Ködösön 
alól két avagy három napi járó földre vagyon, üljön ott, ha az 
ottbenn (!) elunta volt ülését; ebben bizonyos légy és írd meg az 
uradnak, hogy semmi kételkedése ne legyen, az ország meg ne 
bóduljon, csendességben legyen, ide Konstantinápolyban sem 
kozzák, hanem vitten viszik alá a tengeren. Nem is kell kegyel
mes uram semmit ebben kételkedni, hogy meg nem lenne, mivel 
mostan oly állapat vagyon itt, hogy nem jó akaratjokbúl, hanem az 
hételenség viszi reja őket; még nagyobbat is megcselekednének 
mostan, csak nagyságod az követeket küldené be mennél hama- 
rébb és egy munkával az adót is hoznák, bizonyára nagyságod 
nagy hitelt és kedvet szerzene magának nemcsak egy kicsiny 
ideig valót, hanem ugyan sok ideig való állandóságot szegény

*) A város nevének üres hely van hagyva.
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hazánknak megmaradására, mivel csak ilyen alkalmatosságot 
kellett volna magunknak is istentűi kívánnunk, ezt nem kellene 
praetermittálnunk, mert nem tudom, másszor fordul-e ilyen 
alkalmatos iidő elé avagy nem, csak isten tudja. Nagyságodat 
mint kegyelmes uramot kérem azon, hogy ha az követeket itt éri 
ez levelem, nagyságod küldjön az kajmekám feleségének valami 
tisztességes ajándékot szép uj keresztyén apró késeket, az mellett 
egyebet is nekik valót, tudom, igen kedvesen veszi nagyságodtól 
maga is az kajmekám, az szultána is, mivel császár urunknak 
nénje, mutasson nagyságod szentül való kedvet hozzájok.

H átán: Barian passának választételéröl való jegyzés.

Fogalmazvány, Sebessi írása.

X L III. 1637. j ü l i u s  20.
Memoriale.

Első. Egyik practikájok ez volt az athname ki nem adásá
ban, hogy Zöldfikár által értésére adták az vezérnek, hogy olyan 
végezések volt ittbenn nagyságtoknak az tanácscsal, hogy ha arra 
menne is az dolog, hogy fegyvert kellene fogni is az országnak 
császárunk Betlen István mellé adott hada ellen is, és ha szintén 
meg találnák verni is őket, de az ország ugyan nem szakad el az 
portától, hanem ugyan ide tartja az hűséget, adaját megküldi, 
ha szintén nagyságod máshova némethez, lengyelhez akarná is 
kötni magát, de az ország soha arra nem megyen.

Második oka ez is, hogy az mit az törökök nem tudtak is, 
eszekben sem vöttek volna is, ugyan Zöldfikár által olyan dolgot 
is juttatott eszekben az vezérnek, hogy Jenő nem az erdélyi 
határban volna, hanem az Partiumban, azért az szultán Szulimán 
athname levele nem comprehendálja az partiumbelieket, hanem 
csak az erdélyieket; azért ez mostani budai passával tött békes
ségben az is Erdélyhez esnék, ha az athnamét az mostani végzés 
szerint adnák ki, és az régi athnaménál többet kívánnánk. Más 
xz, hogy az régi athname is csak egyedül Erdélyt comprehendálja 
úgymint az országot, nem néz az fejedelmekre, ez mostani 
pactában peniglen nagyságod azt is kívánja, hogy életéig nagy
ságodat fejedelemségében megtartsák, kit ezek mindeneknél 
nehezebbnek tártnak, mért, nagyságod bölcsen megítélheti.

Harmadikkal ezzel is fogták az dolgot, hogy ő nekik 
denipotentiát, autoritást adott mind nagyságod s mind az or- 
izág, és valamit ők végeznek, mindenekben megtartatnak, és 
gy elhitették az portát, hogy az ország nem akarja nagyságodat 
iralni, hanem más fejedelmet kíván.

Negyedikkel ilyen dologgal is állatták az dolgot, hogy
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nagyságod az respublikához kötötte magát, és ha mostan az 
felindított dolgot félbenhagyják, tehát azután nagyságod meg
erősödvén, ki nem tudhatják semmi úton, Havaselj földét, Mol- 
dovát nagyságod melléje vonsza és ellenségei lesznek azok is 
császárunknak, azt is megjelentvén az vezérnek, hogy Máté 
vajda nagyságodhoz s az országhoz kötötte magát erős hüttel.

Abbúl is alkalmason kitetszik ez dolog, hogy Huszti 
Menyhárt uramnak is soha egy bujurdit nem akara szerzeni 
Zöldfikár, soha a passa eleiben nem akara menni nem egyébért, 
hanem attól félt, hogy az passa megexaminálja: kinek kell avagy 
kinek kéri az bujurdit, mivel ő nem tudott semmit abban, hogy 
nagyságodnak embere jött császárunknak szóló levéllel és Barian 
passának is hasonlóképpen, mivel Barian passa azt eltitkolván 
császártól és be nem adván attól félt Zöldfikár, hogy ha az uj 
kajmekám eszében veszi ez dolgot, rajta fogják veszteni, az ősok 
pratikájok mind kinyilatkoznának. Ez volt az oka, hogy soha 
szemben nem lön az bujurdi impetrálásáért. Azután bizonyoson 
tapasztalhatóképpen vöttem eszemben, mikor az adónak bekül
déséről való levelet és hírt megmondánk, az melyeket 16. Martii 
hoztak vala Megyésről, isten látja, semmi hibázás ebben nin
csen, Zöldfikár azért nem szerze bujurdit Huszti uramnak, hogy 
félt attól, hogy az kajmekám kapitán passa megkérdezi tőle: 
kinek kell az bujurdi, és ha megmondja, hogy nagyságod embere 
jütt császárnak és Barian passának szóló levelekkel, együld meg
kérdi : ha beadták-e avagy nem császárnak szóló levelet, és imez 
tudja, hogy be nem adták és nagy búsulást hoz mind Barian 
passára s mind magára. Annyira félt Zöldfikár, hogy engemet 
is tiltott, hogy ne járjak fel az divänban, míg el nem megyen 
Barian passa Szkiderből az hadakkal.

Az havaseljföldi adót mikor behozták, akkor velők jött 
egy legény levelekkel, ezt is agálta az vezérek előtt, hogy nem
csak nagyságod követe, nem is választotta volna nagyságod (!), 
hanem az egész ország is választotta őtet. Ugrón Pál mondása: 
hogy azt gondoltuk mi, hogy Nagy Pál essék ebben, az miben 
mi vagyunk most.

4. Aprili voltunk az kajmekám kapitán passával szemben 
az ország végezése szerint való adó beküldése felől való levelet 
praesentálván neki, hogy bejőne az adó; olyant monda kétszer 
is, hogy — *) kaftán [t| kérdé, hogy kellene-e adni az követeknek; 
imez mondá, nem kell most, hanem akkor mikor derekason (!) 
meghozza az posta az adó hírt. Imez tudatlan ember azt tudta, 
hogy el akarnak búcsúzni a követek és azért akart kaftánt 
adatni, mivel ő nem tudta álnokságokat mint Barian passa.

*) Olvashatatlan két «zó.
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5. És legelső mesterségek ez is volt,hogy az postának menését, 
jüvését az passátúl kérték, kit soha a passa nem is cselekedett 
volna, ha ezek nem persvadeálták volna neki. Ez azon volt, hogy 
ne küldhessenek se ők, se én urunknak leveleket, hogy semmit ne 
tudhasson az portai állapatról.

6. Ez is volt, hogy minden dolgok itthon tanácsbúi menvén 
ki, Zöldfikár által certifikálták a passát, és így mikor aztán szem
ben kellett vagy magoknak vagy nekem vele lennem, a szerint 
adott választ, az mint ezek informatiója volt; ezt eleitűi fogva 
cselekedték mind kapitán passa kajinekámságáig.

7. Az magok megtartóztatása, hogy Markó meghozá az 
Betlen István és az budai passa között való békességnek 
leveleit, aval az pratikával élének, hogy dolgokat eszünkbe ne 
vegyük; ezután is valamikor embere jut urunknak, mindenkor 
az mink (!) emberi itt ha megújították jancsárokkal az szállást.

8. Valamikor könyörgő levelei érkeztenek urunknak ide 
be, de azokban császárnak nem adtak he semmit, hanem az mit 
akartak, mivel Barian passával egy végezések volt kezdetitűi fogva 
végéig, Zöldfikár, Ibrahim effendi, Musza passa, Murat aga, 
az budai kasper kihaja, siliktár passa által cselekedtették ez 
rossz dolgokat, de az több főembereknek nem volt semmi hírek 
benne se muftinak, se az több vezéreknek, császárunk sem vötte 
eszében az pratikájokat, még mostanig is nem tudja való
ságosan.

9. Húszain aga bemenetele is ő tanácsok, pratikájok volt, 
hogy bemenjen Erdélyben és ott kémelkedjék, az embereket 
ijeszsze és az pártosokkal tractáljon, Székely Mózesnek pár
tokat csináljon, noha az adó sollicitálása volt az praetextus, de 
más pratika volt alatta, kinek kimenését Szumlyánál (!) fogadták, 
engemet próbáltak, hogy ha vöttem-e eszemben pratikájokat, majd 
egy egész holnapig avagy mind az megjöveteléig Húszamnak, még 
azután is mindegyaránt ijesztgettek, próbáltak félvén attól, hogy 
eszemben vöttem dolgokat. Én mind változtatám sokképpen 
előttök ítéletemet, hogy ne vegyék eszekben, hogy én is tudom, 
hogy ő hírek és tanácsokbúl ment el és az brassaiakat is, ötöt 
veték okúi, hogy biztatta volna az urunk ellen való rebelliora. El 
is kell hinni, hogy úgy is volt, de másoknak informatiójábúl lőtt, 
kire csak mind az ő fejére hárintanának tudván, hogy ő török, 
neki semmit sem árthat az erdélyi fejedelem. Hogy megjőve, itt 
igen nagy haraggal rút orczát mutatván hogy már hozzája mind 
az emberek, pro forma et providenter el is pirongaták, hogy azután 
6 egész hétig nem jött feléjek is, az embereknek szidták, rútol- 
ták, árulólták {így), de ezek mind csinált mesterséges pratikák.

Mikor Koncz Pál és Túri innét kimenének, akkor is Zöld
fikár és Húszain aga felmenvén az passa kapujára, a passát
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honn nem találván, mivel az császár után ment volt ki Dautpas- 
sára, oda is hált, másod nap jött be, mégis olyan válasszal 
j övének alá az tolmácsok hogy már a passátúl, hogy ha ez világ 
kincsét igérnők is immár, de semmiképpen urunkat hatalmas csá
szár meg nem hagyja fejedelemségében. Ebben penig semmi 
nem volt, magoktól hoztak ilyen választ, az én öreg legény 
szolgám utánnok cirkálván azon napon, így kapta őket meg az 
hamisságban. A passa másod napon jőve be. Én ezt szintén így 
megmondám az követeknek, meg is kérdék Huszaint felőle; az is 
hogy látta, hogy akkor miben kapják, nem tuda egyebet hazudni, ha
nem azt mondá, hogy ő nem volt oda be a passa házában, hanem 
Zöldfikár volt, nem tudja, volt-e szemben a passával avagy nem. Én 
arra mondék: hogy lőtt volna, ha honn yem volt, Dautpassára 
hált, nem tuda, mit kavillálni aztán. Én Toldalaginak meg
mondám, hogy hogy bocsátja és írja meg ilyen dolgot nagysá
godnak, holott immár kitetszik, hogy nem császár sem a passa 
szavai ezek, hanem csak az tolmácsok hamissága. Ok ugyan meg- 
írák nagyságodnak, mely kitetszik ezen levelekbűl, ilyen hamis
sággal ijesztették szántalan sokszor nagyságodat levelekben, 
kiket mind magok Zöldfikárral forraltak. Ugyanakkor Koncz 
Pál itt létekort, mikor .ez volt, az Toldalagi házában ülvén az 
asztalnál mindnyájan az követek, az két tolmácsok is ott lé
vén, pro forma Toldalagi kezde sopánkodni azon, hogy miért 
kellene császárunknak olyan szép adó adó országát mint Erdély 
így veszteni, pusztittatni, raboltatni, mi vétke volna az országnak. 
Arra mondá Zöldfikár, hogy császár nem akarja az országot 
pusztittatni, mert az ország semmit sem vétett, hanem az latrot 
akarja kiűzetni az országból úgymint nagyságodat. Arra az 
hamis szavára is csak egyik is az követek közűi is még csak ha- 
zuttat (így) sem mondák, mely szavaiért, ha lehetett volna, azon 
helyen megöltem volna az ehet. Ehhűl is kitetszik minden igaz 
hűségek, egy rossz tolmácsnak elszenvedik fejedelmünknek nagy 
gyalázatos illetését, méltatlan szavát. *)

Egyik és nem kissehhik mesterségek ez is volt, hogy én 
mellőlem még idején mind elbeszélették Zöldfikár által, valakik 
hozzám hulmi hírekkel jó akaróim jöttének, és az passa kapuján 
is kapucsiáit a passának és csausz barátimat, belső inassi közűi 
is voltak, az kik által hulmi dolgokat érthettem volna, mind eli
degenítő őket Zöldfikár kit szép intésével, kit fenyegetésével, hogy 
a passának beadja őket azért, hogy semmit ne érthessek. Ezekről 
is mind az követek informálták.

Ez az bizonysága, hogy egy elsőben mikor a divünból haza 
jöttem, egyszer-másszor igen-igen examináltak sokféleképpen

*) I d e  Rákóczi/ ezt jegyezte: 20. lulii in:i7.
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néha mind együtt lévén, néha külön-külön / próbáltak, ha egy 
nyomon beszélem-e az oda fel hallott híreket. Én mint igaz ember 
megmondottam igazán nekik az miket értettem, még akkor nem 
vöttem vala eszemben hamisságokat, és ha mi olyat találtak 
benne, az ki nekik nem tetszett, azt vizsgálták, hogy kitől hallot
tam, meg is találtam egy nehányat nevezni közűlök, azokat fenye
gette Zöldfikár aztán meg. Még egy ifjú legény Nyagoje vajdá
hoz is tartott, de egy belső szerecsen főember szolgája lévén nagy 
dolgokat megértett, én hozzám igen tartott, egyszer az divanbúl 
jővén haza felé, elől találám, három vagy négy törökökkel megyen 
vala, derekason nem mere velem beszéleni, de csak két vagy há
rom szóval mellém jővén mondá, hogy bizonyoson értette volna, 
hogy az magyarok Pestet felverték volna és sok törököt vágtak 
volna le, az passa kihája is ott veszett volna. O nyavalyás nem 
értette volt jól, de a szalontai harczolásnak híre jött volt akkor 
igen titkon meg. Ezt én itthon megmondám az követeknek, 
mindjárást kezdék kérdezni, kitől hallottam. Meg találván mon
dani nekik, ismerték is jól az legényt, mivel hozzám járt gyakran, 
akkor csak elhallgaták, azután két avagy három nap múlva fel- 
menénk a passához mindnyájan, hát ők Zöldfikár által és Bakó 
Péter által ugyan elvégezték a passánál, hogy felkeressék a 
legényt, meg is fogták, mikor mi szintén a passa előtt állottunk 
volna, ittkin akkor kalafáztaták keményen meg, és hova tötték 
azután, többször semmit felőle nem hallhaték. Mikor eljöttünk 
volna haza, itthon mindjárást mindenik külön-külön az követek 
próbára vonának, hogy ha vöttem-e eszemben dolgokat, és így 
tréfáltanak velem, hogy az nagyságod boincát (!) igen megkala- 
fázták, Haller Péterrel csaknem öszve is veszénk asztal felett 
miatta, eszemben vöm én is magamat, bezzeg azután arra nem 
vehettek. Élig lön három avagy négy nap ebben, csak meghozák 
Csatalcsiához igen császárnak, hogy megverték a magyarok 
az Betlen István hadát, de az embert mindjárást elrejtették, 
császár eleiben sem bocsátották. Ezt megértvén az követek igen 
titkon, én semmit sem tudván ez dologban, csodálatos nagy bá
natban, szomorúságban és sírásban is némelyek voltak, Tolda- 
lagi berekeszkedvén a házban, asztalra borulván úgy sirt, bú
sult, hogy csaknem ütötte őket meg a gutta. Azután öt vagy hat 
nap múlva az havasali kalarások hozák az nagyságod levelét, 
melyet az harcznak és diadalomnak megléte felől írt volt, bezzeg 
annál inkább elszakada az inok követuraméknak, én peniglen az 
istennek földre arczczal leborulván adtam hálákat ez nagy irgal
masságáért, hogy megszégyenítette ellenségünket. Azt a levelet 
megfordittatván felvitték a passához, az is eléggé búsula rajta, 
szidá is a budai vezért igen-igen. Ez levélnek hozásáért az vezér 
csaknem felakasztatván az oláh kapikihákat rútul szidván őket,
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Ibrahim effendi is hasonlóképpen szidta őket, fenyegette, hogy ha 
többször levelet hordoznak, felkötik őket. Ez is Toldalagi, Zöld- 
tikár mestersége volt, ugyan szemekben vádolta a passa előtt és 
Ibrahim effendi előtt Zöldfikár őket, hogy mind Erdélyből s 
mind innét is ők visznek, hoznak nekünk leveleket. Mikor penig- 
len nekem azt az levelet kezemben adák az kapikihák, erős hüt 
alatt adák kezemben, mert féltek igen, ón eléggé mondám az 
követeknek, hogy titkoljuk el, hogy ne mondjuk ki őket, hanem 
mondjuk azt, hogy egy görög hozta, áros ember, avagy elég sok 
szolgák vannak itt, azok közűi mutassunk egyikre, de ők soha nem 
akarák, hanem ugyan veszedelmekre igyekezének nem is egyéb
ért, hanem hogy inkánb ne vigyék, hozzák nagyságodtúl levele
ket, ők is menthessék azzal magokat, hogy örömest gyakorlatos
sággal írtak volna uruknak, de nem volt kitől elküldeni. Az olá
hok is azután oly emberül cselekedének kívánságok szerint, hogy 
íuég csak szolgájokot is sok ideig felénk sem bocsátották, nem
hogy levelünket vitték volna el, ezt keresték fel benne, mert ők 
nem is akartak írni és nagyságodat tudósítani itt való állapatok- 
rúl, hogy így nagyságod semmit se érthessen; azt is oltalmazták 
benne, hogy én titkon ne küldhessek levelet tőlök, de ón is okos
kodván ugyan elvitték az én levelemet igen titkon és n ag y ........
hüt alatt.

Az Szolnoktól való töröknek útigazgatása is, merre kelljen 
jűniek az magyarok ellen, valamint Zöldfikár leveléből kitetszik, 
ez is mind Toldalagi igazgatásábúl volt, és abból írta Zöld
fikár az levelet az budai vezérnek; ennek bizonysága ez, hogy 
Zöldfikár előtt szállásunkon egy néhányszor számlálta mind az 
utakat meg, szállásának helyeit, napjait, hány napon és meddig 
s merre kell jűnie az hadakkal Hnszain passának; az mely igaz
gatását mind vöttem eszemben mire tendálnak, abból is semmi 
úton ki nem mosdhatik, mert így volt és ő hírekkel írta Zöldfikár 
az levelet.

Az felebbi(!) hadak hogy fel nem akartanak ülni, egy csausz, 
kit oda küldöttek volt s megjővén, az mondotta volt meg az anglus 
követ tolmácsának, s olyan hírt is mondott volt, hogy Betlen 
Istvánt levágták volna. Az anglus nagy emberséggel az követek
hez küldvén evei a jó hírrel egy főember secretariussát, meg- 
izente az által és mindnyájan bennlévén az Toldalagi házában 
nagy örömmel megmondván, Toldalagi addig tudakozó az fő- 
embertől, kitől hallatott volna ez hírek, amaz megmondó az csa
uszt. Evei elmenvén akkor, azután másod napján Húszain aga 
oda jővén, Toldalagi megbeszélgette neki ez híreket, az kit 
más igen titkon izent meg és meghagyta neki, hogy felke
resse az csauszt, megértekezvén tőle megmondja neki, hogy ha 
szintén ügy vagyon is az dolog, ne beszélje senkinek, mert elesik
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a feje. Húszain felmenvén a divänban én is utánna, ottan hamar 
tehát immár öregen beszélett az csauszszal; az csausz megtagadta, 
mivel ő is titkon mondotta volt az anglus emberinek ez dolgot. 
Azután előfogta az anglus emberit az csausz: miért kellett kine
vezni őtet, ő rosszul járhat, ha a passának fülében esik ez dolog; 
az anglus is azután nekem sokat panaszolkodék azon főember 
által, és ő is az (így) nem izengetett híreket, eszében vévén 
dolgokat követuraméknak.

Econtra ők egy Bikany Rézmány nevű magyarul tudó 
török, kit Laskai mellé rendeltek volt mintegy kapikiha mellé 
csausznak, mely török éjjel nappal mellettck volt, és Bakó Péter, 
Ugrón Pálnak egy Barbély István nevű törökül tudó szolgája, 
egy magyar asszonyember, ki gyalulnak mondotta magát, Görög 
Péter felesége volt ezelőtt Belényesben, igen tökéletlen hamis 
hazug asszony, ki Székely Mózeshez bejárt jediculában, Laskái
hoz is hasonlóképpen, ezt ugyan Zöldfikár Zsófiának is nevezték 
vala, ezeknek nem volt egyéb dolgok, éjjel nappal jöttek s men
tek Toldalagihoz, és mennél, nagyobb ártalmára, veszedelmére 
való csinált híreket feltalálhattak, aval jöttek s mentek ide, szörnyí- 
tették iszonyúan, mint vesz el mostan Erdély nagyságod miatt, én 
előttem beszélette egyik-másik azt gondolván, hogy én teljességgel 
bolond vagyok s elhiszek minden hazukságot, hogy inkánb meg
ijedvén melléjek vohassanak. Más az, hogy ezt is gondolták 
benne, hogy nagyságodnak alattomban ha írok is, semmi biztató 
hírt ne írhassak, hanem ijesszem nagyságodat tűzzel vassal, 
mivel gondolták jól, hogy az én írásomnak nagyságod hitelt fog 
adni inkánb, hogynem az övéknek, bejövetelektől fogva egyik 
pratikájok ez volt végezetig; Bakót is ők szöktették el és Ugrón 
Pálnak Barbély István nevű szolgájokat, félvén attúl, hogy ha 
kiviszik ezeket, mivel minden pratikájokat tudták ezek s ő ellenek 
ártalmakra kezdik kivinni, egyiket Laskai mellé igazították, 
szerzették, a másikot Bakó Pétert Székely Mózes mellé ijesztvén 
én velem őket, hogy nagyságodnál minden dolgok nyilván lehet
nek, meg fogja büntetni őket, költséget is adtak nekik biztatván 
az jövendővel, hogy Székely Mózessel együtt még kiviszik őket 
fejedelemségre; levelet is Bakótúl úgy vött pro forma Tolda- 
lagi, ugyan maga azelőtt való napon informálván mit írjon, 
mivel mentse magát nagyságod ellen, hogy ki nem mehetett, 
maga egy néhányszor hallattatott szájából, hogy valamig nagy
ságod erdélyi fejedelem leszen, addig Erdélyben nem megyen.

Ez is nem kicsiny vétek az többi között, hogy valamikor 
nagyságod leveleiben nekik hulmi titkos dolgokat írt úgymint 
igaz híveinek gondolván és tartván őket nagyságod, mondom 
hogy egy néhányszor öszveszóllalkoztam velek, hogy Zöldfikárral 
is mindent akartak közleni, hogy ő is megértsen minden titko-
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kát. Én előttem nem merték neki mondani hogy már, de másfelől 
oda küldyén az nagyságod levelét, mindeneket jól tudott, és a 
passának mindent fülébe súgott, mikor felmentünk a passához, 
immár minden dolgot tudván szintén a passa, akkor az mint 
viselte a passa szavait és kérdezkedésit, világoson kitetszett, 
hogy igen informatus volt Zöldfikár által. Ezen is gyakorta 
öszveszóllalkodván az követekkel, mint kell ennek így lenni csak 
ütötték (!), vonták, tagadták az dolgot. De nemhogy Zöldfikár 
nem tudta, értette volna az titkos dolgokat, de mind Székely Mó
zes s mind Laskai is mindeneket tudtak Bakó Péter által, mert 
annak egyéb dolga nem volt hét holnapig annál, hogy éjjel nap
pal csak mind az árulókat jártatták véle, minden dolgokról infor- 
máltatták őket még az hollandust is számlálhatatlan sokszor, kit 
oretenus izentek tőle, kit írásban küldöttek. Más is vala egy 
Barhély István nevű. legény Ugrón Pál szolgája, az is hasonló
képpen cselekedett az urak parancsolatjából, kiket aztán utol
jára elszöktettenek magoktól, hogy látták, semmit sem succedála 
nekik a szerencse, úgyis az egyik Laskai szolgája lön, Bakó 
Péter Székely Mózesé, noha oly praetextust csinálának, hogy 
zsidóvá lőtt volna Bakó, de az is hamisság, mert még azelőtt, 
minekelőtte Balog László uram bejött vala, metszettette volt meg 
magát Maróthi akaratjából egy Ortakő nevű zsidó faluban az 
Feketetenger mellett titkon, de nem a végre, hogy ittbenn ma
radjon és ugyan zsidó legyen, hanem azt praetendálván benne, 
hogy az atyja is azon valláson volt, nem is volt semmi szándéka 
az ittbenn való maradásra; de hogy ő is áruitatásban avatta 
magát mások instantiájára és nem succedála az dolog, elijesz
tette Toldalagi azzal, hogy én régen megírtam mindeneket 
felőle nagyságodnak, és ki ne menjen, mert bizony rosszul jár, 
maga nem azféléért (!) állatta, hanem az magok dolga elfedezése.

Az tracta hogy ittbenn nem forga, hanem oda ki hagyák 
az budai vezérre, és innen informatiója lévén mindenekről és ott 
akarák végben vinni az békességet, nem itt az követek által, ez 
is azért lön, hogy császártól féltenek, hogy ki ne nyilatkozzék 
dolgoknak hamis pratikája, mivel az császárt mind külömben 
informálta az vezér Barian passa, csak egy csepp vétke nem 
volt császárunknak, most is nem tudja voltaképpen az dolgot, 
mely kitetszik csak az Bikir passa halálából is, hogy olyan igen 
és előre elkötötték és elhitették az császárt hamis vádlásokkal, és 
az mint értem adományokkal is, hogy nem is adhata igazságot 
császár, első két avagy három szavai után mindjárt megölték, 
attól félének az ittbenn levő vezérek, hogy az ő nyakok is meg 
ne szakadjon belé, minthogy igazság szerint ezek érdemiették 
meg, az kik indítói voltak és nagy okai ez háborúságnak, szilik-
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tárra se vessenek, mert teljességgel Barian passa, Musza passa 
Ibrahim effendi, az követek tolmácsokkal együtt voltak az okai.

Az had megverése előtt is kétszer is kéredzvén én általam 
elbocsátotta a vezér ugyan magok informatiójokbúl és akaratjokbúl 
kettőt közülük, de soha egymás között meg nem egyesűlhetének, 
hogy szakadozva menjenek ki egymás nélkül. Azután mindjárt más 
pratikával és tanácscsal élvén azt találák fel, hogy egy supplicatiót 
írjanak és adják be hogy pro forma, hogy én eszemhen ne ve
gyem hamisságokat, és elvinnék s beadnák; de ezalatt Zöldfikár 
által ugyan informatus volt a vezér, hogy: mi könyörgünk, hogy 
mi hármunkat elbocsáss, de te el ne bocsáss, ügy is lön, aztán 
magok között szörnyen átkozták hogy már, hogy azelőtt elbocsá
tott volt két ízben is kettőt közűlök, most immár egyet is el nem 
bocsát, Toldalagira vetettek mind az hárma hogy már, de 
egyértelemből cselekedtek minden pratikákat. Az harcz után is 
a szerint supplicatio által kéredzettek hogy már, de semmi kedvek 
nem volt reá, hogy elbocsássák őket, mert mégis reménység táp
lálta őket, hogy másszor is Székely Mózes által is ujobban pró
báljanak, mivel mind oda be az több complicessekhez bíztak, 
hogy elkezdett dolgokat végben vihetik, és mindenképpen abban 
fáradoztanak Zöldfikár, Húszain aga és Laskai hollandus és 
Székely Mózesnek Horvát István nevű szolgája által s több tö
rökök úgymint Musza passa, Ibrahim effendi által, talám ugyan 
meg is leszen vala, mert ugyanis e végre detineáltatták magokat 
utoljára, hogy Markó behozá az békességrűl való leveleket; de 
hogy aztán mind tatár hán indulása bizonyos lön, és az fővezér
nek is az tengeren túl való hadakkal való pártütése hírei érkezé
nek, így gátolá isten meg gonosz szándékokot, alább kezdék az
tán hagyni pratikájokat, mivel az törökök is nem biztathaták 
őket. Az magok arestálását peniglen akkor cselekedék, mikor 
Markó bejöve az békességgel és a passához felmenénk, akkor 
Zöldfikár által a passa hírével a mazur agátúl kértek jancsáro- 
kat, és az én szolgámot kérdette egy ismerő jancsárunk azon órá
ban, hogy: miért kértek több jancsárokat, nam vagyon egy, nem 
elég-e az; mondotta az én szolgám: nem kérünk mi, nekünk nincs 
hírünkkel; amaz mondotta: bizony Zöldfikár, ott valók, mazur 
aga előtt állok vala, hogy kére az követek szavával és akaratjá
ból ; a mazur aga még nem akart addig adni, míg be nem ment 
az passához, megkérdette, úgy adott. Azután is valamikor nagy
ságodnak postája jött, azok itt létéig mind ujobbakot kérettek 
azok előtt, kit mind Markó s mind Turi s mind Huszti uramék 
megtapasztaltak s megmondhatják lélek szerint, hogy így volt.

Ez is ő mondások volt, hogy oly plenipotentiával, autori
tással bocsátották őket mind nagyságod s mind az ország, hogy 
valamit ittbenn végeznek, mindenekben megtartják őket. Ezt
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egy néhányszor ágálták a passák, vezérek előtt, hogy inkánb 
hitelek lehessen, de mind visszaéltek véle fordítva. Erreképest 
mindent agáltattak alattomban Zöldfikár által egy nehány fő
emberek előtt, a többi között Ibrahim effendi előtt is megmon
dotta Zöldfikár, hogy nem ott jár az főkövetnek, Toldalaginak 
a szíve, az mit küssőképpen agái, más vagyon a szívén; ugyan 
hihető, hogy derekason megjelentette az dolgot neki, hogy nem 
akarja az ország nagyságodat uralni, kit Ibrahim effendi az oláh 
kapikiháknak meg is jelentett volt fául kerülő beszéddel, azok 
peniglen énnekem szolgám által megizenték azon napon. Ez 
dolog Barcsai Ákos ittbenn létekort volt azon napon, az melyen 
ki kellett indulni, ki is indula, igen sietséggel elijesztvén indíták 
el az követek, és én igen futva írtam nagyságodnak egy levelecs- 
két akkor, addig is kétszer is jött rejám Toldalagi hogy meg
tudta, hogy írok nagyságodnak és úgy vigyázott, hogy ne írhassak 
oly dologrúl, ki contra lenne az közönségesen irt levél ellen; 
ugyan nem is lehete egyéb benne, meg kellett olvasnom előtte; 
Barcsai urammal is semmit külön nem beszélhettem, oly vigyá- 
zásban voltak rejánk; de ugyan érthetett nagyságod az én leve
lemből, úgy írtam volt, de még akkor derekason nem is vöttem 
volt eszemben dolgokat, hanem azután.

Az hatezer tallérnak is el nem vétele végezésbűl volt, hogy 
a kajmekám el nem vövé, hanem visszaadatta, nem is egyébért 
cseleküvé azt, hanem hogy azzal is megmutassa nagyságodhoz 
való idegenségét, hogy ő hozzá semmi bizodalma ne legyen, 
hanem minden reménységét nagyságod innét elvegye. Másikért 
azért is adatta vissza, hogy ezek a követek gondolván azt, hogy 
ki tudja, mint fordulhat az állapat együld, ha valahogy Betlen 
Istvánnak nem succedál az dolog kívánsága szerint, az követek
nek is ittbenn késedelmek és mulatások fog lenni, és lehessen 
költségek, az ki úgy is lön, aval élének ittbenn 8 avagy 9 holna
pig ; de ez is mind csinált dolog volt, mert kitetszett az több 
circumstantiákbúl. Az kezdeti is dolgoknak mindjárást megmu- 
tatá, hogy mit akarjanak, mert mind visszakelének (!) minden 
dolgok.

Én hogy láttam volna, hogy rosszul kezdik el követségek
nek procedálását, öszveszóllalkozván velek az Toldalagi házá
ban ezt mondván nekik: én nem szeretem Zöldfikár mint proce- 
dál az tolmácsságban, azért semmi jó exitussát ennek nem várom, 
azért én vele fel nem járók, nem kapikiháskodom, mert úgy 
látom, hogy mind maga kapikiha s mind tolmács, azért én az én 
igazságomat nem elegyítem öszve az ő hamisságával, hanem 
lássátok mit csináltok, én fel nem járok vele, veszteg ülök avagy 
szólítsátok meg róla, az mit nem szeretünk dolgában. De ők 
arra csak azt mondák, hogy csodálkoznak rajtam, hogy nagysá-



god tanácsival elvégezte, hogy tolmácsságábau megmaradjon, s 
te egyedül akarsz reluctálni fejedelmed és tanácsi és egy ország 
yégezése ellen, lássad mit csinálsz, mert te csak egy ember vagy. 
Én aztán nem tudék, hanem protestáltam mind magok előtt s 
mind isten előtt, hogy én oka semminek ne legyek, mivel minden 
áruitatásának, hamisságának dolgait jól tudván meg is mon
dottam az követeknek még Kucsukcsokmezőn, minekelőtte bejöt
tének volna az városban, azután is soha csak egy pénz ára dol
gát is szótalan el nem hallgatám, mindenkor valamit vöttem 
eszemben és kaptam a házán, oda fel jártunkban divänban és 
egyebütt is, mindeneket megmondottam az követeknek, de ők 
csak színes beszéddel mulaták el, mert egyek voltak mindnyájan 
minden hamisságnak forgatásában, engemet csak pro forma et 
propter indító (!) küldöztenek fel a passához Zöldfikárral, de ugyan 
azelőtt mind elvégezték Zöldfikár által az passánál, micsoda 
választ adjon avagy mondjon; néha mikor nem talált vele beszélem 
a passa, én is besiettem vele együtt menni a passához, kiküldött 
előle és vele tractáltak elsőben, azután hivatott be és ügy adott 
választ, itthon penig az követek, minthogy ő informatiójokkal 
volt minden választétele az passának, jól tudták; én is bizony 
sokszor öszveszóllalkoztam velek, hogy hiába pro forma fárasz
tanak fel. Ez eleitől fogva végezetéig mind így volt.

Hogy magokat arestálták is Markó ittbenn létekor, azutáii 
is Túri bejövetelekor is, tudván dolgokot öszveszóllalkozám velek 
Zöldfikár is jelen lévén mondván: miért vagyon ez, hogy őrizet 
alá vetettek bennünket, azelőtt nem őriztettek, mikor békesség
ben semmi nem volt, most megvagyon a békesség, mi lehet en
nek az oka. .Arra mondá Zöldfikár: nem egyéb, hanem csak azt 
mondja az passa, hogy az császár gyakran jár alá s fel, együld 
ott Balatban is ha talál fordulni és eszében veszi, hogy nincsenek 
jancsárok az követek mellett, meg ne szólítsa a passát róla, 
hogy gondot nem visel. Én mondám: bizony fel kell mennünk, 
kérdjük meg magát a passát; nem tudának hová tekeredui, hanem 
más nap felmenőnk a passához, megkérdők, ő is csak olyan 
választ izene. Olyant is kezdettek hirdetni, hogy az adóért; abban 
sem volt semmi, hanem ez volt az oka, hogy Székely Mózest 
akarták ismég reánk hozni, csak praetextus volt az adóért való 
arestálás.

Mikor utólszor Barian passátúl elbúcsuzának az követek, 
akkor is szabaddá hagyá őket, hogy akár elmenjenek, akár itt 
maradjanak, lássák, beszéljenek Musza passával is, de úgy 
cselekedjenek mindazonáltal, hogy: ím énnekem el kelletik men
nem, bizony árvául maradtok, és nem leszen, ki az ti dolgotokat 
csinálja, oltsa, hanem bizony inkánb gyújtják. Ezt arról mondotta 
Barian passa, hogy mivel ő neki el kell menni és ő általa volt
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ezeknek minden pratikájok, s ő fedezte dolgokat, ezután senki 
nem fogja fedezni, ha kinyilatkozik dolgok akármi kicsiny dolog
ban is császár előtt, nem fogják mások takargatni, fedezni dol
gokat, az mit indítottak és minemű rossz dolgot csinálának, 
mert csak teljességgel Barian passa, Ibrahim effendi, Zöldfi- 
kár, Musza passa tudtak és forraltak ezekkel együtt minden 
pratikákat. Musza passának is el kelletett Budára menni, és 
így tudta az passa, hogy nem leszen, ki dolgokat fedezze, s maga 
is igen félt a passa, hogy ha kinyilatkozik valami módon, és az 
császár megérti voltaképpen az dolgot, ő is rosszul járhat, mivel 
császárnak csak azt adták értésére, az mit akartak, az sokszori 
beküldött könyörgő levelekben is csak az mi nekik úgy tetszett. 
Azelőtt is egyszer Barian passához menvén maga hivatta vala 
fel az követeket Zöldfikár által elsőben, hogy békességnek hírét 
hozták vala az budai passa kapucsiái; felmenvén egyéb több 
beszédi között az békességnek jó hírét is megmondván monda 
azt is Toldalaginak, hogy mosassa meg az fejét, ne gyászoljon, 
immár az békesség megvagyon, nemsokára elbocsátunk haza 
benneteket minden jó válaszszal, innen az mi részünkről minden 
jól leszen, csak ti magatok között ne legyen valami tarkaság. 
Azt is a passa nem egyébről mondá, hanem tudta a passa, 
hogy itt semmi dolgok ki nem nyilatkozik, csak magatok közül 
úgymint én ne vádoljam nagyságod előtt őket, mert a passa 
mindenképpen tudta, hogy én semmiben nem consentiálok velelc 
és én miattam lehet valami hántások nagyságod és az or
szág előtt.

Az 40 ezer tallért is üdő után igérék császár urunknak 
kajmekám által, nem akkor s nem addig, míg nem concludáltanak 
vala semmit az Betlen István fejedelemségre való bevitele felől, 
hanem megvárák az conclusiót, és az sententiát kimondaták 
Barian* passával Barcsai Ákos előtt igen nagy mesterséggel, 
tudván azt, hogy nagyságodnak igen belső embere és hitéle 
leszen szavának. Ezután pro forma kezdének zsibogni egymás 
között, és úgy találák fel, hogy Ígérjenek 40 ezer tallért csá
szárunknak, hogy nagyságodat hagyja meg fejedelemségében és 
az országot is ne pusztittassa, Székely Mózest adja ki, Betlen 
Istvánt küldje haza., Én akkor is contra valék ebben az ígéret
ben, tudja Barcsai Ákos uram, mert énnekem az tetszik vala, 
hogy azelőtt kellett volna ígérnünk, most már üdő után vagyon 
és semmit sem fogunk vele használni se nagyságodnak, se hazánk
nak, és netalám úgy adja isten, hogy még nagyságodnak succe- 
dálhat az dolog és megmaradhat nagyságod országában. Mivel 
én tudtam azt az nagyságod sokszori írásibúi, hogy fegyver 
nélkül be nem megyen senki az erdélyi fejedelemségre, bíztam 
az istennek kegyelmességében is, és mondottam nekik, hogy ha
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ígérnénk is, csak hazánknak teszünk kárt, mert valamire ígérik 
is magokat, de ugyan nem praestálják, azonközben mi tőlünk 
megkívánják az ígéretet. De az én.szómnak semmi helye nem lön, 
még a torkomban verék a szót, Barcsai Ákos uram is velek 
consentiálván ötön lőnek, én egyedül, megigérék, de azt is mire 
való képest cselekedélc, azután is az dolognak exitussa meg- 
mutatá, hogy csak frustra(!) volt. Az harcz után is nagyságod írt
volt egy levelet............... , melyben írta volt nagyságod a több
írási között, hogy az 40 ezer tallért és az 10 ezret az kajmekám- 
nak, az kit ígértek az követek, megadják, csak azon legyenek, 
hogy másodszor is fegyvert rejánk ne küldjenek, Székely Mózest, 
az öreg urat bocsássák ki. Akkor is ujobban az nagyságod 
írására, ismég mikor az levelet pariáltaták velem, akkor is nekem 
nem tetszik vala, hogy megigérők másodszor is tudván azt, hogy 
bizony másodszor nem küldnek hadakot rejánk, mivel téli üdő 
vagyon, egyik ez. Másik az, hogy nem volt hada, ki rejánk mehes
sen, mivel ha lett volna, az ördögöt is kiindították ellenünk 
annál inkánb, hogy egyszer szégyent vallottanak és Székely 
Mózest is ki nem fogadók bocsátani; akkor is nekem egyáltal- 
jában nem tetszik vala az másodszori ígéret, ki is hagytam 
vala az párbúi, de ugyan kedvem ellen Zöldfikár jelenlétében 
íraták oda velem, még sokáig veszekedtünk Haller Péterrel, 
hogy én nem akartam írni, neki mondották az követek, hogy ő 
írja, ő sem akarta írni, így veszekedtünk az íráson. Én láttam 
minden hamiskodásokat, végre nem tudék mit tenni Zöldfikár 
előtt gondolván, hogy a passának bead, meg kelle lenni, oda 
írám, de az istennek nevére, keresztyéni hűtőmre, lelkemre írom, 
hogy minden, valamiben e szegény ország és nagyságod esett, 
mind ő miattok lőtt, és nekik köszönjék minden károkat, ostor
adókat, hiába való sok költségeket, valamit az ő ide bejöve
telektől fogván teremtettek (!); ki győzné az ő sok külömb-külöm- 
féle felkeresett pratikájokat, csak az isten tudná előszámlálni.

Markó minekelőtte meghozta volna bizonyoson az békes
ségnek hírét, annakelőtte mind azt suhajtották, csak jőne 
embere nagyságodnak valami jó hírrel. Elérkezvén Markó *) 
meghozá az békességnek végben menetelit írásban, és minemíí 
conditiókkal ment végben nagyságtok között az öreg úrral és 
Húszain' passával, mely jó híren ők úgy tetteték, hogy igen 
örvendeztek, de oly igen búsultak rajta, hogy csaknem ütötte 
meg őket a gutta, mely ki is tetszék még ugyan Markó ittbenn 
létében, mert az polgármester bejöve az én házamban, Haller is 
ott jelen lévén, nagyokat kezde suhajtani, mondók én neki: mit 
suhajtoz uram, nam istennek hála jó hírünk vagyon, kit azelőtt

*) A megérkezés napjának üres liely van hagyva.
19*
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kívánsággal vártának; monda erre nekem polgármester: mit 
használ minekünk az a békesség, semmi hasznunkra nincsen; 
én mondám: hát azt kivánod-e, hogy elrabolják az országot.

Az mikor írtak is nagyságodnak, mindenkor mennél ijesz
tőbb és gonosz híreket tudtak formálni, afélékkel ijesztették 
nagyságodat, melyekben kevés volt igaz, sőt ugyan is aval is 
akarták nagyságodat fejedelemségébűl kiijeszteni, mely kitetszik 
az magok írásokbúl, az kit egyszer-másszor írtunk. Én mind jól 
tudtam s láttam, hogy csinált hírek, de nem mertem semmit 
szólani kezek alá, nekem is suscrihálnom, pecsételnem kellett; 
de mikor módom volt avagy lehetett, én titkon írtam nagyságod
nak mind contrariumot az ő írások ellen, de igen valóságost, az 
mely kitetszik írásombúl, és az üdőnek mivolta és az dolognak 
kimenetele is világosban megmutatá, hogy az én írásom igaz 
volt, de az övék nem, keressék elé az leveleinket, hozzák egybe, 
vonják próbára, meglátják és kitetszik azokból világoson. Első
ben Toldalagi az életét kötötte egy levele írásában, úgy em
lékezem reja, hogy semmit nagyságod ne tartson, mert nem leszen 
semmi hántása és nagyságodra való menése az töröknek; ezzel 
csak reja akarta nagyságodat venni, hogy készületien találkoz
zék, mely ki is mutatódék hogy hamisság volt, mivel külömben 
lön azután az dolog. Ez az harcz előtt való írása volt, még nagy
ságod az országában levőn. Ez is nagy hátramaradásokra lön, 
hogy Barian passának el kelleték menni, mivel ő általa vihették 
volna ezután is végben dolgokat még annál jobban, hogy fő
vezérré tötte hatalmas császárunk, de mivel el kelleték menni 
az kazulok ellen, markokban marada és nem indíthatók el ujob- 
ban elkezdett dolgokat ez uj kajmekám által, hanem csak hallga
tásban (!) és silentiumban liagyák dolgokat félvén attól, hogy 
ki ne nyilatkozzék dolgok, az kit azelőtt Barian passa és Zöld- 
fikár által tractáltanak.

NB. Musza passával azért nem mentenek el az követek, 
hogy azt találták fel ő magok javára és dolgoknak jobban való 
elfedezésére, hogy jobb nekik itt maradniok, mert innét elmen
nek, nagyságodnak más követinek kell ide bejőni az adóval, és 
így az ő pratikájok ittbenn mindenek előtt kinyilatkozik, és 
kitudódik; de ha ő általok adatik be az adó, úgy elboronálhatják 
és elfedezhetik dolgokat. Másik oka ez, hogy ha az adót ők 
adják be, tehát valamivel vagy levéllel vagy Székely Mózessel 
fognak kimenni is, üres kézzel nem mennek nagyságod eleiben, 
alioquin micsoda orczával mennének ki nagyságod eleiben.

Die 13. szemben lévén az követek az passával az adónak 
bizonyos híre megindítása és bejövetele felől; az passa igen nagy 
örömmel hallá, noha immár azelőtt két nappal tudta az oláh 
kapikihák és az vajda levele által. Annakutánna több szavok
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után emlékeztetek a passát arra, hogy ezelőtt arra ígérték volt 
magokat, hogy mihelyt az adó beindításának hírét bizonyoson 
meghozzák, elbocsátják őket, és az felesége megholtát is említé 
Toldalagi uram; kéredzének ugyan hogy már pro forma, mivel 
nem lehetett ködömben, mert nagyságod parancsolta levélben 
nekik, de ők Zöldfikár által az posta bejövetele után másod
napján elvégeztették az passánál, hogy: mi kéredzünk ugyan, de 
ő nagysága ne bocsásson. Ez penig csak így lőtt, hogy a passa 
eszében ne vegye dolgokat és még ne examinálja, miért kellene 
ennek így lenni; csak -azt találták fel magok között, hogy Zöld
fikár csak mintegy magától persvadeálja a passának az audi
entia kérés mellett, hogy: feljőnek holnap és el is fognak kéredzeni, 
de nagyságod el ne bocsássa addig, míg bizonyosb hír nem jű, 
mert, ki tudja, minemű csalárdság lehet alatta. Még képmuta
tásban Toldalagi ötven tallért ígért Zöldfikárnak, csak ki- 
szerezze hogy elbocsássák, melyet nekem Ugrón Pál uram monda 
meg azt alítván, hogy én elhiszem, hogy szívek szerint volnának 
az kijövésben, de bizony minden dolgok merő hamisság volt 
eleitől fogva; csakabbúl is jórészént kitetszék, hogy az mikor az 
megyesi gyűlésből 16. írt levelében az adó felöl írá nagyságod hogy 
az ország deliberált, hogy beküldenék, bízvást megmondhatják az 
kajmekámnak és az többinek is az kiknek illik, akkor is hogy 
felmentünk volt, akkor Zöldfikár nem beszélett volt azelőtt az 
kajmekámmal, és az kajmekám akkor megmondván az adó hírét, 
mindjárást kaftánt akarának rejájok adatni azt gondolván, hogy 
el kell őket bocsátani, de Zöldfikár megszólítván a passát ezt 
mondván: nem kell mostan, hanem ha bizonyoson meghozzák, 
hogy megindították az adót, akkor kell őket megkaftánozni. Ha 
azután mikor bizonyoson megmondák neki az adó hírét és az 
vajda is megírta, miért nem kellett hát elbocsátani őket, csak 
abbúl is kitetszik czigányságok, hamisságok, mert bizony azelőtt 
is egy néhányszor elmehettek, csak az lelkiismeret és az magok 
vétke ne furdolta volna őket. Mikor Barian passátúl utólszor 
elbúcsuzának és a passának is előtte álló útját szerencsélteték, 
és nagy búcsuvétellel válának el egymástól csaknem sírva, mikor 
mind ugyan ott voltának az követek, akkor is szabadon hagyá 
őket, hogy akár elmenjenek haza, akár Musza passával menjenek 
el, lássák ·. mert immár én elmegyek és ti árvául maradtok, és 
nem leszen, az ki az dolgotokat fedezze, takargassa és gondotokat 
viselje, hanem bizony gerjeszti, gyújtja tűzet rejátok; azt is 
bizonnyal lelkem szerint írom, hogy nem az országról mondá, 
hanem az követek magok állapotj okról, mivel ő tudta minden 
pratikájokat és mindenben egyetértettek egymással, de másoktúl 
igen titokban volt, azt gondolta a passa, a bűne, hogy ha itt 
maradnak, ki fog nyilatkozni, dolgok is hatalmas császár fülei
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ben esik, magának is búsulása ne következzék miatta császártól, 
mert az mit azelőtt császártól titkoltak, az mind ki fogott volna 
nyilatkozni.

Mikor nagyságod az megyesi gyűlésbűi 6., 16. Martii írott 
leveleit az kalarások meghozók, és az 16. levelében kivályképpen 
megírá, hogy az ország elvégezte, hogy az adót beküldjék, azért 
minden okvetetetlen nagyságod beindittatja, bízvást mind az 
kajmekámnak s mind másoknak az kiknek illik, megmondhatják 
az követurak, mondom akkor egymással beszélgetvén, hogy fel
menjünk az kajmekámhoz és az nagyságod levelét is mutassuk 
meg neki, szóval is szólhatnak, mivel nem oly nagy dolog volna, 
ők penig nem akarák ezt, mivel ezt vötték vala eszekben, hogy 
olyan írás is vagyon az levélben, hogy az ország szabadságtalan- 
ságát és az atnamét mégis az adó mellett sollicitáltatni akarja 
nagyságod. Ezen igen megütközvén és azt gondolván, hogy ha 
csak az nagyságod levelével mennek fel, tehát valami abban írva 
vagyon, szóval én előttem meg kell azt nolle velle mondaniok, 
mert ha meg nem mondják a szerint, tehát úgy is én eszemben 
veszem, mit akarnak elkerülni, hanem azt találták fel hármon 
Zöldfikárral, hogy fordítsa meg az levelet, és csak azt írja belé, 
az mit akar, tudniillik az adó beküldését, de amaz két dolgot 
hagyja ki belőle. Én ezt eszemben vevén mit kerüljenek, nem 
akarám pariálni az nagyságod levelét semmi úton ezt praeten- 
dálván, hogy nem szükség volna olyan kicsin dolgot is fordí
tásban beadni. Ezen igeit öszveháborodánk; ők ugyan megfor- 
dittaták és maga Toldalagi pariálta az levelet. Nem is örömöst 
akartanak volna felmenni magok is, mivel ez az uj kajmekám az 
ő ebbeli sok pratikájokban semmit sem tudott és attúl féltenek, 
hogy valami kicsin beszéd között is találkozhatik oly szó, az 
kibűi vészén a passa valamit eszében, kivályképen az atnamé- 
nak és az ország szabadságtalanságának sollicitálása felől ha 
valaminemő leszen, hanem azért Ion az fordíttatás, hogy afélét 

. elkerülhessenek, mivel nem Barian passa atyj okkal volt dolgok. 
Mely dolgot noha ugyan kerültenek, de mégis úgy adá isten, 
hogy valami részecskéje ugyan kitetszék, minthogy Zöldfikár 
azelőtt nem végezhetett volt az kajmekámmal mint az elébbelivel 
volt végezések, és egymást értvén cselekedtek mindeneket, mon
dom, nem volt evei végezések az passá[val|, hogy megmondák neki 
az adó beküldését az ország végezésébűl, és minden haladék 
nélkül beküldi nagyságod, akkor az athname és az ország szabad- 
ságtalansága felől semmi mentiót nem tőnek, hanem az törökül 
fordittatott levelet olvastaták el Zöldfikárral és oda is adák 
neki, hogy császárunknak is megmutathatja ő nagysága az 
kajmekám. Világoson kitetszik csak ebbűi is, hogy nem akarták, 
hogy császárunk eszében vegye, az atname és az ország szabadság-
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talansága hogy ujobban fennforogjon, holott azelőtt kiadták 
volt, és ezek Barian passával vesztették eszét. Másik dolog ilyen 
is mutatódék ki ugyanakkor, hogy mivel Barian passa és Musza 
passával úgy végzettek volt ezek Zöldfikár által, hogy mihelyen 
az adó behozásának bizonyos híre érkezik ide be, és aval az 
követek felmennek ez mostani kajmekám eleiben, mindjárást 
megkaftányozván őket elbocsássa békével, és meg is parancsolta 
Barian passa e szerint az kajmekámhak. Es hogy elolvasá Zöldfikár 
az fordítást, az kajmekám meg akará őket kaftányoztatni és el
bocsátani, az mennyire érthetőm szavait, de Zöldfikár azt mondá: 
nem, ideig még nagyságod is útban lévén, immár második posta 
érkezvén, akkor kell. Imez tudatlan, és abból is kitetszik, hogy 
nem végzett volt Zöldfikár vele először, hogy aval eljüvénk 
szállásunkra. Én itthon kerülő beszéddel fogdosám elsőben 
Ugrón Pál uramot ezt mondván: úgy tetszik, hogy meg akarja 
vala a passa kegyelmeteket kaftányozni és elbocsátani, az mint 
szavábúl eszemben vövém, hogy Zöldfikárnak szóla és kaftánt is 
említe, kérdé is, hogy talám el akarnak búcsúzni immár és meg 
kell kaftányozni őket. Ugrón Pál erre csak azt mondá akkor 
nekem, hogy: én is úgy vövém eszemben, hogy meg akar vala 
kaftányoztatni bennünket, nem tudom, ha az jó hírmondásórt-e 
avagy miért. Ez dolog akkor ebben marada. Azután ők öszve- 
beszélgetvén Toldalagival, két avagy három nap elmúlván és 
egymással ugyan Ugrón Pál uram által megbékélvén Tolda
lagival, úgy hozá elő Toldalagi én előttem az dolgot, hogy 
kaftánt akart rejájok adatni ez tudatlan kajmekám az jó hírmon
dásért ; ebben vetették (!) akkor is dolgokat, maga az úristen látja, 
hogy el akarta bocsátani őket, azért akarta megkaftányoztatni. 
Ennek bizonysága az, hogy azelőtt való nap egy török jött 
Toldalagihoz, ki olyan hírt hozott neki, hogy holnap elbocsátják 
őket. Más az is, hogy nem szokás soha az törökök között mást 
megkaftányozni, hanem tulajdon magát az hírhozót avagy az 
levélhozót.

Haller Péterrel, mivel éjjel nappal egy házban laktunk és 
sokat discurráltunk az mostani háborúság állapatjárúl, az több 
sok szavai között talála olyant is mondani, hogy: no én istenem 
tudom, hogy már urunknak is disgratiájában esém, és két helyen 
való inscriptiós jószágom lévén: Kővár vidékén és Eogaras 
vidékén, azoktúl, tudom, meg kell válnom, mert tudom, ő nagy
sága elveszi és másnak adja; de csak ő nagysága az többit 
hagyja meg nálam, ugyan elélhetek belőle, megvonszom magamot 
szebeni házamnál és veszteg ülök ott, elveszem magamot udvar
tól és az főemberek közűi. Én mondók neki: miért beszélene így, 
hiszem nemhogy ő nagysága elvenné kegyelmed jószágát, de 
inkánb nagyobb kegyelmességgel .leszen kegyelmedhez, miért
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kellene disgratiájában esni ő nagyságának, ^.rra csaknem 
kimondá pratikájokat, de azomban szolga érkezvén a házban, 
elhagyá, én is nem kérdeztem azután, mivel énnekem mind úgy 
kellett viselnem magamot köztök, mint egy némának avagy 
tudatlannak. Azután is éjjel az ágyában fekvőn csak ket
ten voltunk a házban, akkor is elohozá nagy suhajtással, 
hogy ő miben ejtette volna magát, nem tudom, ha csak en
gem próbált-e vele, hogy mit vehessen ki belőlem, avagy 
ugyan azon volt, hogy megjelentse nekem, mi bántja az gyom
rát, az lelkiismeretiül viseltetvén, furdaltatván és attúl is fél
vén, hogy én általam ugyan nagyságodnak értésére leszen 
minden dolgok. Az harcz meglévén sokáig nem jőve embe
rünk nagyságodtól, semmi bizonyost nem érthettünk vala egy 
ideig Lippárúl (!), mint vagyon az állapot nagyságtok között, és 
minden nap csak azon sopánkodtak, királyképpen Haller pél
dázván én előttem, hogy valaki de őket elárulta nagyságod előtt, 
mert lehetetlen dolog, hogy sem levele sem embere nagyságodnak 
nem jűhozzájok, igen sokszor példázódtanak előttem, de én csak 
elmutatám őket; sokszor olyan igen búsultak, hogy siratták 
magokat és az magok vétkeket, miben estenek, én akkor örven
deztem, mikor peniglen ők őrültének valami újabb hazug híreken, 
én akkor ismég búsultam, mind így volt életem velek.

Ilyen mesterségek is volt, hogy noha kelletinélis többszol- 
gájok lévén mind az nagy követuraknak, de a szükségnek idején, 
mikor leginkánb kelletett volna nagyságodat tudósítani írások által 
igen nagy szükséges dolgokról, soha csak egyet is ki nem akartá
nak bocsátani nagyságodhoz bennek, maga törökül tudó is volt 
három is köztök, én sem küldhettem ő miattok, mert nem is 
engedték volna nekem azt meg; eleget veszekedtem velek, hogy 
miért eszik az nagyságod praemendai pénzét itt hiában, hiszem 
. . . .  vakok volnának, hogy mikor a szükség kívánná, akkor szol
gálnának ; de élig értem elnyelni, úgy megtorkoltak róla azzal 
mentvén magokat, hogy nem szabadosok vele, hogy hír nélkül 
kibocsássanak csak egyet is közűlök; más az, hogy nem is tudják 
az útakot, nem is tudnak mindent(!), de ezek mind fogások voltá
nak ; hanem elutoljára (így) az harcz után sok üdővel pro forma 
mégis nagy nehezen addig veszekedém velek, úgy nem tudának 
mit tenni, egy szolgáját Toldalági úgy bocsátá nagyságodhoz. 
Bizonnyal írom, hogy tiltva nem volt az postáknak ki s bejá
rások külömben, hanem az magok hamisságával informálván a 
passát hogy én előttem megtiltsa, de soha csak egy hang szót 
sem mondott volna, mivel az török nemzetség között nincs aféle 
tiltogatás, és levelek intercipiálásával nem élnek ők, hanem 
szabadoson jű s megyen mindenféle ember, csak ezektől magoktól
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volt ez pratikájok, hogy inkánk mentségek lehessen ez dolog
ban, ha valahogy nekik nem succedálna az dolog.

Székely Mózes az Betlen István szégyenvallása után 
igen serio sollicitáltatá mind Zöldfikár által, s mind Horvát 
István által, s mind Laskai által, s mind egy Bika Bézmány nevű 
török által, s mind egy hitvány asszonyember által az követektől 
az fejedelemséget. Bizony indítottak vala is valamit, de abban 
is az úristen meggátold őket az tengeren túl levő fővezér elhason- 
lásával és pártütésével, úgy szakada markokban az is.

Fogalmazvány.

1 β;>β. n o v e m b e r  — d e c z e m b e r .
Haller István és társai budai követsége. *)

I. 1K36. n ő v e  m b é r  9.
Az  v e z é r t ő l  ő n a g y s á g á t ó l  i l y e n  a s s e c u r a 

to r i á t k e l l  k í v á n n i  m i n d  az ő n a g y s á g a  s m i n d  
a z  o r s z á g  r é s z é r ő l .

Mi vezér Húszain passa etc. adjuk emlékezetre és erős 
bizonyságul mindeneknek az kiknek illik, nevezet szerint az 
tekintetes és méltóságos Bákóczi Györgynek, isten kegyelmes- 
ségéből Erdélyországának választott fejedelmének, Magyar- 
ország részeinek urának és székelyek ispánjának etc. és a nemes 
Ei'délyországában levő tekintetes és nagyságos uraknak, főren
deknek, gyorsaságos vitézlő tisztviselőknek, az népeknek eleinek 
s eszes okos bíráknak, polgároknak és az magyar, székely és 
szász három nemzetből álló minden rendeknek, hogy az minemű 
egyenetlenség" Erdélyországának állapatjáról Bethlen Istvánnak 
Ecsed várából Budára érkezése után mi előttünk és az fényes 
portán való panaszolkodásiból ez elmúlt napokban következett 
volt, azokat mi szép csendességre akarván hozni, kiváltképpen 
mikoron mind a fejedelem ő nagysága és az ország követi 
által ő nagyságának és mind az országnak ő hatalmasságá
hoz és fényes portájához való igaz hűségeket megtapasztaltuk 
volna, s arról mind az országnak s mind pedig a fejedelemnek hüt- 
leveleket kezünkben vöttük volna: mi is mind az mostani feje
delmet Bákóczi Györgyöt ő nagyságát, mind pedig az erdély- 
országabeli három nemzetből álló rendeket, hatalmas császárunk
tól nekünk ez dologban mostani szerdárságunkról adatott teljes 
hatalom szerint, bizonyossá és bátorságossá tesszük ez alább 
megírt czikkelyekről. Először, hogy Bethlen Istvánt ugyanezen 
hütlevelek megcserélések alatt hazájában minden uraságiban,

*) Lásd Levelek én okiratok sat. 417 — 421 11.
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jószágiban, jovaiban, azoknak békességes birodalmiban haza 
küldjük; Székely Mózes is hasonlóképpen hogy minden hozzá
tartozóival hazájában *) visszaküldetik hatalmas császárunktól. 
Az tömösvári passasághoz s mind az szolnoki szancsághoz 
való faluk, határok az lioldoltság dolgából hogy valamiben az 
megírt fejedelem Rákóczi György ő nagysága idejében talál- 
tattanak, ezután is mindenekben abban maradnak és ezt a 
czikkelyt az fényes portán is hatalmas császár nekiek adandó 
athnaméjában ez szerint beíratjuk. Mostan pediglen ez velünk 
levő hadakot mindjárt mindenestől lakó helyekben eloszlatjuk, 
kit-kit közülök hazájokban házokhoz visszabocsátjuk, és az szent 
békességet mindenütt az ő hatalmassága végeiben kicsinyekkel, 
nagyokkal, holdolókkal, holdolatlanokkal, kereskedőkkel, uton- 
járókkal, vitézlőkkel és minden rendekkel szentül megtartatjuk 
s magunk is az szerint minden hiba és fogyatkozás nélkül meg
őrizzük. Annakfelette, a mint az fejedelem ő nagysága és az 
erdélyországi három nemzetből álló rendek kívánják mi tőlünk, 
hogy ez mostani felháborodott dolgoknak jobb állapatra való 
hozásáról hatalmas győzhetetlen császárunktól kívánságok szerint 
való bizonyos erős athname levelet szerzenénk, tudniillik mivel 
azon országbeli rendek a megírt mostani fejedelemnek hatal
mas császárunkhoz és fényes portájához való tökéletes hűségéről 
erős hütlevelek által feleltének, mind pedig maga az fejedelem ő 
nagysága arról nekünk bizonyossá tevő hütlevelét küldötte: ő 
hatalmassága is életéig Rákóczi Györgyöt ő nagyságát az feje
delemségben mind kegyelmes athname levelének s botnak, 
szablyának, kaftánnak, az fényes portának régi szokott jó rend
tartása szerint, küldésével megerősíti és abban minden hábor
gatás nélkül meg is tartja minden hozzá tartozóival, és alatta 
valókkal megtartatja, és hogy az országot is régi megrögzött 
törvényiben, szabadságiban, mostani holdolt és holdolatlan ha
táriban, s az paradicsomban boldogságban nyugovó jó emlékezetű 
szultán Szulimántól nekiek adatott fejedelem szabad választások
ban minden bántódás nélkül az szerint ennekutánna megtartja; 
Bethlen Istvánt is és Székely Mózest minden hozzájok tartozók
kal együtt visszaküldi, és ha ezután efféle hazáj okból kifutó 
nyughatatlan elméjű emberek találkoznának, azoknak panaszokra 
az ő hatalmassága részéről hogy az szent békesség fel nem 
bontatik, sem háborúság nem indittatik, hanem afféléknek 
panaszok, vádolkodások az ország közönséges meglátására és 
eligazítására halasztatik és bocsáttatik. Mely feljül megírt 
punotoknak minden részeiben, czikkelyiben fogyatkozás nélkül

*) Innen kezdve eredetileg e mondat így hangzott: »visszakiildessefc, 
hatalmas császárnéi való türelcedésünklcel minden utón módon azon leszünk.
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való megtoljesíteséről a megnevezett fejedelmet ő nagyságát és 
Erdélyországának három nemzetből álló minden rendéit bizo
nyosokká és bátorságosokká tesszük az mi szent hitünkre erős 
nagy hittel való megeskiivésünkkel, és a mi szent prophetánk' 
Mahumet Musztafának igaz vallására s holtunk után lelkünk 
boldogságára mindezeket beteljesíteni fogadván az mi tisztünk 
és hivatalunk szerint minden módon, az minthogy esküszünk, 
s mindezeket beteljesíteni igírjük és megálljuk ez levelünk által.

Kívül: Anno domini 1636. die 9. Novembris, ilj'en assecuratoriát 
kívánt ő nagysága az országgal az budai vezértől.

Másolat.

II. 1636. n o v e m b e r  25.
Illustrissime princeps sat. Az úristen nagyságodat hosszú 

élettel és minden bódogságos jókkal megáldja.
Kegyelmes urunk, nagyságod parancsolatja szerint magunk 

mentünk volna vissza nagyságodhoz, de az vezér el nem bocsátván 
bennünket, Farkas Ferencz és Koncz Pál uramékat bocsátottuk 
el, kik által írásunk mellett nagyságodat itt való állapatok felől 
akarók alázatosan tudósítani.

Az vezér kegyelmes urunk minden hadait eloszlatván és bo
csátván, maga is ma reggel mene el Buda felé, itt az tiháját és 
Bethlen István uramot hagyván az tractának finalis decisió
jára. Az minémű levelet nagyságod maga és az ország nevével 
küldött Koncz Pál uramtól, azzal mégis contentus nem lévén, az 
minemű levelet kíván nagyságodtól kegyelmes urunk, leírva 
küldtük nagyságodnak, az országtól is hasonlót kíván per omnia. 
Az vezér is minemű levelet ad nagyságodnak és az országnak, 
annak is páriáját küldtük nagyságodnak, kit ismég vissza várunk 
nagyságodtól küldetni. Bethlen István uram is mint replicált az 
nagyságod utólszori resolutiójára, azt is in specie küldtük nagy
ságodnak, az nagyságod resolutiójával együtt. Az vezértől 
minemű levelet kívánt nagyságod hogy extraháljunk, kiből az 
császár athname levelét is formáljuk, azt az formulát is vissza
küldők nagyságodnak az végre, hogy érthesse nagyságod, attól 
mennyire kellétt recedálnunk; de mindezeket visszaküldetni 
kívánjuk kegyelmes urunk, mert szükségünk vagyon reájok. Úgy 
látjuk kegyelmes urunk, hogy ennél többre nem vihetjük őket, 
mert nagy kételenségtől és félelemtől fog viseltetni az vezér, 
hogy az reá hízott dolgot nem effectuálhatta, és immár ezzel 
akar az tractatussal kedveskedni császárnak. Kínán passának 
és tatárnak is megírta kegyelmés urunk az vezér, postáját még 
tegnapelőtt elbocsátván, hogy azok az hadak is eloszoljanak;
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miixdazáltal nagyságod azoknak az hadaknak állapatjokat ná
lunknál jobban értvén, nagyságod bölcs itíleti, mint dispouál 
magában felölök; nekünk kegyelmes urunk az tetszenék, ne lenne 
nagyságodtól azoknak is bántódások; ha Máthé vajda mit csele
kedik, ő adja okát cselekedetinek.

Az nagyságod és ország vezérnek adandó levelében hogy 
mind az derecskéi hajdúk elszállítása, mind az Zólyomi Dávid 
elbocsátása ilyen indeterminate irattatott, hogy azoknak üdőt 
nem praeligáltunk, oka az, hogy semmiképpen az vezér nem 
engedé belé írnunk, hanem maga ad arról levelet, hogy Derecské
ről az hajdúk mostantól fogva két hónap alatt elszánjanak 
(noha az mellett fejére affidált bennünket az tihája, hogy az 
két holnap eltelne is, adnak elég időt hozzá, hogy alkolmatosság- 
gal elszállhassanak, csak legyen így az írásban).

Az Zólyomi Dávid elbocsátása is hogy az császár athname 
levele meghozása után legyen, arról is az vezér ad levelet, kiben 
kegyelmes urunk mi nem is látunk semmi ártalmas akadályt, ha 
levelet ad mindenik dologról.

Székely Mózes dolgából volt kegyelmes urunk nagyobb 
akadályunk az vezérrel, mert azt kívánta, hogy teljességgel 
kihagyjuk az levélből; de mi mindazáltal mint írtuk volt be 
engedelmesebb szókkal, nagyságod az kivont írásunkból meglát
hatja, de úgyis nem akarván semmiképpen helyen hagyni, arra 
ígérte magát az vezér, hogy nagyságodnak arról privatim ad 
levelet, hogy teljes tehetségével visszaküldeti. Mint adott pedig 
levelet, látja nagyságod. Okát pedig azt mondja az Székely 
Mózes dolgának, hogy az ő reá nem hizattatott és látjuk magunk 
is, hogy fél ahoz szólani.

Kegyelmes urunk, nagyságodat alázatosan kérjük, meg
bocsássa kegyelmesen, hogy az nagyságod mi élőnkben írva adott 
instructiójának egy czikkelyét kérdésben bocsátjuk nagyságod 
eleiben, mert minekünk úgy látszik, hogy az nem volna szükséges 
és az ország szabadságának is és egyszeri szabad electiónak 
derogálni láttatik, ha botnak, kaftánnak, szablyának megadását 
kívánjuk, kit ők ultro offerálnak. Azért ebből nagyságodnak újabb 
deliberatióját várván, az mit nagyságod parancsol felőle, mi az 
tevők leszünk, az írásban is annak helyt hagytunk. Ha kegyel
mes urunk nagyságod bölcs ítéleti azon megnyugszik, hogy levelet 
az mi írásunk szerint adjon az vezérnek maga és ország nevével, 
és az Bethlen István replicatióinak is consentiál az mennyiből 
lehet, úgy reméljük, mindjárt visszabocsáttatunk nagyságodhoz 
az levelek permutatiója után, és Bethlen István uram is velünk 
együtt vagy bejő (kin igyekezünk is), vagy Várad felé Ecsedben 
megyen. Toábbá nagyságodnak könyörgünk, ne késlelje meg
küldeni az leveleket, mert az itt való szokatlan eledel egész-
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Bégünknek is meg kezd ártani, kik szokatlanok vagyunk hozzá. 
Éltesse isten sat. Datum in Temesvár die 25. Novembris, anni 
1636.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores fideles et humillimi 

Stephanus Haller m. p. 
Stephanus Zalánczi m. p.

fízím : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti, Haller írása.

1636. j u n i us 20 —1637. j u 1 iu  s.
Tholdalaghi Mihály főkövetsége.*)

I. 1636. j u l i u s  4.
/

Életemig való alázatos,hűségemet, jámbor szolgálatomat 
ajánlom nagyságodnak sat. Áldja meg az szent isten nagy
ságodat sat.

Eddig való utunknak módjáról kegyelmes uram.nem tudó
sítottam nagyságodat, mivel nem is kévánta az alkalmatosság. 
Az elmúlt hétfőn megindulván kegyelmes uram Rosnyóról az 
havason által Hukarig jöttünk, onnan megindulván kedden 
Terguistiára jöttünk; ott ugyan jó messze jött ki valami ötven 
gyaloggal és megannyi lovassal az nagy vornik Inacsko sze
kéren élőnkben és szekérre vevén úgy vitt szálasunkra; sze- 
redán onnan megindulván egy faluban háltunk, tegnap onnan 
jöttünk be ide Bukorestre; itt is két zászlóalja kurtánt tovább 
két mélyföldnél küldött élőnkbe az vajda, azok salutálván az 
szokott helyig jöttének velünk oda az fű szpotárig, az itt való ka
pitány esmét más két zászlóval jött ki dobbal élőnkbe, úgy exci- 
piálván hoztak szállásunkra, azután veszteg voltunk s most levénk 
szemben az vajdával mintegy nyolez órakor tájban. Elsőben az 
audientia házában, tanácsai előtt beszélgettünk ő nagyságával, 
annakutánna az maga házában bevivén engem privatim be- 
szélett velem, s én is az nagyságod rajtam való kegyelmes 
parancsolatja szerént elsőben holmi hírek felől tudakoztam tőle; 
annakutánna hogy vigyázása legyen Drinápoly, Bodon, Xikápolv 
és Szófia felé, az felől szólottám vele; harmadszor úgy kérdet
tem meg arról, hogy ha (igíreti szerént) az szükség úgy hozza, 
megsegít-e bennünket. Ezeknek vége lévén, úgy szólottám az 
lovak állapatja felől.

*) Lásd L evéln ie én okiratok sat. 422—492 11.
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Az hírek felől kegyelmes uram azt mondá, hogy valahon- 
van valami híre jött, eddig is értésére adta s ezután is értésére 
adja nagyságodnak. Most még nincsen egyéb híre, mivel vagyon 
egy hete, hogy senki portáról nem jött annál, az ki azelőtt is 
volt. Az tatár hán dolgát mondá hogy bizonyos az, hogy csá
szártól elhajlott, Kefét megvötte, az benne való passát, muftit, 
kadiát levágatta, ki ellen bocsátották Kenán passát portáról, 
hogy haddal menjen reja, innen is az vajdától ezer puskás 
gyalogot kértenek s Moldováhól is annyit, de mivel az kozákok 
is kin vannak az tengeren és igen verik fel az falukat, városokat, 
egy Köprikői neű falut, ki bizony ugyan messze vagyon az tenger
től, úgy vertek fel, hogy azon nap jött el onnan Kenán passa s 
mindjárt utánna felverték, ő magát nem érték ott. Ahozképest 
az haddal való megpróbálással most csendesben vannak, ha
nem békességgel vannak utánna, hogy lecsendesítsék. Az ten
geren túl való hadak bizonyos hogy megtértenek akaratja ellen 
császárnak, s fenyegetőzve jőnek. Az fűvezér idébh jött Diarbe- 
kirből, azt hiszem, hogy ott nem állhatta tovább s császár rá 
akart küldeni hogy megöljék, de megértvén az kajmekám bement 
császárhoz nagy sírással, sok panaszolkodó szóval kezdette 
kérni császárt, hogy ölesse meg őtet. Kinek okát kérdezvén 
császár, amaz azt mondotta, hogy: hatalmas császár az halálomtól 
nem félek, mivel azt ugyan kérem hatalmasságodtól, s az oka 
annak ez, hogy az mennyi sok vitézidet, jó szolgáidat immár 
megöletted, annak száma nincsen, maradott hátra az egy szolgád 
Mehmedt passa és én magam, most azt is meg akarod öletni, az
után aztán én kivel szolgáljak nincsen, s jobb hogy addig ölessen 
meg hatalmasságod, hogy ne érjem én azt az üdőt, mert magad
nak is, nem tudom, aztán mint leszen dolgod, ellenséged sok, 
barátod senki nincsen. Mely szavain s ahoz hasonló sok szaván 
megindulván császár, az fűvezér megölésére sem küldött el s az 
kajmekámot is nem bántatta, hanem megajándékozva bocsátotta 
ki előle, s azután nem is öletett senkit meg. Drinápolybau akar
tak valami hadat gyűjteni, de az is csak abban vagyon, nem 
gyűlnek. Azt mondá, hogy csak nagy tanácskozásban vagyon az 
porta és vesztegségben. Ha mi hírei lesznek az én elmenetelem 
után is, első dolga az leszen, hogy nagyságodnak értésére adja. 
Olyant is monda kegyelmes uram, hogy noha az törökök közön
ségesen azt hirdetik, hogy az tatár hán az lengyelekkel ért egyet, 
de ő magától azt hiszi inkább, hogy az oda által való hadakkal 
ért egyet az hán. Az kapitány passát is mondá hogy megverték 
az tengeren az olaszok vagy hispanusok. Az Drinápoly felé 
való vigyázásról azt mondá kegyelmes uram, hogy mint maga 
fejének oltalmáért úgy vigyáz, abból fogyatkozás nem leszen,



LEVELEK ÉS OKIRATOK. 303

most is* vannak emberei mindenfelé, s ha mi leszen, mennél ha
marább értésére adja nagyságodnak.

Az harmadik dologról kegyelmes uram azt mondá, hogy 
valamig az feje fennáll, addig nagyságodnak meg nem fogyat
kozik, mert isten után ő nekije is nincsen másua reménysége, 
hanem nagyságodhoz.

Az lovak felől kegyelmes uram azt mondá, hogy bizony 
liiitire meg nem tartaná az fakó lovat is nagyságodtól, ha az 
nem volna benne, hogy császár adta ajándékon neki s hogy abból 
is ne vegyenek gonosz akarói okot az ellene való vádolkodásra, 
hogy feljebb böcsülötte nagyságodat hatalmas császárnál és hogy 
ajándékát is nagyságodnak adta; az útban s itt is én is tudakoztam 
kegyelmes uram s azt mondják, hogy bizonyos dolog, hogy csá
szár adta, immár nem tudom, hogy ha ugyan úgy vagyon-e vagy 
csak az vajdának kedveznek, de ő maga bizony szovával mondá. 
Az kantáros paripa felől is szólottám aztán kegyelmes uram, 
hogy ugyan olyant kellene küldeni, az ki lenne oly, hogy ne csak 
az erdei vadakat űzhetné nagyságod rajta, hanem, ha kévántat- 
nék, az ellenséget is. Arról kegyelmes uram azt mondá, hogy itt 
az bojárok között is felkeresi, de most Dobrocsára is által küldött 
s meglátja, onnan micsodásokat hoznak s nagyságodnak olyat 
igyekezik küldeni, az ki szolgálatra való jó ló legyen, jobb 
valami imilyen amolyan szerecsen lónál; most is mindjárt 
küldene, de többet küldött 25 jó paripánál az portai uraknak 
az sok lovakon kiül fűparipákat. így elvégezvén kegyelmes 
uram az szót ő nagyságával, úgy aztán az uraimat is mind 
behivatta és úgy együtt búcsúztunk el ő nagyságától. Immár 
isten engedelméből csak ebédet eszem és mindjárt megindulok s 
azon leszek, hogy ad 17. vagy 18. diem Iulii portán benn legyek. 
Vigyázok az útban is s ha mit értek, nagyságodnak kegyelmes 
uram mindjárt értésére adom.

Zülfikár aga micsodás levelet írt volt ide Húszain agá
nak, nagyságodnak includálva beküldte, az nagyságod levelében 
penég olyant látok, hogy most is azon áruló mint azelőtt, de 
hogy az dolgot nem értem, nem tudok itíletet tenni az mostani 
dolgáról, míg be nem megyek. Hogy ha úgy volna az dolog, az 
mint ő írta, nem sokat kellene Bethlen István uramtól tartanunk, 
de azért kegyelmes uram nekem mind jobbnak tetszenék, hogy 
ha Erdélybe nem jő, bátor menne Ecsedbe s nekem az ugyan 
jobbnak is tetszenék, mert ott császár ő felsége büntetetlen nem 
szenvedné ezután, de akárhova vigyék most pro tempore oda 
által, de favente fortuna esmét elé hoznák ellenünk. Én nem 
bánnám, ha menyországba menne is, csak ne lenne ott, az hol 
vagyon. Az felől sem érthetek kegyelmes uram semmit, azután 
az budai dolga mire válék az barátja holta után. Bethlen Péter
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uram Husztba az mely levelűt írt volt, annak páriáját, s Bethlen 
István uram is az mely levelet szegény kegyelmes uramnak írt 
volt, kiben consulálj a, hogy ne higyjen az töröknek, ha nagyságod 
kegyelmessége, talám nem ártana utánnain küldeni igen sietve. Azt 
is akarnám kegyelmes uram nagyságodtól érteni, ha merjem-e én 
ágálni az Bethlen István uram palatinus urammal való egyér- 
telmét és hogy annak Ecsed az oka, mert valahol mit feltalálok, 
bizony rá akarom azt teríteni, hogy nem nagyságod az, az mivel 
nagyságodat vádolja, hanem maga, s bízom is az nagy hatalmú 
istenben, hogy bizony elégséget ad reja, én is elmélkedem 
rajta, jó ratiókat, világos bizonyságokat találok ellene ö 
nagyságának. Mégis alázatosan könyörgök nagyságodnak, ne 
neheztelje leveleit, embereit küldeni s minden dolgokról tudósí
tani bennünket, hogy ahozképest mi is szolgálhassunk alkalma
tosban kegyelmes uram nagyságodnak. Az szent isten éltesse 
és tartsa meg nagyságodat. Datum ex Bukorest 4. die Iulii, anno 
domini 1636.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perpetuus fidelis humillimus 

Michael Tholdalaghi m. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi/ kezével: 11. Iulii Albae Iuliae 163(1.

Eredeti.

II. 1636. j u l i u s  5.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. Áldja meg az szent isten nagyságodat sat.
Az tegnapi írásom szerént kegyelmes uram megindulván, 

ugyan tegnap az Argis mellé jöttem, s ma onnan megindulván ide
jöttünk mind együtt, Húszain agát elől elbocsátottuk Gyirgvóra. 
hogy míg mi oda megyünk, az hajók készen várjanak, isten segít
sége velünk lévén úgy igyekezünk menni, hogy míg megvirrad, az 
réven legyünk. Azon igyekezünk kegyelmes uram, hogy immár az 
midőre megindulhattunk, utunkban ne késsünk, ott is, isten oda- 
vivén bennünket, héjában üdőnket ne töltsük, hanem az miért 
oda mentünk, ahoz lássunk. Sehessi uramnak kegyelmes uram 
egy levelét hozá Hatvani uram, kiben noha ő kegyelme elég 
papírosat írt be, de semmit nem világosít az maga dolgán kiül, 
hanem halaszt az bemenetelünkre. Maga felől írja kegyelmes 
uram, hogy teljességgel elunakozott az ottbenn való lakástól, kér 
felette engem, hogy ha levele otthon ér, nagyságod előtt inter- 
cedáljak, hogy nagyságod küldjön mást érette. Ugyan meg is 
éri kegyelmes uram ő kegyelme eddig ott való lakásával, ha az
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nagyságod kegyelmessége accedál. Ma is találánk kegyelmes 
uram elől az vajdának egy onnan jövő szolgáját, annak is heted 
napja hogy megindult, attól is tudakozván, az is olyant mond, 
hogy jó lőtt volna az adót most bevinnünk, de az elmúlt; hanem 
nekem az tetszenék kegyelmes uram, az mint tegnap is írtam 
nagyságodnak, hogy szent Demeter nap előtt j önének be vele 
ügy, hogy szent Demeter napba adnák be, az híre, hogy jő az 
követ az adóval, minket is érne ottbenn, vagy bátor az nagyságod 
levele jőne csak előbb be, kiben tudósítaná az vezért, hogy szent 
Demeter napra bejő az adó, hogy lenne az bizonysága az mi 
szónknak, mert mi azt mondhatjuk, hogy annak idejében adónkat, 
ajándékunkat megadjuk, hűségünket praestáljuk s ezeket bizo
nyítaná ottbenn létünkben az nagyságod levele s annakutánna 
ac ipsa rés. Ez azért kellene kegyelmes uram, hogy az mit elkez
dünk, minden cunctatio nélkül vihetnék végben és ellenségeinket 
szégyeníthetnők meg, mert ott, az mint én értem kegyelmes 
uram, sok rossz elegy-belegy szó vagyon ottbenn úgy, hogy ott az 
igazat is kétségesen hiszik, kit azért, ha isten beviszen bennün
ket, diluálni akarunk és mást akarunk szüvökbe oltani; de mind
ezeknek bizonysága az adónak behozása lenne kegyelmes uram, 
annak penig mivel későre is meg kell lenni, hasznosabb, ha annak 
idejében jó idején megleszenés szavunk is bizonyosodik. Az szent 
isten sat. Datum ex Herpitest 5. die Iulii, 1636.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perpetuus fidelis humillimus 

Michael Tholdalaghi m. p.

Csín i .· a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem kezével: 9. Iulii Albae luliae 1636., Hatvani.

Eredeti.
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III. 1636. j u 1 i u s 27.
Postscripta. Az némely napi postscriptámban is írtam 

volt kegyelmes uram nagyságodnak, hogy tizenhatod napja táján 
augusztusnak hatalmas császárunk meg fog az persák ellen hadra 
indulni, azt mostan is (noha igen titkon) de bizonyoson mondják, 
honn való apparatussával oly készen is vagyon, hogy azfelől mind
járt megindulhat. Az hadak dolgából is akárki mit mondjon, de 
az mely hadakat az budai vezér mellé Magyarország felé való 
vigyázásra és Kenán passa mellé Lengyelország felé való vi- 
gyázásra nem rendeltek, az tatáron kiül írom, egész Európából 
az maga udvari hadaival együtt magával mind elviheti s azok 
mellette lévén, az tengeren túl való hadakban is ha ki el nem
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akarna menni is, azoknak erejekkel elviheti azokat is magával. Az 
lövő szerszámokat is már mind hajókra rakták porával golyó- 
bissával együtt valami igen könnyű harmincz vagy negyven 
taraczkon kiül, az kiket maga személye mellett az szejmenek 
között akar mindenkor liordoztatni, az többit vizen egy Paj azét 
nevű várig, ki Halephez közel vagyon az tenger parton, akarja 
vitetni és onnan Halepre igen titkon. Az az híre, hogy Bagdátra 
leszen meneteli, noha még míg meg nem hirdetik vagy által nem 
megyen, addig senki nem tudja; eddig is megindnlt volna, de az 
aratást, nyomtatást várták hogy az szegénység elvégezze, hogy 
inkább élést találjanak, noha oda által is egy nehány helyen im
már igen sok élést szerzettek, gyűjtöttenek öszve. Ezek kegyel
mes uram mind azt mutogatják, hogy által megyen hatalmas 
császár az persákra, kiliezképest olyan derék dolgot, tengeren 
innen is hogy minket is megkezdjenek, kit jól tudnak, hogy nem 
könnyen vihetnek jó végben, én bizony el nem hihetem annál 
inkább, hogy hiittel is mondják, hogy nem cselekedik, kitől ez
után is megoltalmaz isten, csak legyünk egyesek és nekik is 
adjuk meg azt idején, az mivel tartozunk, Bethlen Istvánt is az 
mint ígérik hogy haza küldik s megegyeztetik velünk, annál 
inkább nem leszen okok mi mellett patvarkodjanak velünk.

Az budai passa állapatja, magaviselése felől kegyelmes 
uram én kettőt gondolok: egyiket, hogy corrumpáltatott 
Bethlen uramtól és azért viseli olyan állapattal magát, de 
akaratját isten s az ittbenn való emberek meggátolták s nem 
eresztik arra, hogy valamit cselekedjék; másikat, hogy azért 
viseli olyan hír nélkül titkon az hadak felütésének okát, hogy 
azzal Bethlen István uramat is ugyan reménységben tartsa 
és az mit eddig el nem vonhatott rajta, elvegye azt is, és azért 
is, hogy nagyságodat s minket országostól ijeszszen, rettegtessen, 
interim rajtunk is el vehesse az mit elvehet, s mikor azt végben 
viszi, aztán úgy mutassa jó akaratját, de itt azt az ő mesterségét 
nem értették meg eddig; én azért beszélem az hol illik, hogy 
tálául így lehet, mindazáltal kegyelmes uram ugyan jártatni 
kell hozzá az tömösvári passa intése szerént nemcsak ő érette, 
hanem hogy annak színe alatt máshoz is járhassanak és azoktól 
is hírt vehessenek.

Az Bethlen István alá vitetését, azt hiszem kegyelmes 
uram, kevés szóval végben vihetnők, de mivel visszaküldését már 
megígérték, jobb azt effectuáltatni, mert az mint az minapiban is 
megmondottam itt nekik, ha menyországba vagy pokolba nem 
küldik, az magok birodalmából akárhonnan elő hozhatják az 
mikor akarják s úgy soha nem lenne az mi dolgunknak abból 
vége. I tt kegyelmes' uram hogy mi többet vegyünk annál, az 
mit hüttel, szóval mondanak, nem lehet, csak immár azt effe-
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ctuáltathassuk velek; kikhez és mind az egyéb itt való circum- 
stantiákhoz képest én bizony annyira azt hiszem inkább, hogy 
most nem bántnak avval, hogy bántanának, hogy ha meg kellene 
eskünnöm is, azon eskünném meg, hogy most nem b'ántanak, 
hogysem mint azon, hogy megbántanának mostan. Mindazon
által ezt én nem persvadeálom úgy nagyságodnak, hogy nagy
ságod arra való teljes bizodalmából az nagyságod méltóságos 
személyére, szerelmeseire és mireánk is országostól gondot ne 
viseljen, s az ország hadának székeshelyeken való fennlételeket 
is nem tiltom, mert annak okát adhatjuk; sőt az Betlen István 
uram szavát ugyan czáfolhatjuk vele, az mint itt azt hirdette, 
hogy nagyságodat az ország népe megfogja s nemhogy felülne 
mellette azzal, hogy felültek s fennvannak, híven szolgálnak s 
meg sem fogták nagyságodat, s az felülés mellett szelíd alázatos
ságot is kelletik mutatni. De kegyelmes uram az idegeny hadakat 
is szinte az utolsó szükségre kell tartani és akkor kell behozni, 
mert ha azt addig, míg valami ellenünk való actiót látunk, be
hozzuk, nem tudom, mint veszszük eleit dolgunknak. Én gondolom, 
mit mondhatnak, de az én vékony ítéletem szerént helytelen az 
is jövendőre nézve. Hogy penig, kit isten ne adjon, megbántó- 
dásunkig, míg megkezdenének vagy egyenesen ránk indulnának, 
addig várakozzunk, abban is fogyatkozást látok, de azért idején 
híre lehetne abban nagyságodnak, csak az is, hogy ha Pancso- 
vánál vagy Szurdoknál vagy Péterváradgyánál kezdene által 
költözni az bosznai had, kiváltképpen ha Pancsovánál vagy Szur
doknál és az tömösvári had is ott Tömösvár mellett kezdene tá
borozni, úgy bizonyos jelei lennének ezek az ellenünk való 
hadaknak és indulatnak, in tali casu eljöhetnének s el is érkez
nének az idegeny hadak is, addig szóval is kellene őket tartan i; 
de ha az tömösvári hadak felindulnak, az bosznai hadak is az 
megnevezett réveken által nem kezdenek költözni, az is szem
mel látható bizonysága annak, hogy nem mi ellenünk vagyon 
igyekezetek és hadok, kihezképest annál inkább nem kell az 
hadakot öszvehozni vagy csak fenn is tartani, mert azzal az 
tömösvári hadat is az felmenéstől megtartóztathatjuk, és vala
mint akarnak ellenünk ide vádolódni, arra is ők, noha nem igaz, 
de ugyan okát találnak. Hiszen kegyelmes uram nagyságodnak 
minden tisztviselői hívei és emberek, s ha azok, kit én úgy hiszek, 
tiz nap alatt az erdélyi hadat mind öszvevihetni, kiváltképpen az 
székelységet, s bizony mikor amazok Pancsovánál lesznek, attól 
sem kell tartani, hogy még akkor késő volna az hadakat táborba 
vinni, szállétani, tudniillik azért, hogy az gonosz hírt hallván nem 
ülnének fel, bizony csak legyen ember köztök, mind felülnek, 
mert akkor kellene attól tartani, mikor benn volna az országban 
egyfelől is s másfelől is az ellenség, de ha szinte három felől
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lenne is az, de mind egy iidőbe fogna az lenni és érkezni; de 
vagyon Moldovának hova az lengyelre vigyázni, Havaselföldének, 
Dobrocsának az tatár hánra vigyázni és Kantamér passát az 
tatár hántol oltalmazni. Kikhezképest kegyelmes uram bizony 
el nem hihetem, hogy most innen minket bántsanak, ha magunk 
rejánk nem vonszuk az üdő előtt való magunk mutogatásával,, 
mert bizony lehet az budai passának egyik legkiváltképpen való 
stratagemája az is, hogy felültessen bennünket és aztán vádoljon, 
hogy mi ültünk fel ellenek és úgy nyomjon hadat rejánk.

lm  kegyelmes uram valamire vihettük az vezért, abban 
igyekeztünk, mi többre ennél nem vihettük, immár csak vagyon 
az hátra, hogy az Bethlen István uram hazaküldését effectuálják 
igíretek szerént, azon is igyekezünk, nagyságodnak, mind az 
országnak szép leveleket írt ő nagysága hatalmas császár akarat
jából, az kit úgy hiszek, hogy külömben nem is leszen, melyet 
nagyságodnak megkiildöttünk Markótól. írtam kegyelmes uram 
én is Háromszékre Ke[d]ves Tamás uramnak és Dániel Mihály 
uramnak az itt való állapatról s oda Marosszékre, kire noha 
pecsétemet rá csináltam, de nyitva hagytam azért, hogy lássa 
nagyságod, mivel az Háromszékre és Brassóban írt leveleim is 
mind conformisok, azt vigyék meg nagyságod kezéből, csak 
csinálják be. Áldja és tartsa meg az szent isten nagyságodat 
kegyelmes uram. Datum Constantinopoli 27. die lulii, 1636.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perpetuus fidelis humillimus 

Michael Tholdalaghi m. p.
Az nyavalyás József zsidó könyörög, nem tudom micsoda 

czaprag áráért lőtt volt kezes, nagyságod szabadittassa meg 
belőle, fél, hogy megfogják. Még kegyelmes uram sem nekem, sem 
az uramnak egy pénzt, sem semmi élést eddig nem adtak.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem kezével: 5. Augusti Markó délest 5 órakor 16f 16., 27. lu lii 
indult el 8 órakor délest.

.Eredeti.

IV. 1636. a u g u s z t u s  10.
Georgius Bakoczy sat.
Generosi, prudens et circumspecte, fideles nobis dilecti. 

Salutem sat.
Kegyelmetek 23. Iulii írott levelét az havaseli vajda pos

tája 3. praesentis Augusti hozá meg. Addig való actájokat ért
jük, s mind azt, miképpen rendelte az kajmekám császárnak
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beadandó ajándékot, a ki nem kevés költség, s félő, ezután ezt is 
(ususnak ne nevezzék) fel ne költsék, és ők ne praescribáljanak 
az ajándékoknak beadása felől, ki mely veszedelmes lenne, ma
gokra hagyjuk megitílését. Az tiz ezer tallérnak megigírése, adja 
isten, lőtt legyen alkolmatos időben; de meddig jó exitussát az 
dolognak nem látjuk, mi mind tartunk, úgy ne járjunk mint 
Musza passával, s több költségben is ne essünk; mert ha csak 
császárnak kelletik azt adnunk, elhittük, az kajmekám s az ifjú 
vezér is fáradságok jutalmát meg fogják várni. Nekünk itgy lát
szott volna jobbnak, bátor kegyelmetek oly hamar az igírettel 
ne serénkedett volna, mert az megigírés mindenkoron kezében 
lőtt volna kegyelmeteknek, s bátor elsőben Bethlen Istvánnak 
alávitetését urgeálta volna kegyelmetek; de ha immár a kikül
dését kezdette urgeálni, abban inhaereáljon és azon legyen 
kegyelmetek, hogy császár parancsoljon Bethlen Istvánnak, jöj
jön vissza, kiről parancsolatot is kellene extrahálni császártól 
az budai vezérre, hogy ott Bethlen Istvánt ne tartóztassa, bo
csássa el, sőt ugyan kénszerítse elébbeni uraságában való vissza- 
jövetelre az mi hűségünk alá, az mellett oly fő kapudsi passát is 
küldene ki az kajmekám császár nevével, ki által parancsolná 
meg Bethlen Istvánnak, hogy békét hagyván egyéb dolgoknak, 
csak szintén maga dolgára viseljen gondot, megelégedvén eléb
beni uraságával, mert hatalmas császár külömben nem akarja, 
Erdélyt s minket is szabadságinkban érette nem háborgat, sőt 
ha neki elébbeni úri állapatja nem kell, hanem háborúságra 
igyekezik, az fényes portát is tovább búsítja, tengeren túl oly 
helyre vitetik fogságra, a hunnan nehezen leszen csak szabadu
lása is. Ha Budára kapudsiát fognának küldeni, annak olynak 
kellene lenni, a ki mihozzánk addictus volna, úgyis kellene azt 
hozzánk kötelezni, Budán ne corrumpálhatnák. Ezzel pedig ke
gyelmetek semmit se késsék, hanem mentői hamarább vegye ki 
az visszáját, mert ezt addig volna jobb megértenünk, meglát
nunk, mit akarnak, kiküldik-e vagy aláviszik, minekelőtte az 
adóval bemenne a főkövet, ha be akarna jőni, jőne. Ez azért is 
volna jó, hogy az főkövet aztán az adó mellett köszönné meg 
császárnak ebbeli kegyelmességét, ha kiküldené avagy alávitetné 
is. Ha pedig elébbeni úri állapatját nem acceptálná Bethlen 
István s vissza nem akarna jőni, azon kapudsiával az egyszeri 
igíreti szerént vitetné alá, az főkövet is az adó mellett a portán 
menne tovább az dologban Bethlen István ellen, ne kelletnék 
ujobban csak azon dologért az portára küldenünk. Ezt azért 
így kellene minden órán in effectum immár vinni és kegyelmetek
nek egyátaljában csak megtudni, kiküldik-e? nem-e ? alá viszik-e ? 
avagy ott Budán akarják tartani; mert ha egyiket sem kezdik 
cselekedni, holott már az kajmekám alávitetését nagy szóval
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igírte meg, könnyű eszében venni akárkinek is, mire várakoznak. 
Nekünk az ittkin való hírekhez képest, s kiváltképen látván az 
véghelieknek gyülekezeteket, s szünetlen is jővén fülünkben s 
közönségesen beszélvén, hogy ellenünk való készület, és Bethlen 
István mellé rendelt hadak volnának azok, tudósítanunk kelle 
kegyelmeteket, hogy az kozákokért elküldöttünk volt s kétszáz 
már bennek ki is jött, ezeket vissza nem küldhetjük már, kik
nek is nagyobb része olyak. hogy szegény fejedelem idejében is 
laktak ittbenn, ezek hatalmas császárnak nem ártanak, mahol
nap haza bocsátjuk őket, többet ki sem hozatunk, ha sok költsé
günkkel kell is ottbenn tartanunk a többit, csak lássunk valami 
realitást az Bethlen István kiküldésében avagy alávitetésében. 
Hiszem ha Illyésházi Gáspárnak s Bethlen Péternek magyar- 
országi gyaloggal szabad hatalmas császár országára csatázni, 
olyan erősséget mint Huszt magyarországi gyaloggal rakva 
tartani ellenünk, nekünk többet kell azért cselekednünk, hogy 
hatalmas császár országától Huszt vára el ne idegenedjék.

Az Székely Mózes dolgához úgy szóljon és abban úgy 
viselje magát kegyelmetek, hogy az mi méltóságunkat, becsüle
tünket igen szeme előtt viselje, azt úgy ótalmazza, hogy akármi 
kicsinben is megsértődése ne legyen, ne láttassunk mi utánna 
járni, mint az vezér is megintette kegyelmeteket, s így ha ki
hozhatja, lássa; de hogy mi avagy több jószágot igírjünk annál, 
kit elhagyott, avagy valami nagy tisztet, állapatot, az nem leszen 
egyáltaljában, aval senkinek latorságra való ansát, alkolmatos- 
ságot ezutánra is adni nem akarunk s nem adunk.

Császár még 14. Iulii el nem ment volt Linczből, az idő 
alatt ment-e nem-e, meghalljuk.

Az oda fel való állapatokat és hadakozásokat alkolmas 
rész szerént megérti kegyelmetek csak ez beküldött írásból is, 
melyet nekünk németül hozván meg deákul fordittattunk s bekül- 
döttünk kegyelmeteknek.

Ezután is lehető eszeveszett profugusok ellen való kegyel
metek kévánságára jó szót adott az vezér, melynek valóságát is 
kellene már megmutatni. Azon legyen azért kegyelmetek szor
galmatosán, arról a szóval lőtt választételről authentice vegyen 
jövendőre való assecuratoria erős levelet, melyet addig végben is 
vigyen cum effectu, a meddig az adóval levő főkövet bemegyen 
a portára, mint elébb is intimálánk, annak aztán ne maradjon 
fenn az kegyelmetek követségebeli dologban semmi, legyen csak 
az egy gratiarum actio és adónak, ajándékoknak bemutatása 
gondja.

Sebesi Miklós beérkezését is kegyelmetek másik leveléből 
látjuk. Mind egyik s mind másik rendbeli levelek beadását 
azért akkor cselekedhette kegyelmetek, mikor az idő és alkolma-
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tosság mutatta, s ezután is arra kell vigyázni kegyelmeteknek. 
Az Markó és Sebesi után a havaseli kalarás vitte leveleinken 
hogy megindult volt az vezér, értjük, de ha látná ő nagysága az 
ittkin való állapatokat s tudná az híreket, melyek naponként 
az mi fülünkben jőnek, bizony nem dorgálódnék az válaszadás
ban, ha szavával szíve is egyez hozzánk való jó akaratjában; 
mert ittkin akármely felé tekéntsen, nézzen is ember, egyebet 
nem lát az nagy hadi apparátusoknál, s nem hall külömbet az 
Bethlen István biztatásánál, mint csak ez 29. Iulii Ecsedből írt 
és intercipiált Bethlen Péter leveléből és megtetszik, kit Huszt- 
ban küld volt, s úgy jutott kezünkhöz szolgáink vigyázása által, 
kiben is mint biztassa az husztiakat, látja kegyelmetek, s nem 
csoda hát, hogy azokat is a leveleket írnunk kelletett az fényes 
portára.

Az Bethlen Péter dolgát és Sennyei Sándor követségét 
hogy mostani írása szerént kegyelmetek bőséges szóval, declara- 
tióval forgassa és tractálja, igen is kévántatik, declarálván igen 
bizonyos dolognak, hogy római császárhoz kötötte magát atyja 
akaratjából, mint az kassai generalis nekünk írta levélből is 
meglátja kegyelmetek, aholott ír ja : megintette Bethlen Pétert, 
hogy az ő felségének adott fogadása ellen·semmit ne merészeljen 
cselekedni; megtetszik, hiszem, ebből magának oda való kötele
zése, melyet bizonyos, hogy apjával egyértelemből cselekedett, 
melyet igen exaggerálni is kegyelmeteknek szükséges, miért kel
lene hatalmas császárnak Bethlen Istvánt és Pétert ótalmában 
venni, holott noha ő hatalmasságát untatják ellenünk, vádolnak 
minden igazság ellen minket, de magok német császárhoz köte
lesek. Bethlen Péter sokkal az atyjának elmeneteli után eskiitt 
oda az kötelességre, melyet az generalis emleget levelében, s 
atyja akaratjából cselekedte pedig, mert ők posták és levelek 
által mindenekben egyetértnek, a mint megmutogatók, s akárki 
is hiheti, s az maga Bethlen Péter levelének postscriptájából is 
kitetszik. Nem is egyébért engedik az magyarországi gyalogot 
Husztban tartatni, hanem Bethlen Péternek oda való eskiivése- 
ért, a ki csak abból az levélből is constál, melyet minap Kőthi 
Orbán hívünknek írt volt Bethlen Péter, kit in specie beküldöt- 
tíink kegyelmeteknek; az levelet kegyelmed el ne veszesse, igen 
diligenter megtartsa, de ha kévántatik, az kajmekámnak in ea 
parte megmutathatja, megtapasztalhatja lám világosan az fényes 
porta, hogy Bethlen Péter oda való esküvése szerént az némethez 
bízik, s abból is apjával hogy egyetért, megmutatja a maga 
levele. Ki látott soha ilyen dolgot, hogy hatalmas császár és a 
fényes porta némethez eskiitt és oda tartó s bízó embereket 
segített volna, ótalmazott volna ilyen hűséges országa ellen ha
talmas császárnak, és mint mi is tökéletes igaz híve vagyunk ő
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hatalmasságának, ember ilyent nem látott, nem hallott, hanem
ha az nagyságos vezérek magok akarnák ellenségeket erősíteni, 
kivel ő aztán, ha előmenne is ellenünk, az németnek adott hütit 
meg nem szeghetné, hanem ugyan oda tartaná az hűséget a mos
tani eskütt volta szerént, s itílje meg az fényes porta, ha magok 
nem adtanak volna-e fegyvert kezében, s kit vádolhatnának 
érette magoknál egyebet? etc. etc., mint erre az mindennapi 
alkolmatosság is elégedendő matériát szolgáltathat kegyelmetek
nek, hogy megtapasztalhassa a porta, ha Bethlen Pétert segíti, 
ugyanakkor németet segít maga ellen, s egy lévén atyjáéval az 
ő dolga, akármelyiket segítenék, azon egyet cselekednék, a mint 
íránk.

Császárral szembenlételekről s kegyelmetekhez, dolgaink
hoz magaviseléséről a szembenlétel után mindjárást vagy Sebesi 
Miklós vagy más által, a kit kegyelmetek illendőbbnek itíl, éjjel 
nappal tudósítson kegyelmetek, s a derék választ minden aboz 
lévő jó levelekkel igyekezze hova hamarébb kivenni, meddig az 
adóval menő követ bejutna, mint már kétszer is megíránk. Az 
vezérekkel s egyebekkel, a kikkel kévántatik, szembeniételekben 
az időt és alkolmatosságot kell követni kegyelmeteknek, mint 
elhittük, az mi becsületünknek őrzésével ahhoz is alkolmaztatja 
magát. Az keresztyén oratoroknak salutáltatások jól lő tt; az ő 
magok igíretit az idő mutatja meg, mindazáltal az is jól esett. 
Az velenczés oratornak is küldöttünk most azon szerént és 
azon dátumra egy credentia levelet mint az többinek, azt követ
heti kegyelmetek benne, az mi jobb.

Az kocsikra való költésről immár nem tehetni, csak, adja 
isten, ne legyen heában, melyet minden ereje, tehetsége szerént 
igyekezzék kegyelmetek isten által megszerzeni.

Körösi uramat küldtük Budára az vezérhez, micsoda in- 
structióval, levelekkel, ím mind megküldtük kegyelmeteknek, 
tegnap reggel hozák levelét, annak is páriáját küldtük, kegyel
metek eszében veheti, mint viselje magát az budai vezér, mikép
pen ótalmazza Bethlen Istvánt. Landorfejérvárról is jutának 
emberink csak tegnap is meg, azok olyat beszélnek, hogy ott 
Bethlen István számára hadat kiáltanának; az bosznai passa 
Eszéknél táborozna. Isten tudná a sok híreket megírni. Pala
tínusnak szolgái voltak Bethlen Istvánnál. Ha egyéb ennél nem 
volna is, csak abból is ő nagyságának az kajmekámnak eszében 
kellene venni, honnan való praktikából áll az Bethlen István be
meneteli. Lám mikor Székely Mózes elmene, nem jártak ő hoz- 
zájok az palatínus emberi, szolgái, nem értettek egyet, nem akar
ták promoveálni. Mi bizony csodáljuk, ha az fényes porta ilyen 
behunyt szemmel nézi ezt az Bethlen István praktikás elmene- 
telit. Bizonyosan értjük, most is szolgái mentek be az portára,
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nem árt kegyelmeteknek is reájok vigyázni. Noha, az mint 
kegyelmetek az Körösi István leveléből megláthatja, ajánlja jó 
akaratját, atyafiságát az bndai vezér, de az állapat s maga fed- 
dődése, s Bethlen István ótalmazása mind mást mutat.

Mindezekről kegyelmeteket azért akaránk tudósítani, ért
sen mindent az ittkin való állapatokban is. Mi az vármegyéket 
is mind haza bocsátottuk, sohul semmi had fenn nincsen az me
zei hadakon kívül, hanem 900 lovas és 7 00 gyalog székely vagyon 
az Brettyó mellett, mivel az uj generalis most jő által a Tiszán haj
dúság és az végházak látogatására, nekünk is vigyáznunk kell; 
Huszt alatt vagyon ismét 200 muskatéros, szász és székely gyalog 
in universum 500 és mintegy 100 lovas az mezei katonák közűi.

Istennek hála jó takarodó idő jár. Ittbenn mindenütt csen
desség vagyon, vigyázatban s kész állapatban igen-igen jóban 
vagyunk.

Ha valamint a Zólyomi Dávid dolga előfordulna, s azt 
ugyan serio forgatnák, elbocsátása felől kegyelmetek igíretet ne 
tegyen, sőt éjjel nappal értésünkre adja kötelessége szerént, ha 
ugyan serio fognák szabadulását. Egyéb dolgokról s állapatok- 
ról is kegyelmetek gyakorlatossággal igyekezzék tudósítani s oly 
válasszal megjőni, építhessünk ugyan állandóságot rajta. Isten 
segítse minden jóra kegyelmeteket. Quibus de cetero gratiose 
manemus. Datum Albae luliae die 10. Augusti, anno domini 1636.

G. Rakoczy m. p.
Czim : Generosis, prudenti ac circumspecto Michaeli Tholdalaghi de 

Erese sat., Paulo TJghron de Ábránfalva sat., Petro Haller de Hallerkeö et 
Francisco Reits sat. praecipuis ablegatis nostris sat.

Tholdalaghi kezével: 24. Augusti sunt exhibitae per cursorem Trans- 
■alpinensem.

Eredeti.

Y. 1636. a u g u s z t u s  10.
Postscripta. Az mint az közönséges levelünkben is írtuk 

kegyelmes urunk, mi úgy akarunk innen kimenni, hogy az 
Budára menő fűemberrel együtt menjünk ki innen, és az míg együtt 
megyünk vele, mindenekről végezünk vele, kiváltképpen arról egyik
ről, hogy úgy igyekezze útját continuálni, hogy mi is azalatt érkez
hessünk nagyságodhoz, hogy nagyságod az mely embereit akarja, 
■értvén az innenvaló választ is, Budára küldeni, azokat is akkora, 
mikorra ő oda fel Budára érkezik, küldhesse fel nagyságod. Mi itt 
az passával úgy akarunk végezni, hogy ha Betlen István ugyan 
meg nem akar békélleni, ezen most oda menő fűember költse fel 
onnan Budáról és vigye által Bodusba, ha lehet, s ha oda nem 
vinnék, bátor csak Szakizba, mert az is jól alá vagyon s nem
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tractálhat onnan úgy, az mint akarja; ha penig békéllik, immár azt 
megmondotta az passa, hogy azon fűember jöjjön be vele Erdélybe, 
ha nagyságod akarja. De kegyelmes uram én az istenért igen alá
zatosan kérem nagyságodat, hogy nekem megbocsásson, ebben az 
Bethlen István dolgában, az mint lehet, viselje úgy magát, hogy 
valamint és hogy viliessük ki innen, mert akárhol legyen ezeknek 
birodalmokban, mindenkor félelembe, fáradságba, költésbe leszünk 
miatta, isten kit szent fiáért eltávoztasson, végre veszedelem is 
jöhet rejánk belőle sokképpen. Az igen nagy fejedelem Mátyás 
király éppen bírta az egész magyar korona alatt való országokat, 
egy úr lévén Magyarországban, Újlaki Miklós insurgált ellene, 
noha az nem confugiált sem törökhöz s némethez, de mégis na
gyobb dolgokra nézvén az eszes fejedelem, úgy megalázta magát, 
nemcsak jószágát, az kit ő is el nem vött volt tőle, engedte bírni, 
hanem sok kegyelmességei között herczek nevet adott neki, és 
mikor felment Budára udvarhoz, az maga várában, maga házai
ban szállította, noha volt volna amannak háza, az hol szállhatott 
volna. Mi lőtt kegyelmes uram belőle: Mátyás királyon isten ke- 
gyelmessége maradott, mind életéig szerencsésen regnált, amazt 
az ő hitetlenségéért megverte isten, mind maga s fia megholt, tel- 
jességesen deficiált, jószága az királyra és annak dispositiójára 
szállott. Bizony elhittem, hogy az isten ezt is nem szenvedi el, az 
ki az maga kevés ideig való hasznáért ilyen szép hazájának szép 
szabadságát, kit isten tudja, mint találtak az régi eleink, akarja 
megrontani, békességét felbontani, sok szegénységet az rabságra 
adni, és isten nagyságodat megtartja és áldja. Ezt kegyelmes 
uram nem azért írom mintha azt tudnám, hogy nagyságod eddig 
is nem viselte volna magát sziliden hozzá, mert tudom azt, hogy 
sok dologból inkább megbirta magát nagyságod ö nálánál; sem 
azért nem írom, hogy neki kedveznék, mert látja az én istenem, 
az egy fiam vagyon, de ha az akarná szegény hazánkat így ron
tani, annak is nem kévánnám életét az végre. Azért kegyelmes 
uram az nagyságodhoz való igaz hűségem és szegény hazámhoz 
való szeretetem viszen arra, hogy így írjak nagyságodnak. 
Győzzük meg kegyelmes uram tökéletes szilidséggel az gonoszra 
igyekező felfualkodott mérget s oltsuk el az tüzet, s bizony
bizony megáld minket nagyságoddal együtt az isten s amazo
kat megveri.

Az Huszt dolgából ma bocsátottuk be kegyelmes urunk 
Ziilfikár agát az vezérhez, és azt adtam eleibe, hogy ha ugyan 
meg kell nagyságodnak hatalmas császárunk szavát az békességre 
is nézve fogadni, kit ugyan meg is kell fogadni, hogy ebben is az 
nagyságod ellen való causálása az budai passának ne lel lessen 
(az ki immár kétszer is könyörgött azon írása által császárnak, 
hogy megváltoztassák az nagyságod fejedelemségét s most is ő
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ívta azt, hogy Jenőben nagyságod német gyalogot küldött, s az 
moldovai vajda írta esmét azt, hogy lengyel és német hadat 
fogadott nagyságod) és tovább való okot ne találjon, kivel nagy
ságodra felindíthassa császárt: abban ilyent izentem Zülfikár- 
tól, hogy Máramaros olyan, mint egy külön magának való orszá- 
gocska, s annak az Lengyelország felé való egyik részében vagyon 
Huszt, az kit Betlen Gábor fejedelem adott inscriptióban az 
öcscsének, de azon kiül az egész tartomány, kiben sok fűembe
rek laknak és nemesek, mind az országhoz valók, és ha az hadat 
abból az tartományból kihozatja nagyságod, akár lengyel hadat 
s akár németet s akár magyart vihet bele Betlen Péter, minthogy 
most is az Illyésházi gyalogjai vannak benne; másik esmét az, 
hogy azokat az fűembereket és nemeseket, és mind az egész sze
génységet elrontják az várból, ha ott őrzői azoknak nem leszen, 
és így ha az várkapuin elől, az mely vár Bethlen Istváné, elho
zatja is nagyságod az hadat, de abból az vármegyéből, tarto
mányból ez két okért ki nem hozathatja, mert mind az szegény
séget, az ki nem Betlen Istváné, kell őrizni s mind azt, hogy 
idegeny hadat ne vigyenek bele, arra is vigyázni kell. Ehezké- 
pest kegyelmes uram, ha az nagyságod kegyelmessége accedál, 
talám nem árt ide is megírni nagyságodnak postán, s az akár 
érne itt engem s akár ne, nem is hiszem, hogy itt érjen, de hogy 
hatalmas császár parancsolatjának engedelmes nagyságod és az 
vár alól elhozatta hadát, de ez okokra nézve az tartományból ki 
nem hozathatta, s az okokat is meg kellene írni, melyet én is itt 
az fülében adok az vezérnek, ügy talám megelégednének vele. 
Azért legyen az nagyságod bölcs ítéleti, én írom csak az én tet
szésemet, hiszem ha az hadak ott lesznek, nem az vár alatt s 
nem az uram jószágában, míg elválik, békéllik-e vagy nem, és 
onnan is rá vigyázhatnak, és bátor csak valami marhát vinnének 
is be az szegénység közűi, mindjárt panaszt kellene rájok ide 
írni, s ügy azzal rá szabadítanának bennünket mindjárt, és így 
jobb lenne az dolog; és Budára is úgy kellene csak írni, nem 
kellene azfelől semmit írni, hogy ki ne csatázzanak belőle, azt 
inkább ugyan akarni kellene, hogy valami kicsint cselekednének, 
kivel culpálhatnók őket, mert azt mi eléggé megmondottuk, hogy 
azt immár eléggé megcselekedtek, de ugyan csak az lön az válasz, 
hogy hatalmas császár most kévánja és cselekedjük meg, s ha 
ezután cselekedik, ők lesznek az bűnösök.

Hogy Marótit ki ne bocsássa az vezér, Székely Mózesék 
azzal fenyegettek, hogy az vezért megtalálják felőle, akarnám 
azt praeveniálni, tegnap megmondom az vezérnek, hogy immár 
eljött Maróti onnat és kijő velem, ő nagyságának ne legyen ellene. 
Lám azt mondja, hogy ha mind kijőnek is, nem bánja, s most is 
azt mondá, hogy: menjen el, menjen el, mi nem bánjuk, ki bántja,
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ha akarjátok, magát is hijjátok el, és lia elmegyen, azt is nem 
bánjuk, az is menjen el. Még utánnunk is hogy kijövünk vala 
előle, akkor is azt mondá: ide sem hittuk egyiket is, azt sem 
bánjuk, ha elmennek, egy nehány száz oszporával kevesebbet 
költünk.

Hogy az tömösvári passának is írjon, parancsoljon hatal
mas császár, hogy az békességben forgolódjék, az passa kihája 
s javallá, ma az is itt volt jó reggel nálunk, mihelyt megvirrada.

Az mely hajókat írtam volt az némely nap kegyelmes uram 
nagyságodnak hogy lövő szerszámmal megrakták, abban nem- 
icsak lövő szerszámokat raktak s port, golyóbist, hanem némelyi
kébe az császár fegyverházabeli sok pánczélt és egyéb hadi szer
számokat raktak, hogy az szárazig azon vigyék el, s meg is indí
tották volt őket szejmeneket adván melléjek, de az alsó végihez az 
jedikulához mentek csak Konstantinápolynak, tegnapig ott vol
tak, az szejmenek nem akarnak elmenni csak magok, azt mond
ják, hogy félnek az jancsároktól oda által; míg nem complanál- 
ják  őket, nem tudom mint mennek el, de azt hiszem, complanál- 
ják, mert abban igyekeznek.

Egy bízott uram mondá, hogy: az istenért az mint lehet, 
császár kedvét ne szegjétek, mert bizony immár kétszer, három
szor is írtak, könyörgöttek hatalmas császárnak, hogy az fejede
lemnek fejedelemségét megváltoztassák, de az kajmekámtól nem 
fértek hozzá, annak is úgy keressétek kedvét, mert szántalan 
kéneset s várat igírtek s megcsalják vele az embereket. Nem ír
hatom meg nevét az embernek, de itt való nagy fűember s nekem 
régi esmerőm az ki mondá, nagyságodnak igen jóakarójának szol
gája. Az szent isten éltesse sat. Datum Constantinopoli 10. 
Augusti, 1636. post meridiem.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perpetuus 
fidelis humillimus 

Michael Tholdalaghi m. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rdkóczy kezével: 22. die Augusti Albae Iuliae 1688. reggel 8 órakor 
Pattantyús György havasalji vajda postája.

Eredeti.

VI. 1636. a u g u s z t u s  19.
Georgius Eakoczy sat.
Generosi fideles nobis dilecti. Salutem sat.
Kegyelmetek közönségesen írt levelében több dolgok között 

ír arról is, hogy mind császár s mind az vezér megháborodott 
volt Huszt megszállásán, s azzal csendesítette meg császárt az
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vezér, hogy nem Kitettük álgyúkkal; azután az vezér előtt pro
ponálván azon dolgot kegyelmetek miben maradott meg, nem 
értjük. Mindazáltal ezután Huszt megszállását mint akarjuk con- 
tinuáltatni, szükséges, arról informatiója legyen kegyelmeteknek. 
Úgy vagyon, ez ideig álgyúkkal Husztot nem lőtték, hanem egy 
palánkot vöttek meg, [s ab]*)ból csak az lövő lyukakat lövöl
dözték valami falkonyokkal. De mivel az[zal bízjtatnak ben
nünket, hogy ha vagy két öreg álgyút vitetünk oda, egy kőfalt 
elro[nthatn]ak és ostrommal bemehetnek, avagy megrémülvén 
az benne valók hamarább felad[já]k az várat, az vár situssának 
meglátására német kapitányunkat oda küldtük, ha reménység 
lehet megvétele felől, álgyúkat küldünk oda, ha pedig reménység 
ne[m le]het, nem küldünk; de mi kegyelmedet Sebesi uram úgy 
informáljuk, mintha már oda is küldtük [voljna őket. Ha azért 
az budai vezér és Bethlen István uram újólag megírják az por
tára, hogy álgyúkkal lőtetjük Huszt várát, és császár s az vezér 
megindulna rajta, és azt mondaná az vezér, hogy az követek 
külömbet mondottak s arra feleltek, hogy nem lövik álgyúkkal, 
hanem csak vigyáznak szolgáink az husztiak kiütések ellen, az 
követek szavát így mentheti kegyelmed az vezér előtt, hogy az 
követek igazán mondották, mert akkor álgyúkkal nem lőtték, 
de annakutánna Bethlen Péternek és egy magyarországi urnák 
kémjét fogván meg az katonák, azt mondotta, hogy több magyar- 
országi gyalogokat akarnak Husztban vinni, és azon vannak, 
hogy több magyarországi gyalogokkal is megerősítvén Erdélytől 
elszakaszszák. Azért nem annyéra Bethlen István uram ellen, 
mint az benne való magyarországi idegen emberek kezéből akar
juk az ország tetszéséből kezünkhöz vennünk, míg idegen kéz
ben nem esnék. Mi az országgal együtt ezt látjuk hatalmas csá
szár országának hasznára, ha Huszt vára erdélyiek kezénél s az 
ország számára lészen; ha Bethlen István uram visszajő hűsé
günk alá, velünk és az országgal együtt császárnak szolgálni 
akar. Míg Bethlen Péter atyja tanácsából minden szolgáival meg 
nem eskütt német császárnak és az kémet is szolgáink meg nem 
kapták, addig mi sem lőtettük álgyúval, csak meg voltak re- 
‘kesztve, hogy szolgáinkra ki ne üthessenek; de hogy aztán az 
esküvés is meg lőtt, az kémet is megkapták, Huszt várát féltvén 
idegen kézben eséstől, úgy kezdették álgyúkkal lőni tanácsink 
tetszéséből, az országnak is végezése lévén felőle, hogy idegen 
kézbe Huszt várát ne ejtsük, császár s az vezér ő nagysága nyu
godjék meg egy ország végezésén és higyje el, hogy Huszt várá
nak Erdélytől el nem szakadása nagy hasznára vagyon az ő ha
talmassága országának, elszakadása pedig nagy veszedelmére

*) Λ [ ] közt valók az eredetiben kiszakadva.
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Huszt várában még csak főember sincs egy is, nagyobb része 
az bennvalóknak elegy-belegy magyarországi gyalogok, kik 
nem az ország hasznát, sem Bethlen István uram avagy Bethlen 
Péterét nézik, hanem oda kedveskednek inkább az hova valók, 
és az hol atyjokfiai vannak, s az hol örökös lakásuk lehet; ki 
ha lenne, mely nagy veszedelme következnék az országnak, mi 
látjuk azt jobban az budai vezérnél, nem is halaszthatjuk sokára, 
mert az tél is elközelget, ott hadat nem tarthatunk, az várbeliek 
megszaporodhatnak s idegen kézben ejthetik s elszak[aszth]atják 
az országtól Huszt várát. Ennek akarjuk azért eleit venni, jobb, 
hasznfosb mjind ő hatalmasságának, mind az országnak, hogy 
az az vár az ország számára [legyen] inkább, hogynem mint 
valami elegy-belegy emberek kezénél, ez mostani állapatb[an 
penig Bethlen István uram békességre nem tér. Ezeket kegyelmed 
csak magában tar[tsa], és mind addig is ne proponálja az vezér
nek, míg ők okot reá nem ad[nak] s mi is az álgyúkat oda nem 
küldjük, s az budai vezér is újólag nem [ír] felőle az portára; 
ha ugyan álgyúval kelletik hozzá fognunk, arról is info[rm]áljuk 
kegyelmedet. Ha Huszt alá álgyúkat kelletik vitetnünk, az is 
lészen oka, hogy az ott való hadaink meg nem maradhatnak az 
várból való nagy lövések miatt, hanemha az lövő helyeket veszik 
el tőlök lövéssel, ott nem veszthetjük mind őket.

Ezelőtt tíz nappal Kőrössi István hívünknek vévén levelét, 
írtunk volt kegyelmeteknek az budai vezér magaviseléséről, Kő
rössi István nekünk Budáról írt levelének páriáját is mind az 
budai vezérnek írott leveleinknek páriáival megküldvén és az 
miről az mellett írnunk szükséges volt, írván; ez mai napon 
az minémű levele Kőrössi Istvánnak Budáról jövő útjából érke
zők hozzánk, annak is páriáját kegyelmeteknek ezen levelünkben 
includálva megküldöttiik, kegyelmetek azokból az vezérnek hoz
zánk való magaviselését látja. Nem az mi írásunkban és az 
csausz által való resolutiónkban vagyon az vétek, hanem valami 
más praeconceptumja lehet ellenünk az mellette lévő informá
tortól, mert mi egyebet nem írtunk, sem izentünk az csausztól 
az vezérnek summa szerént, hanem mi igaz hívei vagyunk az 
hatalmas császárnak, az adót s ajándékinkat esztendőnként 
igazán beszolgáltatjuk az portára; azért ha császár athnaméja 
és az vezér hitlevele, biztatása ellen az országnak szabadságá
nak romlására Bethlen István fegyverrel ellenünk indul, nem 
hatalmas császár ellen, de Bethlen István ellen oltalmazzuk ma
gunkat, kit kegyelmetek is, az mint leveléből látjuk, az vezérnek 
megmondott, mi most sem mondhatunk annál egyebet. De az 
budai vezér divanjában bennülvén Bethlen István uram is, nem 
úgy informálja az portát, az mint az dolog s az igazság vagyon, 
hanem az mint az mi vádlónk és aemulusunk magának hasznosb-
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nak gondolhatja; megítélheti az vezér ő nagysága, ha az Bethlen 
István vádlásának kell-e hitelt adni, avagy az mi tökéletes igaz
ságunknak és az országnak mostani csendes állapatjának. Az 
mint láthatja kegyelmetek, három derekas dolgot forgattak; 
egyik, hogy mi császárnak ötszáz ökröt küldöttünk volna aján
dékon ; ez merő hamisság, mert mi bizony nem küldtünk, az har- 
minczadjában hagytuk volt ökreinknek hogy egy nehányat adja
nak az harminczadosoknak, de azt is megparancsoltuk ezelőtt 
két egész héttel is, hogy csak egyet se adjanak, hanem pénzűi 
adják meg ökreinknek harminczadját; Kerecseni István nem 
mi hozzánk tartozó, császár számára való szolga, ez is merő 
calumnia; offensive török császár ellen hadat indítani soha meg 
sem gondoltuk [orsjzágúl kegyelmetek híre nélkül, az tanács 
híre nélkül tudja kegyelmetek jól, hogy még[csak| magunkra 
való vigyázásra sem mentünk; Huszt várára s egyebüé való vi- 
gyá| zásunjkban is az ország tetszéséből indultunk, magunktól 
semmit sem csele[kedtün]k, eddig idegen hadakat az országban 
be nem hoztunk. Az mint kegyelmetek m[eg]mondotta az vezé
reknek immár bőségesen, újólag az budai vezér vádlására, 
[istejnére s életekre kegyelmetek megmondhatja, hogy csak ő 
hatalmassága fogja el rólunk Bethlen Istvánt és több aemulu- 
sinkat, s tartson meg minket s az országot szaba[dsá]gunkban, 
soha mi ő hatalmassága ellen kezünket fel nem emeljük, semmi
féle id[eg]en nemzetet, ellenséget az országban be nem hozunk, 
hanem az ország adaját ajándékinkkal esztendőnként az portára 
beküldjük, tökéletes igaz hűséggel leszünk s hasznoson szolgá
lunk ő hatalmasságának, kit mi eddig is megcselekedtünk, kö- 
nyörgünk ő hatalmasságának, vegye kegyelmesen s nyugodjék 
meg az mi igaz hűségünkben, ne liigyjen ő hatalmassága az mi 
vádlóinknak s gonosz akaróinknak vádlásinak, vagyon ő hatal
masságának abban módja, hogy nemcsak Budáról, hanem ez 
országból is igazán végére mehet, ha mi ő hatalmassága ellen 
fegyvert készítünk, oltalmazzon minket isten attól, inkább ő 
hatalmasságának szolgálni akarunk alázatoson. Mi az budai 
vezérnek nem vétettünk semmit, sőt csak egy vezérhez is Budára 
annyészor és oly becsülettel nem járta ttunk mint ehez, igazán 
nem mondhat semmit ellenünk, nem vádolhat semmivel, hogy mi 
ő hatalmasságának búsulást, avagy kárt tettünk volna, hogy 
háborúságot szerzettünk volna birodalmunkban; okát hozzánk 
való idegenségének csak szintén az Bethlen István éjjeli nappali 
siránkozásinak, vádlásinak s az mellett neki való kedveskedésinek 
tulajdoníthatjuk; az vezér kévánságinak veszedelmünkkel, sza
badságunk sérelmével nem engedhettünk, szintén mint rabok 
úgy nem submittálhattuk neki magunkat, az igazságot meg kel
lett neki írnunk, az mint kegyelmetek az portán is megmon



320 BEKE ÉS BARABÁS.

dotta, ezután is igazságunkat meg kell írnunk, ha megháborod
nak rajta, arról nem tehetünk. Törökül leveleinket mint fordí
tották meg, arról ítéletet nem tehetünk, de az mint magyarul 
írtunk, kezünk írása s pecsétünk alatt, azt mi nem magunktól, 
hanem tanácsból írattuk, kinek rövid summája csak az: Az 
Bethlen István sok fenyegetőzése miatt s körülöttünk az hadak 
készületi miatt vigyázásban voltunk mindaddig, míg kajmekám 
ő nagysága biztató leveleit nem vöttük; annakutánna hívén 
az ő nagysága biztatásának csendességbe voltunk, teljes életünk
ben ő hatalmassága hűsége alul el nem szakadunk, kezünket ő 
hatalmassága ellen fel nem emeljük, nekünk semmi szükségünk 
semmiféle idegen nemzetre nincsen, megelégszünk az ő hatal
massága oltalmával, csak minket is állapatunkban s az országot 
szabadságában tartsa meg ő hatalmassága, az ország hűségében 
ő hatalmassága nem kételkedhetik, értsen ő hatalmassága és 
higyjen egy egész országnak inkább, hogynem egy magában 
felháborodott boszuját űző embernek méltatlan vádlásinak. Eze
ket és ehhez hasonló dolgokat adjon eleibe kegyelmetek az vezér
nek az budai vezér vádlási ellen, az mikor a[z szüjkség kévánja, 
sőt ha az vezér nem proponálná is, de venné kegyelmetek eszé
ben, [hogy a]z budai vezér vádlásira valami változás lenne ott- 
benn dolgunkban, meg[mondhat]ja az vezérnek, hogy talám az 
budai vezértől és Bethlen Istvántól vala[mi ujjobb vádiás érke
zett volna az hatalmas császár füleiben, azért volna valami 
[idejgenség, csak jelentené az vezér ő nagysága, talám választ 
tehetne kegyelmetek róla [s] diluálhatná az szerént az rád
iósokat, az mint feljebb megírok. Kőrössi [ur|am még hozzánk 
nem érkezék, csütörtökön reméljük beérkezik, s ha mi ujobb 
dolgot szóval referálni fog, arról is kegyelmeteket, ha kévántatik, 
informáljuk. Ha meg nem változik császár resolutiója, hanem fő
embert küldenek Budára az vezérhez Bethlen István dolgából, 
éjjel nappal tudósítson kegyelmetek felőle, mely nap indul Kon
stantinápolyból. Az mely csausz Budára megyen, azt kellene ke
gyelmeteknek igen-igen praeparálni, hogy Budán ne corrumpál- 
tatnék, minekelőtte követink oda érkeznének, mert azt hisszük, 
valóban rajta lesznek. Bezzeg mikor az lehetett volna, hogy ke
gyelmetekkel együtt bocsátották volna el, látta volna az ország 
békességes állapatját is, nem lőtt volna talám ártalmas, de talám 
már azt haszontalan urgeálni s késő is. Követinket Budára nem 
siettetjük, míg az csausz indulását nem értjük kegyelmetektől. 
Ezt az levelet mi úgy írattuk kegyelmeteknek, mintha Konstan
tinápolyban találtatnék vélle; de ha kegyelmeteket az útban ta
lálja megolvasván, és ha az ottbenn való állapathoz képest va
lami több informatio kévántatik, arról Sebessi Boldisár uramat 
informálja, és ez levelünket is, mind az Kőrössi uram levelével
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együtt ezen postától, bepecsételvén, küldje meg Sebessi Boldi- 
sárnak, hogy az mit kegyelmeteknek kellett volna proponálni, 
ő proponálhassa. Ide oly hírt is hoznak, noha nem bizonyos, 
hogy az urmelli hadak is táborba szállottak volna, meghalljuk 
azt is bizonyosban. Az moldvai vajda követe Grama vala itt ná
lunk, az bizonyoson beszélé, hogy az tatárok Krímbe költöznek, 
Kantamer marad csak ide által, de nagyobb része által költözött. 
Az assecuratoriát az mint kegyelmetek kévánja, az szerént meg
küldtük, minden mesterségével azon legyen kegyelmetek, hogy 
az szállásán lévő embert magával együtt kihozza.. Secus non 
facturi. Quibus de cetero gratiose propensi manentes. Datum 
Albae Iuliae die 19. Augusti, anno domini K33G.

G. Rakoczy m. p.

P. S. Noha ezelőtt való level ünk[benj is az budai vezér
nek írott leveleinknek páriáit megküldöttiik vala, [mjindazáltal 
mostan is akarók megküldeni a mit Kőröseitől írtunk ; annak- 
u| tán |ua a csausztól szóval a vezérnek a mit izeutünk, ím azt is 
írva küldtük kegyelmetek|nek], abból megláthatja, ha többet s 
egyebet írtunk annál, az mit kegyelmetek is az portján| a vezér- 
nők megmondott, s a melyet meg is kellett kegyelmeteknek mon
dani szükségesképpen. Mi úgy gondolkodunk felőle, hogy csak 
azt az levelünket kfüldjte be a vezér, melyet Kőrössi Istvántól 
küldtünk, az mely levelet a csausztól küldtünk utólszor, azt be 
nem küldötte; az izenetetis nem az szerént írta m[eg] az portára 
a vezér, a mint mi izén tünk ; azt fogta írni az portára, hogy mi 
azt izentiik volna., hogy húsz ezer lengyelt hozatunk mellénk; 
azt mi nem izentük, a csausz sem mondotta az vezérnek, kin 
ugyan protestált is az csausz Kőrössi Istvánék előtt, hogy ő 
tőle nem izentük, nem is mondotta, hamisan fogták ő reá. Kő
rössi István által azt írtuk volt az vezérnek, hogy táborban 
akarunk szállani az sok hírekre, készületekre s hadfelültetésekre 
nézve, de az csausztól megírtuk, hogy a vezér biztatására nézve 
nem szállunk táborba, sőt az kik készülni akartak is, azokat is 
házokhoz bocsátottuk s mostan is házoknál vannak. Ezt értesse 
meg kegyelmetek a vezérrel, hogy az ő nagysága biztatása után 
mi táborban nem szállottunk, sem semmiféle hadat nem fogad
tunk s nem fogadunk, hanem mind magunk s mind az ország 
népe csendességben vagyunk házainknál. Ezt az levelet nem 
küldte he az vezér a portára, mert abból megláthatta volna a 
kajmekám, hogy mi hívén az ő nagysága biztatásának, sem 
táborban mun akarunk szállani, sem hadakat nem fogadunk; ő 
nagysága a vezér küldje bizonyos tökéletes igaz emberét, lássa 
szemeivel meg, ha vagyon az országban mostan fogadott lengyel 
avagy német tíz vagy húszezer ember, ha ő nagysága meglát-
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tatja, hisszük istent, az mi írásunknak és az kegyelmetek szavá
nak tetszik ki igazsága, nem a mi vádlóinknak szavok, írások 
leszen hiteles. Az budai vezér azon igyekezik, hogy az mit ke
gyelmetek épített a portán, elbontsa, de kegyelmetek isten segít
ségéből állassa az igazságot az ő hamis vádiások ellen; itt mi 
nem táborozunk, [sőt] a mely egy nehány száz lovas Szilágyban 
vigyázott, azokat is ház asz [állítottuk]. A budai vezérnek minden 
informatiója merő calumnia, vala[mint!] tudhatná, a Bethlen 
István dolgát promoveálná, egyáltaljában csak az [hájboruság- 
hoz vagyon kedve, kevés reménységünk vagyon abban, hogy 
compla[cál]hassuk; hanem ott az portán a vezérek előtt forgassa 
kegyelmetek igazság[unk]at és destruálja amazoknak hamis 
informatio jókat; nagyobb igafzság] nem lehet annál, ha ő nagy
sága az vezér maga meghitt embere [ált]al láttatja meg a mi 
igazságunkat, s azután tehet ő nagysága a mi igazságunk és hű
ségünk felől itítetet s gonosz akaróinknak is annakutánna 
veheti eszében ellenünk való gonosz igyekezeteket.

Az assecuratoriát kegyelmetek eleiben is ezen levelünkkel 
megküldöttük, [ha] kegyelmeteket avagy a portán, avagy az útban 
találná postánk, mást is küldünk Oroszcsikban avagy Bukarestre 
kegyelmetek eleibe, hogy ha amaz elsővel nem találná kegyelmete
ket, ez jusson kegyelmetek kezébe. Az budai vezér felől úgy gon
dolkodjék kegyelmetek, hogy az nem jóakarónk, akármi kicsiny 
alkolmatosságot kaphasson is, a mellette levő informator taná
csából mind gonoszra magyarázza, mert látja kegyelmetek, hogy 
sem írásunkban, sem izenetiinkben oly dolog nincs, az kit kegyel
metek a portán meg nem mondott volna, és akin ő neki felettébb 
meg kellene indulni. Ezt kegyelmetek az vezérrel is megértesse. 
Ha külömben nem diluálhatja kegyelmetek méltatlan vádlásit, 
láttassa maga embere által meg a vezér, noha őket erre nem 
kellene szoktatni, de az szükség kényszerít bennünket, hogy ilyen 
módon mutathassuk meg igazságunkat s oculatát kévánjunk. *)

Egy szelet papíron Rákóczy ír ja : 4. die Augusti expediáit 
volt Körösi uram 2 váradi katonát hozzánk Budáról ugyan az 
vezér hírével s úti levele mellett, 5. Augusti utánnok küldött 8 
lovas tatárt s úgy űzték őket, hogy 7 lövök maradt el Szóin oki le; 
onnét még ujobb lovasok mentek utánnok Szentmiklósig, még ott 
ujobbak ültek, azok is majd 4 mélyföldig űzték, de mivel azok

*) Az eredeti hátán Sebesei kezével: 19. Augusti írt urunk ő nagysága 
levele követuraméknak.

A  két másolat h á lá n : Anno domini J 636. die 20. (így) Augusti ad do
minos legatos in portam et oratorem Sebessi, cursori aulico Jtácz Markom' 
datarum par.



lEVET/EK ÉS OKIRATOK. 323

is igen jiittek, mindenütt fél nappal jártak előttük s békével 
eljöttek; bizonnyal értjük, le akarta őket vágatni. Körösi uram 
előtt igen hazudtolt is bennünket az vezér, ki mely keserves 
legyen, kegyelmetekre támasztjuk.

Eredeti és két egykorú másolat.

VII. 1636. a u g u s z t u s  21.
Az úristen sat.
Noha kegyelmednek közönségesen írt levelünkben is az budai 

vezér állapatjáról s illetlen magaviseléséről bőven írtunk, mind- 
azáltal magának is akaránk kegyelmednek, kit kegyelmednek mind 
követtársaival s mind Sebesi urammal communicálni szükséges. 
Az budai vezér, ügy látjuk, nem az igazságtól viseltetvén, ha
nem az maga felfuvalkodott kevély-hitségétől viseltetvén, s az mi 
aemulusunk is szeme előtt forogván, hihető, mind adományával s 
ígéretével, s azt hitette el, hogy mi császár ellen offensivum fegy
vert akarunk fogni, az ki merő calumnia és hazugság, mert ha 
mi ilyent akartunk volna cselekedni, hiszem akkor kellett volna 
nekünk azt tentálnúnk, mikor hatalmas császár távol által vala 
az tengeren. Másik, ha nekünk ilyen szándékunk lőtt avagy 
volna, meggondolván az mi tehetségünket, másokat is kellett 
volna incitálnunk hatalmas császár ellen; de ez sincs, mert bár 
utánnunk cirkáljanak is, bizonyságunk az úristen, mi soha offen
sivum fegyverről nem elmélkedtünk, holott ilyen casusban az or
szág sem fogna mellettünk, egy is sem volna velünk, hitünk ellen 
is volna, holott inauguratiónk idején erre minket kegyelmetek 
országul megkötelezett. 3-dik, hiszen az használna nekünk, ha 
minél készületlenebb s hamar invadálnánk az ő hatalmassága 
birodalmit, de azt sem kapták rajtunk, sőt míg Betlen István 
el nem ment s nem fenyegetőzött, leveleit s kémjeit híveink ke
zünkben nem hozták: hol látták csak hadi készületünkre való 
szándékunkot is, avagy küldtiink-e parancsolatot az statusok 
közé hadra való készület felől, sőt mikor ennek kellett lenni 
is, mind az portára s mind Budára s temesvári passának érté
sekre adtuk. 4-dik, hol hallják országunkban az sok idegen hada
kat lenni; itt bizony nincsen, az mely 200 kozákot hozattunk volt 
is, úgy reméljük, talán eddig vissza is mentek. 5-tödik, az vár
megyék is mind leszállottanak, csendességben az ország, magunk 
székeshelyünkben vagyunk. 6-dik, kegyelmetek által az egész 
portát országul assecuráltuk, csak minket ő hatalmassága or
szágostól tartson meg régi szabadságinkban, fejünk fennállásáig 
hívek, igazak leszünk, soha az portától el nem szakadunk, 
adónkat ajándékinkkal együtt az szokás szerint esztendőnként 
heszolgáltatjuk; micsoda orczánk lenne s hogy merne valaki

2 1 *
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követséget felvenni, ha mi az ellen cselekednénk, s az mivel köve- 
tinket elbocsátanánk, másfelől mást cselekednénk. 7-dik, Magyar- 
országban is nemhogy 8 zászlót osztattunk volna ki, de bizony 
mi egyet sem, nem is fogadnak mi számunkra, hanem római csá
szár számára conscribálnak hadakat. 8-dik, ha az szándékunk 
volna, bizony nem készítenénk adónkat az szokott időre bekül
deni, kiről kegyelmetek bízvást is assecurálhatja az portát, bi
zony beküldjük, csak minket is országostól kegyelmetekkel együtt 
tartsanak meg szabadságaikban. 9-dik, ha, sem kegyelmetek sza
vának, sem írásunknak az porta nem akarna hinni, küldje ki 
hatalmas császár egy meghitt emberét, láttassa meg, micsoda 
állapat vagyon az országban, csendesség-e vagy háborúság, ide
gen hadakkal rakva-e az ország, azután ítélje meg ő hatalmas
sága az dolognak igazságát. S az budai vezért bezzeg Sebesiuram 
előbb esmerte volt meg minálunknál, mert még igen eleve meg
írta vala ő kegyelme, hogy nem kezd jóakarónk lenni, ím meg 
is kezdi mutatni. Ha azért ez levelünk kegyelmeteket ottbenn 
éri, igyekezze kegyelmetek az budai vezér illetlen vádlásit, irri- 
tálásit elbontani, és az mi igazságunkat s az országét az portói
val megértetni; hol penig kegyelmeteket ottbenn ez levelünk nem 
érné, Sebesi uramat éjjel nappal informálja kegyelmed. Mos
tani állapatunkról kegyelmednek bizonnyal írhatjuk, csendes
ségben vagyunk, soholt Máramaroson kívül semmi had fenn nin
csen az mezei hadaknál, azok is quartélyokban s némely fii- 
velő helyen. S holdtöltőik sok esső jára, most már igen szép, jó 
meleg üdőre fordula. S az temesvári passa most sem volt jelen az 
budai az (így) divänban, annak nem is tetszik az budai vezér 
magaviselése; most is, az mint értjük, igazán viselné magát hoz
zánk az temesvári passa, kit kegyelmeteknek is ottbenn szükség 
commendálni és dolgát promoveálni.

Római császárnak egy barmot sem adattunk. Huszt vita
tásáról ha neheztelő szó lenne, vagy felőle parancsolni akarnának, 
hogy supersedeáljunk vitatásától, kegyelmetek istenért elverje 
róla az portát, forgassa az ország szabadságát s végezését, mivel 
igen nagy reménységgel biztatnak az alatta való tisztviselőink : 
ha ugyan keményen fogunk hozzájok s hitetjük, nemsokára meg
fogják adni, mivel már ki nem járhatnak, benn az várban egy 
eleven s egy csatornakűtnál több nincsen, az eleven kútban sem 
lehet feljebb 4 ölnyi víznél, rossz is az vize, valakik benne lakta- 
nak, minden azt mondja, soha nem tarthatják az viz miatt soká.

Az ratisboniai gyűlésről még semmit nem hallottunk, ügy 
halljuk, harczok volt volna Burgundi[á]ban Elsas-Berknél(!), kit 
az gallus meg is vött. Kegyelmed utjából is éjjel nappal tudósít
son, mihez kell magunkat alkalmaztatnunk, mert ha az budai 
vezér táborban kezd szúllani vagy felénk indulni, magunkra nem
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várhatjuk. Az urumelli hadat is hirdetik hogy Buda felé vin
nék, avagy erre Landorfejérvár felé. Ide mulatságért jüttünk 
volt, estvére jó időn visszamegyünk Férvárra (így), s lia valami 
kedvetlen hírünk nem érkezik Buda felől, az más héten TJjvár 
felé megyünk csak igen könnyű szerrel, nem is késünk oda. Ke
gyelmed házanépe felől semmi gonoszt nem értettünk. Adja 
isten, lássuk kegyelmetek szerencsés órában. Datum Dállya 21. 
die Augusti 10 órakor reggel, anno 1636.

Gr. Rakoczy m. p.
Czím : nincsen.

Tholdalaghi kezével: 1638. 31. Augusti estve hozta Markó ez levelet 
ő nagyságától urunktól Konstanczinápolyba. Thol. M. m. p.

Eredeti, a fejedelem kezével.

V III. 1636. a u g u s z t u s  27.
Az úristen sat.
Az Maró ti Györgynek való gráfiát ím Barcsaitól is meg

küldtük kegyelmednek; de nekünk az tetszenék, hogy kegyelmed 
ott menne végére tőle, kikre kellene ittbenn vigyáztatnunk, mert 
ha megértik jövetelét, előbb állhatnak addig, míg kegyelmetek 
hozzánk érkezik, kiről kegyelmed minket éjjel nappal tudósítson. 
Az német kapitánytól ina jőve levele, bizonnyal tudósít, 3 felől 
igen jól hitethetni Husztot, nagy reménysége is vagyon, rövid nap 
kézbe adná isten; csak félnivaló házak falainak rontásával is, 
úgy elmékedik (így) az kapitány, nagy bódulást szerezhetnénk az 
benuvalóknak; most bizony valóban keményen viselik magokat, 
mind öreg, közép lövőszerszámm| al |, szakállossal valóban forgo
lódnak ; azt mi bizonnyal látjuk, mihentest alóla elhoznánk ha
dainkat, az egész vármegyéket occupálnák, az sánczokat elhány
nák, magokat mindennel muniálnák, s az honnét most ő nekik 
kivűl ártalmokra vanuak, azok ellen orvosságot keresnének ma
goknak, az egész ország is megbódulna belé, palatínus és több 
gonosz akarónk is megcsufolnának bennünket. Mi az vezérnek 
két levelet írattunk; az melyiket kegyelmetek illendőnek ítéli 
lenni, beadásra jobbnak, azt adassa kegyelmed be. Adja isten, 
minden jót hallhassunk kegyelmetek felől. Datum Albae Iuliae
27. Augusti, 1636.

G. Uakoczy m. p.
Egy szelet, papíron: Az mely levelet kegyelmednek az secre- 

tariussal írattunk, azt kegyelmedének | szükség Barcsai Ákosnak 
is megmutatni és olvastatni, sőt ha valamint kegyelmed visszajön 
is, Sebesi uramnak beküldeni.
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C'zím: Generoao Michaeli Toldalaglii de Erese, consiliario, in fulgida 
ottomannica porta legato sat.

Tholdalaghi kezével: [1636.J 14. (így) sünt praesentatac [Coustauti]- 
nopoli per generosum [Acatium] Barcsai. Michael Tholdalaghi m. p.

Eredeti, a fejedelem Írása.

IX . 1636. a u g u s z t u s  27.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Az kegyelmed 10. die huius mensis írott levelét az havaseli 

v&jda nekünk 22. eiusdem küldötte vala meg. Eléggé villánk rajta, 
hogy kegyelmeteket elébb tudósíthassuk, de tanácsúr híveinket 
kellett convocálnunk ennek az szokatlan és az ország szabadsá
gának igen nagy sérelmére nézendő kévánságnak értésére és deli
ber atiój ára s úgyis látjuk, hogy az tanácsurak valóban búsulnak 
ezen a porta kévánságán, az ki valamennyivel szokatlanb, annyi
val irtózásra méltóbb; mert ha minden históriákat, kik ennek a 
szegény hazának dolgait megírták, felhánynák is, sohult ilyen 
parancsolatját nem olvassák a portának. Márkházi befutott, 
szegény megholt fejedelem bement, az ország mindent cselekedett 
jószágokon, mégis csak nem is említették. Moldovai, havasel- 
földi vajdák ölik, fogyatják az bodrokat s ha ki beszökik is a 
portára, hol, s ki parancsolja nekiek, ne bántsák jószágát. lm 
Erdélyen kezdetődik el, s a kegyelmetek ideiben, az mi ezelőtt 
soha nem volt s ember hírrel sem hallott, melyből ezután a 
maradéki soha ki nem feselhetne, hanem inkább elborul benne, 
ha kegyelmetek országul velünk együtt szép szabadságit, az mit 
eddig mind ennyi változások között is megtartott, nem ótalmazza 
s szabadságának romlásával a porta kévánságának enged, kit, 
lát isten, mi nem azért írunk, hogy az porta ellen irritálnánk 
kegyelmeteket, de minket kegyelmetek szabadságának ótalmazá- 
sára kötelezett meg s tartozunk vele. Mi kegyelmetek nélkül 
hasznosan szabadságit nem ótalmazhatjuk, de együtt alkalmasint 
tehetünk. lm azért az kajmekámnak szép levelet írattunk, kit in 
paribus megküldöttünk kegyelmednek, s ha több ratiókat nem 
írnánk is kegyelmednek, az is elég volna ott, ahol helyt adnának 
az igaz s méltó ratióknak. Noha kegyelmednek elég nehéz, de az 
szükség s hazájának ajtaja eleiben közelítő veszedelemnek 
eltávoztatása többre is ösztön kegyelmed előtt. Például mi 
erre kegyelmednek az atyánkat hozzuk, kinek elesett, törődött 
voltát látta kegyelmed, Bocskai fejedelem mikor az ide be való 
gubernatorságra küldi volt s menti volt magát elégtelenségével, 
Illyésházi István azt találta mondani: Engem felséged fogasson
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járomban s ott is az'mennyit hazámért, nemzetemért és felséged
ért vonhatok, vonszok, oz győzte meg az atyámat s úgy jött be. 
Egri kapitányságában két esztendőt töltvén, harmadikban nem 
akart megmaradni, végre Rodolplms császár (kinek levele most 
is vagyon) hazájához, nemzetihez való szeretettre kónyszerítette 
s úgy marasztotta meg. Az régi példák ezeknél még többet adnak 
élőnkben, mert Curtius Rómáért, Hannibál Carthagóért, Codrus 
hazájáért örömmel mentek az halálra. Itt, istennek hála, nem 
leéli kegyelmednek halált szenvedni, csak haladni fog övéi 
köziben való jövetele. De térjünk az dologra.

Körösi István hívünk megérkezvén Budáról s dolgainak 
folyását, kimenetelit tőle valósággal megértvén, az budai vezér, 
mint ezelőtt megírtuk vala kegyelmeteknek, nem jóakarónk, 
minden igazság ellen Bethlen István mellett fogta a dolgot, a 
bosznai s több végbeli passákat, bégeket, egyéb urakat, főfő 
rendeket mind begyűjtött volt Budára, nagy derekas divänt, 
consultatiót tartott velek és miudjárást nagy solennis legatiót 
instituált a portára ellenünk Bethlen István promotiójára. 
Azt hitte el nagy méltatlanul s azt állatja, hogy mi sok ezer 
idegen hadakkal: némettel, lengyellel megraktuk ez országot, 
offensive akarunk császár ellen liadat indítani s azért vitatjuk 
Husztot is. Kiről is mint írtunk az kajmekámnak, a páriából 
kegyelmed megláthatja.

Kern tudjuk, indulhata-e meg kegyelmetek az portáról 
bizonyosan avagy nem, és ha ez a vezér gonosz legatiója ott 
érte-e kegyelmeteket avagy nem? Úgy vagyon, Sebesi Bol- 
disár hívünk ott vagyon, de ha benn nem érte kegyelmeteket 
az követség, tartunk attól, mivel ilyen solenniter közönséges 
díván után instituálták az legatiót, nem kezdhetvén Sebesi 
uram csak maga elégséges lenni az diluálására, akadályt ne 
szerezzen dolgunknak kegyelmetek által lőtt jó megindulásá
ban. Tanácsúr híveinknek azért egyező tetszések az lévén ebben, 
hogy csak az egy Sebesi uram munkájára ez ellen való igaz 
mentségünket ne bízzuk: igen kegyelmesen és serio parancsoljuk 
kegyelmednek, ha ez a budai követség kegyelmeteket ottbenn 
nem érte, s az ellen kegyelmetek maga nem tudhatta igaz
ságunkat ótalmazni, állatni, ha visszajövő útban volna is kegyel
metek, de több követtársait kegyelmed elbocsátván hozzánk az 
magok actájával és resolutiójával, maga kegyelmed térjen meg 
mindjárást és menjen vissza ez budai legatio ellen igaz igyünk- 
nek ótalmazására, úgy hogy ha kívántatik az adót is megvárja 
kegyelmed ottbenn és maga adhassa be ő hatalmasságának. Az 
kajmekám előtt visszatérésének okát világosan adhatja kegyel
med : útban találta kegyelmedet levelünk, kiben az budai nagy
ságos vezérnek ellenünk Bethlen István méltatlan vádlásira ő
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nagyságokhoz küldött követsége felől tudósítottuk, és noha tudja, 
Sebessi Boldisár hívünk igazságunkat az ellen is előmondhatta 
volna voltaképpen, mindazáltal hogy megtapasztalja a fényes 
porta a mi igazságunkat, és a Bethlen István vádlásinak 
méltatlan és hamis voltát, maga is megtért ilyen dologra és 
igazságunknak bizonyságára, ott várja meg az ország adaját, a 
kit immár naponként készítünk, időnek idein beküldünk, és maga 
kegyelmed mutatja és adja be azt is ő hatalmasságának alázatos 
igazsággal. Sőt még kegyelmed azt is addálhatja: Noha az porta 
kévánságát most a tanácsurak értették Huszt vára felől, mind
azáltal rajta annyira megindultanak, hogy az fejedelmet is 
prohibeálták: szabadságokat ne sértse meg, gyűlést is akartak 
az országnak hirdetni az fejedelemmel, de az fejedelem halasz
totta; látta s tudja jól kegyelmed, ha ez az ország eleiben terjed, 
soha-soha szívok fájdalma s nagy megbántódása nélkül nem 
fogják hallani, mert akármely nemzetnek is nincsen semmi 
drágább a szabadságnál; kérne s könyörgene kegyelmed az 
kajmekám által császárnak, ne terhelje ő hatalmassága ezzel az 
országot, régi szabadságiban is athnaméja szerént tartsa meg, 
legyen hatalmas császárnak egy ilyen kedves országának szabad
ságában megtartására nagyobb tekénteti egy ember kéván- 
ságánál, ne terjedjen el ez széles világra, hogy Erdély igaz 
hűséggel viselvén ő hatalmasságához magát fejedelmével együtt, 
adaját, ajándékit esztendőnként beszolgáltatván, mégis szabad
ságiban sértetődik, kinek híre hallásával valyon fognak-e édesedni 
ő hatalmasságához egyebek is ? Ítélje ő nagysága meg az kajme- 
kám, s több efféle szép ratiókkal kegyelmed szép alázatosan, 
értelmesen, de azért illendőképpen eleiben adván az kajmekám- 
nak, lehetetlen, ha szántszándékkal garázdát nem keresnek, 
hogy ne annuáljanak méltó kévánságunknak. Még azt is meg
mondhatná kegyelmed, visszatérésének főbb oka az is egyik: 
tudja jól kegyelmed, ez a haza mint szokta őrzeni szabadságát, 
fél s tart kegyelmed az ország bódulásától, s mint hatalmas 
császár híve, szolgája, meg kell jelenteni, az mit javára itíl lenni 
a portának. Úgy vagyon magunk is itíletben vehetjük, nehéz 
kegyelmednek az visszatérés mind idejére, az helyre s emberekre 
nézve, de viszont ha kegyelmed azt magában megfontolja, mivel 
tartozik hazájának s annak szabadságinak oltalmazásának, 
bizony messzebb is el kellene kegyelmednek fáradni, csak az végre 
is, hogy szép gyermekit jövendőre ne hagyhassa szabadságtalan- 
ságú országban.

Megfúrván azért kegyelmed magát, parancsolatunkhoz 
is alkolmaztassa úgy engedelmességét, ha öt hat napi járó 
földet jött volna is haza felé, ne csak arról, hanem többről is 
csak visszatérjen kegyelmed az mint írók, kivel, bizonnyal
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hisszük, kegyelmed mind hazájának s nekünk nem keveset fog 
használni, az porta is eszében veszi, nem kicsiny dolognak tartja 
azt kegyelmetek országul, s gondolkodásra veszi s ujobb delibera
tiora ebbeli kévánságát. Huszt várának vitatása az ország szabad
ságának ótalmazása, s elhagyatása s akármi kicsinkén
sértődjék is meg az ország szabadsága, utánna vonsza a többit 
is mintegy lánczszemen, s ezután talám azt is kezdik kévánni, ha 
valamely rossz ember el találna menni, még jószágához is ne nyúl
jon az ország, s végre bizony Havaselföldénél, Moldovánál alább 
való szabadságtalansága lenne országul kegyelmeteknek.

Az adót óránként készítjük igazsággal, higyje kegyelmed, 
csak három hét legfeljebb egy holnap alatt is beindítjuk, mely 
időcskét kegyelmednek nemhogy hazájáért, nemzetiért, szabad
ságáért s gyermekiért, de mi érettünk is sós vízben is el kellene 
tölteni. Vezérelje azért az úristen kegyelmedet arra, hogy az 
mit mi kegyelmed felől szívünkben beplántáltunk és elhittünk, 
külsőképpen is követhesse kegyelmed, kiért kegyelmed is élhessen 
az mi fejedelmniegyelmességünkkel, amen.

Barcsai Ákostól kegyelmednek szóval is izentünk, ötét is 
bevigye kegyelmed magával és szolgáltasson vele. Mind ez mi 
írásunkon kívül is pedig az kajmekámnak írott levelünk páriá
jából, és mind most kegyelmednek s mind ezelőtt Markótól be
küldött levelekből, párokból elég instructiót és helyes erős ratiókat 
vehet kegyelmed az követség vádíása ellen való mentségünkre, s 
isten kegyelmednek elégséges elmét, tanácsot és experientiát 
adván reá, mentői jobban, hasznosban, világosban tudhatja, úgy 
állassa igazságunkat s igyekezze édes hazájának, nemzetének 
szép szabadságát és békessége« megmaradását ótalmazni, s minket, 
mihentest ez levelünket veszi, hol találták vele, értett-e, addig ez 
felől a budai legatio felől s minden dolgok, állapatok micsoda 
karban állottak, mindeneket voltaképpen levele által éjjel nappal 
igen-igen postán adjon értésünkre. Ha pedig ez a követség 
kegyelmeteket ottbenn érte volna és kegyelmetek isten segétsé- 
gével obstálhatott volna, hogy császárnak egyszeri resolutióját 
ez a legatio el nem bonthatta, avagy meg nem gátolhatta 
volna, hanem az ugyan ratum et firmum volna, hogy megbé
kéltessék velünk Bethlen Istvánt és haza küldjék: in hoc ca.su 
nem szükség kegyelmednek visszatérni, hanem Barcsai Ákos 
ugyan bemehet az levelekkel ős ezután is a mire kelletnék, az 
mentségek és arra való ratiók, argumentumok az levelekből és 
párokból mindenkor in promptu lévén Sebesi uramnál, isten 
vezérléséből az jól hagyott dologra reá vigyázhat.

Oda fel római császár 6. Augusti ment be Katisbonában, 
ott vannak az colonial, moguntiai electorok, az saxo is be fogott *)

*) A szöveg- vongáltsága miatt olvashatatlan.
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menni, mert Magdeburgumot megvötte, négy regimentet az 
svédekben, kik segétségére küldettek volt az városnak, meg
győzött, 32 kapitányt, 21 obistert fogtak el elevenen. Az ifjú 
király minden derekas armadájával Argentínánál vagyon, az 
vájmári herczeg is közel 40 avagy 50 ezer néppel; ha eddig 
meg nem iitköztenek is, de nem halad sokára. Ha rui bizonyost 
érthetünk, éjjel nappal értésére adjuk kegyelmednek.

Kegyelmed mégis elébb megírt kegyelmes dispositiónk 
szerént az budai legatio ellen ótalmazván isten segétségével 
hazáját, nemzetét, szép szabadságát, édes gyermekit, nekünk 
tartozó hűségét, valamint az dolgok forganak, mi hírek lesz
nek, mi szándoka, gyülekezeti és igyekezeti a töröknek, minket 
kegyelmed szünetlenül éjjel nappal bizonyos hírekkel éltessen. 
Secus non facturus. Cui de cetero gratiosi manemus. Datum in 
civitate nostra Alba Iulia die 27. Augusti, anno 1636.

G. Rakoczy m. p.
Czim : Generoso Michaeli ToMalaghi de Erese consiliario, in indiciis 

in persona nostra praesidenti, ad fulgidam portam ottomannieam legato 
nostro et sedis siculicalis Marus capitaneo supremo sat.

Tholdalaghi kezével: 1636. 14. Septembris sunt exhibitae Oonstan- 
tinopoli per generosum Akatium Barcsai.

Eredeti.

X. 1636. a u g u s z t u s  30.
Az úristen sat.
Majd közel harmadfél héttől fogva az hitvány nátha vesz

tegetvén, úgy tetszik doctorunknak, egy kevéssé változtatnánk 
az eget, s ezen alkalmatossággal akarván látni is az szamos- 
ujvái'i épületünket, tegnapelőtt indultunk vala el Fejérvárról, s 
csak míg ide jutánk is, egy nehány felől hozák, hogy az budai 
vezér igen-igen készülne, s az ispaiák is mindenütt táborra való 
szekereket készen tartatnak, s egyébiinnen is jóakaróink ugyan- 
azont adják értésünkre, sőt az circumstantiák is mind csak go
nosz szándékát s igyekezetét mutatják ellenünk az budai vezérnek. 
S úgy vagyon, kegyelmedet Barcsai Ákos által mindenekről 
bőségesen instruáltuk s írtuk volt azt is kegyelmednek, ha az 
budai informatio, kit az vezér az maga divänja után oda be- 
expediált, kegyelmedet ott érte, s azt kegyelmetek diluálhatta, 
vissza ne térjen, hanem csak Ákost bocsássa be és Sebesi ura
mat informálván kegyelmed; de mivel az mint feljebb is íránk, 
az hírek újulnak, az készület is nem szűnik, az gonosz akarat is 
megvagyon az vezérben, s valami ő rajta állana, nekünk ártani
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el nem mulatná, az portai állapatot is tudván jól, mily változó, 
sőt majd semmit is állandót ember magának ott nem ígérhet, az 
mint ezt csak az kajmekám írási is megvilágosítják, ki noha egy 
nehány ízben megígérő Betlen István elvitetését Budáról, de még 
eddig semmi sem telek benne: egyáltaljában az[t] kívánjuk, sőt 
ugyan parancsoljuk is kegyelmednek, hogy bár mindent kegyel
metek diluált volna is, és jó válasszal jőne is, de maga vissza
térjen, mert az huszti dologból is (kiben az ország szabadságá
nak megmaradása s mind romlása forog) úgy várhatjuk egyál
taljában jó válasszát az portának, ha kegyelmed visszatér, eszében 
vévén az kegyelmed megtéréséből az porta azt, hogy kegyelmetek 
országul ezt nem kicsiny dolognak tartja, s ha mi gonosz szán
dékkal volnának is hozzánk, kegyelmed ottbenn lévén vagy tel
jességgel elfordíthatja, avagy halaszthatja az veszedelmet hazá
járól s mi rólunk. Sőt hogy időnap előtt az budai vezért is ne 
láttassunk irritálni, bár ottan kegyelmed abban semmit ne 
jelentene, hanem elsőben fundálná visszatérését az huszti dolgon 
és az adónak bevárásán, s az budai vezér ellen kegyelmed mind 
addig se moveálna, valamig magok okot nem adnának reá, vagy 
elő nem hoznák, avagy kegyelmed valami ellenkező dolgot, álla
patot nem venne eszében az ellen, kivel kegyelmeteket bebo- 
esátották volt, úgyis kegyelmed álmélkodásképpen fordíthatná 
elő : talám valami informatio érte az portát, valamely gonosz aka
rónk vádoskodott; így aztán bezzeg, ha ugyan kegyelmed is 
nyilvánvalót tapasztalna, valamivel bennünket oltalmazhatna, szó
val, ratióval mindent szép módjával eleiben kellene adni az 
kajmekámnak. Mégis azért kegyelmedet igen kegyelmesen intjük, 
sőt hazájához való szeretettre s nekünk tartozó hűségére kén- 
szerítjük, visszatérjen, s igyekezze mind az huszti kívánságokat 
velek elhagyatni, s mind az budai vezér gonosz informatióját 
diluálni az felül megírt mód szerént s mind az adót ottbenn 
megvárni, s gonosz szándékjokat is ottbenn léteiével kegyelmed 
megtartóztatni, melyre segítse az úristen kegyelmedet, amen. 
Datum Kolos 30. die Augusti, anno 1636. reggel 6 órakor.

Gr. Rakoczy m. p.
Mivel tudja kegyelmed, mi eleitől fogva kettőre vigyáztunk: 

egyikre, hogy az portának megmutogatván mind az ország sza
badságát, igazságát, hűségét az magunkéval együtt, arra bírhas
suk, bennünket országostól tartsanak meg szabadságunkban; 
másikra, hogy ha azt minden igaz ut kívül tőlünk meg akarnák 
fogni s vonni, ottan csak az ő gonosz szándékjokat halaszthassuk 
tovább-tovább. Mi azért innét naponként nem látván az portát, 
sem az ottbenn való állapatokat nem tudván mint forogjanak, ha 
kegyelmed látná s azt venné eszében bizonyoson, hogy az huszti
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dologgal vagy igen offendáltatnék az porta, avagy az reánk való 
gonosz szándékjokat sietve akarnák reánk önteni, eliezképest 
kegyelmednek is csak úgy kellene az huszti dolgot urgeálni, hogy 
az mi scopusunkot ne veszítsük magunk el, fundálván mindaz - 
által kegyelmed az Barcsai Ákostól beküldött levelünkön, kit az 
kajmekámnak írtunk.

Ozím: Generoso Michaeli Tholdalagi de Erese sat.

Tholdalaglii kezével: 1636. I i. sunt exhibitae per generosum Acatium 
Barcsai Constantinopoli.

Eredeti, a Rákóczy kezével.

XI. 1636. s z e p t e m b e r  21.
Az úristen ő felsége sat.
Akarván kegyelmeteket gyakorlatossággal tudósítanunk 

mostani állapatinkról, írhatjuk kegyelmeteknek, hogy már Kor- 
nis uramék mind az két párton levő hajduksággal {így) ki-ki 
birodalmában táborban szállottának az elmúlt, pénteken, azon 
meg is egyeztenek, akármelyiket kezdje háborgatni Betlen Ist
ván, de egyik az másik mellett élni-halni akarnak. Palatinus 
uram levelét is mondják hogy jütt volt az másik párti hajdúk 
kezében; úgy beszélik, arra intette volna őket, veszteg legyenek, 
de megizenték avagy írták volna ő kegyelmének: egyáltaljában 
hivalkodó szemmel nem akarják nézni az szomszéd házának 
égését, ők Erdély mellett élni-halni akarnak, magunkat ugyan 
megneveztek volna, reánk ők bizony nem támadnak. Az mely 
levelét az vezérnek beküldtük, kit az mi ditiónkban lakó hajdú 
vitézeknek írt volt, arra is emberül töttek választ az mieink. Az 
más párti hajdúknak is írt bővebben; arra most volt gyűlések, 
úgy halljuk, azok is meg fognak felelni emberül. Az vezér indu
latja felől még nem hallottunk. Kornis uramék vannak ad sum
mum ottkin 8000, kiérkezvén az marosszéki s udvarhelyszéki 
hadak, kegyelmed megítélheti, mily nagy és szép erős had fog az 
együtt lenni, az mint ő kegyelmek computálják, ahozképest az 
mintáz sok jó legény mindenfelől gyülekezik, az más párti hajdú
sággal reá telnek 20 ezerre is etc. Igen meg vagyon parancsolva, 
csak legkisebben is okot semmire ne adjanak ő kegyelmek, sen
kit ne offen dúljanak, hanem csak magokat oltalmazzák. Azt is 
halljuk, Jenőhöz közel egy kastély-helyt akarnának megépíteni. 
Mi, látja isten szívünket édes Toldalagi uram, úgy akarnánk ha
talmas császár bántódását távoztatnunk, minthogy az tűzben nem 
örömest hágnánk, hívek volnánk igazán, adónkat beadnánk esz
tendőnként, az szegény országot békességben tartanánk, kinek- 
kinek az ő igazát kiszolgáltatnánk, de ha az budai vezér ő
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nagysága ugyan reánk indul, hatalmas császár atnaméját mind 
az kettőt és az kajmekám ő nagysága hitlevelét, melyet azelőtt 
3 holnappal küldött vala, kezünkben vesszük, s az istennek igaz 
ítéletire támasztjuk igazságunkat, s magunkat oltalmaznunk kel
letik, ini mentek legyünk mind isten, emberek előtt. Mi magunk 
okvetetlen kedden kiszállunk innét isten áldomásából. Az temes
vári passa ma 9 napja hogy haza jütt s táborban szállott; már 
nemsokára el kell válni, mit akarjanak. Valóban akarnánk, ha 
kegyelmetek felől is hallhatnánk bizonyost. Mi Huszt alól elho
zattuk hadainkat, abból is eleget akartunk tenni császár ő hatal
massága akaratjának.

líatisbonából ma 18 napja egy szolgánk elindult; eddig 
minden bizonnyal az ifjú királyt római királylyá választották. 
Az békesség tractájára mind az pápa, francus, anglus, danus 
követi Coloniában gyűltenek, egyáltaljában, higyje kegyelmed, 
meg kezdenek békéink írhatnánk kegyelmednek magunkra 
nézendő jó dolgokról is ez mostani állapatunkra valót, de nem 
bízhatjuk pennára. Nem hagy uram bizony el az úristen kegyel
metekkel együtt bennünket. Kegyelmed írjon mennél hamarább. 
Adja isten minden jót kegyelmetek felől hallanunk. Datum Albao 
Inliae 21. die Septembris, anno 1636.

Gr. Rakoczy m. p.
(Mm : Generoso Michaeli Tholdalaghi de Erese sat.

Tholdalaghi kezével: Sunt praesentatae Constantinopolj, y. die 
Octobris lese . per cursorem Transalpinensem. Thol. M. in. p.

Eredeti, a fejedelem írása.

X II. 1636. s z e p t e m b e r  26.
Georgius Rakoczy sat.
Generosi, prudens et circumspecte, fideles nobis dilecti. 

Salutem sat.
Tudván azt, hogy az budai vezér és Bethlen István igyekez

nek egyéb gonosz szándékok közben azon is, a honnét mi ellenünk 
való hírecskéket kaphassanak, és azt a portára megírhassák, azt a 
vezér Bethlen István intimatiójából exaggerálja, neveli, öregbíti, 
hogy abból is a portát ellenünk minden módon felültethesse és 
ind íthassa: akarók ilyen dologról kegyelmeteket tudósítani. Beth
len Istvánnak egy Kálmándi István nevű régi szolgája valami 
csavargó nehány latrot gyűjtvén öszve Ecsed táján, egy Eszeni 
nevű legény is, ki ezelőtt ugyan magunk katonáink között lévén, 
kiírtuk vala zászlónk alól, hozzája adván magát, mindenestől 
fogva mintegy másfél zászlóval talám töltenek s melléje mentek 
Bethlen Istvánnak. Mely dologból, elhittük, nagy hírt csinál a
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portán Bethlen István sollicitálásából az vezér: mint megyen az 
ország népe Bethlen István mellé, urak, főemberek oda futnak s 
változást kévánnak, azért instálnak etc., s valamit fel tudnak 
igazság kívül is (mert a szerént istennek hála nem is lehet) elle
nünk találni, mindent hirdetnek mind írás és izenet által a por
tán ebből a nehány latornak odameneteliből. Azért ha ennek 
hírét értené kegyelmetek a portán lenni, az vezérnek így adhatja 
kegyelmetek eleiben: Nemhogy azok, a kik Bethlen Istvánhoz men
tek, urak, főemberek volnának, de csak nem is ebből az országból 
valók, nem hazafiai, nem igaz emberek, hanem csak mindnyájan 
amaz csavargó és titkon lopva tolvajkodó, sohonnai csalárd embe
rek, a kik békességnek idein hatalmas császár végházai környül a 
sok látorságot cselekedik, s azért őket mind itt az mi birodal
munkban és Magyarországban is kergetik, s maradások nem lehet
vén, most immár Bethlen István mellé mentenek, de azoic is csak 
annyi kevesen s bizony nem többen a mint írók, s álmélkodásra 
való dolog leszen, ha azt hiszi el a budai vezér intimatiójára 
Bethlen István sollicitatiój ából a porta, hogy azok urak, főembe
rek, hazafiai, ország tagjai, melyet kegyelmetek úgy és aval 
diluáljon, a mint írók; mert nem azok, hanem csavargók, tolva
jok, sohonnai bujdosó latrok.

Ezek felett azon csodálkozunk és gondolkodunk: immár 
sok ideje kegyelmetektől semmi levelet nem vöttünk s nem tud
hatjuk mire vélni, talám minden kegyelmetekkel való beszélge
tést a vezér hátrahagya, és semmit nem tudhat kegyelmetek, a 
miről nekünk valóságosan írhatna; avagy talám ugyan mani
feste eltilták, arceálák kegyelmeteket az nekünk való írástól, 
vagy hogy az elküldött leveleket alattomban az útban intercipi- 
áltatják s nem szenvedik, hogy hozzánk jöhessenek; avagy ne- 
talám minden dolgokat csak in suspenso tart a vezér semmi 
derekas resolutiót kegyelmeteknek nem tévén, hogy minket is in 
suspenso találtathasson vigyázásunkban s véletlenül induljanak 
ellenünk. Azért igen kegyelmesen és serio parancsoljuk kegyel
meteknek, nekünk minden állapatokat, dolgokat írjon meg való
ságos igazsággal, ha szabados az írás kegyelmeteknek, tudhas
suk, mi az oka, hogy ennyi idő alatt kegyelmetektől semmi leve
let nem vehettünk; s ha tilalmas az írás, csak izenet által is 
tudósítson kegyelmetek maga állapatjáról, hogy mi is egyéb 
vigyázásunk között nézhessünk és gondot viselhessünk kegyel
metekre is.

Mi itt, a mint ennekelőtte is tudósítottuk volt kegyelmete
ket, a tegnapi napon táborban szállván, ezen mai napon az egész 
ország hadai beérkeztének táborunkban, az Aranyas parton 
sátor alatt mezőben vagyunk, az mostani állapatokat, dolgokat 
az egész ország eleiben terjesztünk, mit concludálnak és delibe
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válnak, és innen mikor s mely felé kellessék indulásunknak lenni 
(mivel az temesvári passa is táborban vagyon, ez elmúlt kedden 
volt napja indulásának, de még nem hallottunk felőle, mozdult-e 
meg nem-e) s mint akarjuk magunk és országunk ótalmazását 
continuálni, mihentest az ittvaló deliberatiónak vége leszen, 
kegyelmeteket ismét minden állapatokvól bizonyosan tudósítjuk, s 
kegyelmetek is minket mind magok veszteglésének igaz okairól 
s egyéb ottbenn lévő hírekről, állapatokról szünetlenül min
den valósággal tudósítson; s ha abban is módja nincsen, csak 
azt adja kegyelmetek értésünkre: mi akadálya az nekünk való 
szünetlen írásban, miért nem jöhet kegyelmeteknek levele hoz
zánk, hogy mi is illendő módon alkolmaztathassuk magunkat 
minden dolgokhoz. Secus nullo modo facturi. Quibus de cetero 
sat. Datum in castris nostris ad oppidum Tborda positis die 26. 
Septembris, 1636.

(1. Rakoczy m. p.
P. S. Az mint ennekelőtte is megírtuk volt kegyelmetek

nek, mi Huszt alól hadainkat elhozattuk vala; de látván, hogy 
az budai vezér nyilván való ellenséges igyekezettel vagyon elle
nünk, és immár táborban is szállott, Husztból is a vármegyét 
hóldoltatni kezdették volt, s minden bizonnyal Bethlen Péter is 
haddal készült Ecsedből Máramaros vármegyének elfoglalására : 
úgy nem hagyhattuk szemlátomást az vármegyét veszedelemben, 
hanem egész tanácsúr híveinknek tetszésekből ismét hadat kel
lett Huszt alá küldenünk, de nem úgy, hogy álgyukkal lőtetnénk 
avagy vitatnánk, hanem csakhogy a várból kijárásokat ne en
gedjük és Bethlen Péter készületinek obstálhassunk, az várme
gyét valamint el ne foglalják az országtól. Erről is azért ha szó 
leszen, így informálhat kegyelmetek mindeneket felőle.

Ozím : Generosis, prudenti et circumspecto Michaeli Toldalaghi de 
Erese consiliario, in iudiciis praesidenti et capitaneo Marus, Petro Hallói
dé Hallerkeő, Paulo Ugrón de Abranfalva iudici regio Marus, sedium siculi- 
calium supremis et Francisco Reits magistro civium civitatis nostrae Meg
gyes etc. ad fulgidam portam ottomannieam nostris et statuum regni legatis 
etc. etc. fidelibus nobis dilectis.

Eredeti és fogalmazvány.

X III. 1636, n o v e m b e r  12.
Georgius Rakoczy sat.
Generosi, prudens et circumspecte, fideles nobis dilecti. 

Salutem sat.
Elhittük, eddig kegyelmetek 18. die praeteriti mensis írt 

levelünket elvehette és abból minden addig való állapatunkat
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világosan meg is érthette. Azután negyednappal úgymint 21. 
Octobris igen szép válogatott tiz ezer· kopjással, öt ezer gyalog
gal és tiz lövöszerszámmal úgy expediáltuk vala Kornis uramot 
az budai vezér tábora felé, Lippa alatt is meglátogassák őket, de 
az Marusnak áradása s akkorbéli 9 napig éjjel nappal esendő 
esők által isten nem bocsátván ő kegyelmeket az vezér táborára, 
Pálélésénél voltak egy nap és két éjjel táborban, kit az vezér 
sem vött volt tréfára s mindjárt zálagokat kezdett kévánni s a 
békesség tractálását kévánta Kornis uraméktól, zálogul innét 
Kemény János és Farkas Ferencz uramékat híveinket adván, s 
onnét az temesvári alajbéket s lippai békét kiildvén s Kornis 
uramék is Pálélésétől visszafordulván, szállítottuk volt táborun
kat Jenőn alól a Csighér vize mellé, azért is, hogy az törökök 
földéről éljenek zsákmányból, kinek meg is esék, mert csaknem 
egész Makóig be az Marusig Aradon alól Gyula felé az a föld 
mind elpusztula. 25. die eiusdem mensis hivatván Kemény János 
uramékat az vezér sátorában, ott egy nehány quaestiókat kérdett 
tőlök, melyekre midőn ő kegyelmek annyiban feleletet töttek 
volna, a mennyiben hozzájok illett, azok után a vezér mondotta: 
Ezeket immár értjük, ím azért mi is minden kévánságinkat 
leírattuk mind magyarul s törökül, de szóval is megmondjuk, s 
renddel elővévén s megbeszélvén ő kegyelmeknek s ő kegyelmek 
is értésére adván az vezérnek: azokra magoktól választ nem 
tehetnek, ha ellent nem tart benne, egyik eljő hozzánk s meg
jelenti, az vezér mindketten ő kegyelmeket hozzánk bocsátván, 
megmondották mindazáltal az vezérnek: ha ezek végben mennek, 
Bethlen Istvánt kikiildi-e? Kire azt felelte a vezér: ő dolga az. 
26. die jó reggel érkezvén hozzánk ő kegyelmek Jenőben, noha 
innep volt, mindazáltal az nap is discurrálván, 28. die minemű 
resolutióval bocsátották volt el az statusok Haller István, Sza- 
lánczi István, Kemény János, Farkas Ferencz uramékat és az 
szászvárosi királybírót, ím kegyelmeteknek megküldöttük in
structio titulus alatt, mert nem is volt egyéb instructiójok az 
resolutiónál. 29. die bemenvén ő kegyelmek Lippára, 30. szemben 
lévén az vezérrel, s mindeneket proponáltanak volna, úgy viselte 
magát az vezér, mintha mind tetszenék s meg is nyugott volna 
rajta. Sőt midőn Bethlen István uramtól oly szót értottenck 
volna az követek, hogy nem volna hírével neki az békesség tra- 
ctája, reá izentek volt az követurak a vezérre, mit beszélne 
Bethlen István, de akkor is ugyancsak azt izén te, hogy ő dolga. 
31. szemben lévén az követurak a vezérrel, akkor sokkal kiilöm- 
bon kezdette magát viselni, mert ujobb kóvánsági is lőttének, s 
Bethlen Istvánhoz is elküldötte őket, azt kévánván az követ
uraktól, ő tőle is értsék meg kévánságit, s noha az követurak
nak el kellett menni Bethlen István uramhoz, mindazáltal ő
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kegyelmeknek semmi kévánságiról csak emlékezetet sem tött, 
hanem mivel Csulai uram is udvari praedikátorunk az ecclesia 
követségének megmondásáért elment volt, s ő kegyelme sokat 
intette volna, úgy felelt reá : noha ő neki szándoka nem volt az 
békességre, hanem ezen csak fegyverrel akart volna által menni, 
de intéseknek helyt kell adni s kévánságit úgy adta aztán írva 
Csulai uramnak, melyeket ím in paribus kegyelmeteknek rnegkül- 
döttiik, eszében veheti kegyelmetek ebből is, igazán akarják-e az 
békességet avagy nem. Ez utolsó kévánságira is mind vezérnek, 
Bethlen Istvánnak mint resolválta magát az ország, annak is 
mind páriáját küldtük kegyelmeteknek, privatim is Csulai uram 
által minemű istenesen, kegyesen resolváltuk magunkat Bethlen 
István uramnak, megfogja kegyelmetek idejében érteni. Ez utól- 
szori kévánságit is Kemény János uramtól küldte vala meg az 
vezér 4. die huius mensis ; mi is 7. megindulván Jenőtől, Sebes 
nevű faluhoz szállottunk és 8. die igen jó reggel onnét bocsátánk 
vissza Dániel Jánost az assecuratoriákkal mind mi s mind az 
statusok. Azon nap ismét Deákfalvához jöttünk s mai nap vi
szont ide, innét immár isten áldomásából az Sztrigy mellé fogunk 
szállani, vigyázván mind az budai vezérre, tatárokra, ha lenné 
indulások és egyebüve is, az hova kévántatik. Az budai vezérrel 
való tractának állapatja ennyiben leven, mi úgy látjuk, ha mód- 
jok leszen, inkább fegyverrel akarnák ők dolgokat végben vinni, 
mintsem békességgel.

Mi kegyelmeteknek gyakran írunk, de kegyelmetek levelét 
igen ritkán vesszük. Miolta Koncz Pált kegyelmetek kibocsátotta, 
azolta egy levelet sem láttunk, kit közönségesen írt volna kegyel
metek s nem tudván kegyelmetek állapatját, bizony valóban búsu
lunk s kévánnánk jó hírt hallani kegyelmetek felől, valóban nagy 
szükségünk lőtt volna eddig is arra, mikor kegyelmetek megje
lentette az szalontai dolgot, s az mellett az mi oblatiónkat is 
mint értette, hallotta s vötte a porta, s ezután pedig kegyelme
teknek, elhittük, arra leszen vigyázása, ezeket az budai vezér így 
fogja-e mindenekben értésére adni az portának, s mint viselte
tik ott is az tracta, melynek igen szükséges is lenni, s minket 
kegyelmetek mindenekről tudósítson. Secus non facturi. Quibus 
de reliquo gratiosi manemus. Datum in castris nostris äd pos
sessionem Lünkül positis die 12. Novembris, 1636.

Gr. Rakoczy m. p.
Czím : nincsen.

Tholdalaghi kezével: 1636. 24. die Decembris sunt exhibitae per 
continuos oratores Transalpinenses 1636. Tholdalaghi M. m. p.

Eredeti.
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XIY. 1637. j a n u á r 26.
Az úristen ő felsége minden üdvösséges jókkal áldja meg 

kegyelmeteket ez uj esztendőnek forgásában és az következen- 
dőkben is.

5. die huius mensis írt kegyelmetek levelét nekünk tegnap 
hozák meg; örülünk azon, hogy kegyelmeteket az úristen ez 
ideiglen megtartotta s egészségét is kiszolgáltatta, mely áldását 
ezután is az úristen bővítse kegyelmeteken, amen. Hogy kegyel
meteket az ide ki való állapatunkról ritkábban tudósítottuk, mint
sem mi akartuk s kegyelmetek is kívánta volna, abban nem 
restségünk, feledékenységünk voltak akadályink, holott ha lehetett 
volna, bizony kegyelmeteket szárnyon is tudósítottuk volna, hanem 
az útnak félelmes volta s bizonyossal is akartuk kegyelmeteket 
tudósítani, kit már kegyelmetek is eszében vehetett, ha Markó 
békével érkezhetett kegyelmetekhez, melyet Fejérvárról még 
22. die Decembris bocsátottunk vala el. Az adónak be nem 
küldése eddig is sem mi rajtunk, sem az országon el nem múlt 
volna, csak ő hatalmassága régi boldog emlékezetű őseink s 
magájának is atnaméja ellen fegyverrel ez szegény hazára ez 
őszön ne küld vala, holott Erdély oltalomért, nem háborgatásért 
ragaszkodott volt az ő hatalmasságok köntöséhez, s adaját is 
azért szokta volt esztendőnként megadni, s ha biránk volna, 
bizony uram törvénnyel is megnyernénk, hogy mi országul az 
adónak beküldésével sem tartoznánk, mert ha azt felköltik, hogy 
kegyelmeteket esztendőnként ő hatalmassága egy akármely be- 
futottnak panaszára is háborgassa s adaját is bekivánja s még 
felül nagy summát fizessen, lehetetlenség, ezt az ország elvisel
hesse, el kell pusztulni, romlani. Úgy vagyon, az adó készen 
vala, de Betlen István uramot is 7000 forintról kelle conten- 
tálnunk, egyebüve is ki kelle adnunk ez mostani állapatban, 
mivel országul ő kegyelmek még együtt leven, úgy deliberáltak 
vala, hogy az adót is csak akkor küldjük be, mikor az atnamét 
meghozzák. lm azért ő kegyelmeknek mi az (így) primum Martii 
országos gyűlést promulgálunk Meggyesre, s valamit felőle vé
geznek, mi alioz akarjuk magunkat alkalmaztatni. Consideratiók 
bizony nagyok vannak előttünk, mert ím Kínán passa ő nagysága 
is itt az Duna mellett mind szaporítja alattomban hadait, az 
budai vezér is liarmincz napra az mint fogadta vala császár 
atnaméját hogy meghozatja, abban sem telék semmi, sőt az 
ellen micsodást küldött ide egy Ibrahim aga nevű szolgájától, 
annak is kegyelmeteknek verissima páriáját küldtük, tegyen ke
gyelmetek maga ítéletet ebből is, hogy még he sem ment volt 5. 
Ianuarii az utolsó végezés az portára, nemhogy azt confirmáltatta
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volna fogadása szerént. Hatalmas császárnak, látja az isten, 
szinte úgy nem vétenénk, minthogy az tüzet kerülni kell ember
nek, de nekünk az kegyelmetek szabadságát életünk fogyásával 
is oltalmaznunk kell, ha penig kegyelmeteknek szabadság nem 
kell, ám lássa kegyelmetek, haragját sem gerjesztenénk hatalmas 
császárnak, de mindent azt sem cselekedhettük, az mit onnét 
kívánnak, az ország híre, akaratja ellen, mi csak ideik élünk, az 
ország tovább szokott fennállani, gyalázatos híremet köztök nem 
hagyhatom, magam személyére, az mi nem valami méltó, illendő, 
az földik igyekezem magamat megalázni ő hatalmassága szemei 
előtt. Az kegyelmetek kijövetelét szíbűl várnánk, azon is legyen 
kegyelmetek, kibeszélhesse magát onnét, az uj kapikihaja be 
foghatja vinni az adót, melyet mi hogy Budára küldjünk, soha 
csak meg sem gondoltunk, vagy másuva az portánál, azt is el
untuk, hogy majd második porta leszen Buda az ország szíve is.

Hogy hatalmas császárnak s az kajmekámnak nem írtunk, 
talám nem szinte gondolatlanul cselekedtük, ott volt kegyelmetek 
9 holnaptól fogva rész szerint csaknem mint rabok, semmi választ 
nem adtak, az budai vezérre igazították. Az két csausznak sem
mi hántások nem volt, itt vannak is most is. Húszain agának 
mi mutattuk volt meg az Ibrahim effendi ő nagysága keze- 
írását, de akkor is megmondtuk, hogy vétkűl ő nagyságának nem 
tulajdonítjuk, sem az kajmekámnak, mert tudjuk, kételenek 
voltak azzal, mi ezután is azon jó akarattal akarunk lenni ő 
nagyságához. Sok gazdálkodását kegyelmeteknek ezelőtt is értet
tük, kegyelmeteknek ahoz kell nyúlni, az mi vagyon. Az hollan
dusnak állhatatlanságát isten büntesse meg. Laskait ha az 
lapátra vetnék, tanulhatna más is róla. Húszain aga hogy ide be 
levelet hozott volna, nem értettük; lehet, volt nála, de vévén eszé
ben az állapatot, talám visszavitte; az latrokat s hamis esküvő
ket meg szokta az úristen büntetni minden nemzet között, ha 
hamar nem is, későre is. Kegyelmetek szenvedését, tudja isten, 
úgy nehezteljük, mintha magunk viselnénk, s ha tehetnénk, 
vérünkkel is kiszabadítanánk kegyelmeteket, s ha elhihettük 
volna, az kajmekám ő nagysága írása ellen hogy erre menjen 
az dolog, kegyelmeteket be sem küldtük volna kegyelmeteket 
(így), hanem másokat rendeltünk volna; ha ennyit kegyelmetek 
tűrt, szenvedett, az utolját is vigye dicséretesen végben kegyel
metek, annál nagyubb emlékezetes jó hírt nevet szerez vele kegyel
metek magának, kiben kétségünk sincsen, s mi is megháláljuk; 
hiszszük is az úristent, ennek is rövid nap jó végét engedi kegyel
meteknek s mindnyájunknak érni, amen. Mi magunktól az mint
hogy eddig is semmit ez nagy dolgokban nem cselekedtünk, úgy 
ezután is azt akarjuk követni azért is, ha mi kedvetlen álla- 
pat történnék is, mireánk senki ne vessen az statusok közűi.

2 2 *
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Ilyen szokatlan időben is gyűlésünk leszen, deliberálván ő kegyel
mek az adóról, azt hamar bevihetik, aval kegyelmetek meggyőz
heti az nagy emberek vélekedését is. Házanépe kegyelmeteknek jó 
egészségben vannak, adja listen], kegyelmeteket is lássuk jó egész
ségben. Az ratisbonai gyűlés [en] ő felségének az votum suc- 
cedált, mert az ifjú királyt 22. avagy 29. Decembris kellett római 
királylyá választani s meg is koronázni, s az békesség is tractál- 
tatik, kinek végben meneteléhez nagy reménységek vagyon. Datum 
in arcé Fogaras 26. Ianuarii, anno 1637.

Gr. Rakoczy m. p.
Czírn : hiányzik.

Eredeti, a fejedelem írása.

XY. 1637. f e b r u á r  2. .
Az úristen ő felsége minden idvösséges jókkal áldja meg 

kegyelmedet.
Privatim nekünk írt kegyelmed levelét elég consideratióval 

olvasván meg, írhatjuk kegyelmednek mi is minden bizonnyal, 
valamiket az úristen miveliink ez elmúlt állapatokban csele
kedett, ha szinte azok közűi némelyike akkori időben az mi 
vékony csekély emberi ítéletünk s reménységünk szerint nem 
tetszettének is, de mind csak jónkra szolgáltatta ő felsége, sem
mit azokban sem okosságocskánknak, serénységünknek, vigyá- 
zásunknak s egyéb állapatoknak nem tulajdonítunk, hanem 
egyedül csak ő felségének nagy irgalmasságának s nevének adjuk 
az dicsőséget. Mikkel intett ő felsége az békességre s mikkel nem, 
arról mi kegyelmeddel disputatiót írás által most nem indítunk, 
noha contrariomokat, szentirásbeli példákat is eleget írhatnánk, 
de azzal is az időt nem akarjuk tölteni, annál inkább, hogy 
bizony mi is egyebet nem kévánnánk az egy igaz, tökéletes, 
becsületes s szabadságos, állandó békességnél, ki nélkül mivel az 
emberi élet rabság, nem tudjuk, ez állhatatlan szabadságtalan- 
ságú gyalázatos békességnek örülnünk-e avagy sírnunk kellene 
inkább. Ez az haza kegyelmeteké leven s azután kegyelmetek 
maradékijé, ha kegyelmetek szabadságtalanságát, az sok fizetést 
elviselheti s győzheti, lássa kegyelmetek, magunk részéről 
bizonnyal írhatjuk kegyelmednek, inkább élünk kevés ideig 
szabados állapatban, mintsem sokáik rabság s nyomorgatás 
alatt, kit mi úgy látunk kegyelmetekre jőni, mintha egy tükörből 
néznénk. Azelőtt mind az forga fenn, hatalmas császár azért 
haragszik reánk, hogy némethez, lengyelhez kötöttük magunkat, 
abból is rólunk el akarván az kétséget vetni, ám hitlevelet adtunk 
volna, de ím ki fog nyilatkozni, ország kell nekik, az mint az
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Zöldticár levele is megmutatja. Bizonyságunk az úristen, mi ké
szek volnánk mindent illendőképpen az portának praestálni, 
■csak ők is tartanának meg az egy igazságban.

Kegyelmednek többet írnánk, de pennára nem bízhatjuk, 
hanem ím egy clavist küldtünk be, ezután ezzel írunk. Ebben 
csak az az mesterség, hogy az felső 12 betűt az alsóval kell ki
írni, az alsó 12 betűt meg az felsővel.

Az kegyelmed levelét asszonyomnak megküldtük, az többit 
is, valakinek kegyelmed írt.

Bár megintse kegyelmed az uraimat, ő kegyelmek írjanak 
csak olyant ide ki, melyet illendő mindeneknek tudni. Most is 
úgy értjük, Ugrón Pál uram az fiainak mindent megírt, valamint 
vagyon az kegyelmetek állapatja (de ezt csak magának írjuk 
kegyelmednek), ki nekünk nem tetszik, szolgarendek is az szerént. 
Mi haszna mi nálunk valamit titokban tartanunk, ha másfelől 
minden tudja.

Időnk itt igen szép jár.
Úgy halljuk minden bizonnyal, az lengyel respublica reá 

akar menni az bucsaki tatárokra s ki akarják onnét verni. Ezt, 
kegyelmed bizonnyal higyje, nagy helyről írják nekünk. Adja 
isten, lássuk hamar való nap kegyelmeteket szerencsés órában, 
amen. Datum in arcé Fogaras 2. die Februarii, anno 1637.

G. Bakoczy m. p.

Itt tegnapra virradólan 2 s három óra között földindulás 
vala, de semmi kárt nem tött, sok ember ittbenn nem is érzette 
magán azért jól, az várasban is az szerént.

Czím : Generoso Michaeli Tholdalaghi de Erese sat.

Tholdalaghi kezével: 15. Februarii sunt exhibitae per Ioannem Túri 
■cursorem suae celsitudinis. Tholdalaghi M. m. p.

A fejedelem irta eredeti.

XYI. 1637. f e b r u á r  2.

Életünkig való alázatos hűségünket sat. Áldja meg az 
szent isten sat.

Ez alkalmatossággal akarók kegyelmes urunk nagyságodat 
állapatunkról tudósítanunk. Istennek hála kegyelmes urunk, még 
mi mind élünk s egészségben azon custodia alatt vagyunk, az 
mint ezelőtt nagyságodnak értésére adtuk volt, bántódásunk 
azoktól is nincsen, csakhogy az vigyázás vagyon reánk; annak
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okát is, hogy így őriznek bennünk, egyebet nem tudunk most is 
írni, az melyet *) die Ianuarii írtunk volt nagyságodnak. Hogy ha 
szónknak hitele lenne, ma is írtunk supplicatiót, kit az vezérnek 
Sebesei uram és Zülfikár aga által adtunk be, kinek ím páriáját 
küldtük kegyelmes urunk nagyságodnak. Mi örömest innen, ha 
elbocsátanának, haza mennénk, de szökni hazánk és nagyságod 
kárára s magunk szégyenére, isten oltalmazzon attól, hiszem isten 
ennek is valaha végét ad ja; és interim ha vagy egy, vagy más
képpen meg nem halunk, höcsületesen akarnánk haza menni, nem 
szökve, hanem válaszszák Mi kegyelmes urunk eleget gondolko
dunk, értekezünk, de itt való tartóztatásunknak egyéb okát nem 
érthetjük az adónál, s noha kegyelmes urunk az pénz itt is mint 
másutt igen kedves, de az adónak meghozásában azt látjuk 
inkább, hogy az pénznél inkább néznek az engedelmes hűségre 
és abból akarják az egyikből megesmerni, ha bejő az adó, 
kinek megküldése felől kegyelmes urunk mi mostan is nem 
tudunk egyebet írni annál, az kit azelőtt írtunk, hogy míg újólag 
végezés nem leszen ellenünk (ha eddig nincs is), addig kellene 
hűségünket elhitetnünk, mert azután bizony félő, hogy körmösebb 
kézzel nyúlnak hozzánk mint azelőtt·

Ez némely nap Zülfikár agát találta elől Musza passa az 
d i variból hogy ki jő volt, és engem, Tholdalaghi Mihályt kérdezett, 
mint vagyok. Imez mit mondott, maga tudja; amaz aztán sok 
köszönetit izente tőle, és az mellett azt izente: mondd meg Thol
dalaghi régi barátomnak, az adót siettesse behozni, az rajok való 
utólszori készülettől őrizkedjék. Az ilyen szókból kegyelmes 
urunk mind ítéletet tehet ember. Az barian is kegyelmes urunk 
ihol jő, 26. vagy 27. napján leszen ennek az holnapnak, nem 
megyen szinte márcziusra, addig kellene itt végének lenni az 
conclusiónak és levelek kelésének, mert azután fegyvert kezd- 
nek mozgatni, valamelyfelé leszen. Még Budáról mi tudásunkra 
(s meg is tudnók penig) az békességnek articulussi és conclusiója 
felől semmi bizonyos írás nem jött. Bekir passát mondják, hogy 
hozza az kapucsi passa, az ki innen kiment vala, még azért 
tisztit el nem adták, mint marad meg élete, isten tudja; vannak 
azért igazságát segítői, ha üdő adatik az mentségre.

Hogy Markó által írt kegyelmes urunk nagyságod nekünk 
alázatos híveinek, azután annál több levelét nagyságodnak nem 
vöttük, ha nagyságod írt is, de mi kezünkbe nem jött.

Egyéb itt való állapatok felől kegyelmes urunk többet is 
írhatnánk nagyságodnak, de quod non ad nos, nihil ad nos. Az 
szent isten éltesse és tartsa meg kegyelmes urunk nagyságodat.

*) A napnak helye üresen van hagyva.
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Datum Constantinopoli 2 clie. Februarii hora quasi 9 vespertina, 
]. β 3 7.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi

Michael Tholdalaghi m. p.
Petrus Haller m. p.
Ughron Pál m. p.
Keitts Ferencz m. p.
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Ha nagyságod kegyelmessége kegyelmes uram, egy 
postája helyén az mely Miklós nevű szolgámat én kikíildtem volt, 
az bejöhet, az utat tudja, az nyelvet is alkalmasint tudja, az 
legény Marosszéken vagyon, el is jár benne, ha mit nagyságod 
neki parancsol. Mi kegyelmes urunk úgy vesszük s talám ugyan 
bizonyoson látjuk is, hogy az adónak behozása mellett akarná és 
vihetne végben az budai vezér is azt itt portán, hogy az ő nagy
ságoddal csinálta békességét coufirmáltathatná, mert mások nem 
akarják magokat az ő dolgába elegyíteni, (azok azért, az kik nem 
javallották) az ő nagysága mostani nagyságod és országa ellen 
való dolgát s indulását, azért is nem jelenté meg az kajmekám 
ő nagysága hatalmas császárnak az békességnek czikkelyeit, míg 
amonnan meg nem jő, hogy nem akarja kézit most is hozzá 
tiltani (íffij)  ahoz, az kit azelőtt nem jovallott. Az mit írt volt ő 
nagysága és Ibrahim effendi uram is, kit intercipiáltak volt, arra 
kételenek voltak, mert az míg lehetett, ellenzették az dolgot, de az 
Budáról jött sok hamis hírek, magok ajánlások s az ifjú elmék 
is elhitették hatalmas császárt és edictumot adott ki, s akkor 
ha ő nagysága mást írt volna, megholt volna érte ; és így szük
ségesképpen írta ő nagysága, de azt az indulatot most is bánja 
mint megért vén elméjű, nem ifjú, hig, hamar hajlandó ember.

Nagyságodnak alázatos híve igaz szolgája
Tholdalaghi Mihály m. p.

Ha minket elbocsátnak is, quod nisi videro, credo kegyel
mes uram, mi csak abban forgolódunk, az mint supplicáltunk, 
mert megmondottuk, hogy mivel minekünk hitelt nem adtak s 
nem bízták ránk az dolgot, hanem Budára vetették, és immár az 
budai passa végezett nagyságoddal, mivel ő nagysága vitte, 
végezte végben az békességet, nagyságod ő nagyságától várhatja 
az athname levelet is, s mi ahoz az budai vezérnek gyalázatjára 
nem nyúlnánk, ha most megadnák is, mert ő nagyságának esnék 
gyalázatjára, az kit ő nagysága vitt véghez, ha arról való athna- 
mét más vinné meg, hanem ő nagyságának kell megküldeni s ki 
is venni, mert nagyságod is ő nagyságától várja, de az szerént,
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az mint nagyságod arról való párt küldött, kit beadtunk mind 
törökül, magyarul az vezérnek ő nagyságának.

A z é r d é l y i  k ö v e t e k n e k  n a g y s á g o d h o z  va l ó  
k ö n y ö r g é s e k  ez.

Nagyságodnál nyilván vagyon, immár hét holnapja el
múlt, az mikor olyan követséggel jöttünk volt az mi kegyel
mes urunktól és az országtól ide hatalmas császárunk fényes 
kapujára sok pecsétes levelekkel, hogy hatalmas császárunk 
akaratjából Betlen István urammal megbékéljünk, Székely 
Mózest is hazahijjuk s vigyük, jószága megadatik, de könyör
gésünknek orcza nem adatván, az dolog is mireánk nem, 
hanem az budai passára ő nagyságára bizaték. Annak is immár 
vagyon két holnapja, az mikor ő nagysága megírá, hogy az 
békesség meglőtt; azután az mi részünkről is megjőve az hír, hogy 
meglőtt az békesség és Betlen István uram is hazament; immár 
vagyon hátra az Székely Mózes dolga és az mi hazamenetelünk. 
Könyörgünk azért nagyságodnak, hatalmas császárunk előtt 
érettünk esedezzék, minket bocsásson jó válaszszal hazánkban 
az urunkhoz és országunkhoz, ne vesse el ő hatalmassága kegyel
mes szemei elől olyan régi ősitől maradott szép országát és annak 
választott fejedelmét, az ki bizony az is igaz híve ő hatalmas
ságának mi velünk együtt; tekéntse istent és az mi igaz hűségün
ket, kik hatalmas császárainkhoz ezelőtt is oly hűséget viseltünk, 
hogy azért az hűségért az ellenségnek sok esztendeig való fegy
vere volt rajtunk, annakutánna országunknak nagy pusztu
lását, rettenetes nagy éhséget szenvedtünk, mely éhségben az E r
délyben maradott emberek közűi sokan az magok édes gyermeke
ket ötték meg és az megholt embereknek testeket is megötték, nem
hogy egyéb oktalan állatokat meg nem öttenek volna. Sokak 
akkori hatalmas császárunk kegyelmessége, oltalma alá futottak, 
az kik elszaladhattak, némelyek penig erős rabságát és vasát vi
selték az ellenségnek hatalmas császárunkhoz való hűségekért. Ez 
hűségünket mind ennyi veszedelmekben is megtartottuk, most is, 
látja isten, azon hívei vagyunk hatalmas császárunknak mind az 
urunkkal együtt, csak ne vettessünk és ne rekesztessünk ki hatal
mas császárunknak kegyelmességéből, vegye el ő hatalmassága 
az urunknak és az szegény országnak szívükről az nagy félelmet, 
rettegést s kétséget, Székely Mózest bocsássa haza velünk, ma
gunk is ne tartóztassunk még is tovább itt, ki miatt bizony mi 
most is félünk, hogy az ország eddig is kétségben esett hatalmas 
császárunk kegyelmessége felől, hadd biztathassuk meg az 
országot s mind az urunkat hatalmas császárunk kegyelmességé- 
vel, hadd hihessék el tökéletesen az mi hazamenetelünkkel és 
Székely Mózes hazavitelével hatalmas császárunk kegyelmes- 
ségét. Az adó bizonyosan megjő, lám arról immár hütlevél is
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vagyon, és az országnak is zálogja az régi boldogul üdveziilt 
szultán Szulimán hánnak arról való végzése szerént itt vagyon, 
kinek az úristen az szent paradicsomban is lelkét az mi velünk 
való jó cselekedetiért, oltalmáért és törvényünkben való meg
tartásáért az legnagyobb boldogságba, szentségbe helyheztesse, 
amen, jarabbim.

Hatalmas császárunknak kegyelmességét nagyságod által 
igen alázatosan várjuk.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
Eredeti, 5 pecséttel.

XYII. 1637. f e b r u á r  15.
Georgius Rakoczy sat.
Generosi, prudens et circumspecte, fideles nobis dilecti. 

Salutem et gratiam nostram.
Az úristennek legyen hála, mi mostan tűrhető' jó egész

ségben, és ez téli időnek állapatjához képest csendességben is 
vagyunk, szorgalmatoslcodván pedig minden igyekezetünkkel 
azon, miképpen kegyelmeteket onnét hova hamarább haza 
kérhetnők és szerezhetnék. Micsoda leveleket írattunk mind 
császárnak és kajmekámnak is, in paribus kegyelmeteknek 
megküldött üli, megolvasván kegyelmetek a párokat, mint kelles
sék az kajmekámnak beadni, maga-e kegyelmetek vagy Huszthi 
Menyhárt adja be, álljon az kegyelmetek jó dispositióján, és 
császárnak kellessék-e beadni vagy nem, az vezér tetszése acce- 
dálván, abból is a mit jobbnak itíl, azt cselekedje kegyelmetek. 
Ha azért kévánságunk szerént kegyelmeteknek onnan hamar 
való elbocsátása lenne, mivel már a gyűlés napja nem messze 
vagyon, a mint Thuri János postánktól megírtuk volt, kegyel
metek ki sietvén jőni, ottan csak a gyűlésnek vége felé érkez
hetnék hozzánk, hogy magoktól érthetnék a statusok kegyelme
tektől ottbenn való állapatját dolgoknak, mi karban legyen; mi 
az adó és egyéb igíretek dolgát proponálni fogjuk ő kegyel
meknek, lássák mit cselekednek; kévántatnék igen, ha a gyűlésre, 
Ottan csak vége felé, az mint írók, haza érkezhetnék kegyelmetek.

Elhittük penig, ez levelünknek megviteléig meghallja és érti 
kegyelmetek: ez jövendő csötörtökön leszen három hete, hogy az 
tatár hán krimi, novaji tatárokkal és egy rész kozáksággal az Ozia 
vizén által kezdett költözni, s Kantamir passa is mind Kínán 
passát ő nagyságát, s mind az két oláh vajdákat hivatja maga 
mellé segétségre; micsoda jöhessen ki belőle, tudja csak az isten.

Azt is elhittük, ez levelünknek érkezése előtt megérti kegyel
metek : E atis Ilonában harmadik Eerdinandus ifjú királyt a 
római császárságra nemcsak választották minden bizonnyal,
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hanem meg is koronázták, kit hogy kegyelmetek is megtudjon; 
és a hol s kicsodák előtt kévántatik, bátorságosban és hitelesben 
megmondhassa, a minemű pénzt a koronázatkor hánytak kapsira, 
kettőt küldöttünk kegyelmeteknek; s az mint mi hiteles nagy 
helyekről két felől is informáltatunk, a megbékéléshez is soha 
egyszer közelebb nem voltak mint most vannak, s annak is micsoda 
kimenetelit adja isten, ezután meghalljuk. Kévánjuk azt ő 
felségétől, hallhassunk minden kedves jó híreket kegyelmetek 
felől, s Huszthi Menyhártot is olyan levelekkel a végre bocsá
tottuk be, s lássuk is hamar nap jó egészségben kegyelmeteket. 
Datum in civitate nostra Brassó die 15. mensis Februarii, anno 
domini 1637.

Gl. Rakoczy m. p.
Az koronázatkor kapsira hányt-féle pénznek includálását 

elhagytuk, hanem Huszthi Menyhárt kezében adtuk, hogy meg
vigye kegyelmeteknek.

Czím: G-enerosis, prudenti et circumspecto Michaeli Toldalaghi de 
Erese, consiliario et capitaneo Marus, Petro Haller de Hallerkeö, Paulo 
Ugrón de Ábránffalva, iudici regio Udvarhely, sedium sieulicalium, ac 
Francisco Reits, magistro civium civitatis Meggyes, ac ad fulgidam portam 
ottomannicam nostro et statuum regni legatis etc. fidelibus nobis dilectis.

Tholdalaghi kezével: 1637. 5. die Martii praesentatae per dominum 
Melchiorem Huszti Constantinopoli. M. Tholdalaghi m. p.

Eredeti.

X V III. 1637. m á r c z i u s  5 körűi.

B u d a i  v e z é r  M u s z a  p a s s a  l evel e .
Az szent Jézus hitin levő nagy uraknak méltóságossa etc.
Hatalmas győzhetetlen császárunk az fényes végeknek 

csendesen való gondviselésit ez jelen való áldott Bamazán havá
nak 28. napján, az budai tiszttel együtt, nekem, nagyságod régi 
jó akarójának kegyelmesen adta kedves jó akarónk az isten 
hívei közűi, kik fejedelemségnek bírására illendők, kegyelmes- 
ségiből elrendelte és annak igazgatására csendes elmét is böl
csességből adott, isten engedelmiből az budai birodalmat ismég 
kezünkhöz vettük, az szomszédságbeli nyugodalmat magunk 
munkájával keressük, nagyságod, jó akarónk is az atyafiuságot 
megtapasztalta, és némely okokból történt zavarodást isten en
gedelmiből az mi egyező értelmünkkel mind elhárítjuk, semmié 
teszszük, sokféle szeretetnek tapasztalására bizonyos leszen. 

..Nekünk nagyságod régi jó akarójának az mely nap az budai 
tiszt conferáltatott, hatalmas császárunk méltóságos személye
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előtt tökéletes igazságát és alázatos jó akaratját, és hogy nagy
ságod részéről hatalmas császárunk akaratja ellen semmi oly 
dolog nem származik, és ha mi állapot lett avagy történt is, 
mindazok feledékenységben legyenek és elfelejtődjenek, mert 
lehetetlen, hogy azok hatalmas császárunk parancsolatja ellen 
cselekedjenek, az igaz tökéletességen kívül nem hágnak, mind
ezeket voltaképpen így beszélettiik; az mostani tekéntetes, mél- 
tóságos fővezér és szerdái’ Bairam passa is velünk egyezett, 
nagyságod felől szép emlékezetes bizonyságokot tött, az ő nagy
sága bizonyságtételire és az én beszédemre nézet hatalmas 
császárunknak kedve, kegyelme megújult, belső szeretete bizo
nyoson öregbült. Azért nagyságos jóakarónk elméteket bátron 
tartsátok, valameddig az eddig való tökéletes igazság szerént 
viselvén magát, és hatalmas császárunk köntösit erősen megfog
ván tartja, ő hatalmassága eleitől maradt országok főrendinek 
igazságot akar, az országnak éppen való maradásában, annak 
gyarapításában szorgalmatoskodjék nagyságod isten engedelmi- 
ből, hatalmas császárunk részéről az jó kegyelmességnél egyebet 
nem tapasztal. Bethlen Istvánnak Budára való menetele miatt 
Húszain passa közt levő egyenetlenségek elmúlt, nagyságod jó 
akarónkhoz az illik, hogy hatalmas császárunknak kedvit ke
resse, az kötés szerént az ígért negyvenezer tallért egy nappal 
elébb az fényes portára küldeni igyekezzék, kiváltképpen az 
erdélyi adónak beküldése régi időtől fogva szent Demeter napja 
volt, mostan penig szent György napja is elközelít, azért ezen 
dologban fogyatkozást ne mutasson, hanem sietséggel megindítsa 
kedves jó akarónk.

Mely nap fejedelemmé lőttünk, azon napon minden nagy
ságod állapotja felől szorgalmatos gondviseléssel voltunk, hatal
mas császárunk kedvit, kegyelmit nagyságod részire hajtottuk, 
és maga áldott szavával parancsolta, hogy nagyságodnak levelet 
küldjünk ezt mondván, hogy: valameddég az mi császári akara
tunk szerént viselvén magát fényes portánknak Ínséges szolgá
lattal leszen és Erdélyországának három nemzetből álló főren
déi benne megnyugodván kedvellik, a megnevezett ország, mint 
eddég, neki állandó bizonyos legyen, másnak nem adatik, áldá
som vele vagyon. Azért nagyságod minket ezen dolog végett 
hatalmas császárunk előtt szégyenben és gyalázatban ne hagy
jon, istennek hála nagyságod okos, elmés, jövendőt meggondoló 
jó akarónk lévén, valakik eddég felfualkodván rugódoztanak, 
nyugodalmat nem láttának, elfogytanak, efféle embereknek isten 
előtt választ kelletik adni. Minden igyekezetünk, szándékunk 
csak az egy csendes nyugodalomra vagyon, nagyságodnak jovára 
vagyon, ennekelőtte való szomszéd jó akaratunk, szeretetünk 
nyilváji vagyon, isten engedelmiből ezután nagyobbá lenni bizo
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nyos. Ezelőtt adatott császári ahdname szerént a végekben levő 
kapitányoknak és gondviselőknek erősen megparancsolja nagy
ságod, hogy magok állapotokban legyenek, az császári ahadname 
ellen ne cselekedjenek, maga nagyságod is jó gondviselő szorgalma- 
tossággal legyen. Az portai kajmekámság a tekéntetes, nagyságos 
vezér kapitán Musztafa passának adatott, az nagyságod szeretetit 
tökéletesen állapotjával együtt tudósítván, felette kedvelte. A mi 
szeretetünkön kivűl több jó akaróinkot is a nagyságodhoz való 
szeretetben részesítettünk, nagyságod azoknak is jó akaratjokot 
bizonyoson tapasztalja; mikor nagyságod fényes portára emberit 
küldi, azokot is szeretettel látogattassa, jó akaratjokkal örven
dezhessen. Mi az jó akaratban fogyatkozást nem töttiink, Thol- 
dalagi és több itt levő nagyságod követi bizonyságot tehetnek, 
azoknak levelekből is megértheti.

Mü is az innep után negyed avagy ötöd nappal a végek 
felé indulunk. Magunk kedves agáink közűi Mahmud agát nagy
ságodhoz levelünkkel küldöttük, nagyságodat kérjük, ne tartóz
tassa, hanem sietséggel élőnkben jó hírekkel küldje. Egyéb dol- 
gokot agánkkal menő emberinktől (így) Haller Pétertől és Baicz 
Eerencztől szóval izentünk, azokot megkérdvén, voltaképpen 
megmondhatják, meg is értheti nagyságod. íratott Kustanti- 
nápolyban.

Egykorú másolat.



Tholdalaghi Mihály expetlitiója Lupul ellen. *)

1637. n o v e m b e r  13.

Életemig való alázatos hűségemet, jámbor szolgálatomat 
ajánlom nagyságodnak sat. Áldja meg isten sat.

Mit írt legyen tegnap az vajda ő nagysága, hogy bemene
telem nem kévántatik, hanem Bereczknél vigyem be János vaj
dát, kiről választ töttem neki, hogy ha be nem kévántatik mene
telem, be nem megyek, az hadat el sem oszoltatom, de János 
vajdát is az nagyságod kegyelmes parancsolatjáig be nem viszem, 
azzal az levelemmel az vajdához most oda vannak embereim, 
magam ezzel az hadakkal itt vagyok az havas közben, ím most 
minemű levele jőve hozzám az vajdának, in paribus nagyságod
nak küldtem nagyságodnak kegyelmes uram. Úgy veszem eszem
ben, hogy azon mesterkedik az vajda, hogy az nagyságod hadát 
vigye János vajda mellett offensive Moldovára; minthogy ilyen 
serio hivat, elmegyek, mert nagyságod is azt parancsolta, hogy 
az vajda segétségére menjek, de ha nagyságod nem parancsolta, 
én az moldovai határra offensive nem megyek. Az moldovai vajda 
úgy értem, hogy Foxennél vagyon táborba az moldovai határba, 
táborát megerősítvén nemmentannál feljebb, ott várja segítségét, 
ahoz bízik, hogy mi oda nem megyünk s az vajda ha rá megyen, 
azzal megvínék; azt hiszem, talárn törököt is vár oda, vagy ha 
akarja, csak egy ösvényen is valami kétezer lovast bebocsátván 
Háromszéken tüzet tehet, mivel az hadak mind oda vannak és 
ím mi is utánnok megyünk. Ezek kegyelmes uram, úgy látom, 
igen változó elméjű emberek és minket is több dologban akarná
nak elegyíteni ez dologgal. Az kiket űzni küldött volt, azok ott 
vannak közel az moldovai vajdához s nem mernek belé kapni, hát
rább is szállottak mellőlök. Mindezeket értvén kegyelmes uram, 
inennél hamarább érkeztesse parancsolatját nagyságod hozzánk.

1637. n o v e m b e r .

*) Lásd L e v e le k  és o k ir a to k  sat. 493—494 11.
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Én olyant gondolok, lxogy az vajdára alig ha rá nem támad 
azért, hogy az hadak miatt az ország pusztul és hogy mi is el 
nem megyünk vele, hogy offensivum héliumot csináljunk az mol
dovai vajdának bevitelével. Lupul vajda is, azt hiszem, abban 
bízik, hogy mi az moldovai határban rá nem megyünk és azért 
ment oda ő is az reménység mellett. Ez nemzetek kegyelmes 
uram okosok és igen állhatatlanok. Isten tartsa meg kegyelmes 
uram nagyságodat. Datum ex castris ad Hadmásmezeje positis
13. die Novembris, 1637.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perpetuus fidelis humillimus 

Michael Tholdalaghi m. p.

C z í v i : a szokott a fejedelemnek.

B á k ó c z y  k e z é v e l :  15. die Novembris 1037. Vásárhelyt délest 4 és 5 
óra között.

Eredeti.



Rétliy István kapitilia. *)

I. 1637. j u 1 i u s 28.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
30. Iunii írott hűséged levelét meghozá Anthos István, s 

liogy az oda be való állapatokról tudósított, kegyelmesen agnos- 
cáljuk ; ezután is azont kövesse hűséged igen szorgalmatosán, és 
valami felől mit ért, mindeneket halogatás nélkül értésünkre 
adjon. Erdélyből sok ember jár a portára, mind görög és egyéb 
rendek is, ki egy s ki más vásárlásért, dolgaiért s az olyanok 
által szüntelen jöhet az hűséged levele. Az havaseli vajda tihájá- 
val is igen jő correspondentiát viselvén, az által is jó mód leszen 
nekünk gyakorta való írásában, s el ne mulassa hűséged.

Mi ide ki, az úristennek hála, most is azon csendes békes
ségben és tűrhető állapattal is vagyunk. Követ híveink az nagy
ságos vezér emberével Memhet agával együtt 16. praesentis 
érkezének be hozzánk. Másnap mindjárást az agával szemben 
voltunk, becsülettel excipiáltuk és láttuk, hatalmas császár mél- 
tóságos levelét és fényes kaftánját alázatos hűséggel, az nagysá
gos vezér levelét is illendő becsülettel vöttük, és megfordittatván 
az leveleket, ismét 19. az agával ujobban szemben lőttünk, vele 
eleget beszéltünk, és hatalmas császárnak hozzánk mutatott és 
ajánlott császári kegyelmességét s az nagyságos vezérnek is igaz 
jóakaratját örömmel értettük, ő hatalmasságának bódog hosszú 
életéért istent imádunk és teljes életünkben az ő hatalmassága 
fényes szárnyai alatt, tökéletes hűséggel akarunk megmaradni s 
az nagyságos vezérhez is minden kedveskedésre kész jó akaratunkat 
megmutatni. írattunk mindezekről az vezérnek, mely levelünk 
continentiáját ex transmissis paribus meglátván és értvén hűsé
ged, erről a dologról levő szavait ahoz is alkolmaztatliatja. Lát
ván pedig, ha alkolmatosság lehet az vezérrel tovább való 
beszélgetésre, megmondhatja s igyekezzék is módot keresni benne,

16)57—1640.

*) Lásd L e v é le k  és o k ir a to k  sat. 500—564 ]].
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mondhassa meg az vezérnek: mi az hatalmas császár szentül' 
ajánlott kegyelmességében és az nagyságos vezérnek is igazság- 
szeretetiben s nekünk tött jó igíretiben semmit nem kételkedünk, 
sőt abban teljes szível megnyugodtunk és akármi ügyünkben is 
csupán csak ahoz ragaszkodunk. De az ide ki való állapatokat 
ha az nagyságos vezér látná avagy annak valósága szerént ér
tené, talám maga is külömb itílettel lehetne az dolog felől; mert 
az budai nagyságos vezér táborban szállván Landor-Fejérvár 
mellett, ekkedig mind ott mulatott, hanem mostanság ha megin
dult is onnat, öt — hat, legfeljebb hét — nyolcz nappal csak ha 
megindult ezelőtt, útját igen lassú járással rendelte, azalatt min
den hadra való készületeket sajkákkal, hajókkal Budához gyüj- 
teti, az bosznai passát hadaival maga mellé várja, az ruméli 
had is csak három napi járó földön táboroz az Dunától, ha eddig 
el nem oszlott vagy hátrább nem szállott, az ide közelb való 
végekben: Temesváratt, Lippán, Gyulán, Szolnokban s minden 
helyeken talpon, fegyverben kész állapattal vannak, minden órán 
induláshoz készülnek; melyekből semmi csendességben mara
dásra való szándokot nem vehetünk eszünkben, sőt mindenben 
az tavalyi hadakozás indításának újítására való igyekezeteknek 
látjuk jeleit. Tavalyi esztendőben emberinket bocsátván alá 
Temesvár vidékében valami sertés marhák vásárlására pénzzel, 
nem engedték marhát venni, emberünket felhajtották. Most is a 
szerént azon dologra alá bocsátván emberinket, az temesvári 
nagyságos passa meg nem engedte ott járásokat és marhavétele
ket, emberink heában jöttének vissza. Mely és több hasonló je
lekre és magok viselésére képest igazán írjuk, tartunk ismét 
ezeknek az végbelieknek ellenünk való ártalmas szándékoktól. 
Magyarországi jószáginkat is az Egerhez tartozó hadak a sze
rént kezdették háborgatni. lm csak nem régen szerencsi jószá
gunkból, a ki soha nem holdolt, lóval, barommal együtt közel 
ötszáz marhát hajtottak el a török vitézek, szolgáinkban levág
tak, jószágunkat pusztították; Egerhez közelben való jószágun
kat is, a kik holdolnak, a szerént vesztegetik, sanczokat a régi jó 
szokás felett feljebb-feljebb nevelik; vadászi házunkat is, a hon
nan ugyan neveztetünk és a ki soha nem holdolt, azon szerént 
fenyegetik, marháinkat szabad földünkön élni, járni nem enge
dik, s ilyen, a jó szomszédsághoz illetlen és eszveszésre való dol
gokat követnek rajtunk, holott igazán írjuk, mi ittbenn hatal
mas császárunknak igaz hűsége alatt lakván, ottkin való szol
gáinkat, jószáginkat is az ő hatalmassága méltóságos szárnyai 
alatt tartottuk s akarnánk is tartani. Igazán írjuk, csak azokban 
a jószáginkban, kiket háborgatnak, volna nekünk ezer szablyánk- 
nál több, de mi nem aval, hanem hatalmas császárunk méltósá
gos kegyelmességével és egyességes jó szomszédságtartással
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akarván mint szintén ezt az országot, úgy oda ki való jószágunkat 
is és szolgáinkat ótalmazni és megtartani, erős parancsolattal 
megtiltottuk eleitől fogva szolgáinkat, semmit az ő hatalmassága 
vitézi ellen ne vessenek (így) és azt hagytuk mindenkor, hogy velek 
szép egyességet, jó szomszédságot tartsanak, kiben az ő részek
ről, mint az miénkről is, fogyatkozás nem lőtt. De ha így hábor
gatják az ő hatalmassága vitézi jószáginkat, szolgáinkat, azok 
noha velünk együtt hatalmas császárunknak alázatos igaz hívei, 
de más országban, más birodalomban és tőlünk távol lévén s 
elkeserittetvén az török vitézek kártételek és háborgatások miatt, 
nem felelhetünk magok ótalmazása felől, senkit lábunkhoz nem 
köthetünk ilyen távolról kiváltképpen. Azért igen szeretettel 
kérjük ő nagyságát az vezért, parancsoljon az budai nagyságos 
vezérnek és egri nagyságos passának, szerencsi jószágunkból 
elvitetett közel ötszáz marhákat adassa meg szolgáinknak és 
ezután hogy ne bántsák, ne háborgassák őket, az mely jószá- 
gink soha nem holdoltanak, holdolásra ne kényszerítsék, kárt 
nekiek ne tegyenek; erről pedig ugyan egy erős protectionálist 
kellene extrahálni s kezünkben küldeni; hasonlóképpen hogy 
mindenféle marháinkat szabadosán tarthatnánk jószágunkban, 
kárt se marháinkban, se emberinkben ne tennének, pásztorinkat 
el ne vinnéjek barmaink mellől. Úgy vagyon, majd talám illetlen
ség, hogy földesura lévén jószáginknak, az magunkéért könyör- 
giinlc, de ebből is meg akarván mutatni engedelmességünket, és 
hogy semmire okot nem akarunk adni, azért találjuk meg ő 
nagysága által hatalmas császárunkat, azokkal is azért, mint 
magunk után hatalmas császárunk igaz híveivel, tartsanak szép 
egyességet, jó szomszédságot, holdoló szegény jószáginkat is ne 
háborgassák, ne dúlják, sanczokat ne neveljék, az régi igaz ren
delés szerént való holdolásokkal, sanczokkal elégedjenek meg, 
maradhassanak meg azok is hatalmas császár szárnyai alatt, s 
mi is haladóképpen vehessük ő nagyságától. Az budai nagyságos 
vezérnek és ide való tisztviselőknek arról is parancsoljon ő nagy
sága, tartsák hatalmas császárunk kegyelmességéhez magokat, az 
ellen mi ártalmunkra ne igyekezzenek, a szent békességet, jó 
szomszédságot tartsák meg, lám mi senkit nem bántunk, semmi 
legkisebb veszekedésre okot nem adunk, magunk ótalmazására 
mindazáltal, ha valaki bántani kezd, mindenkoron készen kell 
lennünk, aval kételenek vagyunk. De mi csak egyátaljában ha
talmas győzhetetlen császárunk kegyelmességéhez, fényes köntö
séhez és az fényes porta s nagyságos vezér urak jó akaratjához 
ragaszkodunk, s ez méltó dolgokról hogy parancsoljon ide ki az 
méltóságos vezér, ő nagyságától kedves jó választ várunk s 
mindenkoron ő nagyságának kedveskedni kész jó akaratunkat 
aj ánljuk.
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Oda fel, úgy értjük, az békességet tractálnák, ki megyen'-e 
nem-e végben, az idő megmutatja. Ügy értjük bizonnyal, csak 
ide Podoliára az lengyel respublica többet rendelt vigyázásnak 
okáért 50 ezer hadakozó embernél.

Ez leveliink megíratása alatt érkezek 6. praesentis írott 
hűséged levele, és hogy azután lőtt dolgokról is tudósított, 
kegyelmesen agnoscáljuk hűséged felől. Elhittük, ez idő alatt 
hűségednek is lehetett értésére az oda be való török hadaknak 
a Dunán mind által való költözések Havaselföldé s a budai 
vezér is Landorfejérvárnál táborozván a mint írók, megitílheti 
hűséged, ha ez ilyen készületeket, hadakat nézhetjük-e mi csak 
szemmel. Megnyugodjék azért hűséged abban, hogy mi hatal
mas császárunknak tökéletes igaz hívei vagyunk, de látván ez 
nagy készületeket, magunkra és szegény hazánkra való vigyá- 
zásunknak s ótalmazásának nem akarunk megfogyatkozni, a 
mennyire az úristen nekünk is erőt s egészséget ad. Ha vigyá- 
zásunkat értik azért, semmi egyéb gonosz végre nem kell magya
rázni, hanem az ittkin való állapotoknak s végbeliek fenyege
tőzéseknek, készületeknek s a meglőtt példának, s az recens 
memóriáknak elménkben tartásoknak; de mi senkit bántani nem 
szándékozunk, sem akarunk, csak nekünk hagyjanak békét; 
hatalmas császárunk kegyelmes igíretiben, szavaiban s az kajme- 
káméban is ótalmazzon isten hogy mi kételkednénk, de mivel az 
kikre most a hadi expeditio .bizattatott, úgymint Húszain pas- 
sára, ki tavaly is reánk jött vala, kezében lévén az fegyver, az 
tavalyi állapat is nem succedálván neki, mi neki nem hihetünk. 
Ha azért bevinnék az hírét táborban szállásunknak, hadainknak 
szaporítását, egyébre ne tulajdonítsák az magunkra s országunkra 
való vigvázásnál, s ha kegyelmed azt itíli jobbnak, hogy meg
jelentse táborban szállásunkat, álljon az kegyelmed hűségén s 
tetszésén, kinek szép ratióit is adhatja. Cui de cetero sat. Datum 
in civitate nostra Alba Iulia die 28. Iulii, anno domini 1637.

Gl. Rakoczy m. p.
P. S. Ez levelünket immár pecsételtetni akarjuk vala, 

érkezék szintén most hírünk az budai vezér felől, hogy megindult 
volna Landorfejérvártól, de igen-igen lassan megyen Buda 
felé; kiről ismét ez jövő két—három nap alatt tudjuk, érthetünk, 
és valamint fogja magát viselni, ismét hűségedet tudósítjuk.

Czlm: Generoso Stephano Réthy de Al-Torja continuo in fulgida 
porta ottomannica oratori nostro etc. fideli nobis dilecto.

R é th y  k e z é v e l : 1637. allatae per postam Transalpinensem, exhibitae 
20. Augusti hora 3 pomeridiana.

Eredeti.
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II. 1637. a u g u s z t u s  27.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Hűséged 2. praesentis írott levelét nekünk megliozák. Az ve

zérnek indulását és ide ki való jövetelit értvén, elküldöttünk hoz
zája látogató levelünkkel s akaránk hűségedhez is ez levelünket 
küldeni. Mi, istennek hála legyen, még eddig csendes békességben 
és tűrhető' állapattal vagyunk s vigyázunk, még táborban nem 
szállottunk, de úgy látjuk, azt el nem mulathatjuk, mivel úgy hall
juk bizonyosan, hogy az ittkin levő tatárokhoz derekas tatár jött 
volna ki csak mostanság Krímből, sőt maga az uj hán által 
akarna és igyekeznék költözni az vizen, melyekre képest azt sem 
tudjuk, mely órán ki kellessék szállanunk, hogy vigyázatlanoknak 
lenni ne láttassunk.

Az mi dolgokról hűséged ír, kegyelmesen agnoscáljuk 
azokról való tudósítását; ezután is hűséged igen szorgalmatos 
vigyázásban, értekezésben lévén, az papirossat, tentát ne kimílje, 
nekünk mindenekről gyakorlatossággal írjon.

Mi olyan hírt is hallunk, hogy amaz Húszain aga, a 
magyarul tudó, ott volna az táborban, és Székely Mózes szolgái 
is volnának, s magát is Székely Mózest ki akarnák indítani az 
vezér után. Ez ilyen dolgok felől hűséged ha mit értett vagy 
értene, akár nagyot akár kicsint, el ne mulassa nekünk szorgal
matosán éjjel nappal megírni. Memhet pasa ő nagysága ha ki
érkezik, főemberünkkel is meglátogattatjuk.

Ha valamint a portán szó lenne, miért kellett nekünk 
Haller István uramat az lengyel királyhoz küldenünk, minden 
bizonnyal helyesen felelhet meg hűséged: minket a király igen 
becsülettel hivatván menyegzői lakodalmára, úgy küldöttük 
oda legkiváltképpen azért, hogy az máramarosiak között már 
alkolmas időtől fogva veszekedést kezdettek az lengyel szomszé
dok, sok károk is lőttek mind az két részről, kiről az ország- 
gyűlésében is ittbenn az máramarosiak egy néhányszor suppli- 
cáltanak, s azt akarnánk eligazítani.

Szerencsi jószágunkból mennyi marhát vittenek volt el az 
egri törökök, annak regestrumát extractus formán ím megkül- 
döttük hűségednek.

Az mely török Toldalaglii uramékkal kijött vala, azt mi 
egy udvari szolgánkkal Brassóig késértettük vala el, az útban 
rútul emlékezett felőlünk, nyilván mondotta: Ebek! ím soha nem 
felejti el hatalmas császár az tavalyi cselekedeteteket, meg- 
higyjétek, hogy bizony megadjátok annak még az árát; több 
fenyegetőzési is voltának, kire nézve annál inkább kell mi nekünk

23*
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vigyáznunk; még azt is mondotta: Csak heában, mert titeket 
hatalmas császárnak meg kell nyomni. Mely szavaira nézve ki 
csodálhatná, ha mi másunnat is segétséget hozatnánk, de még 
mi azt eltávoztattuk s ezután is eltávoztatjuk, csak tartsanak 
meg szabadságban és békességben, kit ha praestálnak, mi bizony 
soha senkihez nem ragaszkodunk s nem kötjük magunkat hatal
mas császáron kivűl. Székely Mózest is emlegette az a török igen, 
maga itt, bizonnyal írjuk hűségednek, becsülettel gazdálkodtat- 
tunk neki s mikor elbocsátottuk 200 tallért, 10 sing atlaczot, egy 
aranyas fedeles kupát, egy szép török kocsit, 4 lovat hámostól, faj- 
londis posztó burítékostól, szolgáinak 100 forintot adattunk.

Hűségednek mindenfelé szeme, füle legyen, Zölfikár szájával 
kegyelmed ne egyék, ne ó' parancsoljon hűségednek, hanem hűsé
ged ő nekiek, meg ne hagyja magát tőle csaíatni, ismeri jól hűsé
ged őtet, s maga authoritássát s egy ország és fejedelem becsü- 
letit viselje ugyan meg, mely legyen becsületire s tisztességére 
kegyelmednek is. Kegyelmed nekünk mind magaviselésével, szép 
szavával jő akarókat igyekezzék szerzeni s minket mindenekről 
idein tudósítani. Secus non facturus. Cui de cetero sat. Datum in 
civitate nostra Alba Iuliadie 27. Augusti, anno domini 1637.

Gl. Rakoczy m. p.
Czim : Generoso Stephano Réthi de Altorja sat.

Eredeti.

III. 1637. s z e p t e m b e r  7.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Istennek hála, mi még eddig is csendes vesztegségben 

vagyunk, Mehemet passát ő nagyságát is bizonyosan értjük, hogy 
az táborban érkezett s az két vajdák is még le nem szállottának, 
táborban vannak, melyekre nézve noha ennekelőtte mi is írtuk 
vala az nagyságos vezérnek és kegyelmednek is, hogy tábor
ban akarnánk szállani, mindazáltal hatalmas császár kegyel
mes igíretihez és az nagyságos vezér biztatásához való ragasz
kodásunkból azt eddig elhalasztván, az alatt találkozék ez 
napokban ilyen dolog. Ment volt be szebeni híveinkhez paraszt- 
ember köntösben egy oláh kém ember, az ki Csizmadia István
nak nevezte magát, ott kezdette beszélem Horvát István cre- 
dentionalis czédulája mellett, miképpen igyekezze a fényes porta 
Székely Mózest behozni ellenünk Erdélyben (kiről az nagy
ságos vezérnek írván, páriáját kegyelmednek bekiildöttük, abból 
mindeneket megért, hogy ujobh megírásával papírosat ne 
töltsünk) és offerálta is magát, ha mit izennek Székely
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Mózesnek, ő megmondja, mert ötét a végre küldötte Horvát 
István ide ki Székely Mózes hírével és akaratjából. Azok 
mint igaz híveink megfogtatván az oláhot ide küldötték, s itt 
megexamináltatván, erős hittel vallotta mindazokat, az melyeket 
az vezérnek megírtunk. Melyre képest immár magunkra és 
országunkra való vigyázásunknak nem akarván megfogyatkozni, 
holott maga kegyelmed is megitílheti, ilyen nyilván való valláso
kat az ellenünk való ártalmas igyekezet felől mulathatunk-e el 
csak vesztegléssel: mi is az országbeli rendeknek ad diem 10. 
praesentis mensis, a mely holnapután leszen, székeshelyekben 
táborban jó készülettel való szállást parancsoltunk, magunk itt 
leszünk helyben veszteg s vigyázván mindenfelé, ha tovább ért
hetjük mégis az ellenünk való igyekezetei, mezőben is kiszállunk, 
és istennek nevét segétségül hiván, magunk oltalmára restek nem 
akarunk lenni. Ezeket jó alkolmatossággal így declarálhatja ke
gyelmed az vezérnek, s ellenben pedig azt is megmondhatja, a mint 
Székely Jánostól is megírtuk kegyelmednek, csak minket szabad
ságban s békességben tartsanak meg, igaz hűségünkben minden
kor való megmaradásunk felől soha hatalmas császár és a fényes 
porta ne kételkedjék, és ha mostani székeshelyekben való szállá
sát is az ország népének említenék, egyéb semmi oka nincsen az 
magunkra való vigyázásnál. Most is az ország adaját naponként 
készítjük, az szokott ajándokkal be akarjuk az ő idejében kül
deni, s csak szabadságunk, békességünk meglegyen, fogyatkozást, 
a mi igaz hűségünkben az fényes porta nem talál. Kegyelmed 
azért instáljon sollicite az nagyságos vezér előtt, ő nagysága jól 
tudja, minden diffidentiák, az tavalyi veszekedések s ez mostani 
nyughatatlankodásunk is az elfutott árulóknak hamis vádiások 
miatt volt s vagyon, ő nagysága azért maga bölcs itíleti szerént 
által láthatja, ha annak eleit nem veszi, hogy afféle hamis vádiá
sok tolláltassanak, soha nyughatatlan búsítás nélkül ő nagyságok 
nem lehetnek. Azért kívánja kegyelmed ő nagyságától azt, lám 
magoknak is Székely Mózeseknek kedvek volna elébbi állapat- 
jokra való kijövetelekhez, bocsássa és küldje ki őket ő nagysága, 
ne terheljék és ne untassák a fényes portát untalan, hanem 
inkább itthon békességben lakván az ország népével együtt, 
legyenek igaz hívei hatalmas császárunknak. Ha pedig erre nem 
menne semmi lőtt okon az vezér, ad extremum instáljon kegyel
med azon, akár csak küldjék el Rhodusban vagy hova, távul az 
fényes portától, ne lehessen mindennapi módja s alkolmatossága 
a,z ő nagyságok búsításában és hamis vádolkodásban; s micsoda 
füllel hallja az vezér és micsoda inclinatiót mutat affelől, a mit 
kegyelmed eszében vehet s a mit mond, nekünk szorgalmatoson 
megírja kegyelmed.

16. Augusti írott kegyelmed levelét is elvöttük, s az mely
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dolgokról tudósított, azoknak micsoda progressussa lőtt azután 
is, mint lőtt az persa követ szemben császárral, micsoda aján
dékokat hozott, azután való tractáltatása miben lőtt, miért jött 
volt s mivel bocsáttatik, az minek kegyelmed végére mehet, igen 
okosan és szorgalmatosán igyekezvén végére menni, minket 
voltaképpen és igen diligenter tudósítson. Memhet passához mi 
elküldtünk postaképpen s mihentest onnét válaszunk leszen, 
bizonyos emberünk által is tisztességes ajánkékunkkal meg fogjuk 
látogatni.

I tt  olyan hír foly, az tatárok az lengyelekhez állottak 
volna. Oda fel mégis hadakoznak, hol egyiknek hol másiknak 
succedál a victoria.

Most császár ő felsége ad 21. Septembris hirdetett Magyar- 
országnak gyűlést, minket is hivatott ő felsége, kire nekünk is el 
kell küldenünk, mert magyarországi jószáginkra gondot kell 
viselnünk.

Kegyelmed minket mindenekről tudósítson, arról is, ha az. 
persáknál találnánk-e szép tigris, párducz bőröket s jó lovakat, 
s ha találni tigris, párducz bőrt, s látná kegyelmed, hogy 
elvennék mások, vegyen kegyelmed igen-igen szép öreg tigris 
bőrt tizet, párducz bőrt 24 minden bizonnyal, valakitől felkéri 
kegyelmed az pénzt, de megküldjük szent Demeter napjára ó 
szerint; ha lovakat találni, arról is tudósítson kegyelmed. Egyéb
képpen is pedig semmit az szorgalmatos vigyázásban hátra ne 
hagyjon, dolgainkban serényen forgolódjék, azokban mindenfelé 
szeme, füle legyen, mind kedves és kedvetlen állapatja felől értsen, 
tudjon mindeneket s papirossát, tentáját tőlünk ne kímélje, 
mind magunk dolgainkról s egyéb hírekről, állapatokról is 
gyakorlatossággal voltaképpen tudósítson. Secus non facturus. 
Datum Albae Iuliae die 7. Septembris, anno 1637.

G. Rakoczy m. p.
Rákóczy keze írása: lm  száz cemkin (!) aranyat is küld

tünk, kegyelmed ezen vegyen ilyen skofiom aranyat és ezüstöt, az 
minemű az beküldött, ki olyan szép sárgák s vékonyak legyenek, 
aranyat papirossal nro 50, ezüstöt viszont papirossal nro 16.

Ez az cemkin (!) arany 200 gréczi tallért teszen, minden gré- 
czi tallért 120 oszporára tudván teszen asperos nro 24,000. Az. 
skofiomnak papirosát vehetné, úgy pro asperis nro 275 kell 
venni, ki teszen tallért nro 2*/2 közönségest, kell az aranyat venni 
nro 50 papirossal, ezüstöt 16 papirossal. Ilyen sárga selymet 
egy nitrát visszáltat.

Czím nincs.
Eredeti.
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IY. 1637. o k t ó b e r  20.

Illustrissime princeps ac domine domine clementissime. 
Fidelium servitiorum humillimam oblationem etc. Az úristen 
mindennemű üdvösséges áldásit terjeszsze nagyságodra.

Jobb alkolmatosságot kegyelmes uram kévánni sem tudtam 
volna istentűi (az leveleknek kajmekámnak beadására, elolvasá
sára és azon egy avagy két órában hatalmas császárnak is érté
sére való adására), minemű engedteték. 17. praesentis érkezvén az 
posta naptámadatkor, mindjárást Zöldfikárral együtt alá menénk 
vezér kapujára s beüzenék tűle az vezérnek, hogy az nagysá
god postája érkezett. Ezalatt immediate érkezett császártúl 
Szkiderbűl (immár ismét most ott lakik) egy bejáró öreg legény, 
császár hivatja az vezért, s mindjárást sietséggel az belső házá- 
búl kijővén az második házába, magát gondolván széket hoza
tott, az ajtó közbe mindjárást behivata. Eleiben jutván, köntössé- 
hez békélvén nagyságod méltóságos nevével illendőképpen salu- 
tálám, melyet honorate acceptála, s az leveleket maga kezében 
adám, kérdéazt mindjárást: Vagyon-e a fejedelemnek az levelek 
mellett szóval való üzenete, mivel hatalmas császár hivat, adhas
sam értésére azt is ő hatalmasságának. Látván azt kegyelmes 
uram, hogy olyan futó útjában vagyon, megkövetvén mondám neki, 
hogy: leszen valami egy nehány szóval való üzeneti is az én 
kegyelmes uramnak nagyságodhoz, más órában azt is megjelen
tem nagyságodnak. Ezek után kegyelmes uram maga kivevé az 
atlacz custodiábúl az levelet, látá, hogy török írás, nyujtá Zöld- 
likárnak, interpretálja, az maga sescretariussa is melléje álla 
Zöldfikárnak, az hűl megakadott az expositióban Zöldfikár, 
az secretarius declarálta hamarább voltáért, és így mikor az 
Mehemet passa és az vajda felől való emlékezetre jutának, hányni 
kezdé az fejét, esze vészé jó kedvének, mindazáltal nem is inter- 
rumpálá az levél declaratióját, mind végig elhallgató s mondá 
cum exclamatione: H aj! h a j! nagy dolog ez s nagy gyalázatjára 
vagyon hatalmas császár portájának, hogy ilyen hihetetlen az 
fejedelem hatalmas császár kegyelmes athnaméjában, naméjában, 
minapi kaftány mellett való szép írásinak semmi helyt nem 
ad, annakfelette az oláh bég dolgaira mi gondvüselése vagyon 
az fejedelemnek, nem ő igazgatása; ha Máthé vajdát hatalmas 
császár nem akarta volna avagy nem akarná va jdaságában meg
hagyni, azfelől magának az fejedelemnek is ha parancsolt volna, 
avagy ha mostan parancsolna is hatalmas császár, fel kelletnék 
ülni és az vajdát meg kellene fogni, mint ennekelőtte való feje
delmek azt megcselekedték, itt tetszenék meg az igaz hűség. 
Ezeket tiszted szerént te is igen kevés szóval az uradnak így
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írd meg. Ezeket az szókat kegyelmes uram sine augmento 
aut diminutione írom nagyságodnak; nem is engedtetek, hogy 
ezekre vagy két szóval replicálhassak, mert hertelen felkapd 
magát, az császár inassa is utánna, udvarának főfő emberi mind 
hallották ezt, az magyar stylust nyujtá Zöldtikárnak, megha
gyd, hogy ő is transferálja, az másikot elvivé magával, tudom 
exhibeálta császárnak.

Ezek után kegyelmes uram tegnap reggel újabban felme
nőnk vezérhez, Ibraim effendi is ott vala, az gyulai török dol
gát és azon kűl való nagyságod kegyelmesen nekem írt dolgo
kat is megfordittatván törökül, az Zöldfikárnak adott levél 
translatiójával együtt beadók, Ibraim effendinek nyujtá az vezér, 
az gyorsan magában perlustrálá s visszaadá. Zöldfikárt az vezér 
oda magához inté, suga neki, ezzel kifordulván előle, kérdé az 
vezér, hogy ha írtam nagyságodnak; mondám, hogy készen va
gyon immár az én írtam levél s megparancsold, addég ott legyek, 
meddég ő is megíratja az nagyságodnak való levelet; ott mulat
tam addég, meddég elkészítették, és ismét behívatván magától 
adá kezemben, immár sziligyebben szóla. Egyébnek nem itílem 
az elsőszöri keménységét, hanem hogy az császár inassa is mond
hassa meg császárnak, miképpen lőtt vele való szembelétem. Az 
levelet nagyságodnak kegyelmes uram megküldtem mind az budai 
vezérnek való parancsolatnak újabb qualificatiójával együtt. 
Vezérnek súgása Zöldfikárnak ez volt: A gyulai török pénze 
igen nagy emberé, magunk is írunk újabban felőle.

Nem kicsin kegyelmessége mutatódék meg az szent isten
nek kegyelmes uram ez kicsin iidő alatt való mostani motusban 
is, mely igen nagy titkosképpen lön deliberatiójok elindított 
practikájokban, s mely szép világos napfényre hozá az úristen 
gonosz szándékokat; de ők azt nem tudják szégyenleni, gondol
ják azt, hogy azt senki bizonyoson nem tudja.

Elsőbe kegyelmes uram mikor az vajda felől liozák ide 
az hamis híreket, az moldvai vajdának este késén kapu betévén 
érkeztek klarássi s mindjárt kaput nyitottak nekik, megmondták, 
hogy honnan jöttek s vezérnek hoztak levelet, az moldvai sza- 
rájban mentek hálni, és ott beszélették az én ott lakó praebendá ■ 
idusomnak ezeket, virradt előtt hozzám jött titkon és megbeszé- 
lette, elébb tudtam az kajmekámnál: Az vajda elfutott minden 
hadával vissza Tergovistyán félj el az havas alá, magyar segét- 
sége is érkezett oda, s az mely rész hadát elöljáróban az hatmán- 
nal az Prutt vizén túl Eszmely felé bocsátá vala, azok után 
postáját küldte volt, hogy mind szekereket, éléseket hagyják el, 
és sietséggel jöjjenek alá az vajda után; azok az szerént vissza
térvén, hatalmas császárnak két faluját az Prutt mellett eldul- 
ták, praedálták, mindennemű jovakot elvitték. Ehezképest
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kegyelmes uram tovább egy liétnél az vajda kapikihái sem 
császár udvarában, sem vezér kapujára nem mertek feljőni, fél
tek nyavalyások igen; én minden nap felmentem, néztek fél-fél 
szemmel, mivel híre az volt, hogy magyar segétsége is érkezett 
az vajdának; egy nehány főfő csauszok magamnak is mondták, 
hogy az vajda mellett magyarok is igen vannak, kiknek meg
mondtam : azok az magyarok, kik ott vannak, az vajdának fize
tett szolgái azok, sok magyar telepedett oda régoltátúl fogván, 
az hűl az fizetést hallja az szolgáló ember, oda megyen, de azo
kon kűl való magyarok, felelek arra, egy is oda nem ment. Mind 
ezek alatt az passának érkezett postája, s az vezért külömben 
informálta, annakutánna úgy jövének elé az vajda kapikihái. Teg
napelőtt mulék egy hete, hogy az harmadik kapikiháját Leonta 
árulást az vajdához kíildék el, s mostan oda vagyon. Kajmeká- 
mat sollicitálták sziligtár passa és Ibraim effendi, mivel ők 
egyaránt patrocinálnak az vajdának, mivel magok is egyféle 
nemzetek és egy várasiak, igen atyafiképpen élnek egymással. Ez 
mostani ide való írása nagyságodnak kegyelmes uram az vajdá
nak nem kicsin hasznára vagyon, mert csak immár is mind csá
szár udvarában, vezér kapuján publice beszélik egymásnak, hogy 
az erdélyi király szerzetté meg az oláh bég dolgát hatalmas 
császárnál; mint értem, immár kaftánt készítnek neki, de első
be, itílem, valami főfő bojároknak kelletik bejőniek, valami színt 
csinálnak ez mostani gyalázatjoknak.

Az persa legatus kegyelmes uram igen kedvetlen való 
securitással vagyon, az mely szarájban vannak, mind az két 
kapuján csorbacsiák vannak jancsárokkal, senkit az élés hordó 
csauszon kűl oda be nem bocsátnak, immár egy nehányan közű
lök ez pestisben meg is holtak. Ezelőtt való utólszori írásomban 
nagyságodat tudósítottam vala erről is, hogy az jediculába 
tisztítottak helyt nekik s oda vinnék, mivel onnan által rossz 
hírek jöttek, de valami okbűi posthabeálák. Az az hír ilyen: 
Vann körűi való tartományt az persák eldulták, rablották, éget
ték, igen nyilván mondják; az penég oly helyen vagyon az Vann, 
hogy azon kelletik elmenni az hadaknak Muszulra, onnan tizenöt 
napra Bagdádra; ez legatus azzal excusálta magát: Az ón uram
nak avagy országának tetszéséből, akaratjából azt nem csele- 
kedték, nyilván tudom, mely ha történt is lenni, azféle gyűlvész 
prédáié, tolvajsággal élő külömb-külömbféle nemzetségben álló 
latrok cselekedték, kivályképen az kürt nemzet, s így maradtak 
szállásokban meg; expeditiójok felől penig semmi egy csepp hír 
is nincsen, mely ha szinte lenne is, egy az tájban leszen, mikor 
maga is hadra való expeditiora megindul, látom, igen készülnek, 
meg is vagyon kegyelmes uram parancsolva, hogy minden hadra 
valók készen legyenek, mert bariánt sem várja itthon meg csá
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szár. Egyik látható jele megindulásának ez, hogy az pénzt per fás et 
nefas igen gyűti. Egy Thoma neű görögöt expediáit volt ez tavasz- 
szal Muszquaországra ugyan császárhoz, azzal együtt vagy 20 sző- 
csök is mentek volt el vele nyusztbőr vásárlásra, azokra az kozákok 
reá találván, mind egyig levágták, valami pénze volt annak az 
görögnek, minden helyeken felkerestette és elhordatta, igen értékes 
ember volt, csak szinte házait adták meg feleségének, gyerme
kinek. Tegnapelőtt kaftányoztatá fel az negyedik vezér Csivan 
Mehemet passát is, s tegnap költözék által tengeren misziri pas- 
saságra, az adott in paratis háromszáz ezer tallért, nyilván való 
dolog, kétszázezerinek magáébúl tötte szerit, az többinek az zsi
dók, jobb szerencséje vagyon az pénz gyiittésben, hogysem az 
hadakozásban; csak ez minap is megmondta azt szemibe az bátyja 
Musztafa szultán, hogy: ne ügyekezzél te azon, hogy birodalma- 
dot terjeszszed, csak oltalmazhatnád az mi reád maradt, mert 
az te kegyetlenségedért és sok ártatlan halálért az te szablyád- 
nak éli kivonódott, magamot is meg akartál egy néhányszor ölni, 
de te nekem semmit nem árthatsz ; erre való haragibúl elküldte 
innen császár uj váráhúl Iszmir neű helyben tengeren túl, 4 
száz vizen való mélyföldnyire mondják. Ezt is mondják egy
más között: maga bátor ne menjen hadra, mert szerencsétlen. 
Az Féketetengerrűl is kegyelmes uram az gályák 40 mind teg
napelőtt bejövének semmi haszonnal, kárral, mert nagy része 
pestis mia elholtak. Azák is oda vagyon, más lakik benne, melyet 
nemkülömben szenvednek, mintha Magyarországban az vég
házai egyikét elvötték volna; felette nagy impedimentumára 
vagyon ezeknek, az kik arra jártak, azok mondják, az vaynak 
(így) dereka arrúl jött, egész Keféig alá immár szabadon járhat 
az kozák. Egy háromszéki rab, ki odajárt, most lapátos, jött 
vala hozzám, az beszélé meg, hogy ők bizony nem mertek oda 
menni Azák segétségére, hanem igen messze földre mentek más 
felé; nyilván való dolog, hogy az kajmekám vízi kihája bizony 
be nem mere jőni, meddég császárnál meg nem szerzé dolgát, 
valamint ezután jár. In reliquis sat. Datae Constantinopoli 20. 
Octobris, anni 1637.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor fidelis 

Stephanus Réthy m. p.
P. S. Kegyelmes uram, Kínán és Húszain mázul vezéreket 

Drinápolyban mondják lenni, nem is mernek addég ide bejőni, 
meddég innen meg nem engedtetik az bejövetelre való liber pas
sus, valamint azután leszen dolgok. Kínán passa penég elindul
ván az táborbúi mindennemű jovait, mely vele volt, az Fekete
tengerre indította volt hajóra, jövő utjokban az hajóba való
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puskaporba esett valami szikra, mind felhányta, emberestül oda 
vagyon, ez elmúlt estve hozák nekem hírül. Mehemet passa is 
visszaszállott Babára, igen törekednék hazafelé az táborbúi, 
most is úgy értem, hogy behijják ide ad consultandum, mert 
consiliosus embernek tartják, noha nem igen kezde effectuálhatni 
semmi hasznos dolgot hatalmas császárnak való szolgálatjában. 
Budai vezértűi egy néhány szekerek érkezének tegnap valami 
császár számára való honoráriummal; az minden ide való írása
kor jól informálja az portát nagyságod részérűl, sőtpenég mint
egy fideiussor kötötte magát az vezérnek írt levelében (mint csak 
tegnap is mondá az ittbenn való hasznadára), hogy nagyságod 
jó szomszédságot tartat az végbeliekkel; egy nehány rabokat is 
küldött he, egyiket mondják oda fel valónak, az többit erdé
lyieknek.

Tegnap jőve hozzám kegyelmes uram egy jó termetű ifjú 
legény, nagyságod csetneki jószágabeli fiú, Hajdó Sebestyén fia, 
György neve, hét esztendeje mondja, hogy Ráczkövin, mondja, 
hogy elfogták volt, valami marhája keresni ment volt alá, itt 
vagyon császár kapucsiájánál Szulimán agánál, alázatoson kö
nyörög nagyságodnak megszabadulása felől. Más magyar rab 
sárvári fiú, igen jó ötves, sok nyelvet tud, szolgálatra való ifjú em
ber, szabados levele vagyon, minden házanépével el akart menni 
Lengyelországba, de én biztattam kegyelmes uram; ez az magyar, 
szót sem felejtette el, igen tisztán szól mint akármely magyar, 
Markó helyében igen jó posta lenne; Thurival szembe juttattam, 
bővebben neki intimáltam szóval ennek állapatját.

Ahmát aga haza jött kegyelmes uram, az ki adóssa ma
radt vala nagyságodnak, ha az adóslevél el nem tévedett volna, 
nagyságod kerestesse fel, netalám ismét elbúdosik; én nem emlé
keztem neki felőle, hogy inkább valamit ne gondoljon; ez infidus 
Lupul vajdánál lakott, ötvössé volt.

Az késeket két párt meghozták, az egyiket az Bezestenbe 
kiküldöttem az áros embereknek, senki másfélszáz oszporánál 
feljebb nem kérte, az is csak egy volt, az többi egy-egy talléron 
kérték. I tt kegyelmes uram akármely főfő emberek legyenek is, 
senki késsel nem él asztalnál, mind csak kalánnal s szegvén az 
kenyeret eszik.

Az görög András visszajövetelét nem érthetém kegyelmes 
uram Brusszábúl, annak háza, felesége Raczgradou vagyon; mi
kor Erdélybe megyen ki, Váradra jár inkább, az Hunyadon 
lakó görögök avagy inkább arnótok esmerik inkább, Mészáros 
Péter feltalálja, csak tudakozzék.

Kegyelmes uram, az úristen ittbenn való ellenségét is nap
ról napra fogyatja; az király zadénak, kit az törökök annak 
neveznek, mellette valói majd mind elhalnak, vagyon csak har
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mad magával életben szakácsával, elholtak az többi; Horvát Ist
ván is mirigybe fekszik, kétség élete ; Petki Ferencznek az úristen 
plfogyatá életét, tegnap temeték el, nem kicsin örömére lehet 
Haller Péter uramnak, immár lásson dolgához.

Az zsidókkal kegyelmes uram igen sok szóval nehezen hét
hét oszporára vittem fel az gréczi tallérokat és szeges tallérokat, 
levelek nálam vagyon, csakhogy egyébféle tallérokat közé ne 
Elegyítsenek.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

1'itkóczy jegyzete : 
iája, délest 2 órakor.

1. Novembris A. I. 16.-S7. Túri János magunk pos- 

Eredeti.

Y. 1637. de c z  e m b e r  7.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram.
5. Novembris Konstantinápolyban írott kegyelmed levelét 6. 

praesentis a tegnapi napon vöttük s akartuk volna, ha elébb 
érthettük volna az dolgokat. Az ide való állapatokról Thuri pos
tától küldött levelünkben tudósítottuk kegyelmedet; egyéb dol
gokat Szalánczi István uram hívünktől, kit ím ez mai nap indí
tottunk meg, kegyelmed mindeneket megérthet. In reliquo eidem 
gratiose propensi manentes. Datum in civitate nostra Segesvár 
die 7. Decembris, 1637.

G. Rakoczy m. p.
Czim : Generoso Stephano Bétlii de Altorja sat.

Eredeti.

VI. 1637. de ez e m b e r  17.

Igaz hűséggel való alázatos szolgálatomat offeráloin nagy
ságodnak mint kegyelmes uramnak. Az úristen kegyelmes uram 
nagyságodnak életét hosszabbítsa egészséges hosszú élettel, s 
mindennemű jókkal megáldja etc.

Kegyelmes uram, Thuri János az posta 12. praesentis 
érkezék ide levelekkel; azon nap Zöldfikárral az magyar párt 
megfordittatám, és másod nap jó reggel, minekelőtte az vezér 
divanbúl alá nem jött volna, Ibrahim eífendivel szembe lőttünk 
az agával és intimáltuk neki minden részeiben, mivel Máthé vaj
dának is ő patrocinál s nagyságodnak is nyilván írom, hogy nem 
gonosz akaraja, ha szavainak hinni kell, mert az levél beadáskor 
is kajmekám előtt megmutatá. Ezkor Maurer uramot is szembe
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vittem vala. Ezeknek utánna kegyelmes uram az vezér is meg- 
juta s behivata, csak Ibraim effendivel vala, post salutationem 
kérdé azt, mikor indult meg az posta nagyságodtól; megmondám, 
hogy tizenötöd napra jutott be az sáros ut és esős idő mia. 
Azután kérdé: Hatalmas császár parancsolatjára az adó beküldé
sét miért halasztotta az fejedelem; arra mondám ő nagyságá
nak : Nagyságos vezér, az én kegyelmes Uram nagyságodnak 
méltó okait, tudom, nagyságodnak megírta, én is nyilván tudom, 
hogy immár egy egész holnapja elmúlt, kogy Brassó várasába 
behozták, honnan harmad napra Havaselföldébe juthatott volna 
az főkövet, ezalatt nagy hertelen megértették, hogy az föld népe 
mind elfutott havasokra imide-amoda, az ország egész Dunáig 
mind puszta, mert az moldvai vajda nagy haddal havaselföldi 
határba beérkezett harmadik konakra; ehezképest az puszta 
országon nem merészlett az követ általjőni, mivel immár az 
Lupul vajda hadai az országban benn volt s az erdélyi határbúi 
nyolczad napra jühetni az Dunára s szerencsétlenségtűi tartott 
az főkövet, mikor ez posta megindult is, Brassóban volt, immár, 
tudom nyilván, megindul, ha lecsendesedtek az hadak. Ezek után 
kegyelmes uram nyilván írom nagyságodnak, Ibraim effendi 
több szavai között kajmekámnak ezt mondá, hogy hátra kell 
Lupult hozni onnan. Az levelet translatióra Zöldfikárnak adá, 
ekkor ezzel bocsáta el.

Az levelek exhibeálása után kegyelmes uram az vezér har
mad nap behivata, monda: Immár hatalmas császárnak értésére 
adtam minden dolgokat, az levélnek páriáját bennhagyatá csá
szár, az posta legyen készen, magad is kapikihaja írd meg az 
uradnak, az adónak tovább-továhb való halogatásával ne biz
tassa az portát, hatalmas császár igen haragos ember, maga 
gyermekének sem kedvez ; az levelet ím megírattam, de tudom, 
hatalmas császárnak egy nehány szavait is bele kell íratnom, ma 
immár abban nincsen módunk. Ismét tegnap is kegyelmes uram 
újabban jó reggel felmentem, de héjába járánk, mert az fővezér
nek írtak tengeren túl mind napestig.

Kegyelmes uram, akarám ezt is nagyságodnak kegyelmes 
tudására adnom. Moldva felől jött be ide egy Nagy Sándor neű 
háromszéki legény, lemhényi fiú, az'atyját esmertem, itt Székely 
Mózes mellé adta magát, Dónát Mátyás tudhatja, mikor jött 
ki Háromszékbűl, honn nem létemben szolgáimnak beszélette. 
hogy _ az húga, kivel egy, Dónát Mátyásnénál lakik, talám nem 
ártana kegyelmes uram magát is kihivatni.

Petki Ferenczet törökek temették el, sok egymássá mara
dott volt ez utólszori vén anyjától, feleségétűi, ezen kűl négy 
feleségét elhagyta volt, Székely Mózesnek is jutott valami ke
vés egymássában, az több részét császár számára vitték el. Az
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mely Szabó András nevű legény Körösi uram szolgája-féle itt- 
benn vagyon kegyelmes uram, annak is jutott volt egy mentéje 
kezéhez Petkinek, Székely Mózes elvétette tűle, magát is fog
ságra akarta vetni, ez is haragjába elhagyta, az várason művel 
széljel az szabóknál, az nímet ágenset requirálta kétszer is, 
hogy instáljon nálam, nagyságodtúl gratiát impetrálnék, mert ő 
látja, hogy soha Erdélyben nem lakhatik, nagyságod kegyelmes- 
sége ha nem accedál, kételensége alatt törökké kell lenni, ha meg
cselekedem, igen titkos dolgokat jelent. Én kegyelmes uram csak 
ilyen választ töttem az nímet ágensnek: az én kegyelmes uram 
árulóiban azt akarnám, szememmel se látnék egyet is, nemhogy 
én annak megmaradásában fáradnék. 0  kész volna nagyságod 
hűségére megeskenni, hogy ittbenn is mivel törökül is tud, hasz
noson ügyekeznék szolgálni nagyságodnak. Az szászsebesi Nika 
neű görög ismét elvetemedett innen, valahova ment.

Az Duna mellől ekkedig kegyelmes uram minden hamis 
hírekkel, itt való vádolkodással mind Húszain aga tartotta Szé
kely Mózest, mostan is egyaránt irogat; hogy Iván vajdát nagy
ságod beküldte Moldvába s Bakón vagyon, azt is o írta volt, ki 
mia bizony nagy rettegésbe, félelemben voltam, ki ha valami 
praetextus alatt bemenne csak magától Erdélyben csak hizel1 
kedni, data occasione nem kellene visszabocsátani, mert neki 
szántalan sok practikái vannak, semmi itt bizony arról nem 
lönne, mert itt is igen gyalázatos ember. Horvát Istvánt igen 
pompáson temették az görögök, mivel pápista volt, magának 
semmie nem volt, az görögök szedtek pénzt egymáson. In reliquis 
sat. Actum Constantinopoli 17. die Decembris, anni 1637.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Béthy m. p.

Egy félíven: P. S. Kegyelmes uram, mégis nagyságodnak 
alázatoson de igen bizodalmason könyörgök, nagyságod kegyel
mesen recognoscálja, az én 130 tallérom most is oda vagyon 
Moldvába, mely incommode cselekedék velem Kernes Tamás 
uram, az kaszákot az moldvai erménynek egy küs dátumért 
kezébe bocsátó, csak értésére sem adatta házamnépének. Lupul 
vajdának két levelei is extálnak, melyben igírte magát az satis- 
factióra, napot is praefigált, melyre meghozzák, ki olyan mint 
egy liquidum debitum. Mindenkor ezféle dologban (mikor az 
satisfactio nem leszen) szokásunk volt, hogy embert is, ha marha 
nem találtatott, arestáltattak az ittkün való magistratusok, ők 
is az szerént reciproce; szegény Béldi Kelemen uram kapitány
ságában voltam tiz esztendeig Kézdi székben, magam is megcse-
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lefedtem. Úgy vagyon, hogy elsőbe az ammoiiitio megvolt min- 
denik részrűl, hogy ha meg nem adatják, arestálnak érette. Ha 
kegyelmes uram meg nem változik valami okbúi, nem sokáig 
dominál Lupul Moldvában, mert ő neki fautora az bosztancsi 
passa volt, ki mostan mázul, tengeren túl adott hatalmas császár 
egy Kara Sabin Hiszar nevű szancsákságot, s elment oda, Kan- 
tamirnek is azt adták vala etc., így kegyelmes uram maradok 
csak az kárban, ha hertelen onnan elrándítják. Mostan ez mi
napi bejött Memhet agát expediálá kajmekám ő nagysága Lu- 
pulhoz, eddég ott vagyon.

Tegnap vágata le hatalmas császár egy cipriai főkadiát; 
az ottvaló gubernátort is tegnap bocsáták el, annak is nehezen 
tudtak gratiát szerzeni császártól.

Az zsidók kegyelmes uram igen sollicitálják az tallért, ké
szen tartják az aranyat.

Ez elmúlt napokban kegyelmes uram Temesvár felől ilyen 
hírt hoztak vala vezér Amhet passának, hogy az sógorát, kinek 
az feleségével egy mind apával, anyával, az jeneiek elvitték volna, 
szolgáit levágták. Hivatott vala ő nagysága magához, igen nagy 
emberséggel tudakozók, ha vagyon valami hírem felőle. Mondám 
ő nagyságának, semmit ő nagysága abban el ne higyjen, mert 
nagyságod annál sokkal kiisebb dolgot is tudására ad az fényes 
portának.

Kegyelmes uram, ha való dolog, hogy az székelység sok 
kárt, égetést tött Moldvában, s az Ojtoz utján mentek ki, annak 
nem illenék úgy lenni; bátor az bement utat continuálták volna, 
itt abban csak hír sem lőtt volna; hogy az vajda mellé segétség 
érkezett volt Erdélyből, kiválképpen ezért félő, hogy ha az ki
menetelben valahun zsákmányban ha kit elfogtak volna közűlök, 
és ide be történnék hozni, itt azon mostan az porta meg nem 
indul, mivel idejekorán informálá nagyságod az kajmekámot, s 
mellette mii is az agával Ibraim effendit, kire nagyságod ke
gyelmes uram illik hogy provideáljon, kevés nap múlik, hogy 
kajmekámmal együtt nem volna, néha egy nap kétszer is.

18. die praesentis jó reggel menék fel kegyelmes uram kaj
mekám ő nagysága kapujára, ekkor juta fővezérnek tengerentúl 
való postája ilyen hírrel, hogy az persák mentek volt egy Karsz 
neű vár alá (melyet Beván megvételekor Kínán passa obtineált 
volt negyednapi obsessióval, mivel nem sokan voltak benne 
akkor, s felfelé való helyen is volt, s nem is tudtak attúl tartani), 
s igen megverték őket ez elmúlt novemberben, de azt itt az em
bereknek értelmesei visszaértik.

Ez elmúlt éjjel igen hertelen betegedett kegyelmes uram 
Ibraim effendi, kin nem keveset bánkódik, látom, vezér is, maga 
is látni mene, az secretariussa vezérnek hajnaltól fogva délig



3 6 8 Ρ,ΕΚΕ ÉS BARABÁS.

mellette volt, s mihelyt az megjuta, úgy mene el vezér is. Itílein, 
mirigyes. Otalmazza az úristen háláltál mostan, szűből kévánom; 
nemcsak én penég, hanem minden rendek szomorkodnak rajta.

Egy félíven: P. S. Kegyelmes uram, az vezér levelét nyol- 
czadnapig vártam; azon kűl az mely napot maga praefigála, 
hogy az nagyságod postáját meg nem késlelteti, minden nap fel
mentünk Zöldfikárral érette, egyik naprúl az másikra haloga
tott. Látván azt, hogy csak tovább-tovább halasztja, én nem tar- 
tóztatám tovább az postát, hogy mentői hamarébb nagyságodnak 
kegyelmes tudására lehessen az itt való mostani állapat; vannak 
mostan is az vajdának itt postái, s ha ez két -három napok alatt az 
levelét kezembe vehetem, azon leszek,s leültön küldöm az postáktól.

Maurer uram mikor érkezett, Thuri János immár annak- 
előtte az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént mindeneket 
megvásárlóit vala, csak várta Szalánczi uramot, s vala akaratja, 
hogy kimenjen, de azt találók fel, hogy ha elmegyen, igen nagy 
suspiciót hozunk magunkra, mert itt kegyelmes uram az sok 
szántalan hamis hírek miatt bizony nagy félelemben, rettegés
ben voltunk, kit nagyságodnak meg nem írhatok.

Busznamecsi Ibraim effendi annyira vagyon, immár az. 
szava is megállott, az minden kétség nékűl elhal, talám holna
pot sem éri, ki helyébe én idémbe nagyságodnak itt olyan jó aka
rója meg nem hal, csak ez mostani nagyságod levele praesentá- 
lásakor is igen megmutató, mert azért mind ő csendesíté az 
vezért, látván, hogy valami kedvetlenségét ne mutassa az vezér. 
Az Mehemet passa felől való minapi hír igen megcsendesedék 
kegyelmes uram ; mostan nem utolsó embertűi hallám, hogy bu
dai vezérségre menne, és Musza passa lenne itt való kajmekám; 
az nyilván való dolog, hogy fel akarta vitetni innen feleségét 
császár akaratjábúl, de nem engedtetett, mivel két hónapi kiis 
fia vagyon, talám azt akarta látni.

Az anglussal beszélgeték kegyelmes uram, mivel igen fami
liariter élünk egymással, ilyen hírek vagyon (ez elmúlt pénteken 
hozták Velenczébűl), hogy az hollandusok és hispanusok- 
nak nagy conflictussok lőtt, s az hollandusok triumpháltak és 
két holnapi obsessio alatt Briga nevű várast novemberben obti- 
neálták; talám nagyságodnál kegyelmes uram nyilvábban va
gyon. Nagyságodnak ezt is írhatom, hogy igen titkon kerestenek 
arra oly tudós embereket, kik mesterségesen várak alá szoktak 
port beásni; Babilloniának, mint mondják, nincsen olyan situssa, 
hogy oda kévántatnék etc.

Egy darab papiroson : P. S. Kegyelmes uram, hadra való 
készületi oly, melynél nagyobb egy akármely derekas hadra is 
nem lehet, kétszáz ezer patkónál, száz ezer kapánál (melynek
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egyik vége csákán) többet lioztak az minap az hámorokrúl, min
den egyéb hadra való tábori eszközöket az tárházba! mind 
kihordtak tisztogatásra, melegen szárasztottak öreg lövőszerszá
mokat, azoknak kerekeinek, ágyainak fáit külön-külön hajókra 
rakák és tengeren vivék e l; minden bizonnyal mondják, hogy 
elmegyen az persára s az követeket magával viszi el császár. Az 
mely persa megadta volt Revánt, az elhitette császárral, hogy 
lövéssel meg nem veheti Babilloniát, de oly helyet tud, hogy az 
Eufratest elvettetheti mellőle. Beszélik azt is, mivel szernyő drá
gaság vagyon oda által, egy sinik árpát vesznek egy talléron, az 
ki igaz, olykor indulna meg, mikor immár az uj abrak elérkez
nék, ha szinte Európára fordítaná is hadát, kit isten ne enged
jen ; készséggel vagyon, mostan 300 sajkákot csinálnak az Fekete- 
tengerre, Azákra mennek, másfelől szárazon akarnak reá menni. 
Az misziri Húszain passa, ki mostan jő Miszirből, híre az, hogy 
azt bocsátja császár Azák megvételére. Tegnap kaftányoztaták 
meg kegyelmes uram az tavalyi budai vezért Naszuh Húszain 
passát, nagy pompáson jőve s mene ki császár divanjából, vala
mint leszen végtére dolga; Kínán passa is divanülő vezér; ezeken 
kűl Ahmet passa, Húszain passa és sziliktár Musztafa passa, 
noha ez nem divanülő vezér, de ennek is adtak vala ajándékot, 
mivel ez éjjel nappal császárral vagyon.

Ozím : a szokott a fejedelemnek.

Réthy kezével; Posta dimissus 24. Decembris mane.

Rákóczi) jegyzete: 8. Ianuarii Gyalu 16:18. reggel 6 s 7 óra között 
Túri János czimeres posta.

Eredeti.

YII. 1637. d e c z e m b e r  29.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

uristentűl nagyságod áldott legyen minden dolgaiban etc.
Kegyelmes uram, Thuri János az posta innen elmenetele 

után is ötödnapig sollicitáltam vezér kajmekám ő nagyságától 
(maga szava szerént) kivenném nagyságod levelére való válasz- 
tételét, de semmi nem kele benne. Tegnap az palotából behivata 
s csak ilyen szóval resolválá magát: Nem itílem immár szüksé
gesnek lenni, hogy többször írjunk az adó felől, holott csauszunk 
is elekedig oda érkezhetett, tudom, immár az oláh bégek is ki-ki 
helyére ment. Tudom nyilván kegyelmes uram, hogy az levél 
készen volt, de hogy az Lupul vajda postái érkezének és Iván 
vajdának két levelét is hozák, kiket Bereczkbűl írt volt oda be 
Moldvába s tudom azon kűl maga is írt volt az vajda, úgy kezdé 
az vezér egyik napról az másikra halogatni az levél elkészitteté-
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sit. Ugyanazon posták által kegyelmes uram valamint informálta 
Lupul vajda az portát az ottkün való állapatokrúl, Zöldfikár 
hírmondani titkon magátúl az moldvai kapikihákhoz ment, ott 
neki öt sing skárlát posztót adtak, azon nap nekem az egyik 
kapikiha szolgája megmondd igen nagy titkon, soha nekem 
semmi hírt meg nem monda Zöldfikár, noha kérdezősködtem 
tűle. Azon klarások hozták hírül azt is, kivel rakva az porta, 
hogy az magyarok Tatros felől az kik kimentek, nyolcz százat 
azok közűi az vajda hada levágatott, az utat bevágták volt elüt
tök, elevent negyvent fogtak, sokaknak fejeket megnyuzatta és 
mind az több elfogottakkal hozzák ide be, ki ha úgy leszen ke
gyelmes uram, bizony megkévántatik itt az okadás, ha helye 
leszen, mert csak az adóval érkeznek vala be, mind szenvedhe- 
tőbb volna. Mivel az úristen az halál kapujáról yisszahozá 
ruznamecsi Ibraim effendit minden rendbeli emberek remény
ségek kűl, isten után csak nála az bizodalom legfőképpen. 
Mivel császár is mindennemű javait regestráltatta volt Ibrahim 
effendinek, noha bizonnyal mondják kegyelmes uram, hogy 
maga s az anyja is könyveztek, kesergettek, szánakoztak érette, 
ehezképest az Lupul kapikihái örültök, örvendeztek rajta, 
hallván, hogy halálát várják, pro ludibrio tort csináltak, juho
kat metszettek, tehenet vágattak, imide-amoda étket küldöz
tek, szegényeket behivattak, magok is nagy víg lakásban voltak; 
egy nap immár, hogy az úristen megjogittá (így), mostan divän- 
ban sem jőnek, igen búsulnak, nem tudom mint maradhatnak 
meg miatta. Tudom bizony, teljességgel azon vagyon, hogy Lupul 
tovább ne maradjon vajdaságában; sziliktár passa is ő érette 
mindent cselekedik, mivel nekik igen jó correspondentiájok va
gyon, egy nemzetek s egy városbeliek. Nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak könyörgök, adományával bátor csak kettőt, 
legfeljebb három igen jó akarókat állasson, akárhul gázoljanak 
az többi, nagyságodnak igen nagy könnyebbségére leszen.

Semmi újabb hír itt mostan kegyelmes uram nincsen, kiket 
Thuri János által nagyságodnak kegyes tudására adtam. Hatal
mas császár hadra való indulását martius megmutatja ; nyilván 
valóba készülnek minden rendek mostan is, de nem tudom, az 
idő mit hozzon magával; csak más ne következnék, kiről ezután 
informálhatom nagyságodat nyilvábban. Ma egy emberem jött 
vala kegyelmes uram hozzám, azt jelenté: ez elmúlt estve szilik
tár kihájánál hált, ott értette egy főembertűl, hogy az sziliktár 
passa mondta, hogy az persa igen messze vagyon, drágaság is 
nagy vagyon, mert négy tallért egy ér kila árpa s négy—öt 
holnapra jutnak oda, de oly helyre megyen hatalmas császár, 
hova két holnapra elmehet, és az ide hátra való dolgokat viszi 
elsőbe véghez. Én kegyelmes uram így hallom, nem úgy írom
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mint igaz hírt, kit az úristen eltávoztasson az ő nagy kegyel- 
mességébűl.

Kegyelmes uram, az posoni gyűlésben ha mi oly conclu
sum, az mi idevaló illendő hírek, nagyságod részeltesse vezért is, 
tudom, kedvesen veszi, noha az budai vezér, elhittem, nem prae- 
termittálja, ha mit írt, hogy ne informálná az portát.

Tegnap szembe voltam az Musza passa szarájában Mam- 
liut agával, sokat tudakozók kivályképpen nagyságod egészsége 
felől, sok szóval kére, hogy nagyságodat méltóságoson salutáljam 
ő nevével, maga is örömest írna, de nem érkezik reá, mert ez két 
nap Budára kelletik felmenni; nagyságod parancsoljon, vala
mibe tud, jó szűvel szolgál nagyságodnak. In reliquis sat. Actum 
Constantinopoli 29. die Decembris, anni 1637-

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor fidelis addictus 
Stephanus Rétliy m. p.

C zim : ά szokott a fejedelemnek.

Rákóczi/ kezével: 15. die Ianuarü lfi.'!8. Margita, estve 6 s 7 óra között 
Bálint deák havasalji vajda postája.

Eredeti.

V III. 1638. j u 1 i u s 24.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum meorum 

sat. Az úristen ő szent felsége nagyságodat életben, jó egészség
ben sokáig éltesse, tartsa meg etc.

Kegyelmes uram, Bonczidán 28. lunii proxime praeteriti 
írt nagyságod kegyelmes parancsolatját vöttem 21. praesentis 
estve felé, szinte igen-igen alkolmatos időben, mert ez elmúlt 
hétfőn noha szinte délig vezér kapuján voltam, de azon nap 
kegyelmes uram sietséggel estve felé hivata mind Zöldfikárral 
együtt az vezér; nem tudván okát sokra fordítottuk elménket; 
mihelyt oda érkezénk, behivata az csausz bassával, látók, hogy 
komor kedvvel vagyon, inassit is mind kiküldé, csak voltunk hár
man benn, két levelet mutata elé: egyik amaz iniquus delator 
Lupul levele, másik az szilistriai Naszuh Húszain hassa levele, 
mindenik török írás, maga előttünk elolvasá, adá Zöldfikár 
kezébe, ő is magában perlustrálá; az vezér nekem való szavait 
kegyelmes uram ezen formán interpretáltatá: Imhol mit írt az 
Bogdán bég Húszain passának, nem kétségesen, hanem nyilván- 
sággal írta, az oláh bég Máthé vajda az havasok alatt ment volt 
alá az erdélyi határ felé és ott egymással végeztek az fejedelem
mel ő nagyságával, hogy Iván vajdát moldvai vajdaságra ez

24*
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mostani alkolmatossággal bevigyék, az fejedelem igen is gyűti 
az hadat alattomban, nem egyéb végre penég, hanem ez okra 
nézve; mit kellessék cselekedni, ideje korán azért adják érté
sünkre. Azért kapikihaja mindjárást írd meg postán az uradnak 
az mi atyánkfiának, annak csak az gondolatjától is távol legyen, 
maradjon csendességben, ha szinte valami boszut szenved is 
ideig, azzal semmit ne gondoljon, gondolja meg jól ő nagysága, 
ottkün Budán létünkben is valamikor ide be portára írtunk, 
mindenkor írásunkban emlékezetet töttünk hatalmas császárnak 
s mind az vezéreknek levelünkben, mely nagy szorgalmatosság- 
gal követi az egész végbeliekkel az békességes egyességet, sőt 
penég ugyan fejünkre vöttük, hogy azon jó szomszédságban mind 
végig megmarad etc. Hatalmas császár mostani megindulásakor 
is penég Szkidertül senki ide hátra maradtakrűl nem emlékezek, 
hanem az fejedelem ő nagysága felől, akkor is magamot kötöttem 
ő nagyságáért, magad is tudod kapikihaja, hogy akkor is meg
mondtam magadnak is, megírnod is megparancsoltuk volt, én
nekem is sok nem jó akaróm vagyon, az hatalmas császár 
postái, kémei járton járnak erre vissza, kik közűi sokak szembe 
sem lesznek velünk, mert tudom, mibe járnak, az itt való állapat 
miben vagyon, az itt való vigyázás vagyon-e úgy, az mint kéván- 
tatnék. Tökéletesen írom nagyságodnak, ennél is bővebben vol
tak szavai, oly igen megfélemlett vala ez hamis vádolkodó hírén, 
majd nem tud vala mit cselekedni, mert mostani gondos állapat- 
jának directióját szernyő csudálatos félelemmel vüseli, kit meg 
sem tudok írni nagyságodnak.

Kegyelmes uram, én ez prolixa oratiójára vezérnek ezt 
mondám csak elsőbe köntöséhez békéi vén: Nagyságos vezér, 
nagyságodat követem, ez hamis vádiásnak nagyságod semmi 
hitelt ne adjon, mert nagyságodnál nyilván vagyon immár eleitűi 
fogván való magavüselése Húszain bassa ő nagyságának az én 
kegyelmes uramhoz, Lupul vajda penég minemű szomszédságot 
követett ekkedig s mostan is naponként öregbíti, nagyságod 
annak is nagy részét immár jól tud ja; ha ez igaz vádiás nagy
ságos vezér, egy szómnak is hitele ne legyen bátor nagyságod 
előtt, sőt ha ezer fejem volna is, mind oda merem kötni, életem 
fogyjon el, ha az végre mostani állapatban ő nagysága arra 
indultatnék. Ehezképest kegyelmes uram másodnap 2000 osz- 
porán jó paripát vők és úti költségére 400 oszporát kelletett ad
nom Rezvánnak, kinek nagyobb részét nyavalyás elköltötte, 
immár nyergeivé volt lova, s egy szolgámnak magam paripámon 
kellett volna elmenni, ezalatt az úristen úgy adá ez örvendetes 
órát következni, melyben az nagyságod kegyelmes parancsolatja 
érkezék, azonnal mintha ujannan születtem volna, olyan lök. 
Annak okáért kegyelmes uram alázatoson könyörgök nagyságod
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nak mint kegyelmes uramnak, nekem kegyelmesen megbocsássa, 
ha mi kicsin szikrája volna is ez hírnek ez mostani íluctuáló 
állapatban, az istennek kedvéjért múljék semmiben, sőt penég 
erre ő nagyságának egy consolatoriát írjon nagyságod, mert 
bizony igen gondolkodó elmével vagyon, ez minapi Lupul vajda 
felől való protestatiót tartja szeme előtt, mert azt is objiciálá nekem 
az szántalan sok szó közt, kire kegyelmes uram illendőképen 
választ töttem ő nagyságának, abbúl semmi okon nem következ- 
hetik ez mostani hamis vádolkodások etc.

Nagyságodnak ez mostani kegyelmes intimatiójábúl értem 
az dési conventusra való menetelét nagyságodnak. Az úristen ő 
szent felsége szolgáltasson kegyelmes uram jó alkolmatosságot 
annak is deleálására, és ha kik authori közűi nyilván találtatnak, 
azoknak is büntetésére maradjon memorabilis poenája, ne lehes
sen szegény hazánkban ennyi sok külömböző secta.

Az mit nagyságod kegyelmesen jelent ez mostani budai 
vezér állapatjában, bizony kegyelmes uram itt is nincsen olyan 
emlékezetben mint ittbenn létében, mert mioltátúl fogva innen 
kiment, és Duna mellől felindult Budára, császár elmenetele 
után sem ez mostani kajmekámnak, sem penég az elmentnek 
itthon létében is egy levelet sem írt, okát nem tudják, ugyan 
nem is imputálja pro kajmekamo, sok idegen dolgokat beszélnek 
felőle. Ha az vezér előhozza az ottkün való nagyságod kegyel
mes (országára való) gondvüselését, tudok mit mondani: régi 
szokása volt az az erdélyi fejedelmeknek, az nagyságod kegyel
mes infirmatiójábúl bővebben.

Ide mostani állapatban való hírek kegyelmes uram: Hatal
mas császár Helephez szállott 21. die praesentis, az mely 
Ibraim csausz kiment vala, tegnap érkezék, visszabocsátá az 
fővezér az nagyságod írására, az oda vitt leveleit is nagyságodnak 
igen kedvesen s böcsülettel vötték, Barian bassa sok szép szók
kal emlékezett nagyságod felől, több szavai között emlékezett az 
neki megigírt tízezer tallér felől is, két hétig mondja, hogy ott 
akar mulatni császár, hogy az hátra maradozott hadak elérkez
hessenek ; az melyre akart menni, arra viz inkább találtatott 
volna, de hogy nyilván mondták, az persa azfelé szoros utakon, 
havasokon per stratagema egy nehány helyeken egy-egy mély- 
földnére is cuniculatim föld alatt hosszú vermesen port ástak el, 
melyhez képest immár más útra, Muszul felé akar menni, hűi 
szükebb leszen az viz ; útja felől ordinantiájok az, hogy in initio 
Octobris obsideálná Bagdádot; az szultánákat visszaküldő ide, 
mufti nem engedte, hogy oda hordoztassa császár. Az urumelli 
hadak, az szilisztriaiak mind eltakarodának az had után, magok 
mind az két vezérek had hajtani kimentek vala kegyelmes uram :
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Ahmet vezér passa tenger mellett kergettette az urumellieket, 
Húszain imssa penég az szilisztriaiakat.

Ide kegyelmes uram minden héten inkább jön s megyen az 
Lupul postái, mostan három rendbeliek vannak i t t ; itílem, vötte 
eszében, hogy nem sokáig dominál országában, mert sem itt 
portán, sem penég császár mellett több fautora nincsen sziliktár 
bassánál, minthogy arnód fi; az elment kajmekám is itt létében 
kedvezett neki, de az fővezér s Ibraim effendinek nem kedvében 
vagyon az is, az ki patrocinálni láttatik neki, ez kajmekám 
penig minden tehetségével azon vagyon, hogy ne duráljon igen 
tovább vajdaságában. Az elmúlt martiusban az mely kapu- 
csiáját császárnak elküldte vala kajmekámságában. Musztafa 
vezér passa az lengyel internunciussal, az is ez elmúlt héten 
érkezék meg más újabban vele jött postakövettel, az mind 
elmentében s mind mostani visszajövetelében látta szemével 
Moldvának puszta, nyomoru sorsát; vezér előtt voltam, mikor 
megbeszélő vezérnek, elmentében az mely falukban ugyan szá
moson voltak, mostan visszajöttében két—három ember ha maradt, 
az hűl kevesen laktak, mostan csak az helye az faluknak, az 
kimenteknek egyik vége Lengyelországban, másik Moldvában, 
úgy mennek sergestűl, semmi lábas marhájok nincsen, apró 
gyermekeket apró szekerkékre rakták s magok vonják, atyjok, 
anyjok utánnok. Zöldfikár mind ez szerént beszélő meg ezeket 
nekem, mikor visszatértünk vezértűl. Ezen kapucsiát immár ez 
két nap expediálja császárhoz, ez mellett, az hova kívántatik, 
ír is az kajmekám; maga igíreti, kiből kegyelmes uram jót 
várok következni isten akaratjábúl. Tegnap újabban postát 
ktilde az hasznadárja Momin aga után, kit minap expediáit 
vala az két vajdához, igen reá vigyázzon az moldvai állapatra 
s az vajda magavüselésére.

Az mely lengyel internuncius érkezék kegyelmes uram 
ez elmúlt hétfőn, mintegy tizenkettőd magával vagyon, kocsin, 
maga noha érmén fiú, de nem valami alacsony állapatbeli lehet, 
az moldvai háznál vagyon szálláson, szépen felöltöztették házát, 
melyre igen nehezen vehette reá magát az vezér, az szokást nem 
tudta-e avagy az ő szernyő nabal természetű elkölcse vitte 
reá, 3000 oszporát rendeltetett volt hétre neki s nem vétette 
fel, hanem 4000 deputáltak azután, azt is kedvetlenül leválta; 
kétszer hivatott immár vendégségre, de addig kegyelmes uram 
nem megyek, veniámot impetrálok vezértűi s elsőbe hozzám hiva
tom, lengyel módra tartom, ha jó malozsát találtathatok, azután 
én is elmegyek hozzá; leveleket kegyelmes uram királytól, hat- 
mántúl, cancellariustúl egy nehányat hozott, kik translatióiban 
voltam occupatus ez két —három napok a la tt; császár részérűl 
kettő volt, egyik 12., másik 25. Maji íratott, nem szinte unifor
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misok voltak, az egyiket pariáltam, az melyben bővebben írtak ; 
az budai vezérnek is kit írtak (azt tudván, hogy szilisztrai bas- 
sa), annak is páriáját vöttem és ez indusával együtt nagyságod
nak küldtem non tarn de necesse, quam de bene esse etc. *) Az 
király levele contínentiájábúl kegyelmes uram nagyságod böl
csen itíletet tehet, ha Lupul vajdát is nem comprehendálja az 
tatárság discursiója, noha nincsen signanter ebben, de az hat
mán levelében ugyan világos értelemmel speciíicálva vagyon, 
hogy az vajda egyik bővebb oka, lengyel stylussal vagyon, azt 
egy lengyelbűi lőtt török fordította meg. Mostani hamis vádlá- 
sában inserálta Lupul mind nagyságod s mind az hatmán felöl, 
hogy azért nincsen egyesség nagyságoddal, hogy keményen 
viiseli magát, s nagyságodat mind az hatmánt nem is aján
dékozza.

Én igen tudakoztam kegyelmes uram, ha hűl volnának az 
Szalontánál elfogott rabok közűi, de itt sohul egy is nincsen 
nálam tudva az egy kereszszegi Nímet Jánosnál, jó legénynek 
mondják, kétszer is üzent nekem nyavalyás, írt is egyszer, hogy 
nagyságodnak kegyelmességét várja istennek való könyörgése 
után. In reliquis sat. Actum ex Bizantio 24. Iulii, 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis
servitor demissus 

Stephanus Bothy m. p.
Egy külön fél- és egy negyedíven : P. S. Kegyelmes uram, 

az patriarchát szegény vén jámbor Cyrillust megfojtatá kaj- 
mekám ő nagysága megfogattatásának negyedik napján 8. prae
sentis, testét ki azt mondja, hogy tengerbe vetették, ki penig 
azt mondja, hogy jediculánál egy küs faluban temették; succe- 
dált más Cyrillus neű, kit én kimenetelemkor kaftányoztatott 
vala fel császár Szkidernél való akkori táborban, mikor Iteván 
alá indult vala; ennek az vén jámbornak szolgája, discipulussa 
volt; nyilván mondják, hogy császár után ment volt s azzal 
aceusálta az fővezérnél, hogy nem igaz religiót vall, kálvinista, 
az hollandussal együtt az ő confessiójokat az alexandriai és az 
jerusálembeli patriarcháknak küldték volt, s tractálták azt, 
hogy ők is subscribáljanak. Valamint volt az dolog kegyelmes 
uram, de mihelyeu érkezék az az iniustus delator, ki most pat-

*) Megvan a lengyel király említett két levele Réthy másolatában 
(mindkettő 1638. május 12-én Varsóban datálva), melyekben a bucsaki 
mezőkre szállott tatárságnak a lengyel végekbe való gyakori becsapásai 
miatt panaszolkodik. 8 miután ő (a király) a kozákok zabolátlanságát fegy
verrel torolta meg, — illő, hogy a szultán is a tatár nemzetséget »tribus 
istas tartarioas« a bucsaki mezőkről s más szomszédos helyekről kerget- 
tesse el.

Hasonló tartalmú ehez a szilisztriai passának vélt budai vezérnek 
szóló levél is.
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riarcha, másodnap mindjárt megfogák mind az kihájával Alimét 
agával, az nagyságod adóssával együtt, ki most is fogva vagyon 
Jeni Hiszárban. Félő kegyelmes uram, ezen dologbúi ne legyen 
valami persecutiója nyavalyás Hága uramnak, melynek az elöl
járója el is következett kétképpen is, mert az görög interpressét, 
török interpressét is ugyanazon tegnap megfogatá kajmekám, 
mindjárást Ahmet aga mellé küldte fel, tegnapelőtt penég 
magát is által hivatta volt vezér csak estve felé, sokáig beszélett 
vele, de az conclusiója szavainak csak az : másfél százezer ara
nyat kér tűle, kit levált az vén patriarchatúl háromízbeli meg
szerzésiért patriarchaságának, s az moldvai vajdáktól is az mit 
elvött intercessiójáért az vajdaságnak megszerzésiért, ezt obji- 
ciálta neki az kajmekám: Nem illendő másnak birodalmában 
annyi hasznot magának keresni; ha meg akart gazdagodni, az 
magok országának jovaibúl, kelletett volna meggazdagodni. 
Nekem ezt nyilván mondák. Én kegyelmes uram bizony szánom 
csak eddég való búsulását is, rettegését, félelmét is ; ezután mi 
következzék, isten tudója, látom, senki nincsen jó akarója, sok 
irigyi vannak, mivel tudják, hogy vagyon keze között. Sola 
miseria caret invidia. Többi között kegyelmes uram mondta azt 
is vezér neki: Immár közel vagyon 25 esztendeje, hogy hatalmas 
császár udvarábúl kijöttem, de nekem annyi hasznom tisztviise- 
lésemben nem volt. Summája ha megmarad is nyavalyásnak, 
élete csak úgy marad mint az megszedett szőlő.

Az venetusok oratora kegyelmes uram ma küldte vala 
hozzám az fiát, vele együtt az fövebbik tolmácsot is, kérvén azon, 
hogy nagyságodnál intercedálnék, nagyságod íratna Máthé vaj
dának, ez ő interpressit az 5000 tallértól contentálná; ennek 
lakása kegyelmes uram Gralatában vagyon, igen emberséges 
nagy értékű ember; az feleségének előtte való urát Huszref 
vezér passa akasztatta volt fel, az is velenczések tolmácsa volt; 
Mark Antony maga is írt nagyságodnak felőle, nagyságod 
kegyelmes jó tetszése, ha mikor miben kévántatik, tud szolgálni 
ebben ez helyben.

Kegyelmes uram, Maurer uram alkutt volt meg egy hiuz 
mái gerezna felől tall. 500, akkor én nem láttam, azután hozták 
vala hozzám, egyéb időbeli árához képest olcsó ra jta ; ha nagy
ságod kegyelmes jó akaratja, fele árába kénesőt is elvétetek vele 
egy-egy graeczi tallérért. (Iraeczi tallérokért kegyelmes uram az 
aranyat kelle az zsidóknak szerzeni, s mennyire valót, nagysá
god kegyelmes tudásában vagyon, én azután is igen voltam azon, 
hogy tiz-tiz oszporára felvihessem, de csak kilenczre sem méné
nek reá ; az ragusaiak adajokat is ez elmúlt héten váltották el 
aranynyal; az mind eddig azt mondák, hogy spanyol szeges tal
lér volt tizenkét ezer, azt superfluis asperis 6-6 váltották el.
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Kegyelmes uram, ez elmúlt estve késén ismét érkezett 
Lupulnak postája, levelet hozott tűle, s azon posta hozta az ozi 
hassa Húszain levelét is. Az vajda azt írta, hogy az hatmán 
hadra ment, honn nincsen, mert az kozákságnak mostan igen 
nagy ügye vagyon az lengyelekkel, nagyságod is igen készül 
hadra. Ott nem voltam akkor, mikor az -vezérrel szembe lőttek 
az görög kapikihái és az levelet praesentálták; itílem, hogy nem 
volt jó kedvű az vezér sok gondos dolgai miatt, igen szidogatta 
őket az sok hírhordozásokért. Ma reggel mind császár divanjá- 
ban, vezér kapuján ott voltam, látám őket, mind hárman lefüg
gesztett fővel mind ott kerengének. Ez közben kegyelmes uram 
Zöldfikár vezérhez bement vala, az lengyel cancellarius leve
lének interpretatióját vivé be neki, melyet írt az elment kajme- 
kám kapitán passának; az lengyel internuncius is érkezék 
vezér parancsolatjából, annak csak kiüzené az vezér : addég el 
nem mehet, meddég császártól választ nem hoznak, az posta 
ugyan ma elindul császárhoz. Király császárnak írt leveleiben 
nem emlékezik egyikben is (hogy immár el is készült az ide 
bejövendő főkövet, ki mindjárást indul, mihelyt császár vissza
térését megérti), hanem az cancellarius írja ezt Musztafa pas
sának. Kegyelmes uram, Zöldfikár igen későre kijővén vezértűi, 
beszédre leülénk, magától-e avagy vezértűi vött ebbűi értelmet, 
nem tudom, mondá: Az fejedelemnek ő nagyságának ezt kellene 
cselekedni, mivel ez hitetlen Lupul immár eluntatta az vezért 
az sok hamis hírekkel, íratna egy levelet neki és egy rossz 
paraszt ugyan moldvai ólától küldené be Tatrosra, onnan 
mindjárást megvinnék neki, írná ezt ő nagysága: Mikor hatal
mas császárnak tégedet commendáltak az moldvai vajdaságra, 
ha ő hatalmassága akkor azt tudta volna, hogy Lupul neved, 
talán nem jutái volna olyan könnyen vajdaságodhoz; noha 
immár azután más névre keresztelkedtél, de azért az farkasi 
természetet igen követed, magad hasznát igen keresed hatalmas 
császárunk juhainak megnyuzásával, kiknek illendő hasznoknak 
elvételével nem akarsz megelégedni, az országnak majd nagyobb 
része pusztán vagyon hatalmas császárunk kárára. Az jó szom
szédságot velünk és országunkbeli híveinkkel, kivályképpen az 
széljben lakó székelyekkel nem az szerént követed, mint előt
ted való jó emlékezetű vajdák, sőt mint vöttiik eszünkbe, magunk 
személye felől is sok hamis híreknek írásával érteted az fényes 
portát, velünk való egyenetlenségednek okát írtad lenni: te 
kemény ember vagy, nem akarsz ajándékozni s ezért vagyon 
csak az egyenetlenség köztünk; csak ebbűi is megtetszik, hogy 
parasztságban születtél s nevekedtél, mü az te adományod né- 
kűl nem szűkölködünk, neked is mü adhatnánk, te arrúl semmit 
nem tudsz gondolkodni, hogy nem rendeden való fejedelemmel
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vagyon veszekedésed. Ekkeddig semmit magadvüselésed felől 
hatalmas császárunknak nem írtunk, de ezután megírni volta
képpen el nem mulatjuk. Előtted való maga megbecsülő, igaz, örö
kös vajdák ember emlékezetitűl fogva mind az két Oláhország- 
búl régi szokott törvények szerént esztendőnként egy-egy szép 
lovat szerszámostúl országgyűlésekor szoktak főbojéri által az 
erdélyi fejedelmeknek küldeni, megtartván ebbűi is elejek rájok 
maradott jó rendtartást. Zöldfikárnak kegyelmes uram ez tet
szik, mennél hamarább írná ide az kajmekám ő nagyságának, 
mit irt lőtt legyen nagyságod Lupulnak ezek felől, az kajmekám 
mindjárást azon levelet postája által bekéreti tűle és törökül 
megfordittatván császár után küldi, ki csak az nagyságod mél- 
tóságos arbitriumán álljon; látom, sziive szerént vagyon rajta, 
hogy amoveáltatnék vajdaságábúl ez mostani állapatjában, ha 
mást collocálliatna; látom, bizony maga is igen szereti az 
datum-ot, igen kap két —bárom felé.

Kegyelmes uram, nagyságod kegyelmesen megbocsásson, 
könyörgök, egyik levele nagyságodnak az másikat itt érje, mos
tan igen kévántatik; sőt meo videre kévántatnék ez is, az mely 
hírek mind egy mind más felől tudására lehet s vagyon az por
tának, ne láttassák teljességgel titokban állani, melyben lia mi 
kicsin inconvenientia láttatnék is, de innen következhetnék az 
nagyságod abbeli (portához való) favorának nevekedése és így 
gradatim az porta jó akaratja reconcilitáltatni láttatnék, király
képpen ez mostani állapatban. Mindazáltal kegyelmes uram min
denekben csak az nagyságod bölcs fejedelmi kegyelmes censu- 
rája helyesebb etc.

Küldtem kegyelmes uram 10 papiros scofium ezüstöt tiz- 
tiz oszpora héján 300 oszporán igen-igen nehezen, facit asperos 
2000 900. Selymet kegyelmes uram minap Sziládi Jánostól 
küldtem két nitrát, fejért, sárgát, melynek fele része vékonyabb, 
az mineművel itt szoktak varrni. Actum 27. Iulii.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy feljegyzése : 7. Augusti A. I. 1638. Inota, Máté vajda postája 
(lélest ft’/s órakor.

Eredeti.

IX . 1638. j ú l i u s  29.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

uristentűl nagyságod kegyelmes uram áldott legyen mindennemű 
istenes dolgaiban etc.

Kegyelmes uram, akarám nagyságodnak alázatos írásom 
által kegyelmes tudására adnom, vezér kajmekám ő nagysága
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expediálá ma hatalmas császárunk csauszát, ő nagyságának 
penég konyhamesterét Ali csauszt, miolta ő nagysága ide bejött, 
azolta nagyságodat ekkedig meg nem látogattathatta, hanem 
ez mostani alkalmatossággal akarja nagyságodat maga udvara- 
népe közűi való jámbor böcsületes híve által meglátogattatni mos
tani állapatjában; parancsold ő nagysága, hogy magam is írjak 
nagyságodnak felőle; könyörgök nagyságodnak alázatoson, nagy
ságod lássa kegyelmes szemmel. In reliquis sat. Actum Constan- 
tinopoli 29. Iulii, 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Béthy m. p.
Külön neyyediven: P. S. Kegyelmes uram, noha láttaték 

(mint ilyen nagy dologban) késedelmesnek lenni, de arrúl nem 
tehetek; én, tudja isten kegyelmes uram, toto conatu et viribus 
csak erre vigyázok, mentül hamarább s hasznosban mehetne 
végben, ha az úristentől engedve leszen, az mint szokták mon
dani vulgariter: Sat cito, si sat bene, ennek jó exitussa leszen. 
Hami végre jött avagy jön az legatus nagyságodhoz, participálja 
nagyságod az vezért is azzal is, nagyságod hitelt szerez vele.

Az kénesőt, nem árt kegyelmes uram ha nagyságod beküldi, 
csak én tűlem is mennyi számú ember tudakozta, ha vagyon, 
egy nehány mázsa elkölt volna ekkedig; Nándorfejérvár felől 
apránként hozogatnak s két-két száz oszporán adták e l; ha 
mindjárást el nem kel is, itt az háznál veszteg állana s kevesen
ként jutalmasban adhatnék el kit marha árában s kit pénzen.

Az hálók elkészíttetésében kegyelmes uram ez az nagy 
akadály, hogy az selyem sodrásával el nem érkeznek, mivel csak 
két zsidó vállalta fel arra való gondviselést, társokot sem talál
nak melléjek fogadni, ezek is örömest el állanának mellőle, ha az 
kivitt hálónak selyme árát megadtuk volna nekik, de azt objiciá- 
lom nekik: meddég el nem készítik mindenik háló selymet, addég 
egy pénzt sem adok meg nekik. Az övék árát is igen sollicitálják 
kegyelmes uram azon zsidók, ez itt való 200 tallérbúi kelleték 
nekik megadnom. Az japukoknak is egyikének az árát meg nem 
adtam tallér, nro 37 imperiales. Az selyem kapczáknak elkészít
tetésére az egész várason én nem találtathattam arra való 
embert, az gályákon való rabokra igazítnak, azok még be nem 
érkeztek kegyelmes uram.

Kegyelmes uram, akarám ezt is nagyságod kegyelmes sze
mei eleibe juttatnom. Igírtem magamot, hogy nagyságodnak 
emlékezem felőle, Zülfikár ez egy leányát most igírte el ugyan 
nagy rendbeli embernek, karácson után meg akarja adni, asz- 
szonyunk ő nagyságának kegyelmes jó akaratját várja valami
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asszonyállati ornamentuinból, dücsekeclni akarna itt való főasz- 
szonyok előtt, mivel régi erdélyi szolga volt, hogy tekintet vagyon 
reá abbúl is. Nagyságodat igen alázatoson követem arrúl, hogy 
ezzel molestálom nagyságodat, ha más ember kérné erre, bizony 
kegyelmes uram meg nem cselekedném, mert én magamnak 
sem szoktam mendicálni, de most pro tempore meg kelle csele
kednem etc.

Az f/allussal *) igen barátságoson conversálunk kegyelmes 
uram ; semmiben sem offendáltatott ekkedig, csak ezután viiselje 
helyesen az reá bízott dolgot.

Egy szelet papiroson·. P. S. Kegyelmes uram, ennekelőtte 
is alázatos írásom által nagyságod kegyelmes tudására adtam, 
az zsidók elváltják az reál tallérokat az szerént mint ez elmúlt 
esztendőben, lucrumot adnak minden két-két tallérért aurum 
1, asperos 8, nem tudom, ha studio írta-e az scriba (avagy az 
én innen való írásomban való defectusra nézet), hogy minden 
•egy-egy tallérra 8-8 oszporát adjanak, úgy el nem váltják; ezt 
nyilván tudom, hogy az ragusiaktúl 6-6 oszpora lucrummal vál
tottak el 7000 tallért.

Az türkesek árába kegyelmes uram csak 20 oszporába 
sem vévé el az zsidó az süvegeket, innen csak ki kell vinni, senki
nek nem kell, immár szabados, akárki mi süveget vüseljen, Len- 
gyelországbúl is az áros emberek sokat hoztak volt, mind rajtok 
maradt; igen közönséges fejér színű türkeseket aprókat ad vala 
egy zsidó érette, mind elveszi vala; az kinek 60 adtam vala az 
türkesekért, reám jött egy néhányszor, vissza akarta hozni, azu
tán 24 oszporán adta el egyenként, hiitire mondja. Küldtem 
kegyelmes uram négy szem gyöngyöt is zálagra, valóban rajta 
voltam, hogy megalkhassam vele, mintha az pénz nálam lőtt 
volna; kértem talleris 300 az öregbiket, az küsebbiket 200 
gréczi talléron, de egy tallérral is alább nem hagyá az 700-nál, 
annakutánna úgy kerék el tűle 4 szemet igen nehezen. Az gyön
gyök mind ez félék, nincsen egy is portugál közöttök, mind meg- 
nézeltem, csakhogy ezek is elegyesek, s azért választottam min- 
denik ligaturábúl kettőt-kettőt, mind az Öregbikből, mind az 
apróbbakbúl egyet-egyet, az színek vir[idis Ijcoloris, mint szinte 
ezek, nem sárgák, újak, egy holnapra fogadtam az zsidónak, hogy 
behozatom.

Czím: a  szoko tt a  fejedelem nek.
A fejedelem kezével: 11. A ugusti A. I. 1638. délest 4 ó rakor vezér 

■ embere.
Az ta llé ro k a t e lv á ltják  s lucrum ot is adnak asperos nro s.

E redeti.

*) T itkos jegyekkel.
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X. 1638. j u l i u s  30.

Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 
úristentől nagyságod áldott legyen sat.

Semmit csak tegnap is kegyelmes uram nem tudtam, ma 
jó reggel mind Zöldfikárral együtt hivata alá vezér ő nagysága 
sietséggel, mondá: Mioltátúl fogva ide bejöttünk, az atyánkfiának 
meglátogatására nem küldhettünk ekkedig, hanem ím mind
járást emberünk megindul ugyan ma, hacsak estve felé leszen is, 
meg akarjuk látogattatni bizonyos magunk embere által, hatal
mas császár csausza, nekünk penég konyhamesterünk Ali csausz, 
kit minden Budára járt erdélyi posták, követek esmerhettek etc. 
Kegyelmes uram, akarám nagyságodnak kegyelmes tudására 
adnom ez havaselföldi postátúl küldött alázatos írásom által, 
mű bizony csudálkozunk ez dolgon, ilyen hertelenséggel való oda 
küldésének mi lehet az oka, mert nagyságodhoz való mostani 
állapatban nem volna szükséges menni innen töröknek. Én 
kegyelmes uram semmi egyéb okát nem itílhetem, hanem explo
randi causa, mert teljességgel immár eluntatta sok hamis irká- 
lásával az ő nagysága füleit Lupul, de hiszem istent, annak is 
nemsokára vége leszen. Úgy vagyon kegyelmes uram, az szent 
istennek áldása nagyságodon minden részeiben kiterjesztve 
vagyon, de ez ilyen kelletlen dologra való nagyságod expensájá- 
túl, ha miben módom lehetne, bizony távoztatnám; de látom, ez 
megleszen, ma minden okvetetlen vezér kajmekám ő nagysága 
szava szerént megindul; én itt lakásomban ilyen dolgot többszer 
kegyelmes uram nem láttam, elég importunitas etc.

Ilyen dolgot érték kegyelmes uram, ki császár udvarábúl 
jött k i: Tatár hánt mivel Azák alatt mondják lenni vigyázásra 
minden honn való hadaival, hogy több kozákság be ne mehes
sen Azákba, ezalatt tízezer kozák reá ment Bagcsaszarájra, 
maga lakó helyére az hánnak, az várassát, maga házát is mind 
elégették, az kit hűl találtak levágták, minden jovait elprédál- 
ták. Mikorra ebben az hánnak híre lőtt, csak könnyű szerrel étsza
kán megindult egy nehány ezer magával (még az tengerre nem 
jutott volt az kozákság az sok prédával), utolérte Bagcsasza- 
rájtúl harmadnapi járó földnire s megverte őket, az sok nyere
séget mind visszanyerték. Ez clonclusióját nem hiszi senki törö
kön kűl. Az musquákot is nagy haddal mondják hogy vannak 
az széliben birodalmoknak, egy nehány erősségeket építnek mos
tan, az hűl az tatároknak derekas aditussok lehetett országokban 
való irruptióban, nem akarják, ezután hogy olyan szabados 
útjok legyen az rablásra való feljárásokban.

Nyavalyás Cornelius uramnak immár házához négy csausz
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őrizőt küldtek, kik vigyáznak magára is ; tudom, vár immár az 
vezér császártúl mit parancsol, csak isten tudója, mibe marad
hat ügye.

Mikor ez levelemet írnám kegyelmes uram, maga érkezek 
igen sietséggel az elküldött csausz hozzám az levélért, melyet 
vezér ő nagysága hagyásából igen hertelenséggel kénszerittetém 
írnom nagyságodnak s mentest mene. Ezen órában jutának 
postái kegyelmes uram az vajdának is levelekkel, az Lupul nyug- 
hatatlansága felől s az tatárok általjövetele felől is írt ide 
mind az vezérnek, az bosztancsi hassanak, Ibraim effendinek 
is, kit tudom utánna is küld vezér kajmekám ő nagysága; mivel 
bocsátja vissza ez postákot az vajdához, nem tudom. Ez csausz
nak elküldése és ilyen hertelenséggel való megindulásárúi hogy 
nagyságodat alázatos írásom által ezelőtt kegyelmes uram nem 
informálhattam, az occasio nem hozta.

Az tatárok No vaj felől beüttek volt az lengyel biroda
lomba, nagy rablást töttek az Krajnákságon, tegnapelőtt hoz
tak ide rabokat két hajókkal. Nyilván való dolog ez is kegyel
mes uram : Sam traboloszi beglerbéggel Sahin agával (ki Mur- 
taza passának kapucsi bassája vala, azután császár kapucsilár 
kihája lön én itt laktomban, ez elmúlt esztendőben jancsár aga) 
csak mostanság az Mannogli öcscse concertált, de ezek itt azt 
beszélik, hogy Sahin aga triumphált, igen debellálta őket; egye
bek külömben értik; az harcz meglőtt, igaz dolog, ötven ezer 
magával mondják hogy volt a Mannogli atyjafia s az ő országá- 
búl jött reá Sahin agára. Hirdetik kegyelmes uram itt ezt is. 
Az mely főpraefectus volt Babilloniában, megholt s ez itthon 
maradott emer Gyöne, ki Revánt megadta volt, innen egyszer 
máskor írogatott oda, minemű nagy állapatra vitte őtet az csá
szár, nem az persiai értéktelenségbe vagyon mostan hatalmas 
császár mellett, az mely substitutus gondviiselő maradt Bag- 
■dádban, mostan az praeses az benne való praesidiumnak (atyja
fiának mondják ez emer Gyönének), nem bocsáttatta be az várba 
az mely főgondvüselőt oda küldött volt az persa az várbeli prae- 
sideálásra, hanem vissza kelletett menni; ezután kegyelmes uram 
császár eleiben mondják hogy írt volna: ne késsék, az odajutásra 
rendelt időt rövidítse meg, az várat kézhez adja; mert tudja azt, 
hogy ennekelőtte is töröké volt; az hely kegyelmes uram mesz- 
sze, igaz-e az dolog, én nem tudom; ha az posta megérkezik, 
melyet mostanság expediála vezér az lengyel levelekkel, az meg
jővén, ha nyilván mondja, hogy Heleptűl elment császár, vagyon 
valami ez dologban, mert Bagdádig azt mondják sohul nincsen 
alkolmatos derekas hadával való megszállására helye etc., csak 
egy hétre is nincsen viz, meg nem mulathat; ez felől egyszer- 
másszor kegyelmes uram oly emberekkel beszélettem, kik Húsz
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rét passával oda- hadakoztak s tudják az helyeket. Ha lehetne 
kegyelmes uram, akaratom szerént én innen valami színes hamis 
hírekkel az nagyságod kegyes füleit nem értetném, azt írhatom, 
az mit értek. Ilyen hírt is érték kegyelmes uram'csak tegnap. Az 
tunuszi gályák ugyan felesen akartak Calabriában beütni, hogy 
ha mi megmaradott közűlök az veszedelemtűi, rablást tegyenek, 
az velenczések obviáltak s nem bocsáták be, az mely szoros 
utón akartak bemenni, ide locumtenensnek megírták az tunetum- 
beliek: hiszem az velenczéseknek békességek vagyon velünk, 
mégis tengeren való járásunkat meggátolták, az vezér kemény 
szókkal üzent volna az venetus oratornak felőle. His eandem 
sat. Datae Constantinopoli 30. Julii, anni 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Kétliy ni. p.
P. S. Kegyelmes uram, az elmúlt héten küldtem el innen 

két rendbeli leveleimet is, az elsővel 10 papiros ezüst scofiumot.
C z ím : Illustrissimo principi ac domino domino Georgio Rakoczy sat.

R á k ó c z y  k e z é v e l :  14. Augusti A. I. 1638. délest 5 órakor havasalji 
vajda postája Musat.

Eredeti.

XI. 1638. a u g u s z t u s  12.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

úristen ő szent felsége nagyságodat éltesse, bírja, ótalmazza és 
igazgassa az ő anyaszentegyliázának bírásába, bódog, hasznos 
nevekedést és előmenetelt adjon nagyságodnak etc.

Kegyelmes uram, 8. praesentis érkezők az posta Mihály 
deák az nagyságod kegyelmes parancsolatjával; mit parancsol
jon nagyságod kegyelmesen, articulate szemem előtt vüselem, 
hogy azokban semmit praetermittálni ne láttassák.

Az mi az Lupul vajda nyughatatlanságát nézi, látja az 
úristen kegyelmes uram, az szerént (valamint értem az nagysá
god kegyelmes mostani informatiójábúl) itt megmondtam; de 
kegyelmes uram, ez itthon maradtaktúl bizony biztatása nincsen, 
nyilván tudom, életemet is oda merném kötni, sőt az mennyiben 
kajmekám ő nagyságának' lehet módja benne, ügyekezett s ez
után is azon intentumban leszen, hogy ha mi ártalmas iigyeke- 
zete volna is Lupulnak, anticipálja. Nem állatom azt kegyelmes 
uram, hogy az elmentek közűi mint sziliktár, Musztafa, kajme
kám ki vala, passáknak hírekkel nem lehetett Lupul latorkodása, 
mert bizonyoson tudom kegyelmes uram, hogy ez elmúlt esz
tendőbeli Máthé vajdára való indulása az itt való legnagyobb
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méltóságbeli emberek per svasiój okbúi volt; akkor sziliktái pas- 
sának sem volt abban híre, Ibraim efíendi s mind penég 
ez mostani fővezér igen orrolják bizony az Lnpul vajdasá
gát mostan is· etc Tudom nyilván kegyelmes uram, hogy 
kajmekám ő nagysága kétszer is írt Lupulnak azután, hogy 
az hasznadárját Momin agát oda expediálá: üljön veszteg, 
háborúságot ne indítson. Az budai vezér is penég kegyelmes 
uram igen serio írt ide kajmekám ő nagyságának, hogy semmit 
az Lupul vajda hamis vádolkodásában nagyságod ellen hatalmas 
császárnak meg ne írjon, mert fogyatkozás leszen írásában; ez 
elmúlt héten Naszuh Húszain passa is azon formán írt mind 
kajmekámnak s maga kihájának Murat agának, Zöldfikár 
ugyan olvasta is az levelet Murat agánál, ez nyilván való dolog, 
nekem penég az kajmekám kihája Ahmet tolmácsoltatá Jíezván- 
nal, az palotából hivata be ebédre, Zöldfikár még oda nem. 
érkezett vala. Ha Apor Lázár bement kegyelmes uram Lupulhoz, 
eszében vehette, ha vigyázott, micsoda relatióval volt innen 
expeditus az oda küldött aga. Az úristennek vezérléséből kegyel
mes uram éjjel nappal az mit az occasio mutat, azon voltam s 
azon leszek minden industriámmal, hogy itt haszontalanul héjába 
folyni itt való időmet ne láttassam.

Ide való mostani híreket nagyságodnak kegyelmes uram 
írni csak ezeket tudom. Nyilván mondják, hatalmas császár 
Heleptűl immár elment, Diarbikirnél vagyon, hadait megszámlál- 
tatta, 400,000/170,000 {így) — négyszázezer és 17 ezernek írták 
ide, igaz-e kegyelmes uram, én nem tudom. Csak ez elmúlt héten 
jött meg ide egy zsidó, ki ugyan Bagdádban lakott, ott házaso
dott volt meg, az felesége megholt, ide hazájába jött, azzal 
beszélettem eleget, nyilván mondja, hogy meg akar szembe har- 
czolni az persa, iminnen amonnan annyi segétséget adtak neki, 
vagyon harczra való kész hada 180,000 embere =  száznyolczvan- 
ezer. Nyilván mondá kegyelmes uram tegnap vezér kapuján egy 
toember (igen titkon) Antonius Grillo (venetus interpres, ki 
minap írt is vala nagyságodnak), az táborban való török közt 
nagy pestis vagyon s azért változtatták meg az helyet, mert 
Helepnél egy holnapot akart mulatni császár. Ez nyilván 
való dolog, hogy senkinek se onnan ide, se penég innen csá
szár után nem szabados (interdicálta császár) külömben jőni, 
menni, ha kinél császárnak salus conductussa leszen, ha penég 
az tábor felől jőne posta, sohul Konstantinápolyig postalovat 
neki ne adjanak, minemű szőrű postalovakot hozzon el magá
val avagy innen vigyen, azoknak mineműségek consignáltatnak 
az salus conductusban; ezeken kűl akármi rendbeli ember legyen, 
ha az hadrúl visszatérést venne magának, ha császár levele nála 
nem leszen, az útban való gondvüselőktűl sine misericordia
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halállal biintetődjenek. Több sok efféle ordinantiái vannak 
hatalmas császárnak mint mondják.

Kegyelmes uram, küldtem tiirkeseket szépeket nro 46 tall. 
35, sohul ez egész várason való zsidóknál, kik azfélét szoktak 
adni, venni, hasonlókat eliez nem találtam, noha bizony valóba 
felkerestettem zsidó Józseffel, igen alávalókat eleget tanálni, de 
ilyen színeseket itt mostan nem is kell keresni, mert annak 
matériáját Persiábúl hoznák, mikor az idő szenvedné. Az klárist 
kegyelmes uram, kinek formáját kikiildtem volt, eladták, főve- 
zérné számára vötték el tall. 7 0, büttel mondá az zsidó, az mely
nél vala; ez két nap kegyelmes uram inkább mind annak kere
sésében voltam foglalatos, valahul tudhattunk azfélét, Galatába 
is által mentem vala, de bizony sohul nem találók annyira való 
öregeket, mint nagyságod kegyelmesen informált; egy helyen 
tanáltam vala csak 19, négy-négy tallér alól ide nem adá, színes 
vala, de nem nagyobb az kiküldött viosz formánál; minden 
esmeretes emberimet hozzá hagytam kegyelmes uram mind itt 
s mind Galatában, ha hűl érthetni, igazítsanak reá, ezalatt 
magam is mindennap divänbül jőtömben betérek az Beszesten- 
ben, felkeresem, ha honnan elé hozzák s szép leszen, nem halasz
tóm sokára az megvételét; egy ligaturában az öregében szoktak 
csak 100 szemet fűzni kegyelmes uram, de nem tanálni olyat, 
hogy az nagysága mind uniformis legyen, hanem elegyesen fűzi 
öszve, nagyobb részére apróbb kisebbek, ha penég gomboknak 
való leszen, nem kellene dissimilisnek lenni mind nagyságában, 
színében; ezalatt kegyelmes uram egy posta első alkolmatosság- 
gal bejövén, hozna be egy szemet, ahoz képest imitt-amott keve
senként válogatván alkolmatosbakot vehetni. Ennekutánna nagy
ságod kegyelmes uram kegyelmesen mit parancsoljon felőle, 
attúl várok. Én itt hagyatám kegyelmes uram az 60 tallért, 
kinek 29-cze imperialis, 31 oroszlános. Nagyságod számára való 
arany maradt vala nálam az shcofium vételtűi nro 19, egyike rossz, 
ezüst, csak megaranyazták, talám az adó pénz között elmegyen, 
teszen kegyelmes uram tall, nro 36. Selymet is ím küldtem egy 
litrát asperis 460 ; az melyet minap küldtem két litrát, hozzák be 
kegyelmes uram, mást kell adni, az kitől vöttem, mikor meg- 
vöttem, úgy végeztem vele.

Az lengyel internuncius addég el nem mehet sem Cornelius 
uram, meddég császártól relatio nem jön, mikor megérkezik, 
akkor érthetni kegyelmes [uram] valami újabb bizonyos bírt. 
Tegnap szembe, voltam Cornelius urammal, kétszer is küldötte 
secretariussát hozzám, de jó excusatióval éltem, nem akartam 
oda menni kegyelmes uram vezér híre nékűl; mint értém magá
tól, minden derekas házi eszközét vizen elküldte volt jó idein; 
látom, elég gondolkodó elmével vagyon; summo cum desiderio
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akarna nagyságoddal szembe lenni, minden akaratja az. In 
reliquis sat. Actum Constantinopoli 12. Augusti, 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor fidelis 

ytephanus Réthy m. p.
Külön féltvén : P. S. Kegyelmes uram, ilyen dolog is inter- 

veniála: Lupul vajda ismét indítani akar szegény Máthé vajda 
ellen, ez elmúlt liéten négy szekér pénzt hoztak, ez nyilván való 
dolog, kit az drinápolyi kapun kűl Kászon agánál raktak le, itt 
három bojéra vagyon: Katarcsi Nikola, ki akkor jött ide, mikor 
Barcsai uram az vajdánál volt, ő járt imide-amoda, régi bará
tom, voltam szemben vele, de semmi oly szónk nem volt együtt; 
azután az főposztelnik és az ajtón állója hozták az pénzt többet 
ötvenezer tallérnál, mostan újabban az comissa jő, valóban fut
ják az vezéreket s imitt-amott az kiket tudhatnak, az ajándékot 
nem kémélik. Nekem kegyelmes uram pro certo mondták, hogy 
tegnapelőtt éjjel Székely Mózesnek is ajándékot vittek ez itt 
való boj ér októl, Lupul küldte, akaratja penég az, hogy maga 
apprehendálja az havaselföldi vajdaságot, helyette penég Mold
vában hagyja az mely ifjú legénynek (itt való galatai, velenczé- 
sek tolmácsa fiának) adta az kiisebb leányát, azt praeficiálja vaj
dának ; az pénzért kegyelmes uram mindent megcselekednek itt, 
mert annak is az atyja, Antonius Grillo igen pénzes ember. Azt 
is beszélik kegyelmes uram igen titkon, akaratja ez volna Lu- 
pulnak, hogy az tatárt Szucsvánál akarná Erdélyre kibocsátani 
Huszt felől, s maga akkor Poksén felől menne alá Tergovistya felé 
az havas alatt, az szilisztriai passa Dresztor felől. Ezt is nyilván 
mondák nekem kegyelmes uram igen titkon: ezek az bojérok, mikor 
az Lupul küldte ajándékot beadták, tudakoztatták Székely Mó
zestől, ha Brassó felől mennének be Erdélyben, mennyi számú 
hada lehetne nagyságodnak; arra azt mondta, lehet harmincz 
ezer; ha penég Máramaros felől mennének ki, arrafelé mennyi 
had telnék fel, arra is azt mondta, hogy 60 ezer kitelik, az mely 
ember hozzám jött két étszaka egymásután, nappal egyszer, szinte 
tegnap az beszélé, annak is öt tallért adtam; s hogy penég igaz 
legyen, én nálam kegyelmes uram annak, hogy ajándékot vittek 
éjjel, nagy bizonysága vagyon, azon ember penég azt Sziaus ve
zér passa kihájátúl is értette, mert ez az ember, ki nekem ezeket 
referálta, híit nékűl meg nem mondta, s azért nem adhatok nevet 
nagyságodnak róla ; de ő azt az 5 tallért el sem akarja vala 
[venni], de igírék, ismét megajándékozom, ezzel bocsátóm el.

Nagyságod kegyelmes uram megbocsássa, én nagyságodat 
nemcsak test szerént való fáradságommal szolgálom, hanem 
lelkem vásárlásával is, melynél nagyobb avagy csak hasonló is
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mi lehet, noha reménységem nincsen nekem annak jutalma felől, 
de az isten nekem azt refundálja az jövendő világban. Zölfi- 
kárnak is megeskiittem, levelet nem adtam róla, kit hä effectuál 
jó módjával, az kit specificáltam neki, nekem azt refundálnom 
kellene, lia semmi jószágocskám nem maradna is, nekem elég 
kegyelmes uram az jövendőbeli megmaradandó örökös remény
ségem szerént való jutalom.

M u s z k a  k ö v e t n e k  a d  o t t  a j á n d é k n a k  con- 
s i g n a t i  ója.

A fövebbik legátusnak tall, nro 1250, két persiai selyem 
szőnyegek valor, tall, nro 600, három császári köntösre való 
matériák, egy vég vont arany, egy vég vont ezüst.

Az teftedárnak, thesaurariusnak tall, nro 1000, egy per
siai selyem szőnyeg, egy császári köntösre való materia, egy vég 
vont ezüst.

Harmincz personáknak egy-egy dolmányra való atlacz, 
öt-öt sing skarlatin, mentére való, huszonöt-öt tallér, az négy tol
mácsnak 28-28 tallér, az négy dobosoknak, trombitásoknak is 
huszonnyolcz-nyolcz tallért. Innen is igen főembert bocsátanak, 
valamit ott adnak.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
Rákóezy kezével: ‘24. Augusti A. I. 1638. estve 7 óra után Mihály 

deák czimeres portai postánk.
Eredeti.

X II. 1638. s z e p t e m b e r  6.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Ked

ves sok jókkal, bódog, szerencsés, egészséges, hosszú élettel áldja 
meg az úristen nagyságodat etc.

Kegyelmes uram, 11. Augusti proxime praeteriti Fejérváratt 
íratott nagyságod kegyelmes parancsolatját vöttem 24. die men
sis eiusdem, azzal együtt kajmekám ő nagysága levelét is, melyet 
másodnap Zülfikárral együtt beadtunk. Elsőbe salutálám az 
nagyságod méltóságos nevével, kit igen kedvesen és böcsületesen 
von, igen serio tudakozók az nagyságod egészsége felől s liul 
volt nagyságod akkor, az posta hány napja hogy elindult E r
délyből s az oda kiküldte agája immár oda érkezett volt-e akkor ; 
kikre alternatim kegyelmes uram választ töttem ő nagyságának, 
tudván immár az nagyságod kegyelmes informatiójábúl, hogy az 
■csausz még nagyságodhoz nem érkezett volt. Ezek után ismét 
fordító szavát az kérdezkedésre: az ország mi állapatban vagyon, 
az országba vagyon-e bőség az országban. Erre kegyelmes 
uram mondám ő nagyságának: Nagyságos vezér, az én kegyelmes
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uram ő nagysága bódog emlékezetű fejedelemségében az ország 
mostan hatalmas császárunk kegyelmes árnyékában igen szép 
csendes békességes állapatban volna mindenfelől való szomszéd- 
ságival, csak az egy kurt Bogdán bég ne nyuglratatlankodnék; 
ezt igen neveté; kérdé, ha tudok többet törökül s miért nem 
tanultam többet is, immár mennyi időt itt laktam. Az bőség felől 
való emlékezésére is kegyelmes uram mondám o nagyságának: 
Istennek ő szent felségének nagy hála, az szegénységnek munká
jára nagy áldását terjesztette, mind búza, bor bőven vagyon; az. 
szólásban az bort történém az búza előtt említenem, abból is 
mosolygással nagy tréfát indíta, jó vénája vala az beszélgetésre,, 
arra is megfeleltem neki. Az nagyságod levelének translatióját 
ezek után kegyelmes uram aperte megolvasá előttünk, Ziilfikár- 
ral csak hárman voltunk belső házában. Az Lupul vajda dolgára 
ezt mondá: Tegnap miüt tizenkét napja, hogy budai vezérnek is 
jőve Lupuí felől levele, parancsoljuk meg neki, ne keressen há
borúságot, üljön veszteg székiben, mindenekben kövesse az bé
kességet ; Húszain passának penég hatalmas császár fejére meg
parancsolta, hogy csak két tatár is ellenségül tengeren által ne 
jöjjön, arra oly gondviselése legyen, mert élete elfogy, írja, ő is 
bizonyos emberét bocsátá volt az fejedelem atyánkfiához ő nagy
ságához, ki megérkezvén, semmi illetlen dolgot nem beszélett, ott 
egyebet nem látott békességnél; azért ő nagysága semmit Lupul 
felől ne tartson, mert ezelőtt is kétszer is parancsoltunk neki, 
magunk főemberiinket, atyánkfiát is küldtük hozzá, ki által szó
val is megparancsoltuk neki, hogy hatalmas császárunk távol 
létében háborúságot ne indítson, ím ismét újabban írunk 
Húszain passának, megparancsoljuk neki, hogy ő is az széljben 
magát úgy vüselje, hogy valami illetlen dolog ne következhes- 
sék gondvüseletlensége miatt. Ismét téré kegyelmes uram az 
vezér az juhok elvitele felől való tractára, mondá, hogy: nem 
héjába Farkas neve, mert igen szereti az bitanglott juhot; ha 
emberséges ember volna, az atyánkfia fejedelem tekintetiért az 
maga marhájában is adni kellett volna egy nehány száz juhot, 
nemhogy az szegénység marháját meg nem adta. Ez juhok elvi
telét kegyelmes uram ezelőtt egy egész holnappal megmondtam 
volt vezér ő nagyságának, mert házamnépe megírta volt nekem, 
hogy nem meri ő is tovább az havason tartatni kevés mar hámot, 
mert az osdolai juhokat elvitték az moldvaiak, hogy nagyságod 
is kegyelmes uram inseráltatta levelében, igen-igen akarám, 
netalám kétséges lőtt volna az én szómban vezér ő nagysága ; 
mert valamit tudhatnék, mindent reá kiáltanék ez árulóra, az. 
mi úgy nincsen is kegyelmes uram, bizony in tali casu, noha lel
kem esmereti ellen láttatik, de mégis accusálni nem szűnöm; ez 
minap is Zölfikárral tolmácsoltatám neki: oly puszta ott közel
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az széljben is országa, az hűl inkább épebb vala, csak imitt- 
amott lakják, csak nekem is több vagyon tiz ház jobbágyomnál 
az elfutott oláságbúl.

Ezek után kegyelmes uram egy postája az vajdának 28. 
■die mensis iám praenotati hozá az nagyságod kegyelmes paran
csolatját, melyben nagyságod kegyelmes uram kegyelmesen tudó- 
síta az csausz onnan megindulása felől; ezalatt másodnap 29. 
die mensis iám saepefati az csausz is megérkezett estve az nagy
ságod levelével, kit azon órában vezér ő nagysága küldött 
Zülfikárnak translatióra, hogy virradtáig fordítsa meg s vigyük 
alá neki. Jó reggel alá vivők, s mindenek előtt szembe lön ve
lünk, az translatiót circumspiciálá s monda: Ezt igen akarjuk, 
hogy olyan szép csendes békességes állapatban vagyon ő nagy
sága mind az országgal együtt, az magunk embere is mindene
ket megmondott, ő csak tiz embert is együtt hadra készültet 
mezőn munkálkodókon kűl nem látott; azért ím postánk me
gyen hatalmas császárunk után, mind az két levelét ő nagyságá
nak hatalmas császárhoz küldjük, ezmellett írunk is, az hova 
szükséges, ezen két nap Lupultól is megérkezik emberem, az is 
mivel járt, mit értett, mit hallott, látott, megértjük, azt is tudá
sára adjuk hatalmas császárnak, immár addég el ne bocsásd 
kapikihaja az postát, jusson meg Momin aga is, minden dolgok
ról írhassunk ő nagyságának az fejedelemnek csak egy levélben. 
Ezek után kegyelmes uram 2. praesentis megérkezék az aga, nagy 
catervával jött be az várasra, kik látták, azok mondák, az vezér 
az maga besliájai közűi 200 küldött volt ki eleiben, ugyanazon 
napon szembe lőtt vele vezér. Mivel járt s mivel jött, semmit 
még nem értheték kegyelmes uram, mert ez két nap vezér kapu
ján sem volt, mostan hever, nyugszik; isten holnaputánt enged
vén érnem, hozzá megyek beszélésre, mert nekem atyámfia, igen jó 
akaróm, mint mutatja, szóval tudom, hogy mindeneket megmond, 
első alkolmatossággal nagyságodnak kegyelmes uram tudására 
adom. Vagyon mostan itt egy ifjú legény bojér szolgája az vaj
dának, ki pénzt hoz a, látám ma jó reggel, mikor az kapikihaja 
beviteté az vezér kihájának, senki még ekkor vezér palotájába 
én küvűlem csak egy is nem vala, az levél expeditiójának sollici- 
tálására mentem vala ily reggel alá; mihelyt császár divän- 
jábúl alájöve az vezér, mindjárást bemenénk utánna az külső 
házába, az inassa kijőve s mondá, hogy lefeküdt az vezér, mert 
ez elmúlt éjjel mind az várast járta, azt üzente ki, estve felé 
avagy jó reggel menjünk, kész leszen az levél. Immár két egész 
hete, hogy így halad egy naprűl az másra, nyilván nagy levitas 
ilyen méltóságbeli embertűi, az posta nem várakozhaték kegyel
mes uram, el kelleték menni, vannak hárman, kik itt maradtak,
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reggel ismét alá megyek, mindaddég sollicitálom, hogy kiveszem, 
ez két—három nap alatt elküldöm, ez postáktúl.

Az zsidók kegyelmes uram az aranyat megszerzették, ha 
penég ruptot küld nagyságod, minden tiz ruptért egy aranyat 
adnak és nyereséget asperos 10. Az hiuzmált elveszik vala ke
gyelmes uram, mások ajándékba akarták megvenni kajmekám 
számára, én előpénzt talleros 4 adtam neki s zsidó Józsefnél 
töttem le, ha követuram drágálni fogja, én visszavehetem az 
előpénzt, mert nálam az béllés. Az mely görögtűi ennekelőtte 
ezer talléron vöttek volt ezen görögtűi egy béllést nagyságod 
számára, én azt is láttam kegyelmes uram, mert ugyan én keres
tem vala fel s én tartottam az zsidónál, az kénesővel hogy beér
keztek volt, akkor vötték volt meg, annál kegyelmes uram ez 
öregebb, szőre is lomosb, 500 talléron nem drága, de alább soha 
ide nem adá, azzal is kénáltam, bátor kénesőt ne vegyen el az 
árában, mind pénzül adom meg, de nem mene reá arra is. Az 
sátormester kegyelmes uram el nem érkezék, nem tudom, hova 
lehete, az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént semmiben 
nem tudék procedálnom.

Cornelius uramnak az maga secretariussátúl megküldtem 
az Alstedius uram levelét, kire relatiót küldött, ezen fasciculum- 
ban vagyon. Az gallus interpellálta magát az patriarcha és Cor
nelius uram közé, ha megalkottathatja őket, azon vagyon, két
százezer tallért kér az patriarcha, mindenfelől behivatta az 
püspököket, egy nehány száz görög papokat, kik urgeálják az 
Cornelius uram dolgát, vezér kajmekám is megparancsolta, 
hogy megalkudjék vele, mert sok szántalan adósságot hagyott az 
megöletett patriarcha ez uj patriarchára, kit az papokon kell 
exigálni, az Iryerusalemi patriarcha is itt vagyon. Ha mit kelle
tik fizetni Cornelius uramnak, itt ő annak szerit nem teheti, 
mert ő minden pénzét ez aratás előtt hajón elküldte volt, bizo
nyos, csak minap is kerestet volt pénzt kölcsön; noha dissimu- 
lálja mint eszes okos ember, hogy neki nincsen igen nagy búsu- 
lása, de bizony igen nagy tribulatióban vagyon, császártól is mi 
relatiót hozzanak, nem tudja; mint veszem eszemben kegyelmes 
uram, örömest vagy Brassóban avagy Szebenben akarna telelni, 
ha innen szabadulása lehetne, nagyságoddal sziive szerént 
akarna szembe lenni s néműnemű dolgot nagyságoddal közleni; 
tegnap nála voltam egy kertében, kétszer küldte az maga secre- 
tariussát, hogy ne szánjam abbeli fáradságomat,mert maga által 
jőne hozzám, de beteges állapatban vagyon.

Nyilván való hír ez is kegyelmes uram : Az indiai király ez 
mostani gondos állapatjában az persának Kandahar neű várát 
recuperálta, mivel ezelőtt is azt mondják, hogy övék volt; más
felől az uszbeg hán is in confinio persarum nagy haddal vagyon,
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az is fogyatja; ezt azért csak ezek hirdetik, ambiguum etc. Van 
környékét äz persa mind elégette, rablotta, nyilván való dolog
nak mondják, az várbeliek praesidiuma kiment rajok és igen 
megverték őket, 400 elevent vittek császárnak, 200 felakasztatott 
széljel imitt-amott az vani beglerbég; ennek is az conclusiója 
kegyelmes uram ambigua. His peractis sat. Actum Constantino- 
poli 6. die Septembris mane, anni 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Iiéthy m. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy jegyzete : 15. Septembris anno 1638. Mikefalva ebédkor havas- 
alföldi vajda postája.

Eredeti.

X III. 1638. s z e p t e m b e r  10.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Min

den sok jókkal, bódog, szerencsés, egészséges hosszú élettel áldja 
meg az szent isten nagyságodat etc.

Kegyelmes uram, az nagyságod leveleire való vezér kajme- 
kám relatióinak kivételében naponként semmi praetermissio nem 
volt, gondos állapatjában ő nagyságának egyik napról másikra 
kelletett halasztani; ma is jó reggel reá menteni kegyelmes uram 
újabban az secretariussára, addég el nem jöttem tűle, meddég 
expediáltattam vele, s vezérnek maga bevivé, engemet is vezér 
behivata, s maga kezéből adá meg mintegy tiz órakor tájba. Mi
helyt előle kiindulék kegyelmes uram, jutának eleibe két kapucsiái 
császárnak postán, kik hozták meg az fővezér Barian passa ha
lálát (hat nap feküdt), ez mellett császár parancsolatját is, hogy 
mindjárást mindennemű jovait kajmekám ő nagysága az kezlár 
agával együtt császár tárházába hordássá. Az vezér mindjárást 
mentest mene az Barian passa házainak bepecsétlésére, és min
den jovainak császár számára való confiscálására; immár ez 
héten elég dolga leszen, meddég helyére állatja ő nagysága; 
ennél gazdagabb vezért senki nem említ kegyelmes uram, annyit 
compilált volt ez. Ezen posta kapucsiák beszélik, hogy vele 
együtt annyi jovai voltak, hogy annak elhordatását császár szá
mára mindenek, kik látták, álmélkodtak ra jta ; testét ide haza 
hozzák maga mecsetjében; az immár nem említi az 10,000 tal
lért. Ki succedálna helyébe, még híre nincsen; mint ezek beszé- 
lették az posták, császár az kapucsilár kihaját elküldte mindjá
rást, mihelyt megholt az vezér, de senki nem tudja hová, azt 
itílik felőle, hogy valahonnan hozatna más fővezért; ez két
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kapucsiáknak eljövetelét sem tudta senki az táborban az muftin 
és Musztafa vezér passán kűl; tudom, annak is hamar híre 
jön kegyelmes uram, ki leszen, más alkolmatossággal kegyelmes 
uram nagyságodat alázatos írásom által informálom arról is. 
Ezen posták beszélették, hogy ma 9. praesentis hatod napja, 
hogy császár Diarbekirhez szállott, húsz napig ott mulat, húsz 
napra való megszállást ordináltak, onnan megindulván Muszulig, 
ott is mulat 20 napot, onnan ismét 20 napot az Bagdád megszál
lására. 5. praesentis érkezett vala egy posta kegyelmes uram, az 
is levéllel, ezen napon maga az kajmekám ő nagysága császár 
levelét vitte be az anyjának, megkaftányozták ő nagyságát feje
delmi méltóság szerént. Drágaság vagyon, mint ez posta is 
mondta némelyeknek, mert publice igen olcsóságot mondanak, 
40 dram volt asper. 1 az kenyér Helep táján, hova tovább mind 
pusztább az hely, az pestilitas mint annyi sokaság között igen 
dominál, ki miatt igen halnak; valóban az négyszázezer ember
nek ekkedig sok héja vagyon, de ha az pusztaságra jutnak, az 
leszen nehezebb. Az kozákok megverése Azák táján való dolog, 
16 nap mondják bizonyoson kegyelmes uram hogy volt velek az 
ellenkezés, harczolás, végre egy szigetbe szorították őket, az vizen 
kétfelől az török ment reá : az kefei passa és az innen felment 
kapitán passa kiliaja, harmadfelől az szárazon az tatár s úgy 
verték meg őket; ezerhétszáznak mondják, hogy voltak az kozá
kok ; az utólszori contíictussok mikor lőtt, csak akkor 400 török 
veszett el, valameddég porok, golyóbissokban tartott, semmit ne
kik nem árthattak, valóba súlyosan esett ezeknek az triumphus, 
igen suhajtják. Azák őrizésére tatár hán hagyott hadat, maga 
bement Muszkaországba rablani, híre az ; ezután jobban meghoz
zák hírét, immár nem sokára az hajók is bejőnek Feketetenger- 
rűl, az szegény magyar evezők igazán megbeszélik az dolgot. 
Kegyelmes uram, ez minap írtam vala, hogy ez itthon maradt 
két vezér passáknak is el kelletik menni hatalmas császár után, 
mert híre az vala; úgy vagyon, hogy Húszain vezér passa elmerte 
hadastúl, azt magam is láttam, de Ahmet vezér passa ma be
jöve, itthon vagyon, immár megyen-e el nem-e, nem tudhatni, 
honoráriumát követuram hozza el, ha elmegyen addég, careat, 
nem nagy tereli visszavinni ő kegyelmének.

Mint veszem eszembe kegyelmes uram, az Lupul vajdához 
expediáit vezér ő nagysága agáját circumveniálták ajándékkal, 
mert semmi illetlen dolgot nekem Lupul felől nem beszélett. 
Eiilíikár aga beszélő nekem, hogy ő igen consulálta neki, mihelyt, 
megjött s mikor elment akkor is : az ajándékot vegye el tűle, s 
vezérnek is mondja meg, mit adtak neki, de az mit értett, látott, 
hallott felőle, azt el ne titkolja, hogy ennekutánna is külömberi 
ne adhassák értésére vezér ő nagyságának. Bizony kegyelmes
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[uram] valóba forgolódik Zülfikár az Lupul amotiójában vezér 
körűi; ezt tudom magam is, bogy Ibraim effendinek is íra ez 
minap privatim Lupul illetlen magavüselése felől, mert nagy 
ellene való iniuriának tartja Ibraim effendi is az Lupul vaj
daságát.

Klárist kegyelmes uram olyanokat, mint nagyságod ke
gyelmesen parancsolja, gomboknak valót, együtt nem tanálni, 
hanem egyenként imitt-amott vehetni, kiket ugyan gomboknak 
az ötvösök elkészítettek, de drágábban esik, mert az mint árulni 
szokták egybefűzve, háromféle minden kötésben: nagyobb, kö
zépszerű s küsebb. Ennekelőtte bőségesen írtam minden egyéb 
dolgokról kegyelmes uram csak ezelőtt egy hat nappal. In reli
quis sat. Actum Constantinopoli 10. Septembris, 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Réthy m. p.
Etjy darabka papiroson: P. S. Kegyelmes uram, igen sok 

szókkal kére az aga Zülfikár, hogy nagyságodnak írjak, nagysá
god Szalánczi uramnak több instructiói között parancsolna, az 
vajdánál nagyságod kegyelmességébűl az ő nyilván való adóssá
gát (kiről maga az vajda reversalissa extál) szerzené ki, 20 kaf
tán ára 1200 tallér, egy nyusztbéllés tall. 600, ő nem objici- 
álja, miben s mit szolgált az vajda ő nagyságának, jól tudja 
Szalánczi uram ő kegyelme, mostan is mindennap szolgál az 
nagyságod méltóságos tekintetiért, sőt ugyan íratna nagyságod 
az vajdának felőle, olylyá tartja, ha kezéhez jut, mintha nagysá
god kegyelmességébűl maga tárházából adatná ajándékon; ki ha 
nem adatik meg, oly utat keres benne, hogy az övének meg kell 
lenni. Nagyságod kegyelmesen megbocsássa, hogy az nagyságod 
méltóságos személyét ezzel is alázatos írásom által nehezítem, az 
nagyságod kegyelmessége, mibe marad, minthogy ilyen rendbeli 
szolgája nagyságodnak.

Ozím: a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy jegyzete: 25. Septembris A. I. 1638., délest 3 órakor Bálint 
•deák havasain vajda postája.

Eredeti.

XIV. 1638. s z e p t e m b e r  15.
Igaz alázatossággal, hűséggel való szolgálatomat offerálom 

nagyságodnak sat. Az uristentűl nagyságod áldott legyen sat.
Kegyelmes uram, 10. praesentis érkezék az posta Székely 

János és az sátormester az négy mázsa kénesővel, az vezér ő
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nagyságáiul búj unlit impetráltam az kapusokra, jaszakcsiákra s 
békével bebocsáták, de mint értem, Oroszcsikon kegyelmes uram 
igen megvámolták, minden dramtúl két-két oszporát exigáltak 
rajtok,mint mondják, ki közel tött talleros 10,ha nem többet; itt 
feljebb egy gréczi tallérnál okáját mostan el nem veszik kegyel
mes uram, hanem ha ezután lenne jobb ára. Tegnap vöttünk 66 
vég fejér gyapot vásznat asperis 120 egyenként, ma adtuk az 
festőknek, singét festik külön-külön pro asperis 5. Az paplanokat 
megvöttem kegyelmes uram, kikért adtam tizenkilencz-kilencz 
leót, facientes in toto talleros 76, sohul csak egyet is ezeken kűl 
kegyelmes uram nem tanáltunk, Galatában egy olasz velenczei 
embertűi vöttem, olcsónak mondta, az ki látta. Mind hevedert, 
gyapot köteleket megvettünk kegyelmes uram az nagyságod ke
gyelmes commissiója szerént. Ez jövendő héten innen kegyelmes 
uram kiindulhatnak, semmi oly terhek nem leszen, mert az ka
litka sátorokat kegyelmes uram elvitték az utoljában császár 
után elment vezérek számára. Az mely kapas sátort Sziládi 
János posta ittbenn létekor felvonattam vala, nem tetszék sátor
mester uramnak, egyebütt sohul készt nem tanálni mostan; itt 
egy kalitka sátort tanáltunk udvarával együtt, melyet csinálta
tott volt császár csausz passája, de mivel itthon maradott, 
eladatja, mind kűl, belől vászon, bagaziás, virágos belől, igen 
könnyen csak két ember is felvonhatja, ez igen tetszék kegyelmes 
uram az sátormesternek, de mégis az nagyságod kegyelmes 
tetszésén kűl nem meré megvenni, immár megértvén az árát, 
minél külömben nem lehet megvenni, nagyságodat kegyelmes 
uram maga akarja informálni voltaképpen felőle, az fái nem olyan 
formán vannak, mint az ottkün valóknak; ezen kűl kegyelmes 
uram ugyanezen alkolmatossággal szegődünk egyre, de arra sem 
adunk előpénzt, miglen erről is nagyságodat nem tudósítja az 
sátormester. Kegyelmes uram, az zsidó felette sollicitálja az négy 
gyöngyszemnek visszahozatását, eskeszik, hogy Hiriza vornik 
számára elvitték volna ez mostani tergovistiai menyegző cele- 
brálására; ha két hétre meg nem hozatom, eladja az többit s az 
négy szemgyöngyöt nekem hagyja.

Akarám ezt is nagyságodnak kegyelmes tudására adnom. 
Tegnap előtt Ziilfikár maga dolgábúl mene be az vezérhez, egy 
kevés idő múlva jőve ki s mindjárást monda: Az vezér kérdé 
kegyelmedet, ha itt vagyon, mondjam meg kegyelmednek, az 
fejedelem ő nagyságának kegyelmed írja meg, az vezéreknek 
való szokott ajándékokat az adóval együtt ő nagysága küldje 
meg házoknépének, sokkal kedvesb leszen mostani távollétekben, 
hogysem mint ha magok itthon volnának. Én erre kegyelmes 
uram immediate megfelelék neki két három szóval: Gondolkodjék 
még arrúl, hogy az mely honoráriumot az ország adujával az
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fejedelmek az fényes porta méltóságos tekintetiért szoktak az 
vezéreknek küldeni, arra az ország nem olyan obstrictus, mint az 
császárnak való adónak administratiójára. Erre ő sokat szóla 
alienumot. Én azt kegyelmes uram nem tudom, üzente-e vezér 
ő nagysága nem-e, mind ezekre való szavaimot csak dirigáltam 
az vezérek absentiájokra, ha honn volnának, aluid esset etc.

Semmi újabb igaz híreket kegyelmes uram írni mostan nem 
tudok nagyságodnak. Fővezérré az diarbekiri Mehemet passáttötte 
császár, Musztafa passa fiának mondják, ki ezromi beglerbég volt, 
virtuosusnak, bellicosusnak mondják, quod maius, consiliosusnak, 
de innen tengeren való állapatokban inscius etc. Nagy nyilván 
mondják kegyelmes uram, hogy császár maga ütötte által 
Barian passát hancsárral, s azon sebekkel feküdt hatodnapig, 
mostan útban vannak teste hozásával, itt mindennemű jovait 
az mit tanáltak, elvi tété kajmekám. Az úristen nem halasztó 
sokára, megbüntető szem láttára az szegény vén jámbor patriar
cha gyalázatos haláláért, mert ennek megölettetése csak az elment 
kajmekám Musztafa passával való antipathiája miatt lön. In 
reliquis sat. Actum Oonstantinopoli 15. die Septembris, anni
1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Réthy m. p.
Ozím : a szokott a fejedelemnek.

Rdkiczij :ie,j y zete: 25. die Septembris A. I. 1638., délest 3 órakor 
Bálint deák havasalji vajda postája.

Eredeti.

XY. 1638. s z e p t e m b e r  22.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

uristentűl nagyságod áldott legyen sat.
Kegyelmes uram, ezelőtt nagyságodat alázatos írásom 

által informáltam, az sátormester mely nap jutott be ide, mos
tan indult ki 22. Septembris tiz órakor tájban. Az vásárlást 
kegyelmes uram consignáltam ez includált catalogusban; az 
egyike az paplanoknak ide marada, mert nem olyan lön, mine
műt nagyságod parancsolt, de azt is elkészíttetem; ezeknek az 
árában maradtam adóssá 57 oroszlános tallérokkal, az kimene
telre sátormesternek költsége nem vala, adtam neki talleros 5 
imperiales, immár acceptáltatja-e nagyságod, kegyelmessége, én 
meg tudom rajta venni ezután. Nagyságod kegyelmes uram 
computáltassa oszpora számra az behozott pénzt, annak eroga- 
tióját is, az mi reliquum leszen, nagyságod itt való szükségére 
exponálom, isten ótalmazzon, egy oszpora is nálam (tudva)
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maradjon. Az sátorok felől nagyságodat kegyelmes uram volta
képpen az sátormester tudja informálni, kikről consignatiót is 
vöttem az itt való császár sátormesterétűl; abban én tudom 
azért, hogy el is hagy, csak érthessen bizonyost az elkészítése 
felől. Az mely kalitkasátor és udvara felől ezelőtt való levelem
ben írtam vala nagyságodnak, 20,000 húszezer oszpora alól nem 
adják el, arról is mint szemmel láttat tudhatja Szabó Péter 
informálni nagyságodat.

Semmi mostani uj híreket nagyságodnak írni nem tudok. 
Holnap hozzák be az Barian passa testét. Császár ultima prae
sentis indul el Muszultól Babillonia alá, hírét hozák tegnap 
valami posták, siet, valami oka, mert két napra rendeltetett szál
lásokat egy nap continuálta; nyilván mondják, hogy az jancsár- 
ság igen megzerdűlt volt rajta, mivel az idő meleg, az por nagy; 
értvén az császár, másik megindulásakor maga hosszú puskáját 
40 dramos golyóbisost maga vállára vötte, az vezéreknek is s 
mind az vén muftinak egy-egy öreg jancsár puskát adatott 
vállokra, egy nap úgy mentek; látván az jancsárok, könyörgések 
által mitigálták császárt, ne cselekedje, ha mind meghalnak is, 
mind addég mennek, valaliul rendeltette az megszállást; elég 
hallatlan inconvenientia ilyen nagy hatalmasságtól, nagy embe
rektől hallottam, melyben ők ugyan gyönyörködnek, hogy olyan 
industriosus az császár. Az mely fővezért mostan tött, az Barian 
passa feleségét neki adta császár (az keserűség közbe), mikor 
az holt testet erre felé indították. Az atyja ez mostani uj vezér
nek Musztafa passa volt, az szilisztriai Húszain passának atyja 
kihája volt Na szüli passának, de ez Babilloniában született ez 
világra,smindenállapotját azt mondják, hogy tudja; igen barát
ja  Húszain passának, azt mondják.

Meddégitt lőnek, az posta Székely János igen beteges volt, 
szemeivel sem látott, egyik helybűi a másikba is pálczán ment, 
ha az szekérnél elébb ki nem mehet nagyságodhoz, ez az oka; 
mindazáltal meghagytam neki, mihelyt az Dunán által kelnek, 
hagyja el bátor az szekeret, siessen kimenni. In reliquis sat. 
Actum Constantinopoli 22. Septembris in aurora, anni 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Itéthy m. p.
Czím: a szokott a fejedelemnek.

liákóczy jegyzete: 17. die Octobris 16.‘1Ö., Székely János délest $ óra
kor Marosvásárhelyt.

Eredeti.
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XVI. 1638. s z e p t e m b e r  25.
Alázatos hűséggel való szolgálatomat sat. Az úristen nagy

ságodra bőséggel terjeszsze mindennemű lelki, testi áldásit etc.
Kegyelmes uram, ezelőtt negyednappal alázatos írásom 1) 

által informáltam nagyságodat az itt való hírek folyásárúi nem 
külömben, az mint értettem. Mostan újabban írhatom nagyságod
nak, 22. praesentis estve érkezett posta császártúl, másnap reg
gel én is felmenők vezér kapujára, ezalatt érkezők oda az vene- 
tusok oratora, bemen vén vezér kajmekámhoz, nem sokat mulata 
ottbenn, tekintem tehát, az vezér kihája előtte jön, utánna 
kapucsiák, jancsárok jövőnek utánna, ezek után ismét az várasi 
főkadia több főfő emberekkel együtt, vivők be egy felfelé való 
külön házba s berekeszték oda.2) Ezalatt kegyelmes uram fer
tály óra nem tölt benne, előszer érkezék az anglus, azután az. 
gallus, immediate Cornelius uram is, egyszersmind bemenének ve
zérhez, instáltak előtte, hogy bocsáttassa el ő nagysága az ő kezes
ségeken, valamint ő nagysága kévánja az szer ént lesznek kezesek 
érette, sohova el nem megyen; de igen hamar való válaszok lön: 
hatalmas császár parancsolatja, abban egyéb nem lehet; igen nagy 
intercessiójokra megengedő, hogy Gralatában legyen az várban 
őrizet alatt, azon nap estve felé viteté által oda vezér; mind 
addég ott voltam vezér kapuján. Xagy szernyő gyalázatnak tart
ják kegyelmes uram, mint látom, nagy zelussal is volnának, ha 
ki félne tűlök, örömest is törvénykeznének az detentióért, ha 
volna kinek megitílni. Az anglussal és az gallussal sokat beszé
lők kegyelmes uram ugyanakkor, az gallus nem tud deákul, az 
íia immár öreg legény, jó deák is, azzal interpretáltatá nekem, 
látván ez nagy inconvenientiát: Eheu! in quem statum devecta est 
amplissima respublica venetorum, iam bis a triennis ignominiata. 
A h ! christianitas suppoeniteat vos (versipellis et ingratificus 
favor turearum), nam tua res agitur, paries cum proximus 
ardet3); ugyan látám kegyelmes uram abbeli, intentumát, mintha 
azt mondaná, írjam meg nagyságodnak. Én igen mitigálám, 
hogy csak honesta custodia, mely csak néz méltóságbeli embe
rek detentiójokra; de ennek semmi helye nincsen nálok, azt 
mondják, hogy inciviliter incarceratus, inhoneste detentus. Ezen 
kűl szántalan sokat beszélgettünk kegyelmes uram, nagyságod 
felől sok széi> emlékezetes kérdezkedéseket töttek. Inkább hiszem, 
hogy mindenik oratornak Cornelius uram adott volt egy-egy 
küs könyvecskét az nagyságod neki küldött közűi, az nagyságod

>) Oldalt a fejedelem kezével: Még nem láttuk.
s) Szintén : Elég rossz dolog.
:l) Ism ét: Megtörténhetik másokon is.
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azokban való kegyelmes instructióját az urfi ő nagyságának 
illendő existimatióval dilaudálák.

Tegnap jőve híre kegyelmes uram, bogy az Feketetenge
ren való hadak jőnek nem annyi nyereséggel, mennyi károkkal. 
Az Azák megvételében semmi nincsen.

Az lengyel internuncius is immár semmit nem késik, válasz- 
sza vagyon császártúl, ismét csausz megyen el vele.

Híre az itt kegyelmes uram, hogy az király ellen az dancz- 
kaiak rebelláltak, s azokra haddal ment volna. *) Az nímet resi
dens kételkedik kegyelmes uram, az mely levelét elein innen oda 
kiküldtem volt nagyságodhoz, netalám meg nem vitték volna, 
mert arra válasznak kellett volna eddég jőni; mindazáltal én 
kegyelmes uram elhitettem vele, hogy elvitték, nem is illik arról 
úgy gondolkodni.* 2) In reliquis sat. Actum Constantinopoli 25. 
Septembris, anni 1638.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Kéthy m. p.
E g y  negyedíven:  Kegyelmes uram, tengeren és általten- 

geren annyi az hír, hogy egy nehány árkos papírosat is beír
hatnék, sok hihetetlen is, mert értelmes ember el nem hiheti. 
Feketetengerrül hír jőve immár több két hetinél, az muszkák 
élést hoznak volt Azákba, de nagyobb része kozákok voltak, 35 
sajkával voltak magok, azokat az ide valók tatárokkal együtt 
megverték, az élést elnyerték, ezer kozáknál többet fogtak el, de 
máig egyet is bennek ide nem hoztak. Tegnap jőve be egy hajó 
onnan Feketetengerrül, Kefébűl jött alá, az hozott hírt, hogy 
jövő útjokban vannak, de ő sem látta, csak hallotta. Kínán pas- 
sát császár négy beglerbégség előtt szerdárrá tötte, és Keván- 
nak megvételére küldte,, az ezromi beglerbégséget is neki adta, 
Gürcsi Mellemet passát onnan amoveálta, magával hadra vitte; 
ezt én itt bennlétemkor (elsőszer) vivék Ezromba, jól esmeri 
Szalánczi uram is, hasonló magavüselő kegyelmes uram az 
elment kajmekám Musztafa passához ; én nem osmerek mostan 
hatalmas császár körűi olyan két férfi embereket, nem effoemi- 
nate vüselik tiszteket, mint etc. Mostan hatalmas császár Diar- 
bekirnél vagyon táborban, pestissel, vérhassal igen halnak, az 
kenyér, abrak igen drága még mostan, ha elébb mehet, mint 
leszen ; többi között kegyelmes uram bellum intestinum is csak 
minap is támadott volt köztök, az szeminek és jancsárok meg

’) Oldalt a fejedelem kezével: Nincs semmi benne ; az lengyel király 
Berában (!) vagyon ; Septembris ment volt be császár Prágában.

2) Ismét : Mindeniket megküldtük mi bizony.
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akartak víni, maga császár az jancsárságot egy külön való 
helyre gyűtette, maga közikbe ment, sok szép engesztelő beszé
dekkel csendesítette le őket, közűlök sokaknak ajándékot oszta
tott, igírte nekik minden kegyelmességét, mivel az ő praedeces
sori is az jancsárságot minden rendbeli hadakozó hívei felett 
böcsiilötte, ezután is megtapasztalják hozzok való jövendőbeli 
kegyelmességét etc. A persa is Bagdádtúl nyolcz napi j árásni 
földön vagyon táborban, mihelyt érti Muszultúl való megindu
lását császárnak, közelebb száll Bagdádhoz, nem fut el, nyilván 
mondják; az tábor helye igen erős helyen, viz között leszen any- 
nyi földnire az vártul, hogy meg is segíthesse őket, ha kéván- 
ta tik ; az várbúi mind kivitette az ott való parasztságot, asszony- 
állatot, csak vagyon az szolgáló rend benne, 40,000 fegyverfog
ható embert mondanak benne, nímelyek 20,000; ha csak ennyi 
is, elég praesidium, királyképpen ha maga is közel leszen; in 
plenilunio Octobris akarja megszállani, dispositiója az császár
nak, publice beszélik etc. Ha hinni kell kegyelmes uram az 
praedivinatiónalc, in plenilunio Novembris subsequentis oly dol
got is susognak, hogy oly dolog leszen, kit idő előtt nem kell 
sokaknak tudni, ki ha megteljesednék, bátor soha több jöven
dölés meg ne teljesednék ez mostani saéculumban. Seh az ki 
jövendölte, de annak is nincsen neve.

Rákóczy ezt jegyezte a levél aljára: Szalánczi uram 12. 
indult Fejérvárról, szeges és gréczi tallért viszen nro 15,436, az 
aranyak érte legyenek készen. lm küldtünk két ólomból csinált 
formát, kegyelmed keressen ilyen rubintokat, kiket mint vehetni 
meg, tudósítson róla.

Ozím : a szokott a fejedelemnek.
Rákóczy kezével : 14. Octobris 1838., Masat havasalji vajda postája 

reggel 9 óra után az királyfalvi erdőnél.

Eredeti.

XVII. 1639. j a n u á r  15.
Alázatos hűséges szolgálatomat offerálom nagyságodnak 

sat. Kévánok az uristentűl nagyságodnak minden sok jókat etc.
Kegyelmes uram, az vajda postája immár elment vala, 

hogy vezér ő nagysága levelével jőve hozzám ez levelem prae- 
sentáló Haszon aga, Tholdalagi uram fogadott fia, ki 
hatalmas császár sziljktárának itthon való kihája, vezér ő 
nagysága parancsolá, hogy nagyságodhoz bocsátotta le'velével s 
én is írjak mellette. Minemű híreket hozott ez mai posta, kin 
hatalmas császárnak mindennemű igaz híveinek örvendezni igen 
szükséges, mü is, kik itt vagyunk, mind az több keresztyén óra
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torokkal nem kevéssé örvendünk hatalmas császárunknak ilyen 
győzedelmén, kit az úristen sokáig éltessen. Ezután nagyságod
nak bővebben írok ezen dologrúl, mivel ilyen hertelenséggel kel
leték mostan írnom, s nem tudhatni mindjárást mindeneket meg, 
mint lőtt, kit nagyságod az levélbűi kajmekám ő nagyságáéból 
bővebben érthet. Az úristen nagyságodat igen hosszú ideiglen 
jó egészségben éltesse. Actum Constantinopoli 15. Ianuarii estve 
felé, anno 1639.

Nagyságod alázatos híve
Réthy István m. p.

P. S. Az elment kajmekám Musztafa passa fővezér.
Czím : a szokott, a fejedelemnek.

Rákóczy kezével: 26. Ianuarii 1639. Segesvár.

Eredeti.

X V III. 1639. j a n u á r  15.

Illustrissime princeps sat. Eidelium servitiorum sat. 
Áldott legyen az úristentől sat.

Kegyelmes uram, ím ezen órában jövék divanból, ma reg
gel érkezék hatalmas császárunknak két tatár postája, nyilván 
hozák, az várat expugnálták 26. die Decembris anni proxime 
praeteriti, húsz napra jöttek, melynek örömére mindjárást elkez
dők az lőtetését, még minekelőtte az házhoz nem is jutottam. 
Noha holnap akartam írnom nagyságodnak és kegyelmes tudá
sára adnom, ennekelőtte egy nehány nappal minemű híreket 
hoztak vala, de immár én azokkal az nagyságod kegyes füleit 
nem terhelem, mivel haszontalanok etc.

Ennekelőtte is nagyságodat kegyelmes uram alázatos írá
som által informáltam vala az kajmekám ő nagysága kedvetlensé
gét (Á/.'/J, mivel az adó administratiója igen megkésődék, melynek 
csak itt is kicsin állapatombau naponként igen érzem súlyos
ságát, mert itt mostan semmit nem adnak, mi lehet az oka, én 
azt nem tudom kegyelmes uram. Hatalmas császár után mostan 
is készítik igen az költséget, az moldvai vajda az adót is immár 
beküldte, ki ezelőtt nem volt szokás, az szomszéd közelebb volna, 
az ő adaja is az parancsolat szerént nem administráltatott, én 
arról is hallottam szót. Én kegyelmes uram az istenért könyör- 
gök nagyságodnak, ha meg nem indulnak addég az adóval, míg ez 
írásom oda érkezik, ne haladjon mégis tovább, azt sem tudjuk, mely 
órában maga is hatalmas császár haza jut, ne lehessen abból is 
haragja; én az mint itílem kegyelmes uram, fogta az kajmekám 
megírni, hogy az adó behozásban semmi fogyatkozás nincsen,
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mert idein 1 lehozzák. Mikor Szalánczi uram felől írt vala nagy
ságod, akkor írt volt ő nagysága is császárnak, hogy íítban van
nak vele; ez minap penég ilyen szavát is hallottam ő nagyságá
nak, hogy mondta volna, nagyságod csak vár az időtűi s azért 
vagyon az adónak tovább-továbh való haladoztatása,. noha én 
annak, kitől értettem, illendőképpen választ töttem. Az császár 
ő felsége postáját is holnap avagy azután való nap expediálja 
kajmekám ő nagysága, az kihájátúl íizené ki az palotába. Az 
lengyel még itt vagyon, de az csak áros ember, az hatmántúl 
volt salus conductussa.

Kegyelmes uram, mihelyt hírem jut bizonyoson az adó 
felől, mindjárást újabban megtalálom az vezért, írasson más 
commissiót az oroszcsiki kadiának, noha immár egyszer válaszom 
lön reá, hogy hozzák he az kiküldött commissiót. Maurer uram 
ugyan megindulhat az kénesővel, én innen quanto citius eleibe 
küldeni iigyekezem az ujabh commissiót, hogy abból is ne 
következhessék késedelem. In reliquis sat. Actum (tristissimo 
animo) ex Bizantio 15. Ianuarii hora 12, anni 1639.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor sincerus 

Stephanus Réthy m. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

X IX . 1639. j a n u á r  31.
Illustrissimo princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Áldott 

legyen az úristentől nagyságod sat.
Ennekelőtte kegyelmes uram 1., 9., 15. die Ianuarii pro

xime praeteriti bőségesen alázatos írásom x) által tudósítottam 
nagyságodat minden akkori hírek és állapatok felől. Mostan 
immár informálhatom nagyságodat, Babilloniának expugnatiója 
quomodo lőtt légyen, melyet császár főimreliora, lovászmestere 
Halil aga mostan megérkezvén beszélett főfő agáknak: Az vár
ban öt praefectus volt; az megvétel előtt harmad nappal négye 
kijött volt császárhoz látván az várnak nagy tágabb helyen való 
leromlását és ostromra való menetelnek elkészítését, császárral 
egy nehány óra alatt tractáltak s arra igírték magokat, hogy 
másodnap onnan belől császár d ivarijába kijőnek az praefectu- 
sok közűi főfő emberekkel együtt ujabh tractatióra, és jó okok 
alatt megadni az várat készek* 2). Azt az napot ők praetermit-

*) Oldalt a fejedelem jegyzése : Ezeket mint. s mikor vöttük el, reá· 
jók való válaszinkból m egérthette eddig ő kegyelme.

2) Oldalt ismét Rálcóczy jegyzése : Ez híreket kegyelmesen vöttük, s 
ha mi újabbat érthet is, tudósítson róla, kiválképpen az paterfamilias 
dolgáról.

BF.KK ÉS Τ1ΛΙΪAUÁS. I.EV III.U K  ÉS OKIRATOK. I I .  K. 26
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tálták, ottbenn köztök nagy dissidium támadott. Értvén innen 
kűl az ottbenn való meghasonlást, csak egy napot sem vártak, 
hanem mintegy végső ostromra úgy mentek, hajnalkor kezdték, 
egész napon setétültig volt az ostromlás, ugyanakkor lőtt az egy 
ostrommal megvétele; az fővezér ugyanazon ostromon veszett, 
az elment kajmekám kihája is Hozván kihaja; nyilván mondják 
kegyelmes uram, az varasban harmad egész napig is volt az harczo- 
lódás; 170,000 (így) =  tizenhétezer gyalog praesidium, 8000 
nyolczezer lovast mondanak hogy volt az várban, azon kűl 
futott parasztság fegyverfogható férfiak is többen 160,000 (így)·, 
kiket az parasztságon kűl sine misericordia lamentabili clade 
fegyverre hánytak; az parasztság közűi az tumultusban kik 
megmaradtak, tizenkét ezert mondanak vasban, kikkel mostan 
építtetik az romlást. Az praefectusoknak egyikét megfojtatta 
császár, az egyik igen kedves embere, kinek neve hamlar hain =  
vezéreknek vezére, az hármának immár itt való tartására helyet 
is rendeltek, egyiknek G-alatában az Majlád István erdélyi vajda 
tornyát, másiknak urmelli Jeni Hiszárt, az Székely Mózes eíső- 
szöri lakóhelyét, az harmadikot ajándékon küldi az itthon 
maradt emer Gyön Oglinak, az ki Eevánt megadta volt. 
Noha kegyelmes uram ezek nem promulgálják az ott való magok 
veszedelmét, de az mely két tatár hírét meghozá az megvételnek, 
azok nem titkolták, hogy csak az ostromon veszett 20,000 török; 
ha ez nem igaz volna, innen újabban jancsárokat nem kelletnék 
kcszítenik, de tizezert készítnek mostan, kikkel el kell menni 
az itthon maradt szemin hasinak ez újságon. Az hírhozó tatá
rokat császár anyja megkaftányoztatván öt-öt száz aranyat ada
tott, az kajmekám száz-száz tallért, kaftánt. Mostan híre az ke
gyelmes uram, hogy másfél százezered magával küldte be császár 
Gürcsi Mehemet passát (ki ezromi beglerbég vala) az ország
ban, hogy felkeresse az persát, ha szinte (salvo honore) az 
baromba búnék is, valahul feltanálja. Szernyő dolog kegyelmes 
uram, ez mostani triumphussal mely igen felfuvalkodott ez nem
zetség, itt az egész várason nincsen oly rossz elvetett dob, 
muzsika instrumentum, az ki éjjel nappal nem zengene, busz 
éjjel és nappal ez mostani szernyő hidegben innepet kelletik az 
utczákon minden rendbeli nemzetségnek celebrálni, az hol árulni 
szoktak.

Oly hideg volt itt kegyelmes uram ez elmúlt hónak két 
hetiben, hogy egy egész hétig minden éjjel az tenger Galatátűl 
fogva fel erre az erdélyi ház felé Szent-Jánosig az tenger áltál- 
állott *), hogy az evező lapoczkákkal törték el az jeget az pero-

’) Oldalt Rákóczi/ jegyzése : Az régi históriákból mi időnkben lőtt 
ilyen állapatok, úgy experiáltuk, valamikor az tenger általállott, de nem 
jót vontak utánna, isten tudja, mi leszen.
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mecsiák s úgy járhattak által ra jta ; hogy ennyi ideig tartott 
volna az hó mint mostan, senki nem tudja. Az szilisztrai pas- 
saságot ez megjött lovászmesternek adta császár, híre az kegyel
mes uram.

Immár két ízben hallottam kegyelmes uram igen titkon, 
hogy az paterfamilias vagy elveszett avagy sebes, mert innen 
éjjel tengerre szállították volna az valetudinarius öcscsét Orhan 
szultánt, és utánna vitték; igaz-e, ezután megmutatja az idő. 
Minden rendbeliek, sőt magok is kegyelmes uram álmélkodással 
(minden reménység kűl) csudálkoznak ez victorián, holott a con
dita urbe soha fegyverrel többé meg nem vétetett Babillonia.

Fenyegetőznek szernyen itthon az velenczésekre, készítnek 
sok vízre való gályákat. Az venetus interpressel beszélők 
kegyelmes uram, tegnap is levelek érkezett, valóba készülnek az 
venetusok is, nem vöttélc tréfára.

Azt mondják kegyelmes uram, hogy ez mostani hadi expo- 
sitiójára (így) császár annyit nem költött, az mennyi nyeresége 
Babilloniában, noha csak az egy Bezestent (az melyben szok
ták árulni az drága marhákat) pecsétlette el maga számára, az 
egyéb rendbeliek ki mit kaphatott, nálok maradott, senkitől sem
mit el nem vöttek. Mostan kegyelmes uram innen tengeren min
den rendek, kik itthon maradtak volt quodam modo, menten men
nek hadra császár után, nem akarja hadát eloszlani, meddég 
(ha isten engedi) nem subiugálja az persát. Ma ikindi divflnban 
Halil agát megkaftányoztatá vezér, az szilisztriai passaságra, 
nem késik, elmegyen, Naszuh Húszain passát behivatják, tahim 
az úristen ő szent felsége megfizet neki, ilyen reménység talál 
etc. Kegyelmes uram, az rodusi gályák mostan itt vannak, 
onnan küldték nekem ez includált consignatiót, ónodiak is van
nak közűlök l) ; én el nem tudok igazodni az neveknek leírásá
ban, senkit nem tanálók kegyelmes uram, ki által megtudakoz
hatnám, hűl fogták el őket, ezután iigyekezem megtudakozni. 
His eandem sat. Actum ex Bizantio ultima Ianuarii, anni 1639. 
vesperi.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Réthy m. p.
Egy negyedíven: P. S. Kegyelmes uram, ezt is kelleték 

alázatos írásom által nagyságodnak kegyelmes értésére adnom: 
Immár több esztendeinél innen ment volt ki egy Mihs neű görög 
valami lóra való szerszámmal, kit itt mind hitelbe vött fel s az 
atyja Sztratt neű görög kezes úgy értette, hogy Lengyelország-

') Rákóczi/ megjegyzése : 
megyünk s tudósítjuk róla.

Az raliok neveit láttuk, kiküldjük s végére

2G*
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búi Erdélybe ment volna és Brassóban megfogván sokáig tar
tották, x) azt praetendálván, hogy nem pecsétes ezüst volna az 
oda vitt egymás, s nem szabad azféle ezüstöt ott köztök árulni, 
itt penig kegyelmes uram nem tilalmas, hanem az ezüstnek 
valóra szerént adják el, vezér ő nagyságának értésére vagyon, 
maga parancsold meg, hogy írjak felőle, bocsátatná el nagysá
god, mivel igaz ember, felesége, öt gyermeke vagyon itthon 
igen fogyatkozott állapatban etc.

Kegyelmes uram, immár több egy hetinél Dániel Mihály 
uram ő kegyelmének érkezék egy szolgája, kitől bizonyoson 
értem ő kegyelme jövetelét; az mint nekem consignatióba küldte 
az konakokat, szálló helyeket, meg kellett változni, mert mára 
csak igen közel kellett volna ide érkezni, de az mint veszem 
eszemben, az nagy sár, árvizek mia Drinápoly felé kelletett 
menni, itílem, 3. avagy 4. die Februarii ha beérkezik ide. 
Vezér ő nagyságának írt vala ő kegyelme Bukorestrűl, az szol
gáját bevittem vala vezér eleiben, igen akará, hogy immár bizo
nyos jövetele, mert egy nehány héttel kegyelmes uram ennek- 
előtte nem igen hitte, kikeletig hogy az adó administráltassék.2) 
Nyilván való dolog, hogy innen az kiment Haszon aga az vezér 
levelével inkább ment ratione explorationis, jön-e az követ avagy 
mibe vagyon az állapat, hogysem mint a Bagdad felől való hír
rel etc.

Két kis szelet papiroson: Kegyelmes uram, az bokályok 
készen vannak, de pénz nékűl ide nem adják, nagyságod kegyel
mes jó tetszése, mit kellessék cselekedni, én örömest kezes len
nék érette, de nem hiszen meg az török, császárnak az moly 
szarájt mostan csináltak, arra is 2000 vettek el benne; ez egy 
helyen találtunk, de egyebütt soliul nem, félő, ez is elkel.3)

Mostan kegyelmes uram az vajdának besli agája oda 
vagyon, császár táborába mene, vagyon 25 napja, hogy elmene, 
ki ha megérkezik, az mindent meg tud mondani.4—B)

’) Oldali Rálcóczy jeg yzése : íra ttu n k , az brassaiak , így lévén az 
dolog, elbocsássák.

s) Oldalt a fejedelem  kezével: B izony u ram  h a  szinte császárnak nem  
jó l succedált vo lna is dolga, de bem ent vo lna az adó, m ert m i az po rtá tó l 
el nem  ak aru n k  szakadni soha, csak az p o rta  m inket el ne űzzön  m agától.

s) Hátán, Rálcóczy kesével: K ü ld tü n k  ez levelünk vivő postánk tó l 
gréczi ta llé r  n ro  (üres hely), a rany  nro  (üres hely), vegye m eg 2000 (így), 
kell igen  szép p a ty o la t ing  nro  4 ; az n y usz tláb  béllést is n ro  2 megvévén 
kü ld je  ki, de szépek legyenek, h iuzláb  béllés n ro  2, de szép legyen.

4—n) H átán, R ákóczy oda vetett jegyzése : H a megjőne, m indennek vé
gére m envén tő le tudósítson.

Rálcóczy fö ljegyzése Icivlíl; M ár bizonyoson constál nálunk, hogy 22. 
N ovem bris kegyelm ednek í r t  leve lünk  az v a jda  kezében m ent, az m in t 
m aga is cancellariussával eg y ü tt m egírta  az tava ly i brossai b írónak , s leve-
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C z í m  : a szokott a  fejedelemnek.

A fejedelem feljegyzi',se : 20. F eb ru a rii 1639., U dvarhely .

Eredeti.

XX. 1639. m á r  ez i us 6.
Georgius Hakoczy sat.
Generosi fideles nobis dilecti. Salutem sat.
Tompa István az kegyelmetek 22. Februarii nekünk írt leve

lét tegnap négy órakor délest hozá meg. Császár visszajövetelét ért
jük, s mind az tengeren túl való állapatokat, ki leszen-e úgy, vissza- 
jő-e császár avagy nem, tudjuk,^kegyelmetek ez levelünk elvéte
léig is alkolmasint megértette. Értjük azt is, hogy az császárral 
való vezérek számára kévánják az ajándékot, kikről mi úgy 
tudjuk Dániel Mihály uram, hogy volt kegyelmednek instructió- 
jában arról emlékezet, mit kellessék arra felelni, Szilágyitól is 
írtunk felőle, mihez tartsa kegyelmetek magát abból, most is 
egyebet annál nem írhatunk; egyáltaljában az ország azzal nem 
tartozik, sem mi, hogy azoknak az vezéreknek, kik az portán 
nincsenek, ajándékot adjon, mi sem akarjuk az országra fel
venni, s kegyelmetek se igírjen, mert mi nem adjuk meg, s ha 
kegyelmetek igíri is, kegyelmetek megbocsásson, egyáltaljában 
mi nem effectuáljuk; egyebeknek: teftedárnak s másoknak is 
kinek mit kellessék adni, kik az portán jelen vannak, megírtuk
25. Februarii írott levelünkben s tartsa ahoz kegyelmetek magát. 
Ha valamint császárt megvártatnák kegyelmetekkel és ott érné 
kegyelmeteket, valami uj szokatlan ajándéknak igíretire vagy 
császárnak vagy egyebeknek kegyelmeteket ne vegyék, mert 
anélkül is elég terehviselése vagyon ez országnak s többet 
kegyelmetek fel ne költsön, mert mi arra nem megyünk, nem 
igírünk, sem adunk, hanem az vezért sollicitálja kegyelmetek 
onnan kibocsátása felől, mivel már az adót beadta kegyelmetek, 
mi nekünk mostan nincsen olyan dolgunk, kiért meg kellene 
császárt várni kegyelmeteknek. Zöldfikár szavának kegyel
metek hitelt ne adjon, mert ő csak török, ő az ország kárával 
akarna magának hasznot szerezni s jó akarókat.x)
lé t ím  be is k ü ld tü k  kegyelm ednek ; ír tu n k  m ost is az vajdának, ne veszszen 
el levelünk, kegyelm ed is szorgalm azza az vajdát.

') Oldalt Eákóczy kezével: Soha b izony m i időnkben, sem az szegény 
fejedelem  idejében tefted árn ak  ajándékban  in n ét 200 ta llé r t  nem  v ittenek  
sem nem  k ü ld tü n k  ; m i csudáljuk, hogy R é ti u ram  kegyelm ed egy nehány  
ízben jelen lévén  az adónak  beadásának idején, reá  nem  tu d o tt  em lékezni 
s Zöldflkárnak vagy az te fted árn ak  m eg fe le ln i; ha  az q u ie tan tiá t be nem  
adja is, azzal m i sokat nem  gondolunk, császár levelében m eg leszen írva, 
hogy beküldtük, elég az nekünk, azonkívül is vo lt lá tó ja  s értő je, hogy m eg
küld tük , kegyelm etek is beadta.
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Az juhokat hogy mi az Dunáig hajtassuk s egy reál tal
lért . adjon egyért-egyért, arra mi nem megyünk, hogy addig való 
kár is miénk legyen, hanem ha bejő ide, ha kell, öt vagy hat 
.ezert is adunk tizenkét-két dutkáért, adminus tízért, s itt- 
henn birodalmunkban az harminczadját is megengedjük. Azért 
kegyelmetek lássa, mint conveniálhat aval az emberrel, min
ket usque ad 4. vei 5. Aprilis categorice tudósítson, tudhassunk 
mi is gondot viselni felőle, mivel nekünk is pénzzel kell megvé
tetnünk ; úgy menjen pedig végére kegyelmetek, úgy ne járjunk 
vele is, mint most ottbenn az zsidókkal.

Miért akarják az aranyas botot megcsinálni, értjük; hogy 
mi adhassunk követ hozzája, abban módunk nincsen, hanem 
kegyelmetek alkudjék úgy vele, hogy maga szerezzen követ is 
hozzája és egy néhány tallért is adjon előpénzt neki, s az meny
nyiben megalkuszik vele kegyelmetek, arról minket tudósítson, 
mihelyen postánk megyen be, mindjárást megküldjük; ha pedig 
kegyelmednél Dániel Mihály uram pénz maradott annyira, adja 
meg s mi ittkin megadjuk kegyelmednek. Értjük kegyelmetek 
leveléből, hogy az zsidóknak adóssá maradott volna, de az mint 
mi megvetettük, még ők maradtak adóssá nekünk, a mint meglát
hatja kegyelmetek a computusból; ha pedig valamivel adóssá 
maradtunk, lám küldtünk pénzt be s contentálja őket kegyelme
tek; az mely ötven aranyat beküldtünk, abból, úgy computál- 
juk, az botcsinálást is megfizetheti kegyelmetek s az zsidókat 
is contentálhatja. Mi az kegyelmetek írásából azt sem vehet
jük eszünkben, mennyivel maradt adóssá az zsidóknak kegyel
metek, mert csak ilyen numerussal írja 21/5 gréczi tallérral, a 
melyet mi két egész tallérnak s egy ötöd résznek computálunk, 
ennek, úgy tetszik, ottbenn is szerit tehette volna kegyelmetek.

Mi istennek hála most is csendességben s tűrhető egész
ségben vagyunk itt fogarasi házuknál. I tt jó tavasz üdők jár
nak, Fejérvár felé már szántnak is. Kegyelmetek házanépe is 
mostan tűrhető egészségben s állapatban vannak. Adja isten, 
hallhassunk kegyelmetek felől is minden jókat. Eisdem in 
reliquo sat. Datum in arco nostra Fogaras die 6. Martii, anno 
domini 1639.

G. Kakoczy m. p.

Rákóczy kezével: Ha valamint nolle velle kegyelmetekkel 
ugyan meg akarnák császár váltatni, s megjővén császár mégis 
az vezérek ajándékát urgeálnák, tandem ad extremum, de igen 
ad extremum, nem is úgy mint adó mellett való ajándékul, 
hanem csak kegyelmetek mintha hírünk nélkül cselekednék, az 
egy sziliktár passa számára tegye szerét háromszáz tallérnak, 
id est talleros nro 300 s adja oda neki kívánván, hogy legyen jó
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akarónk [a le v é l ír ó  kezével beszúrva: az kitől kegyelmetek az 
háromszáz tallért felveszi, annak mi hova hamarább meg küld
jük]. Ezenkívül senkinek se adjatok, mert mi bizony nem 
acceptáljuk.

Czim : Generosis M ichaeli D aniel de Y argyas triu m  sedium  siculicalium  
Sepsi, Kézdi e t Orbai suprem o iudic i regio ac praecipuo legato, S tephano 
Itétyi de eadem continuo o ra to ri nostro  in fu lg ida p o rta  o ttom ann ica  etc. 
constitu tis etc. fidelibus nobis dilectis.

E redeti.

X X I. 1639. m á r c z i u s  19.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

úristen ő szent felsége sat.
Kegyelmes uram, ez elmúlt hétfőn bocsátóm el innen Szi- 

ládi János postát; semmi vásárlást tűle ki nem küldhettem, 
mert az alkolmatosság nem hozá magával. Az nyuszt és hiuz- 
mál bélléseket mind eladták, az mint nagyságodnak kegyelmes 
tudására adtam ezelőtt; húsz napra igírte magát azon szőcs, 
elkészíttet egy nyusztláb és liiuzláb bélléseket ugyan császár
nak valót, kit ha ügy elkészít, nagyságod kegyelmességébűl 
securitást kévánnék igen, mert én noha valami keveset esmerek 
hozzá, de mégis mint kellessék árut vele szakasztanom avagy 
várjak nagyságodtól arra az vásárlásra nálamnál tudósbat, én 
csak valami előpénzt adnék reá, de azzal nem kellene kegyelmes 
uram késődni, mert ez itt való állapat, mint egy nagy országé 
volna, olyan, hamar árussá találkozik. Az bokályokot is elkészí
tik husvét napjára, az öregít ötével egy reál talléron, az apróbb- 
szerűt hátával. Patyolatot is kegyelmes uram az két végnél [többet], 
kiket Dániel Mihály uramtúl kiküldtem, nem merék venni, 
azokat kegyelmes uram csak ez minap hozták szinte Indiából; 
azon embernél vagyon egy vég 36 singes, az szélessége négy 
sing, én soha nem láttam olyant kegyelmes uram, három ízbe 
mentem reá, de nem hamar egymásután, árut szakasztottam 
igen-igen nehezen talleris 90 realibus, melynek elvételére én 
többé soha nem megyek, ha nagyságod nem parancsolja; két 
egész esztendeje múlt ez elmúlt deczemberben, hogy innen 
elment volt az ki ez patyolatot hozta, de többet azfélét ez sem 
hozott. Persiai selyem szőnyegeket is tanáltam kegyelmes uram 
igen szépeket, kiknek az hossza öt-öt singes, szélessége három 
singes, ezenkűl kegyelmes uram némelynek hosszasága negyed
fél singes, szélessége két sing egy fertály, ennek az ára, ki 
minemű, ötven, hatvan, hetven talléron; szép csinálmány. Ezek 
között vagyon kegyelmes uram egy, ezüst és arany fonallal, papi
roson valóval szőtték, olyant sem láttam soha, az három singes 
egy fertály hosszára, szélessége két sing egy fertály, csudálatos
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szép ez is, két-két páva avagy puplikáunak mondjam az arany 
és ezüst fonalbúi való kötése orczájokkal egybe állnak, minden egy 
párnak az fejek felett egy-egy szép öreg virág, az rojtjai is 
mindkét végén elegyes ezüst fonallal, az ára tall. 125. Ugyan 
ennél vagyon egy pár vánkos héj is scholinmos, igen szép.

Ide való njabb híreket nagyságodnak semmit mostan ezek
nél írni nem tudok: Ipsir aga tegnap 10 órakor tájba juta csá
szártól recta vezér kapujára, kardját is az külső palotában ódá 
le magáról s úgy mene be vezérhez, egy óránál tovább mula
tott ottbenn; mikor kijőve vezértűi, nyuszttal béllett galléros 
vont ezüst kaftánban vala, onnan mindjárást az császár any
jához mene, onnan is bosztancsi passához ment, mindenik 
helyen megkaftányozták; azt mondák, nem késik itt sokat, elin
dul Budára. Mikor innen kiindul, ha alkolmatosságom leszen, 
ki által nagyságodnak kegyelmes tudására adhatom, azon leszek. 
Császár mostanság meg nem jön, noha igen vala híre, sok 
kapákat, csákányokat, fűrészeket, puskaport, golyóbisokat és 
minden egyéb hadra való készületeket visznek útónná, jö
vendő héten megindítják; híre az, Bevánt akarja obsideálni. 
Az persálioz kegyelmes uram az csausz Durák passát expediálta 
volt (az elmúlt esztendőben, az mely legátussá az parsának ide 
jött vala, azt is vele együtt bocsátó vissza), még meg nem jött 
volt februáriusnak 20. napjáig.

Az vajda postája kegyelmes uram ez elmúlt hétfőn estve 
nagyságod kegyelmes parancsolatját hozá in curia Komauaiensi 
25. Februarii datas, azzal együtt aur. nro 50 pecsét alatt volt, 
úgy vagyon, de mint láttam, nem tudom, az hosszú ut miatt lött-e, 
az kötésről az spanyorviasz elromladozott, egyet vagy kettőt 
látok nem igen jónak lenni. Kegyelmes uram, azon behozott 
levélben az mely három kicsin pecsétű levél volt, nem akaróm 
ezen levelemben includálnom és visszakiildenem, más jobb alkol- 
matosságot várok, noha nálam is nem lát napfényt.

Kegyelmes uram, nagyságod kegyelmesen (nekem alázatos 
szegény hívének) megbocsássa, nem akartam az nagyságod 
kegyes füleit ezzel is terhelnem, de ebbeli igazságom bíztat, 
bátorít. Kern tudom kegyelmes uram, ki informatiója lehet, hogy 
ón Dániel Mihály uram ő kegyelme eleiben is írtam volna az 
zsidóknál való aranynak kész voltáról; nemhogy én ő kegyel
mének azt írtam volna, de azonkűl is csak egy szót is én nem 
írtam, házátúl való erre indulását, mely nap lőtt, mindaddég 
nem tudtam sem hallottam, meddég az ő kegyelme Bokorestrűl 
ide expediáit embere nem érkezett. Én immár öreg ember 
vagyok istennek kegyelmességébűl, soha ekkeddig orczám meg 
nem pirult illetlen írásomért, szavaimért, kivályképpen uram 
fejedelmem előtt. Az mely 156 arany felől nagyságod kegyelme-
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sen emlékezik, az nem az nagyságod kárára vagyon, mert az 
veszett zsidók azokért mind egyig másokat adtak; az mely 16 
számú aranyak az felmérésben elmentek az szám felett, azokbúl 
5 maradott az onnan ktíl behozott aranyak defectussába ; bizony 
elég praepostere adták nagyságod kegyelmes tudására, kit 
magam is szégyenlek, nincs mit tennem etc. Kegyelmes uram, 
nagyságod kegyelmesen, bölcsen recognoscálja, ki lehet ebben 
vétkes egyéb az alkolmatlan időnél, mivel vicissitudines tem
poris csak egyedül az szent istené; mert kegyelmes uram, 
hogy az 15,729 gréczi tallérra való aranyak (sőt annál valamivel 
több is) készen voltak szent Mihály napjától fogva az uj eszten
dőig, olyan igaz, minthogy mostan élek istennek nagy kegyel
méből, arról való nagyságod kegyelmes tudósítása, hogy circa 
16. diem Septembris az adóval meg fognak indulni, melyhez 
képest azonnal rajtok voltam, mivel az fövebbik zsidó csak itt mel
lettem közel lakik, annakutánna kegyelmes uram Szalánczi uram 
levele is érkezek, legyen készen az arany, mert ő kegyelme meg
indult volt 12. Octobris, de házához térvén, nehéz betegségben 
esett volt, immár fellábadott, elletik is : ezt értvén, ismét újabban 
sollicitáltam, ők is mindennap várták, mivel annyi számó aranyat 
imitt-amott szedtek volt, kire mindennap usurát kellett adnik; 
ebben is kegyelmes uram közel két holnap elmulék, mégis vára
koztam igen. Annakutánna 10.,  9 (így) die Decembris nagysá
god Kolosváratt íratott kegyelmes parancsolatját hozák, mely
bűi értéin az Dániel Mihály uram ő kegyelme ide bejövetelét, és az 
nagyságod'amíl való kegyelmes parancsolatját, hogy akkori követ
kezendő héten minden okvetetlen ő kegyelme megindulna; éli nem 
tudom, ha az ö kegyelnie ha házassága gátlotta-e meg avagy 
egyéb okok, ebben is közel egy holnap mulék, mikor megértet
tem, hogy Bukarestre érkezett. Az uj esztendő első napján mind 
az hat zsidók hozzám jövének s megmondák, hogy ők tizenötöd 
napnál tovább nem várhatják, kinek-kinek aranyát vissza kel
letik adnik, mert most is károkra vagyon nekik, ezt is megírtam 
kegyelmes uram (si probe memini), bátor felkeressék ez uj esz
tendőbeli írásimban s in mense Decembri írt leveleimben, nem 
is tudtam, hogy 4. Februarii érkezzék be az adó, mert akaratom 
szerént kegyelmes uram nemhogy kárt tennék nagyságodnak, 
de igaz lineán egy pénzét kettővé tenném; az zsidókkal való 
contractusom is in specie nálam vagyon mostan is etc.

Kegyelmes uram, nyilván való dolog, Székely Mózesnek az 
budai vezérnél bizonyos embere volt, valaki és honnan való, nem 
tudhatám meg, harmadnapig volt ott, vezér nem lőtt addég 
szembe vele; az közben érkezett oda az innen expediáit kapucsia, 
az ki megvitte az vezérség változását, annakutánna sem lőtt 
vele szembe vezér; ide három levelet küldött azon Székely
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Mózes embere azon kapucsiátűl, kiknek hozásában mikor hírem 
lőtt, mindjárást bizonyos főembert küldtem hozzá, igírtem egy 
50 frtos paripát, akár pénzt neki, de immár kezéhez vötte volt 
Székely Mózes; az kapucsiával tegnapelőtt vezér kapuján ma
gam is szembe voltam, megmondá maga is az dolgot, s örö
mest nekem kezemhez adta volna az levelet, ha elébb szóval értet
tem volna; az embernek nevét sem tudja, ki, de magyar volt, 
nagyságodtól tudom, el nem tagadná az vezér, jövő útjában ha 
Landor-Fejérvárra eleiben küldene nagyságod, de ne [ki] érteni 
nem kellene, hogy innen kivitt hír, netalám itt való gondvüselo 
leszen, nem jó következhetnék nekem.

Musztafa csauszt kegyelmes uram ez elmúlt kedden teme
tők. Ez includált (Kemenicz tájáról elhozott lengyelbűl lőtt 
török) maga kötésének páriáját nagyságodnak ím kiküldtem, 
kit hogy ha nagyságod kegyelmességébűl approbál, kész depo
nálni iuramentumát; semmi fizetést egyebet ő nem kér, csak az 
mi az nagyságod kegyelmessége leszen. His eandem sat. 
Actum Constantinopoli 19. Martii, anni 1639.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Kéthy m. p.
Czím : a szokott a  fejedelemnek.

Rákóczy kezével: 30. M avtii Fogaras 1639., űélest Íróra 4, In o ta  havas- 
a lji posta.

E redeti.

X X II. 1639. á p r i l  8.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

úristen sat.
Kegyelmes uram, az úristennek több velem közlött ingyen 

való irgalmas kegyelmességi között ez is nem kicsin, hogy az 
botot az galatai ötvösnek oda nem adtam volt, mert odaveszett 
volna, mivel szinte csak harmadik házon szakadt meg az égés 
az ő házától, egy nehány ezer tallér érő kárt tettek nyavalyás
nak az bosztancsiák és egyéb kóborló tolvajok; császárnak is 
sok egymás arany műve volt nála; árut nem szakasztottam vele 
az megcsinálására, várom az nagyságod kegyelmes informatióját. 
Az mint ennekelőtte való írásomban nagyságod kegyelmes tudá
sára adtam vala az tiirkesek és apró rubintoknak bele rakását, 
noha smaragd nem volt (mint látom) annakelőtte benne, talám 
vagy tizet a bot fejére illendő lenne csinálni, én mindjárást reá 
alkunnám és mentői hamarébb el is készíttetném etc.

Ipsir aga alias Musztafa vezér passa indula el innen az 
váras]mellől budai vezérségre 1. Aprilis; mind ittbenn létekor
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való kiindulása napján s mind penóg innen kűl való elindulása
kor szembe voltam vele, az nímet ágens is ott vala, elsőbben 
nekem engedteték kegyelmes uram az vele való szembelétel, 
azután őtet is beviteté. Ennekelőtte kegyelmes uram csak sze
mélyünkben esmertük egymást, de immár beszédünköt közölvén 
egymással ugyan alkolmas ideig, felőlem ő mit itíljen, nem 
tudom, de én felőle itílhetem magam tetszése szerént: non tani 
scitus, quam inscius, staturája is elég indecens olyan méltóságos 
állapatra, morosus ember; minthogy ifjú is, netalám megtanítják 
oda fel Budán, ba vannak eszes, értelmes törökök, mert innen 
elég gaz, tudatlan cselédi vannak mellette az kihája Iszhak agán 
kűl, annak több esze vagyon kegyelmes uram, hogysem mint 
magának; termete nem magasb Szentpáli uramnál; szegény 
állapattal indula el innen, az Bikir passa fiát is elvivé innen 
vele; felette ajánlja magát kegyelmes uram az jó szomszédságá
val; ezen végezé szavát: Cilibriábúl avagy Drinápolybúl nagy
ságod látogatására elküldi egy kapucsiáját.

Ide való híreket egyebet kegyelmes uram olyat nem értek 
mostan. Nyilván való dolog, hogy minden hadai császárnak az 
Van építésén voltak, az egész hadban való minden rendekre (az 
megmaradott kevés jancsárságon kűl) értéke szerént bizonyos 
számú kövek hordatására rendeltetett volt, kit ezerre, kit három 
ezerre is rendeltetett, voltak az miatt is nagy tribulatióban, 
meddig megépítették. Drágaság nagy vagyon, taller. 20 egy kila 
árpát megvesznek, csak találjanak. Császár Diarbikirbe való 
visszajövetele nyilván való, de mint mondják, Muszulba ment 
viszont hátra, mert azpersa Babilloniához két napi járó földnirc 
negyvenezer népet bocsáta volt elé; ezt nekem igen nagy ember 
jelentette meg s igen secreto. Tegnapelőtt estve érkezett kegyel
mes uram egy kapucsia császártól, hírt hozott, hogy az fővezér 
Musztafa passa megharczolt volna velek, s ezek megverték, 
fejet 6000 hoztak, foglyot 2000, ki ha úgy volna, örömét annak 
itt meglőtetni kajmekám nem praetermittálná; ezután kegyel
mes uram nyilvábban megértem, ha az anglus secretariussa 
megérkezik császártól, immár 20 napja, hogy elment innen 
kajmekám kapucsiájával; irt császárnak kajmekám az előbbeli 
oratornak elbocsátása felől, kire mi válasza leszen, nem tudja 
maga is. Az anglus házanépe immár régen házához jutott, ő 
itt lakik igen kedvetlenül, csak tegnap is sokat beszéllettem vele 
vezér kapuján.

Vöttem kegyelmes uram egy nyusztlábbéllést is ma tall. 138, 
azt is olyan conditióval, hogy ha nagyságodnak nem tetszenék, 
kár nékűl mentül hamarább hozzák meg, az pénzt visszaadja; 
bizony igen nehezen tudtam árut szakasztani vele kegyelmes 
uram, három ízben is hagytam el, mert mostan itt is szűkön
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tauáltatik, mivel Muszquaországra az előbbi szokás szerént mos
tan az innen való szőcsök nem járhatnak, itt penég ha eleget 
nem ehetik is mindenkor, de az nyuszt köntösnek meg kell lenni. 
Az másik hiuzlábbéllést is egy holnapra elkészítik ezen szőcsök. 
Az vajda kapikihájátúl, ki ez elmúlt esztendőben is ittbenn 
lakék, Mcolátúl kikiildtem kegyelmes uram az megvött béllőse- 
ket pecsét alatt, írtam is az vajdának, hogy jó gondvüselés alatt 
ő nagysága küldje ki.

Az velenczei útra való salus conductust kegyelmes uram 
impetrálni akarám Ipsirtől, de o ahoz semmit nem tuda egyebet 
mondani: deákja is mostan itt nincsen, Budára felmenvén, örö
mest kedveskedik nagyságodnak abból is. Mint ón veszem eszem
ben kegyelmes uram, nem is kelletik mostan arról itt emlékezni, 
minemű karban vagyon mostan itt az velenczések dolga etc.

I t t  vezérnél is híre az kegyelmes uram, hogy lengyel király 
mikor császárnál Bécsben volt, az királyt hagyta volt képében, 
s csak postaképpen maga császár római pápához ment volna igen 
secreto trac tára; suspicálnak itt arról, ha igaz leszen etc. His 
eandem sat. Actum Constantinopoli 8. Aprilis mane, 1639.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Hótliy m. p.
Egy külön féltvén: P. S. Az bokályok kegyelmes uram ké

szen vannak; én előpénzt nem adtam reá, noha ők igen sollicitál- 
ták, mivel nem tudhatám bizonyoson, jőnek-e érette.

Az mely persa követ kegyelmes uram itt detentióban Ion 
és magával császár elvivé, Bagdád megvétele után elbocsáttatván, 
íokapucsiáját is követségben bocsátá volt el vele császár; mi
nemű volt legatiója, ez indusából nagyságod kegyelmesen meg
értheti, *) az anglus interpresse transferálta török írásból, én 
csak hetiden corrigáltam egy néhány helyen, tegnap juta ismét 
kezemhez az török pár, Zülfikárral megfordittatom magyarul, 
meglátom, ha uniformis leszen ezzel, s ugyanazont más alkolma- 
tossággal kiküldőm kegyelmes uram, fordítsa meg az török deák. 
Az Babillonia megvételét is prolixe, az mint vagyon, kiküldőm 
nagyságodnak.

*) E  gőggel te li levélben M urád  szu ltán  a  m ár ősei á lta l b írt, de 
a persa e lfog lalta  ta rto m án y o k  v isszaadására  szó lítja  fel ezt —· h a  békét 
ak ar, — különben tavasz  n y íltan  seregei ten g e rk én t ö n tik  el a  persa 
b irodalm at.

E zen melléklet há tára  B éthy a kővetkezőket jegyezte : M ivel kegyelmes 
u ram  néliun nagyon  obscuritas az tran s la tió jáb an , de vagyon nálam  tö rö 
kül, Z ü lfikárra l m ag y arra  fo rd itta tom , m u ta tám  neki s csudálkozék, h ű l 
ju tta m  hozzá, én  is tran sferá lo m  ennél h a  lehe t értelm esben. Az tö rök  
s ty lu st m ás alkolm atosság'gal k iküldőm , m unkálkodjék  az tö rök  deák is.
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Kegyelmes uram, követuram ittbenn létében ugyan in 
scriptis adá be az vezérnek az itt való praebenda meg nem adás 
felől; természeti az ő nagyságának, örömest megigíri az satis- 
factiót verbis, de bizony abban semmit egy punetnit abban meg 
nem cselekedtet; commissiót is mindjárást ad, de azzal senki 
semmit nem gondol. Én, tegnap mulék egy bete, minden commis- 
sióit eleiben viim, az mellett supplicatiót is adék kezébe, az con- 
clusiója ez vala: én immár szégyenlem ennyiszer ő nagyságát 
sollicitálni, vagy leszen avagy nem leszen, többé én ő nagyságát 
ez felől nem búsítom. Újabban ismét ada commissiót, az kiknek 
satisfaciálni kellene, mindeniknek megküldtem, de csak egy fül- 
lért sem adtak, azzal mentik magokat, hogy nekik nincsen hon
nan megadnik, mert ő nálok egy pénz is nincsen, az teftedártúl 
keressem, engemet penég vezér nem oda igazít; ha penég oda 
igazítana is, tudom, ki legyen, egy nabal természetű rossz ember, 
nem héjába mondják itt az törökök ez mostani állapatban: mi
nemű az fazék, olyan az fedeje is, minemű az fő, olyan az utánna 
való is ; ezt bizony ha akarja ő nagysága meghallani, meghall
hatja, mit beszélnek felőle. Csak egyik esztendőre való széna árát 
kérem vala kegyelmes uram, azt sem adatá meg, uj szénára ha
laszta, akkor szénát adat azért is, de talám addég az úristen 
engedi, hogy más gondja érkezik; csak feselhetném ki az sok 
adósságbúi kegyelmes uram, semmin inkább nem ügyekezném, 
ez itt való restantiábúl, bizony az nem leszen, két esztendőben 
nekem, tudja az úristen, ezer oszporánál többet nem adtak min
den napra, az Gíircsi Mehemet kajmekámságában mikor az 
borért három-három oszporát rendeltek okájára, minden napra 
48 oszpora esnék, bárcsak harmad részét adnák is meg, meg
fizethetnék az kapikihák az bor árát, de azt soha nem érem én 
teljes életemben; az egyéb élés is mind oda leszen, ha egy igen 
jámbor fővezért az isten nem mutat.

Tegnap kegyelmes uram az aranyat 230 oszporára kiáltatá 
minden utczákon az vezér, az tallért penég, ha reál tallér is, 120 
oszporára, valameddég tart.

Végezvén ez írásomat kegyelmes uram, nyilván való hírül 
hozák, hogy császár egyáltaljában jövő útjában vagyon, vezér ő 
magátúl (így) értették, ki ha ugyan úgy leszen, egy hétig nyil- 
vábban értek felőle.

Az Székely Mózes Budára küldött embere kegyelmes uram, 
ha ugyan igaz leszen, egyébnek nem itílhetem, hanem Bakó 
lehet, mert vagyon több négy holnapjánál, hogy eltávozék vezér 
kapujáról, senki nem tud semmit felőle mondani, hova lehe
tett; ha nem ő leszen, fog egy doctor lenni, ki az öreg úr 
mellett forgódott, meddég Pesten volt Húszain passa vezéi’-
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ségében, a,z elment kajmekám itthon létében mind ott forga, 
mindennap láttam, az is elvetemedék valahova etc.

Czím: a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi/följegyzése: 2. Maji A. I. 1639., reggel 9 órakor Brassóból. 

Eredeti.

X X III. 1639. á p r i l  25.

Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum meorum 
sat. Az uristentűl nagyságod sat.

Kegyelmes uram, 3. die praesentis Fogarasban írt nagysá
god kegyelmes parancsolatját hozá az vajda postája 20. praesen
tis estve, melyben nagyságod kegyelmesen mit parancsoljon, értem. 
Ennekelőtte való levelemben nagyságodnak kegyelmes tudására 
adtam ez innen elment mostani budai vezérnek elindulásárúi, 
vele való szembelételemrűl két ízben is ; elég héjába terjesztem 
reá szép salutatiómot mind ide haza jövésekor s mind elindulá
sakor, tartozik vala de necesse az szokás szerént egy rossz kaf
tánnal, de ő bizony semmit nem ada egy küs fincsal igen keserű 
kávénál, melybűi megtetszik, hogy nem in aula natus etc., ők igen 
megvárják nagyságodtól az honoráriumot impudenter; én nem 
itílhetem, hogy sokáig duráljon az ottfenn való állapatban, mi
vel külsőképpen is a bal lábával igen sántái, az kapucsilár kihaja 
is az szerént azon lábával igen sántái. Xagy állapatbeli (mi her
ben keveset láttam virtuosust, az itt való kapikihaját Móniin 
agát merem dicsérni, ez mostani kajmekám teftendár ki vala, 
itt mostan csak olyan embert is nem igen látok császár udvará
ban, noha ifjú.

Az mely török rab felől nagyságod kegyelmesen emlékezik, 
mostan igen jó karban vagyon; ha Mellemet vezér passának híré
vel nincsen, mert ez azt nem is tudja, ne is értse kegyelmes uram 
mint ilyen haszontalan fraudulentus ember, mostan bizony igen 
gondolkodható állapatban vagyon, igen fél az durus pátertől, *) 
ajándékot penég igen készíttet ex iniqua mammona.

Budai vezért ad 14. diem Maji subsequentis várják be ide, 
az kihájának írta kegyelmes uram Landor-Fejérvárrúl; szállását 
elkészítették Sahin agának is, az kihája ez héten várja lie min
den okvetetlen; sziliktár passának is szolgái elérkezének, házát 
mostan öltöztetik. Hatalmas császárt is ad 20. mensis subsequen
tis általánfogva bevárják, jövő útját is három helyen is megcsinál
ták, élését is elkészítették. Ezek nyilván való hírek kegyelmes

*) A szultán.
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uram. 35 gálya ment ki Nagypénteken kegyelmes uram Fekete
tengerre, mert immár kün vannak az kozákok. Híre az, 7. mensis 
Aprilis proxime praeteriti (így) szultán Musztafát,ki két ízben volt 
császár egy-egy kevés ideig, császár atyjával egy volt, igen lierte- 
len halállal holt el, az törökök mondják; de azért ha úgy lőtt is, 
de suffocálták, gyalázatos helyen is az temetése, az Aj a Sophiá- 
nak szegeletén vagyon egy küs kápolna formájú épület, ugyanazon 
mecsetnek oldalábúl vagyon kirakva, kiben csak valami olajat 
kandiinak valót és kender, len, csepüt hajó tatarozni valót tar
tottak, abban temették csak parasztul, mint nálunk csak egy 
koldust is mint szoktak temetni, az szerént vagyon kegyelmes 
uram temetése, fejénél, lábánál két darab régi ó darab fákot 
állattak fel, az helynek csak boltozása is nincsen. Ennek okát 
kegyelmes uram, miért lőtt, más alkolmatassággal írhatom meg 
nagyságodnak, mert az klarás nem várhatá meg. His eandem 
sat. Cita manu 25. Aprilis Constantinopoli, anni 1639.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Réthy m. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi/ jegyzete: 8 . Maji A. T. 1639., délest 12 s 1 óva között Inota 
liavasalji vajda postája Tnota. *)

Eredeti.

XXIY. 1639. m á j u s  14.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum meorum sat. 

Áldott legyen az uristentűl nagyságod sat.
*) E  levélbe a fejedelemnek következő fogalmazványa van téve :
Ha az gallus ágense meg kezdi az dolgot indítani s kegyelmedet az kaj- 

mekám behivatná s azt kérdené: nekünk vagyon-e az hírünkkel s akaratunk 
vagyon-e reá, kegyelmed megmondhatja : vagyon és csak hatalmas császár 
mutassa jó akaratját, mi készek vagyunk az szolgálatra ; síit az gallus ágens
nek is megjelentheti : ha mindenekben úgy obtineálhatja az hárompunctomot, 
az mint mi beküldtük, mi is császárnak adunk tízezer tallért, az kajmekám- 
nak ötezeret, az sziliktár passának is ötezeret; s ha aztán továbbra menne az 
dolog, hogy ezt Zöldfikárnak is érteni kellene, csak viselje híven, igazán ma
gát s obtineálhassuk mindenekben az mi kévánságunk szerént az dolgot, 
neki is kegyelmed megígérhet háromezer tallért, maga is kegyelmed veszi 
2000 forintik való gratiánkat vagy pénzül vagy annyi érő jószágul. Nem is 
kellene ezzel késnünk, mert most oda fel igen rosszul vagyon császár hadai
nak dolga s állapatja, erősíteni is kezdették német praesidiummal az véghá
zakat, Szakmárra is 400 németet hoztak, magyar hadakat is fogadnak. 
Kegyelmed azért mondja meg az gallus ágensnek, ezzel nem kellene késni, 
mert káros mind az királynak s az több unitusoknak, s mi sem szolgálhatunk 
hasznoson, ha késik az dolognak végbenvitele s megindítása. Az mely kö
vete az királynak az őszön jü tt vala hozzánk, arra felelt vala, hogy ad 1, 
Aprilis nálunk leszen, de még eddig sem jőve el.
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Kegyelmes uram, 29. mensis Aprilis proxime praeteriti Fe- 
jérváratt írt nagyságod kegyelmes parancsolatját ma reggel vöt- 
tem mind az includált schedákkal együtt; az egyiknek exhibeá- 
lására kévántatik kegyelmes uram csak egy vagy két napi occasio. 
Az Handanogli Mellemet kapucsia bejövetelére való rendelt 
alimentumnak is consignatióját látom, bizony kegyelmes uram 
itt házánál két három hétig sem költ annyi élést, de itt az mi
nemű sziligy magavüselőnek tetteti vala magát, én álmélkodom 
rajta, netalám csak magoktúl cselekedték az gaz szolgái, mert 
azok is azféle gyülvész, nem mind maga szolgái; ha magától 
vagyon kegyelmes uram, elég jaciniliter (így) cselekedtette. Nagy
ságod hogy tempestive erről is kegyelmesen informált, igen helyes, 
referálni tudom suo tempore vezér előtt is.

Idevaló mostani uj híreket kegyelmes uram: Hatalmas csá
szár megjövetele felől ugyancsak azt írhatom, az mit csak ez mi
nap, ad 20., 25. diem praesentis nyilván mondják megjutni, teg
nap jőve postája vezér ő nagyságának Izmitből, ma kilenczed 
napja, hogy az bejött Mehemet passa (ki budai vezér vala) elin
dult császár eleibe; Húszain vezér passa az öreg ember, kinél 
Csafer passáné császár nénje vagyon, tegnapelőtt jőve meg; 
Ahmet vezér passa az erdélyi fiú immár több két hetinél hogy 
Izmitben vagyon az négy fő fogoly hánokkal és mint mondják 
azokon kűl vagy harminczkét főfő emberekkel, kiket török for
mán való köntösökkel ruháztatott fel császár, mikor oda jutand 
császár, vele magával együtt hozatja ide be; mint mondják, nem 
messze ide, nyolcz napra beérkezhetik; az egyik hánt mondják 
kegyelmes uram hogy elszaladt volt Hel neű, két nap oda volt, 
de kézbe akadt nyavalyás. Oda Babillonia felé való hír mostan 
egyéb nincsen kegyelmes uram: Az fővezért Musztafa passát nyil
ván mondják hogy maga vagyon az várban, hadai császárnak 
mind helyben vannak nem messze az várastul. Drágaságot na
gyot mondanak az élésbűi, a főlovászmestert küldte volt ki 80 
lovassal az vezér falukra, várasokra pénzzel élésvenni, az persák 
mind pénzestül eddig elvitték őket, noha publice ennek híre nin
csen, de nyilván való dolog. Az Feketetenger mellett az kozákok 
is két falut elégettek, népét elrablották; kétszáz törököt is vittek 
el két hajóval, Kefébűl ide hoznak volt rabokot eladni, azokat is 
elvitték; ez elmúlt héten jőve híre kegyelmes uram, ez is nyilván
való hír. Akarám kegyelmes uram ezt is nagyságod kegyelmes 
tudására adnom, nekem nagy ember jelenté ezt, neki írta egy ba
rátja Bagcsaszarájbúl, az ki tatár hán körűi forog: Ez elmúlt té
len két ízben is Lupul vajda embere ajándékkal ment az hánhoz 
s coniungálták magokat, hogy császár megjövetele után, mihelyt ír 
Lupul vajda, azonnal kész hadát bocsátja melléje, ha kévántatik, 
maga is felül az szomszéd amoveálására; az bizony dolog kegyelmes
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uram, az mint ennekelőtte is írtam vala nagyságodnak, innen az 
portáiul impetrált arra szabadságot, hogy ha módja lehet benne, 
exturbálja bátor; én itt nem is jelentettem az kapikihájának, 
mert látom, szegény felette simplex, bátor ne volna olyan bátor
ság nékűl való ember, azéi’t  is nem említek neki semmi oly tit
kos dolgot, mindazáltal kegyelmes uram én elhittem, vigyáz ő is 
magára. Szegény szomszéd etc., neki mostan itt igen kevés barátja 
vagyon az egy bosztancsi passán kűl.

Kegyelmes uram, vagyon ilyen dolog is. Ez elmúlt szomba
ton érkezett egy egri török az sárga zászló alatt való Ozmán 
buli bassi neű, vezér kapuján az hűl ülök vala szokott helyemen, 
egy nehány magával vezér besliái közű előmbe jőve, jó magyar, 
mondá: Egészséggel vitéz barátom: én is (qualis salutatio, talis 
responsio) mondámneki: Jól jöttél vitéz barátom; egy supplicatiót 
mutata, mondá, hogy: ezt vezérnek akarom beadni; kérdém, 
miért; mondá az t: Semmi nyugodalmunk nincsen az ónodiaktúl ; 
az több végbeliekkel szép csendességünk, békességünk vagyon, 
kivályképpen az fülekiekkel, akárkinek onnan hozzánk jőni sza
bados, senkitől hántása nincsen; mostan is nyilván megtudtuk, 
az kállai kapitány az hatalmas vezér szolgáját, kit az hajdúktól 
flór. 300 vöttvolt, oda Ónodba küldte s mostan ott való Kütő Ber- 
thánál vagyon, annyi saczczot kérnek tűle, melyet nagy ember is 
meg nem adhatna, nemhogy olyan bolond, ki hatalmas vezérnél 
is igen kedves volt. En ezekre kegyelmes uram neki választ töt- 
tem : Immár az vezérnek (mondám peki) értésére vagyon, de ő 
nagysága is nem mondja azt, hogy Ónodban volna, kit Moliarem. 
passa is úgy írt meg ide vezér ő nagyságának, ki ha úgy volna 
is, Ónodban római császárnak is más részről fizetett népe va
gyon, az kiknek az én kegyelmes uram nem parancsol. Immár 
adta-e be kegyelmes uram kajmekámnak supplicati óját nem-e, 
nem tudom, nekem azután senki azfelől nem emlékezett.

Ilyen dolog is újabban történt. Ez elmúlt hétfőn avagy ked
den császár udvarában az mely öreg, tárházban eleitől fogván 
régi császárok köves, gyöngyös szerszámi voltak, czebe hannya, 
azféle több régi annál nincsen, puskaport vetettek be oda, oly 
módon volt elkészítve, hogy bizonyos órája volt annak meggyul- 
ladása, nappal gyuladott fel, ottbenn sokáig égett, meddig híre 
lőtt, azféle szepetek, szekrényládák gyuladtak-e meg elsőbe avagy 
egyéb famű, nem tudák mondani, önnönmaga pecsétlette be ajta
ját császár, mikor elment, az kulcsa az anyjánál volt, de mégis 
nem merte felnyittatni kajmekám nékűl, meddég ő feljött, addég is 
mind égett, mikor felszakasztatta pecsétit az ajtónak, úgy oltot
ták el az tüzet, de mint nekem igen-igen titkon beszélék kegyel
mes uram, böcsülhetetlen kár lőtt, sok drága szerszámok, kövek, 
gyöngy elégett, kiért igen sok ember nagy rettegésben, félelembe
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vagyon, mint mondják örömesben vüselne egy bégséget, hogysem 
vezérség nevet. His eandem sat. Actum Constantinopoli 14. Maji 
mane, anni 1639.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Réthy m. p.
Egy negyed íven: Ego Nicolaus Krolikouski natione 

polonus, verus catholicus, quamvis immani turearum capti
vitate coactus iuxta ritum mahumetistarum circumcisus, eskü
szöm az szent - háromság egy istenre, ki atya, fiú, szentlé
lek, egy bizony isten, az boldogságos szűz Máriának és istennek 
minden szentinek, hogy ebben az helyben az erdélyi fejedelem
nek ő nagyságának és Erdélyországának igaz és hű leszek; vala
mit vagy titkon vagy nyilván értek ő nagysága és országa ellen 
való dolgot, itt való kapikihájának jó alkalmatossággal értésére 
adom igazán, semmit abban el nem titkolok, talibus conditionibus 
interpositis: 1. hogy az ki előtt az juramentumot praestálom, az 
is és utánna successori is nekem praestálják, hogy semmi üdőben 
ez dolgot senkinek ki nem jelentik; 2. hogy ha az kapikiha oly 
deák leszen, ki az én beszédemet jól megérti, az mint én neki az 
dolgot megmondom, magának mondom, ha penig rigy meg nem 
értené, magam igen compendiose írt levelemben általa ő nagysá
gának értésére adom.

Ennek hátára Réthy ezt jegyezte f e l : P. S. Kegyelmes uram, 
ha nagyságod ez dolgot hasznosnak kegyelmesen itíli, ha az kén
esőt behozzák, egy elsőbe valami egy temlő túrót avagy csak 2 öreg 
sajtot kellene neki behozni, én ezt elsőszeri itt lakásomban is jól 
esmertem, Szalánczi uram is jól esmeri. Ezt senkivel többel nem 
közlöttem, hanem Sámsondi urammal, nagyságod hűtős székely 
cancellaristájával, mivel esmerem nagyságodnak jámbor, hű szol
gájának, hívének, követuram mellett való forgolódását is láttam, 
esmertem, tud szolgálni, ő manussa ez pronuntiatióm etc.; ez 
lengyel igen fő deák.

Egy papír szeleten: Kegyelmes uram, az nímet agens írt 
római császár ő felségének, nagyságodat illendő méltóságos salu- 
tatiójával kéreti én általam, hogy ez levelét mentül hamarébb 
dirigáltassa Bécsbe, nagyságodnak is ezen indusában írt ő nagy
sága egy nehány szót, nagyságod bontsa, szakaszsza fel az leve
let s nagyságod kegyelmesen informáljon bátor csak engemet, 
mikor leszen mód az elküldésében, tudhassa; én kegyelmes uram 
ezzel igen barátságoson élek mindenben.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
A fejedelem jegyzése : 27. Maji l(i’>9. Kolosvár, délest H órakor havas

aiéi vajda postája; mi 1. Innii főttünk választ reájok.
Eredeti.
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XXV. 1639. j u n i u s  18.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Min

dennemű lelki, testi áldásit terjeszsze az szent isten nagysá
godra kegyelmes uram etc.

Az nagyságod kegyelmes két rendbeli parancsolatit vöttem 
Kenderesi Ferencz postától 10. praesentis estve in curia Szent- 
Peteriensi 1. die eiusdem datas, kikrűl kegyelmes uram hogy 
alázatos írásom által nagyságodat nem informálhattam, az idő 
alkolmatlansága hozá, mivel hatalmas császár 12. praesentis 
pünköst napján hét—nyolcz óra táján jőve be az várasban Szkider- 
bűl mind az szultánéval és oda járása alatt való született fiával 
együtt, azokon kűl négy főhánokkal és azokkal együtt igen neve
zetes több főfő kapitányokkal, az országi urakkal, mintegy hat
van számuakkal, kiket az várasban az megvételkor fogtak, és 
meddég Szkiderben hozták, kettőn avagy (mint mondják) hármon 
kűl vasat csináltak az nyakokra és ugyan vason voltak külön- 
külön az kezek is mint egy-egy bilincscsel oda foglalva, csak igen 
ritkán mikor annak tágasítása volt, az isten is ő szent felsége 
szánná azokat, minemű személy emberek; azokon kűl kegyelmes 
uram mennyi az onnan hozott sok számtalan préda, kinek quali- 
tássát, quantitássát ember ki nem tudná mondani, csak az mennyit 
mii Zülfilkárral láttunk, az Csufut-kapun, melyen maga is bejöve 
hatalmas császár, igen alkalmatos helyen voltunk, egyig mind 
láttuk az szépeteket, török szekrényeket tevéken, öszvéreken, ki
ket azon az kapun belrordának, de más kapun is egyaránt hord
ták be, sokakon nagy darab papírosakon volt felírva és reá ra
gasztva, ki kié volt, az aga Zülfikár azt monda, hogy mind 
chaldaeai nyelven vagyon az írás. Nyilván mondják nagy emberek, 
hogy erre ez mostani hadi expeditiójára tized részint nem köl
tött, mennyi az lucrum, kiből templumot, mecsetet akar építtetni, 
valahon leszen. Talám az úristen kegyelmes uram mint az jeru- 
zsálenibeli Babilloniába elvitt zsidókat Cyrus által az rabságbúi 
kiszabadító és vissza Jeruzsálembe menni megengedé, ez ide ho
zottakat is idővel hatalmas császár kegyelmességébűl elsőbe, ha 
az uristentűl engedve leszen, visszabocsátják. Én ezt kegyelmes 
uram egy nehány főfő emberektűl hallottam, ő hatalmassága igen 
megváltoztatta ezelőtt való keménységét, igen szeme előtt viiseli 
az triumphus után minden rendbeli híveihez való kegyelmességét.

Ahmet passával tegnap voltunk szemben kegyelmes uram, 
salutálám ő nagyságának egészségben való haza jövetelét, és 
hatalmas császárunk szolgálatára való hosszú életét. Igen ked
vesen láta s fogada kegyelmes uram, leültete mindnyájan bennün
ket, italt is hozata az ő módjok szerént, Maurer uramék is ott

27*
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voltak, egészséget szóval való üzenete által s nagyságodhoz: 
való jó akaratját ajánlja, hoc addito, ő róla is, erdélyi lévén,, 
nagyságod el ne feledkezzék, mint egyéb nemzetségről, ezen 
szóval mondá kegyelmes uram ; adná az úristen, az többi is 
bátor ilyen szilid, csendes, jámbor vezér volna, ezt merem dicsérni. 
Az főfő persák közűi 24 vagyon nála kegyelmes uram, ma
gok vüselések is megmutatja, hogy nagy emberek voltak; az mely 
felöltöztetett palotában tartják őket, oda vittek vala münköt is, 
tovább voltunk benn egy óránál, könyveket olvasnak, mind írás
tudók, látom, kinek kettő, három is vagyon könyve; 15 sziliktár 
passánál vagyon bennek, 10 vagy 12 Deli Húszain vezér passá- 
n á l; kettő vagyon azokon kűl kegyelmes uram, kiknek alterna- 
tim minden nap szabados utjok császárhoz való bemenetelre, 
kikkel császár beszélget. Summa, bizony ez mostani alkolmatos- 
sággal kegyelmes uram igen sedálták az persát. Nyilván való 
hírül mondják kegyelmes uram publice, hatalmas császár Babil- 
lonia alól Diarbichirbe szállása után az várat minden nullájában 
Musztafa fővezér passa felépittette, ha hatalmas császár maga 
személye szerint ott lőtt volna is, jobban nem lőtt volna építése; 
az elvégeződvén minden hadaival öt avagy hat napi járásni föl
dön bement Persiábans az mely fortalitiumokat pusztán hagytak 
volt az persák, azokba mind népet, praesidiumot hagyott. Annak- 
utánna ott nem igen mulatott, hanem onnan elébb menvén, az hűl 
táborban volt az sah, arra akart menni, de másfelé három beg- 
lerbéget bocsátott hadra való válogatott sergekkel, kik hátul 
akartak reá ü tn i; küldtek volt el kímlésre egy szerecsent közű
lök, az kezekbe akadt az persáknak, kitől végére mentek akarat- 
jóknak, reá mentek az persák, és azokat igen megverték noha ők 
külömben hirdetik, hogy ezek triumpháltak volna s akkor is el
fogták az sahnak general kiháját. Ezek után az persa bocsátá el 
levelekkel egy főkövetét császárhoz, az vezérhez jutván, az vezér 
el nem bocsátá, az is az leveleket kezéhez nem adta, az vezér 
megmondta neki: Én vagyok itt hatalmas császár képében, ha az 
békességet akarja az urad, annyit teszen, mintha hatalmas csá
szár itt volna, vagyon arról tanúságom, mit kellessék cseleked
nem ; az persa mind az levelekkel együtt visszament. Annak- 
utánna újabban ismét az főlovászmesterét és többeket küldött, kik 
által egy nehány napok alatt tractálták az békességet s ugyan ott 
véghez is ment, vezér ő nagysága megkaftányoztatta és vissza- 
késértette őket; ennek igaz valóságára az táborban gyertyákot 
gyútottak és pro festo illettek két napokat; onnan visszajött volna 
az fővezér is mind hadastul, Diarbichirbe mondják mostan lenni 
s ide is megjön, nem késik, híre az. Ex adverso ilyent is mond
nah kegyelmes uram, hogy csak inducia volna ideig köztök, igaz,, 
hogy követ jön ide az békességnek megszerzésére bizonyos con-
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ditiók alatt, de mindenik részrűl igen fontosok. Innen azt kéván- 
ják, hogy valamit bírt szultán Szulimán császár, mindeneket 
remittáljon az császárnak, az honoráriumát is annuatim adminis- 
trálja az persa, ez mellett nagy dolgokot is, hadára való expensáját 
refundálni kévánja etc. Az persa is több dolgok között kévánja, 
hogy az innen való részrűl Ezromot funditus destruáltassa, ő is 
Kevánt az szerént penitus evertáltatja. Több egyéb akadályos 
dolgokat is kévánnak, elhittem, de ennél egyebet nem hallottam 
kegyelmes uram az ő részekrűl.

Kegyelmes uram, akarám nagyságodnak ezt is kegyelmes 
tudására adnom: Tegnap reggel kajmekám Mellemet vezér passa 
kapuján voltam (noha délután is fel kelletett vala mennem salu- 
tálására, mert meg vala igírve Zülfikár által, de nem lehete mód 
benne, mert tengerre mene ki császárral, senki az keresztyén 
oratorok közűi is megjövése után vele szembe nem volt), az ní- 
met interpres hozzám jőve az hűl ülök vala s ezen formán kezdé s 
végezé el velem való beszédit: Magnifice! Illustrissimus dominus 
residens haec mihi iussit significare: lain hoc pro certo constat, 
ut inter persam et potentissimum imperatorem inita est pax, ac 
hic in porta vezerii sua illustrissima dominatio habet quosdam 
benevolos, a quibus intellexit, imperatore iam adveniente multa 
mala tractantui de Transsylvania. Serenissimus dominus princeps 
consulet sibi, et omnia consulte agere ne praetermittere velit, sed 
tempestive coniungat sese cum caesarea maiestate et serenis
simo rege polonorum, quia in sui defensionem sua serenitas non 
est sufficiens etc. Kegyelmes uram, valahunnan indíttatott ő erre 
s micsoda okbúi, én álmélkodtam ra jta ; noha nem tetettem, de 
látja az úristen, az tegnapi nap sem ebédem, sem vacsorámon nem 
voltam csendes ilyen cathegorica sermocinatiója miatt az inter- 
presnek, mert én azfelől semmit másoktól nem hallok, hanem ha 
ezután leszen, kire az úristennek akaratjából reá vigyázok.

Ismét elvetemedik kegyelmes uram innen az Bakó valamelyre, 
nem tudom, megjövetele után egy hétig ha itt volt. Az mint értém, 
Mózes is kerestet volt házat oda fel császár meglátására, de nem 
tudom kegyelmes uram, ha feljött volt-e avagy nem, ezután ha 
megérthetem; ki ha úgy volt, elhittem, ez mostani kajmekám aka
ratjából volt. Azt értém, hogy ekkedig az mely 150 oszpora járt 
per diem, immár mostan 300 adatik; nekem kegyelmes uram 
Dániel Mihály uram innen kiindulása után két hétre adtak máig, 
mint leszen ezután, nem tudom. Kínán passát is kegyelmes uram 
ez jövendő héten bevárják; Ezromban Naszuh Húszain passa 
succedált beglerbégségre; az teftedárságot vezérséggel adá hatal
mas császár Ibrahim effendinek, az megholtnak atyjafia s egy vá- 
rasbelieknek is mondják.

Kegyelmes uram, hogy az postát nem expediálhatám előbb,
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nagyságodnak immár kegyelmes tudására adtam ezen írásom
ban ; az emberrel való szembelételem is ez elmúlt kedden estve 
felé lebete, noha az levelet azelőtt harmadnappal megküldtem 
olytúl, az kit arra rendelt ő maga igen alkolmatos helyrül, aka
ratja az volt minden nap ez egész héten, hogy szembe legyen vele, 
immár vasárnap akar hozzá menni s ugyan azon alkolmatosság- 
gal kér időt is tűle, melyben oda mehessen az dolog felől, de ma
gamat annakelotte hivat az szokott igen-igen illendő helyre be- 
szélésre, ma estve felé oda menni el nem mulatom. Újabban ismét 
ha kívántatik kegyelmes uram, nagyságodnak kegyelmes tudására 
leszen. Az egyik indusának elébb kiküldésében az fogyatkozás 
kegyelmes uram az oláh miatt vagyon, hírem nékűl küldte el em
berit, kiért csak köztünk magát is ide hivatván igen megmosám 
az fejét, én elhittem, többé meg nem cselekedi; nem is ő vétsége 
mindenestül fogva, mivel mostan négyen is vannak itt azféle bo- 
jérok, pénzek nincsen, búsulnak szernyen, az gyömri emint fut
ják igen, hogy berbécsre pénzt adna, az is csak halogatja egy 
naprúl másra. Kegyelmes uram, ha mit ezután nagyságod kegyel
mesen mit parancsol, szokott stylussal írják, mert amaz obscuri- 
tással írt stylusban nem tudok procedálni, ne lehessen az miatt 
valami hátramaradás; ha penég olyan lenne is, de az mellett le
gyen commentariussa, ki igazítson egyenes explanatiójára. His 
eandem sat. Actum Constantinopoli 18. Iunii, anni 1639. *)

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus ltéthy m. p.
Czíni : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy feljegyzése: 28. Iunii A. I. reggel 9 és 10 óra között,
Makai Ferencz portai posta.

Eredeti.

XXVI. 1639. j u n i u s  27.
Tekintetes, nagyságos vezér, minden böcsülettel való mél

tó ságos úr igaz jóakarónk. Az úristen nagyságodat éltesse bol
dog jó egészségben, örvendetes napjait ez földön sokasítsa és 
hatalmas győzhetetlen császárunk fényes kegyelmességét nagy
ságod fején erősítse.

*) Ugyanezen napról Réthy egy ismeretlennek is megírja a Rákó- 
ezylioz írt levelében említett dolgokat. Két törökké lett magyarról is em
lékezik : »pákái Baló, ki törökké lőtt, ő rakatja vala egyik fel az öszvérekre« 
(t. i. a persáktól nyert hadi zsákmányt) — az egyik, és »az Ahmet vezér 
passa kapucsiája egyik, kinek gondviselése alatt voltak mind eddig az foglyok 
<a persák t. i.), jó magyar öreg ember«. (Eredeti, gyulafejérvári Battliyány- 
ktár 5. IV. 4.190.)



LEVELEK ÉS OKIKATOK. 423

Hatalmas győzhetetlen császárunknak napkeletre való ellen- 
ségi ellen viselt győzödelmes hadakozásából tündöklő birodal
mának fényes és kedves lakóhelyére dicsíretes jó szerencsével 
való megjövetelén hogy tökéletes igaz hűségünk szerint nyilváb- 
ban való örvendezésünket megmutathassuk, a végre küldöttük 
be ő hatalmasságának fényes portájára főember követinket, nem- 
zetes vitézlő Tholdalaghi Mihály tanácsunkat és Udvarhely s 
Marusszéknek főkapitányját és Kőrössi Istvánt, mely alkalma
tossággal nagyságodnak is akartuk általok örvendező levelünket 
küldeni, szívünk szerint örülvén rajta, hogy hatalmas császárunk 
megemlékezvén nagyságodnak előbbeni sok hűséges és nagy 
haszonnal való szolgálatiról, birodalmiról való bölcs és hasznos 
gondviselésiről, újólag maga méltóságos császári személye előtt 
való felső szolgálatra, vigyázásra emelte nagyságodat, melyben 
az úristen nagyságodat tartsa jó szerencsésen és segélje minden 
dicsíretes és hasznos gondviselésre, hogy ez méltóságos tisztiben, 
hivataljában hatalmas császárunknak kedve és kegyelmes tet
szése szerint forgolódván és fáradozván, gondviselésében nagy
ságod ennél is nagyobb kegyelmességét érezhesse, lássa nagysá
god maga fején hatalmas császárunknak, és ő hatalmasságának 
több alázatos igaz hívei között mi reánk is viselhessen hasznos 
gondot nagyságod minden gonosz akaróink ellen, és ez mi sze
gény hazánkot is oltalmazhassa. Megnyugodván pedig mi is bá
torságoson nagyságodnak hozzánk egyszer megigírt jó akarat
jában, szeretettel kérjük nagyságodat, azon megigírt jó akaratját 
ez méltóságos állapatjában is mutassa meg hozzánk mind hatal
mas császárunk fényes méltósága előtt és az fényes portán is 
mindenkoron, és most is követinket ajándékinkkal juttassa ő 
hatalmasságának méltóságos lábai eleiben, és az ő hatalmassága 
tündöklő császári kegyelmességét öregbítse rajtunk, kiért mi is 
mindenkoron háladó voltunkat és szolgálattal való kedveskedé
sünket nagyságodhoz mutatni meg nem szűnünk. Tartsa meg 
isten sokáig boldog jó egészségben nagyságodat. írato tt Gyula- 
fejérváratt 27. napján Szent-János havának, 1639. esztendőben.

Rájegyezve: 1639. die '11. Iunii Albae Iuliae par ad kajmekam
Memhet passam.

X X V II. 1639. j u l i u s  3.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

úristen nagyságodat ótalmazza, bírja és igazgassa sat.
Kegyelmes uram, nagyságod (7. Iunii Marusvásárhelyt és 

13. eiusdem proxime praeteriti Fejérváratt írt) kegyelmes paran- 
csolatit vöttem Barakony uramtúl 28. die mensis iám praeteriti.
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Úgy emlékezem reá kegyelmes uram, ennekelőtte is írtam az 
fiam felől. Nagaj itt csak közel lakik hozzám, az mely nap meg- 
érkezék is, szállására sem ment, meddég velem szembe nem lőtt, 

"akkor oly köntösben s oly állapattal volt, senki nem tudhatta, 
ki legyen, mostan kiilömb állapatban vagyon sok gradussal, mul
tum confidit jövendő állapatlioz, mert secundus a rege fautora ; 
én neki mindeneket referáltam, kész azokat praestálni, melyre 
alkolmatosságot várván kegyelmes uram, nem praetermittálom. 
Az mint kegyelmes uram veszem eszemben, Makai Ferencz posta 
akkor, mikor az levél expeditiója lőtt, ki nem ért volt, kitől két 
levelét küldtem ki egy embernek, kivel azután is két ízben vol
tam szemben, de még nem adatott occasio az tractálásra. Senki
nek ez uj kajmekám máig audientiát nem adott hogy salutál- 
hassuk, noha nekem háromszor is igírte magát, hogy szembe 
lehessek vele, kin nem kicsin gondolkodások vagyon az keresz
tyén oratoroknak is ; nemkülömben vüseli magát, mint szinte az 
fővezér minden részeiben. Az p. f. *) satis valetudinarius, nem 
kicsin nyavalyája vagyon, nem itt lakik, csak ritkán jő ide.

Ha az temesvári passa valamit írna ide, arra vigyázok, 
immár értem kegyelmes uram az dolgot. Az budai vezérnek való 
relatiót nem látom itt kegyelmes uram. Tegnap reggel vitette 
volt által kegyelmes uram kajmekám ő nagysága az venetust 
tractálásra, ugyan alkolmas ideig volt benn nála, miről lőtt, 
semmit nem érthetőnk benne, ezután netalám érthetni valamit 
benne ; ugyanazon detentio alatt vagyon most is Galatábari. Az 
elmúlt esztendőben kegyelmes uram az mely embert Nándor- 
Fejérváratt detineáltak és Budára felvittek volt, mostan is itt 
vezérnél detentióban vagyon, csak ma is látám személye szerént, 
egy rejtek küs házban tartják, nincsen vas rajta, jó termetű 
ember, nímet ruhában vagyon; nyilván való dolog, hogy elsőbe 
ide kellett volna jőni és innen nagyságodhoz; három levél is volt 
nála, az kit elvöttek tűle, de semmi utón nem tanáltak oly em
bert, ki megtudja interpretálni azokat, penég szinte tengeren 
túl az táborban vitték volt. Tegnap juta meg Haszon magyar 
bég, az kit nagyságodhoz expediáit vala Musza vezér passa ő 
nagysága az bagdádi hírrel, hat nap ment innen oda Nándor- 
Fejérvárra, hat nap jött vissza, ott két nap mulatott; 3. praesen
tis indul ki Buda felé az vezér; kedvesen vötte az vezér olyan 
hamar való járását, maga mondá nekem.

Barakony uram is 28. Iunii proxime praeteriti érkezek be 
az vásárlásra kegyelmes uram; gondom vagyon, ha itt fogna 
mulatni Barakony uram, bizonyos klarástúl is kiküldőm az .30 
arannyal való vásárlást. Ez elmúlt estve is érkezek kegyelmes

*) Paterfainilis =  a szultán.
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uram nagyságod kegyelmes parancsolatja 18. Iunii (modo prae
teriti) datae. Ma reggel [voltam szemben] az császár sátormeste
rével, ki az szegény fejedelem karikasátorit csinálta, megha- 
gyám neki, hogy jó készséggel legyen, az Szabó Péter bejöve
telére mindjárást kezdhessen hozzá; azt mondá, hogy az fái 
készen vannak, semmi hátramaradása annak nem leszen.

Tengeren túl való hírek kegyelmes uram igen ritka; ha mi 
vagyon is, igen occiüte tartják, ha szinte valamit aperiálnak is, 
úgy nem, mint az dolog vagyon. Legátust hirdetik jőni az persá- 
túl, elsőbe mint csak egy internuncius, azután magával az fő
vezérrel jön az főkövet az békességnek megszerzésére. Utinam, 
o si! Mikor ide érkeznek, nyilván leszen, mostan Muszulban 
vagyon fővezér ő nagysága, minden hadai mező táborban. Kínán 
.passát is mondják, hogy visszabocsátá az fővezér, ez újságnak 
vége felé megérkezik.

Kern tudom kegyelmes uram, honnan való informatióbúl 
.avagy netalám csak magátúl való practica, az nímet agens csak 
■ez két napok alatt is újabban az interpressit hozzám küldte vala 
ilyen szókkal: Nyilván érti, hogy Deli Húszain vezér passát 
akarja az porta elkészíteni főszerdárnak Székely Mózes promo- 
tiójára, nagyságod provideáljon tempestive és concludáljon az 
szomszéd keresztyénséggel. Én kegyelmes uram ennek semmi 
hitelt nem adhatok, mert egyebektűl én ezféle dolgot nem értek, 
netalám onnan feljel lehet instructiója felőle, ratióját könnyű 
feltanálni kegyelmes uram.

Az két oláh vajdáknak kapikihái elég búsulásban vannak, 
az Lupulé fogva is lön egynéhány nap, el kell pusztulni azoknak 
országának az sok extraordinaria expensa miatt, mindenik vajdán 
hatvan-hatvan ezer tallért exigálnak, azonkűl egy nehány nyuszt- 
•bélléseket csak az császár számára, azonkűl egyebeknek; az szom
szédnak semmi pénze nem lön, az kajmekám adott és az gyömri 
emin 50,000 tall, kölcsön, az többi restál. Az mely szekeret nyava
lyás küldött vala hat fejér lóval, annak az borítékját mind leszak- 
gattatta az vezér, hogy nem illendőképpen készítették volt el, az 
kapikiháit meg akarta veretni, immár az pálczákat is előkeresték 
volt, az főfő emberek intercessiójokra csendesedett meg az vezér.

Kegyelmes uram, ha ki bejövendő az salutatióra, ne késsél^ 
ha nagyságod kegyelmes tetszése. Bis dat, qui cito dat, nyilván 
való sententia. Én igen sollicitálnám kegyelmes uram az embert, 
ne differálná az dolgot, indítaná el, igen sok itt való suspicálás- 
nak lenne obstaculuma. His eandem sat. Actum Constantinopoli 
■3. Iulii mane, anni 1639.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor demissus 

Stephanus Béthy m. p.



42H Γ.ΕΚΒ ÉS BARABÁS.

Egy negyedíven: P. S. Kegyelmes uram, au utólszori nagy
ságod kegyelmes parancsolatjának conclusiója ilyen tenorral va
gyon denotálva, melynek collectiójában nem tudok eligazodni: 
Ezeket adja érteni az gallus ágenseinek. *) Nagyságodnak könyör- 
gök, szokott stylus szerént méltóztassék lucide leírni, netalám 
abból értelmet vehetek, ne láttassék valami defectus az nagysá
god kegyelmesen írt és írandó parancsolatiban; mikor volna 
valaki kegyelmes uram, ki indiciumában interversatus volna, 
fél óra alatt, elébb is megtanulhatnám, csak az literáknak egybe 
való szedegetése ebben az difficultas. Kegyelmes uram, ha mi 
oly titkos dolgoknál való levelek jőnek is hozzám, oly provisióm 
vagyon nekem arra, nem lát az napfényt; kitol isten oltalmazzon, 
ha szinte valami detentio alá jutnék is, soha azokban egy is 
kezében senkinek nem akadna, nem is tanáltatnék az házakban, 
sokára penég rothadásra jutna, oly helyet szerzettem én annak 
ezen funduson, az hűl az ház vagyon. Mégis vagyon kegyelmes 
uram két levél, annak is enodatiójára el nem érkezem. Hogy 
azért azokból is valami hátramaradás ne lehessen, quanto citius 
nagyságod kegyelmesen provideáljon, nyilván nincsen száma, 
mennyiszer veszem elé és fárasztanám csökély elmémet, de semmi 
fiton el nem tudok benne igazodni.

Az patriarcha kegyelmes uram igen erős fogságban vagyon, 
százhúsz lótereh pénzt kérnek tűle, kit az papokon extorqueált, 
szegény Cyrillusrúl hátramaradott adósságnak megfizetésének 
praetextussa alatt compilálta az papokon. Az egész püspökök, 
papok insurgáltak ellene és supplicáltak hatalmas császárnak, 
törvényre hagyta, igazítsa kajmekám; tegnap voltak többen 
száznál vezér kapuján, behivatta vala őket egynehányan, sokáig 
voltak benn, mire hagyta, nem tudom. Senki nem biztatja, hogy 
megmaradjon élete, mert ő azt[az] pénzt mind pro munere expo
náld ez elmúlt télben, hogy megmaradhasson inkább tisztiben, 
kivályképpen két embernek; megfizet isten neki is.

C zím : a  szokott a fejedelem nek.

R ákóczy följegyzése : 13. die Iulii 163a. délest, 12 órakor liavasalji 
vajda postája.

E red e ti.

X X V III. 1640. j a n u á r  5.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Immár az leveleket elkészíttettük volt, hogy Thuri János 

postánk Seredi uram és kegyelmed leveleivel érkezék hozzánk.

*) A cursiv szedés titkos jegyekkel.
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Ennyi ideig való mutatásának okát mi nem tudjuk vala már 
mire vélni; onnan eljövetele után is nyilván negligenter jött. 
mert azt kegyelmed tudja, mikor bocsátotta el, de mi hozzánk 
ma estve érkezek. Az mint penig értésünkre vagyon, az ő eljö
vetele után ottbenn az állapatok megváltoztak, hogy hatalmas 
császár Mellemet passát megöletvén, Húszain passát állatta 
volna helyében az kajmekámságra, melyre képest írtunk neki 
mint kajmekámnak Seredi uram által. Az mi penig az adó be
küldésének haladásának okait illeti, ezt ennekelőtte való leve
lünkből megértette hűségesen, és az kajmekámmal szemben 
lévén, az szerint adja eleiben, meg is mondhatja bizonyoson, 
hogy az adót még ennekelőtte beküldöttük volt, s az főkövetet 
is megindítottuk, ki már az Dunán általment, nem késik, hova 
hamarább beigyekezik. Ennekutánna is kegyelmed mindenfelé jó 
vigyázásban legyen, és minket minden igaz dolgokról sietséggel 
tudósítani el ne mulassa. Secus non facturus. Datum in civitate 
nostra Kolosvár die 5. Ianuarii, anno 1640.

G. Rakoczy m. p.
Czim: Generoso Stephano Réthi de Alsótorja sat.

Rétliy kezével: 1640. redditae per Michaeleni Kádas 20. Ianuarii..
Eredeti.

X X IX . 1640. f e b r u á r  28.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
9. die Februarii írt kegyelmed levelét Kádas Mihály 2 ÍR 

eiusdem délyest 1 órakor hozta vala, kinél bár serényebben jött 
volna. Az gazdaasszony bizony még most is lassan veheti fel ma
gát ugyannyira, hogy előbbi nyavalyái közűi egy is derékképpen 
most sem szűnt meg ra jta ; ha kegyelmed ottbenn igen fő doctort 
tudhatna s kijönne, kihozatnánk. Micsoda nyavalyája lőtt legyen 
penig az gazdaszszonynak s most is mi vagyon, igen rövid nap 
beküldvén Maurer Mihályt, írva küldjük kegyelmednek; most 
azért mégis könnyebben vagyon, mert egy asztalnál kezdettünk 
negyed naptúl fogva enni, ezután isten mint adja, az idő meg 
fogja mutatni.

Császár *) Forgács Zsigmondot küldte vala hozzánk, majd 
közel két hétig vala nálunk; ő úgy jütt volt, hogy mindene
ket velünk complanáljon, de mi úgy hozatánk el, hogy még 
hozzánk fog jiíni vagy maga, vagy más, két holnap alatt el 
kell jüniek. Kegyelmed azért adja értésére az gallus agiensnekr

*) A dűlt betűk titkos jegyek.
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lássa, mert minkkor bízón német császárral mindeneket el fogunk 
igazítani. Tegnapelőtt is vöttiik az Danczkán levő gallus agiens- 
nek levelét, melyet 3. die praesentis mensis írt, de még híre sincs 
az plenipotentiariusoknak.

Hatalmas császár halálát kedvetlenül hallottuk; (le mivel ő 
hatalmassága is csak ember volt, úgy kell mindennek lenni, az 
mint isten akarja. Szalánczi uram levelét itt sem tanálja Thol- 
dalagi uram, kit valóban neheztelünk. Luppul minden bizonnyal 
•az lengyelekhez állott, s onnét engednek egy néhány száz lovast és 
gyalogot neki fogadni, sőt az ki előtte járó leszen, az ugyan az 
hetman, avagy az király embere leszen, oda is költözik mindené
vel. Kegyelmed ezt minden bizonnyal igen-igen titkon így ejtheti 
fülében az vezérnek: Most rettenetes nagy adót szed minden 
rendekben, s ha úgy hagyja károsodni (!) értékesedül, nehezeb
ben fognak hozza ezután. Úgy értjük, az tatárok ugyan számosán 
mentek Lengyelországba, az hetman is feles haddal 31. Ianuarii 
indult elejekben; mi leszen kimenetele, rövid nap meghalljuk.

Az gyulai török miatt ott kegyelmed semmit se búsuljon, 
mert mi bizony semmit neki meg nem adunk, csak kegyelmed 
categorice adjon választ, valaki erről szólna. Az mi hozzánk tar
tozó kereskedő rendek is elég kárt vallottak, de csak oda vagyon, 
marhája penig bizony neki kétezer forint érő sem volt, kegyel
med jól tött választ az vezérnek. Vagy tártnak embert vagy nem, 
de kegyelmed csak megmondja, mi hatalmas császár athnamé- 
jához tartjuk magunkat, kiben minden akkorbeli állapatakről 
örök feledékenvséget adott, lássa ő nagysága, ha az ellen kezdi 
háborgatni az kereskedő rendeket, váradi ember penig könnyen 
megállhatja, nem igen megyen az török földére.

Az gallus agiens mint fogja magát resolválni, éjjel nappal 
adja értésünkre kegyelmed.

Minap Fejérvárról az mely levelet Maurer Mihálynak 
irtunk volt valami czérna mértékkel együtt, kegyelmed az levelet 
aperiálja, legyen azon, olyan mértékű fejér igen szép szőnyegeket 
szerezhessen. Secus non facturus. Eidem sat. Datum in arce no
stra Fogaras die 28. Februarii, anno domini 1640.

Gr. Rakoczy m. p.
Czim: Generoso Stephano Réthi sat.

Réthy kezével: le 40. Redditae sunt 11. die Martii per tabellarium 
Transalpinensem.

Eredeti.
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XXX. 1640. m á j u s  2.
Az úristen sat.
16. die praeteriti mensis írt kegyelmed levelét 25. die vöt- 

tiik vala el mind *) az gallus orator levelével együtt, kire mi 
most választ neki nem teszünk, mimagunkra gondot akarunk 
ezután már viselni, az ura emberi sem jövének el még, csak híre
ket sem halljuk. Magdiid kegyelmed neki ezt megmondhatja: tart 
igen attúl kegyelmed, hogy magoktúl bennünket el ne idegenítse- 
nek elunván mi is az várakozást. Mi igazán írjuk kegyelmednek, 
az Székely Mózes dolgát tartottuk kisebbnek, de hogy ők azt tart
ják  nagyobbnak, el kell hinni minden bizonnyal, vagyon titkon 
ellenünk való ártalmas igyekezetek, ki ellen mi is az úristent 
segétségűl hiván kételenség alatt orvosságot kell keresnünk. Ke
gyelmesen kévánjuk kegyelmedtől, ezután is minden oda be való 
hírekről s állapatokról gyakorlatossággal igyekezzék tudósítani 
benniinköt. Innét semmi uj hírt kegyelmednek nem írhatunk. Mi, 
istennek hála, békével vagyunk. Az országgyűlése most áll, ez 
héten alkolmasint végben megyen. Onnét való kihozatásáhan, az 
mint ezelőtti levelünkben megírtuk, bizonyos legyen kegyelmed, 
tovább nem halad: in mense Iulio kijöhet kegyelmed, ha elébb 
nem is ; addig viseljen úgy gondot kegyelmed, eddig valót ne ve
szítse az kevés idő alatt el. Az zsidó doctor kévánságát értjük, de 
ingyen ottbenn maradhat; mindazáltal ha félesztendőre kijőne s 
itt laknék mellettünk, az gazdaasszonynak is használna, az 500 
tallért egyéb ajándékinkon s gazdálkodásúikon kivűl megadnánk 
neki, de hogy ottbenn tétetnők le, arra gyalázatunkra magunkat 
nem vehetjük; mi Luppul vajda állhatatlan természetivel bírunk 
istennek hála, kihozatására s beküldésére böcsülettel viselünk 
gondot s meg is adnánk azt, az mit neki igírünk, kit ha kegyel
med így reá bírhat, mi is kihozatjuk.

Az hetmantúl jővén ide ezelőtt két héttel egy lengyel fő- 
ember követségben, úgy gondolkodunk felőle, lengyel királynak 
is vagyon hírével jövetele, az mint keresztyén szomszéd fejede
lemhez illik, illendő böcsülettel láttuk s fogadtuk, s itt nem is 
tartóztatjuk, visszabocsátjuk. Jövetelének penig oka ilyen: Az 
máramarosi híveink egy nehány esztendőktől fogva panaszolkod- 
tak, mely sok károkat, határfoglalásokat, emberöldökléseket is 
cselekedtek az lengyelországbeli szomszédságbeliek, melyet nem 
szenvedhetvén semmiképpen, az máramarusi híveink instantiá- 
jokra az királyt ő felségét egy nehány ízben találtattuk meg, hogy 
azt az veszekedést igazittassa el s az máramarusiakat contentál-

*) A dűlt betűk titkos jegyek.
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tassa, mert ha nem cselekeszi, mi sem oltalmazhatjuk, hogy az 
máramarussi híveink is kezekkel igazat ne vegyenek. És azért a 
követ a végre küldetett, ne menjen tovább ez az veszekedés, 
kártétel, hanem ő felsége commissariusokat rendel, s mi is innen 
rendeljünk commissariusokat s igazodjék el az határ dolga. Ez 
követ állapatjáról azért informáljuk kegyelmedet tempestive, 
hogy ha az portán híre futamodnék ennek az követségnek, ez sze
rint tudhassa kegyelmed informálni az vezért, akárki mire ma
gyarázza ; ha pedig semmi híre nem leszen, kegyelmed tartsa in 
secreto pro futura cautela. Secus non facturus. Eidem sat. Datum 
in civitate nostra Alba Iulia die secunda Maji, anno domini 1640.

G. Bakoczy m. p.
P. S. Szalánezi uramat ez héten expediáljuk az vezér elei

ben X ándorfej érvárra.
C zím : Generoso Stephano Rétliy de Altorja sat.

Réthy kezével: 1640. allatae per nuntium Transalpinensem 14. Maii.

Eredeti.

X X X I. 1640. m á j u s  13.
Georgius Bakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat. Az úristen sat.
1. et 2. diebus praesentis mensis ír^ kegyelmed leveleit

10. die reggel 6 órakor vöttük vala el. Makaitól küldött kegyel
med levelére régen választ tevén, elhittük, eddég el is fogta venni. 
Az lengyel legatus mikor ment be, mint excipiálták, micsoda 
ajándékokat praesentált, jól cselekedte kegyelmed, hogy tudósí
tott róla. Az juh-hus drága itt is, úgy vagyon, sok hala el, de 
mégis istennek hála szenvedhető ára vagyon. Az 3000 oszporá- 
val annyi persona nem sokat ér. Kegyelmesen vöttük azt is ke
gyelmedtől, hogy tudósított, az kapitán passa mikor indult el 
Aszák obsideálására, kinek minemű exitussa leszen, az üdő meg 
fogja mutatni; azt nagy bizonnyal hirdetik, az kozákok is igen 
készen volnának, meg is erősítették volna az helyt; ha úgy vagyon 
a mint mi halljuk, meg kelletik, *) ha megmaradt szultán Mutatnak 
fegyvere. Az babai török dolgát, bizonnyal írjuk kegyelmednek, 
eszünkben nem jut, hogy ennél különben hallottuk volna; minket 
nem is talált meg, hazugság dolga, csak jöjjön ide s legyen igaz 
panaszsza, itt mindennek igazságot szoktunk szolgáltatni. Az ta
tárok hogy bementek volt Lengyelországban, ott kapták volt az 
sok rabot. Lnppult hogy megváltoztassák, occulte teljes erejével

*) A dűlt betűk titkos jegyek.
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azon legyen kegyelmed, csak vigye végben Zöldficár, még annyit 
adok neki bizony ezer tallért s többet is. Jól cselekedte kegyel
med, hogy elküldte az lengyel legatus leveleit, ezután is azt csele- 
kedje. Az tengeren túl való állasatokról ha mi ujobbat érthet 
bizonyost kegyelmed, tudósítson róla. Az veszprími dolog igaz, 
de az törökök mentek volt rablani ki, s bevivéii az hírt, azok után 
mentek volt, s az lesre vitték őket s úgy vesztek felesen el. Ha 
Maitára is ugyan reá mennek, megmutatja az iidő. Hogy mi az 
hír hozásért 1000 berbécset adtunk volna az görögnek, merő ha
zugság, isten bizonyságunk, vagyon egy nehány esztendeje, mi nem 
is hitettünk, hanem mikor lövő szerszámokat szoktak itt önteni 
(mint mostan is), megpróbálják őket. Az vezérnek felőle hogy 
írassunk, illetlennek látjuk, de azt kegyelmed certo megmond
hatja, mindenekben merő hazugság az árulónak mondása. Császár 
halálát is Seredi uram írta meg mi magunk emberünktől. Értet
tük azt is, 10. Aprilis írt levelünket mikor vötte volt el kegyel
med. Az marhákat kegyelmed csak keresse meg. Minden valóság
gal megnyugodjék kegyelmed benne, hogy az uj kapikiha pünkösd 
előtt indul s kegyelmedet kihozatjuk, Maurer Mihály is bemen- 
vén az marhákért megfizet; tudósítson kegyelmed az üdő alatt 
is, ha az sátorok elkészülnek.

Az mely raboknak kegyelmed minap neveket kiküldötte 
vala, azok közöl az ónodi rabláskor ezeket vitték volt el minden 
bizonnyal: Főni András deákot, Lengyel Mártont, Keresztes 
Miklóst, mikor az borjucsordát elhajtották volt, Dere P éte rt; az 
többit mind az Duna mellett fogták volt el régen latrok, békes
ség bontogatok. Legyen érte kegyelmed, ezeket szegényeket az 
ónodiakat szabadíthassa ki az fogságból.

Havasalföldéből ide gyűlésre ugyan számosán jöttek vala: 
az fővladika Hiriza, nyolcz főbojérok sok szolgákkal; ilyen solen- 
nis követséget Havasalföldéből mostani emberek közűi senki 
nem látott, melynek híre, azt hisszük, az portára is elhat, kivált
képpen Lupul vajda exaggerálni fogja. Ha azért a portán kérdés 
támadna, mire való lőtt legyen az a nagy követség, megmond
hatja kegyelmed, hogy: Immár alkalmas ideje, hogy Havasalföldé 
és Erdély között valami juhlegeltető határok, juhok dézmája, 
jobbágyok és czigányok felől volt veszekedés ; az oláh papok is 
valami gonoszságot cseleküvén, innen Erdélyből Havasalföldé
ben, s onnét meg ide jöttek; minthogy az dézmák és oláh papok 
igazgatása az havasalföldi és erdélyi oláh püspökök között for
gott, ezeknek eligazítására jöttek volt ilyen számosán az vladiká- 
val együtt. Míg emlékezet nem leszen felőle, kegyelmed is tartsa 
silentiumban. Kévánák azt is tőlünk, hogy Lupul vajdát intenők 
meg, tartana Máthé vajdával jó szomszédságot, békességet, hatal
mas császárunk olyan szép országi veszekedések miatt ne pusz-



BEKE ÄS BARABÁS.

tulnának. Mi ebből az dologból őket az fényes portára igazítot
tuk, magunk is írattunk mindazáltal Lupul vajdának, látván,, 
bogy az ő veszekedések miatt hatalmas császárunk országi pusz
tulnak. Secus non facturus. Cui in reliquo sat. Datum Albae 
Iuliae die 13. mensis Maji, 1640.

Eredeti, Réthynek írva.

43 ‘4

X X X II. 1640. m á j u s  28.
Georgius Eakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Mi istennek hálá mostan is tűrhető állapatban s szenved

hető egészségben vagyunk mindnyájan. Az országgyűlésének 19. 
die praesentis lőtt vala vége, az articulusokat most nyomtatják. 
Mivel immár Sebesi uramat adminus 5 hét alatt megindítjuk, 
közel volna tízezer gréczi tallérunk, ha kegyelmed biztatna, hogy 
a zsidók úgy aranyat adnának érette, mint tavaly,ha feljebb adná
nak, még az jobb volna, Maurer Mihály tói be fogjuk küldeni. Az 
fővezérnek is ugyan ő tőlök igen szép török kocsit négy szép 
lóval, egy mosdó medenczét öt virágos kupával akarunk küldeni 
azért, hogy Seredi uramtól értjük, olyan böcsülettétellel s jó 
akarattal volt hozzánk, ezután is hogy abban megmaradjon. Ha 
az kegyelmed írása szerént az vezér is megajándékozna bennün
ket két jó lóval, nem bánnánk. Az minapi beküldött levelünk 
után kegyelmed volt-e *) szemben az gallus oratorral s mit akar
nak, tudósítson róla. Secus non facturus. Eidem sat. Datum 
Albae Iuliae die 28. Maji, anno domini 1640.

G. Eakoczy m. p.
Egy negyed ivén : Az mely secretum instructiót Maurer 

Mihálytól kegyelmednek küldtünk, azt kegyelmed az fővezérnél 
ott is az szerént végben vigye mindenképpen; ha penig az fővezér 
mégis késnék, az ki kajmekám leszen avagy immár lőtt, annak 
proponálja kegyelmed instructiónk szerint, kire mint resolválja 
magát, mindenekről bennünket éjjel nappal tudósítson. Az gallus 
agienssel is beszéljen kegyelmed; ha megjött az fövezé%.( kiben bíz
tak), annak is vegyék animussát; ha biztatnának az gallus agien- 
sék, még egyszer magunk is megindítanánk az dolgot, kegyelmed 
is magától expiscdlja Zöld,fkának elméjét, csak ilyen formán 
lehetne még abban mód, hogy indíthassuk s ejfectuálhassuk is 
azokot, Zöldfikárnak ugyanazon előbbeni jó  akaratunkat operál
hatja kegyelmed; de mindezeket csak maga tulajdon cselekedje s 
tractálja úgy is igen-igen secrete. Minket kegyelmed most is nem 
tudósított sok dolgokról, a kikről mi parancsoltunk volt, sem len-

*) A dűlt "betűk titkos jegyek.
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gyellel, némettel való békességeket akarja-e az porta megtartani és 
erősíteni.

A fejedelem kezével: Az sátorok elkésziilének-e, kegyelmed 
tudósítson róla.

Czím: Generoso S tephano R é th y  de A lto rja  sat.

Réthy kezével: 1640. a lla tae  su n t 12. Iu n ii per tab e lla riu m  T ran salp i- 
nensem.

E redeti.

X X X III. 1640. j u n i u s  8.
Georgius H akoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Csak tegnap is írtunk vala kegyelmednek Szamosujvárról 

eddig való dolgokról, kiknél most is külömbet nem írhatunk. 
Istennek hála csendességben s tűrhető állapatban vagyunk. Ke
gyelmesen parancsoljuk kegyelmednek, írjon gyakorlatossággal 
tudósítván *) minden bizonnyal, ugyan bemegyen-e az Luppulfia 
s micsoda, okért viszik be. Egyéb állapatokra is igen-igen vigyáz
zon.. Majd két egész hete leszen, hogy Szalánczi uram, Landor- 
fejérváratt vagyon, azolta egy ujjni céduláját nem láttuk. Ez 
este juta, Varsváról egy emberem, 11 napra jütt ide, úgy referálja, 
re infecta oszlott volna el most is az gyűlés. Efelett e rút egyenet
lenségben vannak: Az király Racivil herczeget evocáltatta volt 
többi között, egy templomnak magától való csináltatásáért; volt 
nyolczezer embere Racivilnek, kivel az gyűlésre indult volt, ha
nem aztán az király 'admoneálta : az gyűlésre nem haddal kellene 
jüni, de mégis volt 3000 ember mellette igen jó, úgy mentbe az 
gyűlésre. Ott is az király el akarja kezdeni az evangyelicusok 
persecutióját, ez immár is gyümölcse az Bécsben való járásának 
és házasságának. Bár ne ment volna végben az portával való bé
kességek, kit mi azért bizony csak mézes matzagnak tartunk, és 
addig valónak, míg az császár is experientiát tehet, s az tengeren 
túl való dolgok el fog igazodni. Racivillnél tudós emberek voltak, 
isteni szolgalatját Varsván is mindennap végben vitte, affelől 
nem gondolván senkivel semmit is. Az danczkaiakkal is az mint 
az király commi'ssariussi az tavaszon végeztek-volt, azt, sem con- 
firmálta az király. Az görögök s oroszokat pro tempore nem akarja 
az király háborgatni. Az mint most megháborodtak Lengyelország
ban az evángyéiicusok, soha bizony az király mellett fe l nem 
ülnének.

Az sátorokot kegyelmed el ne hagyja adni, egyáltaljában

*) A d ű lt betűk  titkos jegyekkel.
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Maurer Mihály bemegyen 12. julira. Arról is tudósítson mennél 
hamar óbb, Drinápolyban ugyan kijü-je császár, mert ha kijűne, 
tudja kegyelmed, nekünk esmét követünket kellene oda külde
nünk ajándékkal, az vezérnek is ujobban ajándékot kellene külde
nünk. Eidem in reliquo gratiose sat. Datum in salis curia nostra 
Desiensi die 8. mensis Iunii, anno domini 1640.

G. Rakoczy m. p.
Egy szelet papíron: Mi úgy értjük, Luppul igen fogadná 

az hadakat, s Prut m.ellé szállítaná, rövid nap reá akarna menni 
Mátéra; éjjel nappal igyekezzék bennünket tudósítani, ugyan az 
porta akaratjából leszen-e, ugyan nem akarja-je az porta\ Máté 
vajdát tovább szenvedni; az silictár is hová lön e l; az urumelli 
hadat is helyben hagyták-e, vagy elvitték Azákra ; most vagyon-e 
valamely felé hadra készületek. Mindezekről kegyelmed bennün
ket éjjel nappal tudósítani él ne mulaszsza.

A levél hátán a fejedelem kezével: Küldjön kegyelmed 
igen-igen szép fejér karmasint tizenkettőt, mennél hamarább 
lehet, Maurer Mihály megviszi az árát.

Czím : Generoso Stephano Réthy de Althorja sat.

Réthy kezével: 1640. a lla tae  18. Iu n ii vespere per tab e lla riu m  T ra r -  
salpinensem .

Eredeti.

X XX IY . 1640. j u n i u s  14.
Illustrissime princeps sat. Fidelium' servitiorum sat. Az 

úristen sat.
Kegyelmes uram, 28. Maji proxime praeteriti nagyságod 

Eejérváratt írt kegyelmes parancsolatját hozták 12. praesentis 
reggel, melybűi értvén kegyelmes uram az nagyságtok jó egész
ségét, az úristennek legyen nagy hála s engedje ő szent felsége 
nagyságodnak sok következendő esztendőnként való gyűléseket 
celebráltathatni istennek szent nevének dicsíretire mindenek 
felett s az szegény hazának épületire, megmaradására.

Az Sebessi uram lassú lépéssel való ide érkezését bizony 
kegyelmes uram igen nehezen várom itt való szoros, alkolmatlan 
állapatomban. Az itt való praebendát mostan is mint ennekelötte 
csak az szerént adják meg, a 1. Ianuarii 8 hétre adtak kenyér
pénzt is ; ez három elmúlt esztendőkre igazán csak egy eszten
dőre valót adtak meg, költségem semmi nincsen, adósságban 
sokban vagyok, öt szolgáimnak fele pénzbeli fizetéseket conven- 
tiójok szerént, valahunnan leszen, itt mostan meg kell adnom. 
Dániel Mihály uram ő kegyelme engemet itt elég kárban
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.hoza reménységem kűl. Az 200 tallérért kegyelmes uram 100 
aranyam zálagon Galatában Hacziaszán neű áros töröknél, 
kitől szoktunk vala vásárlani, az is tegnapelőtt megírnia, háza- 
népe mostan osztozódik, üzentek, hogy kiváltsam, mert feloszt
ják, oda is kegyelmes uram fenust kell kegyelmes uram adnom 
holnapokra, újabban ismét másua kell confluálnom, hogy onnan 
kiszabadíthassam, majd nem tudok hova lenni, ha házamnépe 
nem küld. Az zsidók az 88 tallér adósságért szernyen büsítnak, 
objiciálják nyavalyások, másfél esztendőtűi fogván ők annak az 
pénznek hasznát vehették volna, arra sem látom kegyelmes uram 
semmi gondvüselését Dániel Mihály uram ő kegyelmének. Az 
zsidók kegyelmes uram az tallérokat aranyul elváltják az sze
rént mint ezelőtt, feljebb nem, ugyanazon elébbi zsidók, noha 
azon kűl is egy nehány helyen próbáltuk, de ezek is ezután egy 
holnapra ha itt nem lenne, ők el nem váltják, mert mostan itt 
az pénz állapatja ebben vagyon kegyelmes uram : Immár a mense 
Ianuario az uj jó eziistű oszporát verik igen s mostan persiai 
mód szerént való pénzt cudálnak (mint egy sajn elein vala az 
Oláhországokban is), melynek nyolcza tegyen egy tallért, az tal
lért asper. 80 akarják szállítani, mostan is minden héten pro- 
mulgálják, császár edictuma, 120 pénznél feljebb az reáltallér 
ne járjon, az török bizony dolog hogy feljebb nem is meri elvenni, 
csak az zsidók titkon veszik el 30 (így) 130 oszporáért is, de ő 
is az eladó marhát ahozképest accommodálja. Ha nagyságod ke
gyelmes uram imperialis tallérokat küld, arra asper. 6 adnak, 
egy aranyat két tallérért.

Nem tudom kegyelmes uram, vitték-e meg nem-e, két ízben 
is írtam nagyságodnak az rossz kolosvári ide bejött ötves legény 
felől, ki mostan Székely Mózes híve, kijött az jediculából, az 
mely szarájban Maróthi, Petki laknak vala, ez is abban lakik 
mostan harmad magával, semmi emlékezetet nem értek felőle, 
ebbűi ítélem, hogy levelemet nagyságod méltóságos személyének 
meg nem vitték. Az egyik levelemben kegyelmes uram töttem 
emlékezetet, hogy azon áruló Dániel Mihály urammal is ittbenn 
vala, egy éjjel oda is hált, eltévedett vala innen az erdélyi ház
tól, igen kerestettem mindenütt, egy szolgája itt siránkozott, azt 
tudtuk, valahul ölték meg, mivel itt az járást nem tud ta ; másnap 
mikor előjőve kegyelmes uram, azt állatá, ő eltévedett volt, nem 
tudott ide az házhoz jőni, 70 aranyát is vonták el tűle az jan- 
csárok, de akkor is hamisság volt dolga, csak mostan tudtam 
meg kegyelmes uram, ez alkolmatossággal hogy Székely Mózes
sel szemben volt s egy éjjel ott nála hált. Az másik levelemben 
kegyelmes uram írtam volt az felől, miképpen vezér ő nagysága 
előtt forgattam ennek dolgát. Inseráltam vala azt is első leve
lemben, nagy incuriositas az utakra való gondviiselőktűl, hogy

2 8 *
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így országgyűlése alatt kibocsáták, járását nem expíscálták. 
Ezekbűi kegyelmes uram kitetszik, ha megvitték leveleimet.

Semmi egyéb híreket ezeknél egyebet írni nem tudok nagy
ságodnak. Tegnapelőtt nagy bizonnyal hozák vezér o nagyságá
nak, hogy 35 sajkával jöttek csak közel ide az kozákok, Jeni 
Hiszárnak hijják, az Feketetenger partján mindkét felől vagyon, 
uj erős kastély, lövőszerszám sok mind kűl s mind belől, ott vág
ták volt által az Feketetengert az Fejértengerbe, magam is 
voltam ott kegyelmes uram, egy annyi föld szárazon ide Európa 
felől mint Enyed Fejérvárhoz, vizen közelb, az vezér maga mind
járást megindul vala rájok, ha vízi eszköz leszen vala, de hogy 
készen csak egy gálya is itt mostan nincsen, látom, hármat éjjel 
nappal készítnek, azok is visszamentek, mivel értették Deli 
Húszain passa kimenetelét. Az bosznai Sahin passát ez elmúlt 
vasárnap pronunciálák mazulnak, tisztit az bosztancsi Melle
met passának adák, el is ménének elfoglalni. Az urumelyi beg- 
lerbég ki vala varuari (így) Ali passa, annak adák az váni beg- 
lerbégséget; az mely passa ott volt, annak ismét adák az ezronii 
passaságot; onnan immár haza kell jőni Naszuh Húszain passá
nak, az nagyságod nem jó akarójának.

Én kegyelmes uram az gallus ágenssel *) mindenikkel egy 
néhányszor voltam szemben, tegnap is mindenikkel eleget beszél- 
lettem; az uj oratur mostani is csak azon hereál, az minemű 
relatiót utólszor írásában tött vala nagyságodnak. Bizony olyan 
hatalmas király országában is szűk az ember kegyelmes uram, 
az egy jó deáki tudományon kűl semmi egy pénzérő virtus 
ebben nincsen etc. Prosperam de coetero valetudinem et felices 
omnium rerum successus illustrissimae celsitudinis vestrae a 
deo precor. Actum Constantinopoli 14. Iunii, 1640.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Réthy m. p.

Egy negyed íven : P. S. Kegyelmes uram, az előbbi gallus 
agens esküvéssel mondá tegnap, nyilván tudja, hogy az nagysá
god számára való pénzt az király ő felsége Hamburgban meg
küldte volt főkövete által, hogy onnan administrálják nagysá
godnak ; az idő táján az hispanusok egy hajóját az királynak 
elnyerték volt, kin ő nem keveset búsult, gondolván azt, netalám 
az oda küldött pénzt nyerték volna el, de annakutánna egy ba
rátja megírta volt, hogy az pénzt békével elvitték, az mely hajót 
elnyertek az hispanusok, valami élést visznek volt egy várasban 
valópraesidiumnak. Az mi fogyatkozás az urával valótractatusbeli

*) A  d ű l t  b e tű k  t i tk o s  j e g y e k k e l .
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•conclusio szerént lőtt, coniecturaliter bon a conscientia mondja, 
hogy Sztranzburgh opponálta magát, az több confoederatusokat 
ő vonta el, azt állatta, ő az erdélyi állapatot jól tudja s portán 
is volt, szegény megholt fejedelem ideiben az elsőszeri ebbeli 
tractatusban is ő interversatus volt itt az portán, de mi haszon 
következett belőle; más az, hogy az ellenségnek, csak szüvet, na
gyobb bátorságot adnak azzal, ha másoktól kérnek segétséget; az 
adversariusok azt gondolják, ha magoktól elégségesek volnának 
az triumphálásra, idegen segétséget nem keresnének. Szántalan 
sokat beszélettem vele, annakutánna úgy mentem volt kegyelmes 
uram az másik haszontalan homuncióhoz. Ezek között is nagy 
antipathia vagyon kegyelmes uram. Én majd ugyan elhiszem 
kegyelmes uram az Sztransburgh dolgát, esmerem jól s tudom, 
minemű practicás ember. .

Az vezér szekerével kegyelmes uram mikor ide közelgetnek, 
adják értésemre, netalám ő is Ibraim effendi szokása szerént 
nem hozatja be ide, hanem az majorjába viteti.

Az sátorok régen készek kegyelmes uram, mert mivel 
Maurer uramot az bejövetelére 2. aut 3. Aprilis vártam, elkészí
tését igen sollicitáltam, hogy itt ne várakozzék, héjában költsön; 
mostan ugyan kerengek előtte, hogy ne lásson, haragszik szer- 
nyen, mennyi pénze neki abban vagyon, annak ő mindennap 
hasznát venné etc. Az párducz bőrök, tigris, nyuszt lábbélléseket 
mind felkerestem kegyelmes uram. Az pénz változása csak ne 
lenne hamar, félő, mert apró oszporást mostan egyet is nem ver
nek hamarább voltáért, hanem öt oszporást és 8-czast; az mint 
iráni, ekkedig mind azféle apró egy oszporát cudáltak többet 
mint mondják ezerszer való százezernél etc.

Czím : a  szokott a  fejedelem nek.

Λ fejedelem kezével: 2(1. Iu n ii 11140. Dés. vajda postája.

E redeti.

XXXV. 1640. j u n i u s  29.
Georgius iiakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
14. die praesentis írt leveléből értjük, mikor vötte volt el 28. 

Maji írt levelünket. Istennek hála, mi mostan is'tűrhető állapattal· 
vagyunk. Sebessi uram hogy elindult házától, ma heted napja s úgy 
reméljük, circa 10. Iulii tájban ottbenn is fog lenni; magánál 
lehet kegyelmednek annak itíleti, bizony akárkinek is gyorsabb 
a lova lába haza felé való menetelben, mintsem attól távozás
ban. Dániel Mihály uram csak ad vala számot, s az adósságnak 
megfizetése reánk háromlott volna, eddégis megküldtük volna, do
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minekünk ő kegyelme még eddég sok sollicitálásunkra is nem adá 
be ratióját, s nem mireánk, hanem ő kegyelmére vessen kegyel
med, mi ő kegyelmének kezében elég pénzt adtunk volt, mint 
szintén Seredi uram kezében, lám ő kegyelme senkinek nem 
maradt adóssa, sőt meg is marasztott benne; mi bizony senkiért 
méltatlan nem akarunk fizetni.

Maurer Mihályt úgy akarjuk vala indítani, tíz ezer tallért 
=  tall, nro 10,000 vigyen be, de ismét más ötlék elménkben, s 
elhalasztónk; ha kegyelmetek végezhet velek, ha többet nein, 
15,000 graeczi és szeges tallérokat ad 20. Octobris beküldünk, 
csakhogy ők is akkorra tartanák készen az aranyat, hogy meg 
ne tréfálnának. Az Kolosvárról*) bement tiros legény sok kort 
nem tehet ne&[ünk!], csak Sebest uram vigyázzék, melyre elhittük, 
gondja is leszen s kegyelmed is informálja. Nem ártana az 
ajándék mellett még egyszer az vezért megtanálni kegyelmeteknek ; 
erről mi kegyelmednek régen választ is töttünk s informáltuk 
is kegyelmedet, azt reméljük, eddég elvehette kegyelmed őket. 
Meghigyed valósággal, rövid, nap bizony megkérdjük, melyik 
utón mentenek be ; az kolosv ár laknak ugyan Kassay uram által 
izentnnk vala felőle, esküttenek, szabódtanak, nincsen semmi 
hírekkel, az mié volt, azt mind arestálták, de itt is lopásban s 
bátorságban tanáltatván úgy ment el. Az kozákok cselekedeti rossz. 
Máthé vajda minket úgy tudósít, hogy az lengyel követ után is 
elküldték volna, hogy visszavigyék, az tisztek igen változtanak. 
Az gallus aratorokat nem kell sollicitálni.

Az Strasburg discursussa hogy olyan volt, mi elhittük, de 
bizony most különben tudtunk vohia ö nekik szolgálni; ím immár 
22 egész esztendeje, hogy hadakoznak, s mit vittek végben 
magoktól külső segítség nélkül az pusztításnál egyebet, előttünk 
az példa; meghallja, nemsokára, egymás közt meg fognak hason- 
lani, ebül leszen dolgok. Isten oltalmazzon, hogy az szegény feje
delemről gonoszul szóljak, tudják mindenek, csak az egy maga 
privatumát viselé szegény előtte, soha római császár bizony úgy 
nem tartott, s tart most is egyilnnen inkább mint innét, s meg
látja kegyelmed, magok vallják ennek kárát. Azt ugyan meg
mondja kegyelmed az régi agiensnek: Soha nem hittük volna, 
olyan hatalmas királyhoz, írásának s igéretinek eleget ne tegyen. 
Maurer Mihálynak meg van parancsolva, kegyelmedtől értsen,, 
mint kelljen az vezér szekerét bevinni. Az sátorok árát viszi. 
Az párducz s tigris bőrök felől is vagyon tanúsága.

Az lengyelek gyűlése most is re infecta oszlott el. Az bizo
nyos dolog, ha az király reá vehette volna az respublicát, offen-

HERE ÉS BARABÁS.

*)  A  d ili t  b e tű k  titk o s  je g y e k k e l.
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sivum héliumot indított volna még ez idén az török ellen, azúta 
is ha red, bírhatta, s ha vissza tanálták vinni az követet, mindjárt 
két hétig való gyűléseknek kellene is [lenni], el kezdik végezni. 
Immár ottbenn is elkezdette az király az persecutiót, az wilnai 
templumot el fogják rontani, oda is beérkezett az hispaniai dire
ctio, kinek rövid iidőn rossz eventussa leszen.

Sulyok uramék ma jutának meg az módovai vajdától; ha 
szüve is ott járna, a hol nyelve, jó volna; nem árt kegyelmednek 
ottbenn minden actióira vigyázni, míg ott leszen, Sebesi uram
nak is megmondani, inform,dini s ha, valamint változnék állapodja, 
mint kellene az lejendö vajdával végezni, kiről mi kegyelmedet 
voltaképpen instruáltuk vala; az szomszédot igen oltalmazni 
kell kegyelmeteknek. Az módovai vajda fiának állapatja mint 
fog ottbenn lenni, arról is tudósítson kegyelmetek. Secus non 
facturus. Eidem in reliquo sat. Datum in oppido nostro Dees 
die 29. Iunii, anno domini 1640.

(Jzím : nincs.
E redeti.

XXXYI. 1640. a u g u s z t u s  16.
Tekéntetes és nagyságos fővezér, méltóságos úr, minden 

becsülettel való kedves jó akarónk. Isten nagyságodnak boldog 
najijait ez földön hatalmas császárunk szolgálatára sokasítsa, 
és az ő hatalmassága fényes kegyelmességét méltóságos fején 
sokáig tartsa meg.

Az minthogy eleitől fogva mimagunk is hatalmas csá
szárunk igaz hűségében és szolgálatjában igyekeztük magunkat 
foglalni és abban is helyheztettük indulatunkat, úgy gyermekin
ket is, kikkel minket isten jó voltából megáldott volt, az ő hatal
massága szolgálatjára igyekeztük nevelni és szoktatni, kiknek már 
s kiválképpen az öregbiknek, Rákóczi Györgynek oly időre való ju
tását látván, hogy hatalmas császárunk és az ország szolgálatára 
is alkalmatos lehetne, tanácsúik tetszéséből és értelméből is ren
deltük és adtuk neki az ország fő végházának, úgymint Várad
nak főkapitányságának tisztit értelmes, látott, hallott főembere
ket is adván melléje, oly reménységgel, hogy ő hatalmasságának 
nem leszen haszontalan szolgája, ha isten élteti, jövendőben is. 
Kit már udvarunkból, magunk mellől, egy szerencsés órában 
meg is indítván azon tisztben, megparancsoltuk neki, hogy az ő 
hatalmassága budai birodalmában levő szerdára és főgondviselő 
vezére, az tekintetes, nagyságos Musza passa kedves jó akaró 
atyánkfia o nagysága után az végbeli nagyságos passákkal, 
kékekkel és vitézekkel is minden szükséges dolgokban egyet
értsen, az jó szomszédságot és békességet mint szeme fényét
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úgy oltalmazza, ha kik azt háborgatni akarnák, kergettesse és 
érdemek szerént meg is bűntettesse. Mely dolgot noha az meg
említett budai nagyságos vezér kedves atyánkfiának, és az ő 
nagysága után levő nagyságos passáknak, kékeknek is értésekre 
adtuk és tudósítottuk, mindazonáltal kiválképen nagyságod
tól, úgymint hatalmas császárunknak minden birodalminak 
főgondviselő s igazgató méltóságos fővezérétől, nekünk igen ked
ves és minden becsülettel való jó akarónktól semmiképpen el 
nem titkolhattuk, elhivén, hogy nagyságod fiunknak ebbeli álla- 
patját tőlünk hatalmas császárunk igaz hívétől minden jóra és 
az ő hatalmassága szolgálatjára származott dolognak ismervén 
és tudván lenni, eddig megmutatott hozzánk való jó indulatját és 
akaratját naponként annyival inkább nevelni és öregbíteni fogja 
nagyságod hozzánk, kiért mi is nagyságodhoz hálaadó voltun
kat és szolgálatunkat megmutatni készek vagyunk és leszünk. 
Tartsa meg isten nagyságodat sokáig jó egészségben hatalmas 
császárunk hasznos szolgálatjára. íratott Fejérváratt Kisasszony 
havának 16. napján, 1640. esztendőben.

Nagyságodnak mindenekben igaz jó akarója
Rákóczy György.

Czím: n in csen .

E gykorit m ásolat.



1637. n o v e m b e r —1638. f e b r u á r .
Szalánczi István portai főkövetsége. *)

I. 1637. n o v e m b e r  2.
A n n o  1637. d i e 2. 1ST ο V e m b r i s S z a l á n c z i  u r a m  

•ex p e d i t i  ó j a  az p o r t á r a .
Hatalmas császárnak tartozó annualis adóban viszen 

■ő kegyelme aranyat nro 8500; jó gréczi tallért és szegest viszen 
nro 3000, ki teszen aranyat nro 1500. Ez tallérokért igírtek az 
zsidók az portán ennyi aranyat adni, ezen feljül minden tallérra 
oszporát nro 7, kiteszen oszporát nro 21,000, ki teszen tallért 
közönségest nro 210; ezt ő kegyelme fordítsa az aranynak defe.- 
ctussára, ha történnék benne.

Summa aureorum nro 10,000.
Kupa ki hat girás, kisebb s nagyubb nro 10.
Egy mosdó medencze korsóstól marc. 12, pis. 45.
Item 24 sólyom.

Ezek mind hatalmas császár annualis ajándék ja, s az 
ország adaja.

Vezérek ajándékja .
Vagyon most 4 divánt ülő vezér az kajmekámmal együtt, 

kiknek ajándék] ok így következik:
Fővezérnek, ’) vagy ha az otthon nem volna az kajrne-

chámnak t a l l é r t ...................................................... nro 1700,
k u p a ................................... » 5.

Kapitán passának2) tallért . . . .  » 300,
k u p a ................................... » 2.

Három divänt ülő vezéreknek tallért . » 300,
k u p a ................................... » 2.3)

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 565 — 578 11.
Szalánczi oldaljeyyzetei. ’) 14. Ia n u a rii voltam  szemben vélle és

praesen táltam  levelét m egspecificált a ján d ék v a l egyetem ben.
g) Mivel m ost k ap itán  passa is az kajm ekám  ő nagysága, ezt sz ilik tá r 

passának ad ta in  M usztafa passának.
3) E z két ku p á t kétszáz ta llé r ra l  eg y ü tt Ahm ed vezérpassának, az 

tó tv á rad g y a i finak adtam , ki M urtazán n ét vette .
Item  ké t k u p á t és kétszáz ta llé r t  az m ásodik vezérnek K hináu  passá- 

nak  adtam .



442 BBKE ÉS BARABÁS.

Negyediknek -j·) ta llé r t ........................ nro 200,
k u p a ..................................  » 2.

Muftiinak. k u p a ...................................» 3. *)
Ikráim effendinek k u p a .................... » 2.* 2)
Csausz passának k u p a ......................... » 1.3)
Cancellariusnak k u p a ...................., » 1.4 5 *j
Tefftedárnak k u p a .............................. » ] .B)
Zöldfikárnak szolgálatjában talleros . » 200. °)

Maga költségére aval együtt, kit vezér s császár kapuján
kell adni ta lle ro s .......................................................nro 500.

Ha az Duna mellett éri ő kegyelme Memhet passát, ennek
talleros.......................................................................... nro 400, 7)

egy kocsi négy lóval.
Ha penig bemenne az portára, kajmekám lenne, ezt neki 

nem kell adni, hanem ő kegyelme adja Maurer Mihálynak vásár
lásinkra ; az kocsit Bukarestről küldje vissza mind az lovakkal. 

Yiszen ő kegyelme kupát öszvességgel . . . nro 32,
ottbenn is egy vagyon;

megyen ebből ki császár s vezérek s egyebek számára
nro 29;

marad még b e n n e ..............................  » 4,
kit oda adhat, az hova szükség s üdő mutatja, csak haszon

talan helyre ne adja ő kegyelme, azon igyekezzék.
Petrus Fejérvizi m. p .s)

E redeti.

f)  Die 28. Ia n u a rii H úszain vezérpassának, ki Csai'ernét vette , még 
adtam  ta l lé r t  ad tam  n ro  175.

>) Die 30. Ian u arii m egadtam .
2) D ie 28. Ia n u a rii m egadtam .
3) Die 16. (így) m egküldtem .
4) Die 21. (így) m egküldtem .
5) Die 1. F eb ru a rii kü ldö ttem  meg R étliy  u ram tól.
,!) Die 15. (így) m egadtam .
Az kajm ekám  tih á ján ak , m ivel Recsep passa tihajaságábau  is m in

denkor ad tunk , hogy kedvetlenségre ne hozzuk, ad tam  k u p á t 1.
’) 27. Decem bris p raesen tá ltam  D ereztoron  m ind az 400 ta llért, m ind 

az kucsit lovastól, hám ostól, az kucsi fedelét m erőn puplicanszín  velenczei 
zöld a tlaczczal m egbérelve.

s) A consignatio után Szalánczi még ezeket jegyezte f e l : Áz 3000 gréczi 
ta llé r t , k it ő nagysága adóban k ü ld ö tt vala  be, az ő nagysága kegyelmes 
p a rancso la tja  szerén t m ásfél ezer a ran y a t cseréltem  ra jta  ; és m ivel m inden 
a ran y  m ellé nyolcz-nyolcz oszporát ad tak , m arada  m ég az 3000 gréczi ta l 
lérban  száz ta llé r  éppen, de ezekben kilencz rossz lő tt, el nem költhettem , 
v isszahoztam , húsza t az ő nagysága kegyelm es parancsolatjából az vásárló 
zsidónak Józsefnek ad tam  ; az m eg tö rö tt a ranyak  fo rrasztására  ad tam  h a t  
t a l l é r t ; h a tv a n h a t ta llé ro n  v á lto tta m  harm incznégy  a ranyat, k it az resi- 
denstöl kö lcsönkért a ran n y a l, az ki 166, az kétszáz aranynyom ó hiányos-
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II. 1637. n o v e m b e r  lü.
Kegyelmes uram természet szerént való fejedelmem. Az 

úristen nagyságodat éltesse örvendetes jó egészségben méltósá- 
gos állapatjában és tegye jó szerencséssé minden dolgaiban.

Akarám kegyelmes uram alázatos írásom által jelenteni 
nagyságodnak, hogy tegnap úgymint 9. die praesentis Novem
bris érkezém ide Brassóban. Az sólymokkal mindenfelől ide érke
zének, az Fejérvárról ide hozott 12 sólyommal együtt 42 sólyom 
leszen, nem mind épek, némelyiknek megsértették az lábokot, de 
talám meggyógyulnak, ép is vagyon elégedendő kegyelmes uram, 
abból talám fogyatkozás nem lenne. De az Memhed passának 
való kucsinak nem kész kegyelmes uram az fedele, bérletése felől 
is bogy megbéreljék s mivel nincsen nagyságodnak commissiója 
bíró uramhoz, az nélkül penig ő kegyelme semmit nem cseleke
dik azt mondja, az hámok is csak széltébeli lovakra valók, nincs 
farhám, ide penig kegyelmes uram az szoros úthoz képest nem 
széliében járják őket, Somi uram mondja kegyelmes uram, hogy 
ez nyárban az mely agának nagyságod kucsit, lovakat adatott, 
az még itt farhámot nem csináltak, addég el nem vette az kucsit, 
lovat, nagyságod kegyelmes tetszése kegyelmes uram, parancsol
jon nagyságod bíró uramnak, csináltassa úgy az hámokat, talál
junk kedvet vélle, adjanak istrángokat is az hámokban, csinál
tassam meg itt, az nélkül mint praesentálhassam kegyelmes 
uram, holott az kucsi eleiben kell fogatnom őket, bölcsen meg
ítélheti nagyságod; az kucsi fedelére kegyelmes uram valami 
szürke szűrvégből valami borítót is kellene csinálni, az még 
oda viszem, ha esős idő talál kegyelmes uram, ne veszne el az 
fedele, vagy ha fedél nélkől vinném, az kucsi festékje ne mosód
nék e l; pokróczok, tarisznyák kellenek-e az lovakhoz, mindezek
ről parancsoljon nagyságod, mert nincsen, egy istrángot, egy sing 
szeget penig biró uram az nagyságod parancsolatja nélkől nem 
akar adatni, s ilyen hosszú útra kegyelmes uram igen kévántat- 
nek penig, mert oda elé bizony affélét nem találunk, kétszerié 
árát adnók is. Az Memhed passának viendő lovak mellé is csak 
egy szabad legényt állattattak lovászmesturamék, én tőlem kér 
fizetést, az nélkől nem akar elmenni; ezfelől is parancsoljon 
nagyságod, mit kellessék cselekednem. Hogy ezfélékkel búsítom 
nagyságodat kegyelmes uram, alázatoson könyörgök, kegyelme

ságra ad tam  b e ; h a rm inczkét oszpora m arad o tt volna, k it  m agam  sem. 
tudom  m iben m ent el.

Az R é th y  u ram n ál volt harm adfél g irás kis virágos kupacskát ad tam  
az budai vezér k ap itih á ján ak  M usztafa agának , hogy írjon  az u rán ak  az 
szalontai harczon  elfogott raboknak  B udáról való e lszab ad ításáé rt az kaj- 
m ekám  szavával és az m arh ák  m egadatása felől.
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sen megbocsásson, nekem volna kegyelmes main könnyebb, ha 
lovászmesturamék provideáltak volna felőle, vagy ha bíró uram 
az nagyságod commissiója nélkül megcselekedne; de csak az 
nagyságod lovait sem patkóitatja ő kegyelme meg, maga örökké 
szokás volt, adajokban tudták-e azután aztán vagy mint lőtt, 
arra nem vigyáztam kegyelmes uram. Az Zöldfikár aga posz
tója felől sem committált nagyságod biró uramnak s az nélkül 
nem ad semmit; ítélem kegyelmes uram, Réti uram sem vitte 
volt meg az tavaszszal, mert panaszolkodott biró uramnak felőle 
az nagyságod postái által, az mint biró uram mondja.

Tudom kegyelmes uram, Kemény János uram ő kegyelme 
minden ide be való állapatokról tudósította nagyságodat, mind- 
azáltal kegyelmes uram, az mit azolta értettem, az mivolta bejöt
tem, úgy az mint az biró uram emberi hozzák az oda be való 
állapatot s nekem referálják, az szerént akarám alázatos írásom 
által én is tudósítani nagyságodat. Az mint eszemben vehetem 
kegyelmes uram, Máthé vajda nem annyira szorongottatott az 
ellenségtől mint az maga alatta valóktól s főképpen az gyalogból, 
az kikhez ő leginkább bízott, mert az török csakhogy mindenfelől 
Dereztorhoz gyűjtette az Dunán való hajókat, de által nem 
jött az Dunán, Lupul vajda is Takucsi s Foksán közé szállott 
volt táborban, ki szintén határszél, annál beljebb sem jött Havas
alföldében, s az mint némelyek beszélik, talám onnat is vissza
ment Jászvásárra, de ezt nem hihetem, hanem az gyalogból ije- 
dett volt el, mert az Mehedia vidéki ötszáz gyalogjánál több. 
gyalog mellette nem maradott volt, kire való képest az ország 
népe is igen megcsüggedett volt, nem mennek volt melléje, 
hanem aztán Imecs Mózes uram hogy érkezett 400 lóval, meg
fogatta az főposztelnikját más bóérral együtt, úgy kezdett aztán 
az ország népe melléje menni, az gyalogok is aztán melléje állot
tak; az felesége Rucharig eljött volt, de hogy ezek meglettek, 
aztán Udriste az vajdáné öcscse jött utánna (ezen órában érke- 
zék Tergoistyáról egy bolgárszegi *) oláh, az ki ezt beszélé), vissza- 
hitta, nem tudom, ment-e vissza Tergoistyára vagy várakozik még 
Rucharon. Máthé vajda Gergiczénél vagyon táborban, Kemény 
János uram oda érkezett hozzá, hiszem, hogy ennekutánna immár 
nagyságodat ő kegyelme bizonyosan tudósítja mindenekről; 
Faragó András és Sándor Mátyás uramék még Nyénben van
nak ; az németek ma szállanak Szent-Péterről Hétfalura; az szé
kely uraimban is hátra vannak talám felesebben, hogysem az 
kik elmentenek azok közűi, az kiknek el kell menniek; Faragó 
uramékat s az németeket olyan instructióval hagyta ő kegyelme, 
hogy az még nem ír, addég veszteg legyenek. Ezen bolgárszegi

*) B olgárszeg, Brassó külvárossá.
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<)láli beszélgető ezt is, hogy Memhecl passa értvén Mátlié vajdá
nak bódulását főember követét küldette hozzá s izente, hogy 
lássa, ő tőle bizony ne féljen, mert hántása ő tőle nem leszen, 
hanem vigyázzon másokra; Tergoistyán beszélették bizonyoson, 
de ezt csak paraszt hírnek ítélhetjük kegyelmes uram.

Balogh László uram ma nyolcz órakor indula kegyelmes 
uram el innét Brassóból; az mely boér vélle vagyon, annak 
Bucharon voltak lovai s az kedvéért ő kegyelmének Tergoistyára 
kell kerülni, de holnap tiz órakorra azt mondá, hogy az vajdához 
igyekezik érkezni.

Toldalaghi uram is ez éjjel Mogyoróson fog hálni, az mint 
mondják, holnap beérkezik. Iván vajda Prázsmáron vagyon 
kegyelmes uram ; mit ír két levelében nekem, in specie nagysá
godnak küldöttem, én Toldalaghi uram jövetelére halasztottam. 
Nagyságodnak alázatosan könyörgök, ezen levelem vivő brassai 
postától küldő levelében parancsoljon, mihez tartsam magamat, 
követségre készüljek-e itt, vagy élés szekérért küldjék haza s 
tábori állapathoz készüljek, tudjam én is mihez magamat tar
tani. Az úristen nagyságodat éltesse sat. Ex Brassó die 10. No
vembris, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

P. S. Immár megírtam vala kegyelmes uram ez levelet, 
hogy érkezők az bánnak Hirezának egy inassa Bucharról, ó borért 
küldötte be ide, az beszélé, hogy az vajda nincs Gergiczén, ha
nem Bukuresthez közel egy Kaldarussa nevő falunál vagyon 
táborban; azt mondja, hogy az passától nincsen hántások, az 
Dunán túl vagyon, egy sem jött által, hanem Lupul vajdától fél, 
tatárja is vagyon Lupul vajdának.

Czím : a  szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

III. 1637. n o v e m b e r  12.
Kegyelmes uram* sat. Az úristen sat.
Noha csak tegnap küldettem alázatoson írt levelemet nagy

ságodnak egy brassai postától, kiben nagyságodnak ugyan 
bőven írtam volt, de mivel isten Székely János uramot hozá, ezzel 
az alkalmatossággal akarám nagyságodnak alázatos írásom által 
jelenteni: Toldalaghi uram tegnap érkezvén Prázsmárra dél
után mintegy két s három óra között, kimentem vala ő kegyel
méhez, ő kegyelme maga Prázsmáron hált, az hadat Nyénre 
szállította vala ki az TJgron János uram hadával együtt, mivel 
ő kegyelme hátrább maradott volt Farkas Ferencz urammal,
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nem érkezett volt elmenni az ő kegyelme liadnagysága alatt va
lókkal, Petki István uram Fel-Doboly nevű faluban bált' az 
csíki haddal, ilyen correspondentiájok lón ő kegyelmeknek, hogy 
mihelyt az hold feljű, mindjárt induljanak és Cserlas nevű 
falunál egyezzenek ma meg s holnap istennek kegyelmességéből 
az vajdához érkezzenek. Búsul vala ezen Toldalaghi uram, 
hogy semmit az oda be való állapatban nem ért, mivel az mely 
postája Kemény János uramnak tegnapelőtt nagyságodhoz ment 
(noha találták) de nem tudván micsoda ember, nem kérdezked- 
tek tőle s azolta más posta ez estvéig nem érkezék, kitől érthetne 
valamit, hogy ahoz tudná ő kegyelme magát szabni. Iván vajda 
is kegyelmes uram mind eddég Prázsmárott volt, tegnap Tol
dalaghi urammal ő kegyelmével együtt beszélgetvén ugyan sokat 
ő nagyságával, ma Bereczk felé indult; ha nem változtatta sza
vát, azt mondá, hogy ma egy szolgáját azzal az boérral, az ki 
felől Fejérváratt én általam izent vala nagyságodnak, nagysá
godhoz expediálja, mivel az Molduából most érkezett nem régen, 
attól nagyságod az molduai állapatokat bizonyoson érthesse. 
Az ő intentuma kegyelmes uram ez, hogy ha hadat adna nagyságod 
melléje, bárcsak öt vagy hat ezer embert is, ő Lupulnak háta 
megett bemenne, feleségét, gyermekét, kincsét Lupulnak Jász
vásárt találná s ő azzal az vajdaságra mely elégségessé erőssé 
tehetné magát, az Lupul hadának distractust csinálna, mert az 
Lupul hada ország népéből állván, mihelyt értenék az ő beme- 
nését, odahagynák Lupult s ki-ki házához sietne. Nem tudom 
honnat vette, hogy nagyságod az ő nagysága állapatjáról engem 
plenipotentiariussá tött, tegnapig mind engem sollicitált, tegnap 
aztán az nagyságod mi általunk Kemény János urammal tött 
kegyelmes resolutióját újabban proponáltam neki s megmondot
tam, hogy eddég nagyságodat egy nehány úttal meg kellett volna 
találni; mivolta nagyságodtól eljött, küldött volt-e be azolta s 
állapatja miben legyen, arról nagyságodat certificálni kellett 
volna, úgy tudna nagyságod disponálni az ő nagysága állapatja 
felől, mert nagyságod eddég is azt várta; de ő nagyságának ed
dég mind ez forgott szívében, az mit írék nagyságodnak. Az úr
isten nagyságodat éltesse sokáig sat. Ex "Brassó die 12. Novem
bris, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Kegyelmes uram, az Mehemed pasa kucsijának az fedelét 
ha bagdáttal akarja nagyságod megbérletni, itt olyant nem talá
lunk, atlaczok vagyon. Oda be való állapatról nagyságodnak 
kegyelmes uram nem tudok semmit írni, mert bíró uraméktól
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semmit nem kaphatok; másképpen is hallgatóznám örömest, de 
nem kaphatok semmit.

Ovim: a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

IV. 1637. n o v e m b e r  15.

Georgius Kakoczy etc.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Kegyelmednek két rendbeli levelét vévén, hogy eddig vá

laszt reá nem írhattunk, egyéb sok foglalatos dolgaink és gond- 
viselésink mulatták el. Mostan tágasodván akarók megírni 
kegyelmednek, az havasalji állapotokat és híreket mind értjük, 
mivel unos untalan jőnek leveleink ottbenn lévő híveinktől, s 
magától is az vajdától főember postakövet érkezvén tegnap két 
óra tájban, kit szintén most expediálunk vissza az vajdához, 
mindenekről tudósítottanak. Lupul vajda elment, visszatért, s 
Máthé vajdának minden szándoka az, hogy immár ne hagyja, 
hanem egyáltaljában reá menjen és isten által magát jövendőre 
securussá tegye tőle s méltán is, mert az mint Székely János is 
hozta, félő, hogy az török Dresztor táján ne teleljen várakozván 
az másszor lévő alkolmatosságra, s Lupul is magát azalatt job
ban megerősítvén, nagyubb búsulása s romlása is ne következ
zék miatta ezután, s minekünk is az szerint. Bizony dolog, hogy 
ha mi is az magunk akaratján és tetszésén járhatnánk, nekünk 
csak az volna tanácsunk, hogy ne hagynánk Lupult immár meg
állapodni és vajdaságában megmaradni, hanem isten segétségé- 
vel esnénk által ra jta ; noha ez nemcsak a mü tetszésünk, ha
nem Kornis Zsigmond uram és Haller István uram híveink 
egyező censurájok is az, hogy ő adván okot az háborúságra, ne 
csak defensivum, hanem offensivum hadat is viseljünk ellene. 
Noha azért Kornis és Haller uraméknak vöttük ez censurájokat, 
mindazáltal kegyelmed tetszését is örömest értjük és vesszük; 
mert az Kornis uramék censurájokat bekiildvén in paribus Thol- 
dalaghi uraméknak, megírtuk ő kegyelmeknek, hogy valamit 
mindazáltal jobbnak, hasznosbnak, illendőbbnek és jövendő se- 
curitásunkra bizonyosabbnak ismerhetnek, látnak és itílnek, 
mindenekben azt kövessék. Az Iván vajda dolgát az mi illeti, 
ha szintén Lupul kirekesztettetik is az országból, fegyverrel és 
erővel mi be nem visszük, hanem az ország népe ha híjja és 
beviszi, abban ellent nem tartunk. Kegyelmed azért, ha bátor- 
ságos voltát ismerheti utjának, ne késsék immár, hanem isten 
áldásával megindulván igyekezzék bemenni az portára.
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Az vezér Memhed passának viendő kocsit hogy belől kut- 
nikkal meg nem burították, talám ugyan magunk feletkeztünk 
volt meg afféle matériáról provideálni, hanem ím kegyelmed ke
zében küldöttünk ötven tallért, lehetetlen, hogy Bukoresten olyan 
matériát ne találhatna s burittassa meg kegyelmed igen szépen. 
Minemű levelet küldött nekünk Székely dánostól az passa. ím 
páriáját küldöttük kegyelmednek. Mind ő nála azért, mind pedig 
isten kegyelmedet bevivén a portára is, a kajmekámnak, a kiknek 
illik, megmondhatja kegyelmed: mi Lupul vajdának nem vétet
tünk, sem semmi veszekedésre okot nem adtunk, hanem ő háborga
tott bennünket, hatalmaskodott, emberinket ottan-ottan arestál- 
tatta, fogdostatta, határúikat foglalni igyekezte, magunkot gya
lázatos rút emlékezetekkel, beszédivei szidalmazott s effélékért 
kelletett ellene magunkra vigyáznunk; de mi hatalmas császá
runk ellen semmit nem igyekeztünk, sem határt vagy országot 
nem foglaltunk, vajdát nem csináltunk, hanem azt hatalmas 
császár és az fényes porta igazgatására hagytuk, valakit hatal
mas császár rendelése után az ország népe vajdát tenni akar, 
legyen az. Sőt ugyan obtestatióval is megmondja kegyelmed, 
ennyi sok szép és nyilván való declaratiónknak legyen hitele 
előttök, nyugodjanak meg igaz hűségünkben, gonosz akaróink 
méltatlan vádlásiért avagy gyanakodásokért ne háborgassanak, 
sőt inkább gonosz akaróink és liáborgatóink ellen legyenek óta- 
lommal ezelőtt való hatalmas császároknak dicsíretes példájok 
és az fényes portának azok ideiben való jó szokása és magok 
viselése szerint; avagy ha külömben nem hiszen, próbáljanak meg, 
illendő dologban szolgáltassanak velünk, tapasztalják úgyis meg 
igazságunkét, lehessünk mi is országunkkal egyetemben bizo
nyos csendességben hatalmas császárunk oltalma alatt és hűsé
gében, és esztendőnként tartozó jeleit igaz hűségünknek mutat
hassuk csendességben meg. In reliquo etc. Datum Marusvásár- 
hely 15. Novembris, 16.37.

Gl. K .

P. S. Az budai vezérnek ma juta ide követségen az fő- 
lovászmestere, ajándékot is hozott, holnap leszünk szemben 
vele; ha oly dolog leszen, kiről kegyelmedet tudósítanunk kelle
tik, azt sem mulatjuk el. Az brassaiak felől sok szó vagyon, hogy 
Lupult hírrel tartották volna s emberét is tartották volna ott- 
benn, sőt olyant is beszélnek, hogy talám onnét is izenték volna 
meg neki. az hadaknak beindulását, valami köteleket is adtak 
volna ki nekik, kiről midőn az bírót megintették volna levelek
ben : vigyázna s ne engedné kivinni, illetlenül szólt volt. Többet 
is sokat beszélnek az bíró s Forgács Bálint s többek felől is. 
Ha kegyelmednek módja leszen benne, magától mind ezeknek
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igyekezzek végére menni, s bennünket tudósítani hova hama
rább. Kegyelmed ne mulasson, siessen el isten áldásával.

H átán: 1637. 15. Novembris ex Marusvásárhely ad dominum Ste
phanum Szalánczi legatum in portam Coronae morantem ad binas ipsius 
datarum par.

V. 1637. d e c z e m b e r  23.

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az úr
isten nagyságodat éltesse sokáig sat.

Akaróm nagyságodnak alázatosan jelenteni, hogy 21. 
praesentis Decembris érkezvén ide Bukurestre, az vajda ő nagy
sága nagy böcsülettel fogada bennünket, három seregben volt 
ezer lovassá, az kiket az főspatarjával és agájával vagy kapitányá
val élőnkben küldött vala.

Tegnap érkezvén reggel az portáról az kajmekámnak egy 
agája hozzája kaftánnyal, mucharer nahmóval vajdaságában 
megújító levéllel, az mellett más igen szép levéllel, kiben írják, 
hogy hatalmas császárnak nem volt hírével, engedelmével az Lu- 
pul vajda állapatja, de oda is emberét küldötte (azt az Mehemed 
agát, az ki Toldalaghi uramékkal ez tavaszszal nagyságodhoz 
is jött vala), megizente neki, hogy veszteg üljen, többszer azt ne 
cselekedje, mert büntetetlen nem marad, ő is ezt az cselekedetit 
szenvedje békével, az szegénységet mindenfelől szállítsa haza s 
legyen veszteg fejedelemségében, az adót küldje be mindjárt, az 
mellett 300 jó heréit lovat, mert hatalmas császárnak hada le- 
sz'en az kazulra, még bairámot sem várja, hanem roinozánban 
megindul. Mivel szokás az kegyelmes uram, hogy ezféle kaftány 
hozó ember szállására sem megyen addég, hanem az kaftánnyal, 
mucharer nalméval felmegyen mindjárt, az kaftányt, mucharer 
nahmét praesentálván úgy niegyen szállására, meglévén ez az 
ceremónia, minket is tegnap tiz órakor tájban Dániel János 
urammal felvitete s azon díván ülésében, az kiben megkaftányoz- 
tak, audientiánk volt, ott az nagyságod levelét praesentálván, 
más házban menvén privatim beszélgetett velünk. Akarván az 
Mehemed passával való mostani állapatját tőle érteni, elsőben 
is azt kérdém, hogy ilyen re infecta micsoda reménység és mód 
alatt tért vissza, mert nagyságod nem bánja hazajövetelit, csak 
lőtt legyen jó módjával; s az mint beszélé kegyelmes uram, bi
zony legnagyobb oka az akkori erős fergeteges üdő volt, kiben 
igen megunakozván, az vezér intése hogy érkezett, azon mindjárt 
örömest kaptak s úgy tértek meg; azolta egy nehány rendbeli 
embere volt Mehemed passánál, beszélik, mely kedvesen látja őket
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és szépen beszél véllek; azt mondá az vajda, hogy most is azzal 
biztatja, hogy mazullá teszi. Beszélő, hogy az portán az ő nagy
sága jó akarói, úgymint az sziliktár passa és Ibrahim effendi 
öszveszóllalkoztak volt az kajmekámmal ezen az mostani álla- 
patjokon s Lapult találták vétkesnek; írta Ibrahim effendi, hogy 
vetegessék meg, mit adott Húszain passáuak, Kínán passának és 
Mehemed passának, küldje be írva, s oly gyalázatban hozza őket, 
hogy maga sem reménlené, Mehemed passát hogy jó akarójává 
tegye mind adományával, igéretivel és jó akarójává tevén végére 
mehet, kellessék-e az Lupul vajda exturbálásában forgódni vagy 
ne. Erre azt mondá, hogy ígérték exturbálását, de soha az török 
azt nem cselekedi, mert igen meghitt emberek, sőt ha vádolni 
kezdené ő nagysága, annál nagyobb igazságnak tulajdonítanák, 
hanem molduaiak sokan mentenek be az portára vádolni, azok 
ha experiálhatnának valamit,, ha Mehemed passa eszében nem 
venné s bemehetnének tőle. O ilyent beszél, hogy Máramaros 
felől kellene Iván vajdát beküldeni reá, ő is innét az mi szín hada ' 
volna, azokkal az molduai hadakkal, az kik onnat eljöttek, olyan 
praetextus alatt, hogy azok a molduaiak vitték el őket, ő is elbo
csátaná s így könnyen exturbálhatnák; de én megmondám, hogy 
most nagyságod azt nem cselekedi, ezt aztán ratiókkal megmu
togattam neki, Dániel dános uram megbeszélheti nagyságodnak, 
kit ő nagysága is értvén igen javalla. Az portára való beküldés 
felől azt mondja, hogy nem küld elébb> hanem az adóval, azt sem 
küldi elébb be, ujabb szokást nem költ, hanem annak az idején 
csak martiusban küldi be. Az mostani állapatról való contentá- 
lásról azt mondja, hogy az törökkel az ki bókélleni akar, egyik 
kezében az kard legyen, az másikkal nyújtson az mit akar, mert 
ő véllek külömben véget nem érhetni. De most arra talám nem 
megyen az dolog, úgy veszem eszemben, hogy most az mucharer 
naliméval contentus, ezután az császár elmenetelit reménli, lia 
penig el nem megyen, fegyverrel való contentatiónál egyébhez 
nem bízik, az mint szava járásából veszem eszemben. Ezfélét,be
szél sokat, Dániel János uram megbeszélheti nagyságodnak. Úgy 
veszem eszemben, országának megmaradását maga személye 
megmaradásánál tovább vagy feljebb nem becsüli. Maga szemé
lyére való vigyázásra hogy inti nagyságod és árulóinak megbün
tetésére, azt nagyságodtól igen nagy háladással veszi; árulói 
hogy vannak, azt régtől fogván veszi eszében, de kezekben nem 
kaphatja vétkeket, mindazáltal gyanóságra való okot vevén eszé
ben, vigyázásban vagyon igen, ha mi bizonyost kaphatna mar
kokban, büntetetlen nem maradnának, mások is tanulhatnának 
rólok, de üdő előtt lelkét nem terhelheti halálokkal; egy levelet 
értette vagy többet is hogy küldöttek Brassóban az brassai fol- 
nagynak, Forgács Bálintnak, nagyságodat azon kéreti, hogy va-
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kuni módon azokat az leveleket nagyságod vegye k i; úgy reménli 
az mint értette, hogy azokból az levelekből alkalmasint végére 
menne, kik legyenek árulói. Az magyar hadszerzést is nagysá
godtól háladással veszi, ötszázat kér nagyságodtól, hogy adjon 
nagyságod s azoknak az főkapitányok nagyságod udvarából való 
ember s arra az állapatra igen elégséges ember legyen, kopjások 
legyenek, sisakosok, pánczél ujasok, fegyverderekasok, Dániel 
János urammal emberét küldi be nagyságodhoz s megfizet mind
járt nekiek; de be nem meri most hozni, az még császár meg nem 
indul, mert együld azzal császár elmenését meggátolná, hanem 
nagyságodnak azon könyörög, hogy nagyságod tartsa ottbenn 
őket, s ő megfizet nekiek, csak mód nélkől való sok fizetést ne 
kérjenek; azt mondá, hogy ha az szükség kévánja, nagyságod tiz 
ezert szerez is, megfizet nekiek, nem szánja ő az pénzt kiadni 
fejének s országának oltalmára, mert nincs neki több egy fejénél, 
s azt oltalmazza az még lehet. Az Tergoistyára való költözés 
neki is tetszik, meg is cselekedi, ha császár elmegyen, az házait 
megzsindelyeztette, egyébaránt is építik az mint hallám. Az csá
szár elmenésére igen vigyázott, vigyáz is, s minden azt beszéli, 
hogy elmegyen; de Ibrahim effendinek ilyen szavára emlékezik, 
az kitől igen fél, hogy az török nem mindenkor arra megyen had
ban, az melyre hirdetik, s tetteti hogy megyen, hanem gyakorta 
másfelé csavarodik; külső jelekre vigyázva minden jelek azt mu
tatják, hogy általmegyen. Az török lovat, paripát megigéré; az 
mely paripákat nagyságod Dániel János uramnak szőrökön írva 
adta volt, azoknak megszerzésére is reá igéré magát s mind az 
ára felől való elvárakoztatásra nagyságodnak alázatos szolgála
tát ajánlja s kére, hogy megírjam, hogy nagyságod ne kímélje, 
parancsoljon neki, bizony mind testestől lelkestől nagyságodé.

Az tatárok megverését az főarmas bizonyosan mondja. 
Ilyent is beszél s bizonyoson, hogy Kucsug Ahmed nem elveszett 
volt kegyelmes uram, az mint hirdetik vala, hanem azzal az had
dal, az kivel mondják vala hogy levágták, azokkal mind együtt 
az kazulokhoz állott volt, s most valóban vitézen forgódik ezek 
ellen, az vezért Konyához nyomták vissza; ezek azt mondják, 
hogy az éhség miatt szállottak vissza oda, de az armas bizonyo
son mondja, hogy az kazul nyomta oda. Ezt is beszélették Me- 
hemed passa főembér szolgája, hogy az vezér ilyen levelet írt 
császárnak, hogy minden ide való ellenségivel békéljék meg, ha 
lehet, ha meg nem békélhetik, Drinápolyig menne is az innet való 
ellensége, de azzal semmit ne gondoljon, általmenjen, mert ha el 
nem megyen, az tengeren túl való minden birodalma oda leszen 
Mehemed passát viszik be kajmekámságra, reménységek az.

Kegyelmes uram, tegnap érkezők Musztafa csau sz az portá
ról Réthi uram és Maurer uram levelével, az kajmekám kül-

2 9 *
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előtte ilyen instrnctiőval, hogy ha előltalálja az adót, térjen meg 
vélle, ha nem, szintén Erdélyben menjen és megtudja állapatját 
az adónak; Túrit nem találta sohul, 18 napja ma hogy megin
dult Kustanczinápolyból, de ő mind az ország utján jött, Túri 
uram az ösvényen fogott menni. Az Lupul állapatja felől nagy
ságodat büntették ottbenn, hogy nagyságod öszveeskiitt Máthé 
vajdával s nagyságod sok német s magyar hadat adott melléje, 
Molduára reá mentek, égetik, pusztítják. Felszakasztottam vala 
kegyelmes uram az Réti uram és Maurer uram levelét, az 
nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént felbontottam vala, 
úgy látom, nem mertek ő kegyelmek semmit írni. Musztafa csausz 
is mondja az fővezér hátraj övését, haza jű az vezér császárhoz 
kéz csókolni, hanem az kajmekámot praeficiálják oda által főve- 
zérségre, császárnál elébh megindul, 80,000 seiment conscribál- 
tatott császár; ő is azt mondja kegyelmes uram, hogy nem várja 
császár az hairámot, hanem romozánban elmegyen, immár meg
parancsolta belső udvarabeli agáinak, hogy úgy készüljenek, hogy 
nem várja hairámot. Iván vajdának ő nagyságának jó hírrel jött 
kegyelmes uram : · megparancsolta az kajmekám neki, hogy ha az 
adót elől nem találja s he kelletik menni Erdélyben, felkeresse s 
hitlevelet kérjen tőle, kiben assecurálja hiti szerént, hogy ha ha
talmas császártól megnyerheti neki az molduai vajdaságot, be- 
megyen Kustanczinápolyhan az hot, zászló vételére hatalmas 
császár lábaihoz, ha hemegyen, küldje be egy szolgájától az 
assecuratoriát s megnyeri vajdaságát, Zöldfikár az fő interes 
henne; ha he nem mehetne Musztafa csausz, hanem előltalálná 
az adót, csak írjon neki, s megírá kegyelmes uram, ma elvitték 
az vajda szolgái; én is megírám az vajdának, hogy nagyságod 
híre nélkül ne cselekedjék, hanem nagyságodhoz menjen s ebben 
is az nagyságod kegyelmes instructióját vegye s az szerént csele
kedjék, az mint nagyságod informálni fogja. Az reversalissát int 
megkiildöttem kegyelmes uram nagyságodnak, az assecuratoriáit 
viszem, ha kelletik, legyen, ha nem, megégeti az tűz. Az bizony 
dolog, hogy ha az nagyságod neve nem forgana az assecuratoriá- 
ban, bizvásban élhetnék vélle; ha nagyságod kegyelmes tetszése, 
az szolgájától olyant küldhet be, valaminemőt nagyságod javalni 
fog, ezt megégethetem. Az Réti és Maurer uramék leveleit is 
megkiildöttem nagyságodnak. Adja isten kegyelmes uram, levelem 
találja kedves jó egészségben nagyságodat és hallhassak én is 
nagyságod felől örvendetes híreket. Datum ex Bukarest die 23. 
Decembris, anno 1637.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.
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P. S. Isten holnapot adván kegyelmes uram érhetnem, jó 
reggel megindulok. Ma bocsátottam innét postámot elől Kustan- 
czinápolyhan Dere?tor felől; írtam menetelem felől Mehemed 
passának is.

Az Horváth István halálát igaznak mondja Musztafa 
csausz is. Azderzi ( í g y )  leveleket hiszem hogy eddég nagyságod
nak megvitték; kegyelmes uram nagyságodnak alázatoson könyör- 
gök, több gondjai között annak állapatjáról is kegyelmesen em
lékezzék meg nagyságod.

Egy szelet papíron: Az nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerént az nagy gyermeket is felkerestettem vala kegyelmes uram, 
láttam, természet felett való ember lőtt volna, de még csak inas 
idejére elveszett, nem állhat az lábára, magam sok foglalatossá- 
gim miatt jól megnézni nem érkezhetém, Dániel János uramra 
bíztam, ő kegyelme nézte, mérte Barakony urammal itt az én 
szállásomon, magosságán kiül teste állásában az válla, keze's 
lába feje csudálatos!); ha megkönnyebbednék akkorra, az mikorra 
isten visszahoz, kivinném nagyságodhoz.

Czím : a szokott, a fejedelemnek.

Rákóczi/ füljegíjzése : 3. Ianuarii Kolosvár 1638. Dániel János.

Eredeti.

VI. 1637. d e c z e m b e r  24. *)

Kegyelmes uram.
Tavalyi budai vezér mostani állapatját, Ibrahim effendi 

uram ő nagysága agonizálását és Túri János eddig való ittbenn 
késedelmének okát, egyéb hírekkel együtt, kapikihaja uram leve
léből kegyelmesen megértheti nagyságod, melynek okáért sok 
írásaimnál nagyságodat nem molestálhattam. Az elmúlt héten 
hozák lengyelországi hetman Konieczpolski uram ő nagysága le
velit khajmekhám uram ő nagyságának, melyet Zöldficár uram 
ő kegyelme én velem lengyelből magyarra transferáltata; noha 
semmi olyos nincsen benne, régi levél is, mindazáltal ex inclusis 
paribus kegyelmesen megláthatja nagyságod. Constantinopoli,
24. Decembris, 1637.

Nagyságodnak szegény alázatos szolgája
Maurer Mihály m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti Batthyány-ktár 5. IV. 4. 139.

*) Ezen és a 456. lapon közölt két levelét Maurer mint a Szalán- 
czi vezette főkövetség1 tagja írta.
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VII. 1637. d e c z e m b e r  27.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az úr

isten nagyságodat éltesse sat.
Kegyelmes uram, die 26. Decembris érkezvén ide Derez- 

torra, az vezér ő nagysága igen böcsülettel fog a da, az Dunán 
által főember agáját kiddé élőmben, köszöntete s költöztete is 
által, az Dunának az innetső partján lovak hátán sok szolgái 
mind főrend s mind besliái várván, késértek szállásomra; szállá
som is nem az bolgár szerben, bolgár házánál, hanem egy főem- 
ber szolgáját költöztette ki szállásáról s abban szállított; egyéb- 
aránt is mindenekben az nagyságod tekéntetiért böcsülettel volt 
állapatom. Ma 11 órakor tájban felvitetvén böcsülettel, kedvesen 
láta, praesentálván az nagyságod méltóságos levelét, azután aján
dékát, az nagyságod levelét megolvastatá, kérdezkedék az nagy
ságod jó egészsége felől; azután azt kérdé, ha találtam-e Székely 
Jánost, Székely Jánostól küldött levelére levéllel való választ 
hoztam-e nagyságodtól vagy nem; s mondám, hogy Székely J á 
nost nem találtam, levéllel való választ sem hoztam ő nagyságá
nak, de az ő nagysága levelében ha valami oly dolog volt, kiről 
ő nagysága érteni akarna, talám leszen szóval való instructioni 
nagyságodtól énnekem róla s megmondom ő nagyságának. Azt 
abban hagyá, hanem emlékeztetőm ő nagyságát kapitihaságomból 
nagyságodhoz hazament állapatomban való izenetire; kire azt 
mondá, hogy ő nagysága jót izent volt nagyságodnak, de nem 
abban találja nagyságod, mert nem kellene nagyságodnak minden 
hideg dolgokon megindulni. Ebből aztán kegyelmes uram mind 
az tavalyi dolgok elé kerülőnek s mind az mostaniak. Az tavalyi 
dolognak conclusiója ez lön: Húszain passa nem jól cselekedett, 
jobb lőtt volna, ha az az dolog sem lőtt volna, de erdélyi fejede
lem voltára nagyságod egy molduai vajda állapatján hogy nagy
ságod megindult, nem jó lőtt. Erről aztán sok discursus volt, 
tartott közel három óráig. Én az instruction! szerént referálám 
az dolgot; s mondá, hogy mind jó ez az beszéd, csak az portára 
is ne írt volna úgy nagyságod, az mint o nagyságának írt, maga 
íratja nagyságod, hogy Molduában bemennek az hadak, be is 
mentenek az mint nagyságod megírta, kiből megtetszik, hogy 
nagyságod hírével s parancsolatjából jártának, s ezt heában is 
tagadja nagyságod; de azt nem azért beszéli, hogy haragudnék, 
mert az mi meglőtt, meglőtt, az immár oda vagyon, csak ezután 
ne legyen, s az portára úgy ne írta volna nagyságod az levelet 
mint ő nagyságának; ő nagyságát nagyságod nem kérte volt reá, 
de ő nagysága az székelyek bejövését úgy írta volt az portára, 
hogy csali valami székely ifjú legények nyargaltak volt az hava-
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son által hír nélkől fizetésre, de nagyságod azokat is visszavi
tette, s én is azt mondjam az portan, egyezzen az én szóm is az 
nagyságod írásával s írjam meg nagyságodnak, hogy ha nagysá
god az portára még eddég úgy nem írt, ezután is csak úgy írjon, 
az mint ő nagysága írt. Másikot írjam meg nagyságodnak, hogy 
nagyságod azt írta volt az portára, hogy d nagysága elsőben 
Máthé vajdát akarta megfogni, azután nagyságodra akart menni, 
miért nem írta nagyságod elsőben ő nagyságának meg, ha 
nagyságod az régi jó akaratját akarta várni jó akarójának, azzal 
tartoznék nagyságod, ő nagyságának is azzal tartozott volna. De 
ő nagysága ezeket mind csak jó akaratjából mondja hogy meg
írjam, hogy ennekutánna nagyságod az ő nagysága jó akaratját 
értvén, ez szerént cselekedjék. Ok adatván az Lupul vádlására 
is, elbeszélem, hogy miket cselekedett, de nem indula meg rajta 
s az derékra én sem lépém, hanem azon kérem nagyságod szová- 
val, hogy megintse, hogy nagyságodhoz küldje követét és eddég 
való cselekedetiről nagyságodat követtesse meg ; arra azt mondá, 
hogy ezelőtt is meghagyta volt, s most ujobban keményen meg
parancsolja neki. Ezen is kérém, hogy az portára is ne szánja 
szolgája fáradságát, írjon mind hatalmas császárnak s mind kaj- 
mekámnak ő nagyságának; s kérdé miről; s mondám, mindenek
ről, valamiből nagyságodra valami nehézséget gondolhatna, az 
beszökött rossz gyermekek állapatjáról is, kiildenék haza onnat, 
az ország szilét ne idegenítenék ennél is inkább ; s arra azt mondá, 
hogy szolgáját örömest küldi, ír is mindenekről, de az gyermek 
állapatjáról nem ír, s ha szavát fogadom, csak meg se említsem 
én is most, hanem isten bevivén ő nagyságát reménysége szerént, 
akkor találtassa meg nagyságod s meglátja nagyságod, abból is 
jó akaratját mutatja nagyságodhoz, de most nincs annak ideje. 
Szándékja ez volna, ha az ajándéknak igen-igen keveslése miatt 
meg nem változnék, hogy nagyságodhoz Isák agát (az ki az sze
gény Apafii uramékkal az határt járá) egy jó lóval bekiildené 
nagyságodhoz. I tt kegyelmes uram az cancellariussa, mivel az 
az cancellarius, az ki fővezérségében is volt, azt izené, hogy nagy
ságodnak sokat szolgált s érdemlett volna, az tihája az szerént. 
Bizony kegyelmes uram itt nagy kedvetlenségben maradnak az 
emberek, mivel az kajmekámságot kész megnyert tiszteknek tart
ják császár elmenésével, jövendő szolgálatokra ez mostani meg
szorult állapatjokban elveszik vala, ha hoztom leszen vala; az 
portán is félek kegyelmes uram az ilyen állapattól, mert csak 
négy vezérre való ajándék nálam, s az sziliktáron kiül hét vezért 
mondnak az portán, valameggyék (így) véllek.

Itt kegyelmes uram lengyel internuncius vagyon, az tatárok 
általköltöztetését köszöni, ez visszatér innét, az hetmantól jött csak, 
de ilyent beszéllett, hogy ha az tatárok vissza nem (így) jőnek,
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az kozákokat ők is elfogják az tengerről, s császár ha adilég el 
nem menne, az még főkövet érkezhetnék az portára, főkövet is 
jőne és az régi kötést megújítanák hatalmas császárral. Utóm 
felől kegyelmes uram isten holnapot adván érnem, innet is meg
indulok, isten ő szent felsége ez kemény téli utón az mennyére 
segét, continuálom utómat. Adja isten, nagyságod felől érthessek 
örvendetes híreket kegyelmes uram. Ex Dereztor die 27. Decem
bris, anno 1637.

Nagyságodnak
alázatos szolgája szolgál míg él 

Zalánczi István m. p.
Czlm : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy följegyzése: 7. Ianuarii 1638. Gyalu estve 5 órakor Kemény 
János uram.

Eredeti.

V III. 1638. f e b r u á r  20.

Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium servi
tiorum sat. Az úristen sat.

Tertia praesentis mensis Februarii lehete indulásom 
kegyelmes uram Konstantinápolyból; noha azon igyekeztem, utó
mat mennél hamarjébb continuálhassam, de az kimondathatlan 
gonosz úton jobban nem jöhetvén, az nagy árvizek miatt is az 
egyenes úton nem járhatván Drinápoly felé az hidakra, szintén 
Burgas nevő városra kellett kerülnöm és tegnap, istennek szent 
neve dicsértessék, békével az szekérrel és vásárlással ide Buku- 
restre érkeztem. Oda be levő hamar változandó állapatot, ki 
miatt az fekete süvegeket el nem adhattam, követ is annyit, mennyi 
kévántatott volna, nem vásárolhattam, tizenharmadik és huszon
hatodik Ianuarii Konstantinápolyban költ két rendbeli leveleim
ből kegyelmesen megértette nagyságod.

Vajda uram ő nagysága Fogarassi György deákot nagy
ságodhoz postán küldvén, gondolván Szalánczi uram levelében 
oly dolog lehetne, kit nagyságodnak hamar értésére kellene adni, 
mivel az szekeret el nem hagyhatom és lassan kell járnom vele, 
Szalánczi uram ő kegyelme levelit ez alkalmatossággal megkiil- 
dettem nagyságodnak.

Az német residens is nagyságodnak sok jóknak kévánsága 
mellett alázatos szolgálatját ajánlván, ez includált csomó levelet 
nagyságodnak küldi, alázatosan kéretvén nagyságodat, benne 
levő leveleket, data occasione, az császár ő felségének expediál- 
tatni. Én is kegyelmes uram szintén most induló félbe lévén,



LEVELEK ÉS OKIKATOK. 457

adja isten nagyságodékat jó egészségben látnom. De caetero sat. 
Datum Bukuriest die 20. Februarii, anno 1638.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
O zim  : a rendes a fejedelemnek.

Eredeti Batthyány-ktár 5. IV. 4. 143.

IX. 1637. n o v e m b e r  1638. f e b r u á r .
Rákóczy György, etc.
Tekintetes és vitézlő aga, *) kedves jó akarónk. Istentől 

kegyelmednek sok jókat és jó egészséget kívánunk.
Az mi számlálásunk szerént die 22. Octobris költ kegyel

med levelét 11. Novembris vöttük. Eleitől fogva az mi dolgaink 
hatalmas császárunk fényes portáján mint forgottanak és mos
tan is miben legyenek, annak előszámlálását értjük kegyelmed 
leveléből. Meg kell vallanunk, szomorodott szível vagyunk azon, 
hogy hatalmas császárunkhoz való igaz hűségünkért országos
tól ilyen jutalmat veszünk; több országbelieknek is micsoda pél
dák legyenek ez ilyenek, maga megítélheti, mi penig egyébre 
nem is magyarázhatjuk, hanem gonosz akaróinknak hamis vád- 
lásinak tulaj donétjuk, kik bizonyára eleitől fogva azon voltak, 
miképpen hatalmas császárunk fényes portáján bennünket ked
vetlenségben hozhassanak magok hasznokat akarván inkább 
keresni, mintsem hatalmas császárunk igaz szolgáit többéteni. 
És váljon nem világos dolog-e az, hogy ha mi másoknál akar
tunk volna kedvességet szerzeni, vádolnának-e bennünket'? 
Vigasztalásunk ezekben az, hogy hatalmas császárunknak és 
fényes portájának valamivel eleink és mi is az régi szent vége- 
zések és athnamék szerént tartoztanak, igazán beteljesétettük 
még oly időben is, az mikor mások méltatlan vádiások miatt 
fegyver küldetett is reánk; s még az is bennünket ő hatalmas
sága fényes köntössétől el nem taszíthatott s mindenkor igaz 
hűségünket úgy megmutattuk, másoknak is vele csudájára vol
tunk. Reménységünk az, hogy valamidőn hatalmas császárunk 
kegyes füleibe megyen az mi igazságunk, régi idvözült eleinek, 
nagyemlékezetű császároknak dicséretes" példájok szerént az 
mi igaz hűségünket országostól nemhogy eltaszítaná, sőt méltó- 
ságos köntössé alatt szabadságiakban, törvényinkben szép bé
kességei állapatban megtart, abban ha kiktől háborittatnánk, 
hatalmason megoltalmaz. Hiszszük is bizonnyal, mihentest az 
fővezér ő nagysága régi tanácsos főrendektől is értekezni fog,

*) Talán Zülfikár.
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reá kezdenek emlékezni és ő hatalmasságának is úgy adja tudá
sára az dolgokat. Erdélyországa és annak fejedelmi eleitől fogva 
az ő engedelmességeknek megmutatásokra tartoztanak hatalmas 
császárunk fényes portájának beszolgáltatni adajokat, böcsület- 
ben is tartattanak követi az fényes portán, és hogy azokat az 
fényes portán megtartóztatni szokásban lőtt volna, ennyi idők 
alatt nem értettük; sőt azzal is édesétették elein amaz nagy 
elméjő akkori eszes, okos, látott,hallott méltóságos vezérek hatal
mas császárhoz való fejek hajtására minden rendeket, hogy kio
kít szabadságokban, szokásokban megtartottanak s bezzeg 
inkább vigyáztak arra, hogy az ő hatalmassága kegyelmessége 
tündököljék s igazságos cselekedeti terjedjen s minden rendeket 
az fényes portához azzal édesétsenek, mintsem elidegenétsenek 
és az ország szabadságát háborgassák, holott bizonnyal azok is 
ha ez mostani állapatot ítélték volna jobbnak s hasznosabbnak 
mind az fényes portára s ő hatalmasságokra nézve, azt követték 
volna. Ugyan ezen méltóságos hivatalokban helyheztetett nagy 
emberek dicséretes jó híreket neveket nem is abban látták hely- 
heztetve lenni, hogy mindenben azt cselekedjék, az mi tőlök 
lehet, hanem az mit az császári méltóság s magoknak is jó hírek 
nevek terjedése, s az igazságnak is kiszolgáltatása láttatott tőlök 
kívánni. Mind magunk, országunk követe csak egy kis férgecske 
lévén hatalmas császárunk fényes tekinteti előtt, az vezér ő nagy
sága cselekedetit is nem annyira ő nagyságának, mint mások 
hamis informatiójoknak kell tulaj dónétanunk.

Az országnak olyan rendbeli vénjei és állapatjok szerént 
való főrendek micsoda böcstelenséggel illettettek hatalmas csá
szár ellenséginek örömökre, értjük azt i s ; de mi mégis isten 
után hatalmas császárunk igazságszeretetiben s fejedelem
ségünknek kezdetitől fogva erősen megfogott köntösséhez ragasz
kodván, és az vezérnek ő nagyságának jó akaratjához is igen 
bízván, várjuk ő hatalmasságának kegyelmességét s ő nagyságá
nak is jó akaratját, remélvén azt is, megértvén ő nagysága az 
hamis informátoroknak tökéletlenségeket s napfényre jővén igaz
ságunk is, csendeséteni fogja ő hatalmasságát, s nem is kételke
dünk, hogy ő hatalmassága követeinket víg orczával ne bocsá- 
taná vissza hozzánk, hogy azok is az ő hatalmassága császári 
kegyelmességét fejeken tapasztalván tudjanak sok jót mondani 
az ország lakosinak is az ő hatalmassága kegyelmessége felől, és 
szerencsés hosszú életéért s fényes birodalmának terjedéséért 
istent imádni. Szóval többet fog kegyelmed érteni Szalánczi és 
Rétin uraméktól. Datum.

Eeykorn másolat két példányban ; egyik Batthyány- ktár 5. JV. 5. 11 fi.
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X. 1638. m á j u s  16.
Anno 1637. die 2. Xovembris az én kegyelmes uram ő 

nagysága országának esztendőnként való szokott adajával s 
ajándékjával expediálván az portára, az minemő dolgokkal ő 
nagysága expediáit volt, anno 1638. die 18. Martii érkezvén haza 
és Fogarasföldén Komana nevű udvarházánál találván ő nagy
ságát istennek hála jó egészségben, szóval is referáltam volt ő 
nagyságának igen alázatoson, most penig az ő nagysága kegyel
mes parancsolatjára írva is beadok.

Kegyelmes uram, istennek kegyelmes vezérléséből Brassó
iján secretarius uram ő kegyelme nemzetes és vitézlő Márkosfolvi 
Márton uram által utánnam küldött dolgait nagyságodnak ő 
kegyelmével együtt, nem kevés munkával ugyan, de istennek hála. 
az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént jó végben vivén,. 
kiről ugyanakkor mindjárt mind alázatos írásom által, de bő
vebben szóval való izenetemmel secretarius uram ő kegyelme 
által igen alázatoson tudósítottam volt nagyságodat, onnat die 
16. Decembris indultam volt meg és 21. eiusdem Decembris ér
keztem Bukurestre az havasaljföldi vajda lakóhelyére, az hol az 
vajda igen nagy böcsülettel excipiálván, másodnap audientiám 
volt ő nagyságától, kit salutálván elsőben nagyságod nevével, 
méltóságos levelét praesentáltam, követségemet Dániel, .János 
uram ő kegyelme praesentiájában úgy mondottam meg. Minemő 
beszélgetésink voltak az vajdával, ugyanakkor Dániel János 
uramtól ő kegyelmétől alázatos írásom által és szóval is eléggé 
tudósítottain, arról mostan alázatos írásom olvasásával nem 
szükség nagyságodat terhelnem. Onnat 24. die eiusdem Decem
bris indultam meg és die 26. jutottam Dereztorra az silistrei 
vezér Mehemed passához, kit menetelemről még Bukurestről 
tudósítván, vigyázott menésemre, az Duna partra érkezvén, az 
Dunán által fő kapucsi agáját küldé élőmben, kivel igen nagy 
böcsülettel excipiáltatván, salutáltata s nagyságodat kedvesen 
kérdezteté, egy nehány hajókat küldvén élőmben, késedelem nél- 
kől költöztete által, az hol udvaranépe ugyan felesen más kapu
csi agájával lövök hátán készen várván, újabban salutáltatott, 
nagyságodat kedvesen kérdeztette és így igen nagy böcsülettel 
késértetett szállásomra. Másodnap audientiám lévén maga jő 
lovát küldé utánnom s igen böcsületesen vitete fel s úgy volt 
szemben velem, kit salutálván elsőben nagyságod nevével, nagy
ságod méltóságos levelét praesentáltam, azután az nagyságod 
ajándékját úgymint négyszáz imperialis tallért, egy veres gránát 
fedelű török kucsit, kinek az fedele merőn igen szép világos színű 
zöld velenczei atlaczczal vala megbérelve, előtte négy kék heréit
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paripa igen szép szirnyos hámokkal, fékekkel felöltöztetve p r e 
zentáltam neki, széket hozatván alám leültete s nagyságodat 
■országával egyetemben sok szóval kérdezvén. Ezek után akarván 
•elsőben is szívét nagyságodhoz alliceálni, így kezdettem el vélle 
való beszédemet: Az tengeren túl létében is ő nagyságának nagy
ságod mely igen vigyázott az ő nagysága állapatjára, jó szeren
cséjét mikor hallotta, azon nagyságodnak nagy öröme volt, 
bazajövetelit penig az mikor értette ő nagyságának, azt nagyob
ban örülte, mert az ő nagysága távollétében némely nyughatat
lan elméjű emberek az nagyságod hűsége alól kifutván, némelyek 
Budára, némelyek penig szintén be is Kustanczinápolyban ha
talmas császárnak lábaihoz mentenek, kik ott nagyságodat 
■országával együtt szüntelen való hamis vádlásokkal annyira 
vád lőtt ák, hogy hatalmas császárnak haragjában is ejtették 
nagyságodat, az ő nagysága távollétében nem lévén hatalmas 
•császár mellett oly ember, az ki az mi állapatunkat tudta volna, 
és azoknak hamis vádlásokat hatalmas császárral haszontalan
nak és méltatlannak esmertette volna, sőt az budai vezért mint 
ifjú legényt sok hiában való igíretekkel s adományokkal is el
nyomván, hatalmas császár hadaival reánk hozták, isten tudja 
micsoda búsulást, fáratságot kellett nagyságodnak szenvedni 
országának oltalmazásában. Az volt nehéz, hogy nagyságodnak 
hatalmas császár hivségében kellett szenvedni; de nagyságod 
méltóságoson megemlékezvén az ő nagysága izenetiről, melyet 
igen tanácsoson izent volt én tőlem, az mikor kapitihaságomból 
ő nagysága hazahocsátott volt s nagyságod az ő nagysága taná
csa szerént oly igen erősen ragaszkodott hatalmas császár mél- 
tóságos köntösséhez, hogy attól semminemő állapatok nagyságo
dat el nem szakaszthatták, hanem hatalmas császárunk hivségé- 
■ben fogyatkozás nélkől megmaradott. Most immár, mivel isten ő 
nagyságát (hiszszük, hogy legfőképpen az nagyságod szerencsé
jére) meghozta, ő nagyságát kéreti nagyságod én általam, hogy 
ő nagysága keljen fel nagyságod mellett országával együtt s 
esmertesse meg hatalmas császárral az nagyságod ártatlanságát 
és juttassa hatalmas császárnak előbbi kedvében nagyságodat. 
Monda hogy: Úgy de nem tartotta az király ahhoz magát, az mit 
én tetőled izentem volt, mert nem úgy ragaszkodott hatalmas 
császár köntösséhez, az mint én tőled izentem volt s te általad 
tanítottam volt. Mondám, hogy nekem úgy tetszik, az mi kegyel
mes urunk még annál is többet cselekedett, az mire én általam 
tanította volt nagyságod, mert hadak jővén ő nagyságára, vigyá
zott ugyan országa oltalmozására, de senkit nem bántott, hanem 
mindeneket békével szenvedett nagy engedelmességgel; az mi esett 
hatalmas császár hadain, az nem az mi kegyelmes urunk hadai
tól esett, hanem isten az mi kegyelmes urunk igazságát akarván .
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megesmertetni költ fel mellettünk s vezérletté arra az vesze
delemre őket az hol vesztek; kivel isten az hadakat eltérítvén 
rólunk, az mi kegyelmes urunk istenre hagyván az boszuállást, 
hatalmas császár hivségében éppen megmaradott, mert országá
nak abban az esztendőben való adaját szokott ajándékjával 
beküldötte. Mondá: Az sem volt jó ; az mi meglőtt, meglőtt, az 
hadd járjon, de most hatalmas császár Máthé vajdát akarván 
megbüntetni, hogy az bucsaki tatárok általüzésére mellém nem 
jőve, miért küldé az király hadait hatalmas császár hadai ellen 
Máthé vajda mellé. S mondám, nem az mi kegyelmes urunk 
vétke az, hanem egyedül Lupul vajdáé, mert ez tavasztól fogva 
mind fenyegetődzék, hogy hatalmas császár az havasaljföldi vaj
daságot az ő fiának adta, s mihelyt az bucsaki tatárokkal hatal
mas császár elvégezi dolgát, ő melléje adja őket s Havasalföl
dére jű velek, Máthé vajdát kiűzvén azt az országot is melléje 
veszi, Székely Mózest behozza Erdélyben, mert Székely Mózes 
kijött nagyságoddal az portáról, nagyságodnál vagyon; az szé- 
kelységgel is, kik mind vitézlő rendek s hadban szolgáló emberi 
az országnak, az két Oláhország széliben, de főképpen molduai 
határszélben az havas alatt lakván, Molduában vagyon kerese
tek, az kik bementenek Molduában kereskedni, megfogatta őket, 
kímeknek nevezvén verette, kinzotta őket, meg is öletett bennek; 
ezfelett beküldött Csik nevű székben, az székely nemes embert 
megfogatta házában, bevitette Molduában, kit soha még eddig 
molduai vajda nem cselekedett, s még országunknak fejedelmi 
sem cselekedtek törvény előtt; értvén ezek Lupulnak indulását, 
régtől fogván való fenyegetődéséhez képest csak magoktól az mi 
kegyelmes urunk s ország híre nélkől nyargaltak volt be magok 
boszuságoktól viseltetvén. Hogy így esett, megtetszik, mert 
előttek járó kapitány nélkől jöttek, csak az ki mint felkelhetett, 
úgy száguldottak be, azután késén értvén az mi kegyelmes urunk 
úgy küldötte utánnok az fogarasi kapitányt, hogy valahol találja, 
annál tovább ne bocsássa őket, de immár eljöttek volt s csak 
Máthé vajda mellett találta őket. Ebből is kitetszik, hogy Lupul 
vajda ellen jöttek volt, s csak boszuságtól viseltetvén, az mi 
kegyelmes urunk híre nélkől, hogy az mely úton az havason 
kijöttek, ott az tájban az mi kegyelmes urunknak mind lovas, 
gyalog fizetett hadai ugyan felesen voltak, Lupul fenyegetődzé- 
séhez képest kik ott vigyáztak, ha az mi kegyelmes urunk 
hadat akart volna beküldeni, azokat küldötte volna be, de azok
ban egy sem jött be. Mondá: Ezek jó beszédek, az kiket beszéllesz, 
de az urad nem ezt írta énnekem, s ha az portára is azt írta, 
neked nem leszen jól dolgod; én jót írtam vala az urad mentsé
gére, mert azt írtam vala, hogy csak 20 vagy 25 kóborló székely 
nyargalt volt be fizetésre, de azok is az király híre nélkől. Én
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mondám: Az mi kegyelmes urunk tiszta szüvű ember, azt izente 
én tőlem, az mi volt, hiszem, hogy levelében sem írt ő nagysága 
egyebet. Mondá esmét: De mind ezen volt nagyobb búsulásom, 
hogy az portára azt írta volt s engem azzal vádlott írásában, 
hogy én ő nagyságára indultam, Székely Mózest akartam bevinni; 
nem vártam volna ő nagyságától, hogy engem azzal vádoljon. 
Mondám : Az mi kegyelmes urunk vigyázó ember, nem nehezteli 
országa oltalmazására gondot viselni s mivel az mint szokták 
mondani, hogy az fejedelmeknek sok szemek, fülök vagyon, hiszem, 
hogy úgy értette volt ő nagysága; de azt igazsága mellett való 
panaszolkodásában írta volt az mi kegyelmes urunk az fényes 
portára, nem nagyságod ellen való vádlásből, mert én tőlem az 
mi kegyelmes urunk arról semmit sem izent nagyságodnak, sőt 
nagyságodat országával egyetemben kedves apjának tartja. 
Mondá: De ugyan illetlen s méltósága ellen lön egy erdélyi 
királynak ez rossz oláhok közé magát elegyíteni, mert, itt immár 
szörnyű hittel esküék, hogy az mely isten őtet teremtette és kitől 
naponként való életét, jó szerencséjét kévánja s várja, őtet úgy 
segélje, hogy hatalmas császár őtet nem egyébért küldötte volt 
ki, hanem hogy az bucsaki tatárokat általüzze hazájokban, 
esmét hogy Ozi várát oltalmazza az kozákoktól, úgy ne járjon 
mint Azach. Mondám: Az mi kegyelmes urunk is úgy reménlette, 
hogy ha hatalmas császárnak nehéz parancsolatja volna is 
nagyságodon ő nagysága ellen, nagyságod látván az mi kegyel
mes urunk hivségét, igazságát hatalmas császárhoz, megengesz
teli nagyságod. Itt újabban szörnyen esküék. Mondám: Isten 
ezeknek mind jó végét adá, az mi kegyelmes urunk hatalmas 
császárhoz való hivségben megmaradván, az nagyságod jó tanács
adása szerént hatalmas császár köntösséhez erősen ragaszkodik, 
mert ihon országának szokott adaját ajándékival együtt nagy 
engedelmességgel küldi én általam, hanem nagyságod se szánja 
ioember szolgáját mind az mi kegyelmes urunk meglátogatására 
küldeni, mind én velem hatalmas császárhoz, és attól az mi 
kegyelmes urunk hivségéről hatalmas császárnak írni. Mondá: 
Ügy de nem kell vala az királynak hadait Máthé vajda mellé 
küldeni, mert Lupul nemcsak én akaratomból, hanem hatalmas 
császár engedelméből megyen vala Máthéra. Mondám: Az mint 
immár nagyságodnak sok szóval mondám, hogy az hadak az mi 
kegyelmes urunk híre s akaratja nélkül jöttek volt be, az mi 
kegyelmes urunknak abban több vétke nincsen, hanem hogy az 
fogarasi kapitány el nem érte őket, hogy be ne bocsátotta volna; 
de nagyságodhoz is az illett volna, hogy ha többet nem is (az 
két ujjamat inutatám), bárcsak ennyi papirosra való írását kül
dötte volna nagyságod az mi kegyelmes urunknak, kiben tudósír 
tóttá volna nagyságod ő nagyságát hatalmas császár abbeli aka
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ratjáról, vigyázhatott volna szorgalmatosban ő nagysága, ne 
jöhettek volna be az hadak; ezelőtt hatalmas császár mikor vala
melyik vajdát akarta megváltoztatni, kapucsiáját küldötte csak, 
s az által foglaltatta ki az országot kezekből. Mondá hogy: 
Sokat szólasz, az portán ne szólj ilyen szókat, mert nem leszen 
jódra. Kérem, az mely emberét velem beküldi, azon emberétől 
küldött levelében írjon hatalmas császárnak Székely Mózes felől 
is, ő hatalmassága ugyan most küldené haza velem hazájában 
az mi kegyelmes urunk hivsége alá és szolgálatjára, ne hidegítse 
országul szívünket ott való tartásával. Mondá: Nem írok, te is 
ha az én tanácsomat fogadod, most arról semmit nem emlékezel, 
hanem ha úgy lenne, az mint reménlik az emberek, hogy kajme- 
kámsággal engemet hagyna hatalmas császár Kustanczinápoly- 
ban, bár ugyan téged küldene be az király abból az dologból, 
megmutatnám, hogy szeretem az királyt; írd meg mind ezeket 
az uradnak ; Isák agával én is egy nappal elébb meglátogattatom 
ő nagyságát.

Ezekkel 28. Decembris indultam meg Dereztorról ebéd 
után és 10. Ianuarii érkeztem Kücsugcsokmegyére, az hova 
másodnap az nagyságod kegyelmes instructiója szerént, mivel elei
től fogván observált ususokis az bejáró követeknek, Réti István 
uramat ő kegyelmét,nagyságodnak ottbennvaló continuus oratorát 
kihivattam, ottbenn való holmi állapatokról értekezvén ő kegyel
métől, istennek kegyelmes segítségével die 12. Ianuarii mentem 
be Kustanczinápolyban. Excipiálásom igen böcsülettel volt, az 
csausz passa maga személye szerént ugyan feles főcsauszokkal 
jött ki élőmben az Dautpassa kerti alatt való cserjnyéhez, az 
hol akármely császár s királyok követeit szokták excipiálni, 
annál akárki eleiben sem jőnek messzebb, még addig sem jőnek 
mindenekért, és onnat szép solennitással késért szállásomra az 
csausz passa; azonkiűl is valamivel eleitől fogva az erdélyi köve
teket szokták tisztelni, meg volt minden. Bemenésemnek harmad
napján úgymint die 14. Ianuarii az kajmekámtól Musztafa pas- 
sától, ki egyszersmind kapitán passa is, audientiám lévén, nagy
ságod nevével elsőben salutálván az nagyságod méltóságos leve
lét ajándékival együtt praesentálám, azután ország nevével salu
tálván az ő nagyságok s kegyelmek levelét is megadám. Harmad
napra az leveleket megfordittatván újabban audientiám volt, és 
az nagyságod reám bízott követségét így proponáltam:

Az én kegyelmes uramnak ez elmúlt nyárban haza bocsá
tott úr követi által úgymint Toldalaghi Mihály és Ugrón Pál 
uramék által szóval izent követségére, és ugyan ő kegyelmekkel 
küldött Mehemed aga nevű fő kapucsi agájától küldött hatalmas 
császárunk méltóságos levelében való parancsolatjára, s nagysá
god maga nevével íratott becsületes levelére is ő nagysága az
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mi kegyelmes urunk azon Mehemed aga által illendő kedveske
déssel való választ tévén mindenekről, valamelyek az ő nagysága 
méltóságos személyére nézendők voltak, maradott volt hátra az 
szalontai harczon rabbá esett török rabok állapatja és az ötezer 
arany, melylyel kévánta nagyságod az országnak esztendőnként 
való szokott adajának nevekedését. Az török rabok elbocsátását, 
kik még akkor nem voltak megsaczczolva, ő nagysága az mint 
megígérte volt, Keőreössi István nevű főember szolgájától Musza 
passának ő nagyságának az budai vezérnek felküldötte, kiről 
hiszem, hogy ő nagysága is tudósította nagyságodat, nagyságo
dat is kéreti az mi kegyelmes urunk, Toldalaghi uramék által 
erről tött igíreti szerént nagyságod is azon szalontai harczon 
rabbá esett magyar rabokat, mind az kik itt találtathatnának 
s mind Budán és egyéb helyeken is, nagyságod is bocsáttassa el. 
Erre mondá, hogy jó. Az Ötezer aranyról, mivel mikor az úristen 
ő nagyságát az erdélyi fejedelemségre választotta s behozta, 
hatalmas császárunk fényes köntössé alá vezérletté, országa adu
ját ő nagysága tízezer aranyul találta, azolta esztendőnként úgy 
küldötte be hatalmas császár méltóságos lábaihoz, nem is kívánt 
soha csak egy fővezér kajmekám is többet az tízezer aranynál és 
mivel az adót az ország szokta adni, azért kelletett volt ő nagy
ságának az nemes országra abból halasztani. 0  nagysága azért 
az országnak mind három nemzetségből álló főúri rendéit, taná
csos vénjeit begyújtván, nagyságodnak hatalmas császár nevével 
való kévánságát ő nagyságoknak s ő kegyelmeknek eleikben 
adta mindjárt, kiről az nemes ország mind három nemzetségül 
egymással tanácskozván, mit írt legyen nagyságodnak, az ő 
nagyságok s ő kegyelmek leveléből megérthette; én általam szó
val is kéretik nagyságodat, hogy az mint az nagyságod előtt lévő 
méltóságos vezérek és kajmekámok ő nagyságokat s ő kegyel
meket hatalmas' császárunknak ebbeli kegyelmességében soha 
meg nem háborították, nagyságod se háborgassa, mert ezt hatal
mas császárunk nem az bódog emlékezetű Betlen Gábor feje
delmünknek engedte volt meg, hanem az országnak, mivel az 
paradicsomban bódogul nyugvó szultán Szolimán császárunk 
méltóságos fényes köntösséhez szabad jó akaratjok szerént mikor 
ragaszkodtak volt is az mi eleink, tízezer aranyat igírtek volt, 
nem többet, az ötezeret egy beszökött árulóért csak nemrégen 
igírték volt. Hatalmas császárunknak is erre lévén tekinteti, 
úgy engedte volt meg az ötezer aranyat, ki kitetszik hatalmas 
császárunknak erről kegyelmesen adott méltóságos athnamé- 
jából, kinek mássát hoztam. Kérdé, melyik császár engedte 
volt meg; s mondám, hogy ez mostani hatalmas császárunk. 
Kérdé, hol az athname páriája, lássa; ki noha Réthi uram
nak kebelében volt, de félvén, hogy valami rést találnak rajta,
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szem eleiben örömest nem vittem volna, temere azt mondám, 
hogy az szálláson vagyon, de valamikor ő nagysága kévánni 
fogja, fel viszem. (Kivel ennyit használtam, hogy azután aztán 
csak Zöldfikár agára az tolmácsra bízta hogy meglássa, annak 
mutottam meg az szállásomon ; de mivel inclusive vala az török 
paria, magyarul is vala páriája az athnaménak nálam, az törö
köt fel nem nyitá, hanem az magyar páriát olvastatá velem; kit 
igen attente elhallgatván monda, tudta ő, hogy úgy vagyon írva, 
mert ő tolmácsságában adták az levelet, ő szerzetté s mondotta 
nekiek, de nem hitték s immár elhiszik.)

Ezután kérdé az kajmekám, mi vagyon egyéb, hogy ha 
kérdi hatalmas császár, mondhassa meg. Mondám az Székely 
Mózes dolgát; s mondá jó, de azt csak arzban kell be
vinni. Kérdé, az adó ha aranyul vagyon; s mondám, hogy úgy; s 
mondá, hogy igen jó az, úgy készülj, hogy ez jövő kedden hatalmas 
császárral szemben juttatlak. Derűt és hideg fergeteges, szeles üdc> 
lévén, díván nem lehete, s megizenék, hogy szemben nem lehe
tünk, mert nincsen díván, és így császárral való szemben lételünk 
ad 24. diem Ianuarii halada. Ez nap eljíivén ugyan felesen 
gyülének az erdélyi házhoz csauszok lövök hátán, és így szép 
solennitással késérének fel. Császár udvarában jutván az ő eleitől 
fogva szokott állapatjokban semmit hátra nem hagytak, hanem 
noha roinozanjok, hőjtjök volt, de az divánban, az hol az követe
ket szokták vendégleni, az kapucsilár tihajával és csausz pas- 
sával szépen excipiáltatván, vittek be, ott leültettek az kajme
kám és vezérek előtt, nagyságodat kérdezte az kajmekám tőlem 
s magam útját kérdezte, úgy vittek aztán az kaftányozó helyre, 
ott az tolmácscsal és Musztafa csauszszal együtt nyolczad 
magammal kaftányoztak meg az tolmács nélkől, harmad magam
mal vittek be császárhoz, de csak Rétin' uramot hagyták henn 
mellettem, az még salutáltam császárt, az nagyságod mél- 
tóságos levelét praesentáltam, ajándékokat commendáltam, tudni
illik az 10,000 arany adót, egy mosdó medenczét korsóstól, tíz 
fedeles öreg udvari formán való aranyas kupákat, 28 sólymot, 
s megkaftányozásunk előtt még esmét az kaftányozó helyen az 
császár belső udvaranépének való ajándékot egy summában ösz- 
vekötve az tizenegyezer oszporát egyéb extra ordinaria szán
takul sok felé nyujtogatás nélkől. Ott is isten mindezeket jó mód
jával adván végben vihetnem, onnat böcsülettel és azon solenni
tással késértek azon csauszok szállásomra, az kik felvittek volt.

Ezek után aztán 28. die eiusdem Ianuarii jártam el a 
vezéreket is mind Naszup Ogli Húszain passán kiül (mivel ahoz 
való menésemre nem volt instructióm nagyságodtól), praesentál
tam az nagyságod leveleit, ajándékit nagyságod nevével való
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salutatióm után, kik mindnyájan böcsülettel láttak, szeretettel 
kérdezték nagyságodat, ajánlották jó akaratjokat.

Die 5. Februarii voltam harmadszor szemben az kajmekám- 
mal és küldöttem be tőle maga informatiója szerént arzban Szé
kely Mózes felől való kévánságát nagyságodnak országával 
egyetemben.

12. Februarii voltam szemben Glalatában az keresztyén 
oratorokkal az angliai és velenczei követen kiül, mert az angliai 
követ megharaguék, hogy az francziai követtel lök elsőben szem
ben s elmene előttem ; én is aztán csak Sámsondi uramtól kül
döttem meg neki az nagyságod levelét, salutáltattam is ; az velen
czei penig vendégeskedett volt azelőtt való nap s nem verheté 
fel magát, kit igen bánt s követtetett is egy néhányszor ró la; az 
kikről levelet hozván nagyságodnak, azokból nagyságodhoz való 
industriájokat nagyságod kegyelmesen experiálhatta, arról való 
alázatos írásom olvasásával nagyságodat nem terhelem.

18-dik[án] izené az kajmekám, hogy expeditioni leszen, ha 
kévánom; kit igen kedvesen vevén, mivel az Nagy Pál uram 
követségétől fogva hatalmas császárnál nem admittáltatott az 
második szembeniétel, akarván obtineálni, kéretém, hogy az 
régi jó szokás szerént hatalmas császártól nyerje meg, emléke
zett is császárnak, de azt mondotta császár, hogy letétetett az. 
így 20. die Februarii felhivatván az kajmekám, haza nagyságod
hoz való expeditiómra mondá: Haza mennél-e; mondám: Isten
nek kegyelmes segítségével hatalmas császár engedelméből 
elmegyek; s mondá: Az miről hatalmas császárt az király és 
ország nevével én általam mind szóval való izeneted s mind írá
sod által megtaláltattad, azokat hatalmas császárnak megmon
dottam, írásodat beadtam, de most is neked ugyancsak az az 
válaszod, az mi azelőtt Mikó Ferencznek az sok követekkel volt 
s Toldaiaghiéknak is ez tavasszal: Az fejedelem arról ne gon
dolkodjék, ha ezer esztendőt élne is és ide he 25 áruló jőne is, 
hogy fejedelemségében hatalmas császártól megbántódjék, ha 
országával szép egyességben él, hatalmas császárhoz való hivsé- 
gében tökéletesen megmarad, országának szokott adaját ajándék- 
jával igazán és annak idején beküldi, mind örökké békével, csen
dességben nyughatik fejedelemségében. Az országnak levelet 
nem írok, látom, megtudod mondani s azt mondjad, hogy valamég 
fejedelmekkel békével alkusznak, fejedelmekkel együtt hatalmas 
császár hivségében megmaradnak, hatalmas császártól mindad- 
dég örökös békességben nyughatnak, soha az hatalmas szultán 
Szolimán császártól nekiek engedtetett fejedelemségnek szabad 
választásában meg nem háborittatnak. Ezt az rossz ebet, kit 
hatalmas császár az jedikulában tartat, hogy kérésekre hatalmas 
császár el nem bocsátja, egyébnek ne tudják, hanem hogy nem
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szokás, ha bejött, üljen veszteg ott, ha szerette bejűni, üljen vesz
teg, attól hántások nincsen ; az mit az király ez nyárban beírt 
vala hogy mit írt volt oda ki, annak hagyjatok békét, az mint 
megírtam volt, az hiában valóság, csak szél s úgy tudják ők is. 
Ahon két kaftányt küld hatalmas császár az uradnak, egyik 
hosszú ujjú, másik rövid, viselje egészséggel hatalmas császár 
jó egészségében; ahon két levél is, egyiket hatalmas császár 
küldi, az másikot mi küldjük, abban is az vagyon írva, az mit 
szóval izenek.

Hatalmas császár előtt való töröködését nagyságodért orszá
gával együtt megköszönvén, mondám, hogy nagyságodnak orszá
gával együtt úgy tetszett volna inkább, hogy kibocsátaná Székely 
Mózest most velem hatalmas császár, ne terhelné itt az nyug
hatatlan emberek által hatalmas császár füleit sok hamisan 
talált vádlásokkal; mondá: Az hiában való az, akár mit mond
jon az eb, csak hiában való.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Rákóczi/ följegyzése : 16. Maji A lbae Iu liae  1638. így a d ta  be Szalán- 
czi u ram  m inden po rtai ac tá it.

E redeti.



Sebcssi Boldizsár követsége a budai uj basához. *)

1638. m á j u s  18.**)
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Nagyságodat kegyelmes uram akarám ez alkolmatossággal 

tudósítanom nagyságodat utómnak continuálása és ide Fejér
várra való beérkezésem felől. Az nagyságod kegyelmes paran
csolatja szerint Temesvárra érkezvén 9. Maji 11-egy órakor táj
ban, ott becsületes szállásom és elégedendő gazdálkodással lön 
a passa ő nagysága. Másod nap szemben lévén o nagyságával 
igen becsülettel excipiáltata és az nagyságod szomszédságos 
jóakaratját és ajándékját felette kedvesen vévé, de kivályképpen 
az nagyságod becsülettel való köszöntését, nem is akara elbo
csátani másod nap, harmad napig voltam ott. Harmad napon 
onnan kiindulván csauszt bocsátott el elől az vezér ő nagyságá
nak szóló levéllel, melyben értésére adván menetelemet, 14. nap
ján 12 két órakor beérkezvén Fejérvárra, itt is becsülettel jó 
szállásadással, gazdálkodással lőnek. 3. napján úgymint 16. 
szemben lévén az vezérrel ő nagyságával az Száva vizén túl 
Zemlin felől sátor alatt, igen nagy becsülettel köszóntém nagysá
god nevével ő nagyságát és mind levelét s mind az ajándékot meg
adván ő nagyságának, felette kedvesen és nagy becsülettel vötte 
nagyságodtúl, akkor semmi dologról nem tractálván ő nagyságá
val. Kijővén sátorából az kihájához és cancellariushoz ő nagysá
gokhoz menvén, azokat is becsülettel salutálván nagyságod nevével 
és leveleket is megadván ajándékkal együtt, azok is jó szível 
vötték nagyságodnak hozzájok megmutatott igaz jó akaratját. 
Izsák agával is ugyanakkor szemben lévén végére mentem az 
nagyságod reám bízott dolognak csak titkon. Onnét által jővén 
szállásomra, másod napján is úgymint 17. ismég szemben lévőn 
az vezérrel ő nagyságával, az utánnam hozott nagyságod levelét

, 1638. á ρ r  i 1—m á j u  s.

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 579 — 584 11.
**) A nap m egjelölése hibás.
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is megadtam ő nagyságának s mind az temesvári passának, mi
vel o nagysága is itt volt, utánnam egy nappal jött be a vezérhez 
o nagyságához, most is itt vagyon; akkor kegyelmes uram több 
ideig tractált velem az vezér ő nagysága másfél óránál leültet
vén székben előtte és kiküldvén az sátorbúi mindeneket csak 4 
magával maradván, mely tractái ő nagyságának sok karban 
vannak; erre penig mi adónk neki alkolmatosságot az utánnunk 
küldött nagyságod leveleivel; mivel melyeket mostan nagyságod
nak meg nem írtam, ha isten haza viszen, mindeneket nagyságod 
bőségesen megért tőlem alázatos szolgájától; emberét is bocsátja 
ő nagysága velem együtt nagyságodhoz. Én kegyelmes uram az 
ő nagysága szavábúl úgy vöm eszemben, nem késleltet itt ő nagy
sága, elbocsát, minden jó akarattal és nagyságod kivánságinak 
beteljesítésével igíri magát ő nagysága nemkülömben mint nagy
ságodnak igaz jóakarója.

Az karánsebesiek az nagyságod leveleivel ez elmúlt vasár
nap érkezének be úgymint 16. ikindikort tájban. Ezek után az 
úristen nagyságodat jó szerencsés hosszú élettel, jó egészséggel 
áldja és tartsa meg sok esztendeig bódogul. Datum in Álba 
Graeca die 18. Maji, anno 1638.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz hű szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

1\ S. I tt az vezér is ő nagysága nem sokat fog késni; mind
azonáltal mivel csak bejövetelem előtt való napon szállott ki 
sátor alá, lovait is akkor bocsátotta fűre, úgy gondolom, két 
vagy három hétig itt fog lenni.

Czím : a szokott a  fejedelem nek.

Rákóczi/ följegyzése : 15. M aji A. I. 1638. e lvétette  volt az nap szám át.

E redeti.



Tholdalaghi Mihály fökövetsége. *)

I. 1639. j u n i u s  27.
Illustrissime domine, amice nobis observandissinie.
Legatos nostros generosos, Michaelem Tholdalaghi consilia

rium nostrum sediumque siculicalium Marus et Udvarhely supre
mum capitaneum et Stephanum Keőrössi fideles sincere nobis dile
ctos ad excelsam portam ottomanicam potentissimum imperatorem 
salutatum dimittentes, praetermittere noluimus, quin hac eadem 
occasione etiam dominationem vestram illustrissimam literis 
nostris peramice visitaremus, quibus ut fausto atque foclici 
momento ade andern pervenire contingat (így), divinitus exoptamus. 
Si qua in re opera et auxilio illustrissimae dominationis 
vestrae opus fuerit, speramus contestatae erga nos synceri affe
ctus sui propensitati nullo unquam tempore defuturos, id quod 
nos etiam singulari animi nostri affectu lubens recognituri su
mus. In reliquo illustrissimae dominationi vestrae firmam vale
tudinem et optatissima quaeque comprecamur. Datum in civitate 
nostra Alba Iulia die 27. Iunii, anno domini 1639.

Illustrissimae dominationis vestrae
amicus benevolus 
Gr. Rakoczy m. p.

C sín t: h ián y z ik  ; de M áthé v a jdának  szól, a m in t ezt T holda lagh inak  
1639. augusztus 27-én a  vajdához í r t  levele b izony ítja .

E redeti.

II. 1639. j u n i u s  27.
Tekintetes nagyságos vezér, becsületes igaz jó akaró úr 

atyánkfia. Az úristen nagyságodat éltesse, örömmel kívánt jó 
napjait ez földön sok ezerekké tegye, és hatalmas győzhetetlen 
császárunk fényes kegyelmességét nagyságod fején naponként 
öregbítse.

1639. j  u 1 i u  s — η ο v e m b e r.

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 586—603 11.
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Hatalmas győzhetetlen császárunknak napkeletre való 
ellenség! ellen viselt győzedelmes hadakozásából tündöklő biro
dalmának fényes és kedves lakóhelyére dicséretes jó szerencsével 
való megjövetelén hogy tökéletes igaz hűségünk szerint nyilváb- 
ban való örvendezésünket mutathassuk, az végre küldöttük be ő 
hatalmasságának fényes portájára főember követinket, nemzetes 
vitézlő Tholdalaghi Mihályt, tanácsunkat és Udvarhely s Marus 
székeknek főkapitányát és Kcorösi Istvánt, mely alkolmatosság- 
gal nagyságodat is akartuk általok leveliinkkel meglátogatni, 
Nagy jó emlékezettel köszönjük azért most is nagyságodnak 
hozzánk való atyafiságos jó akaratját, melyet ez ideig mindenütt 
és hatalmas császárunk fényes méltósága előtt is megmutatott. 
Mi is azért nagyságodat semmiben meg nem fogyatkoztatok, 
valamit az mi alázatos igaz hűségünk felől hatalmas császárunk 
íratott; mert az hűséget mindenekben nagy igazsággal megtart
ván, ő hatalmasságának távolylétében részünk szerint mindenfelé 
ügy vigyáztunk s úgy viseltünk gondot, hogy az ő hatalmassága ide 
való országi, azoknak határi békességben nyugodtak, sohonnan 
háborúság nem találta. Mely igaz hűségünket ezután is meg 
akarván állhatatoson ő hatalmasságához tartanunk: nagyságodat 
mégis atyatiságoson kérjük, ennekutánna is hatalmas császárunk
nak dicséretes méltósága és portája előtt mutassa azon atyafiságos 
jó akaratját hozzánk, hogy ő hatalmassága tartsa fenn rajtunk 
császári kegyelmességét, melyért ennekutánna is bízvást dicseked
hetik nagyságod az mi igaz hűségünkkel és azt bátorságoson 
megigírheti felőlünk, hogy hatalmas császárunknak fényes kön- 
tössétől elszakadni soha mi nem akarunk, sőt ő hatalmasságának 
eddig rajtunk fenntartott fényes kegyelmességét fejünkön neve- 
kedni tapasztalván, hasznoson is igyekezünk ő hatalmasságának 
egész életünkben szolgálni és nagyságodnak is kedveskedő jó 
akaratunkat több haszonnal megmutatni. Tartsa meg isten nagy
ságodat sokáig sat. íratott Gyulafej (ír várait 27. Szeut-János 
havának, 1639. esztendőben.

Nagyságodnak mindenben igaz jó akaró atyjafia.
Hátán : T ar ad M usza passam.

III. 1639. j u l i u s  19.
I n s t r u c t i o  p r o  g e n e r o s i s  M i c h a e l i  T o l d a -  

l a g i  de E r e s e  c o n s i l i a r i o  ac  s e d i u m  s i c u l i c a -  
l i u m  U d v a r h e l y  et  M a r o s  s u p r e m o  c a p  i t a  neo,  
ac  S t e p h a n o  K e o r e o s i  de V a r a d i n o  a d  e x c e l 
s a m p o r t a m  o t t o m a n i c a m  l e g a t i s  n o s t r i s .

Az úristennek segítségéből ő kegyelmek császár és vezé
reknek rendelt ajándékinkot registom szerint kezekhez vévén 
induljanak meg és az mint lehet, siessenek be az portára, leve
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linket az portán illendőképpen megadván s ajándékinkot is 
nekik adatott cousignatiónk szerint kinek-kinek praesentálván.

Utjokban Máté vajdát salutálják nevünkkel, az oda be 
való állapatokról értekezzenek tőle, s ahozképest continuálván 
utjokat kérjék az vajdát is, ha valami oly uj híre lebet, arról 
minket is éjjel nappal tudósítson.

Azon túl levő utjokban is igen vigyázzanak, értekezzenek 
minden állapatokról, postánkat ha előltalálják, azoktól is tuda
kozzanak s minket is informáljanak, s nekünk hozó leve
leket is felakaszthatják és megolvashatják az végre, hogy 
érthessék az dolgot idején és magokat is kezdhessék ahoz alkal
maztatni, bepecsételvén nekünk is igen sietséggel megkiildvéu.

Konstantinápolyban mint kellessék bemenniek, becsületün
ket is előttök viselvén, arról nem itíltük szükségesnek őköt 
instruálnunk elégedendő experientiájok lévén ő kegyelmeknek.

Sem vezérrel, sem császárral való szembenlételekről, aján- 
dékinknak praesentálásáról is nem tanítjuk ő kegyelmeket, 
eléggé forgottak benne, s mindeneket illendőképpen cseleked
jenek.

Ajándékaikat császárnak, vezéreknek megadván igen reá 
vigyázzanak, mint acceptálják, jó akaratjokat ha ajánlják-e vagy 
kedvetlenek lesznek. Ilyent ha vennének eszekben, vagy úgy 
akarnának mi velünk is cselekedni, mint az két oláhországi vaj
dákkal, illendőképpen mondhatják, ezzel sem mi, sem az ország 
nem tartozott volna, mert soha példa sincs róla, noha hatalmas 
császárok közűi többen is voltak, az persára szerencsésen jár
tak, más országokra is, de ajándékot semmit olyankor ez az 
haza ott nem adott, sem fejedelme nem küldött, hatalmas csá
szárok sem kívánták azt, csak jó akaratból cselekedtek az or
szággal együtt.

Az jó alkalmatosságra is vigyázván, ha jóakaratokat 
látják, Toldalági Mihály uram nagy barátja lévén kegyelmed 
Zöldficárnak, titkon jelentené meg elsőben neki, mért tartják ott 
Székely Mózest, bocsátana haza hatalmas császár elhagyott eléb- 
beni jószágiban és elébbeni állapatjára, mind magunk s mind 
az ország szíve hadd nyugodnék jobban meg; nem kévánjuk 
kézben adatását, hanem csak haza bocsátását elébbeni tisztessé
ges állapatjára, szolgálna itt hatalmas császárnak az országgal 
együtt, az mely hatalmas császárnak is dicsíretire lenne, hogy az 
ő hatalmassága méltóságára nézve hazájában bejöhetne. Betlcn 
István uram valamivel nagyobb ember volt mindenképpen, ő ha
talmassága ellen nem lőtt, hogy ide haza bocsáttatott szép eléb
beni uraságában.

Ha Zöldficár ebben s több dolgunknak végben vitelében 
szíve szerint munkálkodnék, bátor ígérjenek ő kegyelmek neki
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is az végezés szerint s ő általa az kajmekámnak és az siliktár 
passának, sőt lia egyéb benne nem lehetne, császárnak is.

Az Székely Mózes dolgában nem árt ő kegyelmeknek az 
keresztyén oratoroknak is segítségekkel élni. Isten bevivén ő ke
gyelmeket Réti István uramtól végére mehetnek, melyiket esmer- 
hettc közülük jó akarónknak lenni, s melyiknek legyen nagyobb 
respectussa urára nézve az portán, és ha valamelyik urának 
autoritásságával ajándékunk avagy summa pénz ígéretünk nél
kül végben vihetne, az volna jobb s alkalmatosabb is, s hasznos 
is ; de ha szinte az keresztyén oratorok ebben nem segíthetnének 
is, mindazáltal az felül megírt mód szerint tentálják ő kegyel
mek még ez úttal is, értsük az porta animussát felőle. Székely 
Mózesnek maga szolgája által csak magoktól izenjék ő kegyel
mek. ne nyomorogna ott, jőne haza elébbeni szép állapatjára, 
császár sem tartana ellent benne. Ha Székely Mózes haza bocsát
tatnék és tőlünk assecuratoriát kívánna, valaminemű assecurato- 
riát Nagy Pál uramtól nekie küldöttünk volt, most is megad
juk ; valamely jószágokat elmenetelekor bírt és egyéb álla- 
patját is restituáljuk, arról ő kegyelmek assecurálhatják, míg 
az magunk assecur ator iá ja  oda érkezhetik. Csakhogy mind csá
szárnak, kajmekámnak, silictár passának s Zöldficárnak az ígé
ret ügy legyen, ha annak kell lenni s külömben végben nem 
vihetni, hogy realitást lássanak ő kegyelmek mindenik dologban 
Székely Mózes haza bocsátásával együtt. így lévén mindenek s 
haza is jővén Székely Mózes, az ígért summa azután minden 
bizonnyal inegleszen s az adóval együtt beküldjük.

Ha valami több újabb kívánságok lennének, ajándékinkkal 
eontentusok plenarie nem lennének, avagy az Székely Mózes dol
gából több, az mint signaturában adtuk, megmondhatják, ő 
kegyelmeknek erről való tanúságok nincsen, császár ajándékja 
drága, szép ajándék, pénzt az ország ő hatalmasságának az adó
ban szokott adni, ő hatalmassága és az fényes portája alázatos 
hűségünket becsülje feljebb ajándékinknál; azon legyenek ő ke
gyelmek, letétessenek velek minden újabb kívánságokat nem 
lévén ő kegyelmeknek tanósága tőlünk. Ha isten ő kegyelmeket 
haza hozván mindeneket referálnak, titkon azért írjon mindenek
ről nekünk, de az vezér eszében ne vegye, mert megvárakoztat
nák ő kegyelmekkel is, vagy ha kedvek szerint való választ nem 
tehetnénk, elmetsződnék minden dolog. Ha Székely Mózes elbo
csátásáért s az több dolgokért várakat vagy castellumokat emle
getnének, csak szájokat se tátsák ő kegyelmek olyanra fel, hogy 
csak reménségét is esmerhetnék felölök, mert mi míg élünk, soha 
bizon olyant nem akarunk cselekedni.

Ha mi ellenünk való ártalmas igyekezetei érthetnének ő 
kegyelmek, totis viribus igyekezzenek ő kegyelmek elfordítani,
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ha egyéb semmi lőtt okon benne nem lehetne, Ígérettel is az sze
rint, az mint ő kegyelmeknek az ígéretről limitatiója és consigna- 
tiója leszen tőlünk ; de ha sem egy-, sem másképpen semmit nem 
efficiálhatnának, haza siessenek, elől is tudósítsanak bennünket 
mindenekről, alázatos hűségünket ajánlván ő hatalmasságának, 
az adónak is idejében való beküldését ígérvén szokott ajándé- 
kinkkal; mind ezekről pedig minket voltaképpen tudósítsanak 
ő kegyelmek, mentői gyakrabban lehet. Secus non facturi. Quibus 
de coetero gratiose propensi manemus. Datum in civitate nostra 
Alba Iulia die 19. Iulii, anno 1639.

Az keresztyén oratoroknak egy credentioualist mindkettő 
nevére, kinek summája csak az legyen: Császár köszöntésére 
küldtük be T. T., el nem akartuk mulatni, őket is meg ne látogas
suk, istentől kívánván, tanálhassa szerencsés órában ez levelünk 
ő kegyelmét. Ha mi dolgainkban az o kegyelme jóakaratja fogna 
kivántatni s követink is megtauálnák ő kegyelmét, elhittük, egy
hamar bennünket jó indulatjában s akaratjában [nem hagy megj- 
fogyatkoznunk.

Zöldficárnak is egy credentioualist nevére írni, kinek sen- 
sussa csak az legyen, mint az felső.

B ákóczy fogalm azványa.
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IV. 1639. 19. I  u 1 i i, A l b a e  I  u 1 i a e.
C a t a l o g u s  l i t e  r a r  um g e n e r o s i s  d o m i n i s  do

m i n i s  M i c h a e l i  T h o l d a l a g h i  e t  S t e p h a n o  K e ő- 
r c ö s s i  ad  p o r t a m  l e g a t i s .

Instructiójok ő kegyelmeknek;
császárnak,
kajmekámnak,
Musztafa (sziíiktár) passának szóló levelek; 
ezeknek páriái.
Négy vezérnek intitulálatlan, mind azon stylussal mint 

Musztafa passának s úgy is kell intitulálni mindeniket, csak az 
neveket változtassák, mindenikre annak nevét, a mely vezérnek 
intitulálják.

Ezeken kivűl Musza passának külön való stylussal, mivel 
nem volt az hadra;

ennek is páriája.
Máthé vajdához credentionalis.

Egykoi-ú m ásolat.
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V. 1639. J u l i u s  23.

A n n o  d o mi n i  1639. d i e 23. I  u 1 i i i n a r c e P o g a -  
r a s u r u n k  δ n a g y s á g a  T 1ι ο 1 d a 1 a g h i u r a m a t  K e  ő- 
r e ö s s i I s t v á n  u r a m m a l  o g y ii 11 a z p o r t á r a f ő k o- 
v é t s é g b e n  e x p e d i á i v á  u,  a d a t o t t  ő k e g y e l m e k  
k e z e k b e n  t a l l é r t ,  e z ü s t  m í v e k e t é s e g y é b egye t -  
m á s o k a t  e s z e r i n t .

Hatalmas császár számára egy öreg mosdó medenezét kor
sóstól sálioson aranyozott, nyom tó 22, p. 18.

Item egy merőn veres bársonynyal borított ezüst szegek
kel ékesített, nro 4908 szeg, ablakos liintót, a superlátja virágos 
vont arany, hat lovakkal, szironyokkal, síkkal (!) varrott hámokkal 
együtt.

Item négy szép hólyagos merőn aranyas virágos fedeles 
kupákat, in universum nyomnak tó 30, p. 39.

Item négy szép aranyas aczélu pulhákat, ágyai ezüsttel 
vert, gyöngyházzal rakott, tokjai veres bársony arany prémes 
nro 4.

Item 12 sólymot, mindeniken két-két ezüst csergő nro 12.
Item kajmekámnak egy mosdó medenezét korsóstól, mely 

nyomott tó 11, p. 36.
Item három kupát testállásos fedelest, együtt nyomnak 

tó 9, p. 8.
Item négy sólymot nro 4.
Egy török rabot nro 1.
Sziliktár passának is három fedeles kupát tó 9, p. 3.
Egy mosdó medenezét korsóstól, nyom tó 10, p. 24.
Item 4 sólymot nro 4.
Item kajmekám thihajának két kupát tó 6, p. 16.
Sziliktár passa thihájának két kupát tó 6, p. 20.
Brassóban adnak három kupát, azokat kell adni Musza 

passának.
Zöldfikár agának talleros nro 100.
Petki István uramnak talleros nro 100.
Tholdalaghi Mihály uramnak maga úti költségére négy

száz tallért nro 400.
Keőreössi István uramnak úti költségére kétszázötven tal

lért nro 250.
Petrus Pejérvizi m. p.

M ultszázadi m áso lata  a  gr. T ho lda lagh i-ltá rban  ílad n ó tfá ján .
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VI. 1639. a u g u s z t u s  27.

Életünkig való alázatos hűségünket, jámbor szolgálatun
kat ajánljuk nagyságodnak sat. Áldja meg az szent isten nagy
ságodat sat.

Az itt való állapatunkról akarók kegyelmes urunk nagy
ságodat tudósítani alázatos írásunk által. 22. die Augusti írt 
levelünkben addig ittbenn való minden állapatunkról alázatosan 
tudósítottuk nagyságodat; annakutánna kegyelmes urunk még 
csak veszteg voltunk. Az emberrel volt s vagyon most is sok dis- 
putatiónk. Hatalmas császárral még szemben nem voltunk, hol 
az mi készületlenségünk s hol az ő hatalmassága akaratján múlt 
cl, de ezeken az divän-napokon úgymint vasárnap, hétfőn, ked
den vagyon reménységünk, bogy szemben lehetünk ő hatalmas
ságával. Az embert magunk személyünkkel való odamenetellel 
mi magunk eddig nem sollicitálhattuk, hanem Réthi uram és 
írásunk által, s immár rá vöttiik sok maga mentegetése után, 
hogy szemben leszen az vezérrel s mindent végez ő nagyságával; 
magunk azért nem mehettünk hozzá, hogy az dolognak titokban 
kellett s kell is lenni s addig mi aperte nem járhatunk solml 
magunk személyében az vezéreken kiül, míg császárral szemben 
nem leszünk, titkon penig az törököktől soha nem mehetünk, 
hogy ők nem tudnák szállásunkról való kimenetelünket. És így 
ha kijártunk volna, azt, hogy hol jártunk, megtudakozták s meg 
is tudták volna, s annak okát is expiscálták volna; de fogyatko
zás nem volt az dologban, s az mint írók kegyelmes urunk, im
már rá is vöttük az embert, hogy ezen két—három nap alatt pro
ponálja az dolgot; addig soha rá nem ment, míg írása és Réthi 
uram által meg nem disputálta velünk az dolgot. Első kévánsága 
az vala, hogy az nagy gazdának semmi egyéb ígéret annál ne 
legyen, hanem csak az, hogy az ő birodalmát többítjük s ellen
ségét fogyatjuk. De mi kegyelmes urunk arra nem nézvén meg
mondottuk és írtuk Rétki uram által, hogy recens példánk 
vagyon arról s azt nem cselekedjük; immár úgy egyeztünk aljból 
meg, hogy 20,000 legyen annak, az kajmekámnak 10,000, az szi- 
liktárnak 6000, az muftinak 2000 vagy annyi érő ajándék, Zül- 
fikárnak 2000; és mivel attól titokban nem lehet az dolog, az 
embernek is igen tetszik az, hogy igíret és adomány legyen 
annak is, de ugyan nem kell tudni annak, úgymint Zülfikárnak, 
semmit addig, míg mindeneket amaz ember proponál, és úgy kell 
aztán annak módja szerént értésére adni az dolgot olykor, mikor 
immár az ember proponálta, az dolgokat az kajmekámnak; de 
akkor aztán nem kell azt várnunk, hogy ő tőle értse meg az dol
got, hanem akkor kell mi nekünk neki megjelentenünk, de igen
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caute. Volt az kegyelmes urunk az másik disputatiónk, hogy azt 
mondja vala, hogy az második articulussában bizonyoson az ele
ctiora semmiképpen nem megyen az vezér, ő azt tudja igen. Arra 
mi is kegyelmes urunk megfeleltünk s megírtuk, izentük neki, 
hogy a nélkül semmire mi nem megyünk s nem is adunk semmit, 
hiszen ők igírték rá magokat, hogy végben viszik, kit ha prae- 
stálnak, jó s ha nem, ők vallják kárát. De hogy abból is mi 
reánk ne vethessen és abból az egész dolog az ő mondása szerént 
el ne bomoljon, arra mentünk kegyelmes urunk, hogy az mint 
abban úgy vagyon írva: ut ex filiis principis etc., ide bátor 
azt tegye az írást vagy szót az vezér előtt: ut etiam si ex filiis 
principis etc., de egyébben semmiben változódást ott is annál az 
két szónál: etiam si, többet oda ne tegyen, se el ne vegyen benne, 
mert egyáltaljában minden dolgot csak semmiben hagyunk.

Immár most kegyelmes urunk ebben vagyon és állott meg 
vele való disputatiónk arról. Hanem most kévánja azt, hogy az 
summát 2d vagy 25 napra, azt az melyet az kajmekámnak ő 
nagyságának ígértünk, behozassuk; kire megfeleltünk neki, hogy 
semmiképpen az nem lehet, mert valameddig ez az három arti- 
culussa vagy punktuma az dolognak nem effectuálódik, addig 
semmit nem ad nagyságod; akkor is úgy, hogy ha arról való 
athnamét mi kiviszünk nagyságodnak, úgy aztán nagyságod az 
ó kalendárium szerént való szent Demeter napjára az adót min
den bizonnyal beküldi és azzal együtt azt is az egész summát; 
de itt azt is ne beszélje s ne mondja, hogy azt nagyságod küldi 
és adja akkorra meg, hanem az királyon és vele való confoedera- 
tus unitus fejedelmeken viselje szavát s mind az adást, s aznapot 
is, hogy inkább ezek el ne esmerjék az dolgot, ne mondja szent 
Demeter napját s ne tegye azt határnak, hogy abból valamit ne 
coniecturáljaknak itt, hanem az nj kalendárium szerént való 
szent Márton napját. Az titkos tolmácsának is consulálja vala 
kegyelmes urunk hogy igírjünk valami ezer ta llért; de arra is 
megfeleltünk, hogy nincsen arra instructiónk, hiszen mi fizetünk 
az mi tolmácsunknak. így kegyelmes urunk mindenekről végső 
választ tettünk neki, melyet tegnap az hagyott helyre küldtünk 
volt Réthi uramtól; de az sok ott való s járó emberektől nem 
beszélhettek egymással, hanem mihelyt megnyitják az kapukat, 
mindjárt oda megyen Réthi uram. Ha mégis tovább való aka
dályokat talál, vagy csalni akar bennünket vagy az urának áru
lója, hogy úgy vontatja az (időt mégis tovább, vagy az urától 
nincsen instructiója arra. Azt veszszük kegyelmes urunk írásá
ból és szavaiból eszünkben, hogy attól tart, hogy meg nem jő az 
summa az napra, ha szinte végben megyen is az dolog, és úgy ő 
neki kell megfizetni; vagy addig míg meghozzák, ha sok üdőre 
halad, neki esmég itt kelletik várakozni, ha szinte az más követ
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elérkezik is mind addig, míg az summa megjő, mivel ő igíri és 
ő tőle várja is meg az kajmekám. Mi azért igen assecuráljuk, 
hogy vigye végben az dolgot az írás szerént, s nem kell semmitől 
olyantól félni, mert megküldi szent Demeter napra nagyságod 
az adóval együtt. Az követet maga is immár az kit azelőtt min
den héten hoz vala, megmondja, hogy talám egy holnapra ha 
elérkezik.

Az mint feljebb is írók kegyelmes urunk, ha immár szem
ben leszen ő is áz vezérrel s mi is hatalmas császárral, azután 
magunk is sollicitálhatjuk az dolgot mind nála s mind az kajme- 
kámnál Zülfikár aga által, de igen caute úgymint ha mi nekünk 
ingyen sem kellene és úgyis (az mint ugyan úgy vagyon az do
log), hogy nagyságodat az király ő felsége és az confoederatusok 
sollicitálják és sollicitálták azelőtt is arra, de nagyságod az porta 
híre, akaratja nélkül, abban is hűségét megmutatván, nem akart, 
sem akar semmiben elegyedni, hanem az porta hírével és aka
ratjával.

Azzal az emberrel való írásunk és ígéretünk által való 
tractáinkat de verbo ad verbum ezen két nap alatt, hogy hatal
mas császárral szemben leszünk, nagyságodnak megküldjük. Az 
Bisterfeldius uram szabados hazamenetelércl való Sahin passá- 
nak szóló levelet is akkor megküldjük kegyelmes urunk, mert 
mostanra semmiképpen el nem érkezék.

Az persa követet úgy értjük kegyelmes urunk, hogy az 
jövő héten be fog érkezni; hatalmas császárunk most oda fogott 
hajókon Izmit felé eleiben menni titkon, hogy expiscálja, mint s 
mivel jő. Az fűvezér ő nagysága még hátrább maradott, de ő is 
ez őszre megjő.

Római császártól is internuncius jő, az mint értjük; teg
napelőtt kellett meghaladni Niset, 12 vagy 13 napra be fog jőni. 
Az praetextus az, hogy az babilloniai hirt hatalmas császárunk 
megírta volt oda, arra való választ hoz ; az alatt lehet más is, itt 
is nekünk s ottkin is nagyságodnak kegyelmes urunk nem árt 
vigyázni.

Az haza bocsátott európai hadak még mind jőnek kegyel
mes urunk elég fogyatkozottul mint olyan s annyi ideig való 
hosszú útról.

Az mely levelét s kegyelmes parancsolatját kegyelmes 
urunk nagyságod küldte volt az vajdának ő nagyságának, hogy 
mi nekünk beküldje, úgy vagyon kegyelmes urunk, hogy nem 
tudjuk mitől, de úgy tetszik, hogy viz érte volt az levélnek egyik 
végét, és megvizesedvén szakadásocska vala rajta, de nem oly, 
hogy azon kivehették vagy kieshetett volna az levél, mert nem 
vala annyi szakadás rajta, az kin kifértek volna az apró leve
lek, vagy megolvashatták volna őket.
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Az magunk állapatja kegyelmes urunk mégis abban vagyon : 
itt vagyunk, de nem gazdálkodnak semmit; azt hiszsziik, hogy 
praetendálják, hogy internunciusok vagyunk s nem tartoznak gaz
dálkodni, de csak adjanak jó választ, ha már el kell élnünk így is.

Most is kegyelmes urunk csak nagy csendesség vagyon 
minden állapatokból. Hatalmas császár is az mint beteges volt, 
immár ő hatalmassága is lovon jár, az hol akarja.

Az római császár ágensével is szép egyességhen vagyunk, 
gyakorta látogattat bennünket, mi is jó akaratot mutatunk nekik.

Az rossz papirosról nagyságod kegyelmesen megbocsásson, 
addig válogattunk benne, hogy elég rosszat találtunk. Az szent 
isten éltesse és tartsa meg kegyelmes urunk nagyságodat. Datum 
ex Konstantinápoly 27. die Augusti, 1639.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

Czím: a szokott a fejedelemnek.

RákAczy följegyzése: fi. Septembris A. I. 1639., Eerencz.

Eredeti, Tholdalaghi írása.

VII. 1639. a u g u s z t u s  27.

Illustrissime princeps sat. Servitiorum meorum sat. Áldja 
meg az szent isten nagyságodat sat.

Az nagyságod böcsületes levelét tisztességgel vöttem. Az 
urunk o nagysága levelének megszakadása felől az mint írt volt 
nekem, arról úgy, az mint az dolog volt, írtam ő nagyságának, 
úgy hogy nem volt oly szakadás az levélben, az mely szakadáson 
az benne való levelek kieshettek volna, ha szinte ki akartak 
volna is rajta, ki nem fértek volna, annál inkább senki meg nem 
olvashatta őket sem egyiket, sem másikat; az levelecskék is min- 
denik benne volt, és úgy adták meg itt mi nekünk is. Egyéb itt 
való hírek felől, tudom, az nagyságod itt való szolgái nagyságo
dat tudósítják. Kár, hogy egyiket az ló-esés miatt betegség 
bántja, és az másikat az vénség, mint magamat is. Nagyságod 
nekem jó akaró szolgájának parancsoljon, nagyságodnak az én 
kegyelmes uram ő nagysága után jó szível szolgálok. Az szent 
isten tartsa meg nagyságodat. Datum Constantinopoli 27. die 
Augusti, 1639.

Illustrissimae dominationis vestrae
servitor et vicinus benevolus 
Michael Tholdalaghi m. p.
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Czím : Illustrissimo principi domino domino Matthaeo Tlazavalia, dei 
gratia regni Transalpinae principi ac haeredi perpetuo, domino domino be
nignissimo.

Rákóczy följegyzése: 10. Septembris A. I. 1639.

Eredeti.

VIEL 1639. o k t ó b e r  2.
Életünkig való alázatos hűségünket, jámbor szolgálatunkat 

ajánljuk nagyságodnak sat. Áldja meg az szent isten nagysá
godat sat.

I tt  való állapatunk felől írhatjuk kegyelmes urunk nagy
ságodnak : még mi mind itt vagyunk várakodásban hatalmas 
császárunknak és az vezérnek is sok szántalan gondjai miatt, 
mivel az persa követ és az német postakövet is még itt vannak, 
azokra és több ilyen nagy birodalomhoz képest való gondjok 
miatt még eddig minket nem expediálhattak, az német követtel 
még császár szemben is nem volt; immár azért azt reméljük, 
hogy nem késlelnek itt bennünket. Az mint nagyságod kegyel
mes urunk írta vala, hogy maga postáját küldi be, azt mi is 
kegyelmes urunk szíünk szerént várjuk, úgy látjuk, hogy az 
kajmekám ő nagysága is vártatja velünk. Még az budai passa ő 
nagysága beküldött embere is Omer aga itt vagyon várakodás
ban, talám ő vele minket s mi velünk őtet vártatják abból, hogy 
neki is s mi nekünk is az mi választ adnak, hasonló legyen egy
máshoz, és úgy bocsátnak el bennünket.

Még hatalmas császárunk fűvezére oda által vagyon, az 
kazul passa fűkövetét várta Diarbekirbe, ki felől azt mondják, 
hogy elérkezett s azzal együtt jő be az vezér ő nagysága is és 
békességet hoz, bizonyosan beszélik.

Vaszilia vajda ő nagysága maga számára mondják hogy 
egy csergesz leányt hozat volt Katercsi Apostollal és az is hoz 
volt mást magának, s Halii passa az útban mindeniket elvétette, 
s ide be megírta, s az vajda is sok pénzzel, ajándékkal küldött 
be, hogy megadassák vele; de olyan hír is vagyon, hogy noha 
megparancsolta az vezér, hogy megadják, de másfelől esmét meg 
vagyon parancsolva, hogy mind Apostollal együtt behozzák 
őket; ezt*) nekünk az havasalji kapikihái bizonyosan mondják, 
hogy behozzák.

Az szekeret kegyelmes urunk úgy értjük onnan belül, hogy 
hatalmas császárunk kedvelte, belé is ült volt, s azt mondotta, 
hogy ha az ládák üresek, immár hoztak volna egy szép magyar 
leányt benne.

*) A dűlt "betűk titkos jegyekkel vannak írva.
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Ottbenn, az mint értjük, bizony jól volna; az dolgunk, csak itt- 
kün az vezér eszét ne vesztené dolgunknak. Az szent isten éltesse 
sat. Datum Constantinopoli 2. fiié Octobris, 1639.

Illustrissimae celsissimae dominationis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

Külön kis papiroson: Az titok-írással kegyelmes uram va
lamint az clavis vagyon úgy írok, csakhogy az mint most is iráni 
mindenkor az i-t oda szoktam írni és az meg után h-t, és mivel 
az w-nek más litera helyén kell leíratni, az helyett u-t kell írnom, 
és az ő helyén o-t szoktam immár írn i; ez szerént ha lehet vétket 
nem teszek az írásban, ha mit teszek is, eszemben vévén meg- 
emendálom.

Külön féltvén: Az *) budai passahoz nem jó  akarattal va
gyon az'kajmekám, azt beszéli, hogy nem olyan embernek, hanem 
más eszes embernek való volna az budai passaság, most rácirkál
ta, t ; az zvorniki bég panaszlott reá, hogy szokatlan hat ezer tallért 
és nem tudom mennyi sajka pénzt vött rajtok, azt ja,vallják, az 
nándorfehérvári mufti szép commendatiót írt felöle s azt most 
behijják, hogy ittbenn menjenek végére magától, hogy ha igazán 
írta-e azt, vagy nem, az kivel csak jesztik, hogy inkább az com- 
mendatiót megtagadja ; ezt taláni jó  volna értésére adni onnan 
kivid, mert innen nincsen nekem módom benne. Vádolják azzal is, 
hogy vágyon négy ezer embere, kikkel elpusztítja Budát, ha ott tartja 
azokat, ; azok felöl azt hirdetik, mind cilaliák. Ezeket nekem ke
gyelmes uram mind Zölfikár aga maga mondotta.

Azfüvezérfelöl, az mint írtam volt, az hír is megcsendesedék ; 
avval is igen biztatják magokat, hogy megleszen az békesség, 
mert eljütt az vezérhez az fii persa követ, kinek itt nagy hitele 
vagyon.

Az gallus agens bizony csak szóval tart, semmit nem effe
ctual,; most ujobban kezeseket kíván az ígéretről, noha mi még 
azelőtt levelet adtunk volt neki, kihez képest, nekünk is immár az 
utolsó orvassághoz kelletik nyúlnunk és magunknak kelletik ajál- 
nunlc az dolgot, úgy azért, hogy ha lehet magát is ki ne hagyjuk 
az dologból. Még kegyelmes urunk itt az dolog csak ebben áll, min
ket, itt várakoztatnak, semmivel sem gazdálkodnak ; mindezeknek 
úgy látjuk hogy csak az az oka, hogy az kajmekám nekünk nem 
hiszen és nem is jó  akarónk ; úgy látjuk, hogy az mit azelőtt einem 
vehetett rajtunk, most azt akarja megvenni, de abból is az gallus 
agens eleget értvén, kedvét keressük, csak vihessük végben dolgun
kat nála, holnap akarunk az gallussal szemben lenni s azután, ha

*) A dűlt betűk titkos jegyekkel írvák.
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ugyan egyél· nem lehet benne, mimagunk ágáljuk az dolgot, vala
mire segít az jó  isten. Itt kegyelmes urunk mi most szinte az pon
ton vagyunk, vagy mind az magok javára nézve s mind mi reánk 
nézve kívánságunkra mennek, vagy fentartott boszusa'gokat töltik 
ki rajtunk, kit ha akarnának is most, immár késő; de az én fiam 
bizony szavával bízta,1a, hogy jó  válaszunk leszen, az penig belső 
ember, az mostani sziliktár kihája, szép jószágot is adott császár 
neki Tömösvár táján.

Az moldovai vajda mind az Máté vajda dolgát s mind az 
miénket, igen futá, az mint mi értettük, sokféle ígéretekkel; de 
most az mint az leánnyal jár a, igen megcsökönék dolgában, úgy 
értjük, ment harmincz lőtér eh pénze és nyolcz nyusztbéllése el.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
Ráköczy följegyzése : 15. die Octobris Porumbáknál 1639. az feleki 

pisztrángos pataknál reggel 11 s 12 óra között János deák havasalji vajda 
deákja.

Eredetijét Tholdalaglii írta.

BÉKE ÉS BARABÁS.

IX . 1639. o k t ó b e r i .
Életünkig való alázatos hűségünket, jámbor szolgálatunkat 

ajánljuk sat. Áldja meg az szent isten nagyságodat sat.
Az 19. Görgényből és 21. Eörmónyesről nekünk írt kegyel

mes parancsolatit 2. die Octobris alázatos hűséggel vöttük, írá
sát s parancsolatját nagyságodnak kegyelmes urunk értjük. Mi 
is azon napra virradólag leveleket készítettünk volt, kiket ugyan 
akkor akartunk nagyságodhoz indítani, de érkezvén az nagysá
god levelei, eddig halasztottuk azoknak is elküldését.

Az ittbenn való dolog felől kegyelmes urunk most is annál 
egyebet s külömbet nem tudunk nagyságodnak írni, csak egy 
rövid szóval írva: az gallus ágensnek cunctatiója miatt bizony 
az dolognak végben vitelében igen megfogyatkoztunk, az mint 
tegnap akartunk volt szemben lenni az nagyságodtól érkezett 
levelekre nézve, azt mára kellett halasztanunk s ha isten ránk 
virrasztja immár az napot, mindjárt általmegyünk hozzá s vele 
szemben lévén azon leszünk, hogy mennél hamarább in effectum 
vigyük dolgunkat; de bizony igen kétséges kegyelmes urunk 
végben menetele az vezérnek hozzánk kiváltképen és másokhoz 
is maga kedvetlensége m iatt; úgy vesszük eszünkben, hogy ez 
dolog mellett, az kit ő mások által igíretnek mond és ajándékot 
is az kit pro mutuo várt, mind megvárná vagy venni akarná 
tőlünk; de mi kegyelmes urunk az mint nagyságod most is meg
parancsolta levelében s annakelőtte oretenus is, előbb nem 
megyünk az dologban, sem különben semmit nem igírünk, noha 
bizony nekünk az mint látszik, ha nem effectuálhatjuk az dolgot,
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nekünk úgy látszik, hogy jobb lőtt volna el is nem kezdeni, hogy- 
sem félben hagyni, az igíretért ha mit cselekednek. Azt az sum
mát mindazáltal készíteni kellene, hogy az megadása ne maradna 
messze aztán; mert nagyságod kegyelmes urunk nekünk kegyel
mesen megbocsássa, de most is igen kevés vagy semmi hitelünk 
az egy ember előtt nincsen, mi úgy látjuk, az mint penig lát
juk, úgy kell megírnunk, mert ha meg nem írnok, úgy nem vol
nánk nagyságodnak igaz hívei.

Az Lupul vajda házasságát és Máté vajdára való jövete
lére való szándékát az mint írja kegyelmes uram nagyságod, 
azt itt bizonyosan mondják, hogy onnan akart két csergesz'leányt 
hozatni, el kell hinni, hogy az mellett volt ugyan valami szándéka, 
hogy az házasság meglévén köztök, annakutánna annak színe alatt 
valami practikát indítson vagy császár ellen vagy mi ellenünk; de 
most bizonyosnak mondják, hogy az két leánynak egyikét Lupul 
magának hozatja volt, az másikat Apostol hozza volt maga szá
mára, az leányok mind egyek voltak s mind az kettőt Halil 
passa megtartóztatta, és noha itt az vezértől valami harmincz 
lótereh pénznek és egy nehány nyusztbéllésnek adásáért két 
parancsolatot is vöttek, hogy megadassa, Halil passára, de más
felől hatalmas császár és maga is az vezér megparancsolta, hogy 
mindeniket ide hozzák be mind Apostollal együtt, sőt igen is 
haragutt hatalmas császár tatár liánra, hogy megengedte volt 
onnan keresztyéneknek leányt adni, ki ellen az hán azzal mentette 
magát, hogy nem ő hírével volt; Lupul felől is itt azt mondják, 
hogy ha olá leányt nem akart vagy nem akar venni, jöjjön be 
ide s itt talál elég görög asszonyt és leányt. Az bizonyos dolog 
kegyelmes urunk, hogy igen-igen sollicitálja az vajdaságot sok 
igíret mellett, de még eddig semmit nem efficiált, s most immár 
ebben vagyon ittbenn dolga, talám isten adja, hogy mint az teve 
úgy jár. Erre penig kegyelmes uram, hogy ő úgy járjon, az adott 
igen nagy alkalmatosságot, hogy Halii passa ő nagysága kévánta 
tőle, hogy Ozi épületire emberi és pénzbeli segítséget adjon, kit 
ő az maga nagy akaratja szerént úgy az mint kellett volna nem 
fogadott s nem adott, az passának olyan választ tött, hogy az ő 
ura hatalmas császár s ha mit neki parancsol, vagyon deákja, 
kivel maga írat felőle. Ezen megbúsulván az passa, úgy írt ide 
he is ellene, s az leányokat is úgy fogatta el, maga felől olyant 
írt, hogy az lengyelekhez adta magát s az Barnoczki várát vötte 
meg az hatmántól és az Pogány-Grecsetnél való várat is az ő 
pénzével és tanácsából csinálják az lengyel kozákok. Most itt 
kegyelmes urunk az Lupul vajda dolgából ilyen szók vannak 
fenn, kikhez képest nem fog igaznak lenni az az Lupul motiója 
felől való h ír; mi mindazonáltal kegyelmes urunk csak úgy, hogy 
magunknak kárt vagy valami illetlen vélekedést magunkra az

31*
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ő vádlásával ne hozzunk, az ő ellene való híreket segítjük; 
valami ajándókocskával bizony nem ártana kegyelmes urunk, ha 
nagyságod is oda küldene Halil passához, mert ha isten adja, 
hogy az előttünk való dolgunk jól succedál s nagyságod távolabb 
leszen, akkor az ő jó akaratja megkévántatik. Most az mint mi 
és az maga itt való szolgái is Máté vajdának értik, Máté vajdá
nak dolga helyben vagyon, noha bizony neki is igen-igen sok 
költségével, mert a nélkül itt nem is lehet az dolog. Az szilictár 
passa és Húszain passa vannak császár előtt igen mellette.

Azt hisszük kegyelmes urunk, hogy az mint nagyságod 
írta vala két levelében is, hogy maga emberét küldi be, azt vár- 
tatta az vezér ő nagysága mind mi velünk s mind Omer agával, 
mert ő is még válasz nélkül itt vagyon. Az nagyságod emberét 
s írását azt itíljük penig, hogy nem egyébért, liánéin olyan 
reménységért vártatta, hogy az által valamit küld nagyságod 
neki, azért vártatta, mert az igíretnek bizony kicsinyt hiszen, 
majd csak mint az haszontalan szót úgy ta rtja ; úgy látjuk 
kegyelmes urunk, hogy felényi adással itt több dolgot láthatna 
ember, hogysem két annyi igírettel, kiváltképen az mi részünkről.

Az mint parancsolja kegyelmes uram nagyságod, hogy én 
Tholdalaghi Mihály arra igen vigyázzak, hogy úgy ne járjunk itt 
is mint Budán Musza passával, az úgy vagyon kegyelmes urunk, 
hogy vele az mint végeztünk vala, az levelet nem adá ugyan úgy 
ki, de azért valamit ő vele ott az Székely Mózes dolgából végez
tünk volt ottfenn, itt is csak úgy lőtt az dolog, semmit annál 
egyebet ittbenn nem végeztek akkor s most is csak ő itt hatal
mas császár után jó akarónk az akkori vele kötött barátságáért; 
de az mostani dologra kegyelmes urunk elég példa az akkori ő 
nagysága dolga, s arra is kell vigyáznunk az nagyságod kegyel
mes parancsolatja szerént.

Hatalmas császárunk tegnap mene Dautpassára, immár 
ott leszen egy jó ideig; az német követekkel még szemben nem 
volt, holnap ittbenn leszen az divanban, de hogy audientiájok 
lenne azoknak, az estvéig semmi híre nem volt. Az kazul passa 
fűkövetét azt liozák hírűi az fűvezértől, hogy Vanra hatalmas 
császár birodalmában érkezett volt immár, ki békességgel jő. 
Az fűvezér hatalmas császárnak sok ajándékot: 120 erszény 
pénzt, 75 fűleányt és sok egyéb oda által való marhákat kül
dött, ma ha megvirrad, ötöd napja leszen, hogy megérkeztek 
velek; azt mondják, hogy hatalmas császár előtt kedves lőtt 
ajándéka s mind hír küldése; de tegnapelőtt olyan hitvány hírt 
is hoztak vala ugyan Zülfikár aga itt létében, hogy mazullá 
tötte hatalmas császár és az fűvezérséget az kajmekámnak ő 
nagyságának adta, de az tegnapi kimenetelében megmutatódék
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hatalmas császárnak az dolog, hogy még az az szó nem úgy vagyon; 
ezután mint leszen, isten tudja,

Az Prágánál való harczot ide is immár meghozták vala 
kegyelmes urunk, de csak szóval, ezután látszik meg valósága.

I tt kegyelmes urunk nekünk semmivel nem gazdálkodnak, 
pénzünk elfogyott, az mink vagyon, azt adjuk s az árát költjük, 
s ha itt mutatásunk leszen, az kitűi az kétséges állapatunklioz 
képest igen tartunk, annál inkább megfogyatkozunk, ha nagysá
god kegyelmesen nem provideál rólunk.

Tudjuk, Maurer uram az sátorok és bokályok felől nagysá
godnak írt, arról mi nem írunk. Az adót is kegyelmes urunk nagy
ságod készítgesse, mert mi bizony tartunk attól, mivel keveset hisz
nek szónknak, hogy ha szinte az igíretre nézve végben vihetjük is 
az dolgot, de az külömben nem leszen, hanem itt megtartnak az 
igíretnek meghozásáig bennünket. lm majd általmegyünk az gal- 
lushoz s vele beszélvén, holnap szemben lenni igyekezünk az 
vezérrel és esmét tudósítjuk nagyságodat; nagyságod is írjon ide 
nekünk. Isten tartsa meg nagyságodat. Datum Constantinopoli
1639., 4. die Octobris.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui Meles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

Czim : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi/följegyzése : 15. die Octobris Porumbáknál az teleki pisztrán- 
gos pataknál reggel 11 és 12 óra között, János deák havasalji vajda deákja.

Eredeti, Tholdalaghi írása.

X. 1639. o k t ó b e r  4.
Életünkig való alázatos hűségünket, jámbor szolgálatun

kat ajánljuk nagyságodnak sat. Áldja meg az szent isten nagy
ságodat sat.

Az reggeli írásunk szerént kegyelmes urunk az gallus ora- 
torlioz általmentünk vala, az mostani írását nagyságodnak'mind 
szép renddel számlálók eleiben, s megértetők vele, és azt is, hogy 
immár ne lialadoztassa az dolgot, hanem mivel ő dolgok, effe- 
ctuálja is, de az conditiók vagy három punctumok meglegyenek 
az segétségadással együtt mostan is, mert nagyságod külömben 
sem igír, sem ad semmit. Azról azt mondá, hogy azban az három 
punctumokban az segétség dolga nincsen úgy, hogy most mind
járást legyen, hanem mikor az szükség kévánja. Arról az nagy
ságod írása szerént megmondottuk neki mindenik ratiót, az me
lyeket nagyságod írt, kit o is javalla, csakhogy azt mondá, hogy
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azokban az három punetumokban nem volt, nem is megyen 
arra az porta, mert valameddig az portával való békességről 
bizonyos nem leszen, addig aperte nem cselekedik az német 
ellen. Annakutánna kévánók azt, hogy valami választ ad az vezér, 
de sollicitálja az dolgot és úgy s azzal az ratioval tegyen igíretet, 
hogy azok az három punctumok szerént legyenek az végezések, 
és az szerént adjanak levelet. Arra kegyelmes urunk azt mondá, 
hogy lia akkor, mikor az ura embere ott volt nagyságodnál, és 
írása szerént beküldte volna emberét s declarálta volna magát, 
úgy maga bizonyos meghitt emberét küldte volna szinte az 
liadba az vezér után s eddig régen véghez vitte volna az dolgot; 
de azzal az jó alkalmatossággal nem éltünk, most immár nem 
tudja, mint leszen, mert ez az vezér igen fösvény és telhetetlen, 
s nem is hiszen, kétséges ember, de amannak nagy kedve volt 
az dologhoz, akkor véghez viliette volna. Mi ugyan csak azt 
mondók, hogy az ki elmúlt, elmúlt, hanem az mi előttünk vagyon, 
lássunk alioz. Úgy mondá aztán azt, hogy az más követ még be 
nem jött s neki penig el kell menni, az passa penig az igíretet, 
mivel kétséges, hihetetlen ember, meg nem hiszi kétség nélkül. 
Mi az előbbi ígéret szerént offerálók magunkat. Kire ő azt mondá, 
hogy még inkább suspicióban hozzuk magunkat, hogy lm per 
tertias personas tractáljuk dolgunkat, hanem jobb magunknak 
ágálnunk. Azzal is megkínálok, hogy mivel neki incumbál az do
log, lássa, az negyven ezer tallért akár mind császárnak s akár 
az vezérnek igírje, csak szerezze meg az dolgot; de ő ugyan az 
előbbi voxán liaereála és marada meg, s azt kezdé tanácsolni, 
hogy Zülfikár aga uram által igírtessük mind az negyven ezer 
tallért az vezérnek, mivel az az dolog csak egyedül az kajme- 
kámon áll császár után. Annakutánna látván azt, hogy ő nem 
akarja magát az dologban elegyíteni, azért hogy fél az kezesség
ről (mivel az mostani levelében nagyságod is azt írja, hogy úgy 
igírjünk, hogy az három conditiók s az mostani segétség dolga 
is meglegyen), megmondok neki, hogy annak ha meg kell lenni, 
mi nem bízzuk csak Zülfikár agára az dolgot, hanem magunk 
is oda megyünk és rígy igírünk az mint igírünk, csakhogy ő is 
azt cselekedje, hogy maga személye szerént általjöjjön az vezér
hez és maga törekedjék, hogy végben menjen az dolog. Arra is 
nem igíré magát, hanem azt mondá, hogy az ő credentionalissával 
megyen által az tolmácsa, s mindegyét teszen, mint ha maga 
volna ott, s az által szűve szerént törekedik az dologban, s úgy 
is leszen jobb nagyságodnak is, s úgy vethet inkább minden 
suspiciót el magáról. Hozá aztán azt elő, hogy az minap az tol
mácsának azt is mondotta az vezér, hogy: Bizony jobb lenne az 
erdélyi fejedelemnek dolga, hogy hatalmas császár oltalma, se- 
gétsége által magyar király lehetne és békével ülne királysága-
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ban nagy gazdagon, de hatalmas császárnak abban mi haszna 
lenne, azt is meg kellene látni; kiben az tolmácsa is megtartá, 
hogy az Égy volt az szó. Azért hogy hatalmas császár szűvét is 
az kajmekám inkább felindíthassa, erre az dologra inkább rá- 
vehesse, jó volna valamit igírni nagyságodnak császárnak úgy, 
hogy ha isten az királyságra viszi nagyságodat, esztendőnként 
valamit adna Magyarország részéről is császárnak és azzal min
denre inkább rá vehetné az vezér császárt is. Mi arra azt mondók 
kegyelmes urunk, hogy arról nincsen nekünk semmi instructiónk 
nagyságodtól s nem merünk az felől semmit szólani. Arról ő azt 
monda, hogy Bodolfus császár is míg békességet tartott előbb 
császárral, negyven ezer tallért adott császárnak Magyarország 
részéről. Ki miért bogy úgy volt, mi is helyben hagyok, de azt 
esmét megmondok, hogy mi ahhoz semmit sem szólhatunk. Arra 
ő is azt monda, hogy o is tudja, hogy arra nincsen autoritásunk, 
hanem ha Zülfikár aga szólana magától úgy, hogy explorálná az 
vezér elméjét. Arra is mi kegyelmes urunk azt mondók, hogy mi 
azt sem mondatjuk vele, ő lássa; de ő neki ugyan úgy tetszék, 
hogy írjunk nagyságodnak felőle, kit ha nem persuadeált volna 
is, ugyan megírtuk volna nagyságodnak. Annakutánna az mint 
nagyságod is megírta s mi is megmondottuk, hogy Székely Mó
zest nem valami megbüntetésre kévánja nagyságod ki, hanem 
azért, hogy mint Bethlen István uram, ottkin ez is bírja jószá
gát és tisztit is s az nagyságod hűsége alatt szolgálja hatalmas 
császárt: arra kegyelmes uram azt monda, hogy Székely Mózest 
kellene inducálni arra, hogy maga jó akaratjából menne ki, mert 
akaratja ellen nem hiszi hogy kiadják; ő arra azt mondá, hogy 
az úgy lehetne meg, hogy ha nagyságodnak vagy asszonyunknak 
ő nagyságának volna valami oly atyjafia, kit neki adna, úgy az 
nagyságod jó akaratjában amaz is inkább nem kételkednék és 
inkább kijőne és úgy nem lenne aztán semmi akadály az dolog
ban. Arra én inegmondáni, hogy azelőtt mikor ittbenn voltam, 
maga kéretett az istenért, „hogy itt ne hagyjam, hanem vigyem 
ki, (talám most is eljőne). 0  ugyan amazt javallásadá tanácsul. 
Kire mi azt mondók, hogy mi ittbenn oly atyjafiát, rokonságát 
nagyságodnak nem tudjuk, mert az ki volt, annak eladása felől 
mikor mi eljöttünk, akkor immár megtalálták volt nagyságodat. 
Ezt kegyelmes urunk azért mondám én, hogy vöttiik vala eszünk
ben még az minap, hogy Aliáné asszonyomon jár elméjek, hogy 
azbeli reménységet letetessünk vele; hanem azt hozzátevők azu
tán, hogy talám Magyarországban vagyon más, de itt nincsen 
Erdélyben. Azután tanácsok! azt, hogy Zülfikár által inducálnók 
az kijövetelre Székely Mózest is előbb, s úgy aztán az ígéret is 
meglevőn az kajmekámnak, talám inkább flectálna az dolgokra. 
Azt is megkérdők kegyelmes uram, hogy az mikor az tolmácsa
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által agálta az dolgot, az igíret dolgához mit mondott az vezér. 
Kire mind maga s mind az tolmácsa, mert az is ott vala, azt 
mondák, hogy mind az császár részére való 20 ezer tallért s 
mind az maga részére való tizezert kevesellette; azt is kérdette 
az vezér, hogy azt az igíretet ki adja meg. Kire az tolmács maga 
monda, hogy 6 azt mondotta, hogy ő nem tudja. Csak ilyen volt 
az törekedése. Keki kegyelmes urunk csak minden tanácsa az 
lön, hogy ő immár elindította az dolgot s ezután ágáljuk mi ma
gunk, s jobb egyszer nagyságodnak úgy végezni, hogy az mos
tani kétséget is üsse ki elméj ékből, ezután valót is távoztasson el 
ezzel az végezéssel mind kétséget s mind ha valami hántásra 
volna akaratjok. Ezféle sok szántalan szók lévén kegyelmes 
urunk ultro citroque mind kétfelöl végre azt concludálók, hogy 
mi magunk kérjünk audientiát és az igíretet csak mind az kaj- 
mekámnak igírjük, mivel ő rajta áll egyedül az dolog, ő is impe- 
trálhatja császártól.

Azért kegyelmes urunk immár látván, hogy ő általa semmi 
nem leszen, hogy idevaló jövetelünk héjában ne legyen, vagy azzal 
inkább hogy így sine aliqua fine menjünk ki, valami nagyobb 
hihetetlenséget hozzunk magunkra s abból veszedelmet, az aka
ratunk, hogy audientiát kérjünk az vezértől s magunk proponál
junk mindeneket sub ea conditione, az mint nagyságod most is 
megigírte és abban is módot keresünk, az mint Székely Mózest 
az kijövetelre inducálhassuk vagy magunk vagy mások által, 
mert magunk nélkül csak Zülfikárra nem merjük bízni, s más 
oly emberünk nincsen, kire bizliatnók. Erre immár szorgalmatos 
gondunk leszen kegyelmes urunk; nagyságodat is alázatosan 
kérjük, nagyságod is mennél hamarább tudósítson minden do
logról bennünket, az mostani segétséget ugyan ne hagyjuk-e el, 
hogy az conditiók inkább meglegyenek vagy mit cselekedjünk; 
mi az nagyságod kegyelmes psrancsolatja nélkül semmire nem 
megyünk, de bátor most elsőben kevés lenne is, csak lenne va
lami, úgy is talám meglehetne az dolog, csak az három conditiók 
cum eodem sensu lennének meg, s ezután is praestálnák. Ha 
penig Magyarország részéről valamit contribuálni kelletik, ab
ban meddig menjünk elő, arról alázatosan kérjük nagyságodat, 
lirecte írja meg, mihez tartsuk magunkat s mennyire menjünk 
elő benne, mert a nélkül, úgy látjuk, nem leszen meg az dolog. 
Az szent isten éltesse sat. Datum ex Konstantinápoly 4. die 
Octobris, 1639., hora quasi octava vespertina.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi

Michael Tholdalaghi m. p.
Stephanus Keőrössy m. p.
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P. S. Az mostan mindjárt való segétsóg dolgából azt monda 
kegyelmes urunk az gallus, hogy az urának írt levelében is nin
csen az úgy írva, sem az három punctumokban nincsen, hanem 
akkor, mikor az szükség kévánja és nagyságod requirálja az por
tát felőle, kit nem difficultál is az vezér.

Külön papiroson: Hogyha*) isten az magyar birodalmat 
nagyságod kezében adja, nekem jobbnak tetszik, hogy annuatim 
pénzt Ígérjen és azzal megmentse magát az várak kévánásától, és 
egyszersmind az dolgot is végben vigye, hogy sem mind éltig bií- 
suljon azok miatt ,· kinek igen-igen titokban kellene lenni s ilyen 
írással írná meg nekem nagyságod, én is csak magam monda
nám meg az vezérnek. Azért kegyelmes uram mind álljon az nagy
ságod kegyelmességén és jó tetszésén, én nagyságodtól várok. 
Az istenért nagyságod tudósítson mindenekről minél hamarább 
bennünket, mert szinte eltelik az üdő, itt ha ugyan nem adnak, 
nem is leszen mivel éljünk, maga bizony nem tékozlással élünk, 
hanem elég fösvényen. Esmét miben procedálhatuuk, nagyságo
dat tudósítjuk. De kegyelmes uram az én tetszésem szerént nem 
jó azt elé is hozni, hogy valami várkéréstöl félnénk, mert aval 
csak szeget ütnénk fejekbe, hanem azután ha valamit olyant mon
danának, akkor kellene megfelelni reá. Az Magyarország részéről 
való athnaméban is okosan kellene beleiratni mindeneket, de ak
kor jó török deáknak kellene itt lenni.

Czím: a szokott a fejedelemnek.

Rákóczg füljegi/zése: 15. die Octobris Porunfbáknál feleki pisztrángom 
patak mellett reggel 11 s 12 óra között 1639. liavasalji vajda deákja Já 
nos deák.

Eredeti, Tlioldalaghi írása.

X I. 1639. o k t ó b e r  7.

Az úristen ő fölsége minden idvösséges és jó szerencsés já
rással áldja meg kegyelmeteket.

19. et22. die Septembris írt kegyelmetek leveleit az elmúlt 
estve öt és hat óra között küldé meg az havasait vajda, s 
mint, hogy lőtt audientiája **) s micsoda becsülettel kegyelme
teknek, mit mondhatunk, bizon elég szomorúan értjük, mert az 
inkább mi reánk esik gyalázatja. Facientia! Csak egyéb módon 
lenne jó  fundamentumos kimeneteli dolgainknak, mégis köny- 
nyebb lenne; azon is legyen, mennél hamarább kivegye viszszdját 
kegyelmetek minden dolgoknak, mivel ím ujobban Jakusit jií 
hozzánk. Az vezérnek 19. írt levelében kegyelmetek úgy tudó

*) **) A cursivval szedettek titkos jegyekkel,
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sít, hogy már arra ment kegyelmetek, az mit az silictárnak 
akart volna is adni e's az mufftinak is, mind az kajmmekámnak 
adja, kit mi is helyben hagyunk; sőt ezzel többítjük mi ezt, hogy 
ha úgy adják meg igazán, tökéletesen mindenekben az 3 punc- 
tómról az assecuratoriát, az mint mi kívánjuk s bevitte kegyelme
tek, ad extremum bár az kajmmekámnak kegyelmetek megígérje 
az húszezer tallért is, ezfelett 200 meddü tehént is, vagy 2000 
be rbécset i s ; sőt ha semmi lőtt okon az muffti és silictár passa jó  
akaratja nélkül kegyelmetek végben nem vihetne, in tali casu az 
silictárnak 3000 avagy ad summum 4000 tallért, az mufftinak 
2000 megígérjen bátor kegyelmetek. De az istenért, jó  szerencséte
kért s telketek idvösségeért kérlek benneteket, az mit mennél keve
sebb expensával végben vihettek, azt cselekedj e kegyelmetek, hi
szem jobb, hogy kegyelmeteknek tegyünk részt belőle, mind semmi 
(így) oda adni. Mi nem bántuk volna, ha kegyelmed Tholdalaghi 
uram csak maga is az vezérrel szemben lőtt volna is ; az izenetire 
kegyelmed igen illendő választ tött s mi magunk is hitünk sze
rént írjuk: csak együtt kegyelmetekkel országostól tartsanak meg 
mind szabadságinkban tökéletesen s adják meg illendő becsüle
tünket, s mindenek ellen oltalmazzanak meg is, s magok is ne 
bántsanak, háborgassanak, mi bizon igaz hívek leszünk, tölök el 
nem szakadunk soha is ; hiszem ha más szándékunk volna, gyer
mekinket nem igyekeznénk ittbenn telepíteni meg. Az végbeliek pa
nasza, isten bizonyságunk, mind hamis és illetlen, hiszem nyilván a 
példa, mennyi falunak adóink két ízben nekik dézmáját, melyet 
azelőtti fejedelmek idejében mindenkor bírtak. Az csavargókat 
soha úgy nem kergették, fogták, büntették, mint mi időnkben, in
nét semmi bántódások nincsen. Az munkácsi dologról ím két írá
sát küldtük be kegyelmeteknek] Szalánczi uramnak, abból meg
értheti kegyelmetek, az sem mi rajtunk múlt el, mert ha akkor is 
megadták volna az mi kívánságunk szerint, az atnamét, ki mellett 
megtarthattuk volna az res mobilist is, mi bizony oda adtuk 
volna nagyobb részét, de soha úgy nem impetrálhatnák, kiről 
maga is Szalánczi uram bizonyság lehet; s noha utoljára, isten 
látja, Munkácsot is oda engedték vala, mert segítséget sem igéré- 
nek, mi mégis addig industriálkodunk, megtartottuk, kivel ez 
szegény hazának, magunknak is minemű hasznára lőtt, érzettük 
már kegyelmetekkel együtt hasznát. Ittbenn mi igen jó  vigyázat
ban vagyunk, az egész székely séget ez elmúlt héten mind megmus
trálták ; egyéb módon is jó  állapottal s vigyázattal vagyunk, ide 
ki semmi rezgelödéseket nem vehetjük eszünkben, maga bizony 
valóban vigyázunk mindenfelé. Ha az persával meg nem békéit, 
csudás dolognak látszanék, derekas dologhoz ha kezdene. Omer 
aga bemenetele után s mindeddig kegyelmetekre hízott dolgaink
ban mennyire mehetett elő, hova hamarább tudósítson róla. Mi
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istennek hála Lekével s tűrhető egészséggel vagyunk. Igen száraz 
iidőnk jár, nem vethetnek az emberek. Adja isten, szerencsés hí
reket hallhassunk kegyelmetek felől, és rövid nap szerencsés órá
ban is láthassuk kegyelmeteket, amen. Datum Albae Iuliae die 
"7. Octobris, anno domini 1639.

Az munkácsi jókból úgy kellett volna nekünk részt adnunk, 
ha mi azokat megtarthattuk volna ; de hiszem tudja kegyelmetek 
maga jól, mi bizony megadtuk és mindenről contentáltuk Csatári
nét, melyekről nekünk káptalanban költ generális quietantiánk va
gyon. Mi tökéletesen megnyuguttuk elménket abban, hogy ha 
most szinte mindenekből jó  választ adnak is, bár az assecuratoriát 
kívánságunk szerént adják meg is ; de ahoz úgymint vdltozhatat- 
lanlioz nem kell támaszkodni, elég példa az két (Hátországok 
állap«,tja, az magunké is: 1633. atnamét ada császár, mind erdélyi 
fejedelemségünkben s mind magyarországi uraságunkban megol
talmaz, de mi lön ezelőtt, tudja jól kegyelmetek, ezután is ilye
nek lesznek öle; de ezt nekünk azért kell cselekednünk, se űk, sem 
mások mi reánk igazán s méltán ne vethessenek, hogy mindent 
meg nem próbáltunk volna, tessék mindenek előtt s kiváltképpen 
isten előtt az mi ártatlanságunk és igaz igyunk, kiben minket le
hetetlen, hogy az úristen elhagyjon. Onnat felöl jó  akaróink ilyent 
adnak értésünkre, az török jó  akaratját tölünk ezzel is akarnák 
elidegeníteni, hogy ne örüljön az porta annak, ha mi erősödünk, 
és sok s nagy hatalmas rendekkel confoeder álunk, birodalmunk ter
jedne, mert jövendőben maga ellen fognánk azzal élni, példa az 
szalont«.i harcz s több effélék; akarják corrumpálni őket, de vi
szont kegyelmeteknek is idején ezek ellen kell orvosságot keresni. 
Tegnap juta ide a budai vezérnek is egy főembere, ki Abaza 
passa mellett is, a mint maga ma reggeli audientiájában mondá, 
tiz egész esztendeig lakott, szóval is csak izente a mit levelében 
írt, kinek igaz mássát ím kegyelmeteknek megküldtük.

Bizony tudna mostfélni az német, mert igen rosszul vagyon ; 
az szabad városokkal még az német praesidiomat be nem vétethet
ték, most is 600 németet hoztak alá az végre, hogy az városokat 
megijeszszék, bevétessék vélek; rövid nap meghalljuk, mi leszen; 
minket, per tertias personas bizony valóban szorgalmaztatnak. No 
késsék kegyelmetek mindenről tudósítani éjjel nappal. 7. die Oc
tobris reggel 9 órakor.

írjatok az tengeren túl való dolgokról is, akar-e nem-e bé
kéim az persa; az fővezérnek miért kell meghalni; igyekezi-e az 
persa Babilloniát viszszavenni, avagy csak egyáltaljában meg 
akar békéim császárral. Ha ártatlanságunkért s hűségünkért go
nosz akaratját veszi eszében kegyelmetek az portának, éjjel nap
pal írjátok meg. Az magaviseléséből a budai vezérnek jó akaratját 
tapasztalhatjuk, ez embert Pécsről bocsátá ide, holnap mi is
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ismét visszabocsátjuk; Budáról ismét főemberét fogja ide kül
deni, ez azt mondja.

Innen kezdve a fejedelem írása: Mivel immár az adónak 
beküldésének ideje jelen volna, ki készen is vagyon mindenkép
pen, de örömest egy útból s költségből kettőt nem örömest ten
nénk, tudósítson kegyelmetek éjjel nappal, remélhetni-e az bárom 
punctom impetrálását, tudhatnánk magunkat ahoz alkalmaz
tatni az végre is, hogy bizon az pataki tárházból kell kitelni 
nagy részént az adandó summának is, azt is hozathatnánk ide
jén be; azért tudósítson kegyelmetek minél hamarább. Az Sza- 
lánczi uram leveleit kegyelmetek kihozza, el ne veszszenek. Az 
életemet merem hozzá kötni, csak az porta viselné most keményen 
magát s ne adna jó szót az németnek, az mily rosszul oda fel van
nak, az hét vármegyét ha mind nem is, de az Tiszáig ide tudnánk 
tőlök nyerni, bárcsak az budai vezér kezdene táborozni Budánál, 
s mi viszont indulnánk meg ottan csak Váradik is. Ha olyant 
venne kegyelmetek eszében, hogy jövendő nyáron császár Ma
gyarországra akarna indulni, inkább az istenért abban munkál
kodjatok, elméjeket arról elfordíthassátok; ha külömb reuiedi- 
ommal nem lehetne, az lengyelekre kellene őket incitálni, kinek 
elég ratióját adhatnátok.

Ősim: hiányzik.
Eredeti.

X II. 1639. o k t ó b e r  8.
Életünkig való alázatos hűségünket, jámbor szolgálatun

kat ajánljuk nagyságodnak sat. Áldja meg az szent isten nagy
ságodat sat.

I tt  való állapatunkról alázatos írásunk által akarók kegyel
mes urunk nagyságodat tudósítani. Az mint írunk vala kegyel
mes urunk nagyságodnak az gallusnak *) hozzánk való magavi
seléséről és arról is, hogy immár magunknak kelletik elkezdenünk 
az dolgot voltaképpen, azt immár elindítottuk, kire az vezér az ő 
illetlen mostani (kiváltképen hozzánk) magaviselési szerént oly 
akadályosan tőn választ Zülfikár aga uram által, kiváltképpen az 
derék dologra, az kiben azt, hogy keveselli az igíretet s mind azt, 
hogy nem hiszen nekünk és neheztel is reánk, egyszersmind való
ságosan kimutatá s mondatá. Mindazáltal azt izené, hogy az 
mint az ajándékot hoztuk s beadtuk, arról böcsületes választ ad
nak és hétfőn audientiánk lévén tőle, elbocsát bennünket, de az 
derék dologról semmi választ nem ad, mert azzal az negyvenezer

*) A cursivval szedettek titkos jegyekkel.
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tallérnak igíretdvel, melyet Húszain passa által igírtiink volt csá
szárnak, kit meg nem adtunk, ez mostani dolgot is akarnék vég
ben vinni, mintha egy hagyítással két madarat akarnánk ütni és 
fogni, de immár semmit nem hisznek. Annak más okát is az mun
kácsi dolgot mondják, azért csak választ is nem adnak kéván- 
ságunkra. Ezféléket többeket, sokakat izene, kiket micsoda szível 
hallottunk, vöttünk kegyelmes urunk, nagyságod bölcsen megitíl- 
heti, melyek ellen valahol mi is mit találtunk, mindeneket felke
restünk s lígy töttünk választ. Most immár mégis valami kicsiny 
reménységet vöttünk, hogy az derék dologról is jó választ adnak 
és úgy bocsátnak ki nagyságodhoz bennünket, kiért mi is azt 
i gír tűk hogy ha azt cselekedik, hogy innen kimenetelünk után 
negyvenöt napra az adóval együtt az summát is beküldi nagysá
god császár számára, és az kajmekániéra negyvenezert, Zülfiká- 
réra háromezert, kiért vagy kire nézve ők is kevés hitelt adván 
reménységet is úgy adtak, az ki ha meg nem csal, az audientia 
meglévén hétfőn az ő Ígéretek szerént, azon héten az innen kiin
dulásunk is mind együtt Maurer urammal megleszen. Azért ke
gyelmes urunk kévántatik, hogy az adót és azt az summát nagy
ságod most az magáéból kiolvastatván, hiszem azután az ország 
megadja, Brassóban szállítsa míg mi kiérkezünk, és az bejövő 
követ is az ki leszen, legyen oly készen, hogy akkor mindjárt in
dulhasson, hogy ne legyen fogyatkozás az dologban.

Ügy értjük kegyelmes urunk igen titkon, hogy az Lupul 
fenyegetődésére is, de nem cselekedetre, innen belől volt okadás 
még az leány hozása előtt, kiben csak az nagyságod magaviselé
sét akarják próbálni, segíti-e meg nagyságod Máté vajdát vagy 
nem, kivel okot találhassanak az nagyságod ellen való indulatnak 
és gonosz cselekedetnek, kire ha okot találnak úgy, hogy nagysá
god segétséget ad neki, azalatt az adó is idején be nem jő, bizony- 
bizony mind az oda fel való állapatunkat s mind az itt alatt valót 
elvesztjük emberi mód szerént itílve, mert az tavaszszali hadra 
való menetele császárnak igen-igen bizonyos s úgyis mondják, 
hogy az lengyelekre leszen; ki akármelyfelé legyen, de bizony mi 
rajtunk kezdik el, ha most abban okot találnak. Immár mit cse
lekedik nagyságod, az az nagyságod bölcs itíleti, de nekünk jobb
nak tetszenék az vesztegségben létei. Ez indulatot most Máté vaj
dának is megviszik szolgái. Az tatár hánnak, ki az Lengyelor
szágra való menetelt kérte, meg vagyon immár parancsolva, hogy 
az mit tud cselekedni, hátra ne hagyja, úgy értjük.

Hogy nagyságod az hadakat írta hogy megmustrálta még 
most jó idején, azt mi magunk megmondottuk, hogy az oda fel 
való készületért cselekedte, ki ugyan úgyis vagyon, hogy ennek- 
utánna ha Lupul hamisan azzal is kezdene vádolódni, akkor meg
mondhassuk, hogy lám mi jó idején megmondottuk, hogy mi
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végre lőtt az az mustra, nem ő ellene. Ha vagy jó válaszszal vagy 
ellenkezővel bocsátnak el, de ha elbocsátnak, nagyságodnak ke
gyelmes urunk esmét értésére adjuk szorgalmatosán. De ezekre 
hogy így legyen nagyságodnak gondviselése, az istenért igen alá
zatosan kérjük nagyságodat, bizony az nagyságod és hazánk java 
s kára, kit] isten eltávoztasson, forog benne, kiknek sok okait 
az kiket számlálnak, ha isten kiviszen bennünket, nagyságodnak 
magunk mondunk meg. Az szent isten éltesse sat. Datum Con- 
stantinopoli 8. die Octobris, 1639., in aurora, sed nondum aperta.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

Külön papíron: Mivel az itt való állapathoz képest kimene
telünk kétséges, azért az mit értettünk, azokban kettőt megírtunk. 
Mikor császárral szemben voltunk és az követség-mondás közben 
az nagyságod nevét kezdettem volna emlegetni, mint valami nagy 
indignatióval szemét rólunk elfordítván császár az vezérekre néze, 
s azok csakhamar egymás után ketten is megszólítának, hogy ne 
szóljak, és úgy félben kelbe szómat hagynom, úgy jövénk ki. 
Akarván per tertias personas császár elméjét is expiscálni, hoz
ták elő Székely Mózest hogy nem promoveálja ; kire csak azt mon
dotta, hogy míg okot nem ád arra; nagyságod, addig az nem lehet, 
most meg ha el [jött], üljön veszteg. Ez két dologban mind az gyű- 
lölséget s mind az okkeresést eszünkben vehetjük kegyelmes urunk; 
ezek penig bizony így vannak, egyiket szemünkkel láttuk, másikat 
bizonyosan értettük. Most mindezeket az egy adónak idején való 
beküldésével és az másik summával nyomjuk le, ha azt idején be
hozzák, és úgy mehetünk elő az más dolgunkban is. immár kegyel
mes urunk álljon az nagyságod bölcs itiletin.

' Czím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem följegyzése : 17. die Octobris 16.Ί9. reggel 8 és 9 óra között 
bogarason kívül az mezőben Sárkány felől.

Eredeti, Tholdalaghi írása.

X III. 1639. o k t ó b e r  14.
Életünkig való alázatos hűségünket, jámbor szolgálatunkat 

ajánljuk nagyságodnak sat. Áldja meg az szent isten sat.
29. die Septembris írt nagyságod kegyelmes parancsolatját 

tegnap nyolcz órakor tájban hozá meg az nagyságod postája 
Ferencz (az késedelemről azzal menti magát, hogy Bukoresten
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kellett megkésni), kiből az mostani kegyelmes parancsolatját ért
jük, kire csak breviter az üdőhöz képest kellett kegyelmes urunk 
nagyságodnak választ írnunk.

írtuk volt nagyságodnak 8. die praesentis, hogy ad 10. diem 
igírt audientiát az vezér, mely audientiára kegyelmes urunk el- 
menvén, úgy hiszszük, hogy közel két óráig csak magunkkal be- 
széllett, ő nagyságának is az mi megmondó szava volt s nekünk 
is az szerént, semmi el nem maradott benne megmondatlan, kit 
isten azt adván, az mi szükséges lenne, nagyságodnak mi magunk 
referálunk. Most azért, hogy nagyságod bizonyos értelmet vehes
sen és ahoz képest tudja dolgait dirigálni, csak breviter ím 
megírjuk.

Az mint kegyelmes urunk hatalmas császárunk áldására 
és látogatására az ajándékokkal nagyságodtól beküldettünk volt, 
kiket be is adtunk, követségünket is megmondottuk az mennyire 
lehetett, arról való válasz-levelét most készítik. Az mi az más 
dologról való választ nézi, arról magát igen sok és bő szóval de- 
clarálá az vezér és categorice választ tőn szóval az maga részé
ről, az kinek summája kegyelmes urunk csak az, hogy teljesség
gel neki megindulásunk *) nem, tetszik, hanem hogy veszteg legyünk 
azt parancsolja ; az három conditiókban egyiket is nem compro- 
bálja, kinek ratióit kegyelmes urunk nagyságodnak magunk refe
rálunk, ha isten megengedi. Hogy arról is írás által adjon ő 
nagysága választ, azon kérők ő nagyságát; de nem cselékedé, olyan 
ratióját adá, hogy arról neki is szóval hoztunk követséget s ö is 
úgy ad választ. Az levelet kegyelmes urunk ha kezünkben vehet
jük, itt nem késünk, nagyságodhoz menni sietünk.

Omer aga is még kegyelmes urunk itt vagyon. Mivel ő az 
budai vezértől nemcsak az passának és többeknek, hanem magá
nak is hatalmas császárnak hozott volt levelet, arról az vezér 
neki csak magától azt mondá, hogy választ nem adhat, hanem 
császárral szól felőle és császár ad választ s ő is úgy ír magától 
is választ neki, és Omer agát is úgy bocsátja el. Az budai passa 
kegyelmes urunk bizony valóban szíve szerént s mind emberei is 
ittbenn törekednek az dologban, hogy az uroknak kedvek szerént 
való választ vihessenek, de ez az gonosz ember mind meggátold ; 
kihez képest úgy hiszszük, hogy neki is csak olyan válasza leszen 
mint nekünk, sőt az mint látjuk, arra is nehézsége vagyon azért 
az vezérnek.

Az német internuntius kegyelmes urunk még szemben nem 
volt az császárral; azt halljuk, hogy causálják itt, hogy ajándé
kot nem hozott, az az oka az szemben nem léteinek.

Az levelünket kegyelmes urunk kezünkhöz vevén, mikor

*) A cui'sivval szedettek titkos jegyekkel.
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innen kiindulunk, akkor az általutakon elől elkiildvén, nagy
ságodat esmét mind Htunkról, indulásunkról tudósítjuk az 
posta által.

Az leveleket kegyelmes urunk az vajdától fogyatkozás nél
kül mind meghozták. Az leányt meg fogják adni vagy eddig is 
megadták Vaszilia vajdának; csak ötven lőterek pénzen és egy 
nehány nyuszt békésen vötte innen is meg. I tt is az ő emberei az 
indulat ellen azzal menték magokat, hogy az menyegzői lakoda
lomra hivatta volt fel az boérokat, nem egyébre, mert itt igen 
állatták az havaseliek ellenek az dolgot, kit mi is az mint illett, 
annyiban segétettünk csak. Az persa felöl elegyes hír vagyon, 
kihez képest itt is titubálnak az emberek ; megvilágosodván nagy
ságodat arról is tudósítjuk. Az fővezért ő nagyságát úgy értjük 
kegyelmes urunk, hogy oda által telel, nem jő he az őszön, de 
inkább hihető, hogy másuva bocsátják telelni az irigyet, és az le
szen az kajmekám fővezérré. Mi kegyelmes urunk, ha még is 
ugyan nem adnak semmit, az mint eddig, bizony félünk, hogy 
adósság nélkül ki nem mehetünk. Az adónak megindítását ke
gyelmes urunk nagyságod ne késlelje, annak megindítására min
ket ne várjon, jobb, hogy vagy Bukorest táján találjuk elől, vagy 
innen az Dunán, mert az vezér ő nagysága is sietteti, és az mi 
magunk javáért úgy kell kegyelmes urunk lenni, hogy hamar be
érkezzék. Elhigye kegyelmes urunk nagyságod, hogy bizony pe
riculum forog in mora.

Az czifrákkal kegyelmes uram én bizony az clavis szerént 
ennél jobban nem tudok írn i; de nekem úgy látszik, hogy az cla- 
vistól semmiben nem külömböz az írásom. Az szent isten éltesse 
és tartsa meg kegyelmes urunk nagyságodat és engedje, hogy 
mi is jó szerencsés és hékességes állapattal láthassuk hamar 
nagyságodat. Datum Constantinopoli 14. die Octobris bora quasi 
secunda matutina, anno domini 1639.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

Külön papiroson: Az itt való állapothoz képest értvén az 
palatinus uram írásait, én nekem az tetszik kegyelmes uram, hogy 
arra felnézzen nagyságod, hogy ne maradjon csak az földön az 
kettő között; de annak igen-igen sub rosa kellene lenni, kivel nem 
is kellene késni, még az dolog kinyilatkoznék, addig míg onnat 
valami lenne; valami keménységet is kellene mutatni, de az do
loggal is nem kellene késni, mert itt nem áll az titok sokáig, s ha 
kimegyen, hogy itt nem. akarják az dolgot, azután nem leszen 
haszna., itt penig bizony nem akarják, mert ezt. az vezért, megtol-
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főtték Budán s csak kevés híja, hogy nem német,; akkor kellett 
volna nekünk is megtöltenünk, mikor ö az ajándékot küldötte volt, 
most miénk volna. Nagyságodnak alázatosan könyörgök, írásom
ról kegyelmesen megbocsásson, az mit jobbnak látnék, azt írnám, 
ha tudhatnék, az nagyságod javára.

Külön kis papiroson: Ha urunktól ő nagyságától levél jőne 
hozzánk nagyságos uram, az ki hozza az leveleket, jöjjön az de
rék utón Faki és Erekely felé, és onnan Szaraj felé, hogy talál
hassuk elől az levelekkel, nagyságod parancsolja meg nekik.

Ozím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem följegyzése : 23. die Octobris anno 1639. Meggyes délest 4 
óra u tán  liavasalji vajda postája.

E redeti, T h o lda iagh i írása.

X I Y . ] 639. o k t ó b e r  20.

Életünk fogytáig való alázatos hűségünket ajánljuk nagy
ságodnak sat. Áldja meg az szent isten nagyságodat sat.

Az estve úgymint 19. die Octobris érkezék Szilágyi János 
az nagyságod kegyelmes parancsolatival, melyeket ma mind elol
vastunk, az nagyságod kegyelmes parancsolatját értjük; annak- 
előtte is az mint írt volt nagyságod Réthi uramnak, az uj gallus 
oratorral hogy mit közöljünk és indítsunk az vezér ő nagysága 
előtt, értjük, de még az uj orator he nem jött. Interim nekünk az 
vezér ő nagysága választ ada szóval, kit immár megírtunk nagy
ságodnak, várnók csak azt, hogy ha elkészülnének az levelek és 
megindulhatnánk innen, azokról most is nem tudunk nagyságod
nak egyebet írni, ha kimehetnénk, az választ bővebben magunk 
vinnők meg; az mennyiben lehet s illik, procedálunk az nagysá
god parancsolatjában. Még kegyelmes urunk az német internun- 
ciussa szemben nem volt hatalmas császárral. Még nekünk sem 
gazdálkodtak semmit; ha mit küldene nagyságod, bátor az út
ban érnének vele elől, mert innen adósság nélkül ki nem mehe
tünk, küldlietnők vissza az adósságot az creditoroknak. Semmit 
azoknál egyebet, az mint 14. írtunk nagyságodnak, most is nem 
írhatunk; az többit magunk akarnék megmondani, ha kimehet
nénk ham ar; azután semmi dolgok nem újultak. Szilágyinak azért 
kellett késni kegyelmes urunk, hogy mi olyan reménységgel lé
vén hogy innen megindulhatunk, azt izentiik volt az nagyságod 
postájának, hogy az mi derék utunkon jöjjön, hogy elől találhas
suk s azért került arra. Az szent isten éltesse és tartsa meg ke-
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gyelmes urunk nagyságodat. Datum Constantinopoli 20. die Oc
tobris, anno domini 1639.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

Egy darabka 'papiroson: P. S. Noha kegyelmes urunk az 
mint írtuk hogy az vezér ő nagysága szóval választ adott, az 
ugyan úgy vagyon, de ma annak 11 napja vagyon, hogy az leve
let várjuk, ki még nincsen, ahoz képest bizonytalanok vagyunk, 
mikor mehetünk ki innen. Nagyságodat alázatosan kérjük, az 
költséggel ne késleljen értetni bennünket mennél hamarább lehet, 
mert itt is nem tudjuk kitől kérjünk, az adósok most is minden
nap szorgalmaztatnak az árpa, széna, kenyér, hús s bor áráért. 
Az minemű orvasságot nekem adott volt kegyelmes uram nagy
ságod az szemfájástól valót, küldjön egy conpolnacskával. *)

Egy más szelet papiroson: P. S. En **) félek, hogy későre 
megyek innen haza az harmadévi dologért, az mint itt az szél f  ii 
felőlem, kiről, ha lehet, ezután többet írok nagyságodnak. Az titok
írásbeli vétkemről nagyságod kegyelmesen megbocsásson, eléggé 
igyekezem igazán írni, de ha nem lehet, én is talám nem lehetek 
tudósabb az tanítónál, quia non (így) discipulus non est supra ma
gistrum.

Ozím : a szokott a  fejedelemnek.

E redeti, T holda laghi írása.

XV. 1639. o k t ó b e r  24.
a)

Életünkig való,hűségünket, jámbor szolgálatunkat ajánljuk 
nagyságodnak sat. Áldja meg az szent isten nagyságodat sat.

Mostani állapatunkat alázatos írásunk által akarók értésére 
adni nagyságodnak. Ma, ha megvirradhat, két hete leszen, az mikor 
az kajmekám ő nagysága verbaliter minden derék dolgokról igen 
sok szóval választ ada. Az ajándékoknak bevételét az mely levelé
ben hatalmas császárunk bevötte,azt az levelet két nap alatt monda 
hogy elkészítteti és magunkat is az budai vezér emberével Omer 
agával együtt elbocsát, minket nagyságodhoz s amazt Budára; 
de mi legyen bizonyos oka, még azolta mind itt tartóztat oly

*) Kompona =  mérleg Háromszéken.
**) A cursivval szedettek titkos jegyekkel.
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reménységgel, hogy ím ma s holnap elbocsát, de immár meg- 
kétségesedtünk benne, hogy nem leszen. Omer aga is csak így 
vagyon mint mi. Ez mostani négy nap alatt való divänra halasz
tott vala igen sok sollicitálásunkra hogy erről el nem múlik, 
elbocsát, kiben csak ma és holnap vagyon hátra; inkább azt 
hiszszük, hogy az mostani elbocsátásunk is csak úgy leszen mint 
az többi. Azt mondják közhírrel, hogy Buda felé küldött fel és 
onnan vár bizonyos h ír t; de az mikor leszen s mi leszen, nem 
érthetjük; miért kellett volna annak lenni, nem tudhatjuk, holott 
itt vagyon az budai passa embere, ki után más is jött úgy ért
jük, de azt eleiben sem vitték, hogy inkább azt itt ne tartóztas
sák mint Omer agát; ha küldtek, az mint mi értjük, nyílva más
hoz küldték, nem az budai vezérhez, kiből azt coniecturálhatjuk, 
hogy sem az ő, sem az mi jónkért nem küldték, hanem inkább 
ellenünk való dologért, mert *) az az ember ellvigyje nagyságod 
hogy nyilván való gonosz akarónk. A fűvezér Musztafa passát 
nyilván mondják hogy egy holnapra vagy inkább azelőtt tiz nap
pal is beérkezik, kinek bejövetelire nagyságodnak kegyelmes 
urunk úgy kellene az adót beérkeztetni, hogy ha immár ez az 
vezér gonosz akarónk, az lenne jó  akarónk. Elhiheti kegyelmes 
urunk azt nagyságod, hogy az mi eleink nem szokásból való jó  
akaratjokból ígérték volt ide az adót és ajándékot, hanem orszá
gok és magok s posteritássok veszedelmét akarták aval, praeca- 
veálni, maga akkor nem volt ilyen spiccen az dolog, mint most, 
mert erejében volt az keresztyénség s volt volna hova bizniok ezek 
ellen, de mégis nem ahoz bíztak, hanem az adással vötték eleit 
dolgoknak, ki által mind eddig nyuguttak az maradékok. Minket 
azért azt reméljük kegyelmes urunk hogy arra nem várakoztat
nak, s ha kiboesátnak, el is megyünk, hogy nagyságoddal ma
gunk szólhassunk, kinek szükséges is lenni.

Yezérek itt kegyelmes uram ezek vannak mostan: az kaj- 
mekám ő nagysága Mehmedt passa, az sziliktár Musztafa passa, 
1 )eli Húszain passa, Ahmedt passa ki erdélyi fiú, Musza passa 
ő nagysága, az bosztancsi passából lőtt Mehmedt passa és az 
tefterdár Ibraim vezórpassa; ezeknek kellene kegyelmes urunk 
mind ajándék. Ezeken kiül tudja kegyelmes urunk nagyságod 
mind, kiknek kévántatik; ha periig többíti is nagyságod, hiszem 
híve leszen nagyságodnak az ki behozza és helytelen helybe nem 
adja k i; az mi periig az superfluum leszen, az titokban lehet, 
hanem urgente necessitate úgy nyúljon hozzá. Az istenért ke
gyelmes urunk nagyságod kegyelmesen megbocsássa, de egy 
szóval kiírva itt az nagyságod méltóságos személye vagyon csak 
ódiumba, kit magunk akartunk megmondani nagyságodnak s

32*
*) Λ cursivval szedettek titkos jegyekkel vannak írva,
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meg is mondjuk az ra tióit. ha kimehetünk, de az az mikor leszen, 
talám későn kezdene lenni, jobbnak itíltük, hogy nagyságod 
értse, ne legyünk akkor mi bűnösök, hogy tempestive értésére 
nem adtuk nagyságodnak. Tudjuk azt is, hogy az miérettünk 
vagyon nagyságodon, és ha mi leszen, kit az isten lenni meg ne 
engedjen, tudjuk azt is, hogy nekünk, az kik igaz hívei vagyunk 
nagyságodnak, együtt is kellene szenvednünk mind jót, gonoszt, 
s azért akarjuk az nagyságodnak való értésére adásunkkal idején 
praecaveálni, hogy nagyságod is in tempore praecaveálhassa, 
quoniam tela praevisa minus feriunt. Ha mi dolog leszen ke
gyelmes urunk, esmét Szilágyi uram által nagyságodat, az mit 
érthetünk, mindenekről tudósítjuk, most azért hagytuk ittbenn 
ő kegyelmét.

Parancsolja utólszori levelében kegyelmes urunk azt is 
nagyságod, hogy arról is tudósítsuk nagyságodat, ha az persával 
lehet-e az békesség nem-e. Ki felöl azt értjük bővebben, hogy nem 
leszeng az mely fűkövetnek ide kellett volna jönt, azt mondják 
felöle, hogy Babillonia alá jött volt, ott megverekedvén esmét visz- 
szament. Azért itt mind azt beszélik kegyelmes urunk, hogy eljtí 
az f  űkövet, az ki által megleszen az békesség.

Azt is akarja kegyelmes urunk nagyságod érteni, hogy 
miért kellett meghalni az f  ővezérnek. Az felől azt értjük, hogy 
az mely fükövetnek ide kellett volna férni, az odament volt őhozzá 
s visszabocsátotta, kinek nem kellett volna lönni; de csak ab
ban áll dolgok, hogy az itthon való annak életét s az ennek nem 
akarja; ha megjű, olyan hír vagyon felölök, hogy valamelyiknek 
de holta leszen.

Isten után kegyelmes urunk abban lehet megmaradásunkban 
egyik reménységünk, ha oda által az békesség meg nem lenne. Az 
istenért kegyelmes urunk az mit innen írunk, legyen igen titokban, 
mert bizony jű és megyen az sok kim s ha meghozzák ide, hogy 
mi írtuk meg, ide veszt nagyságod bennünket,; most is félő néme
lyikünk dolga,, mivel immár is meg vagyon annyira mondva, az 
kajmekámtól én felölem, hogy: Az az áruló eb five be Lupul ellen 
tizenkétezer emberrel s az mene arczczal hatalmas császár zászló
jára és úgy kelle Lupulnak visszafutni; kit immár császárnak is 
bemondott, ki miatt bizony sokszor nem ahiszom jó álmot. Azért 
kegyelmes uram ha mit kell is szenvednem, előtte el nem futok, 
csak az istenért az istenért kérem nagyságodat, az én szegény ár
váimat, ne hagyja nagyságod, mert, ha, mit szenvedek, nagysá
godért szenvedem, ki ellen isten s azután az reménységem, hogy 
nagyságodra nézve idő előtt most még nem bántanak nyilván, 
hanemha az útban titkon.

Költségünk kegyelmes urunk bizony nincsen ; én két kaf- 
tányomat, kinek egyikét házul hoztam volt az végre, hogy el
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adjam ős szegény leányimnak vegyek az árán valami matériát, 
azt 7000 oszporán adtam el, és az kit akkor adtak volt miitor 
császárral szemben voltunk, azt kétezer nyolczszázhatvan oszporán 
adtam e l; azoknak is az árában immár nincs 2000 oszpora, mind 
magunkra költ. Keőreössi uram is kölcsön is kért, kaftányit is 
adta el, azt hiszem, az is elkölt, maga bizony elég parce élünk. 
Az szent isten éltesse sat. Datum Constantinopoli 24. die Octo
bris, 1639.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

J*. S. Az adót kegyelmes uram ne késlelje nagyságod és 
az vezérnek való ajándékot, mert vagy egyik vagy másik, de az 
adó bejövetelekor fűvezér leszen ittbenn, és annak illendő ajándé
kának kellene lenni. Azért kell sietni az adóval, hogy annak későn 
való hozásával is ne cciusálhassanak ellenünk.

Egy különálló kis lapon: Az mely erdélyi fiú Alimedt 
passa felől írtam nagyságodnak, bizony az hazájához való jó 
affectus benne vagyon, igen kedves ember is császárnál, az 
Murteza passa felesége vagyon nála; ha annak privatim va
lamit küld nagyságod, igen hasznos lenne, mert még az fű- 
vezérségre is mehet; most kellene jobb akarónkká csinálnunk 
annál is az mint vagyon.

Az gallus uj követ mégis be nem jött kegyelmes uram, 
maga most immár egy nehány naptól fogva jó szól jár, kivel 
Angliából is jött hajó. Kenán passa mázul. Az német követ is 
még császárral szemben nem volt.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

A  fejedelem, füljegyzése: 3. die Novem bris Meggyes 1639. délest 3 és 
■1 óra  k ö zö tt m aga szolgája.

b)
Egy különálló féltvén czímezve és Tholdalaghi M. pecsétjé

vel bepecsételve:
P. S. Az leveleket immár kiadtam vala kegyelmes 

uram az kalarásnak kezemből, mert attól akarom vala el
küldeni, hanem azután gondolám, hogy magam szolgámat is 
küldjem ki, és ez üdő alatt juta hírem, hogy az uj gallus orator 
hajója magával együtt elérkezett, kihez képest tálam csak el kel
lene kezdeni, de csak in suspenso kellene kevéssé tartani az né-
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metíd való békességet, tatám az valamit efficidlhatna az dologban; 
kiben ha mit érthetnénk, Szilágyi uramtól tudósíthatjuk csínét 
nagyságodat. De az adót ne késlelje kegyelmes urunk nagy
ságod. Az posta ha jő, az derék úton jöjjön, hogy találhassuk 
elől. Constantinopoli 24. die Octobris, 1639., prope vesperam.

Ezen külön levél czíme : In  m anibus illustrissim i dom ini dom ini p rin 
cipis T ranssylvaniae sat.

E redeti m indkettő , T lio ldalaglii írása.

XYI. 1639. o k t ó b e r  29.
Életünk fogytáig való alázatos hűségünket, jámbor igaz 

szolgálatunkat ajánljuk nagyságodnak sat. Áldja meg az szent 
isten nagyságodat sat.

Az nagyságod 16. Octobris nekünk írt kegyelmes parancso
latját tegnap reggel adá meg az posta; az 18-kon írottat az Máté 
vajda ő nagysága postája ugyan tegnap estvefelé hozá meg, kik
ben való kegyelmes parancsolatát alázatos hűséggel vévén, min
den írásit nagyságodnak megértettük. De kegyelmes urunk itt 
mi mindeneket az magyarországi *) adó dolgán kiül megpróbál
tunk, kikre mind finalis válaszunk is vagyon, ma meg is akartunk 
indulni, ha az nagyságod levelei, parancsolati nem érkeznek vala. 
Ha látnok módját mint eddig, isten látja mindaddig, valameddig 
az szükség kévánná, itt lennénk, de kevés módját látjuk. Az 
summát kegyelmes urunk elsőben distincte az gallus agens tol
mácsa által igírte meg, s annakutánna vele is egyetértvén, úgyis 
itílvén magunk is jobbnak, úgy igírtük volt ea conditione az 
kajmekámnak, hogy azt akár magának tartsa s akár császárnak 
adja, csak szerezzen jó választ kévánságunkra; abból nem remél
jük hogy vétek legyen, mert nem volt külömben az igíret, az mint 
megírtuk nagyságodnak, kit mi noha megigírtünk olyan formán 
az mint megírtuk, de hogy írásunkban, az mit nagyságodnak 
kellenék megmondanunk, valamit abban is jelentsünk, nemhogy 
többet kérnének, de az kit igírtünk azt sem kérik, sem kévánják, 
hanem csak veszteglételiinket parancsolják serio, kiket kegyel
mes urunk ha kimegyünk, magunk mind referálunk; ha penig 
valami okból mégis itt kellene mulatnunk, csak az posta által 
historice megírunk mindeneket. Elhigyje kegyelmes urunk nagy
ságod, hogy sem fáradságunkat, sem itt való mulatósunkat nem 
szánnék, ha valami jobbat találnánk benne, de azt itíljük inkább 
jobbnak, hogy nagyságoddal lehessünk szemben. Szóval is izen- 
tiink holmi ittbenn való hírek felől nagyságodnak Maurer Mihály 
uramtól, tudván hogy nagyságodnak ő kegyelme igaz híve, szol-

*) Titkos jegyekkel.
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gája. Az szent isten éltesse és tartsa meg kegyelmes urunk nagy
ságodat. Datum Constantinopoli 29. die Octobris, 1639., circa 
horam 10.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitores perpetui fideles humillimi 

Michael Tholdalaghi m. p. 
Stephanus Keőrössy m. p.

C zím : a  szokott a  fejedelemnek.

Rákóczi/ följegyzése: 10. N ovem bris 1639. M agyav-Herepe délest 2 és 
3 ó ra  k özö tt M aurer M ihály.

E redeti, T holda laghi írása.

1640. j a n u á r.
Maurer Mihály követsége Konstantinápolyim.

1640. j a n u á r  10.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fide- 

liumque servitiorum meorum sat.
Az úristentől nagyságodnak jó egészséget és szerencsés 

boldog uralkodást kévánok megadatni.
Alkalmatosságom ennél előbb nem leven hogy ide jövete

lem felől nagyságodat alázatosan tudósíthattam volna nagysá
god kegyelmes parancsolatja szerént, noha mint az Dunán, mint 
egyebött nagy bajjal jölieték, mintazáltal az mennyire akkori 
gonosz útnak mivolta engedé, éjjel nappal sietvén, istennek szent 
neve dicsértessék, hatodik huius mensis délelőtt egy órával béké
vel érkeztem ide Konstantinápolyban. Az fővezér ő nagysága is 
egy órával ha beérkezett előttem; mint acceptáltatott legyen az 
hatalmas császártól, és mostani változandó tisztekről s állapa- 
tokról való informatiója tudván kapikihaja uramnak incumbál- 
ván, nagyságodat szükségtelen írásommal nem terhelhetem.

Seredi uram ő kegyelme én tőlem az vezérnek ő nagyságá
nak levelet küldvén, kiben ide jövetele felől ő nagyságát tudósí
totta, levelét ő nagyságának beadván, mivel annakelőtte is kajme- 
kámságában egy nehány ízben ő nagyságával szemben voltam, és 
megesmervén ő nagysága becsülettel látott és megkaftányoztatott.

Nagyságod kegyelmes parancsolatjához tartván magamat, 
hogy míg Seredi uram beérkeznék, addig vásárlásomat véghez 
vigyem, ki is forduljak, azon is vagyok kegyelmes uram, nagysá
god kegyelmes parancsolatja szerént az köveknek egy részit már
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megvásárlottam, két nap alatt az többit is megvásárolhatnám; 
annyi pénz kegyelmes uram, hogy az nagyságod vásárlását és az 
köveket most egyszersmint kivigyem, az sátort is kiváltsam, én 
nálam nincsen, Bogarasból nagyságodnak alázatosan megírtam, 
mennyi kévántatik még hozzája. Ittbenn Kamuthi István uramtól 
percipiálandó518 imperialis tallér helyett 2771/2 gréczi tallért ada
tott nagyságod ; kellett volna Kamuthi uramtól, hogy az 518 tal
lér compleáltassék, 2298/4 imperialis tallért percipiálnom, de ő 
kegyelme azt mondja, hogy azokból az tallérokból egyet sem ad
hat. Már kegyelmes uram egyképpen s mint másképpen nagysá
god haragjától tartván, Kolosváratt expeditiómkor kegyelmesen 
demandált nagyságod, az köveket mind meghozzam, ne kellessék 
nagyságodnak engem vagy más jámbor szolgáját azért ide bekül
deni többszer. Az sátor sem kész még szintén, nem is akarnak 
többet művelni rajta, míg 170 tallért oda nem adok. Arra ke
gyelmes uram ha nem várakoznám is, szekszanát és egyéb 
hozzávaló eszkezt megvásárolván nagyságod paripáival együtt 
itt hagynám, vagy Kamuthi uram vagy pedig Seredi uram maga 
kivihetné. Más kegyelmes uram, ha Seredi uram bejövetelére 
várakozom, netalám azért is neheztelne nagyságod. Kételenség- 
ből kegyelmes uram Bogarasból és Brassóból küldett leveleimre 
egy kevés iidőig nagyságodtól kegyelmes választ várnom kell, ily 
reménységgel lévén, Seredi uram ide jövetele előtt fog beérkezni. 
Mert kegyelmes uram itt lévén már, nagyságod dolgait félbe 
hagynám, úgy mennék el, az sem volna jó ; mostani állapathoz 
képest, istennek hála, nem aráuzom, itt való kevés mulatásom ár
talmas lenne; ha mi oly dolog történnék is, mindenkor bátorságos 
utóm lehetne énnekem.

Két nyusztlábbéllést igen szépet találtam, csakhogy az ára 
is nagy, nem itílem, mostan bairam készüléshez képest 300 tal
lérnál alább hogy megvehetnék. Illustrissimam celsitudinem ve
stram foeliciter regnantem ac bene valentem exoptans. Datum 
Constantinopolis die 10. Ianuarii, anno 1640.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
Czím : a szokott a  fejedelemnek.

E redeti.
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Maurer Mihály portai követ. *)

I. 1640. j i l l i us  29.

A n n o  1640. d ie  29. I  u l i i C ο n s t an  t i n ap  ο 1 i s.

Az erdélyi háznak tisztességesen megépítésére Se
besei Boldisár urammal, az mesteremberekkel 
megalkuván 160 imperialis tallérban, kit egy
szer s másszor meg is kellett adnom, tall.......... nro 160

Ortabinart vagy falban való keskeny gerendákat 
vettem, ment reá mindenestől fogva nro 107,
25-öt oszporán vettem egyet-egyet, teszen asper. 2675
Azokat az tengerről felhozattam, kellett fel- 
hozatásáért adnom mindeniktől két-két oszpo-
rát, teszen............................................................  214

Makaslikot vagy kisebb gerendafákat vettem az 
erdélyi ház építésére nro 112, tiz-tiz oszporán,
teszen oszporát.................................................... nro 1120
Azoknak az tengerről felhozatásáért minde
niktől egy-egy oszporát adtam, teszen oszporát nro 112 

Bortin direket vagy középszerű gerendafákat vet
tem nro 6, 40-negyven oszporán, teszen oszporát nro 240 
Annak felhozatásától három-három oszporát ad
tam, teszen oszporát............................................ nro 18

Izmit direket vagy temérdek gerendafát hozattam 
az istáló építésére nro 5, 80-80 oszporán, te
szen oszporát...................................................... nro 400
Annak felhozatásától adtam négy-négy oszpo
rát, teszen oszporát...........................................  nro 20

Binar verget vagy keskeny gerendát az istáiéban 
hozattam nro 3, tizennégy-négy oszporán, teszen nro 42 
Annak felhozatásától 2-két oszporát..............  nro 6

*) Lásd Levelek és okiratok sat, 612—-625 II.
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17 jam· verget vagy keskeny gerendákat 10-10 osz-
porán vettem, teszen...........................................  nro 170
Annak felhozatásától egy-egy oszporát............  nro 17

Sam tafftát vagy széles deszkákat az kapukra vet
tem nro 13, 20-20 oszporán, teszen oszporát. . nro 260
Annak felhozatásától 2-2 oszporát................  nro 26

asper, nro 5320
Aga tafftát vagy kisebb deszkákat vettem nro 8,

tizenhat-hat oszporán, teszen oszporát............  nro 128
Felhozatásától 2-2 oszporát.............................  nro 16

Kestene tafftát vagy kapu fódozni való kicsiny 
deszkákat vettem nro 50, hat-hat oszporán, te
szen o s z p o r á t ...........................................  nro 300
Annak felhozatásától adtam.............................  nro 25

Karadenest, másféle deszkákat az istáiéban vet
tem 24, 10-10 oszporán.......................................  nro 240
Felhozatásától adtam oszporát.........................  nro 24

Két biczmet vagy temérdek fát vettem 10-10 osz
porán....................................................................  nro 20
Felhozatásától adtam.........................................  nro 2

755
Túl vagyon az ki az fákra ment oszpora 5320

6075
Teszen imperialis tallért az ki az fára és annak

felhozatására ment 15 oszporát és tallért........  nro 501;3

Y a s s z e r s z á m.
Lapczát vagy hosszú szeget vettem 1250, 60-hatvau

oszporán százát, teszen oszporát.......................  nro 750
Ortasaist vagy másféle szeget vettem nro 350 pro

asper...................................................................... nro 105
Sagarat vettem 40-40 oszporán nro 300, teszen

oszporát ..............................................................  nro 120
Mértékét vettem 21/2 okát 25-öt oszporán vagy te

mérdek gerenda szegezni való szeget................. 60
Saikat vagy kicsiny szeget vettem nro 100, oszpora nro 16
Penczere rezet vagy ablakra forgó reteszt vettem

asper....................................................................  nro 9
Batar rezet 15-öt oszporán nro 4, teszen............  nro 60
Egy ökcseliket vettem asper...................................  nro 40
Bemer siunát nro 2 asper.......................................  nro 80

nro 1240
Teszen imperialis tall, tiz oszporát és tall, nro ÍO1/̂

tall, nro 603/4
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Meszet hozattam 56 lóterhcvel, 80-80 oszporán egy- 
egy lóterhet, teszon 4480 oszporát, imperialis tal
lért ped ig ................................................................  nro

Köveket hozattam nro 520 cselce-követ nyolcz-nyolcz 
oszporán, teszen 4160 oszporát, imperialis tallért
pedig 20 oszporát és tallér................................... ; nro
Annak hazahozatása, két-két oszporát csekétől, te
szen 1040 oszporát, imperialis tallért 20 oszporát
és imper. tall............................................................. nro

Cserepet hozattam 1500, 600 oszporán ezerét, teszen
900 oszporát, tall.....................................................  nro
Az cserépnek az tengeren által való hozatásától ad
tam 30 oszporát, és az homálosoknak az tengertől 
való felhozatásától 30 embernek két-két oszporát,
teszen tall.........................................................  . . .

600 örög lapos téglákat hozattam az udvar kerítésé
nek befedésére két-két oszporán, teszen 1200 osz
porát, tallér..............................................................

Item padimentomnak és az ház oldalának csinálta- 
tására hozattam apró téglákat 1200, hatvan-hat
van oszporán százát, teszen 720 oszporát, impe
rialis tallért pedig.................................................... nro
Az tégláknak az tengeren által hozásától és az homa- 
losoknak az tengertől felhozatásától adtam min
denestől fogva tall....................................................  nro

Tégla közepiben való apró fákat vettem pro asperis
nro 30, tall...............................................................

Az erdélyi házat éppen megmeszeltetvcn adtam me-
szeltetcsére tall......................................................... nro

6 sepetet vagy föld- és kőhordó kosara
kat vettem 7-7 oszporán, teszen............  nro 42

4 lapátot vettem 12-két oszporán............. nro 48
3 ketelet (így) vettem ...............................  nro 10
Két csákánt vettem 70-70 oszporán........  nro 140 nro

Az mesteremberek fizetésére ment tall.

nro 37

nro 3 4 V2

nro CQ
ab

nro

nro 3// 4

nro 10

nro 6

nro 1

nro 1//4

nro 31 4

nro 2
nro
nro
nro

1103/4
SO3/*

160

Hátán : Az erdély i ház  építésére m ennyi m ent, a rró l való consigna
tio etc. 1640.

E redeti, M aurer írása.
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II. ] 640. o k t ó b e r  5.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fldelium- 

que servitiorum sat. Az úristen nagyságodat boldog szerencsés 
uralkodással és kévánatos jó egészséggel áldja meg.

Nagyságod kegyelmes parancsolatjából Szebenben térvén 
az aranyművest ott való királybíró és polgármester uraimék eleiben 
hivattam, nagyságod kegyelmes parancsolatját, hogy addig az 
köveket az szerszámban ne foglalja, míg nagyságod szolgáját oda 
nem küldi, ki előtt az köveket berakja, megmondottam neki, az 
nagyságod kegyelmes parancsolatjához tartja magát.

Az társzekérnek kegyelmes uram igen nagy terhe lévén, 
csak Szebenig is egy kerék romlott el, ki helyett ugyan ott mind
járást uj kereket csináltattam, arra nézve az szükség reá kény
szerítvén, hogy itt is egy rossz helyett egyet, és az útra is mást 
kell csináltatnom. De ez mind semmi volna. Az lovakban vagyon 
nagy fogyatkozás; az két középső ló sánta, az egyiket talám valami 
nehezen elvihetem, az másik pedig csak egy napi járó földni is 
bizony el nem mehet, most is az hátulját nem bírja, az földre 
sem teheti lábát. Nagyságod kocsissá menti magát, hogy mint 
nagyságodnak, mint Huszár uramnak megmondotta, mikor Nagy 
Benedek két jó lovat közűlek elvett volt, és azt az két rosszat he
lyettek adta, akkor is az egyik sánta, az másik pedig, kit semmi
képpen el nem vihetni, ügy volt mint mostan. Én már nem tu
dom, megjelentette-e otthon az kocsis vagy nem. Biró uramot 
találtam egy szekeres ló felől, ajánlotta ő kegyelme magát, ha 
találtathat arra valót, az nagyságod dolga ebben meg nem fo
gyatkozik. Az fellajtárt sem találtam az lovaknál, az kocsis haza- 
bocsátotta, írtam s izentem is udvarbiró uramnak Bogarasba, 
hogy mindjárást ide küldje; ha mulat és ma el nem jő, annak is 
innét kell kitelni. Mihelyt az kettő megleszen, isten áldomásával 
hónap meg akarnék indulni, mivel az nagyságod lovait is már 
megpatkóltattam.

Az mely ifjú legényt kit oda be törökké tenni akartak, ma
gammal kihoztam, vagyon egy heti, hogy az szolgáimtól elment, 
paraszt ruhában öltezett és itt az hostadba csépel; mihelyt végére 
mentem hol vagyon, megizentem bíró uramnak, hogy oda küldjön 
s megfogassa, de onnét is absentálta magát és másutt az hostadban 
bujkál; most is utánna vannak, és ha akarja bíró uram, könnyen 
kezéhez kerítheti, mivel csak az hostadban vagyon most is.

De caetero sat. Datum Coronae die 5. Octobris, anno 1640.
Illustrissimae celsitudinis vestrae humillimus servus

Michael Maurer m. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

E redeti,
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III. 1640. n o v e m b e r  28.

Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fideli- 
umquc servitiorum sat. Az úristen sat.

Az minap az társzekeret nagyságod sátorival elbocsát
ván az adó és pénz elváltás dolga felől bőségesen írtam volt 
nagyságodnak, kit eddig is, elhittem, kezéhez vette nagyságod. 
Az nálam levő pénzen, mennél jutalmasban lehetett, vásáriottani 
gyémántokat; még 43 gyémánt hátra vagyon; eddig is bár nagy
ságod kegyelmes írása szerént az több pénzzel elérkeztek volna, 
úgy is sokban fog állani az gyémánt, mivel az széna és abrak igen 
drága, és sok kell az lovakra; azelőtt egy szekér szénát 400 osz- 
porán és az árpának hat-hat oszporán vettük szinikját, most 800 
oszporán egy szekér szénát és az árpának 12 oszporán veszszük 
szinikját. Erre nézve az gyémántokra való több pénzre minemő 
kévánsággal várom, tudom, senki el nem hinné, nagyságod nehez
telésétől leginkább félvén, Seredi uram indulásáig meg kell vár
nom, ha előbb nem jő valaki; ezután ittbenn tovább való mulatá- 
somban mint ittbenn való állapatra s mint az költségre nézve csak 
az gyémántok vételéért ha módom lehet-e vagy nem ? nagyságod 
kegyelmes itíleti.

Az lengyel király internunciussa mikor érkezett és mi mó
don acceptáltatott, kapikihaja uram leveléből, tudom, megérti 
nagyságod bőségesen; minemő diplomát és leveleket mint csá
szárnak s mint az fővezérnek hozott, ex paribus inclusis kegyel
mesen értendő nagyságod. Más levelet is hozott az hajtman 
szolgája az vezérnek ő nagyságának, annak párját nem vehettem, 
mivel Zölhkár a maga házánál olvastatta ón velem, az többit 
pedig úgy adta, hogy itt az háznál fordítsam. Egyéb nem volt az 
levélbe, hanem ez, hogy ezzel az alkalmatossággal az vezér ő 
nagysága egészségének látogatására vásárlásnak okáért maga 
szolgáját is ide küldette, kinek hogy mint az vásárlásba, mint az 
utón való bátorságosb járásban jobb módja lehessen, az vezér 
mutassa szolgájához abból való jó akaratját. Egy órát és két 
hosszú puskát is küldett tőle; az órát azért, hogy valamikor üt, 
jó akarója az ki küldette, az vezérnek eszébe jusson, az két pus
kát pedig, hogy azzal hatalmas császár ellenséginek ellene állhas
son. Az többi között azt is adta az vezérnek értésére, hogy szin
tén akkor szolgája expediálásakor az király követétől, ki az tatár 
liánnál ennyi iidőig volt, levél érkezett, kiben írja az követ, hogy 
az tatárok elbocsátották s útban is volna, és ő vele egy tatár kö
vet is jön az királyhoz, de nem barátságos-, hanem ellenséges
képpen. Abból is az vezér ő nagysága eszében veheti, hogy nem 
ő tőlek, hanem az liántól adatik ok az garázdálkodásra.
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De caetero sat. Datum Constantinapolis die 28. Novem
bris, 1640.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
Czhn: a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

ΙΥ. 1640. d e c z e m h e r  2.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fideli- 

umque servitiorum sat. Az úristen sat.
Nagyságod tizenharmadik Novembris Meggyesen költ ke

gyelmes parancsolatját 29. eiusdem hozták meg. Az gyémántok 
felől minden levelemben még eddig tudósítottam nagyságodat, 
előbbeni írása szerént pénzt vártam nagyságodtól az többire; de 
bizonyosan értvén udvarbiró uram szolgájától, ki az kalarások- 
kal együtt bejött, nagyságod maga emberit mostanság be nem 
küldi, hanem az havasalföldi postától ide szóló leveleket mint 
elküldette : én is erre nézve tovább ittbenn nem kelthetek, mivel 
arról nagyságodtól semmi parancsolatom nincsen, isten engedői
méből Seredi urammal holnap megindulok, minemő gyémánto
kat találhattam és mennél jutalmasban lehetett, vehettem, ma
gammal viszem meg nagyságodnak; 95 gyémántot vettem és 32 
héa vagyon még. Ha Sebessi uramnak is parancsol nagyságod fe
lőle, ő kegyelme szintén úgy megveheti a többit.

Az tiszta veres abából csinált kalitka sátorra kettőre mint 
alkudtam volt, és mennyi üdőre csinálják, azt is nagyságodnak 
értésére adtam már ezelőtt; ha nagyságod parancsol, tudja Se
bessi uram az embert, csak pénzt kell reá adni, megcsinálják, az 
harmad ( í g y )  pedig χ-égen kiküldettem,tahim oda is érkeztek eddig. 
Az jó ló szintén ilyen szűk mostan is mint azelőtt volt; az heréit 
paripáknak pedig most semmi ára nincsen; februariusban vagy 
martiusban ha általindulnak, akkor kellene beküldeni, lenne ára 
akkor. Az selyem hálók készítésében eleget fáradoztam, senkivel 
meg nem tudtam csináltatni; vagyon két hete, hogy egy emberre ta
láltam, ki egyet felvállolt, annak fejér selymet adtam 27 öl, szi- 
mert ( í g y )  is ilyen színűt csináltattam hozzá, nagyságod adott mér
tékét is kezében adtam, egy hétre elkészül immáron; Sebessi uram
nál hagytam pénzt annak kiváltására valót, ő kegyelme, elkészül
vén az háló, legelső alkalmatossággal kiküldi. Ha aztán nagy
ságod szereti s tetszik, könnyű többet csináltatni, hogysem 
mostan sokat nagyságod nem kedvellené, és úgy az költség heá-
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ban lenne. De caetero sat. Datum Constantinapolis die 2. De
cembris, anno 1640.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
Czlm : a szokott a fejedelemnek.

Bákúczy füljegyzése : 18. Decembris Kolosvár, 1640.

Eredeti.

Υ· 1640. d e c z e m b e r  14.

Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fideli- 
umque servitiorum meorum sat. Az úristen sat.

Nagyságod 26. Novembris és prima Decembris Fejérvárról írt 
két parancsolatját 9-dikhuius az útban megadták, kiből nagyságod
nak reám való kemény neheztelésit, hogy nagyságodat előbb írá
som által nem tudósítottam, nagy szomorún értettem; istennel 
és kapikihaja urammal bizonyítom, hogy nem volt kitől levelet 
küldenem. Ha szolgámot az társzekérrel nem kellett volna kikiil- 
denem, most küldettem volna el az levelekkel. Én mellém nagy
ságod hiszem egy embert sem adott volt nagyságod, Seredi 
urammal Kádas Mihály volt, azt küldettünk volna, ha ő is akart 
volna; eleget búsultam is akkor, hogy nagyságodnak nem írhat
tam, mondottam mint Seredi uram s mint Sebessi uram előtt, 
liogymint én reám leszen nagyságodnak neheztelése, kit ugyan 
szolgálatomban való sok fogyatkozásomért, melyeket nagyságod
nak sokszor megjelentettem, méltán megérdemlettem.

Törkeses bottal kínáltának, nemcsak egy, elég vagyon; 
de mivel instruction! nem volt felőle, meg sem nézegettem; ha 
nagyságod kapikihaja uramnak parancsol, talál ő kegyelme. Mi- 
nemő gyémántokat találtam, mennél jutalmasban lehetett, az ná
lam levő nagyságod pénzén 95 vettem, még 32 héa volna; ha 
nagyságod ezeket szeretni fogja, vagy jobbnak kellene az 32-nek 
lenni, az szerént procedálhat abban is Sebessi uram, mivel ezek
nek megvételén is jelen volt ő kegyelme. Ha tudtam volna, hogy 
nagyságod Ferenczet pénzzel beküldje, ottbenn vártam volna Fe- 
renczet; az mely leveleket nagyságod legutól beküldett volt, abban 
semmit sem írt volt nagyságod, hogy nagyságod pénzt küld, hanem 
Seredi uramnak parancsolt nagyságod, hogy kölesen kérjen, ab
ból is colligálhatunk, nagyságod azt fogja gondolni, hogy Seredi 
uram pénzt talál kölesen, azért nem fog nagyságod küldeni. Ud- 
varbiró uram szolgája is, ki kapikihaja uram szolgájával, ugyan 
azokkal az levelekkel együtt bejött volt, mondotta: az vajda ő
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nagysága postája, kit nagyságod Meggyesről elbocsátott, bizony
nyal mondotta neki, hogy Sziládi Jánost akarta nagyságod be
küldeni az portára, de elhalasztotta nagyságod, az mely leveleket 
tőle akart volna nagyságod küldeni, ő viszi meg az vajdának. 
Erre az két dologra nézve nem mertem tovább Konstantinápoly
ban maradni és többet költeni, noha úgyis ha egészségem lett 
volna, mihelyt Eerenczet előltaláltuk, visszatértem volna az 
portára és nagyságod parancsolatját véghezvittem volna; de 
tudja isten, rossz egészségem miatt nemhogy visszatérhettem 
volna, most is csak alig vagyok. Nagyságodnak ez okáért aláza
tosan könyergek, ez dolgot tekéletesen úgy értvén nagyságod, 
méltóztassék haragját méltatlan szolgájáról elvenni. Az bokályok 
felől való kegyelmes parancsolatját is véghez vittem volna, ha 
ottbenn értenek volna az nagyságod levelével; jó részt az zsidó 
jól tudja, micsoda emberrel alkuttam volt és kitől vettem az 
örögit husz-husz oszporán, és az apraját tiz-tiz oszporán vettem 
volt, az formája most is annál az embernél vagyon, mindjárást 
csinálnak annyit az mennyi kell, csak kapikihaja uramnak pa
rancsoljon nagyságod felőle, nem leszen abban fogyatkozás. Az 
ostábla és fejér szőnyegek csináltatására is gondom lett volna, 
ha előbb értettem volna erről való kegyelmes parancsolatját 
nagyságodnak, esztendőre nehezen készülne el az szőnyeg. Az 
ötszáz aranyat kezemhez nem vettem Ferencztől, nagyságodnak 
visszaküldettem. Az két nemez sátor felől azt írtam volt nagy
ságodnak, hogy mint az kettő csináltatásáért 140 tallérban al
kuttam volt egy sátorcsinálóval, de megvetvén az nemezt és baga- 
ziát, mennyi reá menne, száz-száz tallérnál alább nem csinál
hatja; ha nagyságod parancsol felőle, mindjárást megcsinálja az 
sátorcsináló ember, az kivel megalkuttam, esmeri Sebessi uram 
is, Pihalinak hijják, magyar fiú. Az selyem hálók felől eleget 
szorgalmazkodtam, nagy nehezen csináltathattam egyet fejér 
selyemből, de az sem volt kész mikor megindultunk; Sebessi 
uramnál hagytam pénzt annak kiváltására, ha elkészül, mind
járást kiküldi nagyságodnak; ugyan jobb is kegyelmes uram, 
nagyságod nézze meg elsőben ezt az egyet, ha jól csinálták és 
nagyságodnak tetszik, az mennyi kell, annyit csinálhatnak azu
tán; ha pedig ez nem jó lenne, könnyebb egy selyemhálónak az 
kárát elszenvedni, hogysem hatnak.

Az két kertésznek, ki olasz gyümölcsfákkal tudna bánni, 
felkeresésére is gondom lett volna, ha ottbenn tudtam volna. 
Riskásavető emberek kegyelmes uram nem Konstantinápolyban, 
hanem Sofiában laknak; in scriptis beadtam volt nagyságodnak 
tavaly, az kivel beszéltem vala és reá vette magát hogy Erdélybe 
menjen, mint nevét az embernek, mint az utat merre és mely 
falura, városra és úton, micsoda állapattal is és mikor kellene
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érette Sofiába küldeni, isten nagyságodhoz hozván, leveleim kő
zett felkeresvén az jegyzést, akármely görög érette mehet Sofiá- 
ban; vetni való riskását is ugyan onnan kellene hozatni. 
Szent-György hava előtt három holnappal kellene az emberért 
küldeni, ha nagyságod akarná, hogy ez üdőn is vessenek ris
kását. Isten jobb egészségemet adván, Seredi uram előtt igye
kezném nagyságodhoz mennem; ha pedig egy állapatban lennék, 
bizony gyorsan nem mehetnék, hanem ő kegyelmével lassan kel
lene járnom.

De caetero sat. Datum in possessione valachica Dalia 
die 14. Decembris, anno 1640.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
Czím: a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.
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1640. j u 1 i u s—1641. d e c z e m  bér .
Selbessi Boldizsár kapitiha. *)

I. 1640. m á j u s  27.
Tekintetes és nagyságos vezér, nekünk becsülettel való 

méltóságos úr jó akarónk. Isten nagyságodnak egy napját is sok 
ezerekké tevén, hatalmas császárunk fényes kegyelmességét fején 
naponként öregbítse.

Főkövetünk az ország adajával és ajándékinkkal hatal
mas császárunk fényes kapujára bemenvén, akkor újabb kapiki- 
hánk nyavalyás állapotja miatt be nem mehetett volt főkövetünk
kel. Mostan azért immár az vitézlő Sebesei Boldisárt, ki ennek- 
előtte is az fényes portán egy nehány esztendeig volt kapikihánk, 
beküldöttük, hogy az fényes portán az nagyságos és méltóságos 
vezérek és nagyságod előtt s az hol kívántatik, kapikihánk legyen 
és tisztiben hűségesen eljárjon. Nagyságodat azért mint hatal
mas császárunknak egyik tanácsos méltóságos vezérét becsület
tel és nagy bizodalommal kérjük, hogy Sebessi Boldisárt ismerje 
ennekutánna Réthi István helyett való kapikihánknak; ha mi 
szükséges dolgainkban nagyságodat megtalálja, lássa és hall
gassa meg nagyságod jó akarattal s mutassa hozzája jó indulat
ját. Ebbéli nagyságod jó akaratját mi is meghálálni igyekezünk 
nagyságodnak. Tartsa meg isten nagyságodat sat. íratott az mi 
fejérvári városunkban 27. napján Pünkösd havának, 1640. esz
tendőben.

Nagyságodnak mindenekben igaz jó akarója
Rákóczy György m. p.

Eredeti két példányban, egyik gyfvári Batth.-ktár 5. IV. 4.229.

II. 1640. j u l i u s  5.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. A szent isten nagyságodat minden üdvösséges jókkal és 
bódog, jó szerencsés hosszú élettel, jó egészséggel áldja meg.

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 626—638 11.
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Akarván kegyelmes uram nagyságodat tudósítani utunk- 
nak continuálása felől s mind egyéb aprólék örvendetes uj hírek 
felől: Bukurestre 4. Iulii 12 órakor érkezvén az vajdát ő nagy
ságát igen jó egészségben találtuk, nagyságod nevével salu- 
táltuk is ő nagyságát, melyet igen kedvesen vevén o nagysága 
nagy becsülettel látott bennünket, ma innen el sem bocsátott 
6 nagysága, hanem isten holnapot adván érnünk, igen jó reggel 
utunknak continuálásához fogunk ő nagysága kalarásokat adván 
mellénk, egyébképpen is ő nagysága minden jó akarattal, becsüle
tes gazdálkodással volt. Ezek után kegyelmes uram ő nagyságá
val sokáig csak magunkban Száva által beszélgettem holmi dol
gokról, kivályképpen tudakozván ő nagyságától az állapatokrúl. 
0  nagysága igen nagy örvendező szível beszélgete bizonyos 
híreket, melyeket ő nagyságának meghoztak igen bizonnyal. 
Egyik az kegyelmes uram, hogy Deli Húszain kapitán passát az 
Eeketetengeren úgy megverték az kozákság, hogy majd minden 
hadait oda vesztette; azon füst alatt alájöttek az kozákok majd 
az Bovaz-szorosig nagy károkat tevén mind tűzzel, fegyverrel az 
tenger két felén úgy annyira, hogy Konstantinápolyban is igen 
megbódulváu futkostak mindenfelé és hajtották ki az embereket 
oda a Bovaz őrizésére. Az persákra is hadai menvén által csá
szárnak, ott is elégséges ellenségére talál, mivel az persák igen 
nagy készülettel és erővel vannak. Mely híreknek levelét is 
mutatá az vajda ő nagysága és olvasá is maga előttünk, melyet 
szinte Eo dúsból küldöttek ő nagyságának jó akarói. Mely hírekre 
képest igen jó reménységben lehetünk, isten ő szent felsége megol
talmaz bennünket. Harmadik igaz híre ő nagyságának ez is, 
hogy az rabló tatárokat megszorítván egy vizen, az révet meg
állották az lengyelek és egy láb is el nem szaladott bennek, mind 
ott vesztek el, derekason voltak. Ezekrűl akaróin nagyságodat 
mostani első alkalmatossággal tudósítanom; ennekutánna engedje 
isten, hogy ennél is örvendetesb híreket írhassak nagyságodnak. 
Ezek után az úristen nagyságodat sok esztendeig bódog jó sze
rencsés életben, jó egészségben tartsa meg mind az mi kegyelmes 
asszonyunk ő nagysága és az urfiakkal ő nagyságokkal egyetem
ben. Datum ex Bukurest die 5. Iulii, anno 1640.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik szegény méltatlan 
szolgája Sebessi Boldisár m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
Λ fejedelem füljegyzése: 10. Iulii 1640., estve 9 óra előtt Dés. *) 

Eredeti.
*) ügy külön négy edív Bákóczy sajátkezű következei levelének fogal

mazványát tartalmazza: 20. I u l i i  S z á s z - S z e n t - G y ö r g y  1640. 
S e b e s i u r a m n a k .

Istennek hála, most tűrhető állapattal vagyunk. Oda fel Elférdnél (!)
33*
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III. 1640. a u g u s z t u s  2.

Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 
nagyságodnak sat. A szent isten sat.

Kegyelmes uram, az nagyságod Eörményesen és Szász-Szent- 
györgyön 17. és 20. Iulii írt leveleit 1. Augusti reggel elvöttem, 
melyhűi az nagyságod kegyelmes parancsolatit megértettem, 
noha instructióban is némely dolgok bőségesen meg vannak írva 
ugyannyira, hogy ha akkor az üdő rövid nem lett volna kegyel
mes uram hozzá, nehezen mulathattam volna el, hogy nem repli- 
cáltam volna egy nehány articulusokra. Ügy látom kegyelmes 
uram, hogy némely magaviseletlen és becsületire nem néző 
emberekre nézve adott én élőmben is nagyságod olyan erős lecz- 
két. Én kegyelmes uram, az úristent hiván segítségül, azon leszek, 
hogy az nagyságod fejedelmi méltóságát és hazámot minden tehetsé
gemmel, erőmmel oltalmazzam, és ha isten egészségemet megtartja, 
az szolgálatban nagyságodnak meg ne fogyatkozzam; csakhogy 
ha nagyságodnak kegyelmessége nem accedál, kit nem remén- 
lek, hogy Rezmányt az előbbi conventiója szerint mellettem nem 
hagyná, mert csausz nélkül semmi utón módon a szolgálatra el 
nem érkezem jó móddal, mivel tolmács szolgám is most nincsen, 
mint azelőtt volt, nagyságod bölcs itíletire támasztom. Réti 
uram Zöldfikárt is az mint szoktató az három esztendő alatt, 
egyáltaljában abbúl ki nem vehetni ötét; ha peniglen ember vala
mire akarná is venni, derekas dolgokon kívül nem cselekedi. 
Látja az úristen, nem magam hasznát, javát avagy könnyebbsé
gét vadásznám, hanem az nagyságodét. Azért alázatoson könyör- 
gök nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, vegye el haragját 
róla és méltóztassék előbbi conventiója szerint fizetését helyben

vagyon majd 6 hete hogy megverekedtek s Panir nyomta meg császár 
hadát. Slésiában is esett csata-paté köztök · az a híre, ott is az svecusok 
nyertek. Az bizonyos, most mind az praesidiomot viszik, s azzal erősíti ő 
felsége mezei hadát.

Ide alá igen csatáznak az törökkel; csak ez elmúlt héten is az ónodi 
császár praesidiomának kapitánya Szent-Miklós alá volt közel 600 lóval, 12 
törököt vitt e l ; azelőtt meg Gyula alá voltak mások ; csakhogy várakot nem 
szállanak, de egyébképpen bizony valóban csatáznak. Ha ezeknek híre 
bemenne, s alattunk valóira kiváltképpen az birodalombeliekre, ezek között 
(!) jeneiekre (!) fognák vagy mondanák, bízvást felelhet kegyelmed : bizony 
semmi sincs benne, hanem mind az német pártról cselekeszik és hitelt ne 
adjanak neki, mert mi hatalmas császár hívei vagyunk mind országostól, 
tanúbizonyságot tehetnek az változó (!) rabok is, honnét bocsátják el őket s 
hol tartják fogva őket. Kegyelmednek ha mi hírei lesznek, minket is tudó
sítson róla. Az vezért arra kell kérni kegyelmednek, ha ilyenről szó s ide 
való gyanuság lenne, ne adjon hitelt addig neki, innet is értsen ő nagysága, 
megtapasztalja, úgy fog tanáltatni.
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hagyni, hadd legyen akár csak az egy török csausz az erdélyi 
háznál; az conventiója is Kemény János uramnál maradt. Most 
hogy ottbenn volt az ki ötét nagyságod előtt accusálta, ezután 
mutatódik ki, méltán-e avagy méltatlan cselekedte. Többet errűl 
most nem írok.

Fordítom írásomat az oda fel való csatázok állapatjára. 
Arra nekem kegyelmes uram vigyázásom és gondviselésein leszen. 
Az mi peniglen az Bukurestről való híreknek írását és igaz vol
tát illeti kegyelmes,uram, nincs külömben; ittbenn is a szerint 
comperiáltattak azok az dolgok. Mostan peniglen kegyelmes 
uram az mint hallogatjnk közhírül, az kazulok obsideálták volna 
Bagdátot; harczok is két ízben is lőtt volna. Mely hírekre nézve 
a vezérnek ő nagyságának bizonyos embere ment postán ezelőtt 
egy néhány héttel, melyet azért küldött, hogy minden bizonyost 
meghozzon, azt most minden órában várják, ha az is olyan hír
rel jű, tehát az vezér ő nagysága is általmenjen személye szerint 
hadakkal; az bizonyos,hogy nagy készülettel vagyon ő nagysága, 
kit ezután az üdő megmutat.

Itt mostan igen nagy csendességben vannak minden ren
dek, mintha alulírnának az előbbi állapatjokhoz képest. Vagyon 
olyan hír is közönséges, hogy kazul követ is jüne; de abban 
semmi nincsen, mivel sok időktől fogva várnák hogy jőne, de 
igen rák-háton jű.

Itt kegyelmes uram a pestis igen kezdett grassálni. Szá
razság nagy volt, most is vagyon.

Az erdélyi ház építéséhez hozzá fogatunk, az udvar körűi 
való kerítését csináltatjuk elsőben, azután a házokat is; ha nagy
ságod kegyel messége, félben immár ne maradjon, mivel most jó 
iidők járnak az építéshez, nagyságod minél hamarább informál
jon róla és költséget is küldjön. Az mi az kolosvári ötvös Lupul 
János bejövését illeti kegyelmes uram, végére mentem bizonyo
son az nagyságod parancsolatja szerint, hogy Tarcsváránál jött 
be harmad magával, de jól tudta az utat ide be, mert Dániel 
Mihály urammal jött volt be azelőtt. Bizony kegyelmes uram 
az vezér előtt is nem jól beszéllett az mint hallom, mert szem
ben lőtt volt az vezérrel, Réti uram jobban tudja nagyságodat 
informálni róla. Énnekem nem tetszik kegyelmes uram, hogy 
ilyen sok rossz hírű emberekkel j űnek be az követuraknak néme
lyike ; azonkívül is valaki magát gondolja, mindjárást jűtön jő 
be vásárlások színe alatt, az kik nem hasznunkra, hanem ártal
munkra vannak szavokkal és hazugságokkal, noha egyébként 
nem árthatnak; de ugyan eltávoztassék az ilyen emberektől az 
bejövetel. Követ uraimnak legyen külön ínstructiójok mind arrúl 
s mind az erdélyi liáz pusztításáról, hogy ha meg építtetheti nagy
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ságod, ezután ne rontsák szolgái, refrenálódjanak; arrúl bár az 
kapikiháknak is a szerint legyen instructiójokban, mert nem szép 
dolog, az mint egynémelyik cselekedett ittbenn. Ezt is ebben 
hagyom. Ezután az isten, az üdő mit hoz magával, mindenekrűl 
tudósítani el nem mulatom nagyságodat.

Az úristen nagyságodat tartsa meg sat. Datum ex Kon
stantinápoly die 2. Augusti, anno 1640.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik szegény szolgája és 
igaz híve

Sebessi Boldisár m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi) följegyzése : 22. Septembris küldte meg Itéti uram 1640. 
Monostorra.

Eredeti.

IV. 1640. a u g u s z t u s  29.

Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 
nagyságodnak sat. A szent isten sat.

Noha kegyelmes uram Itóti István uram kiindulása előtt 
is harmad nappal leveleinket küldöttük volt Maurer urammal 
együtt nagyságodnak az vajda ő nagysága velünk bejött kala- 
rássitúl, Réti uramtúl is hasonlóképpen, mely írásunkra még ez 
ideig is semmi válaszunk nem jőve, melyet nem tudunk mire 
vélni. Úgy vagyon kegyelmes uram, hogy az én írásomra nem is 
kivántatott annyira az nagyságod választétele, mint az Maurer 
uram levelére, mivel az ház épülete isten segítségébűl immár 
úgy végben ment, hogy egy heti munkájokkal éppen elvégezvén 
végben megyen, az munkások pénzt kívánnak, mindennap igen 
biísítják Maurer uramat pénzért, és egyéb ő kegyelmére bízott 
nagyságod dolgaiban is nem tudván mihez tartani magát, meg
fogyatkozik ; tudom kegyelmes uram, az maga levelébűl nagy
ságod mindeneket bővebbben megérthet.

Ezt abban hagyván, térítem magam állapatjára íráso
mat. Noha ilyen hamarsággal efféle kedvetlen dolgokkal ta- 
lám ugyan nem is illenék nagyságodat búsítanom, de az kéte- 
lenségtűl viseltetvén kegyelmes uram nem másnak, hanem nagy
ságodnak kellett nyavalyás állapatomat megjelentenem, noha 
mind ez ideig is várván az úristennek kegyelmes providentiáját 
és remélvén, hogy ő szent felsége megkönyörülvén rajtam, elveszi
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rólam súlyos látogatását és nehéz beteges, nyavalyás állapatóm
ból jó egészséggel látogatna meg; de még ez ideig abban csak 
egy nap is részem nem volt, mivel bejövő utón Brassótól fogva 
egész Konstanczinápolyig is mind beteg voltam, csak az úris
ten tudja, minemű nagy kínnal és betegséggel, törődéssel volt 
igyem. Ide beérkezvén négy avagy öt nap volt annyira való 
egcszségecském, bogy az vezér ő nagyságával szemben lóvén, 
azután is vagy háromszor voltam az divänban, ismég lebeteged
vén három egész hétig feküdtem az ágyat; ím most kezdettem 
felverni magamat, de semmi erőm mint egy gyermeknek sincsen, 
az divänban is fel nem járhatok; annyira vagyok, hogy csak az 
csont, bőr maradt rajtam ; ha az úristen nem könyörülvén egész
ségre nem fordítja állapatomat, bizony félő, hogy nagyságod 
meg fog fogyatkozni az ón kicsin szolgálatomban; ha mind ezen 
nyavalya kezd rajtam uralkodni, félő is, hogy ez ne érje végemet 
is, mivel még otthon sok időtűi fogva kezdetett rajtam. Mind
azonáltal csak az úristen kegyelméhez kell tartanom magamat.

Ezt is ebben hagyván, nagyságodnak én semmi oly uj híreket 
nem írhatok, mivel ottfenn nem forgódhattam, semmit nem tud
hatok ; másoktól az mit közönséges híreket hallogattam, de azok 
is igen közönségesek, nem is derekas dolgok. Egyik az, hogy ez 
jűő pénteken indul meg innen az misziri passaságra ki azelőtt 
boztancsi passa volt, az ott való bejű; azt hirdetik, hogy az lenne 
a fővezér, ha bejű. Még mást, annál nagyobbat is hirdetnek 
felőle, de mindenik bizonytalan. Az Eeketetengeren a kozákok 
igen emberül forgolódnak; egy néhányszor volt harczok csak 
azolta is miolta ittbenn vagyunk és mind ő nekik succedált a 
szerencse. Hatalmas császárunk is az pestis előtt Dautpassára 
költözött ki, ott lakik, mivel ittbenn igen halnak az emberek. Az 
hollandus orator is mindenestül egy csiflikjében ment G alotából 
és ott lakik. Ez két három holnap alatt drágaság is kezdetett; 
csak immár is itt majd mindent két—három áron adnak, de ugyan 
nem is találnak mindenkor. Szárazság felette igen nagy jár, 
semmi eső itt nem jár. Az szénának szekere, a kiben három avagy 
legfeljebb 4 jó nyaláb széna vagyon, négyszáz oszporára és 
ötödfél százra ment, még úgyis nem kaphat ember; az árpának 
sinikja nyolcz oszporánjár czégér alatt, de az iszkiléken nem is 
kaphatni mint egyébha; a fána k kantára 40 és 45 oszporán, 
de azt is nagy veszélylyel török avagy jancsár nélkül meg nem 
vehetni az törököktűl, oly kapsi. Egyébként csendes békességes 
állapat vagyon minden rendek között mostan. Az persák állapat- 
járúl is semmit sem érthetünk. Mindezek után az úristen sat. 
Datum ex Konstantinápoly die 29. Augusti, [ 1640.]

Nagyságodnak alázatos legkisebbik szegény szolgája, 
igaz híve Sebessi Boldisár m. p.
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Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi) kezével: 12. Septembris 1640. Jiiedieznél az erdőn reggel 11 
órakor havasalji vajda postája.

Eredeti.

V. 1640. s z e p t e m b e r  5.
Életemig való alázatos hűséges szolgáltamat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Az nagyságod 16. Angusti Fcjérváratt írt levelét posta 

Ferencztől elvöttem 29. Augusti, melybűi, mit írjon nagyságod, 
megértettem. Az mi a liáz épületinek végben vitelét nézi kegyel
mes uram, istennek hála, az már két vagy három nap alatt vég
ben megyen mindenképpen; eddig is végben ment volna, de az 
míves emberek az elmúlt szombaton és hétfőn nem dolgozhatta- 
nak rajta, mivel az úristen az ő nagy büntető ostorát boesátván, 
az várasnak itt Balat felől való nagy darab része elége, az elmúlt 
pénteken estve előálomkor gyulada meg az kőfalon kivűl az ten
ger mellett és az Balat kapujától fogva az Fener-kapu közi 
mind elégvén, az Fener-kapun innen az kőfalon három helyen is 
általjüvén a tűz háromfelé szakadott, egyik része a szultán 
Selim mecsete felé ment fel az derékra, másik része az derék 
Balatra az völgyön az mint feküdt az varas, harmadik része az 
kőfal mellett belől arra az Balat-kapura jött és az erdélyi ház 
alatt való mecsetig, förödő házig mind elégett; summa, az dereka 
Balatnak elégett. Mi is kegyelmes uram Maurer urammal nem 
vöttük vala tréfára, az mi partékánk volt, az mind lovaink hátán 
kin az udvaron állottak egész szombaton 8 avagy 9 órakorig, 
mivel az tűz szintén 12 órakoráig mind égett szombaton is ; csá
szárunk az vezérrel ő nagyságával azon éjjel, másnap is mind vi
zen s mind az varason fennforgolódtak; úgy hallom kegyelmes uram, 
hogy úgy sírt az császár mint egy gyermek szánván veszedelmeket 
az népnek; az zsidó József háza is mind elégett, az Máté vajda, 
Lupul vajda és az német agens szaráji is mind elégtek. Ki 
mondhatná ki szájával számlálhatatlan sok károkat és sok ezer 
házakat, kik elégtek; sok emberek és asszonyi állatok, gyerme
kek égtenek meg; vagyon csak az nagy sívás-rívás közöttök. Az 
Máté vajda kapikihái mostan a hova költöztek minden napra 
egy-egy tallért adnak házbért, ügy értettem. Bizony kegyelmes 
uram az mi házunk is nagy szerencsén marada meg az egyszer ; 
eléggé sopánkodtunk rajta, hogy immár égett volna azelőtt 
pusztább állapatjában, hogysem most, mennyi költsége ment 
nagyságodnak reá, tudom bizonnyal írni nagyságodnak, hogy ha 
jó gondviselés is lenne ezután reá, 10—16 esztendeig nem kívánna 
épületet egyebet, hanem az ablakokat, mivel azok is mind elrom-
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lottanak mindenik házakrúl. Az pestis is kegyelmes uram semmit 
sem szűnik. Az drágaság most annál inkább elkezdetett mint 
azelőtt volt.

Az tolmács felől mit parancsoljon nagyságod, értem; azon 
is leszek, a nélkül ne maradjunk, csak kaphatnánk valami oly 
embert, kiben volna valami állhatatosság, igazság. Noha nekem 
nem illenék hegyelmes uram talám, hogy az tallérok váltása felől 
tudósítanám nagyságodat, mivel Maurer uram tudom bőségesen 
írt nagyságodnak felőle, de mégis egy vagy két szóval akarék én 
is nagyságodnak emlékeznem ez levelemben felőle. I tt kegyelmes 
uram a zsidók az pénznek valorának mutálását difficultálják, 
mivel igen publice hirdetik, hogy rövid üdőn megváltoznék és 
alább szállana mind tallér s mind arany, és arra való képest 
semmi utón arra magokat, nem obligálák, hogy úgy elváltanák 
az aranyat mint tavaly és az mint Réti uramnak fogadták volt, 
nemhogy levelet vehettünk volna tőlek; így kegyelmes uram 
az én tetszésem szerint az mint beszélgettünk velek, ha hamar 
üdőn itt lenne a tallér, együtt is másutt is elválthatnók, ha addig 
helyben maradna az pénz állapotja; ha peniglen megváltoznék is 
azalatt, mégis nagyságod kárt nem vallana az tallérban. I)e 
kegyelmes uram az követurnak nem kellene igen sietséggel és 
hamar utánna megindulni, mert itt egy hat hét alatt élig szerez
hetik meg az aranyat; azért az nagyságod bölcs itíleti legyen 
ra jta ; ha peniglen az kénesővel indítaná meg nagyságod az tal
lért, azokkal a szekerekkel igen lassan és sok akadályos állapa- 
tok találják őket és késedelmes lenne az dolog. Ide be való uj 
híreket kegyelmes uram nem tudok mit írni, mivel semmi oly 
dolgot nem érthetünk. Ezek után az úristen nagyságodat bódog, 
jó szerencsés hosszú életben és jó egészségben, békességben 
tartsa meg sat. Datum Konstantinápoly die 5. Septembris, 
anno 1640.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz hív szolgája
Sebessi Boldisár ni. p.

P. S. Kegyelmes uram, az mint nagyságod megparancsolta 
volt mostani küldött levelében, hogy az vezér ő nagyságának az 
mikor megadjuk az nagyságod levelét vigyázásom legyen, minemű 
állapattal fogja érteni az urfinak 6 nagyságának Váradban való 
introductióját és tisztét: ugyan vagyon kegyelmes uram, feledé
keny arrúl nem voltam, hogy arra nem vigyáztam volna; de 
az mikor az nagyságod levelét megadtam ő nagyságának, ő nagy
sága még akkor nem itílem hogy tudta volna, mirűl írt nagysá
god ő nagyságának, mivel Zöldfikár is velünk egyszersmind jött 
fel és mindjárást azon órán audientiánk lön, behivatának, nem 
itílem, hogy Zöldfikár által is hogy olyan hamarsággal érthetett
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volna valamit. Az levelet Zöldfikárnak adván ő nagysága az meg
fordításra, akkor ő nagysága elsőben is oda fel való híreket 
kezde tudakozni tőlem, nem ért-e nagyságod valami oly felső 
országbeli híreket. Megmondani ő nagyságának, hogy mostan 
semmit sem ; ennekutánna tudom, hogy ha mi bizonyos dolgot 
ért nagyságod, ő nagyságát is tudósítja; azt igen jó szível 
hallá. Anuakutánna az 60 mázsa kénesőről való levél adása 
felől szólék ő nagyságának ilyen formán, 'hogy enuekelőtte való 
fővezérek, kajmekámok is adtak ilyen levelet, hogy az Dunán ős 
itt az kapun harminczadot ne vegyenek; arra jó szível mind
járást megparancsolá, hogy megírván kiadják; azután az Maurer 
uram bujurdia, úti levele felől szólék; azt is mindjárást megadá. 
Azelőtt kegyelmes uram három héttel ide honnan jött híre 
az portának az ur.fi ő nagysága Váradra való menetele felől, 
úgy halljuk, de bizonyoson nem tudjuk, hogy Lupul vajda írta 
volna meg és akkor volt volna valami szó ez dologról; úgy tet
szik kegyelmes uram, nem szintén tetszik nekik, mivel azt hirde
tik, hogy Várad vára nem alább való volna Babilloniánál az 
erősség dolgából és valakié marad, azé az erdélyi fejedelemség 
is. Az vezér ő nagysága úgy tudom kegyelmes uram, hogy választ 
írott arra az nagyságod levelére és Maurer uramtól meg is küldi 
nagyságodnak, abbúl alkalmasint eszében veheti nagyságod szí
veknek indulatjokat.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
A fejedelem kezével: 16. die Septembris Górgéiiy 1640. délest 3 óra

kor Ferenez portai postánk.
Frede ti.

VI. 1640. s z e p t e m b e r  17.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, hogy nagyságodat ritkán értetem leve

lemmel, arról nagyságodat alázatoson követem, nagyságod, egyéb 
idegen dolgot abból ne ítéljen egyebet az én hosszas betegséges 
nyavalyámnál, mivel kegyelmes uram még mostan is csak alig 
vonszom a leplet (!) ; csak isten tudja, minemű kínnal kell az divän- 
ban is felfáradnom, lovon tigyan nem is igen mehetek, hanem 
peremen kell gyakrabban felmennem, az lovamra csak az Csifut- 
szkilénél ülök fel.

I tt  való mostani állapatokat ezeket írhatom ős ezek
ről tudósíthatom nagyságodat mint kegyelmes uramat, hogy 
az tiszteket hatalmas császárunk igen változtatja: az kapitán 
passaságot adták egy udvari ifjú legénynek, ki sziliktár volt 
Murat császár idejében is, kit Sziausnak neveznek, igen ifjú, ma
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látám, minden udvaranépcvel lóháton császárunkhoz inegyen 
vala, csak most mohlik fekete hajuszkája; Dali Húszain passát 
szilisztrei passává tötték, Ipsir passát urmelléki passává; az 
urmelléki passa ki volt az Murat császár kedves sziliktárja, azt 
úgy értettem, hogy temesvári passaságot adták volna neki; de 
ezt az egyet nyilvánsággal nem írhatom, a többi bizonyoson van
nak. A tengeren túl való állapatok felől azt írhatom bizonnyal 
nagyságodnak, hogy kazul követ nem jű, csak eszekben sincsen; 
úgy látom és hallom másoktúl is, hogy egyáltaljában had nélkül 
oda sem lehetnek, az eircumstantiákbúl is alkalmason kitetsze
nék. Mostan oda Diarhekirheu is az tisztet megváltoztatván 
az császárunk mellett való főimrehornak adták Maczut agának 
és annak is népe ma kezdett általköltözni az tengeren, kiket 
szememmel láttam az Csifut -szkilén, maga is nem késik 
semmit, általmegyen és hesiet tisztiben. Úgy értem, hogy az 
túl való hadakat is mind felveszik és oda Diarbekirhez gyűtik, 
mivel az várat akarván oltalmazni az persáktúl. ,

Mégis térítem írásomat az ide lei való állapatokra. Én 
kegyelmes uram nyilvánsággal ezt nem írhatom, de az mennyire 
én az itt való állapatját az portának experiáltam és az ő nagy 
stratagemájokat eszemben vöttem, két dolgot forgatok az én 
vékony elmémben: egyiket ezt, hogy mikor túl a legnagyobb 
ügyök vagyon, akkor ide ki is igen nagy rettentést, rémítést szok
tak tenni és azzal akarják dolgokat elfedezni; másikat azt is 
forgatom elmémben, hogy azon lesznek, azon igyekeznek, hogy 
Máté vajdát ő nagyságát mint ejthessék, csalhassák meg, mivel 
úgy látom, hogy az Lupul vajda ide beküldött emberi ismég 
forralni kezdettek és félő, hogy ezek az mostani uj tisztek vala
mit ne indítsanak. Azért kegyelmes uram gyakorlatossággal 
szokott olyan dolog esni, hogy mikor ember nem tart, nem vigyáz, 
azt gondolja, hogy nem kell félni, akkor esik hamarább meg 
ra jta ; illik azért kegyelmes uram nagyságodnak jó vigyázásban 
lenni, a szomszéd atyánkfiái is azon szorgalmatosok lesznek. Azt 
is írhatom kegyelmes uram, hogy az első égés után egy hétre 
ismég nagy tűz indult vala a Zöldficár házán feljül az elen (!) 
túl, egy nagy gyumruk is elégett és hajnalban indult vala vasár
napra virradólag, de jő szerencsénk lévén hogy szél nem Ion, 
hamar megoltották, de mégis égett el 16 avagy húsz ház ; azután 
is két helyen is volt gyuladás, de azt is hamar értvén megoltot
ták. Mostan immár annyira elfélemlettünk, hogy éjjel nappal 
fennlévén az emberek cirkálnak minden utczákon és az gazdák 
is házaknál. I tt kegyelmes uram az rossz oszpora pénz miatt igen 
nagy szükség indult most meg; csak húst is gyakorta való napo
kon nem kaphatunk, fát ugyan semmit sem, az kit hoznak is, 
mindjárást császár számára hajtják e l; mind árpa, széna, fa,
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kenyér mind feljebb árára ment. Az pestis mégis grassál, de 
nem annyira mint azelőtt. Hatalmas császárunk is Drinápolyban 
akar vala indulni az elmúlt héten, nagy készületek is valának, 
mostanrúl elhalada, de ezután is félő, hogy úgy ne legyen. 
Nagyságodnak nem árt egy postáját hebocsátani ide, tudósítani 
a portát az adó bejöveteliről és egyéb oda fel való hírekről is, 
az kit communicálni akar nagyságod velek, mert azt igen kívánja 
a vezér ő nagysága én általam nagyságodtól. Az keresztény ora- 
toroknak is az követurtól nagyságod leveleket küldjön, mert 
igen difficultálják azt, hogy nagyságod csak levéllel is sem érteti 
ő nagyságokat. Ezek után az úristen nagyságodat tegye bódog 
hosszú életűvé sat. Datum Konstantinápoly die 17. Septembris, 
anno 1640.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz híve, szegény 
szolgája

Sebessi Boldisár ni. p.

P. S. Kegyelmes uram, noha talám ilyen hamarsággal 
nem kellene nagyságodat búsítanom az élésemnek ki nem szol
gáltatása felől, de nekem úgy tetszik, hogy jobb nekem idején 
korán értésére adnom nagyságodnak, az míg az követúr be nem 
indult az adóval hogy annak instructiójában legyen adva nagy
ságodtól, hogy az több dolgok között arról is tractáljon az 
vezér ő nagyságával hogy kiadassék, mert az atnaméhoz kötte
tett gazdálkodás, az is az jó emlékezetű megholt császároktól, 
mind is csak Barian passa ide jöttében (!) veszett így el, azelőtt 
mind kiadták az kapikiháknak; Barian passa is más tökéletlen 
ember informatiójára nézve cselekedte, hogy sok részt elmetszett 
az élésben, ki most is azon mesterkedett, hogy a többit is utáuna 
messe nem jól informálván az emingeket, tiszteket, a vezért is ő 
nagyságát. Énnekem kegyelmes uram noha kár, de bizony na
gyobb kára következik az országnak, ha az oda löszén, néni har
madfél száz tallérral kelletik bejűni az kapikiháknak, hanem 
toldalékjának is kevés fog az lenni; csak ötöd részét is az szokott 
élésnek ki nem adják; a pénzt is amaz nagy rossz réz apró osz- 
porát, az kit itt Konstanczinápolyban senki el nem veszi, a föld
ről is bizony fel nem venné, kiben ha másfél ezer oszporát elhoz
nak, három százat nem válogathatni benne az ki jó volna, semmit 
rajta nem vehetni. Az nagyságod nekem adott instructióban 
egyik articulus az hűl a vagyon, hogy compalárságra, eladoga- 
tásra ne fordítsam az élést, hanem hozzám jövőkre-járókra módjá
val költsem: meglehet, mert itílem, hogy nem rakodik az én kádam 
meg aféle pénzzel, az mint valójára (!) kezdették, úgy is fogják 
ezután is kiadni avagy még rosszabbul; egyikünket az informálót 
nem vehettem reá soha, hogy az vezér eleiben vigyük a pénzt és
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megmutassuk, könyörögjünk is, hogy parancsoljon jó pénzt 
adatni, sem arra, hogy supplicatiót írjon, mert magam is beadnám. 
Úgy vagyon dolgom, kiilömben nagyságod ezután is nem találja, 
ha isten behozza a követet, meglátja és végére mehet minden 
voltaképpen. Az nagyságod adta költség bizony valóban kel, 
mert nincs oly nap az egy pénteken kívül, hogy napjában egy- 
egy tallérnál kevesebbel érném meg asztalomat kenyérre, húsra, 
borra és egyéb aprólék szerszámra és fára, szénán kívül, akár- 
mely takarékoson igyekezem is költeni hatod magammal lévén 
ittbenn.

Czím : nincs.
Eredeti.

VII. 1640. o k t ó b e r  21.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, hogy nagyságodat ilyen ritkán értetem 

levelemmel, arrúl nagyságod bocsánatos legyen, az én restségem
nek avagy gondviseletlensógemnek ne itílje, mert noha mégis 
mind ez ideig is beteges állapattal lévén, mindazonáltal én raj
tam bizony nem múlnék e l; de mivel mind mások után kell vár
nunk, nem az mi akaratunkon járhatunk, azok is kegyelmes uram 
ritkán járnak most be. Más az, hogy hírem nélkül is az elmúlt 
napokban bocsátották embereket, hírré nem adták. Én úgy veszem 
eszemben, hogy ők is megunatkoztak tőlünk, igen hajtva vehet
jük hasznokat.

Nagyságodnak kegyelmes uram ide be való uj híreket 
ezeket írhatom, hogy az kazul megszállotta volna Bagdátot 
és minden okvetetlen a vezér ő nagysága igen rövid üdőn 
által akarna menni az hadakkal; mely dolog ugyan bizonyos, 
hogy általmegyen az jövő újságon, de az megszállás még nem 
szintén bizonyos, noha mostanság érkezvén onnan egy ember, azt 
mondják, hogy olyan hírrel jött volna, hogy megszállották volna. 
Annakelőtte két héttel is jött vala egy postája az bagdáti vezér
nek, ki 16 nap jött volt Bagdátbúl, itt nyolcz napig volt, míg 
válasza lön, azzal magam is eleget beszélettem, az is olyan hír
rel jött vala, hogy a kazul nagy készülettel volna, három tábora 
lévén és egyáltaljában meg akarná szállani Bagdátot, de előszer 
meg Muzult, Vau, Zdrumot akarná megvíni, azután menne 
Bagdát a lá ; ezt bizonyosan beszélette, az nevét meg nem írha
tom, de ez keresztyénből lőtt török volt. Ezt is mondotta, hogy 
mikor a kazul szultán Murat császárnak halálát meghallotta 
volna, azt mondotta, hogy övé Bagdát, kevés vérrel visszaveszi 
azt ő penig, az megholt. Ittbenn kegyelmes uram istennek hála 
mind hatalmas császárunk s mind az vezérek ő nagyságok igen
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jó egészségben; békességben vannak. A vezér ő nagysága igen 
keresi kedvét hatalmas császárunknak, gyakorta vendégli is és 
ajándékozza hatalmas császárunkat; csak most az elmúlt 19. 
praesentis mensis az Kiatanának (!) az micsoda helyt szoktak 
törökül híni, az a hunnan az édes vizeket behozzák a városra, ott 
vendéglette meg hatalmas császárunkat, azelőtt Halkaknál (!), az 
mint megírtam volt nagyságodnak azt is prima Octobris írott 
levelemben. Hatalmas császárunk is bizony kegyelmes uram vi
gyázó ember kezdett lenni, keveset ül együtt, mindenfelé jár, kel, 
vigyáz, és csak immár is megjesztette az embereket, félnek tőle; 
mindazonáltal ugyan a vezér mindenes, az mit ő nagysága akar, 
az leszen. Az tiszteket valóban adják császár udvarából kijött 
ifjaknak, kit az tengeren túl küldnek, kit innen tisztekben. Ide 
kegyelmes uram mégis nagy szárazság jár, az szegény emberek 
nem is szánthatnak, vethetnek. Szükség, drágaság vagyon a pénz 
miatt is, sohonnan nem hoznak semmit az pénzre való nézve. Az 
pestis immár megszűnt, mostan nem annyira halnak. Bor ke
gyelmes uram ide szűkön termett a szárazság m iatt; egyéb ele
del is bizony minden szűk. I tt földindulás kétszer is volt miolta 
ittbenn vagyok. Nagyságod megbocsásson, úgy írhatom meg, az 
minek szokták híni magyarul, az ebek is tesznek szörnyű ordí
tást mind az bejövetelünk ideitől fogva, kivályképpen éjjel, mikor 
a hocsák az tornyokban elkezdik az kiáltást, az ebek is az ordí
tást ottan elkezdik s mind virradtig ordítnak; mely dolgot ma
gok is jóra nem magyaráznak. Ezen levelemet írván nagyságod
nak az estve vecsernye táján és szintén el is akarván végezni, 
azomban hozák az nagyságod 21. Septembris Kolosvárott írott 
levelét, melybűi elsőben értvén nagyságotoknak egészségben, 
békességben, csendességben való létét, azt igen örvendező szí
vel vöttem, legyen áldott istennek szent neve érette; ennekutánna 
is engedje isten azon jókat hallanom nagyságotok felől minden 
üdőben; az bornak kevés létéről és az vetés felől is, hogy a 
szárazság miatt nem procedálhattak, borunk is kevés leszen. 
Nincs mit tennünk; isten ő szent felsége nemcsak minket látoga
tott azzal meg, hanem minden országokra ki fogott terjedni az 
nagy szárazság, az mint halljuk mindenfelől.

Az mi kegyelmes uram a vezér ő nagysága Maurer uram- 
túl tött izenetit illeti, én úgy tudom kegyelmes uram, hogy 
Maurer uram az ajándéknak bepraesentálásának idejétől fogva 
ő nagyságával szemben nem volt, hanem Zöldficár szája által 
esett és ő izente a vezér ő nagysága szavával az mit izent, de 
én bizony kegyelmes uram nem hiszem, hogy a vezértől lőtt volna 
az izenet; ha peniglen az leveléből ki nem tetszik az izenet és 
nem concordál az írásával a vezérnek, kitetszik, hogy Zöldficár 
az maga ebbeli tekéletlenségébűl magától cselekedte. Azt cső
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dálom kegyelmes uram, hogy miért titkolta el Maurer uram én 
tőlem azt az izenetet, holott a többit mindeneket közlött velem.

Az urfi ő nagysága tisztiben való serény forgolódásárúl is 
gondviselésem leszen és a hun kívántatik,megfelelek illendőképpen. 
Én kegyelmes uram. igazsággal írom nagyságodnak, hogy senki
től csak egyfelől is panaszt se nagyságodra, se az urfira, se az 
nagyságod alatt levő végh ebekre nem hallottam, nem is hallok, 
maga mindenfelől jőnek s mennek az végheli török vitézek ide 
hatalmas császárunk portájára, magam is sokakkal eleget beszé
lek, de jónál egyebet bizony semmit sem mondanak, szívekben 
mit tudhat ember mi vagyon, de oly szenvedhetetlen panaszok 
volna, tudom híremmel kellene nekem is lenni, de olyan nincsen ; 
bár a száját afélével ne terhelné senki, nagyságodat is ne búsí- 
tanák aféle bizonytalan dologgal. Az Maurer uram megindulá
sát is értem az nagyságod írásából; ha azon héten indult volna 
meg, most ide kellett volna érkezni, de talám még második hétre 
múlt indulása ő kegyelmének; hozza isten jó szerencsés jó egész
séggel, békességgel ő kegyelmét. I tt a zsidókat eléggé firtatjuk 
zsidó Józseffel, az arany megszerzésében hogy meg ne fogyat- 
koztassanak bennünket, de még egyáltaljában három avagy négy 
ezernél készen több nincsen, eléggé fáradoznak az megszerzésé
ben, meg kell lenni, meg is leszen, csakhogy hirtelenséggel nem 
tehetik hamar szerit.

Az mi az vezér ő nagyságával való beszélgetésemet, melyet 
most nagyságod parancsol, illeti, azt mostan végben nem vihe- 
tem, mivel Zöldficár honn nincsen, az csiflikjében vagyon, az üdő 
rövid hozzá, az kalarások holnap megindulnak és úgy elmaradna 
ez levelem, hanem ezután arra is gondom leszen és nagyságodat 
tudósítom felőle.

Az mi peniglen kegyelmes uram az kolosvári Lupul János 
dolgát, hejövetelit illeti: én valamin tannakelőtte két vagy három 
rendbeli nagyságodnak küldött leveleimben is megírtam, most 
sem tudok egyebet írnom. Azt nyilvánsággal bizonyoson értettem, 
hogy Tarcsváránál jött által és egyenesen Bukurestre jött, mivel 
jól tudta az utót, mert Dániel Mihálylyal jött volt először be, és 
ittbenn is egy nap elvesztettük, oda hált azon éjen Székely Mózes
nél jediculában és úgy értettem bizonyoson, hogy költséget is 
hozott volt Székely Mózesnek; más nap onnan haza jővén az 
erdélyi házhoz ütötte-vetette hazugsággal dolgát, azt mondotta, 
hogy őtet megfogták volt s meg akarták ölni, megfosztották, egy 
nehány tallérát 40 avagy ötvent mondott hogy elvonták; abban 
semmi sem volt. Dániel Mihály is sem nem firtatta, sem csak 
egy gonosz szót sem mondott neki, hanem még asztalához ültette, 
nagy becsületben tartotta, kiről elég bizonyság vagyon; ezt nagy
ságod bizonyoson így tudja. Akkor vetett ittbenn fundamentumot
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az áruló, és tudta mire j ű ; nem is csak magától jött az 
be, hanem mások tanácsából, úgy veszem eszemben. Itt beérkez
vén mindjárást ment fel a vezérhez Zöldficárral és ő általa tol- 
mácsoltatott, ő szerzett levelet neki az vezértől hogy senki ne 
bántsa, praemendája is ő általa lőtt. Réti uram ezt jól tudta, 
miért nem contradicált ellene az vezér ő nagysága előtt, ha 
kapikiha volt.

Azt is értem kegyelmes uram, hogy nagyságod relatoriát 
kíván én tőlem pecsétem és suscriptióm alatt annak módja szerint 
fide mediante, hogy azzal nagyságod az terminuson az ország 
előtt valakiket törvény szerint megbüntessen. Igen jó volna ke
gyelmes uram, de én oly helyt vagyok itt, hogy az én életemet 
egy szempillantásban elfogyathatom, mert az mi egy ország előtt 
forog, nem titok az, jű s megyen most is ide be onnan Erdélyből 
görög, olá, moldovaiak és egyéb sok áros emberek, kik által az 
ittbenn valók nagyságodnak gonosz akarói mindeneket a portá
nak értésére adnak; királyképpen ha valamelyik megbüntetődnék, 
én is rosszul járnék; hanem más módot keressen nagyságod ab
ban, mert nagyságodnak bizonnyal igaz lelkem ismeretire írom, 
hogy mostan is csak immár is alkalmasint eszemben vöttem az 
vezérnek ő nagyságának és a főfőrendeknek hozzám való kedvet
lenségeket és nehézségeket, mert úgy látnak majd mint ellensé
geket ; ez penig nem mástól vagyon, hanem Zöldficártól és az ki 
tavaly ittbenn volt, ő dolgok, ő commendálások hozta nekem ezt, 
kiért bizonnyal igen tartok, isten oltalmazzon kegyelmes uram 
bennünket valami változástól, mert ha a lenne, soha az én éle
tem tovább nem lenne. Csak az elmúlt napokban is az mely török 
követet bocsátottak vala Toldalagi és Ugrón Pállal be besli 
Memhet agát, vele beszélgetvén ajálván mind az nagyságod jó 
akaratját s mind magam szolgálatját, olyakat vöttem szavából 
eszemben, hogy egy órában bizony nem szánna elveszteni, nem
hogy valamiben jó akaratját mutatnája. Nem vagyok én itt csak 
olyan kedves is, mint mások voltak, kitetszik csak immár is az élés 
kiadásból is, hogy csak annyit sem adnak nekem, mint másnak 
adtak; Zöldficárt is soha semmire nem vehetém csak egy suppli
catio beadásra is avagy csak az megírására, mert magam is be
adnám. Egyáltatjában kegyelmes uram jobb lett volna holtom, 
hogysem mint többször ide a kínok helyére küldött volna 
nagyságod; csak az isten a ki megoltalmazhat miattok az nagy
ságod sok gonoszakarói ellen; csak annak köszönjük isten után 
hogy békével vagyunk, hogy az tengeren túl való ügyek fordították 
és fordítják most is rólunk a veszedelmet. Mindezek után az úristen 
sat. Datum ex Konstantinápoly die 21. Octobris, anno 1640.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz híve, szegény 
szolgája Sebessi Boldisár m. p.
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P. S. Kegyelmes uram, alázatoson könyörgök nagyságod
nak mint kegyelmes uramnak, ne erőltessen engem arra, hogy 
relatoriát írjak az Lupul dolga felől, mivel én itt foglyos helyen 
vagyok, hanem Péti uram ottkin lévén, ő kegyelme abban a do
logban többet tud és adjon ő kegyelme relatoriát róla. Száva 
Mihály s udvárbíró uram szolgája is igen jól tudja, hogy Szé
kely Mózesnél hált egy éjjel, többen is tudják, az kik Dániel 
Mihálylyal voltak ottbenn akkor, azok is fateálhatnak róla. Péti 
uram is hiti szerint adjon relatoriát róla, ő kegyelmének incumbált 
volna annak gondviselése, nem nekem, mert ő idejében lőtt 
a dolog.

Egy félíven : Az kapikiháknak való élést azelőtt az régi 
szokás szerint így adták ki, az mint ide alá rendszerint meg 
vagyon írván, az hatalmas császárunknak konyhamestere által 
így adták k i:

Kenyérpénzt minden hétre asper, nro 280, idest kétszáz s 
nyolczvan.

Piskását kilát nro hétre — 7.
Yajat okát nro hétre = 7 .
Mézet okát nro hétre =  7.
Olajat okát nro hétre =  7.
Gyertyát hétre nro =  7.
Tyúkot hétre nro =  7.
Ezenkiűl borsot, sáfránt, gyömbért adtak egy nehány 

dramot.
Az bor-eming tartozott megadni minden napon két medre 

(igy) bort.
Az koin-eming minden hétre hat-hat juhot, azt minden 

nap el szokták volt az erdélyi házhoz az csobánok elhozni ma
gok egyet-egyet és magok nyúzták meg ott.

Az árpa-eming adott azelőtt 18 kila árpát hétre, de most 
nem adnak többet nyolcz—kilencz kilánál.

Az fa-eming, kit sztanbol-agának hinak, tartozott fa-pénzt 
adni minden hétre két cselre fa árát nro 7 oszporát.

Az császár főimrehorja, lovászmestere tartozott 62 szekér 
szénával az kapikiháknak, most azt sem adják meg nagyságod 
ideitől fogva. Hogy ha e szerint adnák mostan is ki kegyelmes 
uram, elérkezhetnék mind asztala tisztességesen való tartására 
s mind egyéb sok aprólék költségre, kit esztendőt által kell cse
lekedni vagy akarja vagy nem, és szolgák tartására is ; de sok 
hia vagyon ezeknek, mivel most külömben szabták ők is az élés 
kiadást, hószámra vonták hétről, és az mit azelőtt hétre szoktak
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volt adni, most hóra adják azt ki. Azt is felírom nagyságodnak, 
most mint adják ki.

Mostan így adják ki kegyelmes uram az élést :
Az konyhamester az hatalmas császárunk udvarából ke

nyérpénzt adnak asper, nro 280, idest kétszáz nyolczvant; de ezt 
is nem adják minden hétre, hanem néha az egy holnapot három 
hétre, néha két hétre vonszák és úgy adják ki, az is mind merő 
rossz réz oszpora, kiben mitőlünk 4 0 - -ötvenbűl is élig vesznek él 
20 avagy 25.

Riskását is többet nyolcz—nyolczadfél kilónál nem adnak 
egy hóra, holott huszonnyoloz kila kellene, de az is mind rosta 
alja az kit adnak, mivel ott megrostálván, az alját adják ki az 
praemendariusoknak.

Vajat olyant adnak, hogy büdös, vizes, fagyos, ocsmány 
vajat, hogy nagyságodnak az kedves ebei. is inog nem bűzölnék, 
nemhogy megennék, az is tizenöt oka, 18 néha, nem több.

Olajat is adnak kegyelmes uram selegan-olajat egy hóra 
hét— 8 okát.

Mézet egy pénzárát is nem adtak miolta ittbenn vagyok ; 
nem is ítélem, hogy ezután is adjanak, mivel igen szűk.

Gyertyát adnak viaszát nro 7 egy holnapra, annak is há
rom része oda vagyon.

Tyúkot nem adnak, Barian passa idejében elmetszek azt is.
Borsot, sáfránt, gyömbért meg sem említik, nemhogy 

adnának.
duhpénzt az koin-eming ad hóra ezer ötszáz oszporát, ez

zel tartanám asztalomat, kiválykópen hogy ha jó pénzt adna, de 
ez is mind olyan rossz oszporát ad.

Árpát adnak mostan egy hétre nyolcz és néha kilenczedfél 
kilát, csak felét, az mit kellene adni, annak.

Fa-pénzt adtak két hóra valót 400 80 (íyy) oszporát.
Eddig így adták ki kegyelmes uram, ezután ha alább mjm 

szállana. Ezekbűi az élés hordó csausz hetedrészt vett el éppen 
mi ml enik ben ; immár mi maradottén számomra, nagyságod köny- 
nyen feltalálhatja és minemű nagy compahirságot indíthassak 
belőle, bölcsen meghűlheti. Az árpából mikor ciszakasztok is va
lamit, azt is szénára kell fordítanom; itt a szénát is négyszáz 
hatvan oszporán veszszük szekerét, egy kicsiny két ökör után 
való rövid, keskeny szekerecskévcl. Ezt nagyságod így bigyje, 
kiilömben sem találja azután is ; tahim isten Heredi ummot is 
behozza, és ő kegyelme is végére mehet.

Qzírn : n incs.
E redeti.
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VIII. 1640. o k t ó b e r  23.

Én Sebessi Boldisár Sárdon Fejérvármegyében lakó, ki 
mostan hatalmas győzhetetlen császárunk török portáján Kon
stantinápolyban continuus oratora lévén az én kegyelmes uram 
az erdélyi fejedelem Bákóczy György ő nagyságának és a nemes 
országnak, adom tudtára az kiknek illik ez relatoriámnak series- 
sében, hogy ón az én kegyelmes uramnak adott erős reversali- 
som és kötelességem szerint igaz hűséggel eljárván az én hivata
lomban, az melyet ő nagysága én reám méltatlan legkisebbik 
szolgájára bízott, az én vékony tehetségem szerint azért minden 
utón módon, az egy igazsággal tartozván ő nagyságának, az 
mennyire az szent úristen ő szent felsége szent lelkének általa 
vezérel, azon igyekezem, hogy minden ő nagysága ellen való 
gonosz akaróit, kiket bizonyoson érthetek és tudhatok, az kik ő 
nagyságának gonoszára igyekeznek vagy ittbenn avagy akárhol, 
ő nagyságának kötelességem szerint idején korán értésére adjak,és 
minden módon utón eltávoztatni igyekezzem az én kegyelmes 
uram és hazámra való veszedelmes állapatot. Mivel azért az mi
kor engem ő nagysága expediáin is ide be Fejérváratt, akkor is 
serio megparancsolta nekem ő nagysága, hogy igen jól s bizo
nyoson végére menjek, hogy az kolosvári Lupul János hol és 
melyik utón és ki akaratjából bocsáttatott á lta l: én azért az én 
kegyelmes uram parancsolatja szerint még Brassóban kezdettem 
expiscálni ez dolgot, azután Bukuresten bővebben hallottam 
felőle oly emberektől, kikkel magabeszélett, Lupul a vajdának ő 
nagyságának hiteles emberivel, kiknek maga megmondotta, hogy 
ő Tarcsváránál jött által, de ki bocsátó el, azt nem mondotta 
meg. Ittbenn is maga nyelve fateálása ( ' íg y )  másoknak, hogy ott 
jött be, Bukarestről egy török mellé adta magát és mind azzal 
jött ide az portára. Az mely vajda ő nagysága embere is velem 
bejövő utónkban egy néhányszor beszélgetett felőle, mint s hogy 
jött, ittbenn is az szerint értettem bizonyoson bejövetelit. Mely 
dolgot én nagyságotoknak és ti kegyelmeteknek tábla assessori- 
nak és az egész nemes országnak fide mea mediante írtam, pe
csétemmel és kezem írásával megerősítvén.

A szent isten nagyságotokat és ti kegyelmeteket egész 
nemes országul sok esztendeig bődog, jó szerencsés hosszú élet
ben, jó egészségben, békességben tartsa meg mind országostól. 
Datum Konstantinápoly die. 23. Octobris, anno 1640.

Az én kegyelmes uramnak és nagyságotoknak nemes or
szágul alázatos legkisebbik igaz hű szolgája és kapikihája

Sebessi Boldisár na, p.
34*
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Czím : A z  nem zetes és vitézlö  K assai Is tv án  és Cseftéy László uram ék- 
nak, az m i kegyelm es u ru n k  ö nagysága és az nemes országtól ren d eltü l 
re n d e lte te tt táb la  itílő  m esterinek, az több ő kegyelm ek m ellett levő tábla 
assesorinak, nekem  bizodalm as jó  akaró  u ra im n ak  adassék ez re la to ria .

E redeti.

IX . 1640. o k t ó b e r  31.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, írhatom, hogy Maurer Mihály uram ő 

kegyelme is az elmúlt héten úgymint die 24, Octobris jőve be 
istennek hála békével és minden kár nélkül. Az tallért is immár 
máig nagyobb részét aranynyá töttiik, csak 4000 maradt meg, 
de azért is ma meghozzák az két ezer aranyat, abbúl semmi 
fogyatkozás nem leszen. Főkövet Seredi uram is talám e héten 
beérkezik. A vezér ő nagysága Zöldficártúl tudakozta ezelőtt 
4 nappal, mikor érkezik be Seredi uram; ő mondotta az vezér ő 
nagyságának, hogy e héten általánfogva beérkezik; az vezér 
mondotta, hogy talám az pestistűi fél; imez arra azt mondta, 
hogy nem olyan természetű emberek az magyarok, hogy ők a 
pestistűi félnének avagy azelőtt elfutnának, hanem csak az 
istenre bízzák magokat. Akkor abban hagyta szavát az vezér ő 
nagysága. Én kegyelmes uram csak attól félek, hogy valami for
télyt ne fogjanak, hogy ha hatalmas császárunknak külön az 
adón kívül való küldött ajándék nem leszen, mert a Zöldficár 
szavábúl colligálok olyan szókat, hogy nemcsak az hatalmas 
császárunk adó adó országirúl, de még más országokbúl is ajándé
kot küldöttének mostani aj császárunknak; Lengyelországból 
is az követ mikor bejött volt, az is szép ajándékkal lőtt szemben 
hatalmas császárunkkal, más országokbúl is hasonlóképpen; 
mostan peniglen die 28. érkezek az velenczéseknek követi két 
gályával, hatalmas császárunknak három száz ezer aranyat hoz
tak az tavaly köztök lőtt békességnek kötése szerint, mivel 
szultán Murat császárral rígy békéltettek volt meg, hogy azt a 
summa pénzt megadják.

Az moldovai vajdának a fia, az ki Máté vajda ő nagysága 
egyik ellensége volt és vajdaságát sollicitálta, ittbenn tegnap holt 
meg; mostan azon valának az kapikihái, hogy ha megnyerhet
nék az vezér ő nagyságátúl a testét elvinni Moídovában, de még 
nem viheték végben. Elvitték azután a testét.

A tengeren túl való állapatjok kegyelmes uram mostan is 
azon állapattal vagyon, az mint nagyságodnak azelőtt is megír
tam volt; egyáltalánfogva egyéb nem lehet benne, által kell
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menniek. Úgy hallom kegyelmes uram, hogy Dali Húszain passa 
lenne kajmekám; olyant is beszélnek az emberek, hogy ismét 
Musza passát hoznák he az kajmekámságra; a bizonyos dolog, 
hogy vezér ő nagyságának ahoz volna nagyobb kedve; úgy hal
lom, hogy Musza passa lenne kajmekám ; ezután annak is jobban 
végére menvén értésére leszen nagyságodnak. Az minapi hirtelen 
futó hírek az tisztek változásakor, az mint írtam volt nagysá
godnak, clcsendesedtenek istennek hála ; egyáltaljában bizo
nyoson írhatom nagyságodnak, nincsen semmi jónál egyéb, nagy
ságod elméje megnyughatik, nem kell olyan állapatról gondol
kodni mostan. Máté vajdát is az kapikihák által bizonyoson 
nagy erős esküvéssel assecurálta a vezér ő nagysága, hogy 
semmit ne tartson, ne higyjen, akárki mit mond is, hogy meg
változtatnák vajdaságában, mert az bizony nem leszen, valamig 
ő él. Itt kegyelmes uram az embereket igen kezdették büntetni 
■az oszpora el nem vétele miatt; kettőt az kenyérsütőkben fel is 
akasztatott a vezér ő nagysága.

Az nagyságod 4. (iyaluban írt levelét Maurer uram meg
adta, mit parancsoljon nagyságod megértettem. Énnekem kegyel
mes uram mindenekre gondviselésem leszen. Értéin azt is Maurer 
uramtúl, hogy az nagyságodnak küldött leveleim későre vitetnek 
nagyságod kezéhez ; egyebütt nem késedelmeztetik ugyan, hanem 
a vajda ő nagyságánál, mert ittbenn néha-néha két avagy három 
napot vártatnak velem az oláhok az levél elküldésben, néha 
ismég csak akkor adják értésemre hogy kalarássok megyén; a 
mikor szintén indulni akar az kalarás, és így hirtelen nem írha
tok, hanem készen tartom az levelet, egy, két, három nappal is 
írom meg, itt csak annyi késedelme vagyon az levél elvitelének.

Az hatalmas császárnak végbeli vitézitől istennek hála 
kegyelmes uram itt semmi panasz nincsen ; jónál egyebet, elhigyje 
nagyságod, nem mondanak az mi részünkről. Az kolosvári 
Lupul Jánost hogy az nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerint hozzám beszéltethetném per secundas vel tertias perso
nas, én kegyelmes uram még annakelőtte, minekelőtte nagysá
god nem parancsolta volna is, voltam azon, subordináltam egy 
magyarul tudó Barbély Mihály neű törököt, ki az jediculához 
közel lakik és igen tártnak az Mózes emberi hozzá; más, egy 
gyulai magyar asszony által is izentem neki, Rezmány csausz 
által hasonlóképpen, hogy csak Bakót beszélhetnék ide, de egyi
ket. sem hozhatják, azt mondották, hogy meg vagyon hagyva 
Mózestó'l, hogy ide ne jöjjenek, sőt még az'utczán is elkerüljenek, 
ha látnak is. Az Lupul János itt azzal jár, hogy Székely Mózes
nek közel való atyafia, az atyja kolosvári bíróság viselte ember 
volt. Mégis azon leszek, hogy valami mesterséggel más által 
kivétessem belőle, ki hírével bocsátották által. Értem kegyelmes
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uram, hogy borunk nem mindenütt leszen bőven; csak isten 
ő szent felsége adjon egészséget, békességet és kenyeret bőviben, 
a víztől is nem halnak meg az emberek. Nekem kegyelmes uram 
istennek hála alkalmasint lőtt borom, az mint írják, de én azt 
bánom, nem tudom, mi í zű; csak az úristen szolgáltatna vetni 
való üdőt, itt igen jó nedves iidők, szép esők kezdettek lenni. 
Ezek után sat. Datum Konstantinápoly die ultima Octobris, 
anno 1640.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz hűve, szegény 
szolgája

Sebessi Boldisár m. p.
P. S. Hogy Réti uram az nagyságodnak küldött levele

met még most házul küldötte meg, azt nem jól cselekedte ő 
kegyelme; talám akkor is az felhőkben fennjárván az elméje, hogy 
elfelejtette megadni.

Külön félíven: P. S. Kegyelmes uram, ez levelemet, kiben 
ezt includáltam, még ultima Octobris írtam volt és elvégeztem 
volt az olá kapikihákkal, hogy azon napon östve felé elküldjók, 
mivel embereket bocsátották a vajda ő nagyságához, de azzal is 
megcsufolának. Mikor az levél készen volt, oda küldök hozzájuk 
megizenvén nekik, hogy ha elbocsátják-e az kalarást; azt ize- 
nck, hogy se ma, se holnap el nem bocsáthatják. Aval eljüvéu 
az szolgám mindjárást ugyanazon estve elbocsátották az embe
reket, és így elmaradott az levelem akkor. Azután is kétrend
beli emberek is jött ki az vajdához, egyszer is értésemre nem 
akarták adni. A mint eszemben veszem, igen megunatkoztak az 
levélhordozástúl, nagyságod megfogyatkozik, ha csak ő rajok 
bízunk, nagyságodnak postái vannak, azokat is küldözze egyszer 
másszor be. Én rajtam semmi el nem múlnék, hogy nagyságodat 
gyakorlatossággal nem tudósítanám az ittbenn forgó állapatok- 
rúl. Seredi István főkövet uram is 1. Novembris érkezek be, 
szép becsülettel recipiálták ő kegyelmét; 4. audientiája lévén ő 
kegyelmének, felmentünk a vezér ő nagyságához és szemben 
lévén ő nagyságával, ő kegyelmét ott is szép becsülettel és víg 
orczával látta a vezér is ő kegyelmét; 6. az hatalmas császárunkkal 
is szemben lőttünk, az adót is ajándékával beadtuk. Arról a 
vezér ő nagysága nem volt contentus, hogy az hatalmas császá
runknak külön ajándékja nem volt, azt bizony minden rendek 
nehéz szível említették, meg is mutoták, hogy minket is nem 
illendő becsülettel tractálának az hatalmas császárunk udvará
ban. Mostan ittbenn levő híreket nem írhatok egyebet jónál isten
nek hála; ezután az isten, az iidő mit hozzon magával és mire 
segít ő szent felsége, értésére leszen nagyságodnak. Főkövet 
Seredi uram tudom, bővebben fog írni nagyságodnak egyéb itt-
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benn forgó dolgokról, nolia meg semmi oly bizonyos dologgal 
nagyságodat mostan még nem tudósíthatja ő kegyelme is. Ezek 
után mire segít isten bennünket, éjjel nappal értésire leszen 
nagyságodnak. Datum Konstantinápoly die 10. Novembris, 
anno 1640.

Czím : a  szokott a  fejedelem nek.

A fejedelem főijei/yzése: ‘28. die Novem bris A lbae Ju liae 1640. délest 
‘2 ó rakor m aga szolgája az vajdának.

Eredeti.

X. 1640. n o v e m b e r  28.

Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 
nagyságodnak sat. A szent isten sat.

Kegyelmes uram,az nagyságod Diószegen 18. praesentis(%yj 
írt leveleit nekünk a vajda ő nagysága 24. Novembris küldémeg, 
melyből értvén az nagyságtok egészségben, békességben való létét, 
azon az úristennek adok hálákat, áldott legyen az ő szent neve 
érette; ennekutánna is engedjen ő szent felsége nagyságotok felől 
minden jót hallanunk. Mi is nagyságodnak alázatos hívei isten
nek hála egészségben vagyunk. Követ Seredi uram is itt nem 
fog immár sokáig késni, talám az jiivő hétfőn, ha elébb nem is, 
megindul ő kegyelme; az ő kegyelme leveléből nagyságod minden 
dolgokrúl bővebben érthet. Az lengyel királynak is jött inter- 
nunciussa az hatmany emberével, 17. jöttek be, másod napján az 
vezérrel szemben voltak, 20. az hatalmas császárunkkal is szem
ben lőttek, azokat is itt nem fogják késedelmeztetni, elbocsátják ; 
minemű küldöttséggel jöttek, az Maurer Mihály uram ő kegyelme 
levelében includált párokbúl nagyságod megértheti. Az velenczé- 
sek követei még szemben nem voltak császárunkkal; ez jövő 
vasárnap lesznek szemben. Ide való híreket semmi olyat nem 
írhatok, mivel semmit nem hallhatunk mostan egyfelől is. Bag- 
dáti vezérnek jött tegnap reggel két embere Bagdátbúl, kiket az 
hatalmas császárunk mindjárt vitetett eleiben; nem érthetőnk 
semmi bizonyost, mivel jöttének, de úgy veszem eszemben kegyel
mes uram, nem kedvek szerint való hírrel jöttének. Nagyságod
nak bizonyoson írhatom, hogy ennek az nemzetnek semmi hada
kozásra való széndóka, kedve nincsen, hanem ők csak az békes
séget akarják hallani; oda által kételenek oltalmazni Bagdátot, 
úgy értem kegyelmes uram, hogy az bariánjok után általindulnak 
a hadak, maga is a vezér. Ezek után sat. Datum Konstantiná
poly die 28. Novembris, anno 1640.
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Nagyságodnak alázatos 
szolgája

legkisebbik igaz híve, szegény 

Sebessi Boldisár ni. p.
Üsíin: ά szokott a fejedelem nek.

E redeti.

XI. 1640. d e c z  e m b e r  3.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, az nagyságod Hegyesen ]<>. Novembris 

írt levelét elvöttem az vajda ő nagysága kalarássi által 28. eius
dem mensis. Értvén az nagyságod írásábúl nagyságodnak bő 
írásomról való neheztelését, hogy mind nagyságodat s mind ma
gamat nagyságodnak méltatlan szolgáját azzal az sok írással, 
annak olvasásával terheltem, arról nagyságodat mint kegyelmes 
uramot alázatoson követem, abban az írásomban is követtem. 
Bizony kegyelmes uram nem kellett volna tahim annak lenni, de 
én bennem is emberi természet lévén, úgy tetszett nekem, hogy 
jobb nagyságodnak megérteni az én panaszimat is, mert én is 
kegyelmes uram ama mondás szerint ott tapogathatom, a hun 
fá j; és noha nagyságodnak szegény legkisebbik méltatlan szol
gája lévén én is az én mivoltom szerint tudván igaz hűséggel 
való szolgálatomot és nagyságodért való sok szenvedésemet, igen 
nehéznek tetszettek némely dolgok, sőt ugyan bizonnyal írom 
nagyságodnak, gyalázatnak is tartottam, de nincs mit tennem 
kegyelmes uram, legyen az nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerint, ón kegyelmes uram olyan bű írással ezután nagyságodat 
nem terhelem; de az mi énnekem is nehéznek tetszik és fájdal
mamra vagyon avagy lenne, ennekutáuna is nem másnak, hanem 
nagyságodnak kelletik egyenesen megírnom, mert isten után 
nagyságod kegyelmességéhez ragaszkodom.

Ezt ebben hagyván fordítom írásomat kegyelmes uram az 
mostan ittbenn levő állapatokra, hogy azokról is két vagy három 
szóval nagyságodat tudósítsam, noha követ Seredi uram és 
Maurer Mihály uraméktól nagyságod mindeneket bőségesben 
megérthet, mindazonáltal én az divánban forogván gyakrabban, az 
mit érthettem bizonyoson, azokról tudósítom nagyságodat. Az 
tengeren tói való állapotjok had nélkül nem leszen. Az elmúlt 
napokban jöttek kőt tatár postái az bagdáti vezérnek, és utánnok 
mindjárást érkezett Zdrumból is egy posta, ezekkel magam ele
get beszélettem az oda való állapatokrúl; tagadhatatlanul azt 
monda az egyike, hogy bizony egyáltaljában meg akarja szállani 
a kazul a várat, igen nagy készülettel vagyon, csak az iidőnek 
hüvesedését várta eddig is, azt mondja, hogy éjjel nappal istrá-
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zsálnak, vigyáznak, őrizik az várat. Tudakoztam azon is tőle, 
hány ezer ember lehet az várban; azt monda, hogy 12,000 em
bernél több nincsen. Az janicsárok, az kik ott vannak, kétszer is 
akartak támadást tönni az vezér ellen, mivel fizetéseket nem 
adják úgy ki, az mint kivántatnék, nehezen nyomhatta le őket a 
vezér. Ilyen dolgot is beszóle, hogy az császárunk Bagdáthoz 
közelebb levő váribúi, Yanbúl, Muszulbúl, Zdrumbúl ős több 
helyekből való passák, békék azon voltának és arra akarták 
venni az bagdáti vezért ennekelőtte egy nehány héttel, hogy egy 
bizonyos helyre mezőben gyülekezvén hadakkal menjen ki közik- 
ben és végezzenek egymással mind az vár oltalmazására s mind 
magok hadi állapatjokrúl is, ki mennyi segítséget adhat, ha 
az várat obsideálná a kazul. Ez peniglen csak fraska (így) volt. A 
vezér nem akart kimenni hozzájok, nem consentiált abbúl az do
logbúi velek, mivel félt tőlök, csak olyan választ tött nekik bre
viter, hogy hatalmas császárunk őtet Bagdátban hagyta és annak 
gondviselésére rendelte, nem megyen ő ki onnan egyfelé is, ha
nem ha kivonszák lábbal. A bizonyos dolog kegyelmes uram, egy 
csepp követ is nem jű onnan, meg sem gondolták, azt mondja ez 
ta tá r; de ha szultán Murat meg nem holt volna, úgy volt szán
dékok a kazuloknak, hogy követet küldjenek ő hozzá, de hogy 
megértették halálát, elhagyták abbeli szándékokat. Most az 
barianjok után általköltöznek az hadak, az a híre itt a portán, a 
kazalok ellen.

Itt kegyelmes uram istennek hála kedvetlen dolgot az mi 
részünkről nem tapasztaltam: semmire egyébre egyáltalánfogva 
nem igyekeznek az csendes békességnél, nincs semmi kedvek, se 
egyfelé, se másfelé való hadakozó szándékok, igyekezetek, hanem 
csak békességet kívánnak; Lapulnak is feladták leczkéjét, üljön 
veszteg, ne indítson semmi veszekedésre való dolgot, mert bizony 
elfogy az élete. Az velenczések ma lőttek szemben hatalmas csá
szárunkkal. Az lengyel követeknek még eddig nem lőtt hatalmas 
császárunktól válaszok, azokat is nem késeltetik. Az franczia 
és hollandus oratorok mostan is az előbbi nagyságodhoz való jó 
akaratban vannak és jó szível igyekeznének szolgálni, ha fogna 
törekedésök; mindazonáltal ugyanazon lesznek, a mi ő rajtok 
áll, nem posthabeálják ezután is. Követuramot Seredi uramot 
kegyelmes uram igen becsülettel recipiálták mind az bejövetel
kor, s mind az üdő alatt gazdálkodással becsülettel voltak ő 
kegyelméhez; most az utólszori elbúcsázásakor is a vezér ő 
nagysága igen becsülettel beszélgetett ő kegyelmével és minemű 
választ és izenetet tött ő kegyelme által nagyságodnak mind az 
két dologról, mind jól tudom, hallottam, mivel ő kegyelme mel
lett állottam, senki egyéb benn nem volt, hanem Zöldfikár és az 
nagyságodhoz küldött csausz, 4 voltunk; az csausztól is törökül
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azon formán izent nagyságodnak mint Seredi uramtól, tudom 
kegyelmes uram, ő kegyelme nagyságodnak megírt mindeneket. 
Az nagyságodnak hatalmas császárunk küldött két kaftánt és 
császárunk levelét is akkor adatta az csausz kézihez, és igen 
hecsiiletes kaftányokkal megkaftányozának bennünket hárman: 
Seredi uramat, az csauszt, engemet, és úgy jövénk el ő nagy- 
ságátúl. Ezek után az úristen nagyságodat tartsa meg jó egész
ségben sok esztendeig szegény magyar nemzetünk oltalmára és 
megmaradására, békességben való megtartására isten után. 
Datum Konstantinápoly die 3. Decembris, anno 1640.

P. S. Kegyelmes uram, mivel házamnál igen vékony gond
viselő szolgám vagyon, nem is érkezhetik mindenféle dolgaimnak 
végben való vitelére, kivályképen derék dolognak idejekor; így 
az okon hogy kevesebb fogyatkozással vihessék dolgaimat végben, 
egy lovász legény szolgámat,ki ugyan sárdi nemes redesenciás ( így) 
ember Orosz Dávid nevű, ezt küldözöm ki és onnan ismég bejön, 
ez által dirigálom innen is bázamnépét; emellett kegyelmes 
uram Cikó (!) Mihály uramnak Száva Mihály nevű szolgája is 
hasonlóképpen nemkülömben mint magam fizetett szolgám jűnek 
ide b e : nagyságodnak alázatoson könyörgök, ne legyen nagysá
godnak nehézségére bejövések, kimenések, sőt azon is könyörgök 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, adasson egy salus con- 
ductust nekik, járhassanak bizvásban, hogy én is kegyelmes 
uram házomra és kevés majorságomra viselhessek illendőképpen 
gondot innen is, alázatoson megszolgálom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak.

[Nagyságodnak alázatos legkisebbik méltatlan igaz híve, 
szegény szolgája

Sebessi Boldisár m. p.
Czim : nincs.

E redeti.

X II. 1640. d e c z e m b e r  11.

Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 
nagyságodnak sat. A szent isten sat.

Kegyelmes uram, ez alkalmatossággal akarván nagyságo
dat az ittbenn való állapotokról mégis tudósítanom, noha mos
tan is semmi oly uj híreink nincsenek s nem forognak az előbbi
eknél, az melyekrűl nagyságodat tudósítottam. Az tengeren túl 
való hadi állapatj oknak de necesse meg kell lenni az barianjok 
után. Az Seredi uram elmenetele után másodnapján általmen- 
tem volt az franczia és hollandus oratorokhoz ő nagyságokkal 
beszélgetvén Seredi uram hagyása szerint, hogy ő nagyságok is
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értsék az vezér ő nagysága ő kegyelmének tött válaszát. Utól- 
szor az bifcsuzáskor azon is kértem ő nagyságokat, hogy azt az 
megindított dolgot ne hagyják félben ő nagyságok is, ha az lidő 
és alkalmatosság hozza, a vezérrel ő nagyságával tractálják és 
legyenek azon, hogy vihessék végben az dolgot; de az mint az 
frauczia oratornak beszédébűl értettem, onnan feljiil várna leve
leket és onnan ha valami jó hírek lehetne, azzal az alkalmatos
ságai megindítaná az dolgot a vezér ő nagysága előtt; de addig 
nem akar semmit mozdítani. A másik a hollandus minden tehet
ségével azon volna és leszen is, az mint nekem mondotta ő nagy
sága, hogy mikor üdőt s alkalmatosságot lát benne, el nem mu
latja, csak nagyságod is ne sileáljon ebben a dologban, hanem 
isméglen urgeálja vagy levelei avagy bizonyos embere á lta l; 
nagyságodnak írt is a hollandus, az anglus is, de az anglus 
ebben a dologban semmit sem értett, mivel nem engedé az többi, 
hogy hírivei legyen ez dolog, okát is megmondák, tudom, Seredi 
uram nagyságodnak referálta is eddig. Az leveleket másodnap 
küldötték ide hozzám, hogy általmentem volt hozzájuk. Az len
gyel követ is e héten elbúcsúzván, hétben kelve elbocsátják; a 
rabokat mind itt az varasban, az kiket feltalálhattak, a vezér ő 
nagysága felkerestetvén, megadatja a követnek, tegnap az diväu- 
ban hoztak vala fel vagy 25 való rabokat aféle őrözőket, kiket az 
buza-aratáskor rablottak volt e l; tatár hámnak is megparancsolta 
hatalmas császárunk erős parancsolattal, hogy előkerestesse az 
rabokat, az kiket aratástól fogva hoztak és rablottak el és visz- 
szaadassa, küldje; az silistrei passának is hasonlóképpen paran
csoltak ezen dologról. Istennek hála kegyelmes uram, itt mostan 
békességben, csendességben vagyunk. Az selyem hálót még meg 
nem csinálták és mostan ki nem küldhetém; ha megcsinálják, 
leszen kitől, kiküldőm. Ezek után sat. Datum Konstantinápoly 
die 11. Decembris, anno 1640.

Nagyságodnak alázatos híve, szegény szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

P. 8. Nagyságodat alázatoson követem mint kegyelmes 
urarnot, megbocsásson nagyságod, hogy ilyen breviter kelleték 
írnom és ugyan majd rútul is, ez az oka, igen sietve kellett 
írnom, mivel tegnap az olá kapikihák azt mondák magamnak,hogy 
még holnap [nem] bocsátják el kalarássokat, ma reggel csak meg- 
izenék egyik kalarástól, hogy ők immár indulófélben vannak s 
igen hirtelen kelle írnom.

Czím: a  szoko tt a fejedelemnek.

A fejedelem füljegyzése: 25. Decembris A. 1 .1640. délest 2 ó rakor 
liavasalji va jda  postája.

Eredeti.
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X III. 1640. de ez e m b e r  18.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, az nagyságod Fejérváratt 7. .Decembris 

írt levelét az vajda ő nagysága kalarássitúl tegnap úgymint 16. 
die vöttem e l; hogy nagyságotoknak egészségben, békességben 
való létét értem, azon az úristennek adok hálákat, és kívánom, 
hogy ő szent felsége ennekutánna is azon áldását nagyságotokon 
fenntartván mind életét s mind jó egészségét tartsa meg sok esz
tendeig bódogul. Értvén kegyelmes uram azt is az nagyságod 
ít'ásábúl, hogy arra is választ teszen nagyságod és bizonyos okait 
is megírja, mire nézve nem küldött hatalmas császárunknak 
ajándékot követ Seredi ’István uramtól. Úgy vagyon kegyelmes 
uram, talám nem én igazgatásom volna eféle dolog, mivel én egy 
legkisebbik alázatos méltatlan szolgája lévén nagyságodnak és 
nem is az én vékony elmémhez való dolog volna, mindazonáltal 
mire nézve írtam arról nagyságodnak, ez írásomban is egy vagy 
két szóval okát megírom nagyságodnak, nehézségére ne legyen, 
mert én kegyelmes uram jüendő megmaradására ős javára nézve 
nagyságodnak cselekedtem. Első oka ez kegyelmes uram. Tudja 
nagyságod az megholt szultán Murat császárunk minemű gonosz 
igyekezettel, szándékkal volt felőlünk, kit ha az isten ki nem 
vött volna e világbűi, eddig is nem tudom mint járhattunk 
volna; mely dologra képest ez mostani uj császárunknak, ki még 
ez ideig nem lévén gonosz szándékkal felőlünk, az én vékony 
itíletem szerint igen kiválhatott volna kedveskedni és császári 
ajándékkal meglátogatni nagyságodnak ő hatalmasságát, hogy 
így idején még jó szível volt hozzánk, aval is annál inkánb jó 
akaratját hozzánk kapcsolhassuk, magunktól meg ne idegenít- 
siik. Nagyságod kegyelmesen megbocsásson, ama mondás szerint: 
egyik üdő ellensége a másiknak, az mi állapatunk is az mint 
vagyon, arra és az iidőre kellenék néznünk és az magunk megma
radására, nem arra, hogy másszor nem volt szokás és ennek
utánna is meg fognák kívánni tőlünk; hiszem nem olyan változó 
állapat az császárság mint egyéb tisztnek változása, hanem hol
tokig lesznek és uralkodnak. Nagyságod az országnak jöven
dőbeli terhét akarja eltávoztatni, de én magamat s magam meg
maradását orvoslanám meg, ha nagyságodnak volnék; mind
azonáltal legyen az nagyságod bölcs itíleti rajta. 2. oka ez 
kegyelmes uram, hogy mind volt reménységek az külső embe
reknek, hogy ha a vezér ő nagyságának küldött ajándékot 
nagyságod, annál inkánb fog hatalmas császárunknak küldeni 
az adó mellett. 3. és a mi legnagyobb, az minemű két rendbeli
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követséggel bocsátotta nagyságod Seredi István uramot ő hatal
masságához és a vezér ő nagyságához, annál inkánb kivántatott 
volna hatalmas császárunknak kedveskedni, talám nem is ártot
tunk volna vele. Elég példa Máté vajda kegyelmes uram nekünk, 
ha ő nagysága a sok ajándékkal be nem dugta volna avagy most 
is untalan be nem dugná szájokat, eddig is nem tudom mint 
lőtt volna dolga; bizony kegyelmes uram Máté vajda ő nagy
sága is úgy vagyon, néz a mit néz országának megmaradására, 
de főképpen forgatja az maga uraságában való megmaradását.

Én kegyelmes uram ezt ebben hagyom; fordítom pennámat 
és írásomat az mostani ide be való állapatokra. Istennek hála 
semmi jónál egyéb mostan nincsen, mivel az téli üde csak honn- 
ülésre kényszeríti az embereket. Készületek bizony nagy vágyon 
és naponként készülnek mostan is, s itt most ilyen hírek forog
nak künn az emberek között, hogy tavaszra Azákra mennének, 
mind az urmelyéki, szilistrei hadakat és talám az két Oláorszá- 
gokat is felültetvén oda küldenék; de ez hír közönséges, nem 
bizonyos, az mint eszemben vöttem. Kegyelmes uram én abban 
a reménységben volnék, hogy általmennének az tengeren, lövő 
szerszámot sokakat készíttetnek; a barianjokig jobban experiál- 
hatjuk igyekezeteket, mely felé leszen, arrúl is nagyságodat 
tudósítom, ha isten azt adja érnem.

Magam állapatom felől kegyelmes uram azt írhatom, 
legyen istennek hála, sok betegségem után az úristen jó egész
ségre fordíta, immár mikor kedvem szerint való eledelt kaphat
nék, ehetnem s ihatnám; de itt kegyelmes uram a kenyér és bor 
áros; ennekelőtte egy holnappal is egy oszpora ára kenyérrel 
egy ember . . . .  megérte, mostan két pénzes kenyérrel is 
élig éri meg. Az tehén-húsnak okája 8 pénzre ment, az juh-hus- 
nak okája 12 pénzre, az bornyu-husnak 14 pénzre; de noha drága, 
mégis eddig mind találni husneműt, de a minél meg kellene 
főzni úgy nyárfánál, afélét nem kaphatunk, kovács-szénre kell 
szorulnunk de necesse, mint egy némely kapikihák szoktak volt 
élni avagy telelni, kit én nem szoktam vala meg eddig. Hideggel 
is meghalunk itt a szép nyári házakban. Seredi uram ő kegyelme 
az nagyságod ő kegyelmének adott instructio szerint az élésem
nek kiadattatása felől a vezér ő nagyságánál eleget törökedék az 
utólszori elbúcsuzáskort, supplicatiókat 5 írattam volt Zöldficár 
urammal öt emingre: az hatalmas császárunk konyhamesterére, 
az bor-emingre, az koin-emingre, az ki a juhokat szokta volt 
kiadatni, az tyuk-emingre, az sztanbol-agára, ki a fára való pénzt 
szokta volna kiadni: úgy vagyon, ő nagysága akkor megigíré 
Seredi uramnak, hogy kiadatja és ugyanakkor mindenik suppli- 
catióra irata és parancsola ő nagysága hogy kiadják, de még 
eddig egyfelől is nem adtak csak egy pénz árát is többet, az mit
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azelőtt kiadtak. En reájok küldöttem a supplicatiókat, magam 
is az agával felmentem az konyhamesterhez, de csak mutogatás
sal és napról-napra való halogatással mutatnak el bennünket. 
Ezek után sat. Datum Konstantinápoly die 18. Decembris, 
anno 1640.'

Nagyságodnak alázatos igaz híve és szegény, legkisebbik 
szolgája

Sebessi Boldisár m. p.
P. S. Kegyelmes uram, nagyságod reá írván Máté vajdára 

ő nagyságára az ittbenn levő kapikiháknak embertelenségekről, 
hogy egy néhányszor tréfálódtunk meg miattok, hogy az nagysá
godnak szóló leveleink mind nekem s mind Maurer uramnak két 
avagy három úttal is elkészítvén, megírván elmaradtak, mivel 
úgy vagyon, azt értésünkre adták ugyan, hogy írjunk, mert ka- 
larást bocsátnak el, és írtunk, de mikor elbocsátották kalarásso- 
kat titkon, abban semmit sem tudtunk; ez így volt, Maurer 
uram is jól tudja; melyre képestén is hogy az nagyságod nehéz
ségét rólam eltávoztassam, nagyságodnak megírtam, én úgy 
emlékezem reá, hogy egyéb gonoszt felölök semmit sem írtam ; 
mostan az vajda ő nagysága nagy haraggal reájok írván igen 
megcarpálta levelében és azt írta volna nekik, ok azt mondják, 
hogy én azt is írtam volna nagyságodnak, hogy egyéb illetlen 
szókkal is szóltak volna nagyságod felől. Én arra nem emlékezem 
kegyelmes uram hogy írtam volna semmi gonoszt, de hogy az 
más ember lábából kivegyem a tövisét, az magaméban verjem, azt 
nem cselekedlietem. Az ő dolgokban egyéb fraus nincsen, kit én 
meg is tapasztaltam, hogy azt akarják, ne az én írásomból hallja 
elsőben nagyságod az ide be való uj és kik kedves hírek lehetné
nek, hanem az övékbűi. Ezután is az úgy leszen, noha immár adajo- 
kat behozván más kapikihák lesznek, de azok is tudom az magok 
kedveskedésekre néznek inkánb, hogysem az miénkre. E dologért 
én reám igen liaragusznak és nagy panaszolkodással mondák 
meg. Én a vajdának is ő nagyságának írtam ez dologrúl. Az 
lengyel követ is elbúcsuzék ez elmúlt szombaton és ez jövő sze
redén avagy csütörtökön kiindul haza felé; azt is csak elmutat
ták az mint eszemben vöttem, hogy mind Dali Húszain passának 
s mind tatár liánnak parancsoltak az rabok megadása felől, de 
látva kell hinni; itt megadnak egy nehányat, azzal érjék meg; 
amazokra is ment ugyan parancsolat, de tudom, nem leszen 
semmi látatja.

Ősim : a szokott a fejedelemnek.
Rálcóczy jegyzése : ‘l. lanuarii 1641, A. I. reggel 7 óra után liavasalji 

vajda postája.
Eredeti.
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XIY. 1640. d e c z e m b e r  27.
Életemig való alázatos, hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, igen alázatoson akarván nagyságodat 

mégis az ittbenn való állapatokrűl tudósítanom, mostan minemű 
karban és állapatban forogjon az tenger habjaihoz és szélvészei
hez hasonló állhatatlan állapatű porta. Ennelcelőtte kegyelmes 
uram egy nehány levelemben minemű dolgokról tudósítottam 
nagyságodat, mostan azoknak némely részeiben ellene való dolog 
fordulván elő itt az portán, ilyen híreket értettem ezelőtt egy 
nehány nappal, ma is mind ottfenn a vezér divanjában s mind 
szállásomra jüvén némely jóakaróink jelenték igen titkon, hogy 
ilyen végzések lőtt volna hatalmas császárunk és az fővezér, harma
dik is egy nagyrendű embernek Máté vajda ő nagysága megfogat- 
tatása avagy megölettetése felől, hogy az elmúlt napokban Seredi 
uram'kiindulása után harmad na ppal avagy 4 nappal az mely kapu- 
csipassát Havasalföldében az adó behozásának praetextussa alatt 
kiküldöttek a vajdához ő nagyságához, kitűi kaftánt is küldöttek 
Máté vajdának, annak oly instructiót adtak és oly tanúsággal bo
csátották volna, hogyha módja lehetne, az alkalmatosság hozná, 
fogná meg a vajdát, ha. hűl periig módja abban nem lehetne, ha kö
zel lehetne avagy ülhetne a vajda mellé, keresne oly módot benne 
hogy hancsárral is ölné meg a vajdát, azzal biztatván az kapu- 
csiát a rossz császár és .a vezér, hogy ha megölheti, ne féljen sem
mit, mert az országbeliektől semmi hántása nem leszen, nem 
merik semmi utón bántani. Mely szarokra és parancsolat]okra 
az kapucsi passa reá ígérte magát, hogy egyáltaljában ha módja 
leszen benne hogy végbe vihesse, megcsclekeszi, ha diribről- 
darabra vágják is, csak ő vihesse végben hatalmas császárunk 
parancsolatját és az ő halála által az ő nemzetségének szerez
hessen békességes megmaradást, semmit nem gondol halálával. 
Hogy periig semmi utón módon végben nem vihetné is, az adót 
megindítván, ottan mindjárást 4 felől való hadakkal próbálják 
meg: egyfelől Lapul, másfelől Dali Húszain szilisztrei passa, 3. 
felől Ipsir passa az urmelléki haddal, 4. felől innen belől is és 
így is csak végben vigyenek akaratjokat. Az híre itt igen publice 
az, hogy Azákra az muszka kozákok várára mennének tavaszra, 
készületek is vagyon re á ; az is hogy általmennének az persák 
ellen, de az csalárdság igen nagy ő bennek. Ha a persákra 
való indulatjok nem leszen, egyáltaljában megpróbálják Máté 
vajdát ő nagyságát egy elsőben, azután mi is gondolkodhatunk 
magunk megmaradása felől. Kantamir merzának egy atyafia, 
öcscse vagyon itt, sok üdéitől fogva tekereg itt, úgy hallom, hogy
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azt rendelte a vezér ő nagysága az dobrocsai tatárok és a mellett 
ináshunnét való tatárokat is adnak alája, ő leszen merzájok; itt 
élést is rendeltetett az vezér neki konyhájára. Úgy értettem 
kegyelmes uram, hogy Lupul vajda izgatja mind az portát, 
olyant írt volna most is ide be, hogy ne halogassák Máté vaj
dának kiűzését uraságábúl, mert most volna idejek és alkalma
tosságok reá ; azzal is terhelte volna nagyságotokat, hogy a német
tel egyetértene. Ezeket én nagyságodnak bizonyoson némely 
részében nem írhatom, kivályképen az kapucsi passa dolgát, mert 
egy ember által nehéz olyan nagy dolgot végben vitetni olyan 
vigyázó fejedelem lévén a vajda ő nagysága; de az többit majd 
ugyan gondolnám, hogy megpróbálják haddal, ha módjok leszen 
benne, mivel az circumstantiák is mutatják, csakhogy igen secre- 
tumhan tartják. Mindazonáltal nem úgy leszen mindenkor, mint 
az emberek disponálnak, hanem az mint isten akarja; az úris
ten ismég fordíthat más dolgot, ügyet ellenekben, hogy minket 
elfelejtet velek; az üdó' és az isten docebit.

Az lengyel követ is az elmúlt hétfőn indult k i; minemű 
követséggel ment el, azt nem tudom, derekason nem érthettem, 
mivel magam beszédes nem voltam vele, minthogy nagyságod is 
nem parancsolt felőle nekem, hogy szemben legyek ő nagyságával, 
én is nem merészeltem cselekedni. De noha nagyságod, az bekül
dött követsége mint lőtt legyen, az kiküldött párokból érthette, 
arra való választétel felől elsőben jó reménysége volt az követ
nek, de utoljára úgy hallom, nem mindenekben lőtt az választétel 
kedve szerint. Habokat is, az mint azelőtt írtam volt nagyságod
nak, ugyan számoson hozatott fel az vezér a divänban hogy meg
adassa és többeket is parancsolt vala felkerestetni, de abban 
is kevés tölt, 3 avagy 4 adtak meg neki. Én kegyelmes uram 
igen bizonnyal értettem ezt a többi között, hogy két dolgot 
olyant adtak az követ szájában, hogy a királynak megmondja, 
hogy az muszkáknak segítséget semmi utón ne adjon, ha Azákra 
hadat bocsát hatalmas császárunk. Másikat olyant is, hogy 
Erdélyre is ha nagyságod ellen hada leszen hatalmas császá
runknak, ide is segítséget ne adjon, se ne bocsásson, ha azt 
akarja, hogy az jó szomszédság, békesség köztök megmaradjon. 
Az követtel bocsátott csauszt is így instruálták. Az császár levelé
ben is az a kívánság, melyre a követ a vezérnek azt felelte, 
hogy az ő országok szabados ország, az király is senkit meg nem 
foghat meg attúl, hogy fizetésre szomszéd országokban el ne men
jenek a hova hivatalosok lesznek, de maga a király akaratjából 
avagy parancsolatjából nem leszen. Ez dolognak nagyságod igen 
hamar végére mehet az követ hazaérkezvén a királyhoz, kivetheti 
kétségét, úgy vagyon-e vagy nem. A vajdának is ő nagyságá
nak írtam némely dolgokról, az kiket illendőnek itíltem lenni.
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Ezek után sat. Datum Konstantinápoly die 27. Decembris, 
anno 1640.

Nagyságodnak alázatos, méltatlan legkisebbik szolgája, 
igaz híve

Sebessi Boldisár m. p.
Post S. Ezt is értettem kegyelmes uram, hogy kiment volna 

hatalmas császárunknak parancsolatja mind Ipsir, s mind Dali 
Húszain s mind Lupul vajdához igen titkon, hogy oly készület
tel legyenek, hogy mikor második parancsolatja kimegyen, meg
indulhassanak az mely felé kívántatik és parancsolják nekik. 
Ezeket értettem; ezután jobban is végére menvén értésére adom 
nagyságodnak.1)

Czím: nincs.
Eredeti.

XV. 1640 -1641.

Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 
nagyságodnak sat. A szent isten sat.

Nagyságodat mint kegyelmes uramat természet szerint 
való fejedelmemet igen alázatosan követem, megbocsásson nekem 
méltatlan legkisebbik igaz hívének, szegény szolgájának, és ide
gen ítélettel felőlem ne legyen, hogy nagyságodat ezzel az dolog
gal kell terhelnem. Bizonyára kegyelmes uram eleget gondolkod
ván hánytam, vetettem vékony elmémet rajta, hogy ha szükség-e 
replicálnom az nagyságod nekem adott instructiójára avagy ne 
búsítsam azzal nagyságodat.2) De azon nyugott meg az hitván 
elmém, hogy igen is szükség lett volna éppen mind az egész instru
ctiora még ottbenn indulásom előtt; de mivel nagyságod idején ki 
nem adván én is nem olvastam külömben, hanem ittbenn. Eszem

') E  levélbe telt darab papírra Rákóczy írta : Máté vajda magára 
igen-igen vigyázzon mind titkon s nyilván való gonosz akarói ellen ; meg
lássa, idegen nemzettel kivel mint leszen szemben, mert azon vannak, meg
ölessék vagy egy vagy másképpen, készülnek is reá titkon s talám ki is ment 
az parancsolat igen titkon Luppulra, az silistrai passára. Azért igen-igen 
vigyázzon, mert alatta valói is nem mind hívei. Luppul izgatja az portát, 
hogy most az ideje.

2) Rákóczy oldaljegyzése : Azt mi nem bánjuk vagy hogy el nem szen
vedhetnénk, mert istennek neve dicsértessék, tűrni sokat tudunk, az ember
séggel is sokakat győztünk eddig is meg ; de bezzeg oly uradnak írhatott 
volna uram, bizony választ tenne reá, mert méltatlan cselekedted s nem 
derekas ítéletből, hanem hirtelenből és magad indulatjának meg nem bírásá
ból, kit mind illendőbben, jobb alkalmatossággal csendesebb írással is elünk
ben terjeszthettél volna; de evei immár jobban fogtunk megesmerni, ha lehet 
s úgyis tanáljuk (!), bizony soha nem pirongatsz írásoddal onnét.
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ben vévén azért azokban az articulusokban igen fontos és ter
hes írásokat, melyekre képest de necesse kívántatnék ugyan éppen 
az egész instructiora replikálnom, de olyan sok és hosszú írással 
nagyságodat nem akarván terhelnem, hanem egy némely részeire 
és articulussira teszek választ. És noha azokra is vétkemet nem 
tudom, magamra nem is veszem, mindazonáltal az juristák 
mondása szerint: qui tacet consentire videtur, azért kegyelmes 
uram én is az kiben vétkemet nem tudom, ne láttassák alatta 
hallgatnom, egyik ok ez vitt kegyelmes uram erre. Másik, hogy 
mind az nagyságod fejedelemségének idejétűl fogva is ilyen kémén 
fontos instructiót egyik kapikihának is nem adott, és ebbűi olyant 
colligálok elmémben, mintha láttatnék, hogy nekem kivántatott 
legerősebb és fontosb instructio kiadás, hogysem másnak, mert 
mintha annakelőtte mind az én ittbenn létemben estek volna 
azok az defectusok és abususok, az kik denotálva vannak az 
instructióban. Noha peniglen mintha nem egyedül én reám, hanem 
kivályképpen más kapikihákra tendálna az instructio, mindazon
által én is értek rajta, mert az nagyságod fejedelemségének ide
jétől fogva inkánb csak mi rajtunk forgott Réti urammal az itt
benn való veszedelmes, nyomorúságos és félelmes szolgálat, kiért 
nemhogy nagyságodnak fejedelmi kegyelmességét várhatnék 
fejünkre jámbor szolgálatunk után és rabságbúi való kiszaba
dulásunk után, hanem úgy veszem eszemben, hogy nagyságod 
előtt hitelünkben megfogyatkoztunk, hitelünk nincsen, mely 
kitetszik az nekem mostani instructio kiadásbúi is, az melyért 
kegyelmes uram bizony mondom, hogy szomorú szível és nagy 
búsúlással vagyok. Mert elsőben istennel bizonyítom, annak- 
utánna az nagyságod bejövő-menő jámbor főember igaz szolgái
val, és ittbenn levő egész keresztény oratorokkal, az vajda ő nagy
sága ittbenn levő és velem együtt fáradozó egy nehány rendbeli 
kapikihákkal, hogy én nagyságodnak igaz szolgája voltam s 
vagyok mostan is nagyságodnak, tudatlanságomból avagy em
beri gyarlóságbúi, ha mi fogyatkozás volt, esett, kit én nem 
tudok, de ha szintén esett volna is, azt senkinek nem kell csu
dáim akkori üdő s állapathoz képest, szánszándékbúl bizony nem 
cselekedtem; mert noha én is írtam leveleket*) oda ki sok 
főember jó akaró uraimnak, kiket tudtam nagyságodnak igaz 
híveinek, jámbor szolgáinak lenni, de lutheránusoknak avagy 
másoknak, az kiknek nem illett volna írnom, és ide be való tit
kos dolgokat avagy híreket írtam volna, arra kegyelmes uram 
én nem emlékezem, sőt nem is cselekedtem, ezután is abban 
nagyságod engem meg nem tapasztal, ha az úristen meg nem

') Rákóczy oldaljegyzése: Magad is sokat uram bizony csak az sze· 
gény Deli Farkasnak is, ki jelen vagyon.
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bolondít, eszemet, elmémet el ifem veszi. Hogy ne írnék jóakaró 
uraimnak mind magam dolgaimbúl s mind az ő kegyelmek be- 
csiiletit megadván, arrúl nagyságod úgy tudom meg nem tilt. Az 
hírek állapatjának irogatásiról tudom kegyelmes uram az dolgot 
és az nagyságod kegyelmes parancsolatit, ahoz tartom magamat. 
Istennek hála kegyelmes uram én úgy tudom, hogy. én miattam 
és az én gondviseletlen avagy illetlen magamviselésóvel se az 
nagyságod fejedelmi méltósága, se kára nagyságodnak, se az 
országnak nem következett, én úgy tudom, inkánb az életemet 
is a szükségnek idején elszántam és letennem is kész voltam, kit 
volt oly idő, minden órán is vártam fejemre, mégis el nem állot
tam senkire nézve nagyságod mellől, hanem igazán, kötelességem 
szerint megmaradtam az egy igazságban sok embereknek csodá
jára. Mely akkorbeli állapatokat mint s hogy forgatták s mit 
akartak mások, nagyságod azokat mind jól tudja, kit azután is 
mind az idő s mind az circumstantiák is megmutattak és kinyi
latkoztattak. De kegyelmes uram talám nagyságod azokat is 
csak mintegy kételkedve hitte avagy nem is, mert azok mostan 
is fényesen uralkodván semmi gondjok nincsen, engemet penig- 
len ilyen egész gyámoltalan állapatomban is ismég nagyságod
dal ide bétaszittattanak az kasza (!) kőre (!) nekem nyilván való 
sok káromra ; de ilyen az igaz embereknek e rossz világon az ő 
állapatja.

Ezt ebben hagyván mégis egy panaszolkodásom vagyon 
kegyelmes uram nagyságodra. Nagyságodat alázatoson követem, 
nehéz néven ne vegye, bizony semmi utón el nem hallgathatám, 
hogy egy vagy két szóval ne írjak nagyságodnak arrúl is, hogy 
abbúl is olyant veszek eszemben, hogy kelletlen és hitéletien 
szolga vagyok én nagyságod előtt, Λ) hogy az vezér ő nagyságá
nak küldött, mostan velünk behozott ajándéknak is praesen- 
tálását mireánk Héti urammal nem bizá, holott hazafia és zálo
gos nemes emberek lóvén, nagyságodnak, a szegen országnak 
continuus oratori, örög emberek, régi szolgák lévén, itt hatalmas 
császárunk portáján egy nehány esztendőtűi fogva szolgálván, 
nem méltőztatott nagyságod minket megbecsülleni, hanem az 
egész vezér divänja és maga is csodálkozván pironkodtunk mi 
az vezér ő nagysága előtt, másra bízván nagyságod annak vég- 
benvitelét, kit egy cseppnyire is nem illetett volna, noha böcsü-

') Rákóezy oldaljegyzése: Soha bizony annak nem tartottunk, hanem 
megnyugodtam volt benned ; de bezzeg veszem eszemben, hogy boszus ember 
vagy, ebben bizonyságom Maurernek írt parancsolatom, hogy ő velek együtt 
praesentálja s meg is adja becsületeket. Úgy tetszik, istennek hála, bizony 
szemem előtt tudtam még eddig viselnem, mire vagyok köteles az hazafiak
nak becsületeknek megadásában, ezek boszuságára nincsen egy is kit promo- 
veáltam volna idegent.

35*
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lete és tisztessége ellen nem szólok, isten oltalmazzon, és hűsége 
ellen is az jóakaró uramnak, de egyáltalában minket illetett volna 
annak praesentálása; elég pironkodva jövénk el onnan, kin bi
zonnyal fájdalmas szível vagyunk. Ezekrűl az írásimrúl nagysá
godat mint kegyelmes uramat igen alázatoson követem, az 
istenért is kérem, megbocsásson nagyságod, nagyságodtúl nem 
ilyen jutalmát, becsületit várnók jámbor szolgálatunknak, ha
nem jobbat.

Immár fordítom írásomat két vagy három articulusoknak 
replicatióira.

15. articulusban a hűl nagyságod azt parancsolja, hogy az 
erdélyi házhoz való szokott szolgákat, csauszokat el ne idegenít
sék magam illetlen viselésemmel: *) azt én kegyelmes uram az
előtt is nem cselekedtem egyen kivűl, mivel nem akarta igazán 
nyomni a kengyelt velem együtt, hanem nagyságodnak ártalmára, 
veszedelmére ügyekezett és én is nagyságodnak adott kötelessé
gem szerint nem lakhattam vele barátságosan lelkem veszedel
mére ; a többi az kik voltak, nem panaszolkodhattak igazán én 
reám. Most annál inkánb elnyughatnak én miattam, én is ő 
miattok, mivel csak egy sincsen a háznál Józsefen kivűl.

16. articulusban a hűl nagyságod ásít írja, hogy hisszük, az 
elébbi szokás szerint az asztalomra való élést kiszolgáltatják, 
azért azt eladogatásra, compalarságra ne fordítsam,* 2) 'hanem 
jövőkre-menőkre illendőképpen költsem, hogy aféle eladogatás 
miatt se nagyságodra, se hazámra jövendőbeli nagy kárt ne hoz
zak: kegyelmes uram, abbúl én meg nem gazdagulok; én, látja 
isten, annak engedtem volna és most is annak engedném, az ki 
olyan jól tudja compalarságra fordítani az élést; mindazonáltal 
én is megtanulhatnám azt, hogy ha olyan bővön adnák ki, mint 
nagyságodat informálják némely udvari hizelkedők; de nem úgy 
vagyon a dolog, hogy kiadnák az megszokott praemendát, hanem 
e szerint adják ki most kegyelmes uram, mint ebben includált 
kis jegyzésbűi megérti nagyságod, ahoz képestt mit adhat el 
benne s mit nem, megitílheti nagyságod bölcsen. Én ittbenn ha
tod s heted magammal szolgáimmal lévén, azoknak étele, itala, 
fizetések, ruházatjok, lábokbeli honnan kelljen kisülni, mert engem 
kegyelmes uram az egy inasomnál több fizetés nélkül nem szol
gál; az nagyságod harmadfélszáz talléra is, kit költségemre 
adott, ha a Dunán innen eddig és ittbenn létemben egy egész

') Rákóczy oldaljegyzése: Mikor ideje leszen, megtudjuk ezt bi
zonyítani.

2) Rákóczy oldaljegyzése: Maga is cselekedte azt azelőtti ottbenn 
létében s annyit is hozott ki, sohon annyi nem volt. Csak az mely szegény 
keresztyén rabot, szolgái elrekkentettek volt is, annak is annyi drágasága 
maradt kezénél. [Négy szó olvashatatlan.]
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holnapig, inig élést kezdettek kiadni, egy is el nem költ volna is 
benne, de mégis kevés volna s meg sem érném magam ruházat- 
jára, szolgáimra fizetésekre vele, s hát hűl az én szolgálatomnak 
jutalm a; azonkiűl mennyi sok extraordinarie való költés a 
mennyi esik egyszer-másszor esztendőt által, honnan süljön ki. 
Azért ha mi eladogatás lehetne is, nem volna csoda, hogy aval 
is toldaná ember sok fogyatkozásit; de az bárcsak peremére, pat- 
koltatásra, papirosra, szegény koldusokra, rabokra is esztendőt 
által igen kevés volna. Csak az olá kapikiháknak is kegyelmes 
uram napjára az főbbiknek öt-öt aranya jár, az másiknak hat 
aranya napjára másod magával és két rend ruhája esztendőn 
által mindeniknek iskarlát, gránát, és egy lóval vagyon az máso
dik ; minekünk még csak egy tallérunk is nem esik hatod magam
mal is napjára, nem tudom, honnan lehessen igen illendő becsü
lettel való magunkviselése, megítélheti nagyságod. Bizony mon
dom, hogy csak olyanok vagyunk mi itt, kik ebben az értelmet
len szolgálatban forgolódunk országunkért, hazánkért másokhoz 
képest, mint az több oratoroknak egyik-egyik tolmácsa, az két 
szék között csaknem a földön maradunk, sem itt, sem házul.

21. articulusban a hűl nagyságod igen serio parancsolja, 
hogy kötelességünkről megemlékezvén ide be való portai híreket 
senkinek ne írogassak, mint némely előttem levő kapikihák cse- 
lekedték,x) hogy nemhogy másoknak, de még az lutheránusok
nak is előbb hírekkel voltak minden ittbenn levő titkos dolgok az 
kapikihák írásiból: olyant hegyelmes uram én bizonynyal 
nem tudok, nem is cselekedtem én ezfélét, tudom, hogy azért 
nagyságod előtt gyalázatot nem vallók; de mások felől, kik más 
rendbeli emberek voltak ittbenn egy üdőben, nem felelek, hogy 
nem írtak volna nemcsak az lutheránusoknak, holott nagyobb 
bizodalmok azokhoz volt azokkal egyetértvén, de még másoknak 
is sokaknak írogattak leveleket sokakat ugyannyira, hogy egy 
kötésben tiz—tizenkét levél is s még [több is] volt összekötve, úgy 
küldöttek ki, a mely ember kivitte, most is él még; micsoda mester
séggel és micsoda suscriptióval éltek, ők tudják, de ha engem 
nagyságod afélében ér, érdemem szerint büntetődjem bár meg. 
Csak tavaly is egyikünk ittbenn mint viselte magát Memhet passa 
előtt, alkalmasint kitetszett a végi (!) minden dolgának, kit én meg 
is mondottam vala nagyságodnak tavaly az audientia-ház- 
ban,2) mikor elsőben behivatott vala nagyságod, hogy parancsol
jon ide be való jövetelem felől, ha reá emlékezik nagyságod, 
csak ketten voltunk az házban, hogy az életemet kötém belé,

>) A fejedelem oldaljegyzése: Kevés avagy egy sem volt, ki ezt bo- 
szuból nem cselekedte volna ; jelen vannak most is az levelekben.

a) A fejedelem oldaljegyzése: Ezt igaz hogy mondta, de omnis laus 
in fine cautior.
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hogy soha az az ember nagyságodnak igazsággal abban nem 
szolgál; bizony úgy is lőtt, az mint itt részszerint értettem. Nem 
jó annak az embernek ide jűni többször.

Mind ezekről kegyelmes uram nagyságodat alázatosan kö
vetem, megbocsásson nekem méltatlan szegény legkisebbik igaz 
hívének, jámbor szolgájának és idegen itílettel felőlem ne legyen, 
mert istennel bizonyítok, nem egyéb vitt erre az megkeseredett 
szívnél, holott mind az feljiil megírt defectusokban, kiket nagy
ságod nekem egy példában élőmben adott, vétkemet nem tudom, 
mégis jámbor szolgálatomért ezt érdemlettem, látom nagyságod
nak is hozzám való kedvetlenségét is, mind ezekre nézve én is 
nem akartam alatta supersedeálni, hanem én is igazságommal 
akarván magamat nagyságod előtt mentenem mint igaz ember. 
Hiszem ha az úristen innen kiszabadít kegyelmes uram, nagysá
god előtt ismég ennél is bővebben megmutatom, hogy igaz szol
gája vagyok nagyságodnak.

Ozím: nincs.
Eredeti.

XVI. 1641. j a n u á r  e l e j e .
Az fővezér nagyságodnak sok jó köszönetét, jó akaratját 

üzente, s nagyságodnak tanácsúi ezt adja: Ha azt akarja nagy
ságod, hogy az vezér ő nagysága hasznosan szolgálhasson az 
fiának promotiójában, nagyságod küldjön leveleket be mind az 
három nemzet pecsété s keze írása alatt, mindenik nemzetből 
menjenek főrendek is be, akkor az vezér ő nagysága kezében 
vevén az leveleket, még mellettek szóljon ő nagyságának az nagy
ságod jovára, s megmondja mind hatalmas császárnak, az több 
vezéreknek, hogy ez az három nemzet kévánsága s akaratja, lei 
ő nagyságának az vezérnek igen tetszenék, ő hatalmassága is az 
szultán Szulimán Erdélynek adott atnaméja szerént szabadsá
gokban megtartsa, akkor aztán az több vezérek is javallani fog
ják s az fővezérhez ő nagyságához mennek, s tetszeni fog nekik 
is az dolog. Mást az fővezér nem mer szólni, sok gonosz akarói 
vannak, megmondanák: ennek Erdélyből torkát megtöltötték, sok 
kéneset adtak neki, ki tudja, élete is elfogyhatna. De ha ő nagy
sága az erdélyi fejedelem az vezér tanácsa szerént fog járni, 
minden jó végben megyen, ő nagysága még szolgálhat jobban ő 
nagyságának. 12. Ianuarii Gyula-Eejérváratt 1641.*)

Eredeti Rákóczy kezével, Battli.-ktár 5. IV. 4. ‘270.

*) Úgy látszik, mintha e töredéket a fejedelem (talán) a Sebessi 
Boldisár kapitiha leveléből írta volna ki ; a datum pedig a kiírás ideje volna.
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XVII. 1641. j u l i u s  20.

Életemig való alázatos, hűséges szolgálatomat ajánlom 
nagyságodnak sat. A. szent isten sat.

Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak akar ám értésére 
adnom, mostan két vagy harmad naptól fogva minemű hírek 
kezűének itt a portán forgani az Azákra ment hadak állapatja 
felől. Noha még szintén derekas és bizonyost nem érthetünk, 
mindazonáltal fülhegygyel két törököktűl, két keresztyén tolmá
csoktól, két Tatárországból szabadult erdélyi rabtól, ki Kolos- 
váron innen feleki embernek mondja magát, Betlen Gábor 
idejekor mikor Bátori Gábort kiűzték, akkor esett volt tatár 
kézben, három hete hogy derék Tatárországhól szabadult Krim
im], aval beszélgetvén, nagy bizonnyal mondja, hogy az novai 
tatárok az kozákkal vannak és más rendbeli tatárokat is mond 
azokkal lenni, a muszkáknak is nagy táborokat mondja, lengyel 
kozákokot is mond hogy jöttek volna segítségekre az várbeliek
nek ; másoktól is ugyan olyanokat hallunk. Az vezér ő nagyságá
nak bizonyos embere ment fel, kit azért küldött, hogy minden 
bizonyos hírt hozzon, az még meg nem érkezett vala, de más 
tegnapi estve érkezvén valami 8 kozák rabokkal, ma a divánban 
felhozván őket, kettőt-kettőt egymáshoz lánczolván, kivel a passa 
kapuján az egyik szolgám, az ki törökül tud, beszélett az rabok
kal egy kicsin iidő alatt, míg megálapodtak volt velek, azt be- 
szélette az egyike, hogy a vizen találkozván öszve az innetső 
párttal igen nagy harezok volt, ugyannyira, hogy ezeknek öt 
gályájokat elrontották, sülyesztették mind emberestül, azokból 
egy sem szaladt el, akkor fogták őket el azon harezon; dereka- 
son nem beszélhetett velek a szolgám, mivel hamar a passa elei
ben hozták őket. Az törököt, az ki hozta őket, ugyanakkor 
mindjárt megkaftányozák és ógy mene a lá ; a vezér is ő nagysága 
mindjárást császárunkhoz mene által az tengeren. Az is itt a 
híre, hogy Húszain passa hadát is igen megverték volna; de ezt 
bizonyoson nem írhatom nagyságodnak; ezután az isten, az üdő 
megmutatja, exitussok mire megyen. Moldovából is az estve 
érkezvén két postája a vajdának, kik igen sietséggel két-két lóval 
jöttek, igen voltam rajta, mi hírrel jöttek hogy megértsem, de 
ilyen hamarsággal nem meheték végére; mindazonáltal talám 
míg ez levelemet a kalarásnak adom, hallhatok valamit felőle, 
mivel emberimet bíztam reá. A kazul követ, ógy értettem igen 
bizonnyal, még egyszer szemben leszen az hatalmas császárunk
kal. Az elmúlt csötörtökön úgymint die 18. praesentis mensis a 
vezér ő nagysága egy kertben az tenger mellett vendéglette meg 
az követet igen nagy pompával, becsülettel, ott, ügy hallom, sokat



552 BEKE ÉS BARABÁS.

tractáltak ketten a vezér ő nagyságával csak szintén magokban 
lévén. I tt a híre közönségesen az, hogy egyáltaljában megbékél
nének, mivel a persának a szomszédja az uzbekán (így) ellene 
hadakoznék és így kétfelé meg nem felelhetvén kételenséghűl 
kelletett volna ide az békességnek végben vitelére jűni. Errűl is 
bizonyosbat értvén kegyelmes uram nagyságodnak éjjel nappal 
értésére leszen. Az Musza passa udvaranépe közűi egyiktűi értém 
tegnap az divanbúl kijővén, hogy ő közöttök is az a híre, hogy 
az urakot megváltoztatnák. Talám kegyelmes uram az kapucsi 
passa, az kit hatalmas császárunk bocsátott oda fel az végekben 
az magyarországiakkal való békességnek tractájára, az által ha 
lenne a változtatás, de hiszem innen küldenének mást helyette. 
Másoktúl olyant nem hallunk mostan ; a minapiban igen bizony
nyal hirdetik vala. Egyéb uj híreink mostan ezeknél nincsenek. 
Ezután merre forduljon állapatjok, az úristen tudja csak. Ezek 
után sat. Datum Constantinopoli die 20. Iulii, anno 1641.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz híve, szegény 
szolgája.

Sebessi Boldisár m. p.
P. S. Kegyelmes uram, alázatoson kérem nagyságodat, ez 

vömnek Szőlőssi Istvánnak szóló levelemet, kit az nagyságod 
levelével együvé csináltam, egy jámbor szolgájának parancsolván 
nagyságod, küldjék kezéhez ha él, ha megholt, tudhassam azt is, 
mivel nem tudhatom, hallhatom semmi állapatjokat. Maurer 
Mihály uram bejövetelétől fogva csak egy ujjni levelet is nem 
hoztak, nem tudhatom, minemű állapottal legyen házam tája, 
melyet egyéb sok búsulásim között azt sem kicsinnek tartom.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

A  fejedelem kezével: 4. die Augusti reggel 9'/a órakor Dés 1641. lia- 
vasalji vajda postája.

Eredeti.

X V III. 1641. a u g u s z t u s  6.
P. S. Kegyelmes uram, én az derék levelemet úgy írtam 

nagyságodnak, hogy ha palatínus uram ő nagyságának nagysá
god in specie ki akarja küldeni is, talám meg lehet,vásárlás dol
gokról külön akarván nagyságodat tudósítanom. Én kegyelmes 
uram az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint az minek 
szerét tehettük, megvásárlójuk és a sátort nyolcz velenczék- 
kel (így), négy vánkos héjakkal, két selyem hálóval együtt ki is 
küldöttem Tódortól; az két hamuszín övéknek megvétele és az 
türkises botnak is továbbra haladott, mivel nem tehettük szerit, 
mert az ötvösöknek a pénz megváltozásának idejétől fogva nem
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szabad ozíistbűl mívelniek, hanem igen titkon mívelnek nagy 
félelemmel. Mindazonáltal szólottunk egy örmény ötvössel, rövid 
napra készít egyet, de az mint beszél, száz talléron meg nem 
vehetjük tőle, kész pénzt is kíván mindjárást érte, pénz peniglen 
nem leszen nálunk. Az 10 tarka kecseket megvettük; egyébként 
szépek, jók, az mértéknél, az mi azt illeti, hosszabbak is estenek 
bennek mind hosszára s mind szélire valamennyire ki fél singgel, 
ki egy singgel is, szélére is hasonlóképpen. Az 10 kecsek, singgel 
megméretvén az erdélyi háznál, lőtt négyszáz kilenczvenöt sing, 
kiknek az ára, az limitatio szerint singit hatvanöt-öt oszporán 
vettük, in summa computálván, ha meg nem vétkeztünk volna az 
computusban, éppen négyszáz két tallért 15 oszporát tött, az 
mint az ilyen zeleneki (!) kecseket szokták mérni, kit másoknál is 
igen megcirkáltattam, magam is megcirkáltam és végére menvén 
a méretes dolgának, hogy tréfa ne essék rajtunk, de minden he
lyekben így limitálták árát. A méretés is annakelőtte is most is 
aszerint vagyon, kit Maurer uram is, ha vött olyanokat, infor
málhatja nagyságodat róla; ha peniglen másféle drinápolyi ke
cseket keskenyeket vöttünk volna, azoknak csak hosszát szok
ták megmérni, de azokféle kettő sem tött volna 4 sing szélet. 
Más az, hogy sokkal is alább valók azok. Nagyságod nem is 
specifikálta, hová való és minemű kecseket vegyünk, hanem csak 
tarka kecseket í r t ; mi ezeket itíltük jobbaknak és szebbeknek, 
csakhogy a méretéshez képest sokra megyen az ára. Ha nagy
ságod kedveli, nem drágálja, írjon felőle, a ketteit is vegyük meg, 
ha szükség, ugyan ilyen formákat. Az két hamuszín övéknek 
is hosszát, szélét megírja nagyságod, de hány dramosok legyen, 
azt nem, arról is nagyságod tudósítson; azokat előbb az adó 
bejövetelénél meg nem csinálhatják, az mint József mondja, 
mivel egy asszony szokott olyan nagy és hosszú öveket csinálni. 
Bujurdit Tódornak szereztem kegyelmes uram, magam szolgáját 
is Makai Mihály deákkal bocsátom ki Tódor mellett, hogy min
den segítséggel legyenek mellette, hogy inkább continuálhassa 
útját kár nélkül. Hogy peniglen kegyelmes uram ennyi ideig 
kellett itt késeltetnem, a sátor meg nem csinálása miatt volt, 
tegnap ugyan az erdélyi háznál, hárman rajta dolgozván, végez
ték el, üresen is nem akartam elbocsátani. Az kettei az vánkos 
hiaknak huszonnégy tallér ára, a kettei huszonhat tallér ára, 
magam vöttem oda fel, az hun szokták az ilyeneket árulni, Tódor 
is ott jelen volt, mely négy bokor vánkosoknak épen ötven tallért 
teszen az ára, aranyat huszonhetet. lm külön signaturát is kül
döttem ki, nagyságod abbúl is talám jobban eszében veheti. 
Ellez béknek 4 sátorok megcsinálására előpénzt adtam talleros 
nro 300, a, kecses embernek talleros nro 400 s kettőt, azonkívül 
Pihali béknek 10 tallért a sátor restanciában, azonkiűl is a
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selyem hálókért 10 tallért, még annak felette ugyan azon két 
hálókat meg nem érvén. Datum 6. Augusti.

Annál az három litra selyemnél, kit Maurer uram vött, 
ezután is vöttünk hat litra selymet, annak az árát is kéri az zsidó.

4. die Augusti a tiz tarka kecseket singgel az erdélyi örög 
házban mind hosszára s mind szélességére megméretvén,

1. kecse lőtt =  nro 48 sing.
2. kecse lőtt =  nro 46 sing.
3. kecse lőtt =  nro 47 sing.
4. kecse lőtt =  nro 49 sing.
5. kecse lőtt =  nro 49 sing.
6. kecse lőtt =  nro 50 sing.
7. kecse lőtt =  nro 52 sing.
8. kecse lőtt =  nro 55 sing.
9. kecse lőtt =  nro 52 sing.

10. kecse lőtt =  nro 47 sing.
Ezeket a mérés szerint computálván mi úgy találtuk 495, 

idest négy száz kilenczven öt sing. Az ára az limitatio [szerint] 
singinek 65 oszpora, idest hatvan öt oszpora; azt is computál
ván úgy találtuk, hogy éppen 400 két tallért 75 oszporát tött. 
Nagyságod is computáltassa, és ha mi fogyatkozás lenne benne, 
nagyságod írja meg ide he, mivel oly embertől vöttük, hogy ha 
mivel fogyatkozás lenne is, kárunkat talám nem kívánja. 4 
bokor vánkos hiaknak az ára éppen ötven tallért teszen, aranyat 
27, abból egy arany maradt, az 9 azoknak is hiányosok voltak, 
tallérokat adtam azért az kilenczért. Az aranyakat kegyelmes 
uram másfél száz oszporában nehezen tokmáltuk e l; az hiányos 
10 aranyat is oda az kecsek árában adtuk.

Czím: nincs.
Eredeti.

X IX. 1641. a u g u s z t u s  [6.]
Kegyelmes uram, az nagyságod Eörményesen 27. Iulii írt 

levelét is tegnap hozák meg ikindikor, melybűi értvén az nagysá
gotok jó egészségben való létét, igen örültem és ervendező szí
vel (!) hallottam; engedje isten ezen jókot hallanunk ezután is 
nagyságotok felől. Nagyságodnak mostan semmi portai uj híre
ket nem írhatok az előbbieknél. Az Azáknak megvétele nem 
bizonyos még eddig. A kazul is még itt vagyon, semmit sem con- 
cludált a békességnek állapatjárúl hatalmas császárunkkal. 
Tódort kegyelmes uram ma indítottam meg, csak vihetné el a 
terhet, de igen félek rajta, hogy nem fogja el vihetni békével, mi
vel nagy a tereh és a lovai hitvány állapattal vannak; mindazon
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által csak a Dunáig vihetne, azután postaszekérre rakhatná; a 
vajdának ő nagyságának is írtam, legyen segítséggel neki. Ezek 
után kegyelmes urain az Tódor kezemhez administrált hétszáz- 
tizenöt tallérokhúl, és a kit Maurer uram úgymint harminczhét 
tallérokkal együtt abban az kit megtartottam a végre, hogy vagy 
az bot árába, vagy az két selyem ő árában, avagy az fejér selyem 
háló megcsinálására marasztottain meg százhét tallért, mert azok 
hozzá sem fognak, míg ember pénzt nem ad nekik. Nagyságod 
mennél hamarább tudósítson felőle. Az 28 arany az vánkos Inak
nak megvételére ment egy hián.

Czím : nincs.

A fejedelem kezével: 28. Augusti 1641. Kis-Sebes Tódor 
kor dólest.

Eredeti.

l l ' /a óra·

XX. 1641. a u g u s z t u s  9.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, mivel mostan kalarásokat bocsátanak ki 

az kapikihák a vajda ő nagyságához, ez alkalmatossággal még
is akarván nagyságodat uj óbban is némely dolgokról tudósítani. 
Musza passa két embere érkezvén tegnap reggel Budárúl olyan 
hírrel, hogy oda fel Nógrádhoz közel egy palánkkal kerittetett 
kastélyt vöttek volna meg az törökök, kit igen nagy örömmel 
hirdetnek mostan itt, az passa peniglen úgy tetteti, mintha Musza 
passa nem jól cselekedte legyen azt a dolgot, nem is a porta 
akaratjából, hanem csak magától, innét semmi licentiája arra 
nem lévén hogy az csatázást még is tovább űzzék; de látni való 
dolog, hogy csak hipocritaságok, mert mind egyetértvén csele- 
kedi, Musza passa is hogy merné cselekedni, ha innen nem volna 
biztatása. Ilyen dolgot is akarók nagyságodnak értésére adnom, 
kit csak tegnap értettem meg bizonyoson, nem is szava hihetetlen 
embertűi peniglen, hanem emberséges keresztyén emberektűl 
igen bizonnyal, hogy ennekelőtte egy nehány héttel avagy talám 
holnappal is hatalmas császárunknak kemény parancsolatja és 
levele ment volna ki az végekben levő passáknak, békéknek és az 
budai vezérnek, az az minden végházaiban levő gondviselőnek, 
hogy ki-ki az ő tiszti alatt való végházakban valami fogyatkozás 
volna és építést kívánna, megcsináltassák, igen jól megerősítsék 
és minden helyekre lövő szerszámot élegedendőt porral, golyóbis
sal, éléssel megrakjanak, magok is oly készülettel legyenek, hogy 
tavaszra kelvén készen jó készülettel találtassanak lenni. Kire s 
merre legyen szándékok, azt nem érthettem meg, de gondolkod-
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hátik ember, tarthat is attúl, vagy Magyarországon, vagy mi 
rajtunk ne kezdjék el a veszedelmet, kitől az úristen szent fiáért 
oltalmazza a keresztyénséget. Talám palatinus uram ő nagysága 
ezt értette meg, hogy olyan bizonnyal írta nagyságodnak elle
nünk való készületeket. Én ez dolgot eddig nem hallottam, mert 
nagyságodnak értésére lőtt volna, mint az több dolgok. Tavaly 
őszszel futamodott vala itt a portán ilyen hír, hogy Magyar- 
országra volna igyekezetek derekas erővel, kit meg is írtam volt 
nagyságodnak, úgy emlékezem reá. Azért nagyságodnak vagyon 
abban módja, bizonyoson végére mehet ez dolognak, igaz-o 
nem-e, itt igen bizonnyal értettem én.

Az Azák megvétele még nem bizonyos, a vezér embere sem 
jött még meg onnan. Az persa követ is még várakozásban va
gyon ; az mint itt discurrálnak felőle, az Azák vára megvételét 
fogják velek megvártatni, azután ha mit concludálhatnak a bé
kesség felől. Ezek után az úristen ő szent felsége nagyságodat 
tartsa meg sok esztendeig jó egészségben, békességben országá
val együtt és szent fiáért őrizze, oltalmazza a keresztyénséget 
mindenféle veszedelemtől. Datum Konstantinápoly die 9. Augusti, 
anno 1641.

Nagyságodnak alázatos igaz híve, legkisebbik szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Kegyelmes uram, ennekelőtte is két levelemben is 
írtam volt nagyságodnak, hogy költséget küldjön, azokra nagy
ságod semmi választ nem teszen levelében; költség nélkül ke
gyelmes uram nem tudom hogy érkezhessem el a szolgálatra, 
nagyságod bölcs itíletire támasztom. Azért mégis alázatoson 
könyörgök nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, küldene 
költséget, mert bizony csak egyedül fogok maradni, ha a szol
gáknak nem fizethetek, azután mint felelhessek meg hivatalom
nak, nagyságod meghűlheti.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
Rdkóczy kezével; 23. Augusti Monostor 1641. délest 3 órakor havas- 

alji vajda postája.
Eredeti.

X X I. 1641. s z e p t e m b e r  24.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, nagyságodnak mostan ittbenn forgó híre

ket ezeket írhatom. Azáknak megvétele felől noha bizonyost nem 
hallhatunk, mivel sok iidőtűl fogva nem jött onnan emberek, az 
kik jűnek is, de igen tétovázó híreket mondanak, mivel igen fél
nek is, mert a vezér ő nagysága meg is veretett bennek, mind
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azonáltal úgy látjuk dolgokat, hogy nem az ő kedvek szerint 
leszen, sok emberek hiúval fognak gyalázatokra onnan eljűni. 
Az mely jancsár segítséget porral, golyóbissal utólszor felküld- 
tek vala is, azokat is Kefénél mondják lenni, mivel azt mondják, 
hogy Húszain passa megizente volna nekik, hogy ha azelőtt nem 
jöttek, immár késő, mert mi is innen rövid üdőn elmegyünk. Egy 
görög, itt való, Muszkaországban ment volt, onnan Moldovára 
jővén által, azt beszéli, hogy Lupul vajda az ország népét szin
tén akkor akarta mustráltaim, sátorait ki is vitette volt; nagy
ságod jobban végére mehet, igaz-e avagy nem. Az emir Gyurié 
fejét úgy értettem hogy a kazul követek elvitték volna megmos
ván és jóillatú kénetekkel megkenvén, hogy szagos ne legyen, 
úgy vitték el. A mely fő étekfogóját a vezér ő nagysága Sábán 
aga nevű törökkel egyszersmind megindítván egyiket a Fekete
tengeren Húszain passához, a fortuna mia mint járt, arrúl 
írtam volt azelőtt nagyságodnak. Az ki Fejértengeren Bekir 
passa után ment volt, hogy felhiná az ő gályáival, hogy azt is 
felküldjék Húszain passához segítségre, azt az maltaiak elfog
ták, mind gályástul, elvitték bizonyos dolog.

Ide kegyelmes uram sok rabokat hoztanak az egri törökök 
Magyarországból, de igen titkon, főember feleségét is több asz- 
szonynépekkel és egy 12 esztendős nemes leányt is, egy férfi 
gyermeket is, az is lehet 15 esztendős, kiket a vezér ő nagysága 
azelőtt el nem vött vala, de azután ugyan elvötte mindkettőt; 
mely kitetszik, hogy csak azért nem vötte volt el azelőtt, hogy 
a német agens panaszló levelét akkor adta vala be, azelőtt nem 
akarta elvenni. Nagyságodnak igen szükség oda fel vigyáztatni, 
mint leszen tractájok a császár felküldött kapucsi passájával és 
concludálnak-e valamit a békesség' dolgárúl.

I tt  igen nagy bizonnyal hirdetik az keresztyén oratorok, 
de kivályképpen az velenczeieknek ezelőtt 4 nappal levelek érke
zett, kiben igen bizonnyal írják, hogy az svétek kétszeri har- 
czon igen diadalmasok voltak császár hadai ellen és oly harczok 
volt utólszor, hogy reggeltől fogva egész estig mind harczol- 
tak, az németnek minden lövő szerszámát elnyerték, magokban 
is hét ezeren vesztek el az első harczon, három ezeren a németek 
közűi, sok főkapitány embereket is többekkel együtt fogtak el, 
Panir is elveszett volna. Az német agens ezeket visszafordítván 
beszélé és azt mondja, hogy császáré ő felségéé volt az győzede- 
lem, melyet ide be is megírt hatalmas császárunknak postái által 
ennekelőtte egy nehány nappal. A vezér ő nagysága Zöldficár 
által izente nekem, ő azt mondja, hogy nagyságod tudósítsa ő 
nagyságát az ilyen hírekről, hogy bizonyosban hitelt adhasson; 
az legyen az nagyságod itíletiben, kell-e cselekedni avagy nem.

Az adó megindítása mikor leszen és ki leszen követi nagy-
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Ságodnak, arrúl is nagyságod tudósítson. Monostoron 24. die 
Augusti írott levelét meghozván a kalarások, azolta kétrendbeli 
kalarások is jöttek be, nagyságodnak levelét nem vöttem azolta. 
Nem tudom, a vajda ő nagysága mintegy két héttől fogva igen 
gyakorta kezdé kalarássit beküldözni, elsőben az kik bejöt
tek volt, azon napon estve másokat küldöttek ki igen sietséggel, 
mi oka lehessen, nem tudhatom, nagyságod tudhatja; talám is- 
még Lupul fog forralni valamit ellenünk, ki ha úgy lenne, nagy
ságodnak meg kellene írni ide be, adnék értésére a vezér ő nagy
ságának, mert mi itt nem érthetünk semmi olyant. Az egyik 
kapikiháját Lupulnak Balagiát megétetvén mások, harmadnap
ján megholt. Ezek után sat. Datum Konstantinápoly die 24. Sep
tembris estve késén, anno 1641.

Nagyságodnak alázatos igaz híve, legkisebbik szolgája
Sehessi Boldisár m. p.

Ozírn : a szokott a fejedelemnek.

Rálcóczy kezével: 8. die Octobris anno 1641. Vágás délest 12 óra után.

E redeti.

X X II. 1641. s z e p t e m b e r  26.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, noha csak tegnapelőtt is úgymint die 

24. Septembris írtam nagyságodnak hulmi ittbenn való állapatok- 
rúl, mindazonáltal mivel mostan is kalarásokat bocsátanak ki, 
ez alkalmatossággal is nem akarván elmulatni, hogy ismegint 
ez kicsin írásommal is nagyságodat ne requirálnám. Ügy vagyon, 
hogy mostan is ugyancsak azokrúl tudósíthatom nagyságodat, az 
melyekről ezelőtt kiküldött levelemben írtam. Jóllehet kegyelmes 
uram ugyanaz nap estve érkezvén meg Reczep agának egy 
Húszain aga nevű tihája Azákrúl, tegnap az divänban felmen- 
vén értettem bizonyoson, hogy olyan hírrel jött volna meg, hogy 
a várat egyáltalán fogva meg nem vehették volna és el akarnának 
alóla jűni; nagy hideg üdők is találták volna őket, ki miatt tovább 
alatta nem lehettenek volna; azt is mondotta volna, hogy volt 
8000 kozák a várban, de ezt nem kell hinni, mert az micsoda 
várnak azt mondják, nem fért volna annyi ember belé. Immár 
kegyelmes uram talám csak szégyenletekben is és fejeket is félt
vén hogy jíihessenek be, nagyságod meggondolhatja. Más az, 
hogy egyéb pratikájoktúl is tarthat ember, ki tudja, az elébbi 
elvégzett igyekezeteket is ellenünk meg ne indítsák; noha az 
mi discurrálásunk szerint azt gondolván, olyan fáradt hadakkal 
talám nem indítanának semmit, mindazonáltal a vigyázás igen
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szükséges, mert Lupulnak nyugott hada vagyon, ezek is ki tudja 
szégyenletekben is próbálhatnak másutt is kivályképpen a vajda 
ő nagysága ellen. Moldovábúl jű mostan Lupulnak főember 
követi, talám csak két vagy három nap alatt is beérkezik, mivel 
közel való útjában vagyon; a híre az, hogy azok az pátriárka 
emberi j űriének, kik a szent ember testét vitték volt innen ki, de 
bizonyoson értettem, azokkal jű fő bójér embere is be, az mint eze
lőtt való levelemben includált postscriptában írtam volt nagysá
godnak. Itt Lupulnak igen sok mellette törekedő emberei a pátri
árka is és azonkiűl is sokan, kik alattomban igen forralják az 
dolgot az vajda ő nagysága ellen, de igen titkon. Bizony dolog, 
hogy valóban vigyáznak az ő nagysága emberei és kihái mind 
adományokkal s mind egyébképpen is, jóakaróktúl is értekez
nek, talám ők derekasban is érthetnek hulmi titkokat. Én úgy 
veszem eszemben, hogy ők is egyfelől kivályképpen én előttem 
igen biztatják magokat, de látom én, hogy bizony ők is igen tá rt
nak; mindazonáltal mindenek csak az úristen hatalmában és 
igazgatásában vannak.

Posta Ferencz kimenetelitűl fogva úgy tudom ezzel 4 rend
beli levelem ment ki nagyságodhoz, csak egyikre is nagyságod 
semmi választ nem tőn, nem tudom, mire vélni; az vezér is ő 
nagysága egy néhányszor kérdezte az agát, ha jött embere nagy
ságodnak avagy levele, azt mondja az aga. Nagyságodnak kivály
képpen most ez két avagy három hét alatt szükség emberit 
bejártatni, ne várjunk csak másoktúl. Az mi az adó beküldését 
illeti kegyelmes uram, az nagyságod bölcs itíletire hagyván és 
az üdő megmutatván, az mikor az jó alkalmatosságot látja nagy
ságod, akkor küldje b e ; de az más dolog felől nagyságod írjon 
gyakorlatossággal és informáljon bennünket az agával, tudhas
sunk ittbenn jobban procedálni ez dologban ; arról való igíretit 
is az adó behozásával beküldheti nagyságod kész dologra, innen 
vevén informatiót nagyságod. Ezek után sat. Datum Konstanti
nápoly die 26. Septembris, anno 1641.

Nagyságodnak alázatos igaz híve, szegény szolgája
Sebessi Boldisár m. p.

Egy negyedíven: P. S. Kegyelmes uram, akarám errűl is 
nagyságodat tudósítan. Noha tudom, nagyságod jobban érthet 
mindeneket az oda fel Magyarországban való csaták állapatjáról, 
mindazonáltal én is két vagy három szóval írhatom nagyságod
nak, hogy ma a divänban a passa kapuján lévén az olá kihákkal 
együtt, az német agiens tolmácsa diákul beszélvén velem mondá, 
hogy tegnap estve érkezett onnan ffeljiil az agiensnek levelei, 
Musza passától is jöttek a vezér ő nagyságának szóló levelek, 
melyben azt írta Musza passa, hogy az magyarok is az kölcsönt
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igen kezdették megvenni, csak az elmúlt hetekben is két nagy 
kadiák[at] is több törökökkel együtt fogtak el. Az hatalmas csá
szárunk tractára felküldött kapucsi passája is még Budán volna, 
mivel császár részérűl alá nem jött volna az komissarius az 
hagyott helyre. Derekasb dolgokét nem beszéle, azt mondá, még 
az leveleket az agiens még nem olvasta volt a végeik, és nem tud 
egyebet mondani.

Ozím: a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem kezével: 10. die Octobris A. I. 1641. délest 4 órakor.

Eredeti.

X X III. 1641. o k t ó b e r  9.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, az nagyságod Görgényben 16., Eörmé- 

nyesen 20. Septembris írott leveleit egyszersmind vöttem el 6. 
Octobris, mely nagyságod írásábúl értvén nagyságotoknak jó 
egészségben, békességben való létét, igen örvendező szível hal
lottam ; az úristen ezen áldását nagyságotokon ezután is fenn
tartván engedje, minden jót hallhassunk nagyságotok felől. 
Mi dolgokrúl írjon nagyságod mind az két rendbeli leveleiben, 
megértettem. Noha bizony elébb és hamarább kivántatott volna 
nagyságodnak erre a dologra választ tenni, mindazonáltal most 
is jól esett istennek hála; immár gondolkozásban estünk vala az 
agával, ha ez nagyságod levelei nem érkeznek vala, nem tudjuk 
vala mire vélni, az vezér eleiben is nem merünk vala kerülni, 
hogy sem embere, sem levele nagyságodnak nem jut vala. Az 
mi az. urfi. ő nagysága dolgát illeti kegyelmes uram, azelőtt is 
ón azt expiseáltam vala az agától, hogyha a vezér ő nagysága 
offerálta volna-e magát és ő nagyságától esett volna-e a szó az 
én írásom szerint, az mint az aga szava után írtam volt nagysá
godnak. Kit mikor eszében vött volna az aga, nagy esküvéssel 
mondotta nekem, hogy maga a vezér adott alkalmatosságot arra 
neki; de igen ismerjük egymást, ő is nem igen adhat hitelt az én 
szómnak, én is hasonlóképpen ő neki. így próbáltam meg mos
tan az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint, hogy az levele
ket elolvasván házához mentem és az miket communicálni kel
lett vele, megmondottam arra kérvén, hogy menjünk fel a vezér 
ő nagyságához, adjuk értésére az nagyságod írása szerint az 
követnek az adóval való bejövetelit a szokott üdőre, és a mellett 
más beszédim is lesznek ő nagyságával. Noha penig igen beteges 
állapottal lévén is az aga, de ugyan reá vöm, felmenőnk die 7. 
Octobris együtt az agával és mindjárást tüstént együtt bemen-
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vén az vezér audientia-házában, ott megállapodván, megláta 
bennünket vezér ő nagysága és szólítá az agát kérdvén, mi a 
dolog. Az aga megmondotta, ő nagyságával volna szónk. Egy 
kevés vártatva felkelvén a vezér bernene maga titkos házában, 
behivatván bennünket, kérdé, mi a dolog. Én mondám, hogy azt 
akartam értésére adnom ő nagyságának, hogy az én kegyelmes 
uramnak levele érkezvén tegnap az adó beküldése felől írt, hogy 
Seredi István uram főkövete által az régi szokott üdőre beküldi 
nagyságod az adót, ez hónak 5. vagy 6. napján meg is fogja indí
tani ; arra azt feleié: Giozel jó (így)· Azután azt kérdé ő nagy
sága, hogyha írt-e nagyságod valami oda fel való híreket. Mon
dám, hogy írt nagyságod olyant, hogy hallotta volna, német csá
szár hadai (így) az francziák ellen győzedelmes lőtt volna, de hol és 
mikor, arról nagyságod nem írt volna semmit. Arra azt feleié ő 
nagysága, hogy az hollandusnak és az velenczéseknek jöttek leve
lei, kik bizonyoson megírták, hogy másodszori harczok lévén az 
francziáké, svetusoké volt a diadalom ugyannyira, hogy minden 
lövő szerszámát el is nyerték volna az német császár hadának. 
Én arra azt felelém, nagyságod talám azt nem értette, azért nem 
írta meg. Azután mondám, hogy palatinus alá jött volna, úgy 
hallotta nagyságod, Érsekújvárra a végre, hogy Damasdot visz- 
szavegye, elhagyta-e abbeli szándékát avagy mit cselekeszik, ezu
tán megértvén nagyságod azt is beírja. Arra azt mondá, hogy 
Musza passa bizonyoson megírta, hogy földig elrontattatta 
Damasdot. Én is arra a szavára mondám, meglehet talám azért 
tartózott meg palatinus Érsekujváratt, hogy ezt hallotta meg; az 
én kegyelmes uram azt nem értette volt, azt hiszem. Az rablások 
felől semmi mentiót sem a vezér ő nagysága sem az aga előtt 
nem tettem, mivel eléggé megvagyon itt is a híre és hogy Musza 
passátis ne aggraváljuk; a vezér is semmit arról nem tudakozék, 
hanem azt mondá ő nagysága, hogy az oda felküldött kapucsi 
passa, Musza passa is megírták ő nagyságának, hogy immár alá
jött volna az császár bécsi gubernátora commissariussa is lévén ez 
dologban császárnak, és azon lesznek, megbékéljenek, békességet 
csináljanak egymással, ügy is reménljük, megleszen a békesség 
köztünk. Azután mondám, hogy az lengyeleknek is országos 
gyűlések lévén, mit fognak végezni, mivel immár nemsokára el is 
végeződik, ha mit érthet nagyságod, megírja nekem. Arra azt 
mondá ő nagysága, hogy az lengyelek igen jól megtartják hatal
mas császárunkkal való kötött békességet, mivel Azáknak segít
ségére is csak egy embert is az ő birodalmokból nem bocsátot
tak ; sőt valami rossz csavargó kozákok, kik annakelőtte Azákbúl 
szöktek volt ki az lengyel birodalomban, azok vagy öt sajkák
kal indultak volt meg az Ozi vizén Azák segítségére, de azokot 
is az lengyelek utánnok lévén mind elfogdosták, le is vágtak ben-
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nek, a sajkásokat el is égették; igen jól megtartják a békességet 
velünk, hogy még csak egy halász embere is hatalmas császá
runknak el nem veszett miattok a vizeken is.

Ezek után úgy hozá elő maga ő nagysága, hogy nagysá
god miben hagyta a fia dolgát, nam mind eleget végzének velem, 
most immár talám csak abban hagyja nagyságod. Én mondám : 
Az én kegyelmes uram mostan is az nagyságod jó akaratját várja 
és isten után hatalmas császárunk és nagyságodhoz ragaszkodik 
mindenekbűl; úgy is reménlem, mostan az követ bejüvén nagysá
godat ujobban fogja az én kegyelmes uram requirálni ez dolog- 
rúl. Arra mondá, jó. Azután mondá ő nagysága: Hiszem te 
országfia vagy, istenedre, lelkedre kérlek, két dologról felelj 
meg igazán nekem, mert ez világ elmúlik, az ember meghal, azt 
kérdem tőled, hogy mi az oka, hogy az urad olyan igen fél, hogy 
valami rossz, hamis híreket hallván mindjárást hadakat gyűjt és 
fegyvert mozgat. Én arra a szavára mondám, hogy ő nagysága 
annak hitelt ne adjon, mert bizony abban semmi sincsen 
én is tudnám azt, ha úgy volna; de azt ő nagysága ne cso
dálja, ha fél is nagyságod, mert sok felől írogatnak nagysá
godnak jesztő híreket, melyre képest nagyságod is gondviselet- 
lenül nem akar lenni; Lupul is nem nyughatik, ő is ha külöm- 
ben nem is, szavával fenyegetőzik és untalan izgágát kezd, és 
valamig Lupul ott leszen, addig csendes nyugodalomban nem 
lehet az ország s nagyságod. Arra semmit nem felele.

2. kérdése az lön tőlem, hogy az ország nagyságodat sze- 
reti-e, kedveli-e avagy nem, mondjam meg igazán, és mint tartja 
nagyságod az országot s mint él az országgal, mert azt értjük, 
hogy a szegénység, hadakat tartván rajtok, nyomorgattatnak a 
hadaktól, azokat szánjuk. Ezekre az szavaira mondám ő nagy
ságának, hogy elhigyje, igazsággal mondom nagyságodnak, hogy 
abban semmi nincsen, mert az én kegyelmes uramnak fizetett 
mezei hadai talám csak másfél ezer ember is élig lehet lovassá, 
kiket városokon osztván quártélyban hópénzeken élnek, azok
nak erős parancsolatot adván ki, hogy pénz nélkül semmit el ne 
vegyenek, kárt senkinek ne tegyenek, mert ha panasz jű rejok, 
erős büntetéssel megbüntettetnek; azért is rendelték őket váro
sokra, hogy pénzeken mindent inkább találjanak; azonkívül gya
logja is az én kegyelmes uramnak mind némettel együtt is élig lehet 
7 avagy 800, kiket maga mellett tart nagyságod; az németeket 
még Betlen Gábor hozta volt be, azok is mind hópénzeken 
élnek, senkinek kárt nem tesznek. Az országot peniglen az én 
kegyelmes uram jól, szépen tartja, gubernálja, az mint az régi 
fejedelmek idejében tartották az ország régi törvénye, szokása 
szerint, törvénytelenül senkit nem bánt, hanem törvény sze
rint bünteti az ki megérdemli, külömben nagyságod ezt nem
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találja; nagyságod senki vádlásának hitelt ne adjon, mert ha 
olyan nagy ínségben tartaná az országot az én kegyelmes uram, 
bizony eddig sok panaszolkodó emberek jöttek volna be az 
országbúi ide hatalmas császárunkhoz s nagyságodhoz, mint szin
tén Bátori Gábor fejedelem idejében hogy egyik az másikat 
érte, úgy jöttek az országtúl panaszló levelekkel be. De errűl 
is nagyságod gondolhatja, nem igaz azoknak vádolkodások, kik 
nagyságodnak ilyeneket adnak értésére, mert az ország szép 
csendességben, békességben nyugszik isten s hatalmas császá
runk szárnya a la tt; idegen hadai peniglen bizonnyal mondom 
nagyságodnak nincsenek, úgy tudom, az én kegyelmes uramnak; 
az ország megnyugott és ezután is megnyugszik az én kegyel
mes uram kegyelmességében, szeretik, kedvelik ő nagyságát. 
Arra monda ő nagysága: Ha így vagyon, legyen az tű akarato
tok, kivánságtok szerint, én okot ne adjak róla, tü tudjátok. 
Ezekre peniglen az bő tractára én semmi okot nem adtam, se 
Zöldficár most az ő elébbi szokása szerint előttem nem beszéllett 
a vezérrel, mivel fel is hogy j ujj ön, élig vehettem reá, mert 
igen beteges állapottal vagyon, együtt mentünk fel, együtt men
tünk be is a vezér ő nagyságához, csak hárman voltunk az maga 
belső házában a vezérnek. Nagyságod semmit ne kételkedjék, 
mert bizonnyal külömben nem volt az dolog, kételen meg kellett 
felelnem ő nagyságának kérdéseire, az mint olyan hirtelenség
gel feltaláltam hitvány elmémben. Az vezér ő nagysága az igíret 
felől semmit sem emlékezett nekem, de Zöldficár azt mondja, az 
Barcsai Ákos által tött igíretet is várja a vezér ő nagysága az 
császárnak s az anyjának azonkívül való ajándékkal együtt. 
Hogy penig azon fárasztotta nagyságod elméjét, mire nézve 
mutatja mostan a vezér ő nagysága jóakaratját: én kegyelmes 
uram az én hitván vékony elmémmel így discurrálok, hogy talám 
egyik oka az lehet, hogy ha mi gonosz szándékok ellenünk volt is, 
mivel az Azákra ment hadaknak a szerencse nem sukcedált és 
veszik eszekben, első szerencséje császárunknak nem volt szeren
csés ; az is, hogy azt is meggondolhatták, hogy az minemű kemény 
harag szókkal tött választ nagyságodnak a vezér, és hogy semmi 
kívánságára nagyságodnak jó választ nem adtak, semmivel nem 
gratificálkodtak, tehát féltek attól, hogy nagyságod mást ne gon
doljon és másokhoz ne kösse magát. Második oka az is lehet, 
hogy a pénzt is szeretik. Harmadik a ki nagyobb, látják, hogy 
az frigy közöttök nem arra való, hogy az ő idejében országokot 
bolygassanak meg és háborúságot indítsanak, mert az bizony 
dolog, ez a vezér mindazon volna, mindenfelé békességet csinálna. 
I tt  is kegyelmes uram bizony igen megaprósodtak az nagy 
emberek, az egy vezéren kívül csak kettőt nem tudnánk találni 
oly örög renden való embert. Minthogy peniglen nagyságod any-

36*
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nyi summa pénzt és ajándékot majd mintegy koczkára vetne 
attúl tartván, hogy haszontalanul csak bebeszéllenék és elvennék 
nagyságodtúl, arrúl kegyelmes uram ember, úgy vagyon, gondol
kodhatnék; de mi Legyen az ő szívekben, azt csak isten tudja. 
Mindazonáltal az mint mások is cselekesznek és nagy summa 
pénzeket beküldenek a vezér ő nagyságának, én úgy látom, hogy 
nem hiában veszi el. Máté vajda ő nagysága e tavaszszal bekül
dött bojér követi Dragumir kulcsár által maga megmaradására 
olyan instructióval bocsátotta be, hogy igírjen annuatim a vezér
nek éltéig 3000 (így) tallért, melyet extraordinarie és az adó 
mellett való vezér ajándékán kívül be is szolgáltatnak ő nagy
ságának. Az követ az kihákkal beszélgetvén, elsőben húsz ezer 
tallért igírtek neki, ha azzal contentus nem lőtt volna, az tizezeret 
is megigírték volna. De contentus lévén az húszezer tallérral 
kérdette a vezér: Most megadjátok-e. Amazok mondották: 1000 
(így) most megadjuk, a más 1000 (így) az adóval hozzák be. 
Meg is adták az felét ugyanakkor és a vezér is mukarername 
levelet, kaftánt küldött ki a vajdának és ujobban hatalmas csá
szárunk confirmálta uraságában. Azután is olyan jóakaratját is 
mutatta a vezér ő nagysága a vajdához, hogy Azák segítségére 
is ötszáz embernél többet nem kívánt. Mindezekre képest nagy
ságod mint bölcs itíletű kegyelmes urunk tudhatja, mint csele
kedjék. Ezek után sat. Datum Konstantinápoly die 9. Octobris, 
anno 1641.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz híve, szegény 
szolgája

Sebessi Boldisár m. p.

P. S. Kegyelmes uram, mostan semmi portai uj híreket 
nagyságodnak nem írhatok, mivel sohonnan nem. hallhatunk 
semmit. Azák alatt tovább nem lesznek a hadak ez jüvő péntek
nél, úgymint die 13. Octobris eljűnek alóla, mivel innen meg 
vagyon parancsolva az vezér ő nagyságától Húszain passának, 
tatár hánnak, ezt bizonyoson értettem; a vízi erejök el is jütt 
régen onnan, Kefénél mondják hogy vannak, de azok közűi 
is alájöttek egy nehány gályákkal az tengeren, azt mondják, a 
Bovaz-toroklaton feljűl csak közel volnának, a többit várják alá, 
hogy azokkal jöjjenek be.

Tegnapelőtt érkezvén Egrűl két posta török leveleket hoz
ván a vezérnek, az egyike jó magyar, ma az divänban beszélvén 
vele, kérdezősködtem tőle az odafel való állapatok felől, azt 
mondja, hogy valóban csatáznak egymással; azt mondja, hogy 
csak Musza passának is vagyon ötszáz magyar rabja Budán. 
Azt is mondja, hogy az kapucsi passa még Budáról ki nem ment 
volna a tractára, az német pártról is alá nem jött volna az com-
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missarius ; ha ez így volna, a vezér ő nagysága szavával ellenkez
nék ez dolog, a vezér szava más, az kit megírtam nagyságodnak.

Ezelőtt nagyságodnak küldött utólszori levelemben írtam 
volt, hogy valami görögök jüvén Erdélybűl be ide, Verestoronnál 
mondották hogy bejöttek, azokkal jött két legény be, kik ugyan 
görögök, de magyar forma ruhában vannak, azt mondották, 
hogy Kolosvárrúl jöttek volna, azoknak egyike igen rossz híre
ket beszéllett itt a szolgáimnak, azt mondotta, hogy nagyságod 
hadakat gyüttetett, hóra öt-öt tallért ad nekik, háromezerét fel 
is küldött volna nagyságod az magyarországiak mellé segítségre 
az váraknak visszavételére és vissza is vötték volna az várakat 
a magyarok sok török veszedelmével, nagyságod számára is 
Patakban sok török rabokot vittek volna. Én hitelt nem adhatok 
szavának, mivel azolta sohul nem kaphatjuk, nem forog szem 
előtt, azt itílem, Székely Mózes subordinálta volna, hogy ilyen 
híreket beszéljen; mindazonáltal nagyságod parancsolja meg 
Sebessi Miklós uramnak, hogy legyen vigyázásban, mert vissza
mennek marhával nem sokan jüvén, az a legény egy szőke sza
bású, törpe legény, ifjú legény, nincsen szakálla, Zólyomi (!) kék 
mentéje, veres béllett süvege vagyon, görögökkel jár, ha vigyáznak, 
vagy Verestoronynál avagy Tarcsváránál be fognak menni; én 
azt is gondolom, Kolosvárrúl talám még levelet is, költséget is 
fogott volna hozni Lupul Jánosnak; ha megkaphatnák, megmon
daná nolle velle.

Az zsidók az aranyat készen tartják, abbiil fogyatkozás 
nem leszen. Ellesz bék is az sátorokat megcsinálja az adó bejö
veteléig. Zöldfikár aga azt mondja kegyelmes uram, hogy a 
vezér ő nagysága azt mondotta volna neki, hogy megmondja 
nekem, írnám meg nagyságodnak, hogy az urfi dolga hogy job
ban és becsületesben végben menjen, nagyságod az három nem
zetből főembereket küldjön be az követ Seredi urammal; én
nekem csak egy szóval is a vezér nem emlékezett arrúl a dolog
ról, Zöldficár gyanakozom talám csak magátúl találta fel az 
dolgot; mindazonáltal az nagyságod bölcs itílete legyen rajta, az 
mint jobbnak itíli, a szerint cselekedjék.

Czím : nincs.
Eredeti.

XXIV. 1641. o k t ó b e r  31.
Életemig való alázatos,hűséges szolgálatomat ajánlom nagy

ságodnak sat. A szent isten sat.
Kegyelmes uram, írhatom nagyságodnak, hogy isten 

kegyelmességébűl Maurer uram tegnap ikindi előtt jőve be, ma 
az vezérrel is szemben voltunk; minemű kérdezkedési voltak ő 
nagyságának, arrúl tudom ő kegyelme nagyságodat ez includált



566 BEK E ÉS BARABAS.

levelében tudósította, arrűl nem szükség nekem írnom; hanem 
ez alkalmatossággal mégis az mostan ittbenn forgó hírekről 
akarnám nagyságodat tudósítanom. Azákrúl megjött Beczep 
aga; megjövetele után olyan hírek forognak, hogy tavaszra maga 
személye szerint a vezér menne Azák megvételére. Némelyek 
más híreket is mondanak olyant, hogy mi ellenünk akarnának 
hadat indítani; de nem oly emberektől halljuk, hogy bizonyos 
hitelt adhatna ember szavoknak, mivel mind szultán Murat ide
jében is, azután is mind forgottak ilyen kedvetlen hírek; mind
azonáltal az isten, az üdő megtanít bennünket, jobban is végére 
kell mennünk. Ezt bizonnyal írhatom nagyságodnak, a mufti a 
vezérrel együtt hatalmas császárral igen sokat tractáltak az 
elmúlt napokban; miről lehetett tractájok, csak az egy isten 
tudója. Ilyen hír is jött az ezdrumi passátúl, hogy a kazuloknak 
igen nagy készületek volna hadra, atttíl félnek, hogy Bagdátot 
szállaná meg; olyant is mondanak, hogy harczolások is esett 
volna. Mely hírre képest a vezér is mindjárást bizonyos emberét 
küldvén oda Bagdátra hogy mindeneket bizonyoson éjjel nap
pal siessen meghozni, és ha a követeket elérné az császár birodal
mában, tartóztatná meg, egyik várban lennének detentio alatt 
addig, míg onnan az posta megjűne, és jiivén a vezér parancso
latját vennék; mely ha így lenne, igen nagy javokra lenne. Ezek 
után sat. Datum Konstantinápoly die ultima Octobris, anni 1641.

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz híve, szegény 
szolgája

Sebessi Boldisár m. p.
Csíra : a szokott a fejedelemnek.

Rákóctsy följegyzése : 12. Novembris 1641. Bogács est ve 5 óra után.

Eredeti.

XXV. 1641. n o v e m b e r  8.
Életemig való alázatos hűséges szolgálatomat ajánlom 

nagyságodnak sat. A szent isten sat.
Ez mostani alkalmatossággal is akarván nagyságodat 

hulmi dolgokról tudósítanom. Seredi uramat isten ő szent fel
sége 4. praesentis mensis hozá be, útja ő kegyelmének isten
nek hála békességes volt. A vezér ő nagysága első audientiát 
holnapra adott ő kegyelmének, az más dolognak tractája felől 
amannak utánna leszen audientiája; tudom, ő kegyelme mind
azokról tudósította mostani levelében nagyságodat, Maurer 
uram is hasonlóképpen. Írhatom kegyelmes uram ezt is nagysá
godnak, hogy egy csernavodai Dániel nevű görög jiivén az 
elmúlt napokban ide be, mi nem tudván semmit dolgában, egye
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nest ment a vezér ő nagysága eleiben és panaszló supplicatiót 
adván be ő nagyságának, liogy ő neki a verestoroni harmin- 
czados diákok minden igaz ok nélkül mindennemű marháit elfog
lalván nagyságod számára be is adták, és midőn Sebessi Miklós 
uramat megtalálta volna felőle, valami részt meg is adott volna 
neki marhájában, de többet adtak volna be nagyságod számára 
400 tallér érő marhájánál őtet kuldussá hagyván. Mely dologrúl 
nagyságodat supplicatiója által meg is találta, és minemű vála
sza lőtt nagyságod maga kezeírása által, in specie nála lévén, be 
is adta volt a vezérnek, és több rossz panaszokkal is vádoskod- 
ván, hogy annakelőtte egyszer másfélszáz forint ára sáfrányát 
vonták el, azt is nagyságod számára adták b e ; más úttal is 
szent-ágotai sokadalmon is Szaniszló István megfogatván, akkor 
is sok kárt töttek neki és vasban is tartatott egy ideig, akkor is 
sok kárával szabadult fel sokat fizetvén. Több dolgokat is sokat 
csacsogott. Azt is megmondotta publice a díván hallatára, hogy 
a görögök nagyságodnak kétezerötszáz forint summa pénzt adnak 
annuatim, hogy csak szabados kereskedések lehessen az ország
ban, mégis így cselekesznek velek, nem is csak ő vele, hanem 
sokakkal. A szebeniek város pecséti alatt levő bizonyságlevelek 
vagyon nála azt mondja, és hogy megbizonyította volna több 
vele levő görögökkel elégedendő bizonysággal, hogy az igaz har- 
minczadot ő megadta volna, de a diák ajándékot kérvén tőle két 
selyem övét, egy szűnyögöt, azt megadván neki, akkor el is bocsá
totta volt, azután mit gondolt, utánna küldvén visszavitetvén úgy 
confiscálta javait. Azért bizony dolog kegyelmes uram, nem jókor 
esett kivályképpen mostani panasza, úgy vagyon, míg a vezér 
eleiben nem költünk, de igen sürget vezér búj urdiával, csausz- 
szal hittak is fel az nap, melyen Seredi uram bejöve, akkor azon 
múlt el, hogy ő kegyelme eleiben kimentem volt. Eléggé voltunk 
rajta követuram, Ráez István kapikiha uram és Maurer uram
mal együtt, hogy lenne csendességben addig, míg nagyságodnak 
értésére adnók, tudnék érteni valóságoson a dolgot, de nem 
akarja, hanem ezen holnap császár divánjában elő fog dolgunk 
kelni vele. Bizony eféle búsulás nélkül ellehetnénk; őtet valaki 
biztatja azzal, hogy én velem contentáltatja a vezér, kit hogy 
cselekedjek, nem reménlem.

Bagdátban az mely vezér embere ment vala ennekelőtte 
mintegy három héttel, még nem jőve meg. I tt olyan hír forog 
külső emberek szájában, hogy a kazul követit Diarbekirben 
avagy Tokaiban arestálták volna, de bizonyoson nem írhatom 
ezt nagyságodnak·. Húszain szilisztrei passa mostan hol legyen, 
itt semmi hírt nem hallhatunk felőle; tudom, a vajda ő nagysága 
arról nagyságodat bizonyosban tudósíthatja. Kapitán passa 
is még be nem jőve a gályákkal. Havasalföldében, Moldovában
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is elmentek az adó felszedésére és behozására az császár kapucsi 
passái az elmúlt heten; tudom, az is nagyságodnak eddig érté
sére lehetett. Mindezek után az úristen sat. Datum Konstanti
nápoly die 8. Novembris, anni 1641..

Nagyságodnak alázatos legkisebbik igaz híve, szegény 
szolgája

Sebessi Boldisár m. p.
A görög állapatja felől nagyságod mennél hamarább sietség

gel tudósítson, tudhassunk mi is igazságunkkal élni.
Egy negyedíven: P. S. Kegyelmes uram, tegnap megírván 

az derék levelemet hogy ma elküldjem, azonban a vezér ő nagy
sága andientiát ígérvén mára követuramnak, gondolok, hogy 
egy napot várakoztassunk az kalarással, hogy a szembenlétel 
után jobban informáltassék nagyságod, kit követuram írásából 
nagyságod megérthet. Az mely panaszló csernavodai görög felől 
írtam nagyságodnak, ma kellett volna császárunk divünjában elő
kelni a dolognak, de az agával együtt elbeszélgettük és dilatál- 
tattuk vele, az míg nagyságodtól ez levelünkre válaszunk jűne; 
azért kegyelmes uram erről nagyságod mennél hamarább írjon, 
de elsőben igen jól végére menjen nagyságod ez dolognak, mert 
egyáltaljában az harminczados diákot veti okul ez görög. Con- 
stantinopoli 9. die Novembris, anni 1641.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy kezével: 27. Novembris A. I. 1641. délest 12 órakor vajda 
postája.

Eredeti.
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1640. n o v e m b e r i .
Tekintetes és nagyságos vezér minden böcsülettel való úr 

jó akarónk. Isten nagyságodat éltesse, minden dolgait szeren
csésen vigye elő, és boldog napjait ez földön sokasítsa.

Hatalmas győzhetetlen császárunk fényes birodalma alatt, 
kies szárnyai árnyékában az ország és abban levő minden ren
dek csendességben, békességben nyugován, az ő hatalmassága 
fényes tündöklő biradalmáért istent imád az egész község. Mi is 
ő hatalmasságának alázatos igaz híve azon kegyelmessége alatt 
csendes nyugodalomban lévén iigyekeztünk azon, hogy ő hatal
masságához s fényes portájához engedelmes hűségünket mutat
hassuk. Melyre nézve az ország szokott adajának és ajándékink- 
nak megszerzésében voltunk foglalatosok, melyet engedelmes 
hűségünknek megbizonyítására az ő ideiben hatalmas császá
runk méltóságos személye eleiben és lábaihoz be is küldöttünk 
főkövetünk nemzetes, böcsíiletes Seredi István Krazna vár
megyének főispánja által. Mely alkolmatossággal nagyságodat is 
akaránk böcsületesen meglátogatni levelünkkel, kévánván isten
től, követünk és ez levelünk is találja nagyságodat kedves jó 
egészségben; kérvén továbbá nagyságodat szeretettel, ha mi 
szükséges dolgainkban nagyságodat főkövetünknek meg kelletik 
tanálni, mi nevünkkel mondandó szavainak adjon teljes hitelt 
nagyságod, és mind hatalmas császárunk előtt, az méltóságos fő
vezér ő nagysága előtt, mind penig egyebütt is, az hűl kévántatik, 
legyen minden jóakarattal és segítséggel nagyságod nekie dol
gainkban, kit mi is minden kedveskedésre való kész jóakarattal 
vehessünk nagyságodtól. Tartsa meg isten sokáig jó egészség
ben nagyságodat. íratott Kolosváratt első napján Mindszent 
havának, ezerhatszáz negyven esztendőben.

Nagyságodnak igaz szível való jóakarója
Rákóczy György in. p.

Ozím: hiányzik.

Eredeti.

1640. okt óber  —deczember.

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 639—643 11,



Seredi István fökövetsége. *)

I. 1641. n o v e m b e r  9.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az 

úristen sat.
Alkalmatosságomat nem akarván kegyelmes uram elmulat

nom, akarám nagyságodat Konstantinápolyban való beérkezésem 
felől is alázatosan nagyságodat tudósítanom. 4. praesentis 
Novembris érkeztem be kegyelmes uram, bejövetelemben pedig 
böcsülettel excipiáltak, ő nagyságával az vezérrel 9. die voltam 
szemben, mely ő nagyságával való szembeniétem istennek hála az 
nagyságod méltóságáért az vezér ő nagysága igen kedvesen látott, 
jó egészsége és mások ellen való bántódása és hazánkban való bő 
mindenféle termések felől tudakozása, igírvén utoljára arra szó
val magát, hogy valamig az uratok jól viseli magát, mindaddig 
jól leszen gondja és senkitűi semmi bántódása nem leszen. Azu
tán kérdé ő nagysága: ha kész az adó. Melyre ő nagysága 
császár urunkkal való szembeniétünket ez jövő keddre paran
csold, az jó isten azt adván érnünk, hatalmas császárunkkal szem
ben leszünk. Több szó és beszélgetés közben nagyságod kegyel
mes parancsolatjából Rácz István uramat is praesentálván ő 
nagysága előtt, nevetséggel mondá, talám azért megyen ki 
Sebesi uram, hogy nagyságodnak panaszlott, hogy ittbenn nem 
jól lőtt volna dolga és azért vitetné ki nagyságod. Még most 
elsőben kegyelmes uram igen böcsülettel láttának, úgy hiszem 
istent ezután is. Szemben lévén hatalmas császárunkkal minden 
occurrálandó dolgokról tempestive igyekezem nagyságodat tudó
sítanom. Az extraordinaria ajándéknak másik audientiában való 
praesentálását is igen javallottá ő nagysága.

Az nagyságod kegyelmes parancsolatját tegnap 8. praesen
tis vöttem alázatosan, szóval való parancsolatját is Maurer 
Mihály uram által kegyelmes uram megértettem. Eddég is 
kegyelmes uram az vezér ő nagysága Szöldfikár aga előtt elő-

1641. o k t ó b e r —1642. január.

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 647 — 651 11.
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hozta, kihez reménységünk bizodalmason lehet; mindazáltal 
az extraordinaria ajándékoknak praesentatásában elvárom ke
gyelmes uram hogy okot adjon q nagysága előhozásában, én és 
Itácz István uram mindenekben az nagyságod kegyelmes paran
csolatjához ragaszkodván igyekezünk az szerint cselekedni, de 
viszont az jó alkalmatosságot is nem subticeálhatjuk. Abban nagy
ságod kegyelmes uram bátorságosan acquiescáljon, hogy az nagy
ságod méltóságát, hasznát és javát igyekezünk minden utón és 
módon követnünk, az alkalmatosságra vigyázván vele sem hir- 
telenkedünk. Az úristen sat. Datum in civitate Constantinopoli- 
tana 9. die mensis Novembris, anno domini 1641.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István m. p.

Ozím : a szokott a fejedelemnek.

Bálcóczy följegyzése: 27. die Novembris A. I. 1641. 12 órakor délest 
liavasalji vajda postája.

Eredeti.

II. 1641. d e c z e m b e r  4.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyel

mes uramnak. Az úristen nagyságodat minden üdvességes áldá
sival látogassa nagyságodhoz tartozó kedvesivei egyetemben.

Az mint nagyságodnak kegyelmes uram kapikihái uramék 
betegségemet megírták volt, ugyan reménytelen is voltam gyó
gyulásom felől, mert hatod napig egy falatot sem öttem; most 
istennek hála kegyelmes uram meggyógyultam. Az vezérrel ő 
nagyságával 25. Novembris szemben voltam, nagyságod köszön
tését megmondván extraordinaria ajándékit nagyságodnak in 
scriptis adtam be, melyet ő nagysága úgy kévánta. Mely jegyzés
ben való ajándékok seriessét mikor olvastatta volna, kérdé: 
mire való ajándékok. Kire én is ilyen választ töttem ő nagy
ságának, hogy nagyságod az ő nagysága szeretetit, jó taná
csát levele s mind követe által vévén, nem akar nagyságod is ő 
nagysága jóakaratjáról háládatlan lenni, akar nagyságod ő 
nagyságának szeretettel kedveskedni. Azonban maga kezdé kér
dezni: Hát az fia dolgát miben hagyá ő nagysága. Én is 
kegyelmes uram az nagyságod kegyelmes parancsolatja és 
instructiója szerint tolmácsoltattam ő nagyságának, hogy nagy
ságod az ő nagysága jó akaratját várja, de úgy, hogy ha az 
nemes ország választandja, mely eleitűi fogván való szabadsága 
Erdélyországának, legyen ő nagysága is mint olyan méltó és igaz
ságos dologban jó törökedő hatalmas császárunk előtt. Az 
ajándékokat kegyelmes uram viszont éjjel küldettem fel Rácz
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István és Maurer Mihály uraméktúl, mivel ő nagysága úgy paran
csolta, melyeket ő nagysága igen kedvesen vevén, mindenikét ő 
kegyelmeknek megajándékozta. Hisszük az jó istent, hogy nagy
ságodhoz kévánatos jó válasszal mehetünk, mert mind az fővezér ő 
nagysága és több dévanülő vezérek szép biztató szókkal biztattak, 
hogy valamig nagyságod hatalmas győzhetetlen császárunk kön- 
tösséhez ragaszkodik, nem leszen nagyságodnak senkitűi bántó- 
dása; Szöldfikár aga is pedig biztat, hogy reménységben legyünk.

Az atbname páriáját küldettem volt kegyelmes uram az 
agának Idácz István uram és Maurer Mihály uramtól, melyet 
csak beadni sem javall, azt mondja okának, csak szeget ütnénk 
az vezér fejében ezzel. Másik az, hogy akkorra való levél, az 
mikor az botot, zászlót megadják. Az igíretben is én kegyel
mes uram az tízezernél feljebb eddig nem mentem, noha ugyan 
annuatim az ötezer aranyat kévánta az vezér, de az agának csak 
megmondottuk, soha mi arra nem megyünk, ők is az üdőtűl fogva 
nem említették. Az minemű asseeuratoriának kellene kelni csá
szár neve alatt, ha isten jó kimenetelit adja dolgunknak kegyel
mes uram, arról is végeztem az agával, hogy párban kivegye; 
mely jó szándékunkban ha az úristen boldogul előviszen, nagy
ságodat éjjel nappal, az párt is kiküldvén, tudósítani igyekezünk. 
Az úristen sat. Datum in civitate Constantinopolitana 4. die 
Decembris, anno domini 1641.

Nagyságod alázatos szolgája
Seredi István m. p.

Seredi kezével: P. S. Kegyelmes uram,elmémben volt az nagy
ságod parancsolatja,hogy nagyságodat gyakorlatossággal tudósít
sam, állapatunk miben legyen, melyet nem negligentiák mia mula- 
ték el, hogy ritkán írhattam nagyságodnak. Miolta szemben vol
tam az vezérrel, attól fogvást Zöldfikár is nem igen lehetett szem
ben sok dolgai mia, hűl az császárt vendégelte kertekben hova 
járt vele ; mindazáltal kegyelmes uram reménységünk jó vagyon, 
hogy az nagyságod Jcévánsága szerint való válaszszal mehetek 
nagyságod eleiben. Úgy hiszem kegyelmes uram, ez jövő szomba
ton vagy vasárnap szemben lehetek ismét az vezérrel, azután min
den bizonyost írhatok nagyságodnak, az nagyságod postáját is az 
végre nem bocsátottam még eddig e l; isten azt adván érnem, mind
járást elbocsátom bizonyos dolgokkal. Az német császár ágense 
kerete kegyelmes uram, hogy leveleit nagyságod kezéhez küld- 
jem ; azt hiszem, oda fel szóló levél is vagyon, melyet nagysá
godhoz küldettem. Semmit kegyelmes uram el nem mulatok, 
valami az nagyságod reám bízatott dolgaihoz tartozik. Adja 
isten, mehessek jó és kedves dolgokkal nagyságod méltóságos 
személye eleiben.
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f lz ím  : a rendes a fejedelemnek.
l iá k á c z y  f ö l j e g y z é s e : 17. Decembris Kolosvár 1641. reggel fi és 7 óva 

között, havasalji vajda postája.

Eredeti.

1641. o k t ó b e r —1642. de ez ember .
Rácz István kapitiha. *)

T. 1641. o k t ó b e r  3.
Én Bihar vármegyében, Gálos-Petriben lakó Rácz István 

adom emlékezetre ez levelemben, hogy mivel engemet az én 
kegyelmes uram fejedelmem, az méltóságos tekintetes és nagy
ságos Rákóczy György urunk, isten kegyelmességéből Erdély- 
országának fejedelme, Magyarország részeinek ura és székelyek 
ispánja, nekem kegyelmes uram ő nagysága, az fényes portára az 
continuus oratorságnak tisztiben akar állatni: eskeszem azért az 
élő istenre, ki atya, fiú és szent lélek, teljes szent háromság egy 
bizony örök isten, hogy én abban az tisztben az én megemlített 
kegyelmes uramnak igaz és hű leszek, barátjának barátja, ellen
ségének ellensége. "Valamit az én kegyelmes uram vagy most 
szóval, írással, vagy ezután maga írása vagy más híve írása vagy 
izeneti által akármi dologról engemet certificál, tudósít, paran
csol vagy értésemre ád, azt életem, lelkem vesztésével senkinek 
ki nem jelentem sem írás, izenet és semmi egyéb kigondolható 
és kijelenthető eszközökkel, írásokkal, szókkal, cselekedetemmel, 
sem az írást magát, sem páriáját másnak nem adom; azon sze
rint semminemű híreket onnan belől, ő nagyságának az én ke
gyelmes uramnak tulajdon maga méltóságos személyén kívül, 
senkinek is nem írogatok, semmi móddal értésére nem adok. Az 
mely dolgai pedig ő nagyságának nem titkosok s reám bízott és 
bízandó s parancsolandó ő nagysága, azokat az én tehetségem 
szerint híven és igazán igyekezem végben vinni, s az mikről ő 
nagyságát tudósítanom kelletik, azt is idején igyekezem végben 
vinni; s az melyekből pedig kára, romlása és veszedelme követ
kezhetnék, vagy haszna, előmenetele ő nagyságának, azokat is el 
nem titkolom, hanem hova hamarébb megjelentem, és minden 
gonosz igyekezetei, szándékot minden tehetségemmel elfordítani 
igyekezem ő nagyságáról és országáról. Egy szóval, valamiből ő 
nagysága hasznát, előmenetelit, megmaradását eszemben veszem,

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 652—696 II.
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azt teljes erőm szerint promoveálni igyekezem, és mindennemű 
dolgaira ő nagyságának, az melyek az én tisztemre nézendők, oly 
gondot viselek, hogy abból ő nagyságának jova, ne kára követ
kezzék, az magam hasznomnál mindenben előbb viselvén az o 
nagysága és országa jovát. Melynek megtartására, megállására 
mégis engemet az teljes szent háromság egy bizony örök isten 
iigy segéljen és úgy adja lelkemnek idvösségét. Datum in civi
tate Alba Iulia die 3-tia Octobris, anno domini 1641.

(P. H.) Stephanus Rácz m. p.
Eredeti.

II. 1642. f e b r u á r  7.
Illustrissime ac celsissime princeps domine domine mihi 

naturaliter clementissime. Obsequiorum íideliumque servitiorum 
meorum in gratiam celsitudinis vestrae humillimam oblationem.

Az úristen nagyságodat kegyelmes uram minden kévánsági 
szerént való üdvességes áldásival látogassa az én kegyelmes 
asszonyommal ő nagyságával és nagyságodhoz tartozó kedvesi
vei egyetemben.

Nagyságod 20. Ianuarii Szebenben írt méltóságos levelét 
ős énnekem küldött kegyelmes parancsolatját 5. praesentis Feb
ruarii 12 óratájban megadván, alázatosan vöttem. Mit contine- 
áljon kiváltképpen palatinus uram ő nagysága levelének páriája, 
azt kegyelmes uram inimicus homo seminat, mert ha én nagysá
godnak mindenkor megírnám az minemű híreket hazánk vesze
delmére kőtenek, kiváltképpen pedig mindenkor az császár ő 
felsége agensétűl vesznek itt is eredetet és ugyan aemúlusokat 
csinálnak utánnam; de immár eszemben vöttem hamisságokat, 
én is csak fülem mellől bocsátom beszédeket. Inkább magyaráz
hatnák azt ők magokra hogynem mint mi reánk, mert noha port, 
golyóbist sokat Nándor-Fejérvárra szállítottak, de azt in terrorem 
christianorum cselekedték, az ő kiváltképpen való rémétésekre 
pedig.

Hogy pedig Azákra való készületek igaz legyen kegyelmes 
uram, azelőtt nem régen hogy az uj tatár bán innét tisztiben is 
expediáltatott vala, tanúsága volt, hogy az kozákokat summa 
pénznek fizetésével is késértené meg; hogy immár látják ezek is, 
hogy azok bátran megvárják, bizony derekas készülettel készül
nek. Az had eleiben való seredéit is 4. praesentis császár ő 
hatalmassága és az vezér ő nagysága kaftányoztatá meg misiri 
Memhet passát, az mely igen inexpertus ember, senki még most 
nincsen jó reménységben hozzája, majd tulajdonítják az vezér
nek ő nagyságának azt, mivel ez Memhet passa szultánétól való
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és hatalmas, értékes ember is, féltvén tisztit tőle, azért küldötte 
volna el serdarságra, melyet valakik ő nagyságának aemulussi 
eddig voltának, kit imide kit amoda mind eliktatta mellőle. 
Bizonyítja kegyelmes uram ennek igaz voltát hogy Azákra 
mennek, mert most is ujobban Máthé vajdának ő nagyságának 
is ezer gyalogot parancsolt az vezér ő nagysága hogy készítsen. 
Az mely kapitány passa tavaly Azák alá volt, most viszont sze
rencsétlen járásáért mazullá tötték. Máthé vajda ő nagysága 
követét is pedig kegyelmes uram egyébhai állapothoz képest 
böcsülettel látták. Tegnap voltam az követ bojérral szemben 
tudakozván holmi állapatokról, kiváltképpen hadra való menete
lek felől az törököknek, ők is ezen itílethen vannak; sőt az vezér 
élő nyelvével hite szerint assecurálta az bojér által Máthé vajdát 
ő nagyságát, hogy valamig hűségét hatalmas császárunkhoz 
megtartja, az szegénységet jól oltalmazza, mint eddig is hogy ő 
nagysága eleiben miatta panasz nem jutott, nem leszen hántása. 
Ezeket mondá az követ kegyelmes uram ; tudom, ő nagysága is 
tudósítja nagyságodat ide he való állapat felől.

Mostani énnekem írt clavissal való levelét nagyságodnak 
ón kegyelmes uram, sem az elébhenit nem érthetem, hanem ha 
Maurer uram igazíthatna megtanulásában. Hogy az nagyságod 
kegyelmes parancsolatjához tudhassam inkább magamat alkal
maztatnom, méltóztassék nagyságod arról az két clavissal írt 
levelérűl és parancsolatjáról tudósítani. Én valamikor kegyelmes 
uram az agával beszélek, de mindenkor sok szabódásával biztat, 
hogy nem frustráltatik nagyságod kévánságában, ezt mondván: 
hanem ha ő nagyságán, úgymond, az fejedelmen múlik e l; de itt is 
az immár végben ment, csak az követek jöjjenek.

Hihető kegyelmes uram, hallván palatinus uram ő nagy
sága ez jó szándékot, nagyságod méltóságos állapatja hatalmas 
császárunk fényes portáján való terjedését és következendő secu- 
ritássát, az indította ő nagyságát ez ilyen hír-hintegetésre; az mint 
értettem, azelőtt is cselekedte ő nagysága ezt. Az isten vigyáz
ván az ő igaz tiszteletire, hiszem az én kegyelmes istenemet, jó 
szándékában az úristen nagyságodat előviszi és kívánságát nagy
ságodnak boldogul megáldja.

Nagyságod kegyelmes parancsolatjára az skofiom aranyat 
kegyelmes uram megvöttem sárgát 25, fejér 15; hogy valami 
kicsin késedelem esett kiküldésében, ez az oka kegyelmes uram, 
hogy készt nem találtathattam, mivel igen nagy tilalomban va
gyon, hogy ne csináljanak papírosat; három-három gréczi tallé
rokon tiz-tiz oszporán teszen omnibus computatis nro 10,025 
tallért; alázatosan kérem nagyságodat mint kegyelmes uramat, 
méltóztassa megküldeni nagyságod hova hamarább, mivel az 
költségre nagy szükségem vagyon és szűkön is vagyon.
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Kudolphus császár mint contrahált volt szultán Ahmet 
császárral az magyarországi békességrűl, az aga adá hogy pa- 
riáljam magam számára; noha talám nem szükséges, mindaz- 
által nagyságodnak kiküldettem. Az úristen kegyelmes uram az 
nagyságod szolgalatjára itt is vigyáz, mert ha császártól levél 
érkezik, mivel az aga deákul nem tud az egy török és magyar 
írásnál, velem fordittatja, és ha lengyelektűl viszont levél érke
zik, arra való szolgám is vagyon, ki az lengyel írást érti, az 
ismét interpresse. Most ujobban érkezett vala panaszlő levele az 
vezérhez az lengyelországi starostának az tatárok felől, hogy 
csendességek nem lehet, azok ő ellenek mindent cselekesznek, ők 
pedig ellene állani nem tudnak; mely gyakorta való panaszok 
mia ugyan despectusban is költenek.

Most istennek hála kegyelmes uram semmi ártalmunkra 
való híreink nincsenek; ezután követkozhetendő állapatokról az 
én istenem egészséget ad nagyságodnak értésére adnom, alkal
matosságomat semmiképpen el nem mulatom. Hogy nagyságod 
kegyelmes uram méltóztatott édes házamnépét meglátogattatni, 
mit kegyelmes uramnak teljes életemben megszolgálni igyeke
zem, búsulásim között az kegyelmes uram énnekem vigasztalá
som, hogy nagyságtok felől örvendetes hírt és édes házamnépe 
felől is egészségben való léteket érthessem. De caetero sat. Da
tum in civitate Constantinopolitana 7. mensis Februarii, anno . 
domini 1642.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humilis fidelisque perpetuus servitor 

Stephanus llácz m. p.

P. S. Az lator görög kegyelmes uram még is itt az mold
vai kapikiháknál hever; úgy értem, több complices társait várja 
be, azokkal akar ujobban panaszt az vezérnek tenni; de isten 
velem lévén kegyelmes uram, arra elég argumentumim vannak, 
idejében én is választ teszek, kiről ezelőtt is az vezért ő nagysá
gát voltaképpen informáltam hamis panaszolkodásáról.

Czím : hiányzik.
Eredeti.

III. 1642. f e b r u á r  24.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Obsequiorum fide- 

liumque servitiorum sat. Kévánsági szerint való minden iidves- 
séges áldásival sat.

Mostani alkalmatosságomat kegyelmes urain nem akarván 
elmulatnom, jelen való állapatokról akarám nagyságodat aláza
tosan tudósítanom. Lengyelországi kozákok másfél ezeren men-
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vén Azák segítségére, kiket hallván tatár lián ő is kiküldött, 
hogy ha kézre keríthetik őket, he ne bocsássák, kik békével 
bemenvén Azákban, azok közűi egynél többet el nem foghattak, 
melyet ide az portára küldött az tatár hán, az az kozák rab azt 
beszéli kegyelmes uram, hogy ők nem félnek attól, hogy azok az 
török vitézek triumphálhassanak, mert igen erős sánczokkal az 
várat is környülvötték, annakfelette az muszkától való segítsé
geket is bizonnyal várják, élések, porok, golyóbissok elégedendő ; 
még magok is ezek kegyelmes uram közűlök, kikkel itt beszélge
tők, kétséggel mondják, hogy triumphálhassanak, mivel az elüt
tök járó szeredáljok igen látatlan és hallatlan ember. Az is csu
dára méltó dolog kegyelmes uram, most Misirben hét nap és 
hét éjjel mind hó esett, rettenetes nagy havat mondanak, bizo
nyosan pedig senki arra nem emlékezik, hogy ott hó lőtt volna, 
még eső is igen velte (így). I tt pedig kegyelmes uram földindulások 
is gyakran kezdenek lenni; az mint azelőtt is nagyságodnak meg
írtam vala, 2. Ianuarii éjjel és most viszont 7. praesentis ikindi 
előtt igen megreszkete az föld, mely jelek mind elöljáró postái 
következendő állaputoknak, az mint az törökök is vérontást és 
döghalált prognosticálnak, noha ugyan az pestis mostan is gras- 
sál közöttök. Az drágaság is immár belépett kegyelmes uram 
Bagdátban, az mint mostan onnat jött posta nyilván beszéli, 
hogy nagy szüksége vagyon csak immár is az kenyérnek.

Hogy nagyságodat kegyelmes uram sokszori írásommal az 
görög állapatja felől terheltem, arról nagyságod kegyelmesen 
megbocsásson, tartozom nagyságodnak mint kegyelmes uramnak 
hírré adnom. 10. die praesentis viszont az vezérnek supplicatiót 
adott volt be, de ő nagysága csak kiűzte előle, mivel azelőtt meg
hagyta volt neki, az ő nagysága kapucsi passájával elmenjen 
nagyságodhoz, hogy el nem ment és ő nagysága parancsolatját 
is megvetette, semmi válasza nem lő tt; én kegyelmes uram az 
törvényét nem producáltam, mivel azelőtt két ízben is annak 
állapatját ő nagysága előtt manifeste declaráltam, hogy innova
tio ne kelne dolgunkban. Azonban nándorfejérvári török Beger 
aga, kit nagyságod Székely hídon is fogva tartata, 17. praesentis 
az vezérnek supplicatiót adott be, panaszolkodván azon nagysá
godra, hogy ő rajta nagyságod három lótereh pénzt és azonkí
vül is holmi egyetmást vött, ki mia mostan is minden jószága 
másoknál zálogban; az mint végére mentem kegyelmes uram, 
kedvetlen választ adott ő nagysága, mert azt mondotta neki, 
hogy várja el, hogy pénzét vegye ki az az ember jószágából, 
azután maradjon vissza jószága, ő pedig azon supplicált, hogy 
nagyságoddal fizettessen meg. Úgy hallom, de bizonyos hír gya
nánt nagyságodnak írni nem tudom, tömösvári török is, ki 
nagyságod rabja volt, az is az vezért hasonló állapat félő
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akarja requirálni. Mivel pedig ezen dolog végett kegyelmes 
uram in prima instantia nem lőtt kedve szerint való válasza és 
ha viszont uj óbban fogja busítani, melyet mindazáltal nem 
remélhetnék, nagyságod tudósítson állapatjok végett, mert ha az 
vezér ő nagysága hivatott volna, az mint én is kegyelmes uram 
az dologhoz hozzá tanultam, illendő választ töttem volna róla.

Nagyságod kegyelmes uram igen elkésék az ide be való 
küldéssel, gyakorta csak immár is az kapucsi passát kérdezik, mi 
legyen oka ennyi ideig való késedelmének ; az mostani halálos és 
gyakorta való változásokhoz képest kegyelmes uram ne halogassa 
nagyságod. Most is esék egy változás kegyelmes uram, az eléb- 
beni jancsár aga Musztafa passát ezdrumi passává tevék 20. 
praesentis, viszont Bektas agát jancsár agává. Én kegyelmes 
uram valamikor az agával beszéllek és ez mostani állapatról 
beszélgetünk, ő azt mondja, az bizony megváltozhatatlan, csak 
nagyságodon ne múljék, olyan itíletben is vannak itt mindenek 
kegyelmes uram, hogy az vezér ő nagysága mindenfelől való 
szomszédságokban securitást akar szerezni, mely securitásban ő 
nagysága is, az vitézlő rend is nyughassanak meg; mert ha de
rék hadi expeditio instituáltatnék, tudnivaló dolog az, hogy ma
gának kellene elmenni, és ha innét való székibűi mozdulása 
lenne, sok gonosz akaróitúl tiszti és élete is periclitálna; ez itt 
kegyelmes uram mindenekben minden, néha el sem mulatja ő 
felsége azt, hogy udvarhoz is ne menjen hozzá, mivel az úristen 
megmentette attól, az kit észnek Innak, misiri Memhet passának 
igírte kegyelmes uram az kapitány passaságot is, ha Azákon 
triumphálhat most, az kapitány passaságot is maga bírja. Ezek 
után következendő állapatokról nagyságodat mint kegyelmes 
uramat tudósítani nem mulatom el. In reliquo sat. Datum in 
civitate Constantinopolitana 24. mensis Februarii, anno domini
1642.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humilis, fidelisque perpetuus servitor 

Stephanus Bácz m. p.
C zím : nincsen.

Eredeti.

IV. 1642. m á r c z i u s  8.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Obsequiorum hde- 

liumque servitiorum sat. Hogy az úristen nagyságodat kegyelmes 
uram sat.

Nagyságod kegyelmes parancsolatit és énnekem írt méltó- 
ságos leveleit 19. et 20. praeteriti mensis Februarii Fejérváron 
kőiteket nagyságod postája Száva Mihály 5 órakor reggel 5.
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Martii adá kezemben, melyeket nagyságodtól mint kegyelmes 
uramtól alázatosan vöttem, az én istenemnek hálákat adván 
azon, hogy az úristen nagyságod világi életét úgy áldotta meg 
az úristen, hogy méltóságos fejedelmi tisztire, az mi édes hazánk
nak nagyságod után való gubernálására az nemes ország com
muni voto et unanimi suffragio nemineque contradicente édes 
öregbik fiát successorúl választván, állathatná utánna való mél
tóságos tisztiben, kérvén az úristennek szent malasztját és 
kegyelmes segétségét, hogy az én kegyelmes uramat is az mi édes 
hazánknak uj választatott fejedelmünknek legyen kegyelmes gond
viselő istene, igazgassa ő felsége ő nagyságát neve dücsőségére, 
lelkének üdvességére, az mi édes hazánknak jövendő gubernálá- 
sát szép szabadságunknak progressusára, birodalmának terjedé
sére, kiváltképpen keresztyén vallásunknak oltalmazására, azzal 
ellenkezőknek oppressiójára, nagyságodnak pedig kegyelmes 
uram az én kegyelmes asszonyommal ő nagyságával egyetemben 
virágzó életeknek gyönyörűségekre és nagyságod méltóságos 
progeniessére tekéntsen ő felsége oly kegyelmesen, hogy ez isten tűi 
ő felségétűi mutattatott méltóságos állapat nemzetségrűl nemzet
ségre succedálván, ez világon tündekeljen méltóságos állapotja.

Az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint, mint ilyen 
szorgos bajránra készülő állapatjában, 7. praesentis lőttem 
szemben az fővezérrel ő nagyságával, az úristen boldog órát 
nyútván, Ismael aga is azon egy órában adván előttem az 
nagyságod méltóságos leveleit az vezérnek ő nagyságának igen 
nagy dicsíretesen, de böcsületesen emlékezvén az vezérnek ő 
nagyságának és mindenekelőtt nagyságod felől, azonban én is 
kegyelmes uram eleiben állván ő nagysága eleiben nagyságod 
nevével köszöntvén ő nagyságát, kedvesen vévé. Annakutánna 
megkövetvén arról ő nagyságát, hogy oly hirtelenséggel találta 
küldeni postáját nagyságod, akarta általam ő nagyságának érté
sére adni, hogy az nemes országnak gyűlésében három nemzetül, 
senki ellenkezése nélkül nagyságod idésbik méltóságos fiát ha
zánknak jövendő fejedelmének választották, melyre kegyelmes 
uram ő nagysága mindjárást felele: igen jó úgymond, az mint 
az követnek is megmondottuk volt úgymond öszvegyűlvén az 
ország és választják három nemzetül, követek pecsétes levelek
kel ide jővén külömben megmondott szónk szerint nem találnak. 
Ezek kegyelmes uram ő nagysága élő szavai, ezeket tolmácsol- 
tatta ő nagysága énnekem és jó kedvvel is vala ő nagysága. Azt 
is megmondottam kegyelmes uram, hogy nagyságod igen hamar 
postakövetétűl leveleit küldvén főkövetét is az ország három 
nemzetbeli követivei hova hamarább nagyságod expediálja. Nem 
is kévántatik kegyelmes uram ide immár egyéb, hanem az jó 
istent segítségül hiván, bebocsátandó követeit nagyságod ne kés
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lelje, mentül illendőbb ajándékokkal kiváltképpen kegyelmes 
uram az vezérnek igyekezzék nagyságod kedveskedni, mert úgy 
veszem eszemben, nagyságodhoz való jó indulatjában nem lehet 
semmi kétség. Hatalmas császárunk ajándéki felől is tudakozott 
az aga kegyelmes uram micsodák lehetnek, mert Barcsai Ákos 
uram szavát beszéli az aga ő kegyelme, hogy oly ajándékot küld 
nagyságod hatalmas császárunk számára, mely 3000 tallért 
megér. Az aga kegyelmes uram inondá azt is, hogy nagyságod
nak írnék, hogy mentül szép és öregebb mézes pogácsákat, uj 
keresztyény késeket és őszi sajtokat is császár és vezér ő nagy
sága számára is küldene nagyságod, affélék is igen kedvesek itt 
kegyelmes uram.

Mostani állapatban nem írhatok nagyságodnak semmi oly 
híreket. Az misiri adóval ma ikindikor érkezének ide kegyelmes 
uram, kétszáz hatvanhét öszvér hozá be, sepetek pedig 500//34 
volt rajta kegyelmes uram, omnibus computatis hatszor való 
százezer arany, és hatalmas császárunk zsebbe való pénzével 
egyben viszont háromszázezer tallér, az sepeteket és öszvéreket 
magam számláltam meg; ugyan azelőtt egy órával ismét az ve
zér ő nagysága mostani bajránra hatalmas császárunknak három 
lovat, egyiket aranybúi merőn vert köves, lóra való szerszámmal és 
öltözettel, másikat aranyas vékony szerszámban, harmadikat 
csak pokróczban, item 44 zsák tallért, 15 zsák aranyat, nyust- 
bélléseket és bársony atlacz scarlatokat, azt meg sem számlál
hattam, ezeket magam látván és számlálván, ma küldé az csá
szárnak ő hatalmasságának. 6. die praesentis pedig kegyelmes 
uram Musztafa passa, ki jaucsár aga vala, nagy solennitással 
háromszáz harminczöt lovassal 65 inassival merő pánczélban 
öltöztettekkel mene ki Konstantinápolybúl az ezdrumi passa- 
ságra;úgy értem kegyelmes uram, Memhet passa is ez jövő 
vasárnap száll ki Szilisztrára tisztiben menvén, ott készül Azák 
alá való szeredálságra.

József az zsidó kegyelmes uram mondá, hogy írnám meg 
nagyságodnak, az kénesőnek most jó ára volna, bárcsak két ezer 
okát küldene is nagyságod, elmegyen 100//35 oszporán okája. 
Nagyságtok számára kegyelmes uram valami narancsot 62, czit- 
romot 21, pomagránátot 22 küldettem, adja az úristen, nagyság
tok költhesse jó egészségben e l; most legszűkebben vagyon 
kegyelmes uram, in mense lanuario igen bőven vala kegyelmes 
uram, eléggé voltam volna azon is, hogy nagyságtoknak kedves
kedtem volna, de mivel nagyságod postái nem jártak, az mulat
tatta el.

Az aga kegyelmes uram valami párokat küldvén szállá
somra olvasni, kivel mulassam magamat, melyeket medio tem
pore pariálván, nagyságodnak mint kegyelmes uramnak kikiil-
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dettem, vagyon egy levél, melyet nagyságod anno 1636. 9. 
Octobris írt őszi táborából Yárad mellől Tholdalaghi uramnak 
és ő kegyelmével való követeknek, melyet kegyelmes uram in 
paribus kiküldettem, ha lehetne, magamnál marasztanám az 
originált, láthatná nagyságod is ki keze írása. Mivel pedig 
kegyelmes uram az én kegyelmes jó gondviselő istenem az én 
köteles ittbenn való szolgálatocskámnak is napjait naponként 
fogyatja, indított fel engem is az nagyságod kegyelmes biztató 
igíreti, hogy nagyságod az uj adónak beküldésével helyemben 
más hívét küldvén, édes hazámban kedves házamnépe közé 
kegyelmességébűl megengedné nagyságod kimenetelemet, az 
miért alázatosan könyörgök nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak, az élő istenért fejedelmi kegyelmességébűl és igíreti 
szerint nagyságod méltóztassék idein felőlem kegyelmesen pro- 
videálni,'és helyemben mást választani, hogy én is kegyelmes uram 
azon buzgó szível és serénységgel nagyságod alázatos szolgája 
reám bizattatott parancsolatit effectuálhassam. Bizonságom az 
élő isten kegyelmes uram, mennyi kárommal kell ezt énnekem 
végben vinnem, az mi jószágom császár birodalmában, peresim há
rom rendbeli is, csak periclitál éskedves házamnépétűl való távol 
való létem naponként életeket rettegteti; bizony kegyelmes uram 
nem esztendeig, de csak fél esztendeig is sok volna az itt való 
terhes szolgálat, az ki tisztinek és reversálissának, nagyságod
hoz tartozó hűségének igazán akar megfelelni. Azért várom 
kegyelmes uram az nagyságod kegyelmességét, és istenem éltet
vén igaz és hűséges szolgálatommal bizony meg is igyekezem 
nagyságodnak szolgálnom,kegyelmes választ várván nagyságodtól. 
In reliquo sat. Datum in civitate Constantinopolitana 8. Martii, 
anno domini 1642.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humilis, fidelisque perpetuus servitor 

Stephanus Rácz m. p.
Czím : hiányzik.

Eredeti.

Υ. 1642. m á r c z i u s  9.
Georgius Rakoczy sat.
Generose sat. Salutem sat.
24. Februarii írt kegyelmed levelét tegnap vöttük vala 

e l; kegyelmesen vöttük kegyelmedtől, hogy tudósított az 
ottbenn való állapatokról, melyet ezután is szükség követni 
kegyelmednek, és minden állapatokról gyakran tudósítani. 
Azáknak állapatja most miben legyen, értjük; ezután mint 
leszen, az idő meg fogja mutatni. Az Miszirben lőtt havat min
den csudálhatja, az ki érti és hallja, annak az földnek állapatja-
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hoz képest. Az gyakran való földindulások is kétség nélkül por
tendálnak valamit, az mint kegyelmed írása szerint magok is 
nem jót prognosticálnak az törökök belőle. Az görög állapatjára 
hogy kegyelmednek vigyázása volt, az is jól vagyon, ezután is 
vigyázzon kegyelmed arra is, noha mi nem reméljük, hogy valami 
efficatiója lehessen sollicitálásának, de az vigyázás ugyan nem 
árt. Az Beker aga és az tömösvári török sollicitatiójokat is ért
jük az vezérnél ő nagyságánál, ki ellen is hogy kegyelmed szor
galmatos volt és reá is tanult volt, ha kivántatott volna, annak 
úgy kellett lenni; de arra ez is nem utolsó ratiója lehet kegyel
mednek, ha kivántatni fog, az vezér előtt, hogy az akkori álla- 
pathan az mint az dolog volt, ez részről is s kiváltképpen Bihar 
vármegyéből sok főemherek estek arra az részre rabságban, az 
kiknek aztán atyjok, anyjok, némelyiknek atyjokfiai, rokonsági 
megtalálván bennünket, az ilyen raboknak saczczát az más részre 
az innen való rabságra estek saczczában kellett fizetnünk az 
török vitézeknek azon rabok atyjok, anyjok és rokonságok álta l; 
és így az olyan török rabok saczcza az mi tárházunkban he nem 
jött, és δ nekik is az akkori állapatban ha úgy hozta volt az 
szerencse állapatjokat, nekünk nem méltán tulajdoníthatják. Az 
kapucsi passának hol legyen késedelme, mi nem tudhatjuk, ho
lott mi még 5. die Februarii expediáltuk Fogarashól, eddig hé 
kellett volna érkezni, hanemha betegség találta volna az útban, 
s az miatt kénszerittetett volna megtartozni valahol; de ha 
egészsége volt, elhiszszük, eddig beérkezhetett, ha ugyancsak 
lassabban járt is. Mi, istennek hála, mostan is türhetőkóppen 
vagyunk ; telünk is erős kezde lenni már utoljára. Cui in reliquo 
gratiosi manemus. Secus non facturus. Datum Albae Iuliae dic
9. Martii, anno domini 1642.

G. R.akoczy m. p.

A  f e j e d e l e m  k e z é v e l : Gyűlésünknek is isten áldásából ugyan 
tegnap lön boldog vége, az statusok is házukban ménének. 
Rákóczy Györgyöt is ezten nap kiindítjuk Váraddá.

Házfüstölőből megkezdünk fogyatkozni, végére mehet ke
gyelmed, micsodásokat hozattunk már egy néhányszor onnét, 
olyant kegyelmed vegyen pro talleris nro 25 s küldje ki, de 
dramszámát megírja kegyelmed s jól is becsinálja, hogy el ne 
vegyenek belőle.

Az temesvári török dolgában az sem utolsó ratio, hogy 
akkori állapatok már mind elmúltának, s mikor Memhet passa 
budai vezér vala, akkor is ezen török őt megtanálta volt Lan- 
dorfejérváratt s minket is az vezér, s midőn megértette volna az 
dolgot, csak elpirongatta előle őket; akkori állapatban Húszain 
passát mi ugyan megkínáltuk vala, mindkét részről az rabok
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bocsáttassanak frigyen el, de nem acceptálá s nekünk is aztán 
azoknak sanczokat úgy kellett vala azok váltságára fordítanunk, 
az kik rabbá estek volt.

Az két fiunk számára kegyelmed igen szép hamuszín 
selyemből csináltasson egy-egy övét, kinek hossza legyen magyar 
singgel nro 10, selyem legyen egyikben-egyikben dram nro 380 
s küldje ki kegyelmed, valami az ára leszen, megküldjük.

Ozím: Generoso Stephano Bácz de Gálos-Petri vice comiti comitatus 
Bihoriensis ac in fulgida porta ottomannica continuo oratori nostro etc. 
fideli nobis dilecto.

B á c z fö l je g y z é s e  : 24. die mensis Martii anno domini 1642. illustrissimi 
ac celsissimi principis et domini domini mihi semper clementissimi in civi
tatem Constantinopolitanam sunt allatae praesentes literae praeceptoriae.

Eredeti.

VI. 1642. m á r c z i u s  17.
Georgius Rakoczy sat.
Generose sat. Salutem sat.
Kegyelmed 4. die praesentis nekünk írott levelét teg

nap úgymint 16. die 7 órakor tájban vöttük vala el, mely
ben tudósít kegyelmed Vízaknáról 9., innét pedig 14. die
bus írott leveleinket mikor vötte volt el. Az pelsőczieknek 
hogy protectionalis nem adatik, más annak az oka; mert 
mi kegyelmednek bizonnyal írhatjuk, mikor Reczep passa vala 
fővezér, Vadászra így szerzettünk vala mi oltalomlevelet s 
adott vala is, de hagyja abban kegyelmed, talám Seredi uramot 
isten bevivén impetrálhatja ugyancsak . . . volna, ha császár 
Drinápolyban jött volna. [AJzákot hogy Lupul az kozákokkal 
megadassa, azt csak meg sem kell gondolni. Igen szükséges 
kegyelmednek ezután is vigyázni s mindenekről tempestive tudó
sítani bennünket. Ziilfikár mit mondott értjük, de a bizony hazug
ság ; mikor isten behozott vala, mi csak az ordinarium szerént 
való ajándékot küldtük vala meg, mivel az adót is akkor vitték 
be. Máté vajdát igen kell kegyelmednek oltalmazni. Az tracta 
felől semmit sem hallhatunk, mivel még Keőreösi uram is beteg
sége miatt csak az elmúlt szeredán indult e l; már óránként vá
runk valami hírt s tudósítjuk kegyelmedet mindenekről; mi úgy 
itíltiik volt, talám csak 15. Ianuarii tájban fogtak volna az 
tractálioz. Az titkos írás igazán vagyon írva, csak tudja kegyel
med megmagyarázni; mindazáltal mi abban derekasan arról 
írtunk volt, az mit palatinus írt volt nekünk, hogy ne higyjünk a 
porta ajánlásának, mert csak reá akarnak venni s ajándékunkat 
elvenni s azután ártani, s azt kévántuk volna kegyelmedtől, tét-
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szését írta volna meg, héjában való expensát s károst ne kellene 
tennünk, most is nem árt kegyelmednek erről írni.

Száva postánk által mint tudósítottuk kegyelmedet Rá- 
kóczy György fiunk fejedelemmé választása felől, meg fogja 
kegyelmed érteni, melyről az fővezért is ő nagyságát eleve akar
ván tudósítani nemzetes Dániel Ferencz hívünket bocsátottuk 
csak postaképpen levelünkkel, melynek verissima páriáját kegyel
mednek is megküldöttük. Főkövetinket is hatalmas császárhoz 
készítjük minden órán s ha elébb [nem is ?], de okvetetlen 10.
Aprilis megindulnak, k iket............. *) külső belső emberek előtt
legyen tekintetes s nekünk böcsületes.

Az angliai, scotiai s hiberniai confoederatusok minemű 
statútumot csináltak egymás között, ím annak is páriáját meg
küldtük kegyelmednek. Mi a mint megírtuk kegyelmednek, mos
tan is egyebet onnét feljül nem hallunk, hanem hadakoznak. 
Magunk istennek hála egészségben s csendességben vagyunk. 
Az üdő uj szerént való szent Mátyás napjától fogva közel két 
hétig igen keményen viselé magát ugyannyira, hogy az Marus 
is általállván lóval is általjárhattak rajta, most azért ismét esős 
iidőre fordított (így). Kegyelmed legyen jó vigyázatban s bennün
ket gyakorta tudósítson mindenekről. Secus non facturus. Eidem 
sat. Datum Albae Iuliae die 17. mensis Martii, anno domini 1642.

G. Rakoczy m. p.
P. S. Az czifrákkal való írást, ha meg nem tudja kegyelmed 

olvasni, küldje vissza, mi megfordítván tudósítjuk kegyelmedet.
Czím : Generoso Stephano Rácz de Gálospetri sat.
Rácz kezével: 13. die praesentis Aprilis anno domini 1642. sat. prae

sentes literae sunt allatae in civitatem Constantinopolitanam.
Eredeti, szakadozottan.

VII. 1642. á p r i l i s  6.
Georgius Rakoczy sat.
Generose sat. Salutem sat.
Mi az úristennek áldomásából mostan is tűrhető egész

ségben és csendességben vagyunk, s ím Seredi uram már 
udvarunkban lévén, várjuk minden órán Sulyok uramot is, 
s minden bizonnyal azon is vagyunk, az úristen azt adván 
érnünk, ez jövő csötörtökön vagy pénteken (ha elébb nem 
is) megindítjuk ő kegyelmeket oly instructióval pedig, hogy ad 4. 
avagy 5. Maji instantis ottbenn legyenek ő kegyelmek, melyről 
akartuk kegyelmedet tudósítani; megindulván Seredi uramék,

*) A k ipon tozo tt helyek kiszakadva.



LEVELEK ÉS OKIRATOK. 585

akkor is újabban tudósítjuk kegyelmedet indulásokról. Egyéb 
uj hírt nem írhatunk mostan kegyelmednek, hanem hogy az 
tömösvári passát ezten ez nap úgymint 30. *) Martii megfogták, 
s mindenét hatalmas császár számára foglalták. 26. Martii írt 
kegyelmed levelét is most vevők el. Az övét elvárhatni, csak 
legyen szép s úgy, az mint mi írtuk volt. Mi elhittük egyáltaljá- 
ban, az aga inventiója az, a mit ír kegyelmed, mert bizony Bar
csai nem igírt semmit is nevezve, hanem csak úgy, az mint 
kegyelmed maga is írja hogy felelt az agának. Nekünk bi
zonnyal írják, Gyulánál ez napokban vér eső lőtt volna. Cui in 
reliquo sat. Datum in arce nostra Bogaras die 6. Aprilis, 
anno 1642.

G. liakoczy m. p.
O z tm :  Generoso .Stephano Rácz (le Gálos-Petri sat.

Rács k e z é v e l : 22. die praesentis Április anno domini 1642. sat. literae 
praesentes sunt allatae in civitatem Constantinopolitanam.

E redeti.

V ili . 1642. á p r i 1 i s 15.
Illustrissime celsissime princeps sat. Obsequiorum servi

tiorum meorum sat. Hogy az úristen nagyságodat kegyelmes 
uram az én kegyelmes asszonyommal ő nagyságával és nagy
ságodhoz tartozó minden kedvesivei egyetemben jó egészséges 
életben megtartotta, ő felségének szent nevét áldottam érette, 
kérem ő felségét sat.

Nagyságod kegyelmes parancsolatit 17. praeteriti men
sis Martii délután 2 óra tájban 13. praesentis, és 1. Ápri
lis Bogarasból küldött nagyságod méltóságos levelét ezen 
órában, mint 10 órakor délben vöttem nagyságodtól mint kegyel
mes uramtól alázatosan. Ma úgymint 15. praesentis felvivén 
Dániel Berencz uramat az fővezérhez, szemben lőttünk ő nagy
ságával ; ő kegyelme nagyságod köszöntését megmondván levelét 
is megadta ő nagyságának, melyet mindjárást egy csausztól kül
dött az vezér ő nagysága Zölfikár agának hogy megfordítsa, és 
bujurdit is ugyanakkor küldvén ő kegyelmének hogy az fordítást 
maga vigye fel, de arra való ereje nincsen, hogy maga vihesse fel, 
mivel betegsége mia igen megerőtelenült. Az mint nagyságod 
kegyelmes [uram] mind ez két parancsolatiban kegyelmesen 
parancsol, pelsőcziek protectionale sollicitálásának supersedeál- 
jak, az szerint cselekeszem, noha én az nagyságod kegyelmes 
parancsolatja szerint eléggé voltam rajta, de az mint nagyságod

*) A n u lla  k iszakadva.
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bölcsen elmélkedett és differálta nagyságod Seredi uramra, úgy 
kegyelmes uram ugyan tekéntetesb és hathatósb 's leszen az ő 
kegyelme törekedése. Az magyarországi tractának í'elix eventus- 
sát és egymás között való complanatiójokat, minden bizonnyal 
elliiheti nagyságod kegyelmes uram, ezek igen akarnák; semmi 
conclusiójokról bizonyost nem érthetünk, noha ugyan az német 
agens tolmácsa jelenté, hogy az residenssel mentenek volt az 
mufftihoz és mondotta volna nekik, hogy római császár ő felsége 
részérűl való commissariusok Becsben felmentek volna, de az 
mufftitúl is annak az complanatiónak modalitássáról semmit nem 
érthettek; ha valamit nagyságod érthetne és elébb másoknál 
praeveniálhatna megírásában, azzal nagyságod, úgy itílem, ked* 
vés dolgot cselekednék. Az mely avisákat nagyságod kegyelmes 
uram küldött, nagyságodtúl alázatosan vöttem mint kegyelmes 
uramtól, hollandiai orator ő nagyságával is közlöm, mivel ő 
nagysága is közli velem holmi uj híreit, és ha ez híreket az 
vezérnek eddig nem communicálták, ahozképest ő nagyságának 
is illendőnek ha ismerem lenni, úgy adom az vezérnek értésére.

írja  nagyságod kegyelmes uram, szent Mátyás nap tájban 
hidegen fogott volt az üdő, itt is valami kevéssé akkor kemény- 
kedék, de most igen tiszta és meleg üdők járnak, 21. a primordio 
novi lunii nem volt esőnk, hanem az estve perdült vala igen 
kicsinké.

Az czifrákkal való nagyságod kegyelmes parancsolatját én 
semmiképpen nem érthettem meg, de az nagyságod compendiose 
írt méltóságos akkori parancsolatjából és palatinus uram/ ő 
nagysága páriájából eléggé suboleáltam kegyelmes uram. Én 
nagyságodnak egyebet most sem írhatok, akkor mikor én ifjú 
urunk ő nagysága méltóságos választását parancsolatja szerint 
nagyságodnak magam értésére adtam volna az vezérnek ő nagy
ságának, akkor ő nagysága mit mondott, 8. die praeteriti mensis 
Martii Száva Mihály 'nagyságod postájától írt alázatos levelem
ből valósággal megérthette nagyságod; hogy pedig titkon való 
conspiratiójok ezeknek nagyságod ellen volna, eszemben semmi
képpen nem vehetem, noha én is kegyelmes uram minden igyeke
zetemmel és tehetségemmel azon vagyok hogy ha affélét érthet
nék, éjjel nappal nagyságodat tudósítani el nem mulatnám.

Énnek az summának császár ajándékához való ragasztásá
hoz két considerationi vagyon énnekem kegyelmes uram, melyet 
én 13. praesentis fáradtig disputáltam az agával, de ő csak azzal 
concludál: ha beküldi nagyságod az pénzt, megleszen, hanem 
semmi nem telik az dologban, 1. kegyelmes uram, az nagy
ságod ajándékának hogy, 32 ezer tallért megér, és Velenczébűl 
meghozatta, kit Barcsai Ákos uram az vezér előtt mondotta, az 
aga mondja, taláin ezt aestimáltuk kevésre. Másik gondolkodá
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som és gyanakodásom kegyelmes uram az agára, mert engem is 
eléggé faggatott, mi leszen hatalmas császárunk ajándéka, de én 
minthogy semmit sem tudtam, és ha tudtam volna is, háló előtt 
halat fogni, hallottam kegyelmes uram, nem volna jó, ilyen vá- 
laszszal vetettem el az agát tőlem: az én kegyelmes uram okos 
és bölcs fejedelem, ajándékát ő nagysága bölcsen meg tudja fon
tolni, ilyen hatalmas császárnak minemű ajándékkal kedves
kedjék ő nagysága (és ehezképest, hogy az electio meglőn) tudja, 
hogy ifjú urunknak ő nagyságának is derogamenjére re infecta 
ez dolgot nem hagyja nagyságod. Én azt hiszem kegyelmes uram, 
hogy ő intimálta hogysem mint más, melyről nagyságodnak 
immár azelőtt két vagy három levelemben is bőven írtam, az 
clavissal írt nagyságod leveleit pedig ez nagyságodnak szóló alá
zatos levelemben includálván visszaküldettem.

Az mi kegyelmes uram 1. Aprilis írt méltóságos parancso
latjának meritumát attingálja, szükség kegyelmes uram az követ 
urak hogy ne késsenek, mivel ő nagysága az vezér is megkérdez- 
tette, hogy útban vannak-e ő kegyelmek. Hogy nagyságod enge- 
met szegény alázatos méltatlan szolgáját sem felejtett el az én 
édes hazámnak nagyságod kegyelmes dispositiójából celebrálta- 
tott országa gyűlésében való concludált articulusoknak megkül
désében, alázatosan megszolgálom nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak. Nagyságodat ezelőtt írt alázatos két leveleimben is 
könyörgésemmel requiráltam vala, de nagyságod kegyelmes uram 
énnekem semmi választ nem tőn. Tudhatja nagyságod kegyelmes 
uram, énnekem csak az egy házam nagyságod birodalmában, 
tiz avagy tizenkét ház jobbágyom az mi jószágocskám császár 
ő felsége birodalmában, peresim vannak hárman is, ez üdő alatt 
is szathmárvármegyei széken meg is szólítottak volt, de jóakaró 
uraim intercessiójok által akkor az egyszer differálták; énnekem 
kegyelmes uram senki istennél ő felségénél több gondviselőm 
nincsen se jószágomban, se házamra az egy édes feleségemnél, 
mind kárral, búsulással eléggé teljes vagyok én kegyelmes uram. 
De ha immár az nagyságodhoz való engedelmességemből ez sú
lyos terhes szolgálatra el kellett jőnöm: az Jézus Krisztusnak 
kénszenvedéseért köiiyörgök nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak, méltóztassék nagyságod idején mást helyemben prae- 
ficiálni, és kegyelmes ígérete szerént az uj adónak behozásának 
idején ki is szabadítani; énnekem kegyelmes uram Bihar vármegyé
hez most is azon kötelességem, hadd szolgálhassak ő nagyságoknak 
és ő kegyelmeknek is hivatalom szerint édes hazámban, melyben 
várom az nagyságod kegyelmes resolutióját, én is annyival 
inkább mint kegyelmes uramnak azon buzgósággal és hűséggel 
igyekezem alázatosan jelen való hivatalomat esztendőmnek kitelő-
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seig subeálni. In reliquo sat. Datum in civitate Constantinopoli- 
tana 15. mensis Aprilis, anno domini 1642.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humilis, fidelisque perpetuus servitor 

Stephanus ítácz m. p.
P. S. Máthé vajda ő nagysága felől is mint parancsoljon 

nagyságod kegyelmes uram, eddég is azt cselekedtem, az miben 
tudtam, ő nagyságának jó szível szolgáltam, ezután is az nagy
ságod kegyelmes parancsolatjához alkalmaztatom magamat.

Siliktár tömösvári passát hogy császár megfogatta, elhit
tem, nagyságod megértheti elébb, mivel nagyságod szomszédsá
gához közel; drinápolyi boztancsi passát küldette volt hatal
mas császárunk megfogatására, melyet mikor megfogtak és az 
belső várban Temesváratt bevitt volna az boztancsi passa, kér
dette, miért fogatta volna meg ő hatalmassága, elővévén egy 
regestumot kebelébűl az boztancsi adta siliktár kezében: ezeket 
parancsolatja úgymond hatalmas császárunk hogy hova tötted, 
add elő ; bizonyos és hiteles emberektől mentem végére kegyelmes 
uram, hogy drága köveket, gyöngyöket, aranyból vert fényes, lóra 
való szerszámokat, négyszázezer arany érő jókra igazította, ara
nya, talléra, ruhája kivűl itt is mindenét elfoglalták, tengeren 
túl lévő tevéi, öszvériért is elküldettek, viszont most is egy 
Eeczep aga nevű hiteles szolgáját és mást is egy főembert kül
dött az vezér hozzá, hogy minden javainak tudakozzanak meg 
tőle hogy hol legyen; azt hiszem kegyelmes uram, elválik azután, 
ha él is ha hal is, de inkább hihetős, hogy többet nem eszik. Ez
előtt való szilisztrai passa, ki boznai passa mostan Húszain, és 
halepi passa, ki Nasub Oglinak hivatik, mely nagyságod ellen 
Budáról ellenségesképpen jött vala, azon hírt hintegetnék felőlek; 
Memhet passa is, ki szilisztrai passa most, melyet azáki szeredál- 
ságra is választottak, hasonló sorsát ezekhez promulgálják, hihetős 
is kegyelmes uram, mert az császár anyja által az fővezérséget 
sollicitálta is, melyet mikor az vezér megértett volna, ki is 
ada rajta.

Azákra való készületek pedig ezeknek kegyelmes uram 
felette igen nagy, immár is az hajókat lövőszerszámokkal, porok
kal, golyóbisokkal és hadra való élésekkel valóban terhelik, az 
bégek gáli (így) is immár érkezten érkezvén, szent György 
nap után megindulnak; az csauszokat is mind hadra írták volt 
kegyelmes uram, de császárt ő hatalmasságát megtalálták, hogy 
ők csak akkor tartoznak hadban menni, mikor ő hatalmassága 
személye szerint megyen el, azoknak megengedte honmaradáso
kat; innét pedig Konstantinápolyból 4 ezer ispaiját Azákra, Ba- 
billonia őrizni viszont 3 ezeret rendeltek.
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Erről is akarám nagyságodat mint kegyelmes uramot 
tudósítanom, az mely oláh jancsárt az házhoz Sebesi uram 
fogadott volt, az nagyságodnak semmit nem szolgál, én miuta itt 
vagyok, két ízben állott el, Székely Mózes szolgái járnak hozzá, 
kiről megintettem, de semmit sem fog, ugyan az ő botja előtt 
találván szolgáim Székely Mózes szolgá[i]ra és megverekedvén 
féltem, hogy az vezérnek nehézsége ne jöjjön reám, mindazáltal 
azok nem panaszolkodtak, ha nagyságod kegyelmessége accedálna, 
találnánk mást is, magyarul tudót, jámbort, az ki tudna nagysá
godnak is ittbenn való kapikihái mellett nagyubb haszonnal 
szolgálni, én az nyelvén sem tudok, tolmács által kell vele be
szélnem is, az fizetést is héjában veszi fel, nagyságod méltóztas- 
sék állapatjáról tudósítani.

Czírn : a  szokott a fejedelemnek.

Rákóczi/ kezével: 20. A prilis 1H42. U dvarhely  délest 4 ’/a ó rakor havas
ai j i  posta.

E redeti.

IX . 1642. m á j u s  8.
Georgius Eakoczy sat.
Generose sat. Salutem sat.
24. Aprilis írt kegyelmed levelét 7. die praesentis vöt- 

tük vala el, értjük, hogy kegyelmed 22. Aprilis vötte el 
leveleinket, de honnét s mikor írtuk s í'nelyik hóban, arról 
semmi emlékezetet nem teszen kegyelmed, az ki igen kiván- 
tatott volna, s ezután kegyelmed azt is kövesse, mert mi úgy 
tudhatjuk meg miről írtunk, mivel itt fel van írva diesse, 
annussa, helye, mikor mi kegyelmednek írunk, s feltalálhatnánk, 
ha meg nem találnák adni is, melyik levelünket nem adták meg. 
Az követek elébb nem mehettek, de sat cito, si sat bene, eddig 
beérkezhettek ő kegyelmek. Az tömösvári uj passa kajmechám- 
jának hozzánk bocsátott emberével tegnap valánk szemben; jól 
cselekedte kegyelmed hogy salutálta, az is az módja. Sziliktár pas- 
sát megfojtották, marháit lovaival együtt beindították, kit soknak 
mondanak. Azákra ment vízi erő indulásáról is hogy kegyelmed 
tudósított, kegyelmesen vöttük, ezután se mulassa el tempestive 
értésünkre adni, az mit szükség értenünk. Ha Dániel Eerencz 
hívünk 28. Aprilis megindulhatott, annak már 11 napja lévén, ed
dig az Duna felé érkezhetett s rövid nap meg is érkezhetik. Isten
nek hála mostan is békével s tűrhető egészséggel vagyunk; holnap 
Eejérvárra megyünk, onnét isten áldomásából ad 13. praesentis 
az gyalog kapitán leánya lakodalmára Dévára megyünk, onnét 
azon héten a gyógyi förödőben, Aldozóra Eejérvárra s mind 
júniust, júliust ott akarjuk isten áldásából eltölteni. Adja isten,
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minden jót hallhassunk kegyelmetek felől. Datum in oppido nostro 
Enyed die octava Maji, anno domini Millesimo sexcentesimo 
quadragesimo secundo.

Gl. Rakoczy m. p.
Czim : Generoso Stephano R ácz de G álos-Petri sat.

Rácz kezével: 23. M aji anno dom ini 1642. praesentes lite rae  sat. 
sun t a lla tae  in  c iv itatem  C onstantinopolim .

Eredeti.

X. 1642. m á j u s  9.
Illustrissime celsissime princeps sat. Obsequiorum servi

tiorum meorum sat. Az úristen sat.
Az követ urak fényes portára való beérkezések és az főve

zérrel ő nagyságával való szembeniétek felől ez alkalmatosság
gal akarám nagyságodat mint kegyelmes uramat alázatosan 
tudósítanom. Istennek hála kegyelmes uram békével és minden 
kár nélkül, jó egészségben érkeztenek ő kegyelmek hatalmas csá
szárunk portájára, eleikben való ő kegyelmek bejövetelére is 
ugyan számos csauszok vezér ő nagysága parancsolatjából men
tenek ki, és nem akarván ő kegyelmeket Kucsukcsekmezén meg- 
késlelni, mihelyt ő nagyságának értésére adtam Csekmezére való 
érkezéseket, ottan parancsolta ő nagysága ő kegyelmeknek másod 
napján bejőni. 2. praesentis érkeztek Kucsukcsekmezére ő kegyel
mek, jöttek be ő kegyelmek 3. praesentis; az fővezérrel pedig 
ő nagyságával 12 óra tájban 7. praesentis lőttének ő kegyelmek 
szemben, igen szépen és jó módjával nagyságod méltóságos nevé
vel köszöntvén főkövet uram ő kegyelme ő nagyságát, az mellett 
nagyságod méltóságos levelét és az nemes országnak három nem
zetül írt levelét megadván annak módja szerint, nagyságod 
kegyelmes instructiója szerint ő nagysága előtt voltaképpen ő 
kegyelme exaggerála, melyre ő nagysága könnyű szókkal felel
vén javallá; mindazáltal hozá elő, hogy olyan híre volna ő nagy
ságának, hogy renunciált volna nagyságod méltóságos fejedelem
ségének, és római császár ő felségéhez menvén kötelezte volna 
nagyságod magát. Kire illendő és igaz mentségekkel megfelelvén 
Seredi uram 6 kegyelme (mondá), hogy méltóságos fejedelemsé
gének és nagyságod inauguratiójának idejétől fogván csak az 
ország határából sem ment ki nagyságod, mostani expeditiója 
is ő kegyelmeknek Fogarasbúl lőtt és nagyságodtól. Annak- 
felette az ország követeinek hasonlóképpen tolmácsoltatván, ha 
ő kegyelmek az országnak főrendei-e és azoktól való követek-e, 
és ha úgy vagyon, szeretik-e, ő kegyelmek tudják, és valamig 
nagyságod hatalmas császárunk könteséhez ragaszkodik és nagy-
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ságod fiai, mindaddig hántása senkitűi nem leszen. Ilyen resolu- 
tióval bocsátá el ő nagysága mind az követ urakat, Maurer Mi
hály, András deák uramékat és engemet is megkaftányoztatván. 
Úgy reménlem kegyelmes uram, hogy ez jövő vasárnapra avagy 
hétfüre talám hatalmas császárunkkal is szemben lehetünk. 
Az mi az ajándék állapatját illeti, azokat ő nagysága Zöl- 
fikár aga által megláttatta, de az ő nagysága maga ajándékát 
sem vötte kezéhez akarván elsőben is hatalmas császárunkkal 
szemben juttatni és ő hatalmassága ajándékát bemutattatok 
Hatalmas császárunk ajándéka mellé is tíz ezer tallért kellett 
de necesse kegyelmes uram mondanunk, mert úgyis kévánták, 
egyáltaljában denomináltassék. Igen sok akadályok voltának 
kegyelmes uram az ő nagysága elméjén az végbeli törökök sok 
hamis hír hintegetések mia, az mint feljebb is írám nagyságod
nak, de azokat az aga egyszer is mászor is mind diluálta, és szin
tén most jó karban állatta. Az úristent segítségül hiván, ha 
ebben az mostani statusban az ő nagysága elméje megmarad, 
jó kimenetelit isten után remélhetjük kegyelmes uram.

Azák alá expediáltatott gályák Joncz (!) nevű vártól az 
Feketetenger parttól, hol Pompeius az Feketetengert ide Kons- 
tantinápolyhoz szakaszttatta volt, 4. die praesentis mentenek el 
kegyelmes uram; úgy hallom kegyelmes uram, eléggé muniál- 
ják magokat mind emberbeli segítséggel és éléssel, porral, golyó
bissal ugyannyira, hogy bátorsággal megvárják őket.

Nagyságod beküldött avisái kegyelmes uram immár itt is 
közönségesek. Híre itt is nagy vagyon kegyelmes uram, hogy 
Pikolomi császár ő felsége generálissá is elveszett volna. Lupul 
vajdának hogy hada legyen, azt is bizonyosan mondják kegyel
mes uram, de mit akarjon, jól végére nem mehettem, noha az ő 
sok hamis hír költéseiért lőtt nem régen is az vezértűi ő nagy
ságától admonitiója, hogy oly dolgokról informálja ő nagyságát, 
melyet ő nagyságáinak | is hatalmas császárunk fülében kell 
ejteni, és ha úgy nem leszen, végtére is megbúsul miatta, ő 
pediglen, Azákbúl hogy az kozákok kimennének és az várat meg
adnák, azzal biztatta az fővezért, melyet magok is az törökök 
nem hisznek, magok derekas készületek is azt bizonyítja. Ezután 
való dolgoktól viszont nagyságodat mint kegyelmes uramat 
tudósítani el nem mulatom. In reliquis sat. Datum in civitate 
Constantinopolitana die 9. mensis Maji, anno domini 1642.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humilis, fidelisque perpetuus servitor 

Stephanus Rácz m. p.
Czím : a s z o k o t t  R á k ó c z y n a k .

591

Eredeti.
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XI. 1642. m á j u s  16.
Georgius Eakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
30. Aprilis írt kegyelmed levelét Dániel Ferencztől 15. die 

praesentis vöttük vala el. Istent ő felségét áldjuk érette, hogy 
mind előttünk álló állapatok s mind maga egészsége felől örven
detes hírrel fordulhatott vissza Dániel Ferencz uram. Ezután is 
az úristen mindenekben vigyázzon kegyelmesen mindnyájunkra.

Az hírekről hogy kegyelmed tudósított, kegyelmesen vöt
tük ; ezután is azt kövesse kegyelmed. Innét mi most semmi újat 
nem írhatunk, istennek hála csendességben, békességben vagyunk. 
Luppul igen gonosz szomszéd, adná isten, távoznék el innét az 
szomszédságból. Az anadoli török még ide nem jött. Micsoda 
hírt értett kegyelmed felőlünk Zölfikár szájából, csudáivá értjük, 
s mi csak ő inventiójának is véljük lenni bizonyos respectusokra 
nézve, kit csak eddig is experiálhatott kegyelmed; czigányságnak 
is kell alatta lenni, vajki csuda mester ő meghigyje kegyelmed ; 
csak betegségéből való felkelése is s azelőtt való betegeskedése 
s Dániel Ferenczczel az vezér kapujára való fel nem menése is 
mind csak merő ravaszság és czigányság volt ő benne; az mikor 
annyit beszélt is az vezérrel, maga mind csak ravaszság s infor
málása az vezérnek, mint viselje magát etc. De szükség igen, 
felette okosak legyetek uram az istenért, az ő szavának ne 
higyjetek mindenben, az vezértől magától értsetek, Iám ott 
András deák. .Nem kell minket soha attól félteni senkinek, 
Erdélyt mi életünkben elhagynánk, mert az bizony soha sem leszen 
életben mi tőlünk, erről kegyelmed bízvást (ottbenu, ahol kíván
tatik) mindent assecurálhat. Pikolomeni él s Belgiumban küld
ték. Az francziai indulatjának itt híre nincsen. Az angliai s 
egyéb ottfenn való állapatokot tudjuk. 15. die Aprilis Fogaras- 
ból emanáltatott levelünket is értjük hogy kegyelmed 29. eius
dem vötte volt e l; mi azután is írtunk kegyelmednek, akarnánk, 
ha mind elvötte volna kegyelmed leveleinket. Adja isten sat. 
Datum in curia nostra Devensi die decima sexta Maji, anno 
domini Millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo.

G. Eakoczy m. p.
Ozim: Generoso S tephano R ácz de G álospetri sat.

Rácz kezével: 28. m ensis M aji anno dom ini 1642. sat. lite rae  pvae- 
cep toriae  sun t a lla tae  in  c iv itatem  C onstantinopolitanam .

Eredeti.
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X II. 1642. m á j u s  30.
Generose domine mihi benignissime. Servitiorum meorum 

sat. Az úristen kegyelmedet minden kévánsági szerint való 
iidvességes áldásival látogassa kegyelmedet.

Kegyelmed énnekem jóakaró szolgájának írt méltóságos 
levelét elvevén parancsolatját kegyelmednek megértettem és azt 
az eszközt megszerezvén, kegyelmednek ki is küldettem, végére 
menvén mi formán kelljen megcsinálni, szorgalmatosán megtuda
koztam. Azért uram így kell vele élni, hogy meleg vízzel kell ez 
port öszvekeverni és az testét is embernek meleg vízzel kell 
megmosni, aztán ezt rá kell kenni, de tovább, egy tyukmon meg
sülne, rajta nem jó tartani, mert az bőrét is lefosztaná vele. 
Ezen kivűl is kegyelmed parancsoljon, tiszta szívvel szolgálni ke
gyelmednek igyekezem, kérvén bizodalommal kegyelmedet mint 
bizodalmas jó akaró uramat, az én kegyelmes uramnál való ese- 
dezése által kiszabadítani és törekedni méltóztassék; noha o nagy
sága is igírte kegyelmességét, mindazáltal hogy bizonyosabb 
lehessek megszabadulásom felől, jóakaratját mutatni igyekezvén 
kegyelmed, én is kegyelmednek, az én istenem féltet, kicsiny 
szolgálatooskámmal igyekezem recompensálnom. Éltesse az úr
isten sat. Datum in civitate Constantinopolitana 30. Maji, anno 
domini 1642.

Generosae dominationis vestrae
servitor addictissimus 
Stephanus Rácz m. p.

Ozim : Generoso dom ino S tephano K assai de K olosvár sat.

E redetije  az orsz. levé ltá rban .

X III. 1642. j ü l i  U S  18.
Georgius ítakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
7. die praesentis írt kegyelmed levelét ma reggel 10x/2 órakor 

vöttük vala el igen hatalmas nagy kínunkban, mert noha még csak 
jelenségét sem érezvén, sőt tegnap mind ebéden, vacsorán jólés 
vígan evén cum appetitu, az éjjel is három óráig jól aluváns azon 
órán felserkenvén feljőve reánk az arena s gyomorfájás, kiben 
szinte kilencz egész óráig fetrengettünk; ezalatt zabszalmából, fe
kete retek és ürömből fördőt csináltatván istennek áldásából meg- 
menekedénk tőle, s mindannyi kínunkban is noha jajjal de ugyan 
megolvastuk vala az kegyelmed levelét. 14. és 21. Iunii Fejérvár - 
ról írt leveleinket értjük hogy kegyelmed egyszersmind 4. die
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praesentis vötte volt el ikindi alatt. Az agával kegyelmednek több
ször nem kell altercálkodni azon dolog felől, banem lia valami 
hasznos dolgot láthatna kegyelmed kijőni belőle.

Az 15,000 aranynak 5000 elengedéséről, bizonnyalhigyje ke
gyelmed, az országnak igen szép levele vagyon s jó igazsága, ki in 
specie itt az capitulumban Fejérváratt vagyon, melyen az szegény 
fejedelemnek szép írása is vagyon s egyáltaljában nem az fejedel
mek, hanem tulajdon az országnak vagyon elengedve. Mi is tartot
tunk attól, hogy most Seredi uramékkal kijött kapucsi passától 
küldött levelekben ne legyen emlékezet, de egyikben sem volt, az 
mint kegyelmednek ezelőtt is megírtuk. Mi életünkben nem sollici- 
táljuk, de ha onnét magoktól alkalmatosság adatnék, azzal élni 
akarunk. Az kapucsi passát mi igen böcsülettel excipiáltuk, kit ke
gyelmednek is megküldtünk írva, tisztességesen is volt gazdálko
dása s elbocsátása is, mert 13. die praesentis magának talleros nro 
1200 és 24 sing szép kamukát, az fiának nro tallei’os 150 és 12 sing 
atlaczot, az zászlótartónak, dobosnak, síposnak, trombitásoknak 
9 személynek talleros nro 144 s ezen kívül 3 ' / 2  fél sing gránátot 
adattunk mindeniknek, az hat kapucsiáknak 96 tallért s annyi 
gránátot, IRezmánnak talleros nro 25, gránátot 5 singet, az 
kapucsi passa szolgáinak talleros 85. In summa adtunk nekik 
talleros nro 1700, selyem matériát ulnas nro 36, gránátot ulnas 
nro 57x/3; hintót is rendeltünk vala az kapucsi passa alá lovak
kal Brassóig, de megértvén, hogy neki nem akarjuk adni, nem 
iile belé. Ez bezzeg nem vala olyan ember mint az, ki ez elmúlt 
télen Seredi urammal kijött vala; ha okossággal biró ember lőtt 
volna, ugyan beszéltünk volna is vele, de látván elméjének s ití- 
letinek csekélységét, békét hagytunk neki mind magunk s becsü
letes híveink. Sőt maga is Seredi uram elégséges ajándéknak 
ismerte ő kegyelme lenni. Igaz, bizonnyal írjuk kegyelmednek, 
sokkal többel lőttünk volna mi az vezérnek úgy, ha éppen küldi 
vala ki, mintsem így, az agának is *) az szerint. Azák**) állapatjá- 
ról mit értettünk, Száva Mihály postánk által kegyelmednek 
érteni adtuk 12. die praesentis írt levelünkben. Az (így) negyed 
nappal jött vala az lengyelországi hetmannak egy szolgája levelek 
(így), melyet 27. Iunii írt volt, tudósítván, Luppul írta volna neki, 
kimentek volna Azákból az kozákok, de ő nem hiszi; ha mit ért fe
lőle, értésünkre adja éjjel nappal, de onnét is ez napig nem jőve 
semmi újabb hírünk; eddig, elhittük, kegyelmed bizonyost érthe
tett arról is. Hogy ezután is az úristen gonosz akaróinkat keve- 
sítse s az jókat többítse, szíből kívánjuk.

Az gyöngyszemekben kegyelmed, ha lehet, vagy 2 úgyis

BEkE ES BAkABAS.

*) A d ű lt b e tű k  titk o s jegyekkel.
**} Az eredetiben azok á ll, de érthe te tlen .
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vegyen meg s küldje ki, hadd lássuk s ottan informáljuk kegyel
medet. Az négy persai szőnyegeket ha kegyelmed 750 talléron 
megvehette is, ki ne küldje, nemsokára megyen emberünk be s az 
kihozhatja; ugyanakkor párduczbőrök vételéről adunk annak 
tanúságot. Az fogoly hálóhoz való hat darab sinórt elvöttük. 
Hogy kegyelmedet kihozatjuk, elhiheti bizonnyal kegyelmed, 
mert immár líétliy uramnak parancsoltunk is, hogy készüljön. 
Semmi újabb híreket az felső országokról nem írhatunk; óránkint 
várunk s közöljük kegyelmeddel. Cornelius Haga ha ugyan be- 
megyen oda he, nem kicsin dologért küldik; mihentest érkezik, el 
ne mulassa kegyelmed bennünket róla tudósítani. Máté vajda 
állapatjáról mi is úgy gondolkodunk, az mint kegyelmednek 
írtunk is Szávától felőle. Cui in reliquo sat. Datum in castro 
nostro Alvincziensi die decimo octavo Julii, anno domini Mille
simo sexcentesimo quadragesimo secundo, estve 8 órakor.

G. Rakoczy m. p.
Czím; Generoso S tephano E ácz  de G álos-Petri sa t.

Rácz kezével: 31. Iu lii anno dom ini 1H42. sat. lite ras  praesentes prae- 
ceptorias ex A lvincz exai-atas an te  horam  ik ind i in  c iv ita te  (Jonstantinopo· 
litan a  hum illim e accepi.

E redeti.
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1642. á p r i 1 ί s—j u n i u s.
Seredi István és társai főkövetsége. *)

I. 1642. m á j u s  9.
Alázatos szolgálatunkat ajánljuk nagyságodnak mint 

kegyelmes urunknak. Isten ő felsége nagyságodat jó szerencsés 
hosszú élettel áldja meg.

Mi kegyelmes urunk istennek ő felségének segítségiből
3. praesentis békességesen érkezénk be Konstantinápolyba, 
élőnkben böcsülettel küldött csauszokat az vezér ő nagysága; 
7. szemben lőttünk az fővezérrel ő nagyságával is, nagyságod 
méltóságos levelét megadtuk, izenetit megmondottuk, azt is jó 
kedvvel vötte és hallotta; az ország követségét is annak módja 
szerént megmondottuk, úgy hogy ő nagysága mindeneket megér
tett. Annakutánna kegyelmes urunk tisztességes kaftányokkal 
megajándékozván bocsáta szállásunkra ilyen válaszszal: Az leve
let megfordittattuk, azokból is megértők az fejedelem és ország 
kévánságát, s azon leszünk, hatalmas császárunktól jó választ 
szerezzünk. Császárral ő hatalmasságával mikor lehetünk szem
ben, azt még kegyelmes urunk nem tudjuk; reménységünk az 
volna, vasárnap avagy kedden lenne audientiánk. Ez ideig kegyel
mes urunk állapatunk ebben vagyon; ezután mi következik s 
mi dolgok occurráljának, nagyságodat tudósítjuk. Az mire isten 
ő felsége segít kegyelmes urunk, igyekezünk nagyságodnak igen 
készségesen és alázatoson szolgálni. Isten ő felsége nagyságodat 
éltesse sok esztendeig jó szerencsés egészségben. Datum Kon
stantinápoly die 9. Maji, 1642.

Nagyságodnak alázatos szolgái
Seredi István m. p.
Sulyok István m. p.
Basa Thamás m. p.
Fodor István m. p.

Csínt: a rendes a fejedelem nek.

Tired éti.

*) Lásd Levelek én okiratok safe. 098—70.") 11.
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II. 1642. m á j u s  15.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Isten 

υ felsége sat.
Nagyságod kegyelmes parancsolatjáról, melyet mind szem

ben s leveleiben is parancsolt nagyságod, hogy haszontalan és 
helytelen költségtől oltalmazzuk nagyságodat, arrúl kegyelmes 
uram igen szorgalmatoson megemlékeztünk, igyekeztünk is azon, 
hogy nagyságodnak mennél hasznosban szolgálhatnánk, valamit 
elkerülhettünk volna, erőlködtünk azon; de az mit kegyelmes 
uram el nem távoztathatunk s nagyobb gonoszt látunk kijőni 
az halogatásbúi, azt kételen kellett cselekednünk. 11. praesen
tis parancsolá kegyelmes uram az vezér hogy felmenjünk audien- 
tiára másodszor. Midőn szemben lőtt volna velünk, elsőben 
kérdé, ha elmulattuk-e fáradságunkat; arra mondám, hogy ő 
nagyságát egészségben látom, nincsen semmi fáradságunk; 
annakutánna úgy kezdé el beszédét: Megfordittattam az fejede
lem és az ország levelit, követségtekből is megértettem, hogy az 
ország az fejedelemnek öregbik fiát választotta fejedelemnek, 
maga immár hova megyen. Arra mondám kegyelmes uram : Meg
mondottam nagyságodnak, hogy míg isten az én kegyelmes ura
mat élteti, addég semmi közit nem tartja az ifjú urunk az 
országhoz. Mondá az vezér: Nekem bizonyoson adták értésemre, 
hogy mostanság is Kassán volt, ott végezett az maga állapatjáról, 
az erdélyi fejedelemséget az fiának hagyja, maga az német pártra 
megyen, ti itt beszéltek velem, maga az fejedelem mostan is oda 
vagyon magának helyt keresni. Arra mi kegyelmes uram mind 
egy szóval felelénk: Az mi kegyelmes urunk az országban vagyon, 
Kassára nemhogy ment volna, de mióta isten ő nagyságát 
behozta hatalmas császárunk hűségére, csak az határban is nem 
volt; ha külömben vagyon az mint mi mondjuk, az fejünk essék 
el nekünk, ő nagysága előtt vagyunk. Ismét kérdé kegyelmes 
uram: Feleltek-e az uratok felől, hogy hatalmas császárunk hűsége 
mellől nem megyen az német birodalomban. Mi kegyelmes urunk 
fejünkig, életünkig, sőt lelkünkre is feleltünk, hogy soha nagyságod 
meg nem változtatja hatalmas császárunkhoz való hűségét, míg 
nagyságodnak is innét békessége leszen. Ezen kegyelmes uram 
igen megcsendesedék az vezér elméje s monda: No immár értem 
az mit mondotok, azért ezten ez nap szemben juttatlak hatalmas 
császárunkkal úgymint 18. praesentis, az kanczellariust hivatá, 
minden fejedelmek idejében való athnamékat felkerestetett, azok 
felől micsoda beszédünk volt, Kácz István uram nagyságodnak 
kegyelmes uram bőségesen megírta. Azt is beszéli vala kegyelmes 
uram az vezér: ő nem úgy értette azt, hogy az ország ilyen
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publice válaszsza ifjú urunkat ő nagyságát, hanem csak az nagy 
rendekkel elvégezi nagyságod, innét consensust szerez császártól. 
Mely dolog felől minekelőtte szemben lettem volna az vezérrel, 
végeztem volt kegyelmes uram Zölfikárral: ha olyan szó lenne 
az vezértől, emlékeztesse ő nagyságát maga szavaira s maga 
ajánlására, mely dologra mondám csak lassan Zölfikárnak: 
Most mondjad uram amaz szókat; ő is kegyelmes uram igazság
gal eleiben adá az vezérnek, noha tudta jól az vezér is, csak 
akart exeminálni. Én kegyelmes uram megmondám az vezérnek: 
Nem kell nekünk consensus levél, szultán Szulimán császárunk 
athnaméjához tartjuk magunkat, az országnak régi szokása, sza
badsága szerént az választás külömben nem lehetett. Azután 
kegyelmes uram az vezér nem ellenkezék arról, hanem ugyan 
sok szókkal ajánlotta hatalmas császárnak kegyelmességét s 
maga jó akaratját, ha nagyságod az országgal együtt megmarad 
az portához való hűségében. Én is kegyelmes uram valóban aján
lottam magamat nagyságod résziről, ha nagyságod is tapasztal- 
hatóképpen érezheti hatalmas császár kegyelmességit, az fényes 
porta jó akaratját, jó kedvét. Jó  akarattal bocsáta el kegyelmes 
uram az vezér előle. Sok volna kegyelmes uram az írás, de azt 
meg sem győzném írn i; valami kegyelmes uram ehez az dologhoz 
kévántatott, semmit hátra nem hagytunk, megmondottuk, meg- 
izentük. Az vezér magaviseléséről úgy veszem kegyelmes uram 
eszemben, kedves válaszszal megyünk nagyságod méltóságos sze
mélye eleiben, melyet engedjen isten ő felsége. Isten szent fiáért 
nagyságodat éltesse sat. Datum Konstantinápoly 15. Maji, 1642.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István m. p.

P. S. Máté vajdának kegyelmes uram írok, isten innét 
megfordítván magam is beszélek ujobban vele. Noha kegyelmes 
uram mind kedvetlen szókat hallok vala az vezértől, noha őtet 
nem nevezte, azután ismét úgy értettem, nem ő reja nézve mon
dotta azokat az szókat. Mihent kegyelmes uram az császárral 
szemben leszünk, nagyságodhoz azon nap postánkat bocsátjuk, 
minden dolgokról tudósítjuk nagyságodat.

Ozím : a s z o k o t t  R á k ó c z y n a k .

Rákóczy följegyzése : 26. M aji Vincz 1642. délest 6 óra u tán  havas- 
a lji posta.

E r e d e ti.

III. 1642. m á j u s  28.
Georgius Kakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram.
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Kegyelmed nekünk írott levelét 26. die praesentis vöttük vala 
el az több onnét hozott levelekkel s írását kegyelmednek értjük. És 
mivel közönségesen kegyelmeteknek írott levelünkben kegyelme
teket minden dologról elégségesképpen informáltuk, nem itíltiik 
szükségesnek, hogy arról külön magát is kegyelmedet tudósítsuk, 
ínivei abból megértheti, kegyelmesen parancsolván kegyelmednek, 
legyen kegyelmed is szorgalmatos igyekezettel előtte álló dol
gainknak hasznosan való végben vitelére. Adja isten, hallhassunk 
minden jókat kegyelmetek felől s minket kegyelmed mindenek
ről tudósítson. Secus non facturus. Eidem in reliquo sat. Datum 
in civitate nostra Alba Iulia die vigesima octava mensis Maji, 
anno domini 1642.

G\ Rakoczy m. p.
A fejedelem saját kezével: Szinte Passaviából Bécsen felül 

kell 30 ezer téglát s 100 földfazekat arany, ezüst választáshoz 
hozatnunk, s úgy látnánk, jobban vizen Budáig hozatnánk, kiről 
az budai vezért meg is tanáltattuk volt s adott is levelet, kinek 
mássát ím ugyan beküldtük. De hogy bátorságosabb utjok lehetne, 
ha kegyelmednek tetszenék s jó alkalmatosságát látná, szerezne 
az fővezértől is egy jó uti-levelet s küldené ki mennél hamarább. 
Minthogy Maurer Mihálynál az vásárlásunkra pénz nem maradt, 
legyen kegyelmed segítséggel neki, higyjék meg, bizon megküld
jük jó emberséggel.

G z í m : Generoso S tephano Seredi de Görcsön, com iti com itatus 
Krasznensis ac de praesenti ad fu lg idam  portam  o ttom annicam  expedito  
legato nostro sat.

E redeti.

IV. 1642. j u n i u s  6.
Az úristen ő felsége sat.
Az kegyelmetek 25. die Maji írt levelét mi 3. Iunii vöttük 

vala el, búsulással is olvastuk ez szegén haza szabadságának 
sérelmére nézve; mert mikor Erdély nagyubb fogyatkozás s 
kevesb értékkel volt is, azt igaz hűségéért is nem szenvedte 
az portától, ha ugyan abban fogott maradni az vezér magavise
lése. Mivel azért kegyelmeteknek Szávától megírtuk: atname nél
kül ki ne induljon, most is annál egyebet kegyelmeteknek nem 
írhatunk; s ha penig ugyancsak kiküldik kegyelmeteket s ott 
nem szenvedik, atnamét nem adnak, sem penig ezelőtti forma s 
mód szerént nem akarják kegyelmeteket mindenből kibocsátani, 
mind vezérnek, mufftinak, egyebeknek is az nagy emberek közzűl, 
az kiknek illendőnek látja kegyelmetek, megmondhatja kegyel
metek, hogy elég nagy szomorú szível kell eljőni kegyelmetek
nek látván az ország régi szabadságának megháborítását, el is
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hitte kegyelmetek, hogy mind az ország s mind magunk meg
háborodott elmével leszünk megértvén ez szokatlan uj dolgot 
szabadságunk ellen. Isten előtt s ez világ előtt nyilván vagyon, 
mi országostúl ő hatalmasságának igaz hívei vagyunk, valamivel 
az fényes portára tartozunk, igazán megadtuk, s azt mi csak az 
végre cse[le]keszszük, hogy az fényes portától mi is régi szabad- 
ságinkban országostól megtartassunk s oltalmaztassunk. Mostan 
is azt kívánja őnagysága az vezér, az ország adaját idején beküld- 
j ü k ; be is küldenők idején, de a miért az adót adjuk úgymint 
régi szabadságaikban való megtartatásáért, az vezér ő nagysága 
fényes idejében változnék meg, ha ő nagysága halasztaná az 
atname és kard megküldését. Régi szabadságának megsértését 
megértvén az ország, meggondolhatja az vezér, mely megkese
redett szível leszön s az adót is nehezebben kezdi készíteni és 
későbben. 0  nagysága azért gondolkodjék igaz hűségünk felől 
és az országnak régi szabadságáról, boldog emlékezető hatalmas 
császároktól adatott atnamékról és szokásokról, szerezze egész
ben meg valami az uj fejedelemnek coníirmálására kívántatik, 
lám mi országul egészben fogyatkozás nélkül, az mivel tartozunk, 
esztendőnként megadjuk; az mit mi küldtünk ő hatalmasságá
nak és az vezérnek, az nem az régi atnamék szerént lőtt, hanem 
csak szinte alázatos engedelmességünknek megmutatásáért. Azt 
is megmondhatja kegyelmetek mind vezérnek, muíftinak, az is 
mily nagy megháborodására leszen az országnak, hogy az régi 
jó szokás szerént az előbbeni hatalmas császárok kegyelmessége 
szerént az tanácsuraknak kaftányokat nem leüld ő nagysága, 
az fejedelemség után azok az országnak főtagjai, soha még az 
nem történt Erdélyben, ilyen állapatban ne keserítse meg ő 
nagysága az országot tökéletes igaz hűségéért, mert erre sem 
mi, sem az ország okot nem adott; az ő nagysága nekünk írt 
levelében tött ígérete is nem ez volt, melyet kegyelmed kiküldött 
vala Maurer Mihálytól. Erdélynek ím többször is történhetik 
fejedelemválasztása, meg fognak az emberek az ilyen dolgokról 
emlékezni, s könnyű szóra követjek időnap előtt megyen-e 
nem-e be, kétséges leszen. Többet is, az mit kegyelmetek illendő
nek lát s Ítél, megmondhat. Ha azért uram sem ígéret, sem szép 
szó, igaz ratio mostan nem fog semmit nálok, az mit hozhattok, 
jöjjetek aval el. Mindenekről tudósítson kegyelmetek bennünket. 
Ha kegyelmetek kijött s kedvetlenül is, s nem épp[en] cónfir- 
matióval, Rácz István uramnak is beküldje kegyelmed ez leve
lünket az végre, hogy ha az mit ezekben kegyelmed s Rácz 
István uram is illendőnek lát lenni, mondhassa meg ottbenn mind 
vezérnek, mufftinak s az kiknek illik. Az Bátori Kristóp ideje- 
beli példa úgy volt, de igen hamar megholt aztán Bátori Kristóp ; 
de ím közelebb való az K atarináé; az mi nagyabb, erre minket
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az vezér indított s ugyan assecurált. Az mit okának mondnak, 
hogy éppen nem küldtük meg az ajándékot, az csak Székely-ratio, 
mert az porta tartozik az választottt fejedelmet confirmálni az 
szultán Szulimán atnaméja szerint, mert az ország azért adja 
adaját egyikért. Nincsen is példa arra, hogy azért külön való 
nagy ajándékot adtak volna, s ha helye volna nálok az igaz 
ratiónak, könnyű volna azt kezekből kivenni. Ha ugyan kegyel
meteket most csak úgy kezdenék kibocsátani, ezután az ki érne 
ilyen állapatot, soha bezzeg bizony be nem kellene így menni az 
portára, elég tanúság ez is az ő állhatatlan hamisságok felől, 
tanuljon minden ebből, mint kelljen nekik hinni. Sokszor com- 
mendálta kegyelmed az vezért hogy igazmondó s nem tétovázó 
szavú ember, s mi is úgy elmélkedtünk vala felőle, de ím kimu- 
tatá magát. Mi már sok vezéreket értünk, de bizon mindenik 
halála előtt megfösvényedett s szavában, beszédében változóvá 
lőtt, ki tudja, isten mit rendelt ez felől is. Ha az portán elmés 
nagy fővezérek volnának, bezzeg ezt csak magokra nézve sem 
engednék így lenni, kinek sok okát írhatnánk, de elhagyjuk. 
Bizon nem hagy az úristen uram bennünket, s az ő hamis practi- 
kájokat az úristen megszégyeníti. Immár ha atnamét nem kül- 
denének is, csak az többi lenne mind meg, mégsem volna oly 
nehéz. Adja isten, minden jót hallhassunk kegyelmetek felől. 
Minket kegyelmetek éjjel nappal tudósítson mindenekről. Rácz 
István uramnak kegyelmed ez levelünket beküldje. Adja isten, 
hallhassunk minden jót kegyelmetek felől. Datum Albae Iuliae
6. die Iunii, anno 1642., reggel 9 óra után.

Gr. Rakoczy m. p.
C z í m  : Generoso Stephano Seredi de Görcsön suprem o com iti com itatus 

K rasznensis ac ad  fu lg idam  portam  o ttom annicam  expedito  legato, e t a lte ri 
Stephano R ácz de G álospetri vicecom iti com itatus B ihoriensis e t in  eadem  
p orta  o ttom annica  o ra to ri nostro  continuo etc. fidelibus syncere nohis dilectis.

R á c z  f e l j e g y z é s e : 4. Iu lii anno 1642. praesentes lite ras  accepi in  civi
ta te  C onstan tinopolitana an te  horam  ik ind i dom ini dom ini m ei clem entissim i 
praeceptorias.

Eákóczy ír ta  eredeti.

Υ. 1642. j u n i u s  14.
Georgius Rakoczy sat.
Generosi fideles nobis dilecti. Salutem sat.
Occurrálván mostan némely dolgok, melyekről Mathé vajdát 

requirá.lni kelletett, Maurer Mihályt küldöttük hozzája instru-
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ctiót adván neki, meghagytuk, hogy kegyelmeteknek is megmu
tassa és együtt kegyelmetekkel procedáljon az dologban. Úgy 
vagyon, hogy ennekelőtte is egy nehány gyalogúik egyszer is 
másszor is muskatérosink közül szökvén el, értettük, hogy 
Havasalföldében mentenek, kik felől megtaláltatván az vajdát 
csak elébb mutogatott és halogatott, mi is felettébb nem urgeál- 
ván csak abban maradott. De az elmúlt napokban ismét tizenkét 
muskatérosink szökvén el Bogarasból, Havasalföldében Rukaj- 
nál fogták meg őket, s egyiket ugyan Máthé vajdához is vitték 
volt, az mint mi bizonyosan értettük, de már az mint halljuk, 
azokat is elbocsátották és az országban imitt-amott lappanganak 
az bojárok háta megett. Mely dologgal mely igen megbántódtunk 
legyen, maga megitílheti kegyelmetek, holott csak egy nemes 
embernek is nem kicsin boszuság volna, ha hittel köteles szol
gáját eltartaná, annál inkább minekünk, még pedig olyanoktól 
szenvednünk iniuriát, kiknek oltalommal és segítséggel voltunk 
sokszori ügyekben, nem kicsiny boszuság. Kegyelmetek azért 
megolvasván Maurer Mihálynak adott instructiónkat, mind eze
ket adja eleiben az vajdának: mi bizonyoson végére mentünk, 
hogy mind az elébbi elszökött muskátérosink, mind pedig ez mos
taniak, kiket Rukajnál megfogtak volt, az ő kegyelme birodal
mában vannak s ott lappangtatják őket, mely az jó szomszéd- 
ságos szövetséghez nem illenék. Tudja ő kegyelme, az mely had
nagya maga mellől Brassóba szökött vala, csak íra nekünk s 
mindjárt megfogatván kezében küldők. Már egy nehány úttal 
ide beszökött jobbágyi, czigányi felől megtalálván bennünket 
magunk szolgánkat küldöttük el, s megfogdostatván úgy adattuk 
kézben; azért mi is méltán megkévánhatjuk és meg is érdemel
jük ő kegyelmétől, hogy elszökött hittel köteles szolgáinkat 
maga bizonyos embere által felkerestetvén birodalmában minden 
helyeken, megfogassa és kézben adassa őket. Ha azt mondaná, 
hogy mi kerestessük magunk szolgáival, mi nem cselekesszük, 
mert az csak haszontalan dolog volna, hanem az mit mi vele 
cselekedtünk, mi is azt tőle méltán megkévánhatjuk. Egyáltaljá- 
ban ha ugyan veszi kegyelmetek eszében, hogy az vajda csak 
elébb akar mégis mutatni, mint azelőtt is cselekedett, az mint 
Maurer Mihálynak instructiójában adtuk, az szerint kegyelmetek 
protestáljon és megmondja magunk személyében, mi inkább 
elleszünk az ő kegyelmével és bojárokkal való szomszédságos 
szövetség nélkül, hogysem mint csak ilyen tettetes szövetséget 
viseljenek mi velünk. Kegyelmetek ez dologról csak az mi sze
mélyünkben szóljon, nem az ország nevével, és erről minket 
voltaképpen tudósítson, noha mi elhittük azért, hogy ha mi ő 
mellőle elállunk, nem tudjuk, az ország ha felül-e ő melléje ha 
kévántatik. Secus non facturi. Quibus in reliquo gratiose propensi
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manentes. Datum Albae Iitliae die decima quarta Iunii, anno 
domini 1642.

Gr. Rakoczy m. p.
Rákóczi/ kezével: Ezelőtt 3 esztendővel is az vinczi néme

tek közzűl oda szöktek volt s onnét aztán az portára, s most is 
kettő berniek az hollandusok agiensénól szolgál.

Kegyelmed Seredi uram és Sulyok uram az mely lovakot 
ottbenn vött kegyelmetek, senki nálunkon kivűl ne kérethesse 
vagy kérhesse hogy árossá tegye vagy Ígérje, hanem hozza ide 
kegyelmetek, hadd láthassuk meg őköt.

C z i r n : Generosis S tephano Seredi de Görcsön K rasznensis, a lte ri 
Stephano Sulyok de Szopor Kolosiensis com ita tuum  suprem is com itibus, 
Thomae Basa de Zabola tr iu m  sedium  siculicalium  Sepsi, K ezdi e t  Orbai, 
et Stephano B odor oppidi e t sedis saxonicalis Szászváros iudicibus regiis 
suprem is, ad fulgidam  p ortam  o ttom annicam  expeditis nostris et sta tu u m  
regni legatis etc. fidelibus nobis dilectis.

E redeti.



1642. o k t ó b e r  16—1644. j a n u á r .
Réthy István kapitiha. *)

I. 1642. de ez e m b e r  30.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servitio

rum sat. Az úristen nagyságodat kegyelmes uram áldja, szentelje 
meg minden üdvösséges dolgaiban.

Kegyelmes uram, alázatos írásom által jelentem nagysá
godnak mint kegyelmes uramnak, mostani ide be való indulá
somkor Brassóban vöttem vala Macskási uram által az nagysá
god kegyelmes parancsolatját bizonyos számú talléroknak ide 
be való hozásomról, melyet kegyelmes uram az szerént valamint 
pecsételve voltak az zsákjai, az szerént azon nap, melyen ide az 
erdélyi házhoz jutottunk, immediate Maurer és Macskási uramék 
kezekhez adtam, megolvasván lön tall, nro 2600 =  kétezer hat
száz másfél tallér héján; ennek behozásának difficultássa felől 
alázatoson írásom által requiráltam vala nagyságodat ugyan 
Brassóbúl, melyről az nagyságod kegyelmes resolutióját vévén 
Bokoresten, hogy az barczasági lovakbúl egyet is el ne hozzak, 
nagyságod kegyelmesen parancsold, noha minden útra való költ
ségemet kegyelmes uram Thergovistyán kelleték elhagynom, de 
mind olyan nehéz akkori úton is minden kár nélkül behoztam, 
nem is volt szándékomban is, hogy valamely szegénynek marháját 
elhozzam. Mostani alkalmatossággal kegyelmes uram semmi 
innen való dolgokrúl nagyságodat informálni nem tudom, tudom, 
mindenekről főkövet uram nagyságodat tudósította, Rácz István 
uram is az szerént, mivel mü egymást értvén, melyikünk mint 
vötte eszében az szóknak folyását, s miről volt az vezér ő nagy
sága szavai, satis plixe megírá ő kegyelme nagyságodnak. Ezután 
az úristennek segétségéből ügyekezem kegyelmes uram, hogy 
beállatott tisztemnek, hivatalomnak continuálását hasznoson ter
jeszthessem nagyságod kegyelmes szemei eleiben, melyből vár-

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 711 — 742 11.
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hassam jövendőbeli kegyelmességének reám terjedését. His ean
dem sat. Actum Constantinopoli 30. die Decembris, anni 1642.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
Czim : a szokott, a fejedelemnek.

liákiczy kezével: 11. Ianuarii A. I. 1643.2 órakor délest havas- 
alji posta.

Eredeti, Batth.-ktár 5. IV. 4. 3

II. 1643. j a n u á r  5.
illustrissime princeps sat. Eidelium perpetuorumque ser

vitiorum humillimam oblationem etc.
Az úristen o szent felsége kegyelmes uram ez uj esztendő

nek minden részeit nagyságtoknak megáldja, szentelje sok követ
kezendő uj esztendőkkel együtt etc.

Kegyelmes uram, mü istennek hála mindnyájan jó egész
ségben vagyunk. Ide való állapatok felől, mind bejövetelünk s 
mind itt való excipiáltatásunk felől tudom főkövet uram ő 
kegyelme s mind penég praedecessorom Rácz István uram infor
málták bőségesen nagyságodat. Én idémben kegyelmes uram 
nem láttam, sem nem hallottam ilyen usust az erdélyi követnek 
megvendéglésében, hogy az vezérek közt ötöd magával leültessék, 
szintén három helyen voltunk asztalnál, noha italunk kegyelmes 
uram igen parce volt; ezt az nagy böcsületet kegyelmes uram 
az úristen az ő nagy nevéért engedjen durálni sokáig sincere 
sine fraude etc. Az persa kegyelmes uram lön szemben hatalmas 
császárunkkal penultima die Decembris anni proxime praeteriti, 
kaftányozának meg bennek nro 25, meg is vendéglék őket mint
egy ötven avagy hatvan magával; ezkorra egész két, három, 
négy mélyföldrűl begyűtötték vala az jancsárt, spahiákot, hogy 
láttassák császár udvaranépónek bőséges volta. Az ajándékok
nak administrati ója lön ugyanezen napon kegyelmes uram az 
vendégség előtt, melyet kegyelmes uram mind láttam in rei veri
tate, mert közel voltam hozzá jó alkolmatossággal, kik felől követ- 
uramot informáltam, noha nem szintén plene, melyet nagyságod 
kegyelmes uram imez includált catalogusbúl bővebben specia
liter kegyelmesen megérthet; mint értettem kegyelmes uram 
vagyon még hét szelencze király pecséti alatt, kiket fel nem bon
tottak, mint nekem, referálá az tesseri faczi=rationista, azokban 
mi legyen, maga is nem tudja, ezután arrúl is in scriptis infor
mál. Az hatvan tevéknek az tize nem volt olyan formán meg- 
pokróczozva mint az ötven számú, mert az ajándékokat azokon
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hozák be császár udvarában, azokat (mihelyt leszedek rólok az 
terheket) vitten vivék császár istálójában, az ötven számút az 
tizennégy lovakkal együtt mutatták be szép egyforma babos 
fejér pokróczokkal, az lovaknak nyolcza valóban szépek valának 
kegyelmes uram, az többi nem annyira. Maurer, líácz István 
uramék kegyelmes uram tegnap 4. die praesentis indulának ki 
délután, az Dunára való vezér bujurdiát ma reggel küldtem 
utánnok ő kegyelmeknek, tudom, utjokat continuálják, nem kés
lelik. Ezek után kegyelmes uram az úristen ő szent felsége nagy- 
ságtokat éltesse, tartsa meg jó egészségben hosszú időkre. 
Datae Constantinopoli 5. die Ianuarii, anni 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Kéthy m. p.
fízím : a szokott Kákóczynak.

Á fejedelem kezével: 17. die Ianuarii l(>4:i. Albae Ouliae reggel 12 
órakor havasalji vajda postája.

Eredeti.

III. 1643. f e b r u á r  12.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servi

tiorum sat.
Az uristentűl kegyelmes uram nagyságod áldott legyen 

minden üdvösséges dolgaiban etc.
Fejérvárrúl expediáit 8., 12. Ianuarii proxime praeteriti 

nagyságod kegyelmes parancsolatit vöttem kegyelmes uram 3. 
praesentis uno eodemque die. Egyikben, melyben includálván 
vala az vezér ő nagysága levele, mivel Keőreösi, Eácz István és 
Maurer uraméknak incumbált volna annak aperiálása, én fel 
sem szakasztottam volna alioquin, ha oláhul reá nem írták volna: 
iis vero absentibus én aperiáljam; ezt értvén úgy bontám fel az 
fasciculumot, melyben includálva vala vezér ő nagysága levele 
páriájával együtt. Én mindazáltal az páriáját az agának nem is 
jelentettem meg hogy nálam volna, hanem csak recta vezér 
kapujára menénk fel s ő általa audientiát szerzeték vezértől s 
immediate behivata vezér, salutálám ő nagyságát nagyságod 
méltóságos nevével mennél rövidebb s értelmesb szókkal itílhe- 
tém helyesbnek. 0  nagysága igen kegyelmesen meghallgatá, sok 
szavai után kérdé: Hűl vagyon mostan az fejedelem s ez levelet 
honnan írta ő nagysága. Azt is megmondám, mivel tudtam az 
párbúi. Azután ismét fordítván szavait kérdé: Micsoda nevű 
várast vöttek meg az svécziaiak az harcz után. Látván arrúl az 
nagyságod arrúl való írását megmondám neki; kire mondá: lm
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csak tegnap is jöttek váczi törökök, azok is mondák, de az váras 
nevét nem tudák mondani, de Becshez nem messze mint mondják. 
Én kegyelmes uram csak arra sem léptem, hogy azt declaráljam, 
noha az nagyságod nekem írt kegyelmes parancsolatjából tud
tam, mennyi földnére vagyon, hogy valamit abból is ne colligál- 
jon valami ártalmas jövendőbeli gondolkodására. Bizony kegyel
mes uram soha oly igen nem kerülhetni az oda fel való híreknek 
eltitkolását, hogy ide be meg nem hozzák úgy szinte az mint 
ottfenn vagyon, én látom. Éhez képest az mennyibe lehet 
kegyelmes uram, nem ártana egyáltaljában gyakorta az oda való 
hírekkel ide az vezér ő nagyságának kedveskedni nagyságodnak, 
mert semmi ő nálok annál nagyobb örömökre nincsen, mint az 
mikor hallják, hogy római császár ellen másoké az triumphus. 
Ez minap Keőreössi uramnak maga az vezér egy néhányszor 
ugyan intimálá szóval is, hogy nagyságod az maga pecsétével 
pecsételve küldje írva az oda fel való híreket, sőt ugyan az maga 
ujjábán való küs pecsétes gyűrűjének impressiójának gestusával 
mutatá meg, ha ő kegyelme mondta-e meg nagyságodnak, nem 
tudom kegyelmes uram, mindazáltal az nagyságod bölcs itíleti 
legyen helyesb, én csak arról testálhatok, az mit értek s látok etc. 
Arról kegyelmes uram nem illik nagyságodnak semmit ambi- 
gálni, hogy ha mit nagyságod ír avagy irat ide, abban valakinek 
vezér ő nagysága hatalmas császáron leül valamit csak egy szó
val is megjelentene ; nem az közönséges szokás szerént való házá
ban hallgatja meg az titkos dolgokat ő nagysága, hanem igen 
rejtek-házban, hűl senki se inasok közűi, se semmi egyéb rendek 
közűi (egy igen vén dervisen kűl) nem forog; mostan is oda hiva
tott vala be az levél megadásra, azután az translatiójának is 
meghallására. 0  nagysága is az ő módjok szerént istennek áldá
sát kéváuja o nagyságokra terjedni, hatalmas császár szolgálat- 
jóra isten sokáig éltesse ő nagyságát. Az levelet nem hagyá 
Zülfikárnál, hanem eltóteté egy inassával.

Kegyelmes uram, az nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerént vöttem negyven papiros sárga scopliiumot, húsz fejért, 
negyven papirosának külön-lcülön az ára három-három tallér 
tiz-tiz oszpora, az buszának penég az ára negyedfél imperialis 
tallér egyenként; ez is uj mostani szokás, itt nem igen látom 
kegyelmes uram, hogy az pénznek valorához szabnák az marha 
eladást. Egy pár kapezát, papucsot is egy párt, az vüselt övét az 
scophiummal együtt ím kiküldtem, írtam az vajdának is, ő nagy
sága mentői hamarább küldje ki nagyságodnak. Mostan visznek 
kaftánt neki Hendán aga, az kit Babillonia megvételekor oda fel 
és onnan Erdélybe expediáltak vala; megküldte nyavalyás az 
árát, csak ez elmúlt héten jőve uj kapikihája Kupar poharaik 
Kikola nevű, maga mondá bizonnyal, hogy az császárnak in
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paratis 40,000 tallért hozott az vezér ajándékán kűl; el kell annak 
az országnak pusztulni etc. Az úristen sat. Datae in Bizantio 12. 
Februarii vespere, anni 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
P. S. Az persa követet 10. praesentis igen becsületesen 

vendéglék meg, 18 magával kaftányozák meg, de csak másod- 
magával bocsáták be mint látám császárhoz; mikor be jött vala, 
akkor 25 magával kaftányozták vala meg. Azt repesgetik, hogy 
az pactum szerént megvagyon köztök az békesség, de az mely 
fortalitiumokat Babillonia táján az magok földén extruáltak volt 
az persák, azokat elhányassák; ez nehány napok alatt elmennek, 
innen is ismét főember követét bocsátja hatalmas császár. Ezen 
dolog felől kegyelmes uram ha mi újabbat s nyilvábbat érthetek, 
ügyekezem.

Igen nyilván beszélik azt is, hogy az császár Drinápolyba 
akarna menni aprilisben, nem tudják mondani, ha csak mulat
ságnak okáért-e avagy táborba szállani, martiusnak az vége felé 
az idő megmutatja; ha az lófarkat kiteszik ő köztök, az hadra való 
készület s indulás nem igen titok, csak az melyre akar menni, 
idő előtt nem igen mutatódik ki. Ezt is kegyelmes uram nem 
kicsiny állapatbeli embertűi vöttem, hogy az hánnak meg vagyon 
parancsolva avagy inkább mondjam engedve, hogy Lengyel- 
országot megrabolja, ha vagyon jó módja benne. Itt magam is 
látom, hogy az jancsárok igen készítik puskájokat s egyéb 
hadra való rendek is veszik igen tábori eszközöket etc.

Themes várról jött vala kegyelmes uram egy rossz török, itt 
tanálám vezér kapuján, szinte egy váczi magyarul tudó törökkel 
beszélek vala, kérdé, ha én vagyok az Rákóczy kapikihája. 
Elsőbe mondám neki: Nem igen laktál te, látom én, oly helyen, az 
hűl az emberséget szokták tanulni; az én kegyelmes uram az 
erdélyi fejedelem ő nagysága felől az fővezér ő nagysága is 
külömb emlékezetet teszen te náladnál, de én itílem, hogy csak 
só hordozó vagy az Maros vizén alá Lippára. Sokan gyűltek 
vala ez vetekedésünkre. Végtére csak ezt adá okul, hogy az mely 
hódlott faluk tartoznának summát adni Themesvárra, nem engedi 
az jenei kapitány, szolgálatra sem bocsátja be, mostan mind
nyájan jőnek panaszlani az végbeliek, de máig senki reá nem 
érkezék; ha kik ezután jőnek, az idő megmutatja, mit kellessék 
azokra mondanom.

Keőreössi uram kegyelmes uram elégséges párokat hagya 
itt nálam. Az molduai vajdának is mostan viszik meg kaftányát; 
helyben marad. Kegyelmes uram, az seofiumnak az ára teszen



tÉ V E tE R  ÉS OKIRATOK. 609

195 tallért, az százat taegadtam abból, melyet nálam hagyott volt 
Száva Mihály, azon tallérokból marad még 40, de ebbűi kegyel
mes uram imide-amoda mit exponáltam s mi marad meg, az 
nagyságod vásárlására adom, egy oszpoi'át is bizony magam 
szükségére abból nem fordítok, más alkolmatossággal erogatióját 
indusában küldöm.

Az itt való mostani állapatom kegyelmes uram az prae
benda felől bizony igen inverso ordine vagyon; nekem máig 
kenyér-pénznél, árpánál egyebet nem adtak, az mit ennekelőtte 
hétszámra adtak ki, mostan hóliiapszámot és kantort vártatnak, 
akkor is leszen-e nem-e, nem tudom. Igazsággal írom nagysá
godnak, ha nem reformáltatik ezután, (majd semmi nem leszen) 
három négy esztendő elmúlván; az főkövetnek itt való emlékeze- 
tit arról én nem is hallottam, kit ha egy szóval említ is, az csak 
abban sül, minden ember látom az maga privatumát sollicitálja, 
azt oda nem hagyja, ez penég publicum volna országé nagyságod 
fejedelmi méltósága után, az régi tefterbűl ki kellene Íratni, ki
írnák az pénzért s ország nevével is kellene írni vezér ő nagy
ságának, az mi az élésbűi ekkedig tolláltatott, ne maradna el·; 
ha így kezd lenni, mostan heted magammal vagyok, de kikeletkor 
haza is igazítok bennek, nem 200 tallérhoz való ez mostani itt 
való állapat; itt kegyelmes uram egy tallérban annyi haszon 
vagyon, mint ottkiin negyven- -ötven pénzben, néha annyi is nin
csen. Actum 15. Februarii.

I tt kegyelmes uram szernyö esős idő jár. Az schofiumot és 
egyéb egymást az vajda kimenő kapikihájátúl valami ládában 
tétetem vele és úgy küldöm ki, mert ez mostani clarás igen rossz 
ember s az lova is igen rossz; holnap indul meg szekéren az 
bojér is.

Czírn: a szokott a fejedelemnek.

Uálcóczy k e z é v e l : 24. Februarii Déva 1643. estve 6Va órakor havasalji 
vajda postája.

Eredeti.

IV. 1643. m á r  e z i u s  16.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Az 

úristentől nagyságod áldott legyen minden dolgaiban etc.
Kegyelmes uram, 11. Februarii proxime praeteriti Fejér- 

váratt írt kegyelmes parancsolatját hozták meg 4. praesentis, 
melybűi értem az nagyságtok jó egészségét, melyet az úristen 
nagyságtokon tartson meg sokáig több áldásival együtt, szívem 
szerént kévánom. Énnekem kegyelmes uram jó egészségem igen 
megbontakozék, ha az úristen rajtam néni könyörül.

b e k e  é s  j i a k a b á s . l e v e l e k  és  o k i r a t o k . í r .  κ . 31)
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Az innen kiment vezér ő nagysága kapucsiája Haszszon 
aga is tegnapelőtt érkezek meg, szembe is voltam vele, salutálám 
megjüvetelét, semmi idegen dolgot nem értettem sem magátúl, 
sem vele valóktól, nagy böcsülettel volt excipiálása nagyságod 
maga szekerét kiildvén eleiben s meddég, vezér ő nagysá
gának is mind megbeszéllette rendszerént. Ügy vagyon, vallott 
kárt az czigány bejövetelekor, szekere bedőlt volt rossz kocsisok 
mia, az postalovakban is háromnak nyaka szakadt.

Kegyelmes uram, itt látom, hogy az jancsárok igen készül
nek; mint értettem, az szuhbasinak is meg vagyon parancsolva, 
hogy kétezer lapátosokot szerezzen az gályákra valahonnan 
leszen, temleczből is kihozassa őket, kiből érthetni, hogy tengerre 
mennek, egyebüvé való indulását nem értem mostan.

Római császár ő felsége internuntiussának itt híre is nin
csen, ultima die praesentis jőve egy magyarul tudó postája, azzal 
eleget beszéllettem kegyelmes uram, az melyet ide való jöve
telre delegáltak volt, az visszatért volt még ez elmúlt novem
berben; ide mostan nem is jő senki, hanem uj orator jön, mert 
az mostani alkolmatlan sok ideje hogy ágyban fekszik. Ezen 
posta monda, hogy kassai generalis Nyári uram megholt volna ; 
nagyságodnál kegyelmes uram nyilvábban vagyon. Az kanisai 
passát is Vuczot úgy értem, de nem hihetem, hogy Zrínyi gróf 
uram mezőben levágatta volna, ki helyében Sahin passa (ki 
bosznai passa is vala) succedált volna. Oda által Naszuh passát 
is mondják hogy rebellálni akar, vagyon két ezer embere, nem 
akarja bebocsátani tisztiben ez minapi innen elment imrehort, kit 
vezér ő nagysága oda bocsáta az helepi beglerbégségre. Semmit 
újabbat ennél írni hírt nagyságodnak írni nem tudok. Az vüselt 
övét, papucsot, kapczát, scofiumot kegyelmes uram kiküldtem 
régen az vajda kapikihájátúl, Kulcsár Nikolátúl. His eandem 
sat. Datae Constantinopoli 16. Martii, anni 164.'!.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.

P. S. Bizonnyal írhatom nagyságodnak kegyelmes uram, 
oly nyavalyásul vagyok, hogy csak ez levelem írására is le nem 
ülhettem, lovamra is mások segétségével ülhetek, s szállhatok 
reá lábaimra igen nehezen immár vagyon egy holnapja; én 
egyébnek nem itílhetem, hanem vesztésnek, az doctorok sziati- 
nak mondják, azok curálnak, de bizony nem érzem semmi köny- 
nyebbségemet Valamit ad az úristen, legyen áldott az ő 
szent neve.

Czím : a s z o k o t t  a fe je d e le m n ek .
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A fejedelem kesével: 27. Mártii Bogaras, 1648. reggel fertály héján 
10 órakor havasalji vajda postája.

Eredeti, Batth.-ktár 5. IV. 4. 355.

V. 1643. m á r c z i u s  17.
Georgius Rakoczy sat. Generose fidelis nobis dilecte. 

Salutem sat.
Mi az úristennek áldomásából mostan is tűrhető egészség

ben és csendességben vagyunk; ide az elmúlt pénteken érkeztünk, 
az honnan csak az gyűlésre fogunk, az úristen azt adván érnünk, 
Fejérvárra vissza menni.

Az ottfenn való állapotokról egyebet nem tudunk kegyel
mednek írni, hanem az Lipsiánál való harcznak állapatja mint 
volt, azt nyomtatásban hozván meg nekünk, ím kegyelmednek 
beküldtük, kegyelmed discretiójára bízzuk, kellessék-e beadni az 
vezérnek ő nagyságának vagy nem. Bizonyoson nem írhatjuk 
kegyelmednek, de olyan hír is foly, császár ő felsége maga sze
mélye szerént készülne az svecusok ellen és táborban szállani, s 
az confoederatusok hadai Csehország széliben nyomultak volna ; 
mint lészen ezután, bizonyosban meghalljuk és tudósítjuk kegyel
medet.

Ezelőtt mintegy két esztendővel pataki házunkhoz tartozó 
Telkibánya nevű falunk határáról, az ki soha nem is holdolt, 
ott való szegény jobbágyinknak az csorda mellől kapták volt el 
az egri martalóczok öt számú gyermekeket, kiket Egerben vivén 
megtaláltattuk vala az budai vezért, ígérte vala ugyan felkeres- 
tetéseket s kiadásokat, de nem praestálá. Az vezérnek ezen dolog 
felől akkor írt levelünk mássát, és arra való választételének 
páriáját ím megküldtük kegyelmednek, azokból is jobban meg
értheti kegyelmed az dolgot. Mostan az egyiket mint és micsoda 
sarczon bocsátotta el az egri török ura, ím ugyan azon töröktől 
az szegény ifjú legény jobbágyunknak adott uti-levelét in veris 
paribus megküldvén kegyelmednek, abból megértheti» Azért 
kegyelmednek kegyelmesen parancsoljuk, egy jó alkalmatosság
gal említse meg az vezérnek ő nagyságának, ő nagysága paran
csolna felőle annak az szpaiának, vagy ha az passának kévántat- 
nék, szabadítanák fel hitit jobbágyunknak és az sarczot adatná 
vissza, holott hiszem mi is ő hatalmasságának igaz hívei vagyunk 
s magunk is azt nem érdemelhettük az török vitézektől is, hogy 
jószágunkat rabolják és sarczoltassák. Azok is penig a szegény 
gyermekek sem kóborláson, sem latorságon nem tapasztaltattak, 
hogy az rabságot és sarczoltatást méltán szenvedték volna, hanem 
az csorda mellől vitték volt el szegényeket. Lám az mi tisztvise
lőink még az más párti csavargóktól is elveszik néha az elfogott

39*
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török rabokat és megküldik az végekben, az mint immár egy 
néhányszor megvolt. Mindazonáltal csak úgy kellene lenni az 
megemlítésnek, az budai vezérnek ne lenne offensiójára. Ha az 
vezér parancsolna, kegyelmed mentői jobb formában venné ki és 
küldené kezünkben, viselhetnénk gondot szegénynek állapatjáról.

Még az elmúlt deczemberbcn küldvén hozzánk az budai 
vezér ő nagysága egy emberét, az kivel gyulaiak is leven jelen, 
minemű dolgok felől panaszolkodtanak, ím kegyelmednek mind 
az vezér levelének, arra való válaszunknak s egyéb panaszoknak 
is páriáit, tömösvári passa és lippai bég is minemű panaszolkodó 
levelet írtak volt, azoknak is mássát kegyelmednek megküldtük, 
azokból kegyelmed megértheti. Az vezérnek akkor tött választé
telünkből azt is eszében veheti, hogy azon dolgok végett inqui- 
sitiót ígértünk volt tétetni az dolognak nagyobban való megvilá- 
gosítására. Az inquisitióra azért Sebessi Boldisár uramat és 
Hajdú György híveinket bocsátván ki, peragálták az inquisitiót, 
és relatoriában üde mediante subscriptiójok s pecsétek alatt 
adván kezünkben, transumptumban ím kegyelmednek is meg
küldtük. Minthogy penig az mely hevenyében akkor fogták volt 
az dolgot, talám oda be is panaszt fogtak eddig is ezek az vég
ijeliek bocsátani, kegyelmed olvassa meg igen-igen diligenter 
mind az ő panaszokot s leveleinknek mássát, s kivályképpen ez 
beküldött vallatásokat, s conferálván az ő panaszokkal, eszében 
veheti maga is kegyelmed, hogy az mi részünkről lehetne 
inkább s méltóbban az panasz, holott mennyi illetlenségeket 
cselekedjenek naponként, mennyi tolvajkodás legyen az birtokok 
alattvalóktól, az szegénységnek nyomorgatása, rendküűl való 
sarczoltatása, kegyelmed megértheti az relatoriából. Ha azért 
valamint panaszt töttek volna s az vezértől emlékezet lenne felőle, 
kegyelmed ezen vallatásokból elegedendőképpen megfelelhet, sőt 
ha az szükség úgy fogná kévánni, az relatoriáriak is mássát annyi 
részében a mennyiben illik beadhatja, s intimálhatja az vezér
nek ő nagyságának mellette, hogy a panasz eddig is miénk lehe
tett voltia inkább, hogynem mint a végbeli vitézeké, azokból az 
vallásokból ő nagysága nyilván eszében veheti, de mi az jó szom
szédság kedvéért várván az ő hatalmassága ittkin való gond
viselőitől ez ilyen dolgokban való igazítást, azokat requiráltuk 
ottan-ottan az sok bántódásokról, melynek mindazáltal kevés 
effectussát tapasztaltuk. 0  nagysága megolvasván azokat az hite
les emberek által szedett bizonyságtételeket, mint igazságszerető 
méltóságos fővezér bölcsen megítélheti, melyik részről legyen 
inkább mind ez ilyenekre való ansa és okszolgáltatás. Ennek 
penig úgy kell lenni, hogy ha az mint írók panasz menne, avagy 
hogy már ment volna oda be ellenünk, avagy alattunk valóink 
ellen ; mert ha az nem lenne, az budai vezérnek offensiójára nem
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kell semmit mozdítani, időtől kell várai, hanem csak tartsa 
magában kegyelmed és legyen kész állapattal hozzája, hogy ha 
emlékezet lenne, tudhassa az magok nyakában hárítani azt, az 
mivel minket akarnak vádolni. Az budai vezérnek is írtunk 
ujobban, s az vallatásokot is a mennyiben szükséges meg akar
juk küldeni; mit írattunk neki, ím annak is mássát küldtük 
kegyelmednek, abból is értelmet vehet, mi végre küldtük be, és 
hogy mi panaszt nem akarunk tenni az míg lehet, hanem csak 
magunk és alattunk való híveink igazságok oltalmazására kell 
vigyáznunk és gondot viselnünk.

Száva Mihálynak hagytunk két selyem hálót csináltatni, 
kiknek mineműveknek kell lenni, kegyelmed neki adott memo- 
rialénkból megláthatja, kegyelmed kérje el tőle s maga is legyen 
segítséggel az alkuvásban s megcsináltatására is legyen gondja; 
úgy csinálják penig, az mint az mi jegyzésünk tartja. Édes 
narancsra adtunk Szávának tiz tallért, kegyelmed azt is vétesse 
meg, de az narancs mentői édesebb lehet olyan legyen. Az 
minemű fát formára adtunk Szávának, az mineműből az jancsá- 
roknak puskaágyok szokott lenni, olyan puskaágyaknak való 
habos fát is hagytunk hozni, kegyelmed olyant is küldjön tíznek 
valót. Az ottbenn való állapotokra vigyázása lévén kegyelmed
nek, igyekezzék mindenekről valósággal tudósítani, az mint eze
lőtt is parancsoltunk volt kegyelmednek. Cui in reliquo sat. 
Datum in arce nostra Fogaras die decima septima Martii, anno 
domini Millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio.

Gr. Eakoczy m. p.
A fejedelem kezével: Csak az vezér adassa vissza az sacz- 

czát vigye végben Zöldficár, bizony adunk száz tallért neki, liadd 
tetődjék meg gonosz akaróink előtt, mi hatalmas császárnak hívei 
vagyunk. Az szegény szent-péterieknek is (a többi hiányzik).

Cslm : nincsen.
Eredeti.

VI. 1643. á p r i l  4.
Georgius Rakoczy sat. Generose fidelis nobis dilecte. Salu

tem sat.
Mi az úristennek áldásából most is tűrhető egészséggel 

vagyunk mindnyájan, innét ez jövő csütörtökön elindulunk és 
Fejérvárra igyekezünk menni az gyűlésnek celebráltatására. 
Száva, elhittük, ezelőtt egy nehány nappal meg fogta adhatni 
kegyelmednek levelünket, s talám ez két nap ki is bocsátja 
kegyelmed.

Az felső állapatokról semmit sem értettünk mostan újabbat 
egyebet, hanem hogy mindkét fél valóban készül s többíti hadait,
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Ide valami görögök olyan hírt hoztak, az misziri passa is 
rebellált volna s egyetértene Húszain passával, sőt az mely 
embert megfogásáért kiküldtek volna is, azt is megölette volna; 
kik felől is ha mi bizonyost érthet kegyelmed, adja értésünkre. 
Az két novai tatárok nem régen is igen megverekedtek egymás 
között, most is húzzák, vonszák egymást. Az azákiakhan hogy az 
kozákok sokat vágtak volna le, kik élésért jöttek volt ki, hirdetik, 
lm egy levélnek mássát küldtük kegyelmednek, az ki in specie 
is itt vagyon, most kegyelmed semmit ne jelentsen annak az 
rossz Nagulnak, se másoknak, várjon tőlünk, rövid nap informál
juk kegyelmedet, kell-e nem-e tovább terjeszteni kegyelmednek; 
most csak azért küldtük be kegyelmednek, értvén practikálását, 
annál jobb módjával vigyázhasson kegyelmed.

Kegyelmed csináltasson nekünk magunk számára két selyem 
övét, hossza mindeniknek legyen landorfejérvári sing nro 13, 
mindenik legyen dramos nro 600, immár minemű szélességének 
kellessék lenni, könnyű ebből megitílni annak az ki csinálja, 
első alkalmatossággal megküldjük az árát. Kegyelmed ottbenn 
igen vigyázzon, s mindenekről bennünket tempestive tudósítson. 
Cui in reliquo sat. Datum in arce nostra Fogaras die quarta 
Aprilis, anno domini 1643.

G. Kakoczy m. p.
Ozim : Generoso Stephano Béthy de Altorja in fulgida porta ottoman- 

nica oratori nostro continuo sat.

Béthy kezével: 1043. redditae per oratorem Transalpinensem vornik 
Portar 20. Aprilis.

Eredeti, Szalárdi írása.

VII. 1643. á p r i l  13.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servitio

rum sat. Minden sok jókkal sat.
Fogarasban 27. die Martii mensis proxime praeteriti nagy

ságod írt kegyelmes parancsolatját vettem ezen órába; meddég 
ez levelemet írtam, az klarás itt állott.

Az mint nagyságod kegyelmes uram kegyelmesen parancsol 
az curlandiai herczeg salus conductussa felől, egyebet mostan is az 
felől írni nagyságodnak egyebet nem tudok,abban Ziilfikár egyebet 
egyáltaljában nem cselekedik, valameddég az elvitt salus condu- 
ctust vissza nem hozzák. Látom nyilván, hogy nem is meri említeni 
az vezérnek, ő nála nélkül, kegyelmes uram nagyságod kegyelme
sen értheti, nekem jó módom abban nincsen hogy effectuálhassam. 
Kom kévánják azt kegyelmes uram, hogy itt emberét tartsa,
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ha nem akarja; azt is inseráltatja, hogy mindenütt egész hatal
mas császár birodalmában szabadoson járhatnak hajóival, vala
hány leszen. Én, látja az úristen kegyelmes uram, voltakép
pen azon volnék, hogy az nagyságod nekem való kegyelmes 
parancsolatiban egy punctum is el ne múlnék semmi,' de nem
tehetek róla, igaz eléggé stimulálom Zülfikárt, de csak idein per 
idem. Immár penég mivel két salus conductusnak kellene lenni, 
annál inkább megkévánja az elsőszerinek reducálását; noha 
kegyelmes uram én interversatus ez dologban nem voltam, 
immár az nagyságod kegyelmes intimatiójábiíl elégedendő értel
mét vöttem volna, meg is tudnám íratni, csak alkolmatosság 
kévántatnék.

Kegyelmes uram, nyilván gyakorta tudakozik vezér ő nagy
sága hűl magamtúl, de gyakrabban Zülfikár által az oda fel való 
hírekről. Az mely fasciculumban az oda fel való állapatokrúl való 
írásokat nagyságod küldött, nem is tekintettem ( i g y )  meg, mert 
nem lön alkolmatosságom reá, egyik az rettenetes nagy nya
valya, az clarás is nem mulathata, azokban kegyelmes uram ha 
mi oly leszen, kit itílhetek illendőnek, valami gyengén részeltetem 
vezér ő nagyságát is. 0  azt mondja, nagyságodnak mindeneket 
meg kellene tudni, mivel nagyságodnak minden várai, jószága 
ottfenn vagyon; de én erre kegyelmes uram két—három illendő 
szóval feleltem meg.

Ide való híreket semmi oly derekas nyilván valókat írni 
nagyságodnak nem tudok. Kepesgetik, hogy mihelyt császár lovait 
kikötik fűre, s egy nehány hétig fűvön lesznek, azután Driná- 
polyban menne, de nyilván nem tudhatni. Látom, hogy az jancsá- 
rok igen készítik puskájokat, az czebehannbúl öszvéreken igen 
hordják ki az sok rozsdás jancsár-puskákot, egyszersmind az 
ágyának való fáját is ugyan számoson, de megyen-e hadra mos
tan nem-e, nem tudhatni; ő neki kegyelmes uram mindenkor 
kész hada vagyon; egyébkor mikor szárazon ment hadra, in 
fine Martii kitötték kegyelmes uram az ő zászlójokot, de mos
tan nem látok semmi oly signumot, melybűi elhihetné bizonyoson 
ember, mindazáltal tempore pacis cogitandum bellum; írtam ez 
minap az vajdának is, vigyáztasson, ez minap Lupul Jorgantúl 
az második armástúl, pénzt lovakon ugyan sokat hoza ide, 
semmit nem mulata, két avagy három nap alatt visszamene, 
nem is volt vezérrel szemben szem előtt, hanem ha éjjel.

Kegyelmes uram, az szent-péteriek felől való protectionalist 
az mi illeti, noha sollicitáltam, de az vezér ő nagysága az szerént 
(az mint pecsétek alá ( í g y )  vala) leíratá Zülfikárral törökül, és az 
egri főagáktűl elküldé szemem láttára, irata is az egri passának, 
nekem penég azt parancso[lá] ezen szókkal: Az uradnak az 
fejedelemnek írd meg, ím szinte eljővén szent György napja, az



BEKE ÉS BARABÁS.

adózást elkezdik akkoi·, lia az régi szokás kül vetnek adót rajok, 
semmit ne adjanak, sőt mondják meg nekik: mii minnyájan fel
kelünk és hatalmas császárra megyünk igaz panaszt tenni; az 
mely levelet mü küldtünk innen hatalmas császár parancsolatját, 
azt is kérjék hátra az basától, legyen nálok az is, ezután onnan 
is válasz jön, az ótalomlevél megadás megleszen. Mint veszem 
eszemben kegyelmes uram, az vezér elsőbe expiscálni akarja, 
ha igazán referáltak az szent-péteriek. Naturalis philosophus az 
török, el kell hinni. Eléggé difficultálá Ziilfikár kegyelmes uram 
leírni, de nem lön mit tenni, én pronunciáltam magyarul neki, ő 
törökül leírta.

Az ’ megsacczolt Kosa Péter dolgában is igaz eleget mun
kálkodtunk kegyelmes uram. Az egri passa atyja Zomborban 
lakik kegyelmes uram, mint mondja Zülfikár, neki régi barátja, 
annak egy levelet íra Zülfikár, hogy egy nehány felől panasz 
jött az fiára, hogy 70 gyermeknél többet loptak el iminnen- 
amonnan az egri martalóczok, azok között volt egy Kosa Péter 
neű nagyságod jobbágya, thelkibányai, kit sacczon bocsátók el, 
sacczát is megíró mennyi, s elküldé, megírá, hogy az fiának írja 
meg, az sacczát adassa vissza, hütit is szabadítsák fel, mert 
immár vezér ő nagyságának is értésére vagyon, s nem leszen jól 
dolga. His eandem sat. Actum in Bizantio 13. Aprilis, 1643., 
hora 4 pomeridiana.

Illustrissimae ac celsissimae vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Béthy m. p.

P. S. Kegyelmes uram, az mely két öreg övék felől nagy
ságod kegyelmesen parancsolt vala, én itt oly embert nem tanál- 
tathaték, ki elkészíteni tudta volna, hanem az honnan fejéren 
szokták ide hozni Móriábúl, oda írattam az zsidókkal, hogy négy
négy ölni legyen az hosszasága, és mentül hamarább hozzák 
meg, itt megfestik, valami színt parancsol nagyságod adatni 
rólla. Az madárhálókötővel kegyelmes uram négy-négy tallérral 
szegődtek volt meg Száva Mihály és zsidó József, előpénzt is 
küldtem volt neki, mivel magam által nem mehettem Galatába, 
mert ott lakik az hálókötő, azután sok vesződésem volt vele, hét
hét tallérnál külömben el nem akarta készíteni, az kadia elei
ben hivattam az zsidóval, két szolgámat is adtam melléje, az 
ka diának írattam felőle (mert magam sohova nem mehetek az 
nagy kánomnak miatta), jámborul itílte, meg akarta veretni az 
török hálókötőt, immár minden nap rajta vagyon, köti, egy hol
napra mondja hogy elkészíti mátúl fogván, noha valóban solli- 
citálom ez állhatatlan embert etc.

Tegnap múlt két egész hete kegyelmes uram ezen alázatos

6 Í 6
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írásom elkezdésének, hűl mikor egy kicsiny tágítása vagyon 
ez átkozott köszvényuek, immár teljességgel elerőtelenítette, ron
totta az ballábomot, nem tudok hova lenni kegyelmes [uram,] 
néha-néha az balkaromba is elérkezik szintén az könyökbe, félek 
azon kegyelmes uram, az kezem is el ne essék; csak héjába 
űzettem mind doktornak, patikariusnak, érvágó borbélynak, 
nagyobb ártalmára lön, hogysem épületire egészségemnek.

Kegyelmes uram, ez nyilván való hír, Miszirben annyira 
grassált az pestis, 30 napok alatt száz és nyolczvan ezer ember 
holt el az egy várason, az ki megbetegedett, tovább 24 óránál 
nem é lt; annyira volt annak grassatiója kegyelmes uram, hogy 
sok háznál egyig meghaltak s azután harmad s negyed nap 
tanálták fel őket mégis csak az dohárúi, büdös szagárúi, kapu
szám szerént regestrálták, az beszéllette nekem, az ki ottbenn 
szemmel látta, értette ezeket. Ide való áros emberek is sokan 
holtak oda, pénzek is mind oda veszett, az ott való Maxut passa 
császár számára szántalan pénzt reservált mostan.

Azák felől mostan itt kegyelmes uram semmi hír nincsen. 
Keczep agát az vezér ő nagysága oda expediálá elmúlt három 
hete, az ott való praesidiumnak soldjokat vitte meg, ha az 
megjöhet, uyilvábbat érthetni.

Az budai vezérnek kaftánt, kardot készítenek kegyelmes 
uram, ez jövő héten, mint híre vagyon, el fogják vinni, helyben 
marad ismét, igen szűk az derekas ember itt is kegyelmes uram, 
az ottfenn való állapathoz immár mostan ő expertusb, noha 
szultán Murad csak hoczának való nevet adott neki, elég 
inconstans.

Mégis az Húszain passa oda által való mostani állapatját 
kegyelmes uram exaggerálom ennyivel: Ma beszélé vezér kapuján 
egy régi magyarbúi lőtt török barátom, Musza passa udvarabeli, 
nekik onnan Helepbűl jött emberek s azt mondja, az mely 
főlovászmester innen az helepi passaságra expeditus vala, 
Húszain passa bebocsátá ugyan az várasban, de semmi authori- 
tássa nincsen, éljen az mint lehet tűlle. Mikor ide híre jött volna, 
hogy nem engedte meg Húszain passa praedominálását, az ana- 
doliai, eszromi, sami beglerbégségeknek parancsolt, hogy aka
ratja ellen is elhozzák, cogant intrare; mikor ezt ő megértette, 
kiszállott táborban, sátorban minden hozzá tartozandókkal 
együtt, mikor értésére esett, mely éjjel akarnak reá menni, 
3000 válogatott szemenit az sátorokban hagyta készen, hogyha 
rájok mennének, valóban megmutassák vitézségeket, egyáltal- 
jában maga is megsegéli őket, valamennyi lovassá volt azokkal 
maga lesben állott oly helyre, hova az szemenek lövéseket jól 
hallották, az három beglerbégek az sátorokra reá ütöttek, 
Húszain passa is azonnal rájok ment és mindjárást harczhoz
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nyóltak, kik ellen triumphált Húszain passa. Egyik passát az 
diarbekerit homlokban lőtték, ott veszett; az ketteit elfogták, 
azoknak is fejeket szedette; igen sokan vesztek az harczon; azt 
mondják, hogy vagyon 25 ezer hada; azt merte mondani, ő nem 
szamár, hogy ő vele szemetet, ganéjot hordassanak imide-amoda, 
sem nem arnót, hanem ő fővezér fia, nem sziliktár passára 
tanálnak, hatalmas császár ellen ő semmit nem vétett, mások 
ellen penég magára gondot vüsel. Bizony látom kegyelmes uram, 
itt is kiknek hol jár gondolatjok.

Nagyságodnak könyörgök mint kegyelmes uramnak, ezfélé 
írásomat, nagyságod bölcs itíleti, kinek mit s luxi kellessék ape
llálni, igen ritkán tanáltatik az tiszta synceritas. Én látja 
az úristen kegyelmes uram itt is tartok, hogy onnan kűl is az 
nyughatatlan elméjű emberek ha mi oly dolgot érthetnek innen 
való írásombúl, meghozzák ide s meg is öregbítik, értésére 
leszen az itt való árulónak. *)

Czím : a szokott a fejedelemnek.
Rákóczy kezével: 30. Aprilis A. I. 1643.

Eredeti Batth.-ktár, 5. JV. 4. 358.

V III. 1643. á p r i l  25.
Illustrissime princeps sat. Fidelium perpetuorumque servi

tiorum sat. Az uristentűl áldott legyen nagyságod minden dol
gaiban etc.

Kegyelmes uram, Fogarasban 4. praesentis nekem aláza
tos hívének írt nagyságod kegyelmes parancsolatját adták meg 
20. praesentis, melybűi értem nagyságtokat jó egészségben lenni, 
kit az úristen az ő szent felsége ingyen való kegyelmességébűl 
hosszú ideiglen nagyságtokon tartsa meg, szüvem szerént kévá- 
nom. Én kegyelmes uram az én istenemnek szüntelen nehéz osto
rának sulyságát éjjel nappal szenvedem az rossz köszvény miatt, 
az doctorok addig orvosiának, eret vágattak, vért bocsáttattak, 
az ballábamnak az forgó csonttól fogva alá fiz bokámig semmi 
ereje nincsen csak annyi is, hogy ágyamban maga erejétűl fel
emelhessem, hanem kezemmel kell felemelnem, legyen az ón iste
nemnek szent akaratja, valamire juttat. Kegyelmes uram, nagy
ságod kegyelmesen megbgcsássa, idejekorán nagyságodnak alá

*) Úgy tetszik, mintha az egész postscriptum nem e levélhez tartoz
nék. A levéí praesentatiója (apr. 30.) és a postscriptumban elő forduló : 
»Tegnap múlt két egész hete kegyelmes uram ezen alázatos írásom elkez
désének« sat. kizárják az együvé tartozás lehetőségét, minthogy Itéthy 
ezen apr. 13-iki levelét a fejedelem mart. 27-iki levelének vétele után nyom- 
ián  írta. A postscriptum egy korábban, vagy későbben kelt levélhez tar
tozik. B, S.
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zatos írásom által könyörgök, jövendő ide való oratornak állatá- 
sára helyettem nagyságod kegyelmesen provideáljon, bizony nem 
tudom én kegyelmes uram, csak ez nyáron is mint tudjak én 
ennek az szolgálatnak megfelelnem helyesen, úgy az minemű 
continuatiót kévánjon az itt való állapat. Immár szinte két hol
napja vagyon ennek az aerumnának hogy sine intermissione vexál.

Az gallus orator hivatott vala kegyelmes uram által 
Galatába; kétszer az secretariussát könnyű válaszszal bocsátot
tam, harmadszor egy sched ácskát külde, melyben peramanter 
kérete, hogy menjek által, ne difficultáljam, mert nagyságod 
méltóságos személyét concernálja az dolog, az ura írt Párisbúl, 
az datuma 20. Ianuarii anni praesentis. így értvén kegyelmes 
uram általmenék hozzá, nem az derék kapura menék az maga 
írása szerént, hanem az tenger felől való küs kapura, az hol 
ezelőtti« szoktam ott járni, mihelyt kegyelmes uram juték, maga 
is elombe jőve ugyan jó köz-földnire, nagy böcsülettel láta, 
elsőbe is az nagyságod jó egészsége felől tudakozék, külön-külön 
fejedelemasszonyunk, ifjú urunk s az urfi ő nagyságok egészsé
gek felől is hasonlóképpen; ezenkűl sok szántalan beszédi lőnek 
kegyelmos uram, az ifjú urunk mennyegzeinek lakodalma mikor 
és hűl lőtt, honnan valók voltak az kik jelen voltak az külső 
országokból; az kiket tudhattam én kegyelmes uram, egy néhá
nyat megneveztem, ad suplementum invitatorum talám történtem 
olyat is neveznem, ki netalám ott sem volt, mert nem tudom vala 
megállatnom sok szántalan szószaporítását. Ott is csak az isten 
tudja mint voltam. Hogy látá kedvetlenségemet tovább való 
beszéde meghallgatásra, kére azon, hogy ez includált levelet 
nagyságodnak megküldjem. Kegyelmes uram, mind előforga aze
lőtti miattok való végbe nem vitele akkori elindított dolog is ; én 
immár nagyságodnak abbeli inclinatióját nem értettem, netalám 
penég holott akkor re infecta mulék, nem itílem immár, hogy ő 
nagysága megcselekedje. Panaszolkodék utoljában kegyelmes 
uram llácz István uramra, hogy egy kicsin idő alatt meddig 
felöltözhetett, beteges ember lévén, nem várakozott ő kegyelme, 
szembe nem lehetett, az nagyságod levelét is ő kegyelme meg 
nem adta; de azért én mind elégedendő okot adtam Rácz István 
uram képében, mert én esmertem ezelőtt is őtet, ha csak ilyen 
consultus emberek vannak az híres neves Párisban olyan hatal
mas király mellett, ki netalám rex regum, ott is elfogyott az 
ember, ennek kegyelmes uram sem esze, sem termete.

Az római császár ő felsége internuntiussa 20. die praesen
tis érkezék be ide Konstantinápolyban az uj oratorral, papi 
embernek mondják, nagy-szombathelyi (így) itílem püspök Se- 
repcséni György, senki innen eleikbe ki nem ment, máig nem is 
gazdálkodtak semmit, sem házat nem öltöztettek, ezután mint



6 2 0 BEKE ÉS BARABÁS.

excipiálják, nem tudom kegyelmes uram azt is, első alkolmatos- 
sággal informálom nagyságodat mindenekrűl.

Kegyelmes uram, az mely két 600-zas dram selyem övékét 
parancsolja nagyságod elkészíttetnem, itt azt el nem tudják 
készíteni, ennekelőtte az mely igen vén asszony alioz tudott 
annyira elesett ember, hogy mindennap csak várja halálát, 
Móriában írt egy zsidó hogy elkészítsék, mivel ugyanonnat 
hordják ide fejéren s itt festik meg; nagyságod semmit arrúl 
nem parancsol, mi színű legyen, mennél hamarébb tudhassam; 
az landorfejérvári singnek hosszát sem jgen tudhatjuk nyilván, 
ki egyképpen s ki másképpen referálja. Én mindazáltal kegyel
mes uram két annyi hosszan hagytam hogy csinálják, mint az 
minemű közönséges öveket szoktak itt csinálni, festeni.

Kegyelmes uram, az mely indusa felől kegyelmesen inti
málja megtartanom, ha Xagoj nem volna is denominálva, bizony 
elesmerném, hogy az ő bolondoskodása, mert mindenkor oly 
dolgokat forgat, az ki soha nem volt, nem is leszen; én elhittem, 
hogy más is részes lehet abban, mert Xagoj az helyeket úgy 
az szerént nem tudja, az mint declarálva vagyon. His eandem sat. 
Datae Constantinopoli 25. Aprilis, 1643., hora 11 ante meridiem.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus liéthy in. p.
Czím : a  szoko tt a fejedelem nek.

Rákóczy kezével: 5. M aji A lbae Iu liae  1643. estve 6 órakor.

E redeti.

IX . 1643. m á j u s  24.
Illustrissime princeps sat. Fidelium servitiorum sat. Min

den sok jókkal sat.
Kegyelmes uram, ez immár harmadik alázatos nagyságod

nak való levelem, kiknek az kettőit adták-e meg nagyságodnak, 
nem tudom. Itt való mostani állapat nem szintén helyes; ez
előtt való utólszori levelemben nagyságodat bőségesen tudósítot
tam vala, akkor az minemű hírek folynak vala, az szerént 
írhattam, mostan is csak az szerént írhatom mint auditust, 
mert ha szememmel láttam volna, avagy mostan is nyilván 
tudhatnám s publice beszéllenék, az lehetne igazabb, de mos
tan felette titkos az dolognak mivolta, az Xaszuh passa 
dolga hogy magát nem oltalmazná; ez nyilván való dolog, 
innen az minek szerit tehetik, menten mennek tengeren által 
eleiben, hogy akaratja ellen is vagy magát avagy fejét behoz
zák, de az jancsárságban is az kit által hajthattak nem akar
nak liarczolni, azt mondják, hogyha hatalmas császárnak ellen



sége volna, készek volnának, de olyant nem értnek, mert ha 
ellensége volna, nem jőne szembe császárral, igazságát állatja 
s azért jő, mert csak két avagy három napi járó földnére mond
ják hogy vagyon Konstantinápolyhoz, az hova jött Izmithez, ki 
ha úgy vagyon, ez két—három napokban megmutatódik kegyelmes 
[uram], s valami leszen exitussa az dolognak, azonnal nagysá
godat kegyelmes uram mennél hamarébb informálom. Ma kegyel
mes uram ilyen hírem is jőve (mert magam fel nem mehetek az 
szernyő nagy kén miatt), az vezér az m|uftihoz[ küldött volt, mit 
kellessék ez motusban mit kellessék (így) cselekedni, mert látja, 
hogy vérontás nékűl le nem csendesedik ez mostani rebelliója 
Naszuh passának, ugyan írásbúi mutassa meg azt, ha az Maho
met próféta írásának, kiadott edictumának nincsen ellene, nyilván 
mondják, hogy reá szabadította ilyen conditióval, hogy bo
csássa főemberit Húszain passához, ki hatalmas császár szavá
val intse meg, hogy menjen vissza szovasi *) beglerbégségre, 
melyet adtak volna az helepi passaságért; ha nem akarna meg
térni, másodszor is, harmadszor is az szerént parancsolják meg 
neki, alioquin szabados, fegyverrel is kénszerítsék. Mondják 
azt is kegyelmes uram, hogy császár anyja is küldött volna 
Húszain passához, írta avagy üzente neki, ha nincsen módja 
elindított dolgának véghezvitelében, más útat keressen dolgában, 
mert ez mostani fővezért Ibrahim szultán úgy tartja, mintha 
mind ketten egy csecsömen nevekedtek volna fel. I tt nyilván 
sok külömböző szűbeli gondolatok vannak; én látom kegyelmes 
uram, az buszurman nemzetség is naturaliter observálja: Na
tura hominum novitatis avida. Egy koncz papírosat beírhattam 
volna kegyelmes uram az mennyi szántalan sok ujabb-ujabb hírt 
hallottam, én azokkal nagyságod kegyes füleit nem terhelem.

Mussa passát emlegetik hogy behoznák fővezérségre, de 
én azt sem hihetem, mert ő nálánál sok gradussal feljel halad
ja ez mostani fővezér; mindazáltal bizony nem igen· szeretik 
érette, hogy csak az arnót fiakot promoveálja, sokaknak fizetése
ket elmetszette, még Budáról is igen behozzák az jövedelmet, ki 
ezelőtt (mint mondják) nem is volt, nekem ugyan Muszsza passa 
udvarából való szolga mondá, annyira vagyon az budai mostani 
vezér állapatja, hogy udvaranépének is alig fizethet meg az ott 
való jövedelmekül etc.

Római császár ő felsége itt való emberi vannak mostan is 
csak helyekben, azt senki közülünk nem tudhatni, mikor szaba
dulnak az elmenetelre. Püspök uram itt való megrekesztéstűl igen 
fél kegyelmes uram ; én gyakorta vagyok szemben vele, csak mel
lettem szálláson, egyaránt osztozunk az böcsülettel, ő is eljő 
hozzám, én is ő hozzá.

*) Sivási.

Le v e l e k  és oKikAToft. 621
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Kegyelmes uram, ilyent értettem, hogy Nándor-Fejérvárra 
innen 300 szerémi szekér port és golyóbist szállítottak volna, 
ki ha lígy vagyon, nem ok nékűl vagyon, az sok külömb- 
külömb hírek közűi néha, mikor annak ideje leszen, herte- 
lenséggel megyen napfényre. Valami arra (credibilis personát) 
való nagyságod kegyelmes gondvüselése által oda Nándor-Fej ér
várra talám nem ártana küldeni igen titkon, mert ennyi szántalan 
sok hírek közűi lehetetlen dolog hogy mind hamis volna. Ezen 
órában jövék alá császár divánjábúl, egy szolgám hátrama
radt, nem látta meg mikor eljöttem, ő is utánnam jönni nem 
késett, szemével látta, hogy az lövőszerszámokat császár udvará
ban igen készítik volt, de nem tud senki semmit felőle mondani, 
szernyen titkolják, ember nem mer senkivel szemlátomást be- 
szélleni, begyűlnek vezér kapujára az szokás szerént, de mint egy 
halottas háznál csak itgy ülnek sorban etc. His eandem sat. 
Datae Constantinopoli 24. Maji, 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humilis 

Stephanus Réthy m. p.
Czím : a  szokott a  fejedelemnek.

Rálmczy kezével: 9. die Iu n ii 2 ó rakor délest 1643., in th erm is Gyógy 
havasalji posta.

E redeti, B a tth .-k tá r  5. IY . 4. 362.

X. 1643. m á j u s  27.
Alázatos hűséggel való szolgálatomat offerálom nagyságod

nak mint kegyelmes uramnak. Az úristen nagyságodnak életét 
sok esztendőkig tartsa meg, és mindennemű szent áldásival ru
házza fel az ő anyaszentegyházának ótalmára és közönségesen 
hazánknak, édes nemzetünknek megmaradására etc.

Kegyelmes uram, alázatos írásom által informálhatom 
nagyságodat nyilván, istennek kegyelmes providentiájábúl tegnap 
délután négy s öt órakor itt való félelmes rettegtető állapot 
lecsendesék (így), Xaszuh Húszain passa tegnapelőtt estve min
denestül visszafordította útját, tegnap szinte délkor vötték 
eszekben az császár hadai hogy elment, az nagy egyenetlen köz
tök való confusio miatt csak annyira való vigyázások sem volt, 
hogy arra vigyáztak volna. Bizony, mint veszem eszemben, na
gyobb részének szüvök, elméjek az túlsó részrűl volt, noha 
magok innen voltak személyekben. Az mint beszélik, ha el 
nem ment volna s tüstínt ezekre jött volna, ezeket megverte 
volna, csak igen közel voltak egymáshoz, mint Sárd Fejérvár
hoz, császár hada az tengerparton volt Szkidercn alól egy
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kevéssel, az más fél penég naptámadat felől az mely cseres ma
gas!) hegy vagyon, annak az hátulsó oldalában egy erős völgy
ben, inn ^eg y  néhány sátorát jól látták, kiket le sem vontak, 
mikor visszamentek, ezek csak azokra néztek az sátorokra. Har
mad naptúl fogván mind derekas divanban voltak az tábor
ban császár sátorában, az vezérek mind egyig ott voltak, az 
mufti, kaszeskerek mind az kettő, császár propositiója az volt: 
az ő feje meddég el nem esik, addég vezérnek semmi hántása 
nem leszen; és így szinte délkor tegnap az divanbúl kijővén 
trombitákat fútattak, dobot iittettek, rendelt sergekkel kisere
geitek, egyik sereg másiktúl várakozott, melyik indul meg elő- 
szer, tekergettek, csavargottak az zászlók, Gürcsi Mehemet pas- 
sát praeficiálták vala főszerdárnak, ez elmúlt pénteken nyilván 
mondják hogy könyves szemmel jött ki császár divanjábúl, 
akkor azon nap bocsáták el Musztafa passát az szultána Barian 
passáné urát is, az csak maradott úgy, mint egy megszedett 
szőlő. Mikor immár nagy későre megindultak az sergek, csak
hamar hír jött, hogy elfutott Húszain passa; azonnal 3000 lovast 
válogattak utánna, érik-e el nem-e, ezután mibe marad, újabban 
informálhatom nagyságodat. Nekem kegyelmes uram két szol
gám ott voltak, jó reggel küldtem vala által Szkiderhez császár 
táborában látni, hallani, meddég az sergek megindultak, addég 
mind ott voltak, ezek is egy nehányan egy által-utra fogtak, 
szinte az Naszuh passa tábora helyére mentek, immár akkor az 
sok parasztság az ott hagyott egymást akkor kóborolja volt fel, 
egy nehányat azféle betegeseket, kik ott maradtak volt az tábor 
helyén, le is vágtak, az én szolgáim is egy-egy tevét hajinak volt 
(noha az immár nem én hagyásom), kiért leczkéjeket fel is 
adám, az tevéket elvötték tűlök, magokat is isten oltalmazta 
hogy meg nem ölték az oda érkezett sergekbűl való török[ök].

Helepbűl megindulását erre Naszuh passának úgy tit
kolták kegyelmes uram, hogy mii semmi emlékezetet azfelől 
nem értettünk, hanem mikor ide negyed avagy ötöd napi járó 
földnire jött, akkor lön hírünkkel, akkor mind jancsáragát, az 
spahiákat meg akarák indítani által tengeren, de azok renuálá- 
nak, mivel nem ellenségül jön, hanem hatalmas császár eleiben 
törvényre; csak szintén akkor mene el az jancsáraga vicéje valami 
számoson iminnen-amonnan gyiilvészekkel, császár kertébűl 
való bostancsiákkal, szpahoghlánokkal együtt, azután való nap 
vezér ő nagysága udvaranépe deliái, besliái; mikor oda érkez
tek, magoknak hírt nevet akarván keresni, harcznak mentek az 
Naszuh népével, ezekben nyilván'mondják 65-nél több meg nem 
maradt, azok is holt elevenek, sebeseken hozák meg, 800 voltak. 
Mikor ennek híre derekason megjuta. mintha sindett volna ve
zér oly színtelen vala, mégis minden nap divänt ült, úgy titkolta,
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mintha jól volna. Az állapat végtére nem állhata tovább, hanem 
ez elmúlt szombaton 48 számú lövőszerszámot hordata által ten
geren, maga is minden nap mentest ment által tengeren maga, 
az jancsáragának: miért nem mégy az hadra, azért töttelek em
berré, hogy így cselekedjél, ha el nem mégy, elfogy az életed, 
igen nehezen vehette reá magát, tegnapelőtt mintegy nyakon 
kötve úgy ment által hadastul etc.

Én kegyelmes uram minden héten itt való közönséges híre
ket bővön írhatnék, kiben semmi haszon nincsen, csak elme 
fárasztás, én azzal az nagyságod méltóságos elméit nem fárasz
tóm, terhelem. His eandem sat. Actum in Bizantio 27. Maji, 
anni 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus B-éthy m. p.

P. S. Akármely bő beszéddel exaggeráljam írásomban 
kegyelmes uram ez mostani itt való zűrzavar fluctuáló állapatot, 
úgy meg nem értheti, mint az ki szemével látja; inkább akar
tam volna, akkor bátor nehéz betegség mia ágyamban feküdtem 
volna, mikor ide ez állapatra házamnépétűl eljöttem volt; nem 
egyéb oka kegyelmes uram, hanem illyen nyavalyás béna állapa
tomban nem tudok magamra is provideálnom. Ha az úristen jó 
végét nem adja ez elindított bellum intestinumnak, ha szinte 
egészséges állapatban volnék is, mostan ki sem mernék menni az 
háztúl, az minemű dühös nemzetség ez.

Sokszor hallom itt én az szalontai harcz felől való emléke
zetet, sokan vesztek innen valók is ott, kinek atyafia, jó akaró 
barátja etc.

Kegyelmes uram, ez elmúlt estve hivat vala Zülfikár aga 
hozzá, de megüzenem, hogy nem mehetek, mert tudja jól, hogy 
lóra sem ülhetek, maga hozzám jőve mindjárást, ő neki egy 
esmerő jó akaró főember barátja mondta, hogy Székely Mózesnek 
egy szolgájával amaz rossz hütötlen Szabó Mihály, kit nagyságod 
Bogarasban vasban tartatott, Naszuh Húszain passához mentek 
jó lovakon, ezüstös szerszám volt lovakon, s mostan vele együtt 
vagyon. Ugyan ő beszélé ezt is, hogy innen az mely hadak által- 
menének tengeren Izmit felé, azokat mind hátra hagyta Naszuh 
passa, nem is ment ő csak közel is Izmithez, hanem messze föld- 
nire hagyta balkézre, feltartott az Feketetenger felé, és az Fekete- 
tenger mellett jött mind alá, s ma Szkiderbe jön alá, melyhez 
képest tegnap éjjel költözött által császár is ide Konstantinápoly
ban, ugyan tegnap éjjel hordották be ide az fűről császár lovait 
s mostan istálókban vannak. Tegnap délkor egy szolgám kegyel
mes uram császár díván iában volt, mikor sok számtalan lövőszer
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számokot előkészítettek az császár külső udvarában, mivel az 
czebehann fegyverház is ott vagyon, csak onnan vonogatták ki, 
kik mind készen állnak ott. Summa, soha nem tudjuk kegyel
mes uram, mi karban áll ez mostani itt való állapat. Én nem 
hihetem, hogy innen is nincsen valami biztatása, hogy ilyen 
bátran jön, avagy igen nagy derekas igazsága lehet (s abbúl 
vagyon ilyen bátorsága) élete megótalmazásában. Adja az 
úristen, ennél örvendetesebb hírekkel részeltethessem nagyságo
dat etc.

Az vajdának is írtam kegyelmes uram, hogy mostani álla- 
pathoz képest az postálkodtatást valóban continuáltassa.

Kegyelmes uram, nagyságod kegyelmesen parancsoljon 
Easa uramnak az mü királybiránknak, tudakoztassa meg ott Kéz- 
diben, egy szászfalui legény mikor vetemedett volt házától, ha 
otthon Pálnak hivatta magát, tudhassak kegyelmes uram az 
felől is írnom nagyságodnak, itt magát magyarországinak mondta, 
de mások külömben beszélik etc.

fízím : a szokott a  fejedelem nek.

A fejedelem kezével: y. In n a  délest 2 é rak o r 1643. havasalji posta in 
therm is Gyógy.

K redeti B a tth .-k tá r , 5. IV . 4. 364.

XI. 1643. j u n i u s  25.
Életem fogytáig alázatos hűséggel való igaz szolgálatomat 

ajánlom nagyságodnak mint kegyelmes uramnak. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, alázatos írásom által informálom nagy

ságodat, ez napok alatt alternatim nagyságodnak négy rendbeli 
nekem (alázatos hívének) írt kegyelmes parancsolatit vöttem, 
kiknek continentiáit értem. Hogy az úristen nagyságtokat jó 
egészségben ekkedig megtartotta, az szent istennek az ő nagy 
neve legyen áldott érette, s azon kegyelmességét hogy ezután is 
nagyságtokon fenntartsa, szüvem szerént kévánom, könyörgésem 
által is az szent Pál intése szerént instálok az én istenemnél, 
hogy ennekutánna is hallhassak olyan örvendetes híreket nagy
ságtok felől.

Az Fejérváratt való generalis gyűlésnek is hogy bódog 
exitussa lőtt s ottkünn való állapatok is csendességben vannak, 
istennek nagy hála. Ezek így lévén kegyelmes uram, értem azt is 
nagyságod kegyelmes intimatiójábúl, hogy kegyelmes szemei 
eleiben vévén nagyságod főkapitányság nékűl való árvaságunkat 
kegyelmes provisiójábúl rendelte münekünk Háromszékül főka
pitányunknak és az székelységiiek generalissának az nagyságod 
kedves szerelmes fiát, az tekintetes és nagyságos Rákóczy Zsig-
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mond urainot, melynek subeálására az úristen az ő nagy nevéért 
szolgáltasson erőt, egészséget ő nagyságának, introductiójának is 
örvendetes napját is érhesse ő nagysága jó egészségben, melyben 
ő nagyságát az úristen sokáig tartsa, ótalmazza meg, amen.

Az tigrisbőrökre kegyelmes uram és párduezbőrökre nagy 
gondom volt felkerestetni, tegnap magam is lóra ülvén jó köz- 
földnire mentem vala, 16 tanáltam egy helyen, ha szebbet nem 
tanálni, azokban vagy hatot illendő árán elvehetni. Tigrist kettő
nél többet kegyelmes uram nem tanáltam máig, nyolczvan- 
nyolczvan talléron tartják, meddig az nagyságod ide küldendő 
hívét beküldi, mindennap tudakoztatom, netalám ez közben 
valahunnan hoznak.

Az szent-péteriek protectionálissát kegyelmes uram ím ki- 
küldtem az curlandiai herczegnek való salus conductussával 
együtt. Soha bizony csak egy dolgomban is annyi búsulásom 
nem volt kegyelmes uram, mint abban, meddég kivehetőm, mi
nemű dologgal circumveniáltuk az vezért, annak megírásával az 
nagyságod kegyes elméjét nem fárasztom, 6 tallérral igen nehe
zen végeztetőm el az két levél taxáját, azt objiciálta az teszkere- 
csia, hogy örökös levél az szent-péterieké, csak attúl huszonöt 
tallér kellene, egy pár kést is igírtem neki kegyelmes uram.

Római császár ő felsége internuntiussa elmenetele felől, mely 
napon és mivel ment, arrúl nagyságodat eléggé informáltam, 
most sem tudok egyebet írni; ő nem volt oly instructióval, hogy 
valamit concludálhatott volna az portával, karácson napig főkö
vetet várnak ide, ha jő. Kegyelmes uram, én innen két fascicu- 
lumban küldtem (az itt való mostani residens és az elment inter
nuntius kérésekre) leveleket oda fel való küldésre, küldte-e meg 
az vajda ő nagysága, nem tudom, nem egyszersmind küldtem, 
hanem külön-külön, nem látok semmi emlékezetet az nagyságod 
méltóságos leveliben is felőle.

Ha ottkünn esős idők járnak kegyelmes uram, itt nyilván 
nagy szárazság vagyon, itt az váras körűi hó elmenetele után 
majd semmi eső nem volt.

Az öveket kegyelmes uram az hűl csinálják, meg nem 
hozák, nem tudni, mi színűén kellessék megfesteni, nagyságod 
kegyelmesen ha nem informál rúla.

Hogy kegyelmes uram az széplaki és telkibányai dolgot is 
nem sollicitáltam volna, abban is bizony semmit nem praetermit- 
táltam, de azokra az vezér csak ilyen gyengén resolválá magát: 
Immár régen mazurrá töttük az gyulai béget, egri szpahiának 
neve is nincsen ki volt, s ha volna is, immár az régi dolog, ujo- 
nába kellett volna ahoz látni. Én az budai vezérre nem akarók 
kegyelmes uram panaszlanom, hanem csak gyengén mondám ő 
nagyságának, hogy akkor nagyságod megtaláltatta volt felőle ő
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nagyságát, igírte volt is magát megszabadítani, de csak abban 
maradt.

Tudom kegyelmes uram, az vajda régen informálhatta 
nagyságodat az Naszuh passa Oroszcsikban való megfogattatása 
felől, ide 13. die praesentis hozák be az fejét vezér házában, 
ekkor ott voltam, de mint értettem kegyelmes uram, ide az vezér 
csiflikibe majorjába az váras kapuja Top-kapu előtt közel az 
drinápolyi bosztancsi passa elevenen hozta volt, estve késén az 
vezér oda ment ki és szembe lévén vele meddég akart, erős kín
zás után megfojtatta, azután császár külső udvara kapuján belől 
harmadnapig ott bevere az feje; annakelőtte az nagyobb öcscsét 
is megfőj tatá.

Kegyelmes uram, tegnapelőtt érkezék ide az híre, hogy az 
francziai király megholt, az angliait is mondják, de ez bizonyta
lan ; írn látom az nagyságod kegyelmes parancsoló levelében is, 
hogy azon hír spargáltatik ottfenn is.

Kegyelmes uram, Száva Mihály kiérkezését értem az nagy
ságod mai megadott kegyelmes parancsolatjábúl ex curia Devensi
11. praesentis sine subscriptione exhibitae; ebben is kegyelmesen 
parancsol nagyságod az hálók elkészíttetése felől, ez jövő hétfőre 
egyiket elkészítik kegyelmes uram, eddég 40 litra selyemet köt- 
tek fel, litráját kétszáz húsz oszporán alkudtuk, netalám mégis 
kegyelmes uram kévántatik hozzá valami kevés. Az úristen sat. 
Actum Constantinopoli 25. Iunii, 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor humillimus 

Stephanus Kéthy m. p.
(Jzím : a  szokott R ákóczynak.

A  fejedelem kezével:  8. Iu lii  A lbae Iu liae  1643. Száva havasalji vajda 
m agyar secretariussa 12 órakor délest.

E redeti.

X II. 1643. o k t ó b e r  7.
Életem fogytáig való igaz tökéletes hűséggel való szolgála

tomat offerálom nagyságodnak. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, Eogarasban, Szombatfalván 21. Septem

bris proxime praeteriti nekem írt kegyelmes parancsolatját vöttem
2. praesentis reggel, kikben nagyságod kegyelmesen mit parancsol
jon, értem. Vezér ő nagyságával sok distractiói miatt negyed napig 
szemben nem lehettem, minden nap estig ott kellett mulatnom, mert 
császár ottan-ottan hivatja, az nap is rövid. Ez elmúlt hétfőn és 
kedden voltam szembe ő nagyságával igen jó alkolmatossággal, az 
nagyságod levelét praesentálám, salutálám, kit igen böcsületesen

40*
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jó kedvvel vön, azelőtt egy nappal Zülfikárral törökül meg for- 
dittattam vala hamarább való válaszadásáért s mindjárást ágál
tuk Zülfikárral csak az annuentiát sok ahoz illendő szókkal, 
kikre ő nagysága igen rövideden csak két szóval resolválá magát: 
Ezt nekem hatalmas császárnak értésére kell adnom, külömben 
nem lehet. Az Szombatfalváról írt nagyságod kegyelmes paran
csolatját is az vezérnek proponálám azon alkolmatossággal, mit 
írtak lőtt légyen nagyságodnak Magyarországbúl, arra is kegyel
mes uram ilyen választ tőn nekünk: írjátok le, beviszem hatalmas 
császárnak. Ez volt ez elmúlt kedden. Mü haza jövénk az agával 
s tegnap éjjel kegyelmes uram megfordittatám törökül csak az 
meritumát, s ha meg nem csendesednék, annak mi effectussi lehet
nének s nagyságodnak is arra de necesse illendő gondviselésének 
kelletik lenni, s tegnap reggel én jó idein felmentem s az divau
ból idein kijőve vezér s mihelyt az palota ajtaján belépők, azon
nal megláta, egy törököt kegyelmes uram (ki legbelső embere, 
Reczep aga neve) hátrakülde s behivata immediate, sietséggel én is 
bemenők az török után sok ajtók által az legbelső, kicsin, titkos há
zában vünek, az hűl csak egyszer voltam, mihelyt kegyelmes uram 
belépém az ajtón, ón azt gondolám, talám még beljebb visznek, nem 
tagadom, bizony megfélemlém, mi lehet annak az oka, az belépés
ben az vezért meg nem láttam hogy az ajtófélen ült volt le egy 
keresztyén formára csinált székben, megszólíta maga, három 
lépéssel mentem volt elébb jó távol elibe menék, kezével inte, hogy 
közelebb álljak, senki egy is több benn nincsen, ugyancsak hogy 
az mentém nem érte meg köntösét oly közel állata- magához, az 
Reczep aga, ki behiva, távol az ajtóban állott s csak lassújába 
kezde velem törökül kezde velem beszélem, süvegem levéve előtte 
állok, elsőbe azt mondta, hogy süvegemet tegyem fel, de én nem 
értettem úgy hogy feltegyem nagy félelmem mia, az Reczep aga 
az ajtóbúi oda futamodék hozzám, s ragadá az süvegemet s 
fejembe tévé maga, s ezzel kegyelmes uram küs bátorságot vők, 
szavainak exordiuma ez lön: Immár ugyan sok ideje hogy itt 
lakói kapikihaja s tudhatsz törökül; arra meg tudók felelni, hogy 
nem tudok s mosolyodék ezen. Bizonnyal írom nagyságodnak, 
sokáig examinált hogy törökül beszéljünk, nem lön mit tennem 
kegyelmes uram, én bizony megesküvém törökül, hogy csak imigy- 
amugy (bipara) értek egy-egy keveset, s ebben nem laedáltam 
conscientiámat, mert az igaz, s megszűnők az examinatióbúl s 
kiáltá Reczep agát, gyorsan eléugrék, s mondá: Hidd be amaz 
gyermeket, s meddig az bejöve, csak ketten vagyunk vezérrel 
mint két néma, ő azért ugyan reám néz s mosolyog. Bejöve 
kegyelmes uram az inas mintegy tizenkét esztendős, neki fejére
déit, vagy volt nekem félelmem vagy nem, de az nyavalyás félig 
megholt vala, úgy ijedett vala, elsőbe én kérdőm az inast: Tudsz-e
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jól magyarul; arra ő semmit nem felelvén, az vezér tolniácsol- 
tatni kezde vele, soha annál egyebet nem tuda megmondani, 
hanem csak micsoda várát akarják (nagyságodat követem) 
Rákóczynak elvenni, de azt is igen haesitálva tudá kimondani, 
mert szinte elfelejtette az magyar szót; én az mint tudám kegyel
mes uram oda hányám egy nehány szavaimat vezérnek, hogy az 
inas magyarul majd semmit nem tu d ; kérdé, hogy hűl vagyon 
Zülfikár; mondám neki, szintén eljő. Az gyermek elmene, ismét 
csak ketten vagyunk s monda: Ezután ha mi levelet hoznak, ide 
én kezemben hozd; ennek mi lehet az oka kegyelmes uram, én 
nem tudom, én azért ezt nem mondtam meg Zülfikárnak, sem is 
mondom meg ezután is, egyéb okát nem gondolhatni, netalám 
suspicál valamiben hozzá. Immár kegyelmes uram ezek után ki- 
térék vezértűi, tehát mégis el nem jött Zülfikár, magam szolgá
mat küldtem utánna s nagykésőre jőve el, de ismét újabban 
behivata s azt parancsolá, mindjárást postát küldjék nagyságod
hoz, az főkövetet az adóval együtt mindjárást bocsássa nagy
ságod, ez két—három nap alatt császáriul választ hoz ő nagysága. 
Immár kegyelmes uram mit ad az úristen, ez héten elválik, kit 
nem reménlhetek, hogy az vezér ennyiszer való szavait megmá
solná, ehez képest kegyelmes uram Makai uramat úgy kelleték 
elküldeném ; Zülfikár is hogy azután feljőve, ő tűle is ezent üzené 
az adó administratióját és az követ bejövetelét. Én kegyelmes 
uram az nagyságod kegyelmes egy nehány ízben való informa- 
tiója szerént az gallust sollicitáltam minekelőtte vezérrel 
szemben lőttem, hogy immár velünk együtt conveniálja vezért, de 
soha nem cselekedé, az urátúl mondja hogy vár az ő magavü- 
selése kegyelmes uram. Idem per idem etc. His eandem sat. 
Actum Constantinopoli 7. Octobris circiter horam 12, anni 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Kéthy m. p.
Czím ; a  szokott a  fejedelemnek.

Rákóezy kezével: 16. die Octobris estve 7 s 8 ó ra  között 1643.

E redeti.

X III. 1643. o k t ó b e r  18.
Georgius Eakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
7. die praesentis mensis nekünk írt kegyelmed levelét ez 

elmúlt estve 8 óra után vöttük vala el. Micsoda höcsülettel vötte 
ő nagysága levelünket, s kegyelmedet is mely vidám orczával s 
mosolygó ajakkal látta s beszélt ő nagysága kegyelmeddel, azt
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mind az ő nagysága hozzánk való jó atyai indulatjának s aka
ratjának tulajdonítjuk. Az úristen ő nagyságát hozzánk való 
igaz jóakaratjában nemcsak megtartsa, hanem nevelje is, melyért 
mi is lehessünk hálaadó fia ő nagyságának. Nem csudáljuk, hogy 
kegyelmednek félelme volt, de jó végét látja annak is kegyelmed. 
Az főkövetek beküldéséről kegyelmed ő nagyságát bizonnyal 
informálhatja, hétben kelve megindítjuk fogyatkozás nélkül, meg 
is leszen hagyva, ne is mulatozzanak; adja isten, szerencsés órá
ban mehessenek be s kegyelmedet is találhassák jó egészségben.

Luppul vajdának nyughatatlanságán valóban csudálkozunk, 
s ha úgy vagyon, mint kegyelmed értette, állhatatlanságán is, 
holott minap Barcsai Ákos uram által ar.ra offer álja vala ma
gát, csak segítsük hogy lehessen liavasali vajda, maga költségén 
végben viszi, megöleti Székely Mózest, és azzal is elhiteti, hogy 
igaz jóakarónk akar lenni. Erre az lőtt válasza: mi nem kíván
juk, holott ha mi azon akartunk volna igyekezni, talám mi is 
végben vihettük volna, de azt istenre támasztottuk. Másikra, 
hogy az portán nekünk derekas hitelt szerez, és oly ártalmas 
tanácsát jelenté meg ellenünk valót az portának, kin csak elál- 
mélkodánk. De mi bizony emberül választ tőnk neki, intettük 
szép ratiókkal, legyen csendességben, olyan szép két országát 
hatalmas császárunknak ne igyekezze pusztítani; de úgy vesz- 
sziik eszünkben, annak semmi helye nincsen nála. Mi csudáljuk, 
az fővezér ő nagysága hogy hiszen neki, mert ő most csak egy 
vajdaságot bírván, ím még sem nyughatik, s ha az kettőt bír
hatná, annál inkább nem nyughatnók, s oly háborúságot indít
hatna, ki /nem könnyen csendesedhetnék le. Még azt is mondta 
Barcsai Ákosnak, hogy tudjuk-e mi, tavaszra kelve hatalmas 
császárnak hada íeszen ? Kire midőn Barcsai uram azt felelte 
volna, halljuk mi is hogy készület volna, de híre az, kozákokra 
menne hatalmas császár hada, arra azt feleié, nem megyen oda, 
hanem másuvá, s elsőben is Máté vajdának s nekünk leszen 
hírünkkel. Immár kegyelmed is ezeket jól considerálván itíleti- 
ben veheti kegyelmed, ki legyen ő. Úgy vagyon, isten oltalmazzon, 
mi egy hatalmas monarchaságot igazgató, hatalmas, nagy expe- 
rientiáju vezérnek adjunk tanácsot, de bezzeg ha mi ő nagysága 
volnánk, csak meg kellene nekik hagyni, egyik is másik is ülne 
veszteg, ne szereznének háborúságot mindenik közűlök igaz hű
séget viselvén hatalmas császárunkhoz, s adnák meg az mivel 
tartoznának ő hatalmasságának, s így az szegéhységet is inkább 
építenék, mintsem pusztítanák. Ezeket mi csak kegyelmednek 
írjuk pro informatione s nem azért, hogy mi reá vádoskodjunk, 
mert míg egyéb lehet benne, el akarjuk azt távoztatni.

Az felső állapatokról ujobbat nem hallottunk. Az kassai 
generalis igen megcsendesedett, inkább félnek tőlünk; bizony
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uram most csak 5000 vagy 6000 emberrel is nagy dolgot vihet
nénk végben, ha úgy kellene lenni. Az ő felsége armadájával 
Glallas az svédek ellen, mi úgy értjük bizonnyal, inkább defen
sive mintsem offensive viselné magát; hihető, rövid nap meg is 
fognak harczolni, mert Koningsmarknak is meg kellett eddig 
egyezni Torstesonnal. Cui de caetero sat. Datum Albae Iuliae 
die 18. Octobris, anno domini 1643.

E g ykorú  m ásolat, Szalárd i írása.

XIY. [1643. o k t ó b e r —n o v e m b e r ? ]

Az vezért kegyelmed mi szónkkal becsülettel köszöntse s 
szép intésit is köszönje meg, s mondja meg kegyelmed, mi 
hatalmas császárunkhoz igaz hűséggel vagyunk, az ország bé- 
kességes állapatban vagyon, s minden statusoknak szabados 
állapatjok vagyon, törvéntelen senki nem háborgattatik; mind- 
azáltal kegyelmed az ország szabadságát s állapatját az sze
rént ne disputálja az vezér előtt, az mint kegyelmed írja az vezér 
szavai után.

Minemű levelet írtunk az vezérnek, kegyelmednek mássát 
küldtük, szavait viselje ehez képest az vezér előtt kegyelmed.

Az magunk birodalmával mi igen contentusok vagyunk, 
senkivel nem háborgunk, Luppullal is jó szomszédságban élünk, 
csak ő is tartaná ahoz magát, ő hatalmassága országa lévén 
Moldva is, csak Luppul is értene egyet velünk, minden jó aka
rattal, oltalommal lennénk neki, ha kévántatnék; hatalmas csá
szár ellenségi ellen semmit mi az vezér ő nagysága híre és jó 
tanácsa nélkül nem akarunk cselekedni, oly igen megnyugodtunk 
mi az vezér jó akaratjában, ez az oka, hogy minden szükséges 
dolgainkat ő nagyságának értésére adjuk, ő nagysága ezt az 
mi nagy bizodalmunkat ne neheztelje.

Ne gondolkodjék az vezér ő nagysága, hogy soha teljes 
életünkben az fényes porta hűségétől mi eltávozzunk, látjuk 
jól mi azt, honnan lehet ez szegén hazának s nekünk is békessé- 
ges megmaradásunk, másnak is tanácsot adhatunk mi erről, csak 
ő hatalmassága tartson meg kegyelmességében, nemzetségről 
nemzetségre az ő hatalmassága s fényes porta hűségében aka
runk élni és halni.

Az adót készítjük s idején korán beküldjük főkövetünk 
által szokott ajándókinkkal, abból fogyatkozás nem leszen; az 
adó mellett s szokott ajándék mellett az vezérnek más illendő 
ajándékot is küldünk, csak ő nagysága is az vezér jó akaratjá
ban tartson meg bennünket, s csendes fejedelmi állapatunkban 
oltalmazzon gonosz akaróink ellen, egyéb dolgainkban is legyen
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mellettünk ő nagysága, holott már hatalmas császárunk után ő 
nagyságát választottuk főgondviselőnknek s oltalmazónknak.

Az ország békességben nyugszik, mind három nemzet az ő 
régi törvénye s szokása szerént való szabadságiban él,istennek hála 
hatalmas császárunk jó szerencséjére az országban minden ren
dek jól vannak, szabados életek vagyon, az ő házokban békes
ségben nyugosznak, munkájok után az mit keresnek, aval szaba
doson élnek, istent imádnak hatalmas császárunk s az vezér 
egészségéért is.

Igen szükség kegyelmednek az persa követtel való tractá- 
jokra is vigyázni, s mivel expediálják, expediálások után az por
tán micsoda állapat avagy készület fog következni, császár 
jöhet-e ki Drinápolyban, az vezér alattomban való készülete is 
hova s merre néz, értekezzék.

Azák felől, kit isten távoztasson, ha valami jó hírek érkez
nek, arra az hírre nézve is micsoda indulat és állapat fog követ
kezni, erre is kegyelmed igen-igen vigyázzon s bennünket tudó
sítson róla.

Az bosnai passát mondják, már Eszéknél lenne; több 
tengeren innen való hadakat ültettek-e fel és készítnek-e, arra is 
vigyázzon kegyelmed.

Székely Mózesre vigyázzon kegyelmed, biztatják-e valami
vel az nagy emberek közzűl, avagy csak azon előbbeni állapattal 
vagyon.

Tudósítson arról is kegyelmed, isten bevivén fökövetünket, 
az legbelső emberek közzűl vagy kettőnek extraordinarie kinek 
kellene ajándékot küldenünk olyaknak, az kiknek császár előtt 
jó akaratj okkal élhetnénk, efficiálhatnának is dolgainkban csá
szár előtt, ha adnánk, ne lenne híjában is.

E red e ti töredéke a fejedelem  kezével, B a ttli.-k tá r 5. ÍV. 5. 33'/a.

XY. 1643. 19. N ο V e m b r i s A 1 b a e I  u 1 i a e.
4. die praesentis írt levelét kegyelmednek Száva Mihály 

postánk nekünk 15. die délest 2 órakor adta vala meg, értjük, 
18. die Octobris írt levelünket mikor vette volt el kegyelmed. Az 
főkövetink, u. m. Seredi és Keőreössi uramék eddég az Dunán 
általmentek, s sietni is fognak az mennyire a reméntelen nagy 
kemény telünk engedi, kinél mi még soha külömbet nem értünk, 
mert itt Fejérváratt is vagyon közel szár-középig való hó, az 
Marus is csak 4 nap alatt is által fog állani, ha így tart az ke
mény hideg üdő. Utánnok is írtunk Seredi uraméknak, éjjel 
nappal siessenek menni.

Lupul vajdának Torna nevű bojér követe itt vagyon, ki 
miben járjon, más alkalmatossággal kegyelmednek megírjuk.
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Úgy veszszük eszünkben, ő mind pénzével, igíretivel azon akarna 
lenni, az fényes portával Máté vajdát kivettethetné székiből; 
azzal is biztatja magát, már meg is volna engedve s mihentest 
az tavaszi üdő eljő, annyi török, tatár hadakat rendelnek melléje, 
valamennyit kéván; így vagyon-e vagy leszen-e, kegyelmed ott- 
benn értheti inkább meg, s az üdő is fogja megmutatni; mi most 
is arra intjük, nyugodjék veszteg, hatalmas császárunk ilyen szép 
csendességben nyugovó országát ne zavarja fel, az szegénységet ne 
pusztítsa, várjon istentől s hatalmas császár kegyelmességétó'l, 
de alig hiszszük, hogy ennek a mi jó tanácsunknakrhitelt adjon. 
Mi bizonnyal írjuk kegyelmednek, soha Barcsai Ákost egyéb
ért hozzá nem jártattuk az egy Ragzivil herczeg dolgánál, ke
gyelmed az vezérnek ő nagyságának igen helyesen felelt volt 
kérdésére, mert úgyis volt az dolog; kegyelmed sohult azért 
csak elő se hozza ez Lupul magaviselését külömben, hanem ha ő 
kezdene mi ellenünk valamit mozdítani. Az Moldovából bement 
két legény felől ennél külömben kegyelmed nem tudósított, de 
tudtuk mi, mikor Jászvásáron az vajdánál voltak s el is mentek 
onnét oda fel, kémségben jártak, ügy értettük.

Miben legyen ez mostani előttünk álló dolgunk, azt is ért
jük s kegyelmesen is vettük kegyelmed industriáját s fáradságát, 
s annál inkább az vezérnek ő nagyságának hozzánk való nagy 
atyai szeretetit s jóakaratját, kiért minden üdőben mi is háladó 
s kedveskedő fiai akarunk lenni, ő nagyságának. Immár is az 
nagy istennek áldásából olyan karban lévén az dolog, azon kel
lene kegyelmednek lenni, mennél hamarébb az két oláh vajdákra 
szerezzen erős parancsolatokat, ki úgy lenne írva, valamikor mi 
megküldjük hatalmas császárunk parancsolatját s kévánjuk, se 
órát, se napot nem várván mindjárt indítanák mellénk ki-ki 
közűlök az ezer-ezerjó lovast, s küldené ki kegyelmed; ez mel
lett az egri passának, tömösvárinak, gyulai, szolnoki, hatvani s 
több közel való végvárakban levő bégeknek, agáknak is kellene 
parancsolni ugyan ez szerént mind az Oláhországokra, s az bu
dai vezérre is ő nagyságára, lenne jó akarattal s meg ne akadé- 
kozná eljöveteleket az vitézeknek, mivel csak mind közel vannak, 
minden akadékok és kár nélkül eljöhetnének s segíthetnének. Jó 
volt volna kegyelmednek Zülfikártól azt is megérteni, micsoda 
levelet akart az vezér nekünk Íratni, mi volt tenora, kit igen 
szükséges lőtt volna értenünk; ezután is érte legyen kegyelmed, 
végire mehessen és tudósíthasson róla.

Mi római császárnak egyébre hittel kötelesek nem voltunk, 
sem tovább, hanem csak addég, míg az mi nemzetünket mind 
szabadságában megtartja, s az mi velünk kötött békességet is fel 
nem bontatja vagy bontja, s hatalmas császárunknak tartozó 
hűségünk ellen is az nem leszen.

LEVELEK ÉS OKIRATOK.
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Úgy vagyon, az üdő most bizony keményen viseli magát, 
de az nagy hatalmú isten csak engedje valamennyire való lágyu
lását az üdőnek, mi az tavaszt nem várjuk, annál is inkább, 
hogy értjük már hatalmas császárunknak hozzánk való nagy 
kegyelmességét, kiért az úristen sok ezer napokkal sokasítsa 
számát napjainak.

Bizony dolog, ha mi az gallus oratorlioz nem bíztunk 
volna, eddég mi sokkal elébb volnánk, de ő tűle vártunk, kivel 
elég kárt is tón az egész confoederatusoknak; de ut ut sit, így 
tetszett az úristennek s úgyis kellett lenni. Az mi hozzánk jött 
svédek követe hétbe kelve beindul, de kegyelmed ne jelentse 
senkinek, az gallushoz megyen, s ha kévántatik, az vezérrel is 
szemben leszen.

Az vezérnek adandó húsz ezer tallér megadásról, sőt az 
császárnak is, leszen követinknek elégedendő tanúságok, meg 
fogja kegyelmed ő kegyelmektől érteni. Az több dolgokról is elé
gedendő tanúságot adtunk Seredi uramnak.

Az bement lengyel követ nem derék ember, az hatmannak 
csak vicetábormestere; az kik vele mentek, azok látásnak, hal
lásnak okáért mentek be.

Az annuentiáról írott levél mint legyen, leszen arról is 
Seredi uraméknak tanúságok és az summáról is. Jól cselekedte 
kegyelmed, hogy feljebb császárnak tizennyolcz ezernél, az ve
zérnek húsz ezer tallérnál többet nem ígért.

Hihető, az német agens azért költözött oly közel az gallus 
lakó helyéhez, hogy lásson s érthessen ; s másoktól ám értsenek, 
de kegyelmedtől iidőnap előtt ott semmit sem. Az micsoda kö
vetséggel jött volt Kéri János hozzánk, arról már kegyelmedet 
tudósítottuk.

A fejedelem kanczelláriáján írt egykorú másolat.

XYI. 1643. d e c z  e m b e r  10.
Alázatos igaz hűséggel való szolgálatomat offerálom nagy

ságodnak sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, secunda Novembris Fejérváratt írt nagy

ságod kegyelmes parancsolatját adta meg Seredi uram ő ke
gyelme 5. praesentis, melyben nagyságod kegyelmesen parancsolja, 
hogy főkövet uraimmal ő kegyelmekkel együtt menjek ki innen. 
Én kegyelmes uram az nagyságod kegyelmes parancsolatjának 
alázatos obsequiumára kész vagyok; ha penég itt ő kegyelmek
nek mulatások történnék, mivel feles magammal vagyok, az széna 
is felette drága, 13 az lovaim, kiket el nem adathatok, költségem 
igen elfogyott, ha nagyságod kegyelmességét nem mutatja abból 
is hozzám.

Semmi mostani újabb hírt írni nagyságodnak nem tudok.
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Ez elmúlt estve érkezék be császár ő felségének internuntiussa 
Szelepcsényi György az budai vezér emberével, vezér kapujárúl 
szinte akkor indulék el kegyelmes uram, mikor beszállíták az 
budai vezér szárújában, az vezér ő nagysága szomszédságában, 
mely csak kapuja előtt vagyon, senkit be nem bocsátnak oda, 
jancsárokot rendeltek oda, az császár ittvaló residensét sem 
bocsáták be hozzá. Mivel jött kegyelmes uram, senki még nem 
tudja. Az egyéb dolgokról tudom főkövet uraim ő kegyelmek 
nagyságodat kegyelmes uram informálni nem praetermittálják, 
miben vagyon mostan az dolog.

Ma kezde examinálni Keőreössi urain, bogy az annuentiát 
csak az hét vármegyérűl tractáltam vezér előtt avagy Magyar- 
országról, Zülfikár is ott vala szemben; én megmondám csak 
egyáltaljában, hogy én Magyarországra való szabados kimenete
lét ágáltam az aga által, kiről mindjárást kegyelmes uram 
írásomot exhibeálám, ki ellen csak egy szót sem tőn Zülfikár 
aga contrariumot; mint veszem eszemben, az annuentiárúl levelet 
íratott immár, de separálni akarják az hét vármegyét az több 
részektől, az kit bizony kegyelmes uram nem egyéb okért akar
ják cselekedni, hanem hogy az kétszáz ezer forintot administrál- 
tassák római császárral, mivel immár az foedus szerént eltölt az 
húsz esztendő, annakutánna pro se occupálni akarja az török 
az több részeket. Ezt kegyelmes uram bizony csak mostan szer
zettek. Némely nap Zülfikárral kegyelmes uram ugyan házánál 
beszélünk vala ezen dolog felől, történe azt mondám, hogy Du
nán túl való része Magyarországnak maradjon hatalmas császár
nak, látám, hogy megbáná abbeli szavát is. Ma mentünk vala 
kegyelmes uram az muftihoz, az honoráriumát vivők meg, jó 
kedvvel fogada és mondá azt is, vezér ő nagysága ma ment volt 
hozzá s igen jó akarattal vagyon nagyságodhoz, ki felől ez barian 
után többet beszélünk. His illustrissimam celsitudinem vestram 
sat. Datum Constantinopoli 10. Decembris vespere, anni 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
Czím : a szokott Rákóczynak.

A fejedelem kezével: 22. Decembris Albae Iuliae 643. reggel 5 órakor 
Horvát István étekfogónk.

Eredeti.

XVII. 1643. d e c z e m b e r  12.
Igaz alázatos hűséges szolgálatomat offerálom nagyságod

nak sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, mikor immár minden részében végben
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ment volna az dolog, maradt vala hátra az leveleknek kiadása, 
kit az vezér ő nagysága halasztott vala az követ uraim ő kegyel
mek bejövetelekre, igíreti szerént ő nagysága azt is praestalá. 
De az mint veszem eszemben, Zülfikár agának az mely levelet 
kiadtak, abban separálták az hét vármegyéket az több részéiül 
Magyarországnak, ki úgy vagyon-e nem tudom, nagyságod 
méltóságos személye eleiben itílem mostan Maurer uram sógo
rom kiviszi. Csak tegnapelőtt estve is ezen dolog felől alázatos 
írásom által informáltam nagyságodat, Körösi uram, *) mit 
objiciála nekem, hogy vezér ő nagysága előtt csak az 7 vár
megyéket ágáltam seorsim, honnan vötte lőtt legyen ő kegyelme 
azféle szókot nem tudom, hogy ilyen bátorságoson, ratio nékűl 
gyalázatomra nézendő szókat forgat; neheztelem igen, hogy az 
más ember szolgálati ában valami vétket találjon azon iigyeke- 
zik. Ez includált írásombúl kegyelmes uram nagyságod kegyel
mesen bölcsen itíletet tehet, mert legelsőszeri exordiuma az 
annuentiárúl való tractatusnak ekképpen kellett lenni az törökül 
való megfordításában s ezt vitte be is ő nagysága császárnak. 
Pro rei veritate ezen indusát ha nagyságod Zülfikárnak vissza
küldi is, igen akarom, netalám azt gondolta, hogy elveszett, sem
mit én el nem vesztettem kegyelmes uram az minutáimban, sem 
penég nem exorbitáltam az nagyságod nekem kegyelmesen kül
dött instructióitúl. Kegyelmes uram, ha sokáig haladna az 
követ uraimnak ittbenn való mulatósok, én az nagyságod kegyel- 
mességébűl innen kimennék, immár elegen vannak ő kegyelmek 
ennek jó végben való hagyására. Postremum illustrissimam 
celsitudinem vestram sat. Actum Constantinopoli 12. die Decem
bris mane, anni 1643.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
- Czím : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

X V III. [1643. deczember 12 körül].
A z f ő v e z é r  ő n a g y s á g á h o z .

Nagyságos uram, az'én kegyelmes uram az méltóságos 
erdélyi fejedelem Rákóczy György írása által való parancsolat
já t küldte nekem, hogy nagyságodat megtaláljam ez alatt megírt 
dologbúi, mely ennekelőtte is Mehemet passa vezérségében is 
forgott az fényes portán. Az én kegyelmes uram Magyarország
nak is egyik főtagja lévén, nemcsak maga személyében, de eleőb-

*) Titkos jegyekkel,
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ben s főképpen az istennek dücsőségére nézendő dologban az 
mii vallásunkban s hazájának, nemzetségének szabadságában 
igen megbántódott, erőszakkal, kételenség alatt kénszerítik az 
pápista hütre, mert az egész Magyarország rendi mind egy val
láson való hűtőn vagyon, csak egy nehány urak és főemberek 
pápisták. Mivel azért mostan az úristen alkolmatosságot muta
tott volna, kihez hasonló nem volt s nem is leszen, az én kegyel
mes uram hatalmas császárunknak igaz hűséges szolgája készen 
vagyon az szolgálatra, s nagyságod ő hatalmasságánál legyen 
minden jó akarattal, segétséggel, kegyelmesen engedje meg 
kimenetelét Magyarországnak édes hazájának s nemzetségének 
az nagy Ínség alól megszabadítani, terjedjen hatalmas császá
runknak fényes birodalma az én kegyelmes uram ő nagysága 
hűséges szolgálatja által, ezt hozzáértvén, az fényes porta mint 
Bethlen Gábor mellé, segétséget is adjon az én uramnak ő nagy
ságának: Vaszilia vajda, Mátlié vajda, budai vezér ő nagysága, 
egri passa, themesvári passa, Lippárűl, Gyulánál, Szolnokból, 
Esztergomról, Kanizsáról, és valamikor az én uram ő nagysága 
azoknak hatalmas császárunk parancsolatját megküldi, azonnal 
késedelem nékűl az én kegyelmes uram mellé, az hova kévántatik 
s mikorra, fogyatkozás nékűl jelen legyenek etc.

Ezek után uram ő nagysága azt ír ta : Ebben úgymond az 
aga sokat szolgálhat az levelek kiíratásában, mikor az leszen.

Az Kemény János uram írása ez, kit nyilván tudom hogy 
az ő nagysága parancsoló tanácsából ír ta : Noha vannak nemcsak 
testi, hanem lelki dologbeli megbántódásink előttünk, de ha 
mindazokat hátrahagynánk is, oly igen megháborodtunk mü az 
római császár birodalmabeliektől, holott az mü jószáginkból 
immár egy nehány faluk telepedtenek Szakmár és Szobolcs vár
megyékben, az honnan csak egyet is vissza nem hozhatunk, 
annyi faluinkat pusztították el az hódlottságon is, kit egyáltaljá- 
ban el nem szenvedünk, mozdítanunk kell valamit; az sok csa
vargóknak is alá s fel járásokat mind nekünk tulajdonítják 
erdélyieknek.

Uram kegyelmed ennél is helyesben, jobb értelemmel ügye- 
kezzék leírni az mint csak ez estve is jelentém kegyelmednek. 
Az szent istennek áldása legyen az kegyelmed ebbeli munkáján, 
elmélkedésén.

R éth y  u tasító  följegyzásei ta lá n  Z ülfikár szám ára.
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Maurer Mihály portai követsége. *)

I. [1643. o k t ó b e r  28 ut án] .
Mivel **) az mostani előttünk álló állapatokrúl sokat gon

dolkodván noha csak tegnap is ugyan bőven írtunk, azután is 
juta eszünkben, hogy az mi ellenkezőinknek is elhittük elméjek 
nem nyugszik, hanem mindent megpróbálnak, az kivel megakadé- 
kozhassák az portán jó  igyekezetünknek előmenetélit. Jut eszünk
ben, hogy azelőtt mind az portán s Budán is azt inculcálták az 
nagy embereknek, nem hasznos hatalmas császárnak, ha minket 
erősödnünk, terjeszkednünk és értékesednünk hagy, mert reá 
támadnánk; ezt kell azért az portának szívéből s elméjéből ki
venni, sok szép helyes ratiókkal velek elhitetni, ne higyjék s ne 
adjanak hitelt neki, mert bizony hamisság, kit ilyen s ezekhez 
hasonló szükséges ratiókkal győzhetitek s ronthatjátok el:

Első ratio, hogy ezek oly (!) nemzetiül származnak és oly 
emberektűl, az kik az portának nem igaz jó  akarói, és csak szí
nes frigyessi és baráti, és olyaktúl, az kik mindenkor azon mes
terkedtek, miképpen igaz szolgáitól az porta szívét, jó  akaratját 
elidegeníthessék, s viszont az igaz szolgákét is az portáfái. De 
azért ezekben mind csak az magok (!) hasznára néznek, a 
végre csélekeszik, mint azt sok elmúlt példák megmutatják, holott 
ha mi ő nekik akarnánk szolgálni, avagy kedvek szerént csele
kedni, hogy hihetné el az porta ük mi reánk ott vádaskodnának, 
de mivel látják és tapasztalják az portához való tökéletes hűsé
gűnket, mind csak az ennek az oka.

Második, tapasztalhatta az porta, miulta isten minket 
behozott, mi az porta ellen sem némethez, sem lengyelhez ma- 
gunkot nem kötöttük, igaz hűségűnket az portához megtartottuk.

Harmadik, bánván azt az német, hogy mi birodalma· alól

*) L ásd  L e v e l e k  és o k i r a t o k  sa t. 743— 74fi 11.
**) A dű lt betűk  titkos jegyekkel.
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eljüttünJc, azon mesterkednék, mint vihetne vissza és szolgáltathatna 
magának velünk, kinek ő sok hasznát és nagy hasznát esmerte.

4. Hogy hihetne el az porta, hogy az német ez ilyen vádlá- 
sokat az portához váló jó  akaratjából s annak javára cselekedne.

5. Midőn az német sok utakon és módokon minket az porta 
hűségétől el nem idegeníthetne, tanácsúr híveinknek kezdett íro- 
gattatni az palatínussal, ki értvén az fényes portának ellenünk 
való idegenségével ellenünk való gonosz szándékáról, úgyis ki 
akarván innet bennünket az fényes porta szolgalatjától venni, de 
mi nem cselekedtüJc.

6. Most is követe által tanáltatván meg, nein volna idegen 
az mi velünk való együlésre (így).

Hetedik, valamint az portán mi ellenünk vádoskodik és 
akarja mi tőlünk az porta jó akaratját elidegeníteni, szinte úgy 
minket is az portátúl.

Nyolczadik, soha az német senkinek senkire maga kárá
val nem szokott vádoskodni, ellene igyekezni, hanem mindent 
azért szokott cselekedni, hogy neki használjon, és az kit adomá
nyával magáévá nem tehet, practicájával vigye azt végben.

9. Egyik kívánságunk az nekünk az confederatusoktól : az 
portának jó szomszédi legyenek, és békességet tartsanak az portá
val. Ezekhez könnyen többet is tanálni Seredi és Körösi ura- 
méknak. Másikkal azzal akarják idegeníteni, hogy ha az 
confederatusok elömehetnek dolgokban, azok még hatalmasabb 
ellenségi lennének az portának. Azt is ilyen ratiókkal kellene 
elrontani: Első, készek azok az portával frigyet kötni. 2. Meszsze 
laknak. Harmadik, akár békességgel, akár hadakozással legyen is 
vége ez mostani állapatnak, de egyiknél sem marad ezzel derekas 
birodalom, mert meg kell oszolni. Negyedik, az mely frigyet az 
confederatusok fognak végezni, azt inkább meg fognák tartani. 
Ötödik, az sem. merne semmit is indítani, tartván az confedera- 
tusoktúl. Ötödik (így), nagy erős hatalom lévén az confederatu
sok kezénél, jobb jó  idején az portának vele frigyet kötni. 6. Mikor 
magok kinálkodnak jó akaratjokkal, akkor kellene venni. 7. Az 
német most is, látjuk, csak szóval tartja az portát. Többet is 
tanulhattok fel ő kegyelmekkel együtt, melyet el se mulas
satok. Ma hozónak leveleket, 21. die Octobris indult az portára 
postán Szelepcséni az pap, ki ez elmúlt nyáron is ottbenn vala; 
hihető, az is azért megyen, hogy akadékot szerezzen ,· szükség nek
tek is vigyáznotok.

Az zsidók lucrumot nem adnak, az mint Réti uram 28. 
Octobris írt levelében írja, hanem Rebestok uramtúl fogunk 
küldeni egy nehány száz tallért, hogy az gasdasszonynak is 
küldött is igen-igen szép vékony skofiom aranyat (20) papirossal, 
Mi úgy gondolkodnánk, ha látnád, hogy az pénznek interesséje
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sokra menne,, tatám jobb volna az követeknek ottbenn megvárniok, 
innét küldenénk az egész summát. Mindenekben azt cselekedd, 
az mit nekünk jobbnak látsz lenni.

E red e ti (!)

II. 1643. n o v e m b e r  7.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium servi

tiorum meorum sat.
Nagyságod méltóságos levelét Fekete János uram nagy

ságod postája az vederrel együtt, kiről komornik uraimékot quie- 
táltam, kár nélkül kezemhez adta, mindenekben nagyságod 
kegyelmes parancsolatja szerént igyekezek eljárni. Máthé vajda ő 
nagysága is mi választ fog adni, nagyságodnak értésére adni el 
nem mulatom. Hogy Seredi uraméknál elébb igyekezzek bemenni 
az portára s azon legyek, az tallérokra mennél jobb lucrumot 
szerezhessek, alázatoson értem, az nagyságod kegyelmes paran
csolatjának abból is engedelmes vagyok. De énnekem kegyelmes 
uram ez tetszenék, ha nagyságod kegyelmessége is accedálna, 
mivel ez zsidók egyébkor is mihelyt benn láttak, oly keményen 
tartották magokat, az megigírt lucrumot nemhogy feljebb 
vihettem volna, sőt abban sok defalcatiót kévántak, mint tavaly 
Rácz István urammal is követték; másik ez kegyelmes uram, 
Zölfikár beérkezésemet értvén, az vezérnek értésére adta, nagy
ságodtól levelem nem lévén egyikhez is, ha szintén az pénzváltás
ban nem suspicálnának is, talám szintén azt, az mit nem kellene 
eszekben venniek, gondolnának ; Réthi uramhoz szolgámot kül- 
denék be, hogy ő kegyelme az zsidók előtt úgy viselné magát, 
mintha az adónak nagyobb részit aranyul és vásárlásra egy 
nehány ezer tallért vinnénk be, ha több lucrumot adnának az 
zsidók, az vásárlásra bevivendő tallérokat is aranyért nekiek 
adnánk, úgy ha többre mennek, míg nagyságodnak arra rendelt 
emberit benn nem látnák, biztatván ő kegyelme Réthi uram szol
gám bevivendő levelemre való választtételben, ha nagyságodnak 
is ez kegyelmesen tetszik, kiről nagyságodtól instructiót várok, 
úgyis Seredi uraméknál előbb mehetnék be vagy harmadnappal.

Nagyságodat mint kegyelmes uramot erről is igen aláza
tosan követem, az Dunán túl való lovak tartásit is károsnak 
látom, mivel nagyságodnak oda bejáró sok rendbeli szolgája és 
postája lóvén, ha azok kőzett is el nem vesznének, ott kevés teké- 
letes ember lakván, ha pénzen eladná is, aval adna számot, az 
nagyságod postája vitte el, vagy megholt az ló, és esmeretlen 
ember eleiben akármely lóbőrt vinne, mint magam is egy nehány 
ízben paripáimmal kárral jártam, most is egy nehány bennek 
oda, abból is, ha nagyságod kegyelmessége volna, ilyen modali
tást kellene tartani mint az két oláh vajda: Az dolog ha igen
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siető, mikor bemennek, egy ember két vagy három paripával 
indul meg, egy nap egyikre, másnap másikra ül, az mely paripa 
azok közűi az bemenetelben bágyadt állapattal vagyon s hozzá 
nem bizhatik, azt hagyja bizonyos embernél az útban meghagy
ván neki, míg visszajő, magán kívül az paripát senkinek oda ne 
adja. Ha pedig csak egy paripájával megyen be, az útban is több 
nincsen, ha onnan az portáról sietséggel indulnia kell, ott mind
járást elegendő paripát vészén, és mennyi az útban az négy 
paripa tartásra kelne, benn helyben majd kettőt vehetne ázon. 
Mintazáltal az nagyságod kegyelmes tetszése. Ha paripákat kel
letik vennem, brassai bíró uramnak commissio kévántatnék, 
hogy az vételben segítséggel legyen, egyébképpen drágán kellet
nék vennem. Ha pedig magamnak előbb kívántatik bemennem az 
portára, az vajdának ő nagyságának is íratna kegyelmesen nagy
ságod, kalarást adatna ő nagysága mellém. His illustrissimam 
celsitudinem vestram sat. Datum Kőhalom 7. Novembris, 1643.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
Ozím : a szokott a  fejedelemnek.

Eákóczy jegyzése : 8. Novem bris A lbae Iu liae  643.
E redeti.

III. 1643. n o v e m b e r  16.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fide- 

liumque servitiorum sat. Az úristen sat.
Nagyságod kegyelmes parancsolatját 13. praesentis Dra- 

vaslaván alázatossággal vettem, kegyelmes parancsolatja szerónt 
kezembe küldett írásokat igazán megfordítván, Seredi s1 Keő- 
reössi uraiméknak megjelentettem, az odabevaló állapat mutatja 
meg, Rétid István uram utólszori levelében írt resolutiója az 
vezérnek míg isten beviszen ha meg nem változik, ha abban az 
karban megmarad, mindenikben könnyebben leszen dolgunk. 
Ha pedig, kit nem remélek, mivel eddig is az mostani fővezér 
akármely dologban is szavait meg nem másolta, isten eltávoztat- 
ván, az lengyel és német követek miatt az dologban gátlás ha 
lenne, élőnkben adott kegyelmes instructio szerént magunknak 
is kicsin industriánk és elménkből az mit legjobban feltalálhat
juk, mint igaz tökéletes szolgáihoz kévántatik, ennek az dolognak 
promotiójára, el nem mulatjuk. Noha kegyelmes uram se az 
követ uraknak, se magamnak nem szintén illendőnek tetszik, az 
Dunán által menvén ő kegyelmek előtt Konstantinápolyban 
menjek bizonyos ratiókra nézve, az zsidók is annál inkább 
keménykedni fognak az lucrum dolgából is, mintazáltal kegyel-
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mes uram erről nagyságodtól ujobb instructióm ha nem ér az 
Dunáig, kegyelmes parancsolatjából nagyságodnak előlmegyek, 
ha szintén az dolog nem tetszik is követ uraiméknak, mint az 
lucrum dolgábúl s mint pedig egyéb reám bízott dolgokban 
szorgalmatoson eljárok.

Mivel kévánatos válasza vagyon nagyságodnak az vezértől*) 
az muffti is megengedte az f  elmenetelt, ha szintén mindjárást meg 
nem indul is nagyságod, melylyel vékony tetszésemből nem kellene 
késni. Ha az német s lengyel követ az dolgot impediálja, megmond
juk-e ottbenn, hogy késő az prohibitio, nagyságod már az vezér 
engedelméböl megindult s vissza nem térhet, attól is tartván, ha 
megmondjuk az vezérnek, megindult nagyságod, könnyen nem 
fogják elhinni s kimet bocsátnak ki, hogy szónk az dologgal 
megegyezzen, kévántatik, nagyságodtól kegyelmes informatiót 
várok erről is.

Az vajdával ő nagyságával ma reggel szemben voltunk, ő 
nagyságának nagyságod izenetit megmondottam, mint erre s követ 
uraimék követségére mi választ tett, nagyságodat külön való infor- 
matióval nem terhelem, követ uraimék leveléből bőségesen meg
értheti nagyságod. Mivel ottbenn az pénz értéke kétséges, s ha talá
lunk is, félő, az interessé sokra menne, hogy az dologban hama- 
rébb való progressus lenne, az követ uraknak is ne kelletnék annyi 
üdöig ottbenn várakozniok, minthogy azonkívül is Rebenstok uram 
mellé maga emberit fogja nagyságod bebocsátani, aval az alkal
matossággal, ha nagyságodnak is tetszenék, mint jobb s bizonyo
sabb volna az pénz beküldése; mintazáltal az nagyságod kegyel
mes dispositióján álljon. His illustrissimam celsitudinem vestram 
sat. Datum in Tergovistia die 16. Novembris, 1643.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
C zím : a szokott R ákóezynak.

A  fejedelem  kezével; 21. die N ovem bris Albae Iu liae  643. reggel 
10 órakor.

E redeti.

ÍV. 1643. d e c z e m b e r  11.^
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fidelium- 

que servitiorum sat. Az úristen sat.
Noha kegyelmes uram beérkezésem és egyéb itt való álla- 

patokról nagyságodat tudósítanom eddig is igen szükséges lett

*) A cursiv betűk titk o s jegyekkel.



volna, az levél elküldésében módom nem lévén, mostani alkal
matosságra halasztanom kellett. Nagyságodat mint kegyelmes 
uramat alázatosan tudósíthatom, kegyelmes parancsolatjából 
nagyságodnak az Dunán által jővén, az mennyire az nehéz ut 
és az árvizek engedték, az követ uraknál előbb igyekeztem bejőni 
és istennek szent neve dicsértessék, 29. praeteriti hajnalban 
érkeztem ide be Konstantinápolyban békével, Seredi uram is 
szolgáját elbocsátván velem, kit ugyan az nap az vezér az szokás 
szerént megkaftányoztata. Noha Zülfikár kévánta, magam is az 
vezérrel szemben legyek, mivel Réthi István uram nagyságod ő 
kegyelmének írt leveléből az vezérnek megjelentette, nagyságod 
az követek előtt hat nappal az adóval bocsátott el, melylyel 
előbb is be fogok jőni, helyes ratiókkal magamat mentvén, maga 
is helyben hagyta. Ide érkezvén kegyelmes uram minden indu- 
striával azon voltam, valami lucrumot az tallérokra ha szerezhet
nék, Réthi István uram előtt nehezen vittem volt az zsidókat reá, 
az 20 ezer tallérra semmiképpen száz-tiz tallérnál (így) többet 
nem akartak adni, azt is ilyen conditióval: az pénzzel beérkezvén, 
két hétre megadják az aranyat. Ezután az követ urak 4. praesentis 
beérkezvén, az vezér ő nagysága ő kegyelmeknek izent, készen 
találkozzanak ő kegyelmek, mivel az bairam közel, egy divannál 
több nem is leszen, addig ő kegyelmek 7. praesentis magával az 
vezérrel és 8-dik az császárral szemben lesznek, az adót is az 
napra beadják. Az követ urakkal az vezérnek ő nagyságának 
izentünlc, ő nagyságával és hatalmas császárral való szemben
iétel meglehet (így) akorra, minthogy aranynak mostan Erdélyben 
nagyságod szerit nem tehette, az adót tallérúl hoztuk be, ilyen 
hirtelenséggel aranynyá nem tehetni, hanem ha tallérul vinnénk 
fel ő hatalmasságának; az császár azt parancsolta, aranyul 
vigyük fel az canon szerént, valahonnan szerit tesszük. Az vezér 
ő nagysága az tallérokat velünk felviteté maga házához az 
kihaja házában, s az egész zsidóságnak megparancsolta, mind
járást tíz ezer aranyat szerezzenek és maga is igen szorgalmaz- 
tatta őket, Réthi István urammal az tallérokat az zsidók kezek
ben olvastunk, az aranyat pedig ő tőlek császár udvarában az 
pénz bevevő roznamecsi deákokkal percipiáltatta, melyet pecsé
tek alatt 8. praesentis az több ajándékkal együtt császár udvará
ban felvittük. Maga az császár mit szólott és parancsolt az követek
nek az adó felől, ő kegyelmek leveléből nagyságod kegyelmesen 
megértheti. Az extraordinari ajándékot, az csészét, vedret, tiz 
bokor kést és 8 sajtot az vezér ő nagysága parancsolatjából ugyan 
az nap estve Réthi urammal és Zülfikár agával felvittem, az vezér 
igen megnézegette az ajándékot s mondotta, úgy itíli, császárnak 
illendőbb leszen az csésze, mintazáltal az imádság után jobban 
megnézegeti, az melyik illendőbb leszen, császárnak beküldi.
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Az lengyel követ még bejövetelem előtt egy néhány nappal 
indult volt el innét. Az császár követe Szelepcsényi György 9. 
praesentis estve érkezett be, Musza passa házához szállították, 
senkit hozzá nem eresztnek; mivel jött, az üdő mutatja meg. 
Nagyságodnak két rendbeli kegyelmes parancsolatját, egyiket kö
vet urak bejövetelekor s az másikat 7. praesentis igen alázatos
sággal vettem, mindenikben kegyelmes parancsolatja szerént 
nagyságodnak igyekezünk teljes tehetségünkkel eljárni. De coe- 
tero sat. Datum Constantinopolis die 11. Decembris, 1643.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
Czím : a  szokott R ákóczynak.

A fejedelem, kezével: 22. Decem bris Albae Iu liae  643. reggel 5 ó rakor 
Horváti István .

E redeti.

Y. [1643. de ez ember ] .
Kegyelmes uram, az mit nagyságodnak meg nem jelentet

tem volna, egyébről nem emlékezem, hanem ezekről:
1. Az vezér ő nagysága mondá, nagyságod az ígérettel és 

császárnak való kedveskedéssel nem késett volna, addig is 
Pozsonyban megnyughatott volna nagyságod.

2. Az pénz beküldése felől, aval nagyságod ne késsék, az 
dolgot nagyságod és ő nagysága gonosz akarói császár előtt 
megfordították egyszer, ha késedelem esik, az állapat és az 
üdő ki tudja mit hoz magával.

3. Mikoron bementek és szemben voltak Seredi uramék 
az havasalji vajdával (kit elhittem meg is írtak nagyságodnak 
ő kegyelmek), mondá az vajda, jól tudja, nagyságod Vasil vajdá
val titkon mit tractál, immáron is aval kéi’kedik Vasil vajda, 
az lengyelt s magyart meghódoltatta, rövid nap Máthét is meg- 
hódoltatja.

4. Az vezér ő nagysága mikor kezemben adta az leveleket 
monda, nagyságod az leveleket és az dolgot titokban tartsa, ez
alatt megparancsolja ő nagysága azokra az helyekre, az ezer
ezer lovast készítsék, nagyságod császár parancsolatjával requi- 
rálván maga emberi által készen adhassák az hadat nagyságod 
mellé, addig nagyságod azoknak is kedveket keresse és követe
ket kiildjen hozzájok. Noha kegyelmes uram még be nem érkez
tünk volt is, mint az havasalji és moldvai kapikiháknak hírével 
volt, az uroknak nagyságod mellé ezer-ezer lovast kell adniok, 
kiről mindjárást urokat is certificálták, mint magam is beérkez
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vén Réthi uram szavából éltettem; mintazáltal nem emlékezem 
reá, jelentettem-e nagyságodnak vagy nem ? Mostan is az mire 
elégséges volnék, semmit sem posthabeálnám szánszándékkal. *)

VI. 1644. j a n u á r  29. **)
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium serviti

orum sat.
Nagyságod kegyelmes parancsolatját ez éjjel hozá meg 

szolgám. Nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént nagysá
godnak magam szolgámtól az elmúlt novemberben adott instru- 
ctiómat utánnam írt levelekkel együtt megküldettem, azonkivől az 
tallírokról való jegyzést is, az mint nagyságod kegyelmesen 
parancsolt, ez alkalmatossággal ez levelemben includáltam. Noha 
kegyelmes uram nagyságodnak magam is megjelentettem, mivel 
az vezér lovaihoz közenséges hám és pokrócz, patkóitatás és 
egyéb szükség kévántatik, az brassai bíráknak arról való, és Pávai 
uram[nak] az kocsisok ruliázatjok felől való kegyelmes paran
csolatja nagyságodnak igen szükséges volna. Az tatárok felől 
való levelet, és az budai vezérnek szóló levelet is ha adnak, bizo
nyos alkalmatossággal kiküldjem-e nagyságodnak mindjárást, 
avagy az assecuratoriával együtt magam hozzam ki nagyságod 
kezében, arról is kegyelmes informatiót várok nagyságodtól 
mint kegyelmes uramtól. His illustrissimam sat. Datum in 
Keresztyénszigeti die 29. Ianuarii, anno 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae 
i humillimus servus

Michael Maurer m. p.
Czlm : a  szokott R ákóczynak.

E redeti B a tth .-k tá r  5. IV . '5. 6.

*) E  jelentés csato lva van R ákóczynak  »G yula-Fej é rvára t t  Szent- 
A ndrás hav án ak  első n a p já n , ezerhatszáz  negyvenharm adik  esztendőben« 
M usztafa pasa po rtai fővezérnek í r t  eredeti leveléhez, m ely a  (Levelek és oki
ratok sat. 751 l.) Kassay István  fogalm azványáról közölt, »dévai városunkban  
levő u dvarunknál Szent-A ndrás havának  harm inczadik napján, az m i szám 
lálásunk  szerént ezerhatszáz negyvenhárom  esztendőben« k e lt levéllel, cse
kély eltéréssel egyező. Az id ézett he lyen  o lvasható ezen k ité te l h e ly e tt 
ugyanis : »s m i is dolgainkban ha ta lm as császárunk segítsége és az ő nag y 
sága jó  ak a ra tja  á lta l szerencsésen előm envén, M agyarországot kezünkhöz 
vehetjük , b irodalm unk a lá  h a jth a tju k , valam ig m i M agyarországot b írh a t
juk«, a  G yulafejérváron novem ber 1-én k e lt levélben »az hé t várm egye, 
m elyek B eth len  G ábortó l is b ira tta tta n a k  E rdélyhez, valam ig az m i b iro d al
m unkban  kezünkben m arad« m ondato t ta lá lju k .

**)Jeqyzet. M aurer 1643. o k t.— deczem beri követségéből valószínűleg 
1644. jan u á r  első nap ja ib an  érk eze tt haza. E z t b izony ítja  H a jdúnak  1644. 

jan . 21-ki levele, m ely szerin t M aurer visszatérésének »vagyon m ár 41
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1643. n o v e m b e r  2 -1644. j a n u á r .

Seredi István tokövetsége. *)

I. 1643. n o v e m b e r  2.

Nos Georgius Rakoczy sat.
Kecognoscimus per praesentes et assecuramus, affidamus- 

que in verbo nostro principali universos et singulos tam grae- 
cae, quam etiam iudaicae ac alterius etiam nationis cuiuscunque 
ordinis et status homines Constantinopoli residentes et habitan
tes, quod nos fidelibusque nostris generosis Stephano Seredi de 
Görcsön supremo comiti comitatus Crasnensis, ac Stephano 
Keőrössy de Várad legatis nostris ad fulgidam invictissimi 
imperatoris turearum portam expeditis, ac etiam generoso 
Michaeli Maurer intimo aulae nostrae familiari, eisdem legatis 
nostris adjuncto, plenam et omnimodam certamque auctoritatem 
et plenipotentiam dederimus et concesserimus super eo, ut ipsi 
ad peculiares nostras necessitates in dicta porta ottomannica 
expediendas sexaginta millia tallerorum imperialium a certis 
praecipuis hominibus, sub spe futurae restitutionis, mutuo 
vigore literarum nostrarum praesentium assecuratoriarum petere, 
levare ac cum iisdem de eiusdem summae plenaria et certissima 
persolutione, persolutionisque competenti termino tractare, trans
igere, eosque, qui dictam sexaginta millium tallerorum sum
mam sive integre, sive particulariter pro sua quisque parte 
mutuo dederit et concrediderit, penes hasce literas nostras prin
cipales assecuratorias assecurare et affidare literis suis obliga
toriis peculiaribus possent et valerent. Quicunque autem prae
dictam tallerorum summam sexaginta millium sive insimul et 
integre, sive particulariter ad requisitionem mutuati fuerint et de
derint ad obligationem eorundem legatorum nostrorum, quantam-

napja«  (Levelek és okiratok sat. 764 l.) De m u la tása  E rdélyben  nem  sokáig 
ta r to tt.  M int e levele m u ta tja , ja n u á r  29-én ism ét ú tb an  van K onstan ti
nápoly felé, hova  a  fejedelem  tanúsága  szerin t («. o. 765 l .) jan . 26-án in d u lt 
el. Úgy kell lenni, e követségéből ú jra  haza  jö tt ,  hogy m árczius végén 
Sebessi B oldizsárral ossza m eg a Bizánoz felé vezető u t  fárada lm ait : »Mivel 
az p o rta i m ostan i á llap o t ügy k íván ja , hogy mindketten bementen kegyelm e
tek« — m ondja a  m árcz. 28-án ke lt u tasítás. (Török-m ayyarkori államokm. 
I I I .  261 l.)

Ja n u á r  26-ika teh á t egy ú jabb követség kezdeté t jelen tené M aurerre 
nézve. De csak e levele ism eretes ezen u tjábó l. A zért czélszerünek lá ttu k  
az első követségből í r t  jelentéseihez csatolni. B. 8.

*) L ásd Levelek és okiratok sat, 747—759 11.
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cunque eorum quilibet summam largitus fuerit, ac prout cuique 
eorum dicti legati nostri super levata tallerorum summa suas 
obligatorias dederint, et quemcunque terminum cuiusque sum
mae persolvendae praefixerint, ad eundem terminum certo certius 
eisdem creditoribus, iuxta suas cuiusque obligatorias ibidem 
Constantinopoli reddi, restitui et integre persolvi curabimus. 
Interim autem praetactorum legatorum nostrorum literas obli
gatorias, quas cuique creditorum dederint, eiusdem omnino vigo
ris et valoris, firmitatisque esse volumus, ac si nos ipsi proprio 
nostro nomine dedissemus. Ac in huiusce nostrae assecurationis 
testimonium praesentes literas nostras principales dandas esse 
duximus et concedendas. Datum in civitate nostra Alba Iulia 
die secunda mensis Novembris, anno domini Millesimo sexcente
simo quadragesimo tertio.

Gr. Bakoczy m. p. (P. H.)
E redeti.

II. 1643. n o v e m b e r  10.
Georgius Bakoczy Sat.
Generosi fideles nobis dilecti. Salutem sat.
Ma ebéd felett hozák Béthi uram levelét az havasak vajda 

postája, kire ím választ is írtunk, legyen azon kegyelmetek, éjjel 
nappal küldhesse be levelünket Béthi uramnak. Hogy penig 
érthesse kegyelmetek, miről írjon Béthi uram nekünk, ím in 
specie oda küldjük levelét, megolvasván kegyelmetek, küldje 
ismét vissza. Azokat az hamis híreket könnyű megitílni kegyel
meteknek, honnét s kiktől származnak; ellene valót is kell kegyel
meteknek feltalálni, s az mi gonosz akaróink nyakában fordítani. 
Maurer Mihálytól kegyelmetek többet is érthet. Quibus in 
reliquo sat. Datum in civitate nostra Alba Iulia die 10. Novem
bris, 1643.

G. Bakoczy m. p.
A fejedelem írása: Az havasali vajdát kellene kegyelme

teknek kérni, küldené hamar be levelünket Béti Istvánnak. 
Az mely pap követ az nyáron benn vala, azt ismég 21. die 
Octobris indította postán be az portára császár ő felsége, igen
igen szükség kegyelmeteknek követségére vigyázni. Maurer 
Mihály is hadd értse az Béti uram írásá[t.]

C a m : Generosis S tephano Seredi de Görcsön sat. ac S tephano 
Keöreössi de V árad, ad fulgidam  p ortam  o ttom annicam  expeditis legatis 
nostris sat.

E redeti, B a ttli.-k tá r 5, IV. 4. 393,
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III. 1643. n o v e m b e r  19.
Georgius Rakoczy sat.
Generosi fideles nobis dilecti. Salutem sat.
Száva Mihály az elmúlt vasárnap délyest két órakor érkezvén 

meg, noha kegyelmetek nem írt,de vettük eszünkben az B.éthiuram 
levelét aperiálván, érti már, miben legyen ottbenn az dolog. Mivel 
azért az nagyhatalmú szent istennek áldásából ottbenn jó kar
ban vagyon az dolog, szóval már az annuentia is megvagyon, 
azon legyen kegyelmetek, azt nehogy elbontaná vagy megkéslel
tetné, de inkább nevelni s mennél hamarább igen jó végben 
vinni igyekezzék, éjjel nappalis igyekezzék kegyelmetek bemenni, 
és mivel ennek mindenestől csak az vezér jóakaratjától függ 
fundamentuma, ha az vezér maga nem fogná kegyelmeteknek 
intimáltatni, mind az csészét, vedret ajándékon praesentálja be 
kegyelmetek az vezérnek, de nem az ordinarium ajándékkal 
együtt, hanem külön, és úgy az mint az vezér parancsolja vagy 
occulte vagy aperte. Ha penig az vezér azt intimáltatná kegyel
meteknek, hogy császárnak adja kegyelmetek az csészét, azt 
kövesse. Mivel Réthi uram császárnak tizennyolcz ezer tallért, 
az vezérnek húszat igírt, de császár számára többet kévántak, 
kegyelmetek azért császárnak is igírjen ad extremum huszonöt 
ezeret, az vezérnek is annyit; az több dolgokból tartsa kegyel
metek is instructiójához magát mindenekben. Réthi István hívünk 
írja levelében, hogy ők is concipiálták az annuentiának formáját 
Zülfikárral együtt, mint kellessék arról levelet extrahálni, de 
páriáját ide meg nem küldte, ki ide igen kévántatott volna. lm 
mi is concipiáltattunk egy formát s kegyelmeteknek megküldtük, 
mindkettőt olvassa meg, s a mint leghasznosbnak fogja kegyel
metek itílni communi consilio, az szerént íratta ssa. Csakhogy 
igen-igen nagy vigyázástok legyen uram arra, hogy az az annu
entia valamely nagy veszedelmes conditiókkal ne legyen írva, 
mely nekünk s az egész magyar nemzetnek rettenetes nagy búsu- 
lásunkra s kárunkra lenne, valami praescribálás, vagy valami 
határvetés s Magyarországnak adózás alá való vettetése, vagy 
valami részeknek elszakasztása ne legyen. Ebben uram legkivált- 
képpen való gondviselése s vigyázása kévántatik kegyelmeteknek, 
s azon is legyen, így extrahálhassa, és most mindeneknek előtte 
erős parancsolatokat az két oláh vajdákra, valamikor kévánjuk 
s nekik megküldjük, mindjárt indítsák mellénk hadaikat haloga
tás nélkül, az itten közel való passákra, bégekre is az szerént, 
úgymint egri, szolnoki, hatvani, gyulai, tömösváriakra s budai 
vezérre is, ő nagysága is legyen jó akarattal, segítséggel s ne 
akadékozza meg hatalmas császár hozzánk való kegyelmességét,
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3 mennél hamarább ezeket is kegyelmetek küldené kezünkben. 
Mi isten áldásából már készen leszünk, s csak az úristen az iidőt 
lágyítsa, s érthessünk a generáltól is az egyezés felől, nem 
késünk az indulattal, hatalmas császár jó szerencséjére megin
dulunk, s szolgálni akarunk ő hatalmasságának életünk fogytáig.

Hírt kegyelmeteknek ilyent írhatunk (noha még szinte nem 
bizonyost), hogy oda fel Nagy-Glogonál megvíttak volna, s noha 
a római császár hada volt két annyi mint az svédé, mindazáltal 
ugyan az svecusoké lőtt volna a triumphus; erről csak öt vagy 
hat nap alatt is bizonyosabbat reméllünk érteni s ottan kegyel
meteknek értésére adjuk.

A kassai generalis Káliéban rútul volt el az vitézlő rend
del, csaknem levágták. Barkóczi is Szathmárra akart menni, de 
valami hírt hoztak utánna, éjjel nappal ment vissza, elanuyira, 
hogy az Tiszán is Tokajnál éjjel ment által, gyalogja penig s 
társzekerei Garannál.

Kegyelmetek az papírosat ne kémílje, gyakorta írjon s 
tudósítson mindenekről. Isten bevivén kegyelmeteket, valóban 
szükség az vezér jóakaratját kegyelmeteknek megköszönni s éle
tünk fogytáig való fiúi engedelmes szolgálatunkat ajánlani ő 
nagyságának. Az nagyhatalmit isten tegye szerencséssé, bol
doggá az kegyelmetek forgolódását és munkáját, amen. Datum 
Albae Iuliae die 19. Novembris, anno 1643.

G . Kakoczy m. p.
A fejedelem kezével az eredetin: Maurer Miliálytól kegyel

meteknek többet is izentünk.
A fogalmazványon: Az lelketekre kénszerítjük kegyelme

teket, kisietésetekkel kárt ne tegyen kegyelmetek, elliivén kegyel
metek azt minden bizonnyal, gyalázatunkra kegyelmeteket ott- 
benn még nem hagyjuk sokáik.

Czírn: Generosis S tephano Seredi de Görcsön sat. ac a lte ri S tephano  
Keőreössy de V árad sat.

Seredi jegyzése: Accepi 26. Novembris 1643. in monte Novak. 
Stephanus Seredi m. p.

E red e ti és fogalm azvány.

IV. 1643. n o v e m b e r  21.
Az úristen az’ kegyelmetek útját szent fiának érdeméért 

bódogítsa s szerencséltesse, amen.
Tergoviscánt (így) 17. die praesentis írt kegyelmed leve

lét czimeres postánk ma reggeli könyörgés után adta vala meg, 
s értjük, addig való útja mint ment végben kegyelmeteknek; 
ezután valót is az úristen szerencséltesse; s felette igen-igen
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szorgalmatosán és kegyelmesen is parancsoljuk kegyelmeteknek, 
siessen be éjjel nappal, hiszem jobb ottbenn legyen kegyelmetek
nek nyugovása mintsem az útban való késedelmezése miatt 
kárunk követkzzék. S miért is kell kegyelmeteknek besietni, 
Maurer Mihályól meg fogja kegyelmetek érteni.

Úgy adják értésünkre, ujóbban császárnak német úr 
követe jűne ho zánk; ha így leszen, kegyelmeteket tudósítjuk. 
Talán ugyan nem árt érteni Zöldficárnak. Luppul vajda bizon 
dolog nekünk annyival Ígérné magát, ha praestálná, hogy magunk 
sem kévánhatnánk többet. Oda fel még nem víttak [meg], egy
máshoz ezelőtt 20 nappal 5 mélyföldön voltak; oda is nagy hó 
lőtt. Akarnánk ha Horvát István kegyelmeteket elérhetné Kons
tantinápolyik. Adja az úristen, szerencsés híreket hallhassunk 
kegyelmetek felől, amen. Datum Albae luliae 21. die Novembris, 
anno 1643., délest 5 órakor.

Gr. Rakoczy m. p.
Az temesvári passa miről írjon, ím levelének mássát küld

tük kegyelmeteknek. Az minemű panaszt akar tenni az portán, 
az csak garázdálkodás, mert igazsággal ! írjuk kegyelmetek
nek, azon kívül az kiket megkereszteztünk, mind az más pár
tiak cselekedték, az melyet az idevalók cselekedtek, most is ker
getik őket s bujdosóban vannak érte. Ide ím nem régen is az lip- 
paiak egy emberséges, zálogos nemes ember csak ment jószágá
ban ki s megölték, írt Eákóczy György neki felőle s még választ 
sem tött levelére. Ha azért panaszt tenne, értse kegyelmetek is.

Egy nyólczad papiroson: Innét az kiknek kárt töttek is, 
az földesuraktól esett, mivel nem akarták megadni az magyar 
földesuraknak az mivel tartoztanak, hanem az csavargóknak 
alá járások miatt megfélemelvén, ez pártra kezdettek volt adózni, 
sokszor irongatván (igy), izengetvén reájok az örökös földesurak 
s nem fogadván, úgy küldtek érettek; mind is penig csak 3.

Ozírn: Generosis Stephano Seredi de Görcsön sat. alteri Stephano 
Kőrössi de Várad sat.

Seredi kezével: Accepi 7. Decembris, 1643. in Constantinopoli.
*

Eredeti, egészen a fejedelem írása, Batth.-ktár 5. IV. 4. 395.

Y. 1643. d e c z e m b e r  11.
Illustrissime princeps sat. Minden istenes propositumiban 

adjon az felséges isten boldog progressust nagyságodnak kegyel
mes urunk.

Az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént való utun-
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kát az felséges isten úgy vezérelvén, liogy sok fáradságink után 
die 4. praesentis Decembris déltájban érkezénk be ide Kons
tantinápolyban, 7. penig az fővezérrel szemben lévén, az ordinaria 
ajándékját praesentálván, az mint isten tudnunk adta, illendő
képpen köszöntöttük megjelentvén, hogy más alkolmatossággal 
aztán, ha ő nagysága jó akaratja, privatim az nagyságod méltó- 
ságos követségét is megmondjuk neki. Melyet jó kedvvel hallván 
kegyelmes urunk proinittálá mindjárást magát császárral való 
szemhelételre, annakutánna mindjárást az magával valóra is. 
Másnap úgymint 8. császárral ő hatalmasságával szembe jut
tatván kegyelmes urunk, ugyanakkor az ország adaját (melyet 
az vezér aranyra változtatott) és nagyságod méltóságos ajándé- 
kit az szokás szerént praesentálván, illendőképpen salutálók, 
headván neki nagyságod méltóságos levelét is. Annakutánna az 
szokás szerént ki akarván jőni, maga az császár felszóval kérdé 
hogy: mi lehet annak az oka, hogy ennekelőtte az mi őseinknek 
mindenkor az szokás szerént aranyat hoztatok, most penig tal
lért. Melyre ő kegyelme Seredi uram ex tempore így felele 
kegyelmes uram, hogy hertelenségel nem tehettük szerit, mivel 
az mi országunkban másunnat hozzák az aranyat; mindazonáltal 
tallért ide azért hoztunk, hogy aranynyá változtatván ugyan úgy 
adjuk be, melyet meg is cselekedvén, ennekutánna az hatalmas
ságod kegyelmes parancsolatjához tartjuk magunkat; és így 
maga mondá, hogy: menjetek el. Az császár udvarából azért 
haza indulván, az fővezér félutunkból hivata vissza kegyelmes 
urunk és másodszor is audientiánk lévén, igen stricte proponálok 
egy nehány szóval az nagyságod követségét nem ítélvén szüksé
gesnek lenni az jelenvaló alkolmatosság szerént abban hosszas- 
kodni. Mely követségnek conclusiója az lön kegyelmes urunk, 
hogy mentül szebben lehete, köszönök az nagyságod jelen való 
szükséges dolgaiban való hasznos atyai forgolódását, mivel 
immár az dolog annyira ment átala végben (melyben immár 
semmi kétség nincsen, mivel az ő nagysága méltóságos szájában 
soha egyéb igazságnál nem találtatott), hogy teljességgel acqui- 
escált az mi kegyelmes urunk és az ország ő nagyságának leg
kisebb szavában is. Melyre kegyelmes urunk ő is így felele hogy : 
az mi jó akaratunkban is az fejedelem hiszem megnyughatott, 
hatalmas császár is az fejedelem s az ország hűségében meg
nyugodott. Ezek után kegyelmes urunk az derék dolgokról 
utrinque az minemű szók, beszédek voltának, Maurer uram átal 
ez levelünkben includált signatürából nagyságod kegyelmesen 
megértheti. Melyek után kegyelmes urunk arra promittálá csak 
magátúl magát, hogy az hairam után viszont szemben lévén, 
akkor derekasban beszél velünk. Az úristent azért kegyelmes 
urunk segítségül hiván azon leszünk, hogy az nagyságod jó sze
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ren csőjére, hátramaradott részét is nagyságod derék dolgainak 
mentül hasznosban és jobban vihessük végben.

Az német császár internuntiussa Szelepcsényi György az 
estve felé érkezett kegyelmes urunk be, még nem tudhattuk meg, 
mivel jött, azon leszünk, mentül hamarább megértvén tudósít
hassuk nagyságodat kegyelmes urunk felőle. Adja az felséges 
isten, hogy minden jó véggel menvén nagyságodhoz kegyelmes 
urunk láthassuk nagyságodat szerencsés órában.

Datum Constantinopoli die 11. Decembris, anno 1643., circa 
horam (így)·

P. S. Egyéb derék dolgokról is, melyek most itt fennfor- 
ganak, az Maurer uram manussa átal nagyságodat alázatosan 
informáltuk kegyelmes urunk.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitores humillimi 

Stephanus Seredi m. p.
Stephanus Keőrössy m. p.

Czim : a szokott a fejedelemnek.
Rákóczy följegyzése: 22. die Decembris Albae Iuliae 64:1. reggel 5 

órakor Horváth István étekfogónk.
Eredeti.

VI. 1643. de ez e m b e r  12.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum nostrorum sat. Jó 

szerencsés, boldog progressussal sat.
Tegnapi napon immár expediálván Horvát István ura

mat kegyelmes urunk, Zöldfikár által hivattatá fel az vezér ő 
nagysága Maurer uramat az két Oláhország és némely végbeli 
törököknek bizonyos számú hadainak segítségül való felülések 
[felől], melyek felől való mandátumokat az nagyságodnak szóló 
levelével^ együtt kezében adván, nagyságodhoz sietni parancsolta 
véllek, ügy veszszük kegyelmes urunk eszünkben, hogy magunk 
is itt· nem késhetünk, mely felől az vezér ő nagysága maga is tett 
emlékezetet. Az mely dolog hátra vagyon, úgymint az assecura- 
toria kegyelmes urunk, mi bizony minden tehetségünkkel effectu- 
álni igyekezzük, de igen kétségesek vagyunk benne, mivel Zöld
fikár is igen reméntelenül szól az dologhoz. Minden egyéb dolog 
felől s ezekről nagyságod kegyelmes urunk Maurer uramtúl bő
ségesen érthet. Tartsa és áldja meg az felséges isten nagyságodat 
sat. Datum Constantinopoli die 12. Decembris, anno 1643.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitores humillimi perpetuique 

Stephanus Seredi m. p.
Stephanus Keőrössy m. p.
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Külön papíron: Kegyelmes uram, nagyságodnak alázato
son könyörgök, mivel kevés jószágom mind az két helyen útban 
vagyon, legyen nagyságodnak kegyelmes tekinteti kicsin alá
zatos szolgálatomra, maradhassanak derekas kár nékől, ha az 
ideig haza nem érkezném, nagyságodnak alázatoson megszolgá
lom mint kegyelmes uramnak.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István ni. p.

Ozím : a rendes a fejedelemnek.

Eredeti.

VII. 1643. d e c z e m b e r  22.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum nostrorum sat. 

Hosszú ideiglen való csendes és előmeneteles boldog gubernium- 
mal sat.

Mivel az vajdának ő nagyságának emberi ménének ki 
Havasalföldében, annak alkolmatosságával most is akarók nagy
ságodat kegyelmes urunk alázatos levelünkkel requirálnunk. Ez 
ide be való dolgok kegyelmes urunk még in suspenso lévén nem 
kicsin szorgalmatossággal sollicitáljuk az assecuratoriát, mely
nek az úristen minemű exitussát adja állván az ő felsége hatal
mas dispositiójában, még semmi bizonyost felűle nem tudunk 
nagyságodnak írnunk. Innét való megindulásunk felől is kegyel
mes urunk mikor lehessen, abban is nem vagyunk securusok. Az 
Bisterfeld uram ő kegyelmével való főember is, istennek hála, 
békével bejött, de ide be való fáradságának mi kegyelmes urunk 
semmi hasznát nem érezhettük; úgy concludált velünk, hogy ha 
mikor isten ő felsége bennünket innét megindít, velünk együtt 
kijő és mi is reá gondot viselünk.

Az császár internuntiussa nagy custodia alatt, minden gaz
dálkodás nékűl még itt vagyon kegyelmes urunk. Hogy minden 
bizonnyal írhassuk nagyságodnak mit solli citálj on, tudósok még 
abban nem vagyunk, hanem az gallust és hollandust requirál- 
tuk felőle, hogy bizonnyal mennének végére, mivel Zöldfikár 
mond ugyan holmit (mert az leveleket is ő fordította meg s tol
mács is ő volt), de hitelt annak mi derekason nem adhatunk. Azt 
kimondá ugyan minden bizonnyal, hogy nagyságodnak egy oda 
fel expediáit interceptus levelének is páriáját (de nem in specie) 
hozta be, mely felől hogy az vezér examinálta volna maga is 
megvallotta, hogy nem az derék, hanem csak abból íratott levél 
volna, de abban is kegyelmes urunk, ha úgy vagyon, az mint 
Zöldfikár mondja, nem volt semmi nagyságod ellen való ártal
mas dolog.
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Az budai vezérnek kegyelmes urunk tegnapi napon újab
ban coníirmatiót, botot, szablyát, kaftánt hoztak ki császár 
udvarából, melylyel ma vagy holnap meg is indulnak, és az mi
kor az ittbenn való kihájával tractált volna az vezér, Zöldfikár 
ott volt és hallotta, hogy megparancsolta az vezér igíreti szerént, 
hogy nagyságoddal mindenben egyetértsen, ebben nincsen is két
ségünk. ,

Sebesi uram és Száva Mihály beérkeztének kegyelmes 
urunk az nagyságod méltóságos leveleit megadván, de istennek 
legyen hálá, az nagyságod jó szerencséjére még arra szükségünk 
nem volt; de ha occurrálna is, istent segítségül hiván, az mint 
lehet, praecaveálni is igyekezzük. lleménségiink úgy volna ke
gyelmes urunk, hogy az vezér viszont szemben leszen velünk, s 
annakutánna ez üdő alatt mi dolgok occurráljanak, nagyságodat 
viszont Sebesi uramék átal alázatosan tudósítjuk. Tartsa és 
áldja meg az úristen nagyságodat sat. Datum Oonstantinopoli 
die 22. Decembris, anno 1643.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitores humillimi perpetuique 

Stephanus Seredi m. p.
Stephanus Keőrössy m. p.

flzíni : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi) följegyzése: 5. Ianuarii Albae Inliae 1044. havasalji vajda 
postája délest 3 órakor.

Eredeti.

V III. 1643. de ez e m b e r  24.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum nostrorum sat. Jó 

szerencsés, boldog előmenetellel sat.
Ma délután viszont az fővezérrel ő nagyságával szemben 

lévén kegyelmes urunk, igen nyájason excipiála bennünket, kér
dezvén Maurer uramat szorgalmatosán ha eddig oda ért-e nagy
ságodhoz, annakfelette, hogy ha megindul-e nagyságod míg mi 
kiérkezünk, az Maurer uram állapatjáról úgy felelvén, hogy ha 
tegnap nem is, de ma okvetetlen nagyságoddal szemben leszen, 
úgy hiszszük, minekünk penig, nagyságodat otthon érjük-e 
nem-e, bizonyosan nem tudjuk, mindazátal azt itíljük, hogy 
nagyságod mi utánnunk nem várakozik. Mivel penig nem egyéb
ért, hanem tulajdon csak az derék dologért kelle audientiánk- 
nak lenni, azt viszont az mint isten tudnunk adta, szorgalmato
sán proponáltuk és solli citáltuk, ratiókkal megmutogatván, miért 
kelletik nagyságodnak kegyelmes urunk azt igen méltán ké-
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vánni. Melyre kegyelmes urunk olyan választ tőn, hogy: az mi 
derék dolog volt, elvitték, mindazátal az mi héja leszen az 
dolognak, császárnak is értésére kell adnunk, annakutánna 
választok leszen, most menjetek szállástokra és készüljetek útra. 
Szerepcséni György is azon órában lévén szemben az vezérrel 
kegyelmes urunk, még bizonyosan mit sollicitál végére nem me
hettünk, noha mind az gallust, hollandust requiráltuk felőle, 
most penig Zülfikár is nem lévén jelen audientiájában. Az hol
landus tegnap kegyelmes urunk holmi raboknak szabadítása 
felől az vezérhez felmenvén, az ide bejött főember is szolgai 
ruhában felment volt vele hogy már látásnak okáért. Ezekről 
kegyelmes urunk alázatosan viszont akarók nagyságodat tudósí
tanunk. Az úristen ennekutánna is mit rendel fáradságunk 
végett, nagyságodat viszont alázatosan requirálnunk el nem mu
latjuk. Tartsa és áldja meg az úristen nagyságodat sat. Datum 
Constantinopoli die 24. Decembris, anno 1643.

P. S. Az postát kegyelmes urunk és Sebesi uramat igen 
reggel expediáltuk ez levelünkkel úgymint karácson napján.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitores humillimi perpetuique 

Stephanus Seredi m. p.
Stephanus Keőrössy m. p.

Ozím: a szokott a fejedelemnek.

Bálcóczy füljegyzése: 4. die Ianuarii 1644. Albae Iuliae reggel 9 óra
kor, Sebesi Péter.

Eredeti.

IX . 1643. de ez e m b e r  28.
Serenissime princeps.
Gratissimas serenitatis vestrae literas accepimus allatas 

ab illustrissimis suis in hac porta ottomanicalegatis,quibus promp
tissima nostra officia, si qua in re illis usui esse possent, libentis
sime detulimus, prout serenitas vestra nostrumque erga illam obse
quium a nobis poscere videbatur. Ecce revertuntur iam illi simul 
cum domino colonello Rebenstockio, viro certe generosissimo et 
ad quasvis res gerendas admodum idoneo, revertuntur, inquam, 
rebus omnibus rite peractis, maximeque post impetratam aequis, 
ut semper praedixi, conditionibus eam licentiam, de qua tamdiu 
agitatum est. Eaxit deus optimus maximus, ut illa foelix fausta- 
que fiet tum cunctis regibus ac principibus confoederatis, cum 
maxime serenitati vestrae, cui salutem in multos annos, victricia 
undique arma et amplissimos de communi iam hoste triumphos
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tota mente exoptamus. Datum Perae Constantinopoleos 28. De
cembris, 1643.

Serenitatis vestrae
affectissimus servitor 

Delahaye m. p.
Czím: nincsen.

Eredeti.

X. 1643. de ez e m b e r  30.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum nostrorum sat. Jó 

egészséges sat.
Az úristennek segítő ereje átal tegnap déltájban indulván 

ki Konstantinápolyból kegyelmes urunk, ez órában estve felé szál
iánk meg itt lncliesen. Az vezér peniglen ez elmúlt vasárnap 
hivatván fel maga bennünket, legyen az úristennek bála, az 
nagyságod jó szerencséjére semmi kedvetlen választ nem adván 
mondá: menjetek haza immár az uratokhoz, az választ peniglen, 
isten ő felsége nagyságodhoz vezérelvén bennünket, magunk meg
mondjuk nagyságodnak. Innét kegyelmes urunk semmi kedvetlen 
válaszszal,istennek hála,nem megyünk nagyságodhoz. Ugyanakkor 
előttünk felhivatván az velünk együtt nagyságodhoz jövő főembert 
viszont mondá, hogy: ezt bocsátom el veletek, ez emberséges 
ember, ez császárnak mutefarekkája, nekünk penig kapucsi agánk, 
ez katona ember. Úgy vagyon kegyelmes urunk, hogy ez bejött 
főembernek is jelentette volt az anglus agens, de immár annak- 
előtte mi is értettük vala, hogy az confirmatiót vivő főember átal 
(az kit Haczi Musztafa agának hínak) ment volna olyan paran
csolatja császárnak az budai vezérhez, hogy az Magyarország 
széliben való várakban megpróbáltasson s annak alkolmatossá- 
gával raboltasson is. Mi kegyelmes urunk bizony valóban siet
nénk menni nagyságodhoz, de az iszonyú ut mellett majd egy 
héttűi fogván való éjjeli nappali hó és eső annyira elárasztotta 
az földet, hogy csak alig mozoghatunk. Adja az felséges isten 
sat. Datum Indies die 30. Decembris hora vespertina, anno 1643.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitores humillimi perpetuique 

Stephanus Seredi m. p.
Stephanus Keőrössy m. p.

Czím: a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.
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XL 1643. d e c z e m b e r  30.
Serenissime princeps.
Literae serenitatis vestrae benevolae per generosos legatos 

Stephanum Seredi de Gleorizon et Stephanum Keőreossi de 
Varad latae tardius, decimo scilicet post accessum die, fideliter 
tamen nobis sunt redditae. Mensi sumus ex illis benevolum sere
nitatis vestrae erga nos animum. Quod vero ad generosos legatos 
attinet, prompti equidem semper fuimus, ut desiderata opera 
nostra quocunque studio in serenitatis vestrae gratiam et gene
rosorum legatorum usus sedulo invigilaremus. Sed gratulamur 
illis felicem per se expeditionem, quam ex eo conjicimus, quod 
opera nostra, non indiguerint. Res per haec tempora in hoc orbe 
gestas serenitas vestra ex legatis suis facile cognoscet, quas, ne 
prolixis literis taedium ipsi pariamus, merito praeterimus. Caete- 
rum serenitatis vestrae felicissima quaeque apprecamur, quem 
deus incolumem diuque superstitem servare velit in laetam spem 
plurium Christianorum, qui in circumvicinis locis miseriarum 
mole oppressi salutem gemitibus quaerunt.

Datae Constantinopoli III. Calendas Ianuarii, anno 
MDCXXXXHI.

Serenissimi principis 
devotissimus 

Henricus Cops m. p.
(k im : a szokott a fejedelemnek.

Rálcóczy följegyzése : 13. die Ianuarii Albae Iuliae 644.

Eredeti.

X II. 1644. j a n u á r  21.
Az úristen ő felsége sat.
lm most reggel vők Hajdú Györgynek egy levelét, kit az 

vezér parancsolatjából írt. Egy rab szökött el az portáról, az kit 
mindenfelé keresnek, kit mind lengyel, német császár követe kért 
s talám kegyelmetek is, de nem adták, valóban kegyelmetekre 
vagyon az kétség, hogy kegyelmetek hozta volna el, kiért az 
vezér panaszolkodni kezdett, hogy azzal háláljuk jó akaratjájt]. 
Kegyelmetek azért tudhatja, kit hozott s kit nem el, de ha ke
gyelmetekkel jött el, megfogassa kegyelmetek mindjárt, s küldje 
az vajda kezében,küldhesse be az portára; az nekünk tartozó köte
lességére parancsoljuk kegyelmeteknek, ebben egyebet ne csele
kedjék, egy emberért ilyen hatalmas kárt ne tegyen. Ha penig 
nem kegyelmetek hírével jött el, nincsen is, s nem is volt kegyel
metek körűi: írjon fide mediante nekünk levelet, kiildhessük be
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az portára; nem jó volna, egyik kezével kegyelmetek az mit épí
tett, mással azt elbontani. Datum Albae Iuliae 21. die Ianuarii, 
anno 1644.

Gr. Rakoczy m. p.
Czím: Generosis Stephano Seredi de Görcsön sat. et Stephano Keíí- 

reössy de Yárad sat.

Eredeti a fejedelem írása, Batth.-ktár 5. IV. 5. 5.

Bí>8 BÉKÉ ÉS b a r  a b ä s .

X III. É v  n é l k ü l .
. . . .  ígérnünk kellene, alioz, az melyik kevesebb volna, 

kellene kegyelmeteknek alkalmaztatni az mi részünkről való Ígé
retet is. Talám az sem ártana (ha tetszenék kegyelmeteknek s 
jónak látná), expiscálná ki Zöldficártól, mennyét tenne egy-egy 
esztendei adaja, kit az német beadott Magyarországtól; azt is, 
az mi hűségünkről ha mi levelet adnánk, az ő részekről is mit 
adnának; talám ugyan nem is kellene ezeket az mi beküldött 
leveleinket látni s tudni Zöldficárnak. Addig is felette igen-igen 
kegyelmesen intjük kegyelmeteket, ha az ő részekről nekünk 
levelet kezdenek adni, azon legyen kegyelmetek, jó legyen; bez
zeg mikor nekünk is annyi erőnk volna mint ő nekik, mind con- 
ditiókat praescribálhatnánk nekik, s mind élhetnénk mi is az 
cautiókkal; de mivel az nincsen, csak úgy kell kegyelmeteknek 
élni s annyiban előmenni az conditiók, cautiók kívánásában, el ne 
bontsa az derék dolgot; mindazonáltal rosszul s veszedelmesen 
se cselekedjék kegyelmetek.

E levéltöredék a fejedelem saját kezével, Batth.-ktár 5. IV. 5. 29 '/s·

XIY. 1644. j u n i u s  29.*)
Alázatos szolgálatomat sat. Jó szerencsés sat.
Az nagyságod kegyelmes parancsolatja itt Kolosváratt ma 

10 órakor éré. Az mely levelek kegyelmes uram nálam maradtak 
volt, azokat nagyságodnak megküldöttem; bizonnyal higyje 
nagyságod kegyelmes uram, nem szántszándékkal hagytam ná
lam, hanem az tentás ládámnak sok fiái vannak, több levelek 
közé tanáltam tenni őket, úgy feletkezém nagyságodnak beadni; 
de ha házamnál tanáltam volna is reájok, onnét is mindjárást 
nagyságodnak megküldöttem volna. Ezeknél több levél nálam 
csak egy czédula is nincsen. Emlékezem kegyelmes uram hogy 
mondja vala Zölfikár aga, nagyságodnak írni fog levelet, de nem

*) Jeyyzet. E levél nem tartozik ugyan szorosan a követséghez, de 
portai levelekről tevén szó benne, czélszerünek tartottuk közlését.
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emlékezem arra, ha adta-e kezemhez ; ha küldött levelet nagysá
godnak, az többivel együtt beadtam, mert itt én nálam nem mara
dott, minden ládáimat, kötésimet felhántam, oldoztatám, de nem 
tanálom ; ha ott sincsen kegyelmes uram, nyilván elfelejtette írni. 
Isten ő felsége sat. Datum Kolosvár 29. Iunii, 1644.

Nagyságodnak
alázatos szolgája 

Seredi István m. p.
Czírn: hiányzik.

Eredeti Batth.-ktár 5. IV. 5. 41.

1643. n o v e m b e r  1—1644. vége.

Hajdú György kapitiha. *)

I. 1643. d e c z e m b e r  11.
Alázatos és hűséggel való szolgálatomat ajánlom nagysá

godnak mint kegyelmes és természet szerint való fejedelmemnek. 
Isten ő felsége nagyságodnak életét szerencsésen tartsa meg és 
méltóságát terjeszsze.

Noha kegyelmes uram nekem úgy látszik, hogy az mostani 
dologról való követségnek munkájára elégségesek az beküldött 
legatussi nagyságodnak, kiknek jelenlétekben való tractájokra, 
ekkeddiglen való felelet vételekre nagyságodhoz való írásokit (így) 
ő kegyelmeknek, mindazonáltal hogy nagyságodhoz való köte
lességemnek én is valami részéből megfeleljek, egy—két szóval 
akarék írnom nagyságodnak. Ide az portára való beérkezésünk 
lőtt 4. Decembris, az vezérrel való szembeniétünk elsőben lön 7. 
Decembris, az császárral penég 8. Decembris és ugyanazon nap 
megint fővezérrel. Az adónak tallérul való behozásában kése
delmünk esett az tereh miatt, kit úgy veszek eszemben hogy szó 
nélkül nem tűrhettek; az nagyságod bölcs itíleti rajta, éltesse az 
úristen nagyságodat, idején kellenék ezután arról még ottkünn 
provideálni, és azt szokott monetájul megszerzeni, hogy annak 
későn való administrati ójával magunkra ne vonjunk nehézséget; 
egy óra poklobb néha száznál, az mint szokták mondani; ez nem
zetség igen vigyáz az résekre, az hol vehetnék eszekben meg- 
hanyatlásunkat. Azt is úgy tudom, hogy már nagyságodnak kime
netelére szabadság engedtetett császártól, leveleit is megminutál- 
ták, meddég jutnak kezéhez nagyságodnak, nem tudhatom, mivel 
bariamjok vagyon, reméllem, nem késnek vélle, melyről láttam is

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 760 — 773 11.
42*
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signaturát (há meg nem változik), mivel az németországi agens 
is vagy residens is beérkezett tegnapelőtt östve. Ezen mi vála
szunknak igen titokban kell lenni az vezértől kiadatott szó sze
rint ; úgy sejdítem, mintha az törökök is szándokoznának annak 
idején kiszállonia ennyi heverések után elsőben Drinápolyhoz, 
egy része Szófiához, hogy ha kévántatik az segítség, készen legye
nek; mindazáltal isten tudhatja szándékokot. Ezt nem minden 
ember beszélli, nem is tervezhetik idő előtt. Az télen ha mit 
nagyságod kegyelmes uram akar tentálni, az jó alkolmatosságot 
nem kellenék elmulatnia, mihelyen az császár arról való enge- 
delméről levelek nagyságodhoz fognak érkeznie, isten azután 
többre is segíti nagyságodat jó alkolmatossággal, isten vezérelje 
nagyságodnak bölcs elméjét minden dologban. Tegnap voltunk 
az muftival szemben, jól szól, jól is igíri magát.

Ha mit kicsin erőtlen szolgálatommal felérhetek, semmi 
utón nagyságod és országa hasznára el nem mulatom végben 
vinnie, csakhogy igen esmeretlen vagyok és szegény legény, itt 
igen áll kegyelmes uram az pénzön. Maurer uram sem késik nagy
ságodhoz sietnie. Ezek után isten nagyságodat örvendetes egész
ségben kévánsága szerint való dolgainak előmenetelivel éltesse. Da
tum Oonstancinapolis summo mane die 11. Decembris, 1643.

Nagyságodnak alázatos igaz hű szolgája
Hajdú György m. p.

Czím: a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

II. 1643. d e c z e m b e r  23.
Alázatos és hív szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. 

Istentől nagyságodnak jó egészséget és fejedelmi tisztiben sze
rencsés, bódog előmenetelt szerencsésen megadatni kévánok.

Nagyságod kegyelmesen Maurer Mihály uramnak írott 
levelét (az hat kerek paizsok és 6 jakupok, 20 keskeny, lóra való 
szerszámok, tigris és párducz bőrök felől, hogy kit ő kegyelme 
megvegyen, és kiknek árokat megtudja min tartják s nagyságo
dat felőle tudósítsa) ő kegyelmét az útban találván, megadta 
Sebesi Péter és ő kegyelme elolvasván visszaküldte magától 
hozzánk. Mi kegyelmes urunk az paizsokban kettőt tarka selyem
ből készítettet hozattunk vala, kiket 20 imperialis talléron ta r
tanak s alább sem akarák adnia; 6 jakupot is hozattunk egyet- 
egyet pro talleris 40 oroszlányoson tártnak, alább sem adják; 
tigrisbőrt is egyet száz talléron tá rták ; örög párduczbőrt, kinek 
hossza 81/« fél arasz és az széli derekában 4*/2 fél arasz, azt is 
száz talléron hagyá, apróbbat 40 s ötven talléron; az keskeny,
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lóra való szerszámot penég 30 imperialis talléron, 23-mon kértük, 
de nem adják, mivel mostan itt igen felhágott mindennek az ára. 
Az mely 931/2 tallérokot és egy negyed részt Sebesihez adott 
nagyságod, azt kezemhez vöttem, az Szilágyi Jánostól bekül
dött 141 tallérokot is, mit érek vélle, ha nagyságod kegyelmes- 
sóge, azon vásárlók, teszen együtt száz kilenczven négy tallért és 
felet s egy negyedrészt. Paplant asszonyunk számára még szé
pet nem találtunk, minemű felől Kemény János uram írt. Minden
ért kész pínzt kévánnak; az szeges tallérokat penég igen válo
gatják, hányják, sok rosszat találnak közte. Az követ uraimnak 
dolgok eddég meddég extendálódott, tudom bőven írtak mostan 
ő kegyelmek nagyságodnak. Az fenn megírt marháknak meg
vételeket miben hagyjam, nagyságodtól várok alázatoson. Az 
kerek paizsokat megveszem. Mindezek után isten nagyságodat 
sat. Költ Konstanczinápolyban Karácson havának 23. napján 
jó reggel, [1643.]

Nagyságodnak alázatos hív szolgája teljes életében
Hajdú György m. p.

Czím: a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

III. 1643. d e c z e m b e r  30.
Alázatos és hív szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. 

Isten nagyságodat sat.
Az követ uraimék már az mint fővezér beszélle és az 

minemű válaszszal ő kegyelmeket elbocsátá, dicsíretre méltó, 
referálják nagyságodnak ő kegyelmek, holott csak az portához 
és császár ő hatalmasságához való hívségét kévánják nagyságod
nak úgy, mint ekkediglen volt, immár azt mondja, hogy minden 
jó leszen nagyságod és országa részére is, melyet engedjen meg 
az isten is ő felsége. Én kegyelmes uram az mint nagyságodtól él- 
váltómban is mondtam, istent ő felségét hiván segítségül, az egy 
igazságban és serénységgel való vigyázásban, az mennyire ő 
felsége elésegít, ügyekezem forgolódnia. Interim követuram 
Seredi uram jelenthet nagyságodnak, az napkeleti szomszéd álla- 
patja felől mit halla ő kegyelme. Noha olyan az ördög, sokféle 
mesterségi által nyughatatlankodik, de jó az isten, megsegíti az 
igazakot. Reméllem, vötte eszében, hogy ittbenn rossz híre vagyon, 
kevereg mint az esik az fazékban, hogy feljüleshetnék, nem árt az 
vigyázás kegyelmes uram. Minden ekkedig való állapatokat ő 
kegyelmek nagyságodnak referálhatnak, ha miket ezután szük
ségesnek látok, arra segítséget onnan feljül várok, írok.

Az asszonyunk paplanénak megvétele felől írt volt



6 6 2 BEKE ÉS BARABÁS.

Kemény János uram ő kegyelme, de veres materiájut 21 tallé- 
rost találtam mostan, az is penég csak parasztul vagyon az belső 
vagy alsó részi és környéke, arra magunknak kelletik atlaczot 
vennünk és megcsináltatnunk, csakhogy érthessem az nagyság
tok kegyelmes parancsolatját felőle. Alól vagy belől penég mivel 
kellessék meg borittatnia, ha tafatával, ottkünn olcsóbb az tafota, 
ott is megkészíthetik, csak készítsék itt az környékét meg; 
mindazáltal az nagyságod kegyelmessége. Jakup, lóra való 
gyenge szerszám, párduczbőr és tigrisbőrek felől is mit paran
csoljon nagyságod kegyelmesen, alázatoson várom.

Itt kegyelmes uram jó hideg vagyon mostan, fázik vala az 
kezem hogy ezt írám, kevés hó is vagyon. Kegyelmes uram, az 
Zöldfikár aga sok panaszit mondják meg követ uraimék, az nagy
ságod bölcs itíleti rajta ; az egy embernek mostani üdőbeu ked
vezni kellene talárn. Egy jó serény ifjat is, deákot nem ártana 
talám nagyságodnak taníttatnia itthenn. Nagyságodat ezek után 
istennek ajánlom sat. Költ az portán 30. napján Karácson havá
nak 1643. esztendeiben.

Nagyságodnak igen alázatos szolgája
Hajdú György m. p.

P. S. Kegyelmes uram, nagyságodnak könyörgök, mi koron 
nagyságod ír holmi oly sietséggel végben vivő dologról, az még 
hozzá szokhatom (ne neheztelje kegyelmesen), legyen elolvasásra 
valamivel könnyebb, hogy késedelem miatta ne legyen, aláza
toson követem felőle mint kegyelmes uramot nagyságodat.

írhatom nagyságodnak kegyelmes uram, hogy az itt való 
háznál az istálóban néhol övig való ganéj is vagyon, mint hagy
ták meggyűlnie eleitől fogva, nem tudhatom, minden ember sza- 
bódik. Inventáltatok is és kiküldőm nagyságodnak. I tt igen szük
ségesnek látom az építést, sok helyt igen megromladozott az ház 
menyezete, padlása és fala is fedelével együtt.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

IV. 1644. j a n u á r  3.
A n n o  1644., A l b a e  I u l i a e  3. I a n u a r i i  H a j d ú  

G y ö r g y n e k .
Maurer Mihály 23. die Decembris érkezett vala meg hozzánk 

(s csak várakozánk az ezüst művek készülésére, kit az vezérnek 
ő nagyságának akarunk küldeni, melyek csak 10 — 15 nap alatt 
is elkészülnek), s értvén tőle, mind kegyelmetek leveléből, mibe 
állapadott meg ottbenn az dolog, éjjel nappal azon vagyunk, 
ugyan ő tőle egyszersmind be is küldhessük, abból fogyatkozás
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nem lévén. Isten áldásából ím az statusoknak gyűlést promul- 
gáltunk, s ma minden rendek begyűlnek, ottan esmég tudósítjuk 
kegyelmedet mindenekről. Elhittük, intésünk s parancsolatunk 
nélkül is kegyelmed tisztinek s hivataljának meg fog felelni; de 
az mostani állapatokra tekintvén, ha kegyelmednek az portai 
állapatban több experientiája volna is, nem ártana. Felette 
kegyelmesen parancsoljuk kegyelmednek, okosan, discrete, caute 
viselje magát, lásson, halljon, értsen mindeneket, úgy vigyázván 
mindenekben mindenre, hogy nekünk előmenetelünkre s javunkra 
s megmaradásunkra szolgáljon, és ne csak az vezért ő nagyságát 
tarthassa meg mostani hozzánk való jó indulatjában, akaratjá
ban, hanem másokat is sokakat szerezhessen s abban meg is 
tarthassa.

Az mikről kegyelmednek 21. die Decembris írtunk, arra 
kegyelmednek legyen szorgalmatos gondja, impetrálhassa s 
küldhesse ki, mivel bizonyoson értjük, komátokat *) akarnának 
ellenünk hozni, kiket megtartóztathatna nagy haszonnal az bos- 
11 ai pássá, karnisai bék s az ott körűi való török végházakbúl, ide 
alább periig az esztergomi hék az kikahdosással igen sokat segít
hetne. Ezekre azért kegyelmednek szorgalmatos gondja legyen 
és végben is vigye, s minél hamarébb az parancsolatokat, is, az 
budai vezérre az tatárok felől való parancsolat szerént legyen, 
az mint 21. die Decembris megírtuk, sőt ha tatár több lenne is, 
nem ártana, sőt igen hasznos volna; ezekről minél hamarébb 
írjon kegyelmed.

Elhittük, ez levelünk elvétele előtt híre leszen az portán, 
hogy most német császár végházaiban victoriának örömét lőtték 
meg, kiről mi még ezelőtt kegyelmedet tudósíthattuk volna, de 
bizonyost akartunk írni, ki így volt: Az galliai király vevén eszé
ben, hogy az bavarus felbontotta azt az neutralitásságot, melyiket 
az atyjával kötött volt, küldött volt az vájmárinak hada féléhez, 
ki 6000,8000 gallust az végre, hogy Bavariára inimicitiát tegye
nek, s azok mellé rendelt volt még egy nagy armadát 24,000 
emberből álló Angvinii **) generalis alatt, kit úgy expediáit volt, 
hogy azokkal megegyezvén igyenesen Bavariába menjenek. Ez 
a 8000 gallus s 6000 vájmári had-féle szállott volt meg egy 
várost T. Ϊ .  ***), az kit megvévén sáros idők s havazás lévén, quár- 
télyra szállottának. Vévén eszében az bavarus, hogy bátorsággal s 
vigyázatlanul vannak azok,az maga hada mellé, ki az,mint mi írtuk, 
10 ezer ha lehet, Haczfelddel az lotaringiai fejedelmet mellé vevén, 
töltek 20 ezerre, s elkerülvén az vájmári hada félét, mentek igye-

*) A cursivval szedettek titkos jegyekkel.
**) Rákóczy alig olvashatóan írta e nevet; ez alakjában idegen 

kéz írása.
***) U. a. kéz »Rotweila«-uak írja e város nevét.
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nesen az gallusokra, kik talám 3 quártélyban is voltak, és ott 
invadálván őket vallottak kárt mindegy 3000 embert, s 10 lövő
szerszámot is vesztettek el, az melyről ím ez includált írásokból 
s nyomtatásokból kegyelmed bőven érthet, ügy halljuk, az a nagy 
armada mindjárt helybe állatta az kiket dissipáltak volt is az gal- 
lusok közzűl és már is (!) vannak 35,000, kik Bavariára mennek, 
másfelől az hassiai fejedelemasszony (!) is 8000 hadával. Angliá
ban, Lusitaniában, Cataloniában mind vagyon az dolog, az írások
ból kegyelmed megértheti. Hogy az német császár végházaiban 
lőttek az victoriájért, azt bizony leginkább hatalmas császárra s 
mi reánk nézve cselekedtek, mert az ő mesterségek szokott lenni, 
az bizon csak .........

Az svékusok jó állapatban vannak, ez ideig is mind vetten 
veszik az várakat, várasokat valamely felé fordulnak, s rövid nap 
minden bizonnyal isten ő felsége áldását nyútváu igyekezetekre, 
elsőben Csehországba, azután az Dunán innet való Austriába 
mennek. Glallas az német császár generálissá soholt még eddig 
csak beléjek sem mert kapni, nemhogy velek megvítt volna, csak 
távul keringi őköt, hol utánnok 5, 6 s néha még . . . jár velek 
annyi távul földön. Tovább mint leszen, az nagyhatalmú isten 
kezében vagyon az dolog. Ezeket kegyelmed az fővezérnek így 
adhatja érteni, akárki mit mondjon, de ne higyje ő nagysága.

Luppul esmét Máté vajdára készül, ide . hátunk megé zűrza
vart akar szerzeni.Szóljon kegyelmed jó alkalmatossággal az vezér
nek, lám annélkül is igen vén ember Máté vajda, az mi szolgála
tunkra legyen annyi tekinteti ő nagyságának, hadd nyukhatnék 
éltik az vajdaságban Máté vajda, erről is tudósítván kegyelmed 
bennünket. Mi szenvedhető egészségben vagyunk, s rövid nap töb
bet írunk kegyelmednek. Adja isten, minden jót hallhassunk 
kegyelmed felől. Elsőben kegyelmednek azt kellene expiscálni 
Zöldficártól vagy mástól, nincsen-e elvégezve az portán az Máté 
vajda megváltoztatása, nem adták-e Luppulnak, az vezér melyik
nek jobb akarója, ennek kegyelmed végére menvén s úgy indul
hatna meg jobban annak végben vitelében.

Ha ez levelünk Seredi uramékat otbenn nem érné, s már 
kegyelmeteknek jó válassza lőtt volna, teljes tehetségével kegyel
med azon legyen, Zöldficár agával együtt az budai vezérre is 
tulajdon hatalmas császár parancsolatját szerezzétek, hogy 
velünk egyetértsen, és az miből megtanáljuk ő nagyságát, ne 
fogyatkozzunk meg benne, s ha több segítség kivántatnék annál, 
a mennyiről Seredi uramnak tanúságot adtunk volt, adna s ne 
várna az portáról újabb parancsolatot az budai vezér. Az temes
vári passának, gyulai, lippai,· szolnoki békéknek is az szerént 
kellene parancsolni, arról is tartanának jó békességet ide liát7-a, és 
kívánságunkra mindjárt ülnének fe l s jönének mellénk, vagy
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bocsátanának alattok valók közzül illendőképpen, felette-felette 
igen-igen nagy hasznunkra lenne, ellenséginknek penig rémü
lésekre, hogy vagy ezer, avagy bárcsak hatszáz tatárt is ren
delne az fővezér ő nagyság;), s az kijőne mindjárt mellénk, ez akár 
Bobrocsánból (így)  s akár Bucsakból kitelhetne. Az parancsolato
kat mind magunk kezében kellene küldeni, hogy küldhetnénk 
magunk emberétől illendő ajándékokkal. Ezeket hogy kegyelmed 
az agával in effectum vihesse, totis viribus érte legyen. Meg
mondhatja kegyelmed az agának, az többivel együtt ezeket is 
ha végben viszi, az ígéretünk mellett becsületes más ajándékkal is 
leszünk neki. Eelette-felette igen érte legyen kegyelmetek az agá
val, ne fogyatkozzunk meg az tatárokban. Az több helyre való 
parancsolatokban az kanisai, esztergomi békéknek is parancsoltaim 
kellene, azok is rezkelödnének és csinálnának distractiót. Mind
ezekre igen-igen szorgalmatos gondviselése legyen kegyelmednek, 
s végben is igyekezze vinni és kiküldeni hamarsággal minden 
bizonnyal. Német császárnak postakövetje jü  hozzánk, 4—5 
nap alatt be fog érkezni ; nincs jól oda fe l dolga.

P. S. Az Luppul s Máté vajda dolgában kegyelmed így 
is procedálhatna s expiscálhatná az Zöldficár elméjét: tudja 
kegyelmed, immár hatalmas császár jó  szerencséjére nehéz nyúl 
az. Én. uram sokat gondolkodom az két vajda közt való egye
netlenségről, ha azok veszekedni kezdenének, az uram s minnyá- 
junk szivében is sok gondolkodások ütköznének, az urammal 
levő hadakban is kedvetlenséget [szereznének]. Jó volna az vezér
nek mindkettőnek erősen parancsolni, ülnének vesztek, egyik az 
másik ellen ne igyekeznék, Máté vajda vén ember, maholnap 
meg fog halni, uqyis értette volna kegyelmed, hatalmas császár- 
tál oly levele volna Máté vajdának, éltéik el nem venné vajdasá
gát. Ezekre való feleletéből eleget tanulhatna kegyelmed, s az 
mit jobbnak ismerne s tapasztalna, azt követhetné. Mégis kegyel
medet felette kegyelmesen intjük, legyen azon, minél hamarébb 
tulajdon császár neve alatt extraháljon parancsolatokat mind 
az budai vezérre, temesvári, lippai, gyulai, szolnoki passára, 
békékre, esztergomira, hamsaira, az tatárokról az mint 21. die 
Decembris megírtuk kegyelmednek, az tatárok bár lennének két 
avagy három ezeren, az bosnai passára.. Az mint derék levelünk
ben is írtuk, megmutassa kegyelmed industriáját, serénységét, 
okosságát és hűségét ezekben is hozzánk.

Fogalmazvány, a fejedelem írása.
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Y. 1644. j a n u á r  10.
Alázatos és hű szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. 

Isten nagyságodat éltesse sat.
Nagyságodnak akarárn értésére adnom, hogy az követ 

uraimék innen 29. Decembris indultak el, az ő kegyelmekhez 
expediáit leveleket penég, kiket nagyságod Déváról 8. Decembris 
ide expediáit volt, azokat ide príma Ianuarii hozták meg, én 
utánnok nem küldém az követőknek, nem is látván arra való 
szükségét, azárt nálam vannak az levelek. Eddég hogy értésére 
nem adtam nagyságodnak, az az oka, hogy nem volt ittbenn arra 
való posta. Az római császár *) követe innét 7-tedik napján ment el 
szekéren postán hogy már, azon napon iité mellém magát az o 
interpressek s azt kérdé tőlem, ha hallottam-e uj hírt. Kérdem, 
hogy mit. Mondd, hogy ök azt hallották, hogy az erdélyi fejede
lem igen nagy haddal és készülettel vagyon, mit akar, kitől va
gyon hántása. Én arra azt felelém, hogy én abban semmit sem 
tudok. Ezzel elválik tőlem. Ez az vezér díványában volt.

I tt kegyelmes uram semmi oly hírek mostan nincsenek, 
hanem az miolta követ uraimék elmentenek, azolta császár fő- 
lovászmestere Ozmán aga lőtt urumelli beglerbéggé, az kinek 
azt mondja az aga hogy az vezér igen rneghagyta, hogy jó  vitéze
ket írjon maga alá mindjárt, hogy az mikoron kévántatik nagy
ságod mellé, és ha parancsolat éri felőle, készen lehessen, az bu
dai vezérnek is hasonlóképpen,·ez bizonyos, hogy mindenben egyetért
sen nagyságoddal, mivelhogy jó akarója is nagyságodnak az 
budai vezér. Azt is mondá az aga, hogy az vezér igen számlálja az 
napokot, hogy mennyi ideje már hogy Maurer uram elment innen, 
mivel nagyságod írása az volt, hogy mihelyen innen nagyságod
hoz bizonyos hír érkezik az dolog felöl, az naptól fogva számlál
ván egyáltaljában ide be érkezik huszonegy napra az honorárium, 
az pénzbeli, melyet nagyságod igirt az császárnak, és az má
siknak.

Egy rabot szabadítottak el innen, Rétin uram szolgája 
vagyon itt az híre hogy elvitte az császár udvarából, igen forro- 
lák (így), azt mondja az aga is, hogy mind Seredi uram s mind 
Szelepcsényi s mind az lengyel követ kérte azt az rabot, de nem 
adták, volt nála 1000 arany etc., állaták, hogy Erdélyben vitték. 
Én arra azt mondám, hogy Istók oda nem hiszem hogy merjen 
mennie, hanem Drinápoly vagy Czilibria felé, mivel Szelepcsényi- 
nek kénálta magát, hogy elmegyen vélle, magok is arra hagyták, 
mivel az kolosvári Luppul is ott várta volt meg és onnan ment 
el vélle, még most is igen tudakozzák, hogy melyre vitték.

*) A eursiv betűk titkos jegyekkel.



LEVELEK ES OKIRATOK. 667

Szinte hogy ez levelet írom vala, érkezek az nagyságod 
levele hozzám, melyet elolvasván menék az agához és meg jelen
tein nekie, melyre mondá, hogy megfordítja törökül, csak írjam 
én le öreg hetükre. Abban én, isten velem leven, igen serényen for- 
gőrlőm, ha mire isten segít, nyilván én nem restelkedem semmiben 
is. Mind ezek után az aga azon kéri nagyságodat, hogy nagysá
god írjon az moldovai vajda felöl, ha nagyságod végére mehet, 
hogy hol és mennyé helyen főzet salétromot, mert az előbbenit 
eltévesztette^), és igen volna rajta, hogy sütve tenné alája. Isten 
nagyságodat igen kedves és jó egészségben szerencsésen éltesse 
s minden dolgaiban elömenetelessé tegye, amen. Datum in fulgida 
porta othomanica die 10. Ianuarii, 1644.

Nagyságodnak igen alázatos szolgája teljes életéig
Hajdú György m. p.

(him : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczi) följegyzése : 21 . Ianuari Albae íuliae B44. reggel 7 óra után 
Inota havasalji vajda postája.

Eredeti.

VI. 1644. f e b r u á r  1.
Alázatos hív szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. 

Istentűi nagyságodnak sat.
Ide kegyelmes uram csoda dolgok vannak és hertelen való 

változások. 28. Ianuarii, mikoron az leveleimet nagyságodnak 
expediáltom volt, akkor még nem tudtam, de már az császár 
sok reá való vádokért vuromelli beglerbéget, kit mazullá tött volt, 
Tajkot már megíojtottatta volt,mostan az misziri Maxszautot(így)  
isazpassát hozatja. Tegnapi napon reggel az császár divánjában 
rnenvén, ott hamar elbomlék az díván, az vezér alájöve, és ott gyűle 
nagy díván, tahim három tikmony vagy négy egymás után még 
megsült volna alig volt, hogy az vezért hivatá be az császár, 
elmenvén oda, még annyit ha késett, egy korban hát jargalva 
nagy sebbel csak hallók az kiáltást, hogy bejőne, az kapuját 
bezárák, az számtalan sok ember peresek és fő törökök sibogtak, 
sóhajtottak, tekéngettek ki, egy felé sem mehettek, az kaput az 
császár emberei ostromlották szörnyen, azalatt az vezér alacson 
ruhában érkezett és kiugrott, az egész városnak ellepték utczáit 
minden rendbeli szolgái az császárnak, és addég keresték, hogy 
fellelték, homloka sebes volt, szakállát kitépték, három helyen is 
belé vertek az oldalában és úgy vitték fel az császárhoz s megfőj-
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tották. Már nagyságod mint gondolkodik, az ajándékokkal be 
kellene sietnie, mert nem jó azzal késni. Kajmekám Kínán passa, 
annak is ajándokkal kellene postán pénzbelivel elől nagyságod
nak kedvét keresnie. Az fővezér ki legyen, nem tudhatni még 
eddig ki legyen, mondják azt is, hogy Dali Húszain passa az 
boznaiért vitték az pecsétet postán, s ki penég azt mondja, hogy 
az budai vezér után. Nagyságodnak hertelen kelle értésére ad
nom, oly rút dolog volt tegnap itt, egy néhány ember holt meg, 
magamat is törökül nem tudván, isten tartott meg, oly magas 
helyről ugrottunk ki vezér udvarából, hogy volt másfél kopjányi, 
addig innen kívül az lovomat minden szerszámostól elragadták 
többekkel együtt, s oda vagyon; már ló nélkül s szerszám nélkül 
vagyok, nagyságodat mint kegyelmes uramat kérem alázatoson, 
fejedelmi kegyelmességéből segéljen reá, vehessek mást, vallot
tam 150 tallér érő kárt penig, életem maradott meg az nagyságod 
szolgálatjára. Ezt igen sietséggel kelle írnom, nagyságod megbo
csásson. Többek is esnek ilyenek rövid üdőn. Azt is hallom, hogy az 
császár az hajrán után Drinápolyhoz készül, hova megyen,maga-je 
vagy mást küld, nem tudhatni, emlegetik az németeket, de isten 
tudja; csak 9 kémeket*) is bocsátott el, merre mehetne, nem árt 
vigyáznia. Ezek után isten sat. Datum Constantinapolis in 
portha othomannica die 1. Februarii, 1644.

Nagyságodnak
alázatos szolgája 

Hajdú György m. p.
Czírn : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem feljegyzése : 15. die Februarii 1644. Lugas estve 9 órakor.

Eredetije az orsz. ltárban.

VII. 1644. m á r c z i u s  15.

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke
gyelmes uramnak. Isten nagyságodat minden üdvességes jókkal 
és jó egészséggel szerencsésen áldja meg.

Nagyságodnak alázatoson akarám értésére adnom, hogy el 
nem gondolhatjuk Zöldfikárral az agával, hogy urunknak ő 
nagyságának az mint kegyelmesen írta vala Kálióból, hogy isten 
segítségéből túl menvén az Tiszán, mindjárt főember követét és 
illendő ajándékokkal s jó hírekkel beküldi ő nagysága, melyet ő 
nagysága kegyelmesen úgyis írt énnekem, hogy mind az agával 
közöljem, s mind az vezérnek értésére adjam, mely meg is lőtt 
már azolta, csak az napokat számlálják s álmélkodnak, hogy

*) A dűlt betűk titkos jegyek.
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nem jőnek, az felmenetelre ő nagyságának szabadság engedte
tett, az igíret penég sohol sincsen. Bizony Maurer uram nagy 
botránkozást tött azzal az megtéréssel s kétséget is nagyot szer
zett, mivel az német residens valamit urunk felől hirdet, hogy 
az svédekkel való megegyezésére kéredzett csak fel, és ha ott 
dolgokat császárral végben vihetik, ottan arczczal fordulnak az 
törökre; azt már azzal állatja és el is hitette, okát assignálja, 
hogy az pénzzel is azért tértek meg és ezt nem is hozták he már, 
egyik postája a másikat közel éri. Budáról gyámolítják-e hír
rel valaki, vagy maga koholja, de már azt is hirdette, hogy urunk 
hadát igen megverték, az török penég igen az jó szerencse mellé 
siet. Tudván Maurer uram, hogy az az török hátra vagyon, ki 
az követ uraimékkal kiment, nem tért volna meg, hanem inkább 
hagyta volna Havaselföldében, ott el nem veszett volna, még 
urunktól ő nagyságától újabb válaszlevelek, vagy követ is jött 
volna, vagy hozta volna be töstént ide be, elállhatott volna ittbenn 
is mint a moldovaiaké, azonban tegnap beadták, kaftánt vöttek s 
jól jártak, mi is, ha behozták volna, beadhattuk volna és mind 
két vajdákra újabb parancsolatot extraháltunk volna s az töb
bire is, kit ő nagysága kegyelmesen parancsolt; de ez meggátlá 
az dolog, ezzel mi Székely Mózes állapatját és az ő nagysága 
több ellenségiét neveljük az késedelemmel. Az igíret ottan adós
ságul vétetik. Mi történhetik, ha még is késnek, csak az jó isten 
tudja, minden rend csak minket beszél, és azt az megtérést, 
ilyenkoron az ő nagysága postájának egyiknek az másikat kellene 
kiváltania. Bizony az vezér hogy bejött 11. Martii, 12. Martii 
hivatván az agát, nehéz szókkal szóllott, kérdezvén az fejedelem 
követét hol vagyon, azt is mondván, hogy: ím én köszvényes em
ber vagyok és arénás igen s az utómban is igen sok igazgatásom 
volt, nehéz ember lévén, mégis az vezérnek halála utántól 
fogva 80 napi nehéz járó földről beérkeztem, s hát Erdélyből 
miért nem hozták be az császárnak igírt summát is mind azzal 
együtt, kit az megholt vezérnek igírt volt, úgymond, császár arra 
számot tart m ár; énnekem magamra abból nincsen semmi gon
dom, ő dolga, csak emez legyen meg. Úgy jött el onnan az aga, 
hogy azolta két naptól fogva igen betegen fekütt. Újabban nagy 
suhajtással mondá, hogy ne adta volna az úristen soha is ő 
nekie bár látnia az erdélyi fejedelem fizetését, mert jól látja, hogy 
az életét is leteszi miatta, addig biztatjuk s vélle mindent mon
datunk, urunk penég minden dolgaiban így késedelmeskedik, 
legfőképpen ebben. Bizony tagadatlan, mi is az életünket most 
markunkban viseljük, császár éjjel nappal széllyel jár, az embe
reket igen öleti, tegnap az vízi kapitány passának más passasá- 
got is igírt az császár ezen tiszti mellé, s az estve felé megölette, 
már egy nehány fő törököt öletett meg, csakhogy ilyen hertelen
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az neveknek / bizonyoson végire nem mehetni, az éjjel is kettőt 
öletett meg. Én urunknak ő nagyságának megírtam vala az cala- 
rásoktól, hogy császár mellett levő sziliktár Juszuph igen belső 
ember és ő igazgatja az császárt mostan, az fővezér külső, de ez 
belső, kedvét kelletnék keresnie, Máthé vajda is ezt találtatta 
meg elsőben az én írásomra, császártól jó választ is szerzett, 
ez volt is oka az megholt vezérnek, még az mostani vezér is 
igen vigyáz erre. Az császár effendi hodsája is az urunk dolgát, 
mivel igen kedves császárnál, igen agálta, jól is volt az dolog, 
mostan már ő is látván hogy sem igíret, sem levél, sem követ 
nem jő, csak álmélkodván hallgat, nem mer szóllania, mert min
denben az németek residense szava áll meg előttek. Azért 
lássa nagyságtok kegyelmesen mit gondol, bizony igen félek va
lami ecclepsistől. Az francziai oratorral is és az hollandussal 
eleget beszéltem, hogy ők is, az miben tudnak, vigyázzanak, és az 
íovezérnék szívét erőlködjenek magokévá és miénkké tennie, az 
kik igírék ugyan magokat, de ők is csak azt állatják, hogy miért 
nem küldi be urunk már azt az summát, kit igírt az császárnak 
40 ezer tallért, mert annélkül semmi itt az dolog, sok az ideje az 
igíretnek; Zöldíikár agának kérdék ha hihetiink-e, mivel lát
ják, hogy az németek interpressével is sokszor tractál, ők igen tárt
nak, hogy az is ne sántáljon, kitől bizony még én is félek, mivel 
amaz mindent igír, meg is adhatja, s ha elhajtja tőlünk, s ez 
mostani félelmes állapatjában élete megmaradhat, senki nekünk 
annyit nem árthat mint ő. Az sziliktárt is félek hogy az az 
német magáévá ne tötte legyen. Mi nekünk már orczánk nincsen, 
hogy vezér eleiben mehessünk ez nagy fogyatkozás miatt. Itt 
igen készítik az gályákot, több kész már 68 gályánál, kiket mind 
vízre kitoltak; az császárnak is most szintén elkészítik az ő 
számára valót; mit akarnak, nem tudhatni bizonyost még. Az 
budai vezértől is félek, hogy német pártja valahogy ne legyen, 
holott itt azt mondják, hogy azt írta; legyen, hogy segítséget és 
port is küldjenek nekie, mert ő reá igen sok ellenség megyen, 
nem tudjuk mi azt mire magyaráznia. Az aga azt is mondja, hogy 
urunk ő nagyságának, mint azelőtt, egy nehány csauszt kellenek 
ittbenn tartania, ilyen nagy dolgaiban jőnének s mennének az 
ő nagysága emberivel vagy csak magoktól is, mikor az szükség 
kévánja, ne szánja ő nagysága az pínzt, holott drágább az ő nagy
sága élete az pínznél, és ide ujabb-ujabb hírekkel tartanája az 
portát, s úgy kedvesködnék ide. Mind ezek után istennek ajánlom 
nagyságodat, és kérem ő szent felségét, hogy igazgassa nagysá
godnak elméjét minden jóra, mert most az ideje bizony egyszer. 
Datum in portha othomanica die [15.] Martii, anno 1644.

Nagyságodnak igaz hű szolgája
Hajdú György m. p.
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üzím : Illustrissimo principi domino domino Georgio Rakoczy 
iunipri sat.

Hajdú kezével: Az űatnmja lőtt die 15. Martii itt az portán, mivel 
akkor indultak meg innen.

Eredetije az orsz. ltárban.

V III. 1644. j u l i u s  4.

Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servitio
rum sat. Kévánok az úristentől nagyságodnak sat.

lm kegyelmes uram mivel a követ uraim isten kegyelmes- 
ségéből elég nagy nehezen, de megindulának az nagyságodhoz 
való válaszszal, ez . . . dolgokot nagyságodnak ő kegyelmek vol
taképpen referálhatják szóval is bőségesen. Nagyságodat mint 
kegyelmes uramot alázatos szolgája és lábainak sara igen alá
zatoson találom meg s kérem nagyságodat, kegyelmesen megbo
csásson, ittbenn való állapatomról provideáljon szolgák dolgából, 
mert egyáltalánvéggel hogy török szolgák nélkül tisztessé
gesen az dolgot végben nem vihetem itt divánban és egyéb szük
séges dolgokban való járásból is, kit nagyságodnak követ uraimék 
is meg tudnak mondania. Ezek után kegyelmes uram mégis igen 
alázatoson várom az nagyságod fejedelmi kegyelmességét ittbenn 
való káromnak refundálásáról, ne hagyjon olyan kárban, élhes
sek én is az nagyságod kegyelmességével; szegény legény voltom
hoz képest is ugyan az nagyságod méltóságának díszi, ha 
tisztességesen viselhetem ez nemzet előtt magamot. Az mellett 
kegyelmes uram itt aprónként sok adom-mal jár az állapat, jó 
akaróknak megszerzésében és minden szükséges dolgokra hogy 
jobban elérkezhessem, költségből is nagyságod kegyelmesen pro
videáljon, mert abban bizony nem sok vagyon; az kit nagyságod 
kegyelmességéből adott volt, haszontalanul el nem költőm, sem 
magam szükségemre nem fordítom. Az ittbenn való praebendát 
is az kit megadnak oly, hogyha követ uraim referálni akarják, 
megmondhatják, micsodás, emberséges ember némellyikével ha 
akarna sem élhetne. Az mi kövés pénzt adnak is, fele is rossz, el 
nem költhetni. Azon is igen alázatoson könyörgök nagyságod
nak, az mint bejövetelemkor kegyelmesen igírte vala nagyságod, 
hogy esztendő eltelvén mást küld be helyettem, arról se felejt
kezzék el, istent imádok nagyságodért, nem szokhatom ezt az 
újért, otthon is [. . szegjény alázatos szolgája leszek. Mindezek 
után sat. Datum in porta othomanica die 4. Iulii, anno 1644.

Illustrissimae ac celsissimae vestrae
'fidelis humilisque servus 

Georgius Hajdú m. p.
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Czím : a szokott a fejedelemnek.
A  fejedelem füljegyzése:  22. Iulii 644. Ungvár s Szerenye között 

való utunkban. . . .
Eredeti Batth.-ktár 5. IV. 5. 42.

IX . 1644. j u l i u s  15.
Illustrissime ac celsissime princeps sat.Eidelium servitiorum 

sat.Istennagyságodat szerencsésen jó egészségben éltesse kedvesen.
Nagyságod, követem alázatoson, megbocsásson kegyelmesen, 

levelemet már elküldöttem volt, hogy az urunkhoz menő kapudsi 
passát, kit irtani volt, megváltoztaták esmég mást választván az 
sziliktar passa kapudslar kihajáját miszirli Ali agát, s ma 
reggel 8 óra közben két levelet adtak kezében és kafftánt is, hogy 
mindjárt menjen; maga is kételkedik, hogy Buda felől menjen, de 
mivel úgy értem, hogy az egyik kaftány nagyságodnak fog men
nie, s ezért Erdélyre megyen, nagyságod kegyelmesen vigyáz- 
tasson eleiben, és jöjjenek késérők, hogy tessék meg az vigyázás, 
és az nagyságod és az urunk ő nagysága méltóságához az útban 
legyen illendő gazdálkodás, mert ittbenn nagy ember ennek mos
tan az ura, legfeljebb az ki követe, arra is kell nézni. Az agá
nak semmi hasznát ma és holnap nem vehetem, mivel feleségét 
három napon házában benn gyászolja. Hertelenséggel nem írha- 
ték egyebet nagyságodnak, mivel sietséggel hozzá kell mennem 
az követhez. Az székes-fejérvári szandsokságot megváltoztatták 
tegnapelőtt, adták Szuliman agának császár kapudsi passájának, 
ki azelőtt Reczep passa csausz passája volt. Ezek után sat. Da
tum in portha ottomanica die 15. Iulii, 1644.

Illustrissimae ac celsissimae vestrae
humillimus, fidelis perpetuusque servus 

Georgius Hajdú m. p.
P. S. Ma elmenteni szintén házához ez követnek miszirli 

Ali agának házához, s ottan eleget beszéllettem vélle, azt mondá, 
hogy nem mehet Erdély felé, mert csak postán megyen Buda 
felé, maga is azt mondá, hogy az egyik kafftány urunké, az má
sik nagyságodé leszen, de arra megyen, talám onnan fordul az
tán nagyságodhoz ; igen katona ember, császár azt igírte nekie, 
hogyha emberül eljár az dologban, nagy állapatot ad nekie, ha 
megjő. Kérdém, hogy miért megyen, s azt mondá, hogy urunk 
mellé kell már az segítségnek elmennie; azt is kérdém, hogy 
mennyé leszen, mástól azt haliám ma, hogy 12 ezer, de az azt 
mondá, hogy 40 ezer leszen, bizonyoson nem tudhatom. Ma ve
zérrel, császárral leszen szemben, jó reggel elmegyen. Mindent 
megírtam urunk ő nagyságának is tőle. Embert kér vala tőlem 
hogy bocsássák vélle, mondám, hogy nekem nincsen.
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Nagyságod igen vigyáztasson Lupulra, *) mert az estve is 
levelet küldött vezérnek; mit írt legyen, nem érthetem, de azt 
mondta egy emberséges ember, ki hallotta, az oláh kapikihajának, 
hogy hiszen messze érő kezének kell lennije az Bogdán vajdának, 
hogy hol az oláh bégre árulkodik, s hol Erdélyre fenekedik, s 
egyéb sok dolgokban is ártja magát, csak meg ne ártson. Ne
talán! ő az lengyellel is és némettel is egyetért, mi is penig az 
agával úgy tudjuk, vigyázunk is, de ott sem árt vigyáznia. 
Nagyságtok az ő sok latorsága és csapongása felől semmit sem 
ír, és ő az áruló ide mindent izeget (így) nagyságtok ellen. írtam 
mostan Máthé vajdának is, hogy írjon ő nagysága is felőlié.

Nagyságod írja meg urunk ő nagyságának, hogy ő nagy
sága jól eszében vegye állapatját ez mostani követnek, mert 
igen ajánlja magát, hogyha megjöhet urunktól, nyilván ő is kü- 
lömhen vigyáz itt mind az uránál fővezérnél is, sőt az hatalmas 
császárnál is az urunk dolgaira, csak esmerkedhessék meg 
urunkkal ő nagyságával, ajándokot fog vinnie ő nagyságának. 
Nagyságod, mégis alázatoson követem, megbocsásson kegyelme
sen, futva írám ezt is, beteges lévén, régtől fogva mind jártam ez 
várost, míg feltalálhatám ez követet. **)

fízím : nincs ; de az ifjú Rákóczy .Györgynek szól.
Eredeti, Batth.-ktár 5. IV. 5. 44.

X. 1644. j ü l i u s  28.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium sat. Az 

úristen sat.
Nagyságod kegyelmesen Sebessi és Maurer uramnak s 

nekem írott levelét, mellyet 8. Iulii Görgényből hozzánk kegyel
mesen is küldött volt, itt Konstanczinápolyban délután 23. Iulii 
adák meg kalarások, az útban nem találván ő kegyelmeket az 
levelekkel. Én azért alázatoson elvevén elolvasván mind az nagy

*) Ezen szó titkos jegyekkel van írva.
**) Jegyzet. E napról írt Hajdú I. Rákóczynak is. Az ifjú feje

delem leveléből lényegesebbek ezek hiányoznak :
». . . írtam  volt igen alázatossággal nagyságodnak (t. i. az öreg feje

delemnek) 14. Iulii, hogy hatalmas császárunk nagyságodhoz egy Huzain 
agát, ki császár muteferikája és fővezér kapudsi passája, rendeltetett levéllel 
és kafftánynyal nagyságodhoz való menetelre ; mindazáltal noha úgy volt, 
hogy Erdélyre menjen, de az ma jó reggel megváltozott és elég gyalázatban 
maradott; lovakot, sátorokot is vött volt, hogy kivigye eladnia az elmúlt
.................Hagy ember ez mostan (a sziliktár passa), és az hodsa, vezér is fé l
sitiktártól.............. Vasárnap, isten azt adván érnünk, az nagyságod 28.
Tunii párnái táborából költ levelét vélle (Zülfíkárral) közölvén, holott más
nincsen, az vezérnek törökül beadom.............. Maga is mondta az vezér az
tanácsossának Ali agának : nem tudom micsoda ember ez Lupul az moldovai 
vajda, de messze érő kezének kell lennie, csak meg ne ártson, mert hol az 
oláh bégre s hol Erdélyre fenekedik . . . .« U. o. 4fi.
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ságod, és mind az urunk ő nagysága kegyelmes levelét, itt is tar
tottam, az harmadikat penég, kit nagyságod Sebessi Boldisár 
uramnak külön írt volt, azt nagyságodnak visszaküldöttem, fel
bontania szükségesnek nem is itíltem.

írhatom nagyságodnak, hogy ide 26. Iulii hozák meg, hogy 
az német követ Czerniny Budára érkezett 200 magával; mivel 
jön, nem tudhatom.

Az tatár hámot noha még ezelőtt változni elrendelték volt, 
de már mostan úgymint 22. Iulii hozák ki jediculából császár és 
fővezér keze csókolására, 27. Iulii megkafftányozták, s mindjárt 
az hajóra költözött s által is ment, mert mi is az agával köszön
tenie akartunk mennie. Az nevét ez uj tatár hámnak mondják 
hogy Iszlám Gerary han, ezt az havaselvi kapikihája monda, 
hogy bizonyoson ez az neve. Nagyságodnak alázatoson akarám 
értésére adnom, urunknak szóló levélben es netalám nem árt 
megírnia, mert én meg nem írtam.

Egy rab ifjú legén is ím küldött az atyjának levelet Czo- 
bad nevű falubeli Bakos Gergely fia, azt mondja, hogy az az 
falu ugyan nagyságodéké, igen kére, hogy elküldjem. Ha nagy
ságod illendőnek látja, felmenő postától küldje meg, tudhassa 
az atyja hogy él és hon vagyon; ki is ügyekeznék nyavalyás, 
hogyha mód adatnék benne, mivel már felszabadították, és meg 
is metszették még gyermek korában Beczep passa idejében. His 
illustrissimam sat. Datum in portha othomanica die 28. Iulii, 1644.

Illustrissimae ac celsissimae vestrae
humillimus, fidelis ac perpetuus servus 

Georgius Hajdú m. p.
Kivül a czím alatt: Rácz János beérkezett, de nem találta 

Sehesi és Maurer uramékot.
Czím: Illustrissimo ac celsissimo principi domino domino Georgio 

Kakoczy iuniori sat.

Az if'ju fejedelem lcezével: 8. die Augusti 1G44. Albae Kis Máté az 
posta reggel 7 órakor.

Eredeti, Tfat.tli.-ktár 5. IV. 5. 45.

XI. 1644. a u g u s z t u s  27.
Alázatos szolgálatomat igaz hűséggel ajánlom nagyságod

nak sat.
Nagyságodnak alázatoson jelentem, hogy némely napon 

írtam volt Máthé vajdának ő nagyságának, hogy mivel ittbenn 
való kapikihái egy Lupul vajda törökül ide beírt nagyságodra 
vádoskodó levelét mondák hogy kerítették kezekhez egy gyér-
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mektől más közbenjáró ember által 5 tallérok után, melyet ki 
akarnak oláhul vennie és uroknak küldeni, kérdem, mi vagyon 
írva benne, de azt mondák, hogy még ki nem vötték ; azért ha 
kivehetik jó, hanem azon török levelet küldik uroknak, kértem 
volt levelemben ő nagyságát, ha kiküldik, küldje nagyságodnak.

írhatom nagyságodnak, hogy császár Drinápolyban való 
kimenetelekor volt az szándok az mint értem, hogy Máthét meg
bolygassák az vajdaságban, de isten az ittbenn való akadályok 
miatt meggátolta. Az nagyságodhoz kafftányokkal ment törököt 
igen várják, hogy az mely kétséget nagyságod felől ezek szívek
ben vöttek volt, mivel már távoznia kezdett szívekből, az meg
érkezvén és jó hírt hozván, annál is inkább hihetnének nagysá
godnak, mert noha az miolta Musza passa bejött és császárral 
beszedett s megmondotta, hogy nagyságod igaz hűséggel vagyon 
az portához, de mégis gyámolítódnék annak is nagyságod 
felől való jó hírhozásával, annál nagyobb jó kedve fogna nagy
ságodra terjednie császárnak, és az nagyságod követe is ha 
érkeznék és az svédeké, melyeket is igen várnak, mert ha az 
német követ pínzt nem hoz, úgy értem, hogy az oda fel való ha
dakat be fogják Horvátországra bocsátania, mivel Sain passa is 
azt mondta, hogy azok is ez idén háromszor ütöttek Kanizsa 
alá. Jó volna, ha az jó magyarországiak nagyságoddal meg
egyeznének, mert az egyenetlenség nem fog jót hozni. Sain passa 
is jól beszedett ittbenn nagyságod felől, azt mondotta, hogy ha 
az császár segítsége bővebben ment volna nagyságod mellé, 
eddég meglátta volna császár, mit mívelt volna nagyságod. Az 
nagyságod felől való kétség tartóztatta volt meg eddig is, úgy 
értem, hogy bővebben segítsége nem ment, melyet Lupul és az 
németek csináltak volt, és az szalontai *) dolog is akadályoztatta 
ezeknek vádjokhoz képest, és ez Lupul mindenben egyetértett, 
bizonyoson mondák egy Musza embere hüttel, palatínussal, me
lyet akkor értett ő, mikoron Szelepesem az pap Budára három
szor ment és azon kérte Musza passát, hogy szerezze nekie az 
erdélyi fejedelemséget, és Musza passának negyven ezer aranyat 
ad, török császárnak penég nyolezvan ezeret és három várat, s 
azokat is vissza adja, melyek valaha töröké voltak s az erdé
lyi adót, is két annyira neveli, nagyságodat penig vagy eleve
nen, vagy másképpen, de kézben küldi, kit isten nem engedett, 
nem is engedi. Ezeket nekem hüt alatt mondá meg egy eszter
gomi török, Ibrahim iszpahia neve, Musza passának kedves 
ember. Azt is mondá, hogy bizony ezt három embernél több nem 
tudja, én se jelentsem senkinek is. Ez kévánságát és igíretit 
palatínusnak Musza, passa közlötte az olajbékkel, de mikoron az

*) A cursiv szedés titkos jegyekkel.
43*
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megértette volna, azt mondta, hogy ne higyjen nekie, mert semmi 
igaz nincsen benne s nem is lehet az oly könnyen, hanem úgy mon
dott :nagyságod hagyja ebben és az ki most vagyon, legyen az mel
lett. Én is az vezér divanjából (így) beszélvén ezen esztergomi, 
törökkel, mivel engem az aga csak szóval tart, hogy egy jó alkol- 
matossággal eljő velem Mnszához, nem győzvén azt várnia, 
indulók oda, és az tihajájával szemben lévén (úgy végzettem 
volt ez meg írt törökkel, hogy ő legyen tolmácsomj hát ott vagyon 
az'tihaja, sokat kérdezkedék (Musza passa szintén ebéden lévén), 
azt is kérdé, ha igaz-e, hogy nagyságod visszajött Erdélyben, 
mert úgy hallják, hogy nagyságod Fejérváratt vagyon. Arra azt 
mondám, hogy úgy vagyon, hogy Fejérváratt vagyon Rákóczy 
György ifjú urunk, de nagyságod Kassán vagyon gyűlésben, az 
mely gyűlés eddég véghez is fogott mennie. Ez hírt is mind 
Lupul és az németek hintegettók és azoknak szájokból értvén 
Székely Mózes szolgája beszéllette. Annakutánna beizene az 
tihaja az passához, hogy ott vagyok, s behivata; hemenvén hoz
zája beszélleni s köszöntém, nagy jó kedvvel vövé, s mindjárt 
nagyságodat kérdé az is, hogy nagyságod mostan hol vagyon s 
megmondám. Kérdé azt is, hogy ha Ali aga az kafftányos oda 
ment-e nagyságodhoz. Azt mondám, hogy nagyságod Kassáról 
írja, hogy mely nap kegyelmesen nekem írt nagyságod levelet, az 
előtt való napon ment be Ali aga is Kassára. Kérdé azt is, hogy 
az nagyságod német ellenségi mostan hol vannak. Arra azt 
mondám, hogy az miolta isten megszégyenítötte őket, az kik el
mehettek, reméllem, meghaladták Nagy-Szombatot. Azt is kérdé, 
ha az nagyságod követe jő-e, és az svédekét is ha hallom-e, hogy 
jőne. Arra azt mondám, hogy elhittem, hogy nagyságodnak 
vagyon követének beküldésére gondja ; az svédek is ha közel 
érkeztek, eddég talám azok is megindíthatták. Hagyá hogy meg
írjam nagyságodnak, nagyságod ne késleltesse az követeket, 
érkezhessenek mindkét részről, ő is az mint nagyságodnak aján
lotta volt magát, most is mindenben azon ember mind császár 
előtt és az hol illik, nagyságod igaz jóakarója és az is leszen, 
csak nagyságod is, az mint ő nagysága már nagyságodat hatal
mas császár előtt commendálta, maradjon meg azon igaz hű
ségben az portához, és írjon ide be gyakron. Ezzel én elbu- 
csuzám.

25. Augusti behozák az mázul tatár hámot, Rodusban kül
dik. A z mint ittbenn az dolog forog és mozog, reméllem, hogy 
egy ember, az ki mind Máthé vajda-ő nagyságának s mind nagy
ságodnak nem jó akarója, alig ha rövid napon el nem veszi jutal
mát szolgálatjának, kinek neve Muszlahaddin aga, ki mostan 
mind az császár hodsája ellen, s még az császár ellen is mozga
tott valamit. Ez az, az ki oka volt az megholt vezér halálának.
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Ügy hallom, hogy mostan császár is bánja azt az cselekedetű. 
Némely napon hogy császár Drinápolyból megjőve és ottan ha
mar megint kiköltözék Dautban, s azt is hirdették, hogy megint 
visszamegyen Drinápolyban s az vezéreknek is meg volt paran
csolván hogy készen legyenek, s most is abban vagyon, okát 
hallom egy embertől, hogy csak próbálta hatalmas császár őket 
vélle, mivel itt igen sokfelé vonszák mostan az jármot; mindaz- 
által igen jó embernek vigyáznia. Az estve jőve be az vizen csá
szár. Ha mi oly dolog leszen, az kapikihaják mondják hogy 
leszen kalarássok, megírom nagyságodnak alázatoson, most ezzel 
Szávát elbocsátom, mivel egyebet nem tudhatok nagyságodnak 
ennél írnia. Isten nagyságodat szerencsésen igen kedves egész
ségben szerencsésen éltesse és minden dolgait áldja meg nagysá
godnak. Datum in portba othoinanica die 27. Augusti, 1644.

Nagyságodnak
alázatos hű szolgája míg ól 

Hajdú György in. p.
Czim : a szokott a  fejedelemnek.

Mákóczy foljetjyzése : 9. Septembris Tokaj 1(544. reggel 9'/« órakor.

Eredeti.



1644. üi á r c z i u s 28 —j u 1 i u s 23.
Maurer és Sebessi portai követek. *)

I. 1644. á p r i l  29.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fidelium- 

que servitiorum nostrorum sat.
Noha kegyelmes urunk ide be való érkezésünk és állapá

tunk felől szükséges lett volna eddig is nagyságodat tudósíta
nunk, előbb való alkalmatosságunk nem lévén, az mostanira 
halasztanunk kellett. Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak 
alázatosan írhatjuk, 21. praesentis Judzezről egyik szolgánkat 
elől küldvén Konstantinápolyban, kapikihaja uramnak és Zöl- 
fikárnak jövetelünket megírtuk, és az nagyságod kegyelmes pa
rancsolatja szerént ő kegyelmét Kucsukcsekmezőre kihivattuk'; 
szolgánk beérkezvén ő kegyelmek Zölfikár és kapikihaja uraimék 
az vezér eleiben vitték, az fővezér jövetelünket tudakozta ős 
megkafftányoztatta szolgánkat, azután csauszokat rendeltetett, 
kik élőnkben kijöjjenek. Az nap kapikihaja uram hozzánk jővén, 
az itt való állapatról bőven beszélgetvén ő kegyelmével, másnap 
jó reggel onnét elindultunk, tizenegy csausz, Zölfikár uram két 
fiával az szokott helyre élőnkben jővén, becsülettel s kár nélkől 
érkeztünk istennek szent neve dicsértessék 22. praesentis ide be 
Konstantinápolyban. Zölfikár ugyan az nap miudjárast az 
fővezér szavával tudakozá, császárnak meghoztuk-e éppen mint 
az 40 ezer tallért,**') egyébbel is az m\yál jöttünk, ő nagysága 
kévánja, megjelentsük, tudhasson császárnak bizonyost mon
dani. Arra azt mondánk, császár igíretivel az 20 ezer tallérral, 
maga és vezérelt számára való egyéb ajándékkal jöttünk. Más
nap újabban hozzánk küldé Zölfikár agát, megmondjuk egyálta-. 
lánfogva, császárnak annál többet nem hoztunk-e, magának és 
az vezéreknek, kiválkóppen siliktár passának mit. Mivel azért az 
megigíi't summának beadása az athname és segítségnek meg
adásáért s még úgy, ha abban igen bizonyosok lehetünk, nagysá
godtól kegyelmesen parancsolva vagyon, mi abban az mostani

*) Lásd. Levelek és okiratok sat. 780—784 11.
**) A cursivval szedettek titkos jegyekkel.
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állapatra nézve, kiválképen az athnaménak megadásában igen 
kételkedünk, arra nézve ez szerént izentünk ő nagyságának az 
fővezérnek Zölfikár aga á lta l: Az mi kegyelmes urunk ő nagy
sága főköveti által tett igíretit az húsz ezer tallért beküldette 
tőlünk hatalmas császárnak, azt is hoztuk be, azonkivől tiz ezer 
tallért s egyéb kezünknél levő ajándékot, abból ő nagysága az 
fővezérnek öt ezer tallért és egy császári kocsit négy lóval, silik- 
tár passának három ezer tallért, egy örög mosdómedenczét, muft
iinak, császár hodzsájának és egyebeknek is ajándékot, csak ő 
nagyságok legyenek jó akarattal az mi kegyelmes urunkhoz, 
kiszerezvén azt, melynek megadására hatalmas császár az meg
öletett vezér által megigírt volt. Arra az fővezér azt izené: csá
szárhoz ha csak az pénzzel megyünk fel, illetlen, nem is leszen 
hasznos, az kocsi mivel el nem készült, most fel nem vihetni, 
noha ő számára hoztuk, de azt is császárnak adja ha elkészül, 
siliktár passa számára hozott örög mosdó medenczét vigyük fel 
az pénzzel együtt, és azzal készen lévén, reggel vigyük maga 
házához, onnan császárhoz.

0  nagysága parancsolatja szerént másnap úgymint 24. 
praesentis aval felmenvén az vezér házához, ott az kihaja házá
ban voltunk, míg császártól alá jött az vezér. Kevés vártatva az 
fővezér házától szintén hogy elindultunk, maga az fővezér lóra 
ült és mellettünk sietséggel császárhoz elől menvén, az kapuzlar 
kihaját és az csausz passát mellettünk hagyá hogy felvigyenek, 
az hol az bosztancsi passa lakik, azon kapun császár kertiben 
felvínek bennünket. Az kertben hogy szintén császár eleiben 
akarnak vala vinni, az fővezér hozzánk jött, mondá: császár fel
találta az megholt vezér levelei kőzett, az fejedelem császárnak 
busz ezer tallért és az vezérnek is húsz ezret igírt, azt íratta 
reá, ha behozzák, az maga pénzéből öt ezerit császár anyjának 
adja, az 15 ezret az császár 20 ezer tallírához, ahozképest 
megkévánja császár; azután mindjárást császár eleiben vínek 
minket, siliktár passa az kereveten császár előtt állván, az fő
vezér ő nagysága is az földen, hatalmas császárnak több rend
beli fő kapucsi passái, csausz passa, kapuzlar kihaja és bosz- 
tancsiák, nagyságod nevével köszentvén ő hatalmasságát, 
nagyságod magyar és török leveleit beadtuk ; azt sem várá csá
szár Zölfikár hogy szóljon, szavai császárnak elsőben ezek 
lőnek hozzánk: Mért nem hoztátok meg épen az 40 ezer tallért, 
mért nem szolgáltatja he az uratok az régi szokás és mód szerint 
épen az erdélyi adót is, nam arról volt parancsolatja tőlünk sok
szor ; az uratok menten megyen fel Magyarországra és vetten t 
veszi az országot és várakat s városokat, minekünk mi haszna j 
vagyon benne, semmit sem ad minekünk. Maga az mi szerelmes | 
bátyánk promoveálta az erdélyi fejedelemségben az uratokat,
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mi is kegyelmességiiuket mutatunk hozzá, hogy az fiát fejedelm- 
mé tettünk, semmi oda ki való dolgokról minket nem tudósít, 
az mint megparancsoltunk volt neki, hogy minden oda fel való 
dolgokról gyakorlatossággal tudósítson bennünket. Beilen 
Gabor nem így cselekedett mikor az császárok segítségével ment 

fe l az német király ellen, hanem várakot adott és akkori császá
roknak sok hasznára volt az ö f  elmenetele, de az uralok semmit 

I nem ad minekünk. írjátok meg neki s küldjétek ki embereteket 
mindjárást sietséggel, adja nekünk Nógrádot és az ország adaját 
küldje be épen az mint régen volt és az húsz ezer tallért is ; ha 
megküld,i cs ezeket megadja nekünk jó , s ha nem, ám lássa ö 
maga. Mi ezekre az szavaira így feleltünk o hatalmasságának, 
hogy az mi kegyelmes urunk az erdélyi fejedelem ő hatalmas
ságának alázatos, igaz, hű szolgája, ő hatalmassága kogyelmes- 
ségéből és engedelméböl indult meg az dologban ő hatalmassága 
jó  szerencséjére és birodalmának terjesztésére, nem kárára, kit 
ezután is ő hatalmassága meg fog tapasztalni. Azmipeniglen az 
erdélyi adónak állapatját illeti, és Nógráclnak megadását és az 
húsz ezer tallérnak beküldését, azokról minekünk semmi tanúsá
gunk, instructiónk nincsen, hanem minket küldett be az mi 
kegyelmes urunk az húsz ezer tallérral, kit azelőtt bejött f Herü
ber követi által igírt volt, azt hoztunk be. Isten kivivén bennün
ket ezeket megmondjuk az mi urunknak, ő hatalmasságának, azt 
hisszük, alázatos választ is teszen ő nagysága mindezekről. 
Utoljára mégis mondók, hogy az mi kegyelmes urunk ő nagysága 
alázatosan kéri o hatalmasságát, az mint azelőtt hogy kegyel- 
mességét mutatta ő nagyságához, mostan is mutassa élőbbén i 
kegyelmességét és adjon minden jó választ ő hatalmassága az 
fővezér ő nagysága által, akkor ezt mondván: Ha az uratok 
megadja azokat, az melyeket előszámláltunk, lássa, hanem ö tudja. 
Azután kafftányokat parancsolt hozatni és míg azokat elhozták, 
egy kevéssé hátrább vínek bennünket, négyünket meg kafftá- 
nyoztatván, újabban császár eleiben vínek, császár előbbeni sza
vait számlálván ujabban ezekkel jöttünk el előle. Az fővezér ő 
nagysága Zölfikárral tolmácsoltatván hogy szállásunkra mehe
tünk, ebéd után ő hozzája is menjünk, siliktár passa pénzét és 
ajándékját se hagyjuk el. Melyet megcselekedvén, ugyan az nap 
hozzá mentünk, ő nagyságát is nagyságod nevével köszenívén 
mind magyar s török levelét beadtuk, és mivel az kocsit és az 
örög mosdót császárnak beszolgáltatott, az órát az öt ezer tal
lérral együtt praesentáltuk ő nagyságának azon kérvén ő nagy
ságát, hatalmas császárunk előtt legyen jó törekedője, kiszerez
vén hatalmas császártól az megigírt parancsolatokat és az 
athnamét. Arra az vezér elsőben ezt kérdette, miért nem vit
tünk be mind éppen az 40 ezer tallért. Mondók, hogy az mit az.
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mi kegyelmes urunk ő nagysága hatalmas császárunknak igírt 
volt követi által, azt küldette meg mi tőlünk, azonkivől hoztunk 
illendő ajándékot másoknak is. Arra igen serio parancsold, meg
írjuk nagyságodnak, heküldje. Annakutánna azt kezdé kérdezni, 
holott lehet nagyságod mostan, Kassán-e vagy hol. Mi arra azt 
mondók, hogy nem tudjuk bizonyosan, hol lehet nagyságod, 
de ügy gondoljuk, ki fogott nagyságod Kassáról menni. Azt is 
kezdé igen Serio tudakozni, Kassa Fejérvárhoz mennyi föld 
lehet. Mondók, hogy két heti járó föld. Azt is kezdé tudakozni, 
hogy Havasalföldé s Moldva messze-e Erdélytől. Arra feleltük, 
határos Erdélylyel. Azt kérdé aztán, azok az vajdák elbocsátot- 
ták-e az segítséget épen. Mondánk arra, hogy Máthé vajda el 
épen, de Luppul vajda csak hétszázat adott, azok is csak rossz 
elegy-helegy gaz had volt; azon is kérők ő nagyságát, hogy 
parancsolná meg újabban Luppulnak, küldené el az hátra mara
dott három száz embert, de arra nem felele semmit. Annak
utánna azt kezdé expiscálni, mennyi számú hadai lehetnek nagy
ságodnak. Mondánk, hogy mi azt nem tudjuk, mivel téli üdőn 
lett ő nagysága indulása, az hadak falukra s várasokra szállot
tak, nem mözőben; hada elégedendő vagyon az mi kegyelmes 
urunknak, még az erdélyi hadakban nagy részit vissza is bocsátott 
ő nagysága. Kezde ismég Felső-Magyarország állapatja felől 
tudakozni, és meddig akar nagyságod felmenni, mind el akarja-e 
foglalni Magyarországot, az koronát el akarja-e venni, vagy mit 
akar nagyságod, nam ittbenn csak az hét vármegyét sollicitálta, 
azt kezéhez vette, mért nem elégszik meg azzal az hét vármegyé
vel, maga leveléből és írásából, kit ide az portára írt, kitetszik, 
hogy 13 vármegyéket írt, kiket meghódoltatott, innét hatalmas 
császárunktól csak az hét vármegyérűl volt engedetem hogy visz- 
szafoglalják Erdélyhez, mivel azelőtt is ide való volt; már mit 
akar az uratok s meddig akar menni, mindenikről tudósítson ben
nünket, ezt igen serio parancsolta az vezér ő nagysága megír
juk nagyságodnak. Azután azt mondá: Yalami kévánsága vagyon 
uratoknak, írjátok fel s küldjétek be, melyet be is küldettük, 
arra ő nagysága mit mond és mi választ fog adni, ifjú urunk ő 
nagyságának szolgája ittbenn lévén, sietséggel ő kegyelme által 
nagyságodat tudósítani el nem mulatjuk. Horváth István uramat 
is még eddig el nem bocsáthattuk, mivel azokra az levelekre, 
kiket behozott, még eddig választ nem vehettünk, naponként 
sollicitáljuk, mihelyt bizonyos választ adnak, és mint fogják 
magokat resolválni, ő -kegyelmét is nagyságodhoz vissza- 
bocsátjuk.

Tegnap császár két ízben ide küldett megizenvén, az kocsit 
készítsük el, hogy ma hajnalban felvihessék; az kocsit az szerént 
elkészítvén, kapikihaja és Zölfikár urammal felküldettük. Az
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császár hocsájával is szemben voltunk, nagyságod nevével 
köszentettük ajándékját s levelit is megadván, kit igen jó névén 
vette nagyságodtól, kértük azon ő nagyságát, mutassa mindenik- 
ben jó akaratját nagyságodhoz mint hatalmas császárunk előtt 
s mint egyéb rendek előtt, az hol kévántatik; ezekre az sza
vainkra ajánlotta minden jó akaratját. Siliktár passával magunk 
szemben nem lehetünk, éjjel nappal császár mellett vagyon, ö 
nagysága is az kihája által minden jó akaratját ajánlja. Az ide 
be való több állapatokról és uj hírekről kapikihaja uram írásá
ból nagyságod bőségesen megértheti, His illustrissimam celsi
tudinem vestram sat. Datum Constantinapolis die 29. Április, 
anno 1644.

Illustrissimae ac celsitudinis vestrae
servitorcs humillimi 

Balthasar Sebessi m. p. 
Michael Maurer m. p.

Czim : ά szokott Rákóczinak.

A fejedelem kezével: ltí. die Maji Gesztel lt>44.
Eredeti.

II. 1644. m á j u s  27.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium tideli- 

umque servitiorum meorum sat.
Noha kegyelmes urunk 24. praesentis die Maji Horváth 

István uramtól minden szükséges dolgokról írtunk, mintazáltal 
az dolognak eventussát senki nem tudván, attól is tartván, 
az útban vagy szerencsétlenség és egyéb akadály miatt ő 
kegyelme útja nagyságodhoz meggátoltatnék, szükségesnek itíl- 
tem Erdélyen által ifjú kegyelmes urunkhoz is azon levelünk 
formáját dirigálnom, kit nagyságod ex inclusis paribus kegyel
mesen érthet. Zölfikár *) szavára való feleletem, kiválképpen hogy 
azt mondám (az segítség dolgából az portától ha nagyságod meg
fogyatkozik, az két ellenség arra viszi nagyságodat, meg fog 
békélleni az némettel, annál inkább követet nem bocsátnak be) 
fogta ezt hozni, hogy Horváth István uramat elbocsátották, 
akkor mindjárást Zölfikár felmenvén az vezérhez. Más nap jó 
reggel küldött az vezér egy ajtónállót Zölfikárért, mindjárást 
felmenjen Horvát Istvánnal, kik ugyanakkor mindjárást fe l
mentek, maga, szemben nem lett az vezér Horvát Istvánnal, az 
leveleket egy török kezében adták, kivel ugyan innét az erdélyi 
háztól 24. die praesentis délelőtt megindult, nagyságodnak szóló 
levelet az többivel együtt vagy Musza passa Landorfejérváratt, 
vagy Osman passa Budán fogja Horvát István kezében adni,

*) A  d ű lt  b e tű k  o h itir e -re l írv a .



és onnan leszen dereka» expeditiója. Noha minekünk Z'ólfikár azt 
meg nem jelentette, de expeditiókor Horvát Istvánnak mondotta 
az divünban az vezér, azt mondotta volna, nagyságod ötét tálam 
semminek tartja, az elöbbeni vezérnek mennyit igírt, ö neki penig 
semmit sem, adja meg tehát az segítséget az megholt vezér; az 
mennyi pénzt, adott és igírt nagyságod, aval egy várat alig vehetni 
meg, nagyságod penig egy egész országot akar venni vele. Mely 
szavaiból nyilván kitetszik más emberiből maga promotiójáért 
való hizelkedése az gonosz embernek ; az némettől is nem hiszem 
nagy igíreti ne legyen, mivel az tolmácsa gyakorta frequentálja 
házát. Bárcsak mostan ilyen messze ne volna az svéd, sokkal 
könnyebben volna dolgunk ittben is.

Az elmúlt estve érkezek Kupar nevő bojér Havasalföldé
ből Mókád [mellett] levő táborából 6. praesentis Maji költ nagy
ságod levelével, melyből az odafel való állapatot elég kedvetlen 
értettük, nagyságodnak vissza hogy kellett térni, mely az budai 
vezér írását és az németeknek hirit confirmálja; hogy mi is az ö 
dolgokat ne erősítsük, aval mostan hallgatnunk kell, egyéb dol
gunkban sem mehetünk addig élő, míg nagyságod császár kéván- 
ságira választ nem ír, mihelyt valamihez akarunk kezdeni, arra 
halasztják. Csak most ne volna az svéd ilyen messze.

Nagyságod kegyelmes parancsolatját értem, ki ne siessek, 
feles lóval lévén sok költségben fog telni, mintazáltal nagyságod 
kegyelmes parancsolatjának engedelmes vagyok, ott kell szolgál
nom, az hol nagyságtok parancsolja. Expeditiónkkor válik el, az 
szükség ha fogja kévánni és az vezér ne küldene el, mint az 
megholt vezér egyszer cselekedte, kire netalám emlékezhetik 
nagyságod kegyelmesen reá.

Musza passed elsőben Silistriára, azután Landorfejérvár- 
hoz gyűlő hadaknak serdarjá[nak] rendelték volt, mostan postán 
hivatják be.

Minemő két sátor felől nagyságod kegyelmesen parancsolt, 
ilyen formán és állapattal 300 tallérnál alább nem akarják csi
nálni egyiket-egyiket, 4 holnap alatt készülne el mind az kettő, 
már nagyságod kegyelmessége,mit parancsol felőle, az pénznek fe
lét mindjárást kévánják. Gryakortább tudósítanánk nagyságodat, 
ha volna kitől levelünket elküldenünk, Havasalföldéből is igen 
ritkán jőnek be. His illustrissimam celsitudinem vestram sat. 
Datum Constantiuapolis 27. Maji, anno 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servus humillimus 

Michael Maurer m. p.
C'zím: a  rendes a  fejedelemnek.
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III. 1644. j u n i u s  13 u t á n .
Illustrissime ac celsissime princeps sut. Humilium fide- 

liumque servitiorum nostrorum sat.
Nagyságod 19. praeteriti mensis Maji költ levelit 5. prae

sentis hozta meg Száva Mihály ifjú kegyelmes urunk császár 
három kévánságára való instructiójával együtt, melyhői nagy
ságtok kegyelmes parancsolatját értettük. Az fővezértől másnap 
mindjárást audientiát kértünk, nagyságod kegyelmes parancso
latjából levő szükséges dolgokat, melyeket ugyan in scriptis 
kévánt tőlünk, nagyságod hátranyomakodásának helyes ratióit, azt 
is, nagyságodat mindenfelí békességgel hogy kénálják, az svédek 
jövetelét is, és az pénznek behozását voltaképpen eleiben adtuk. 
Arra az fővezér azt mondá, megparancsolja az budai vezérnek, 
nagyságod mellé jó két ezer válogatott török hadat küldjön; azt 
is megírjuk nagyságodnak, császár híre nélkől meg ne békéljék, 
mert ha nagyságod megbékélik is, az némettől főkövet ha nem 
jő, velek együtt ismét újabban kelletik nagyságodnak megindulni. 
Mi az fővezért azon kértük, több segítséget rendelne nagyságod 
mellé, és az budai vezérnek szóló parancsolatot adná kezünkben, 
küldhessük ugyan ezen postától nagyságodnak, nagyságod maga 
emberitől az levelet az budai vezérnek küldvén, hozathassa el 
az segítséget. Arra az vezér mondá, bizonynyal elhihetjük, hogy 
az budai vezérnek megparancsolja. Hogy annál többet nem 
extrahálhattuk, eljöttünk onnét. Eljövésünk után mindjárást 
hoztak levelet az budai vezértől és egri passától benne includál- 
ván nagyságod, palatinus és érsek uraimék levelei, melyekből 
az fővezér megérthesse, azoknak és nagyságodnak minemő kéván- 
sági legyenek tőlek és mit írnak mindkét részről. Melyre az 
fővezér,, az mint Zölfikár beszéli, nagyságod leveleit elsőben 
olvasta, kit Bácz és Szentpáli István uraimék és Kádas Mihály- 
tól küldeti volt, arra az vezér mondotta, az nagyságod leveleiből 
semmi kévánságát nagyságodnak nem érthet, mivel csak creden- 
tionalis levelek, az budai vezér sem írja meg, nagyságod mit 
kévánjon. Az palatínus és érsek uraimék levelében pedig nagy
ságod ellen való német császár igyekezeti ez szerént volt írva, 
mint az budai vezérnek s egri passának: Mivel az erdélyi 
fejedelem Rákóczy György minden ok nélkől az mi urunk római 
császár ellen haddal indult meg, várakat s városokat erővel 
hozzá hódoltatott, arra nézve kénszerittettünk haddal ellene 
támadnunk, kit vissza is kergettük, és Sárospatakban szorítot
tuk, mind addig is utánna igyekezünk, míg magát és fiait gyü- 
körestől ez világból ki nem irtunk. Azért nagyságtok csendesség
ben legyen; mi az mi hadainkkal hatalmas császár földére nem
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igyekezünk, semmi kárt nem teszszük, az békességhez tartván ma
gunkat az főkövetet is megindítjuk az portára, ha Rákóczy miatt 
útjának gátlása nem leszen. Több fenyegető s kevély szókkal 
volt palatínus és érsek uraimék ő nagyságok levelei, kikre illen
dőképpen Zölíikár agától választ izentiink és az segítség felől 
való parancsolatokat sollicitáltattuk az fővezértől; mint az segít
ség dolgát s mint az derék resolutiót Musza passa bejövetelére 
halasztott. És mivel semmi derekast nagyságodnak nem írhat
tunk, Száva Mihályt derék resolutióval akarván nagyágodhoz 
bocsátanunk, ez okon tartóztattuk ennyi üdőig ittbenn.

Ez üdő alatt érkezének havasalföldi kalarások Sárospata
kon költ nagyságod levelével együtt, melyet 11. praesentis aláza
tosan vettünk, nagyságod írását voltaképpen megponderálván 
kegyelmes parancsolatja szerént, valami kévántatott, 13. eiusdem 
privata audientiát kérvén az vezértől, valóságosan és bőven 
mint az három kévánságra való resolutióját nagyságodnak, mint 
pedig az hét vármegyének állapatját az fővezérnek eleiben adtuk, 
hatalmas császárnak is megjelentse, nagyságod előmenetelivel 
mennyi haszna, dolgaiban való meggátlásában pedig mennyi 
kára fog lenni ő hatalmasságának, láváiképpen ha az hét vár
megyét vissza kell bocsátani *) és megbékélleni nagyságodnak, 
mely egyedül az segítség megnemadásának leszen az oka, kit 
jövendőben nagyságodra ne vessék, üdőin hogy értésekre nem 
adta volna nagyságod. Melyre az fővezér azt mondá, az pénznek 
behozását és több kévánságra való nagyságod resolutióját csá
szárnak megmondja, de az hét vármegyének állapatjáról és any- 
nyi segítségadásról magától arra választ nem adhat, mert ez igen 
nagy dolog; az itt való tudós főemberek mint m ufti és mulák 
nem engedik meg némettel az frigyet hogy felbontsák, nagyságod 
maga hadával lásson dolgához; ha nagyságod aránzotta,aa hét 
vármegyét meg nem tarthatja, miért indult meg nagyságod, meg- 
gondolták ök, .német császár ellen nem elégséges nagyságod; 
mintazáltal megparancsolja az budai vezérnek, jó válogatott 
másfél ezer lovast adjon nagyságod mellé, lám az moldvai vaj
dának is megparancsolta, az hátra maradott három, száz lovast 
küldje meg. Arra azt feleltük: Az mi kegyelmes urunk az hét vár
megyét foglalta el Erdélyhez mint azelőtt való dicsíretes erdélyi 
fejedelmek, azok sem tarthatták volna meg, ha hatalmas csá
szár meg nem oltalmazta volna benne, az mi kegyelmes urunk 
is hatalmas császár oltalmát várja; ha pedig nem, megbékélvén 
nagyságod velek, kezéhez vissza vévén az német az hét várme
gyét, az benne levő népet, kik hatalmas császár oltalma alá 
folyamodtak, azt levágatja s németekkel úgy megrakatja, vala

*) A cursivval szedettek titkos jegyekkel.
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mikor alkalmatossága leszen s oda fel megbékélhetik, Erdélyt is 
megveszik belőle. Arra az vezér azt monda, mivel maga az oda 
ki való dolgokban nem tudós s oda ki nem volt, Musza passa 
pedig két ízben oda ki vezér lévén, s az oda ki való dolgokat jól 
tudja, ki már tiz nap alatt beérkezik, beérkezvén az segítség dol
gából végeznek,  akkor derekas válaszunk leszen, az erdélyi feje
delem hatalmas császár szolgája lévén, lm ilyen súlyos dolga. 
leszen, nem hagyjuk s megoltalmazzuk.

(Vége hiányzik.)
Eredeti.

IV. 1644. s z e p t e m b e r  16.
Georgius Rakoczy sat.
Generose sat. Salutem sat.
5. és 18. Angusti *) Konstantinápolyból írt kegyelmed le

velét elvöttük vala, az ottbenn való állapatokat értjük. S minthogy 
már az adó bevitelének ideje közelget, ha az vezér az adó felől em
lékeznék, megmondhatja kegyelmed, hogy az régi szokott termi
nusra ókvetetlen ottbenn leszen az adó; azon is igyekezünk, prima 
vagy 2-da Octobris megindítsuk Seredi István főkövetünket, 
Maurer Mihálytól pedig azelőtt akarjuk az tallért beküldeni, 
az zsidókat bizonyosan assecurálhatja kegyelmed felőle.

Minthogy pedig az vezér kivan oda fel való híreket érteni 
tőlünk, s nekünk ugyan parancsolta is, hogy kegyelmednek írjunk 
felőle, mostan az minemű híreink vannak, ím kegyelmednek is 
írtunk benne, a mit illendőnek itíltünk. Császár még Ilatisboná- 
ban volt, s az békesség tractáját ugyan continuálták, azalatt pe
dig keményen hadakoznak, s császárnak is ugyan szép győzö- 
delme lőtt kiváltképpen az gallus ellen. Hirdetik azt is, hogy 
császár Bécsben akarna jőni, de még Bécsben nincsen. Az len
gyeleknek is mostan vagyon derekas országgyűlések. Ha mit 
érthetünk ezután, arról is tudósítjuk kegyelmedet.

írhatjuk azt is kegyelmednek, Magyarországban a török 
vitézek oly derekas csatázásokat, rettenetes rablásokat tesznek, 
egyik rablás az másikat ott éri, mi időnkben békesség alatt 
ilyen nem volt, talám még mikor az két császár között hadako
zás volt fenn is, ritkán esett ilyen. Immár mi leszen az vége, 
csak isten tudja. Mondják vala azt is, hogy Magyarországban 
is generalis insurrectiót akarnának tenni.

Ezekben kegyelmed az vezérnek jó alkalmatossággal meg
mondhat, az mit illendőnek itíl az ott való alkalmatosságokhoz 
képest, csakhogy az budai vezér offensája nélkül legyen, mert

*) Oldalt: k ö lt leveleit k e g y e lm e d n e k ., eiusdem ; 9. k ö lte t 95. 
A ugusti v ü ttü k  vo lt el.
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azt nem akarnók offendálni; emberi vannak ott, s mindenek 
értésére lesznek. Istennek hálá, mi mostan is békességben 
vagyunk s vigyázunk mindenfelé.

Azák felől mihentest kegyelmed bizonyost érthet vagy 
pro vagy contra, mindjárást éjjel nappal értésünkre adja; s 
arra is igen reá vigyázzon, ha succedál dolgok is, s ha nem is, 
mint indulnak meg rajta s mely felé kapnak.

Ez levelünket eddig egy nehány nappal ezelőtt megirat- 
tuk vala, hogy azon közben 14. praesentis az havasalföldi vajda 
ő kegyelme postája érkezek 28. Augusti írt levelével is, melyben 
az minemű dolgokról tudósít kegyelmed, igen kegyelmesen vöt- 
tük kegyelmedtől hogy azokat értésünkre adta. Mely dolgokból 
igen hamar nap postánkat expediálván oda bé, kegyelmedet 
bőségesen informáljuk.

Az adó beküldését, a mint feljebb is megirattuk, az ren
delt időnél tovább nem akarjuk halasztani. Az zsidókat is kegyel
med bátorságosan assecurálhatja az talléroknak bevitelek felől.

Az minemű dologról az vezér ő nagysága magától intima- 
tiót tött Zölfikár által, hogy arról is tempestive tudósított 
kegyelmed, akarjuk, kiről is hamar való nap bővebb írásunkat 
vészi kegyelmed. Cui in reliquo sat. Datum in arce nostra 
Grörgény die 16. Septembris, anno 1644.*)

Gr. Rakoczy m. p.
Czím: Generoso B alth asa ri Sebessi de Sard in fulgida p o rta  otlio - 

m annica o ra to ri nostro  con tinuo  sat.

Sebessi kezével: Die 6. O ctobris sun t praesen tatae  m ane ho ra  7.

E redeti S zalárd i írása, B at.tli.-k tár 5. XV. 5. 59,

*) Jegyzet. E  követségből M aurer egyedül jö t t  haza. M int e levél 
m u ta tja , Sebessi M aurernek  szeptem beri visszatérése u tán  is sokáig m arad t 
K onstan tinápolyban .



1644. m á j u s —s z e p t e m b o r.
Szentpáli budai követsége. *)

I. 1644. m á j u s  3.**)
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Obsequiorum sat.
Hogy az úristen nagyságodat kegyelmes uram nagyságod 

kedvesivei egyetemben megáldja idvösséges áldásival, és nagy
ságod dolgait dicsőségére ő felségének promoveálja, ellenségein 
pedig győzödölmessé tegye, szívem szerint kívánom.

30. die Aprilis Szécsénbííl küldött nagyságod kegyelmes pa
rancsolatját alázatosan vöttem 2. Maji 3 órakor délután azon órá
ban érkezvén Budára. Istennek legyen hála kegyelmes; uram, egész
ségem szenvedhető, utam kár nélküli. Az nagyságod Ónodban kül
dött kegyelmes parancsolatja szerint 28. indultam ki Ónodból, azon 
napon érkeztem Egerben, de az egri passa Budára jött volt és 
30. eiusdem mensis Aprilis 8 órakor lévén szemben véle, nekem 
adott nagyságod instructiója szerint kegyelmes uram mindene
ket proponáltam, melyre sok szóval és ígéretekkel fogadta, hogy 
nagyságodnak mint testvér atyjafiának akar szolgálni, sőt ha 
nagyságod kévánni fogja, egri, hatvani gyalog, lovasokkal és lövő 
szerszámokkal Eilek alá is segítségére kész mindjárást eljőni, 
melyet nagyságod nevével megköszönvén, azokkal hogy nagysá
god füleit ne terheljem, ő nagyságának illendő választ töttem. 
Nagyságodnak felső-vadászi jobbágyinak török űröktől való bán- 
tódásit is referálván, arra is igírte ő nagysága magát, hogy meg
parancsolja kemény szókkal, hogy szokott adajoknál többre ne 
kénszerítse; viszont az pelsőcziek bántódásokat, és egri vitézek 
fenyegetéseket is megjelentvén ő nagyságának, arra azt mondá 
kegyelmes uram : Ügy vagyon, miénk volna az, mi hírünkkel senki 
nem fenyegette, ne is gondolkodjék ő nagysága, úgymond, mi 
bennünk annyi értelem nem volna, hogy ő nagysága ellenségei
nek azzal elméjeket nevelnők, sőt az magunkéból is ő nagyságá
nak kedveskedni igyekezünk, nemhogy abból ő nagyságának

*) L ásd L e v é l e k  és o k i r a t o k  sat. 785—810 11.
**) E  levelet B ácz m in t a Szentpáli vezette  követség tag ja  írta .
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véteni igyekeznénk. Mely ő nagysága ebbeli szavaira elégedendő 
válasza lévén tőlem, az Jakó Balás fiát hozám elő, arról dilatiót 
tött, halasztván az agákra és urára annak, kinek foglya, abból 
is igírte ő nagysága nagyságodhoz való jóakaratját; de ebben 
nem hihetem kegyelmes uram hogy efficiáljon, mivel Jakó uram
nak vagyon egy foglya, kivel az török urát megkínálván, igírte 
arra magát, érette ki is bocsátja. Hat katonát Bekény uram 
maga levelével kibocsátván, az szolnokiak fogták volt el, kinek 
ötét elbocsátották, egy Foghtövi nevű nagyságod katonáját pedig 
Szolnakon fogva tartották, erről is ő nagyságát kértem, hogy 
bocsáttassa el, hitére fogadá, mindjárást parancsol az szolnoki 
bégnek életére, fejére, hogy minden haladék nélkül elbocsáttassa. 
Evvel az passával, sőt a kikkel egri zaimokkal, főrendekkel 
beszélgettem kegyelmes uram, ők készek volnának az szolgálatra, 
csak az uj vezér érkezhetnék be. Az mi az nagyságod 30. Aprilis 
Szécsénről írt kegyelmes parancsolatját illeti, azokat és instru- 
ctiómban mint parancsolt nagyságod, Kádas uram által is szóval 
nagyságod mint izent, még vezér Musza passának nem propo
nálhattam, mert ma 10 órakor levéli ő nagyságával szemben, 
igen böesületesen vitetvén fel, nagyságod leveleit megadván, 
elsőben is, az mint isten tudnom adta, nagyságod nevével ő 
nagyságát köszöntöttem, az négy török rabokat praesentáltam, 
melylyel nagyságod hitelét és hatalmas császárunkhoz való hű
ségét teljesítette, ő nagysága szavai voltak ezek. Az kihaja is az 
szerint igen javallottá, sőt itt leven, úgymond, hatalmas császá
runk vitézi, hogy ezeket, úgymond, ő nagysága megszabadította, 
annyival is az vitézeket ő nagysága magához édesítette. Az uj 
vezér kajmekámjával is, az vezértől visszajővén, szemben voltam, 
köszöntvén nagyságod nevével böesületesen látott, és szavai 
ezek voltak, hogy Musza passa ő nagysága, az portán Oszmány 
passa ő nagysága, azért jön, hogy hatalmas császárunknak nagy
ságoddal együtt szolgáljon, melyben ő nagysága, úgymond, meg 
sem fogyatkozik. Az ajándékot Musza passának ő nagyságának 
és kajmechánnak, vezér kihajának clam kivánák hogy beadjam, 
melyet még ma estve be akarok kegyelmes uram administrálni, 
holnap, úgy hiszem, viszont audientiám leszen, akkor szóval való 
nagyságod izenetit referálván ő nagyságának, ahozképest minden 
nagyságod kivánságiról bizonyost tudok nagyságodnak írn i; el 
sem bocsátottam volna kegyelmes uram Kádas uramot addig, 
míg élőmben adott nagyságod kegyelmes paranesolatiról in rei 
veritate nem tudósítottam yolna, de mivel nagyságod azt paran
csolja, hogyha az vezér három, négy vagy öt napi járó földön 
lenne, ha vezér Musza passától ő nagyságától válaszom lenne is, 
innet ki ne menjek, hanem nagyságodat tudósítván Kádas Mi
hály uram által, az uj vezérnek nagyságod levelet, ajándékot és
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énnekem instructiót fog küldeni nagyságod, az vezér pedig 
kegyelmes uram Mohácson hál ez éczaka, úgy mentem végére, ez 
újságon ittbenn lenne, az Szent-Gellért hegye alatt lóháton szem
ben lévén egymással beszélgetvén, válnának el egymástól; hogy 
azért ehheli szándékában is nagyságod meg ne fogyatkozzék, 
azért küldöttem vissza nagyságodhoz postáját. Mivel pedig 
kegyelmes uram az nagyságod szóval való izenetit ma nem 
referálhattam, Ali csausztól kénszerittettem izenni az passának 
az 1000 lovas felől; ő nagysága azt izente, hogy magammal 
együtt nagyságod mellé elküldi az pesti tatárokkal együtt, 
Musztafa mázul passát, ki Esztergomban lakik, azt az váczi, 
esztergomi, hatvani hadak eleiben rendelték, hogy a németekre 
reá menjenek, ha ma nem is, úgy hiszem, minden bizonnyal hol
nap próbálni fognak; a hajók felől is azt írhatom kegyelmes 
uram, 6 kompot és 7 sajkát vittenek Esztergámhoz, kiken 
az török hadak általjárjonak, erről ugyan bujurdit kérettem ő 
nagyságától, de holnap az váczi és esztergami bégek ittbenn lévén 
az vezérnél, azt is megparancsolja ő nagysága nekik, hogy abból 
is nagyságod hadainak általköltözésében akadály és haladék ne 
legyen. Ha az úristen a holnapi napot adja érnem kegyelmes 
uram, mindenekről voltaképpen ő nagyságával beszélvén, bizo
nyosan tudósíthatom nagyságodat. I tt is vagyon tábora Pestnél 
az törököknek, talám mintegy ezer embere, úgy hallom, a több 
hadak is jőnek az uj vezérrel, most ideje kegyelmes uram, ilyen 
igyében hogy nagyságod kedveskedjék az uj vezérnek, kihájának, 
és Izmáéi csauszlár kihajának is, ki nagyságodnak segíthet az vezér 
előtt is, kiváltképpen kegyelmes uram az uj vezérnek, kivel nagysá
god első ismeretségét és nagyságod fennálló dolgait ez promoveál- 
hatja. Az német császárnak is csak szintén most érkezék postája, ki 
minemű állapattal jött legyen, leveleket még nem praesentálta ő 
nagyságának, ezután végére menvén, arról is igyekezem nagyságo
dat tudósítani. Úgy hiszem kegyelmes uram, ha az uj vezér ő nagy
sága be fog jőni, nagyságod dolgai is bizonyosabb karban fognak 
állattatni. Musza passa ő nagysága pedig minemű állapatra 
menjen az portára, többire az embereknek elméje majd inkább 
ott jár, hogy fővezérségre, mert az egri passa is mondá, ő nagy
sága úgymond császár udvarában nevelkedett, hatalmas csá
szár tanácsával akar élni, és hogy közel legyen hozzá úgymond. 
Kegyelmes uram könyörgök nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak, ha az uj vezért itt meg kell várnom, költséget is mél- 
tóztassék nagyságod küldeni, mert ezzel kegyelmes uram 
bizony, még csak bejön is ő nagysága, meg nem érem vele, látta 
Kádas Mihály uram csak tegnaptól való sok költésemet Egren 
is. Az mely rabok Ónodban maradtak, nagyságod az uj vezérnek, 
most míg itt leszek, küldje be nagyságod, ez előtt is nagyságod
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mégis erősítse hitelét. Adja az úristen kegyelmes uram, alázatos 
levelem találhassa nagyságodat szerencsés órában. Datum in 
Buda 3. Maji, anno domini 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humilis, fidelisque perpetuus servitor 

Stephanus Rácz m. p.
Clavis felől parancsolt volt nagyságod kegyelmes uram, de 

én velem nincsen, nem is tudtam akkor arról gondolkodni, mikor 
házamtól eljöttem, hogy kellessék is az clavis. Rácz István volt 
kegyelmes uram (így).

Ezen órában 3 órakor délután adák meg nagyságod 29. 
Aprilis írt kegyelmes parancsolatját Jánoki uram állapatja felől, 
arról is, ha isten engedi, holnap ő nagyságával fogok beszéleni, 
több nagyságod parancsolatival együtt effectuálni. Rettenetes
ségét az német hadaknak beszélé kegyelmes uram az budai bíró, 
hogy Sarlónál két száznál több nem' maradott, az embereit levág
ták, asszony népeket és szüzeket megszeplősítettek, az kajme- 
kámnak is referálta az bíró, melyen igen moveáltattanak is. Im
már az német rabokat Esztergámból hozton hozzák harácsra, 
Horvátországra viszont Sain passát rendelték rablásra, melyet 
úgy Hallók kegyelmes uram, hogy ide az német hadakhoz indult 
volt Zirini uram ő nagysága, de reá ütvén Horvátországra, 
visszanyomult maga is. Ez ajándékot Musza passa ő nagysága tu- 
dakoztatá Ali csausz által, ha ezeket Huszár uram által igírte 
nagyságod, az mint nagyságod nekem arról írt, hogy ha isten 
nagyságodnak azt végben adja vinni, kit nagyságod tud ke
gyelmes uram, akkor nagyságod is meg fogja teljesíteni.

Musza passa kihájának másfélszáz tallért, az kajmakámnak 
harmadfél száz tallért csináltam össze kegyelmes uram.

Czíto : nincsen.

E redetije  a  nem zeti m úzeum ban.

II. 1644. m á j u s  7.
Georgius Rakoczy sat.
Egregie fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Az hűséged levelét elvettük, az Mósa Gergely rósz maga

viselését értjük s igen rosszul cselekedett, kit csak vigyázatlan
ságának sgondviseletlenségének tulajdonítunk; nem kellett volna 
ő neki Rimaszombatban annyit heverni, hanem az reá bízott 
dologra kellett volna vigyázni s útját szorgalmatosán conti- 
nuálni, de azt hiszszük, a jó lakás kedvéjért mulatozott annyit. 
Mindazonáltal a mi már meglőtt, arrúl nem tehetünk, s kárával 
s a mit az tött volna, nem is gondolhatunk annyit, minthogy ellen-

44*
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séginknek juhok emeltetik véle. Hűségednek kegyelmesen paran
csoljuk, bátorságosabb járásának okáért menjen Ónodra hűsé
ged, s menjen onnan Egerre,valahogy szerencsétlenség ne tanálja, 
s a mennyiben lehet, el is siessen. Secus non facturus. Datum in 
castris nostris ad possessionem Mulyad positis die 7. mensis 
Maji, anno domini 1644.

Gl. Rakoczy m. p.
A fejedelem kezével: Mi úgy tudjuk, vagyon száz lovas ve

led Putnokból is, kardéra el ne indulj.
Czím : E gregio S tephano  Szen tpáli de H om oródszentpál aulae fam i

lia ri nostro  hoc tem pore ad illustrissim um  vezirium  Budensem  expedito sat.

Szentpáli jegyzése : E x h ib itae  7. M aji in  Pu tnok .

E redeti B a tth .-k tá r  Γ>. IV . 5. 20.

III. 1644. m á j u s  7.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak mint kegyelmes uramnak. Isten ő felsége nagyságod szeren
cséjét örvendetességgel áldja és bővítse.

Mósa Gergely magaviseletlenségét én is úgy értettem 
kegyelmes uram, az mint nagyságod írja kegyelmesen; azt az 
semmire kellő titularis urat bizony könnyű megitílni, hogy nagy
ságod kevésre böcsülli; ugyancsak az vagyon benne, hogy az 
nagyságod gonosz akaróinak telik kedve az olyan dologban ; 
elég gorombául viselte nyavalyás magát s úgy is vötte hasznát.

Az mi az nagyságod kegyelmes intimatióját nézi kegyel
mes uram, hogy innen Ónad felé kerülnék: alázatosan követem 
nagyságodat, nem látom derekas okát, mert most vagyok 120 
lóval, s mivel nagyságod semmi olyat még az putnakiaknak nem 
parancsolt, úgy végeztem az kapitán képével, hogy mindenestől 
késérjen ő is valami egy mélyföldig be az hegyek közzé, onnan 
bizonyos számú lovassit klauzul mellém hagyván, jöjjön vissza az 
derekával, ki tudja nagyságod mit parancsol, hiszem istent, 
nem mer senki belénk kapni, s ha próbálja is, bizony árán viszi 
el az tallért, ha elviszi is, mert ha lehetne szárnyamon mennék; 
sőt az mint nagyságod parancsolta vala kegyelmesen, hogy az 
rabokat megvárjam Egerbe egy nap, azt én anticipáltam, mert 
idején verekedvén ide, két lovastól úgy küldtem meg Ónadba az 
nagyságod parancsolatját, hogy könnyen ez éjjel circa horam .10 
kezéhez jut az kapitánnak, az mellett magam is izentem, hanem
ha nem akar s úgy nem küldheti az rabokat holnap Egerbe 
talám elébb is mint én odaérkezném, s így kegyelmes uramlia 
mit az passával lejendő szembelétem késedelmezhetne is, de
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legtovább csütörtökön reggel, isten utamat áldván, beigyekezem 
s ha lehet, az nap audientiát is impetrálok. Adja az úristen, 
mind nagyságod successusiról tudósíthasson bennünket szegény 
alázatos szolgáit s mind mi szolgálhassunk szerencsésen nagy
ságodnak mint kegyelmes urunknak. Ex Putnok sero vespere 
post 7. Maji, 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
cliens humillimus 

Stephanus Szentpáli m. p.
P. S. Mi is kegyelmes urunk ma láttunk két renden is az 

csavargókban túl az Rima vizén, de nem jövének ránk. Ide is az 
helybe bizonyos kapitánnak kellene lenni.

Czim : a szokott a fejedelemnek.
Eredeti.

IV. 1644. m á j u s  12.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. Isten ő felsége sat.
Egerről írt levelecskémben alázatosan tudósítottam vala 

kegyelmes uram nagyságodat addig való békességes érkezésem 
felől. Az raboknak Égerre küldésének késedelmezése hétfőn ott 
remorála, hét rabot hozának kegyelmes uram készen megruházva, 
sárga csizmákban, az hajókat Hatvanban elberetváltattatám, én 
is tegnap békességesen érkeztem Pestre olykor, mikor Rácz 
István uram már expeditus lévén az vezértől szintén indul vala 
Pestről, de meg kelle térni. Most már benn vagyunk Budán, 
várjuk az audientiát. Az mint Egertől fogván végére mehettem 
kegyelmes uram, majd kedvetlenek *) az vitézek az mostani hada
kozáshoz; mindazáltal az fejek mit akarjon, meg kell látni. 
Láttatnak Eácz István és Horváth Istvánék hogy elhitték, hogy 
az török ha segéli is, de későre segéli meg nagyságodat, az pala
tinus ezeket eltöltötte nagyságod felöl való hazug híreivel. Az mi 
rajtam eddig állott benne, mind az útban s mind itt az emberek
nek külömben lenni az dolgot szorgalmatoskodtam megmutatni. 
Valamire érek kegyelmes uram, elhigyje kegyelmesen nagyságod, 
bizony teljes erőm szerint azon leszek, hogy nagyságodnak minél 
hamarébb s minél hasznosban vihessem s vihessük kegyelmes 
parancsolatit végben. His eandem sat. Datum Budae die 12. 
Maji, anno domini 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus cliens 

Stephanus Szentpáli m. p.
Czim : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

*) A cursivval szedettek chift’re-rel írva.
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Y. 1644. m á j us 16.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. és hogy az egyedül való mindenható isten minekünk és 
szegény hazánknak örömére több áldási között nagyságodat 
ellenségin való boldog diadalommal megáldja, teljes szítból 
kívánom.

Miolta az nagyságod móltóságos személye elől elindultam 
kegyelmes uram, máig öt levelét vöttem el nagyságodnak; egyi
ket, ki 6. Maji költ Mulyádon, az bejáró Thelegdi adá meg; mási
kat, ki ugyan ott íratott, 7. Maji Putnokra hozá az posta; harma
dikat, kit 8. Maji Rimaszombattól küldött nagyságod, és negye
diket kit 10. eiusdem Kövecsesről, 13. Maji együtt hozá meg 
Almádi uram ; ötödikjétj tegnap reggel hozá meg egy gyöngyösi 
posta. Mindezeknek punctjai szerint mely szüntelen való szor- 
galmatossággal igyekeztünk szolgálni kegyelmes uram nagysá
godnak s édes hazánknak, az élő isten s az mi conscientiánk 
bizonyságunk. Ihol azért immár kegyelmes uram most indul 
Rácz István uram az itt való hadnak egy részével, négy *) száz
nak kell lenni s az egész egri passaság aljával, azon vagyok én is, 
minél hamarébb extorquálhassam az Váczra menő Tiadat, lenni 
kell oda is valaminek, mert soha bizony addig nyugodni nem 
hagyom; gyűl ide az had kegyelmes uram mindennap, immár 
az bosznai is el kezdett érkezni. Az mint itt computálják, úgy 
kell sietni Musza passának az portára, hogy tegnapelőtthöz 
tizenharmadnapra benn kell lennie. Kegyelmes uram, én attól 
félek, az vezérnek nincs derék instructio ja  az személye szerint való 
felüléshen, valamig az fényes porta Musza passa által nem infor- 
mdltatik. I tt  valami rajtam áll benne, ezen az héten végét vetem 
az Vácz felé való segétség állapatjának.

Xolia Almádi uram által is, de tegnap is írtam nagyságod
nak választ az utolsó nagyságod levelére, akarnám, ha az ellen
ség intercipiálná. Valóba nagy gondunk volt kegyelmes uram 
azokra az törökökre is, kik nagyságod mellett eddig voltak s 
némelyek haza szöktenek, elfogy az életek, ha ott nem lesznek, 
kikről, mivel Rácz István uram minden írásnál nagyságodat 
világosban informálhatja, többet nem írok. Az mi hátra vagyon, 
szüntelen arra szorgalmaztatom minden utón őket egy nihány 
nap alatt, míg az mulatósom leszen, noha bizony most is erővel 
maradék az nyakokon s majd ugyan semmit nem gazdálkodnak, 
de avval keveset gondolok, csak tudjak nagyságodnak hasznosan 
szolgálni várván ezenben nagyságodnak mind több instructióját

*) A d ű lt  üe tük  titk o s jegyekkel.
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és kegyelmes parancsolatját, melyet tudom nagyságod el sem 
fog mulatni. Az úristen kegyelmes szárnyai alatt ótalmazza 
nagyságodot egész táborával s édes hazánkkal. Datum Budae 
die 16. Maji, anno Salvatoris 1644.

Illustrissimae principalis celsitudinis vestrae
cliens humillimus 

Stephanus Szentpáli m. p.
Czim : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.

VI. 1644. m á j u s  23.
Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod

nak sat. teljes szívből kívánván, hogy az úristen nagyságodat 
mostani gondos állapatiból örömre virrasztván, áldja meg nagy
ságodat minden ellenségi ellen való emlékezetes diadalommal,
jó egészséges hosszú élettel.

Pünkösd napjától fogva kegyelmes uram hogy nagyságod 
levele nem érkezik vala, csudálkoztam magam is, az vezér is azon; 
mostan hogy értők, hogy az Almádi uram késedelmezése az egri 
passa miatt lön, nem tűrhetem, hogy meg ne említsem az vezérnek, 
talám másszor vigyázóbb leszen. Én mindazáltal kegyelmes uram 
noha csak raptim és breviter de az elmúlt pinteken írtam nagy
ságodnak az ittvaló állapatokról. Gesztelytől 17. Maji írott 
nagyságod méltóságos hatodik leveleit ikindikor hozá meg tegnap 
Almádi uram, melyeket voltaképpen megolvasván, és magával 
is beszélgetvén Almádi urammal, minthogy itt két dolog töltötte 
volt el az emberek fülét, s talám szívit is, egyik, hogy*) nagy[ságod 
me\ghékéllik az némettel s úgy pedig, hogy communibus votis et 
V . . .  . **)ökre legyen az támadás, ezt teljes szívem, lelkem tehet
ségemmel ki igyekeztem gyomlálni, s nem is haszontalanul úgy 
tetszik az emberek szívéből, szájából, instructiót adván Almádi 
uramnak is idején; másik, hogy nagyságod hadai három ezeret 
vágtak le az ellenség hadában; ennek első authora nem én voltam, 
úgy viseltem s Almádi urammal is az szót úgy viseltettem, hogy 
az jó  hír mi általunk ne meghalljon, hanem ujúljon. Az mi az 
mostani írását illeti kegyelmes uram nagyságodnak, mivel érté az 
vezér, hogy az postája is nagyságodnak főember, ma audientiám 
lévén (már negyedszer) úgy tetszék az vezér ő nagyságának, magá
val is hadd beszéljen, az velem való bőséges beszélgetési közben ő 
kegyelmét is behivatván, mit beszélett mind vélle s mind magam
mal, mivel aztán az discursust végig hallgatta, nagyságodnak 
maga is referálhatja. Énnekem kegyelmes uram úgy tetszik, 
hogy az miért nagyságod ide küldött, ha az ördög nem konko-

*) A dűlt betűk titkos jegyekkel.
**) A kipontozott helyek kiszakadva.
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lyoznék, talám elég satisfactio lenne, mert már innen s egerbeli 
basaság alól nem három ezer, hanem sokkal több nép vagyon 
egyben deputálva, kiben hogy ott akadály mégis ne lehessen, 
ugyan Almádi uram előtt úgy magyaráztam az nagyságod levelet, 
hogy nagyságod arról requirálja az nagyságos vezért: mi legyen 
az oka, hogy palatínus avval mer kérkedni, hogy ez idén bizony 
segítsége nagyságodnak innen nem jő, elküldik ugyan az hadat 
Egerig, de bizony nem az nagyságod számára. küldik, hanem az 
végházat örözteti az vezér avval. Erre minemű csodálkozással 
teljes obtestatióval tött választ az vezér, ülővel hallotta Almádi 
uram, s azt mondja, bizony mindjárt elindulnak, ne kételkedjem 
benne. Az bizonyos kegyelmes uram, hogy már innen oly szép 
hadak s oly feles ment az nagyságod segítségére, hogy úgy tetszik, 
az vezér ő nagysága nagyságodnak arra felé kellető kívánságának 
elégségesképpen megfelelt. Az mi az hátra való csapdosást illeti 
kegyelmes uram, már Esztergám felől is hozton hozzák az rabo
kat, valóban forgódik Musztaha bég az Gararn két felén, annyi 
részéből is hátramaradást nem látok; mindazáltal tegnap juta 
bizonyos hírem, hogy Léva felé nem viszik az élest, hanem az 
nyitrai hídra s Szent-Benedekre, mindjárt újabb postát kiildc 
Esztergámba, hogy után legyenek oda is, intercipiálják az 
élést s rabolják mindenfelé. Ma heted napja, hogy Tatához 
küldte vala az budai hadnak egy részét, noba nem [nagy] 
nyereséggel járának, de satis est, hogy azoknak elég károk lön 
miatta. (Székes-] Eej érvárra minap hogy beütöttek Volt az győri és 
több végbeliek, arról már nagyságodat tudósítottuk, mint vesz
tettek rajta, azt is érti kegyelmes uram nagyságod, azolta oda 
is küldtön küldi az hadat, valóba infestálják az végeket. Teg
nap érkezők újonnan az híre, hogy az kanisaiak elrablották 
Battyán országát (ők úgy szólnak), hét várast. rablottak, tőből 
égettek el, az mint bizonyoson is végére mentem kegyelmes uram 
faluk-e várasok-e, de Körmönd vidékét teljességgel elrontották. 
Summa, itt annyifelé vagyon már az csata, hogy mindennap 
izeni, s ma is mondá az vezér, hogy nincs egyéb hátra, hanem 
csak halljad az líj hírt az palatínus országáról. Az lövő szerszá
mokat éjjel nappal kolompoztatja, készítteti, ez héten kivonatja 
Pest mellé,az jancsárságotiskiszállítja,temporízál,azért látom tem- 
porizál, bizony úgy veszem eszembe, nemis fog talám megcsalni 
az censurám, az derekáról az portárol vár. Innen kegyelmes uram 
az régi tábor, az melyet Rácz István uram látott, mind elment 
ki nagyságod mellé s ki rablani az végekre, de más nagyubb 
szállott helyébe, mert az bosznai had érkezten érkezik, már az 
passa is itt vagyon. Az lengyel leveleket kegyelmes uram prae- 
sentáltam, s mint fussák az békességet megmondottam, mivel 
eltagadni nem is lőtt volna jó ; azt izené az vezér palam nagysá
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godnak, ezt immár nagyságod az segítséget várja meg, isten 
engedelméből ez héten elérkezik, ne vonattassék nagyságod elmé- 
jeken sohuva, egy isten áldomásából csak próbáljon szerencsét 
nagyságod, mert bizony nem jó külömben ez az mai derék vála
sza, hallá Almádi uram, mert bizony fé l, hoyy megbékéllik nagy
ságod. Én kegyelmes uram az lengyel leveleket visszaküldtem, 
az minapiakat Rácz István uramtól, s az mostaniakat Almádi 
uramtól. Az urumeliek is már közel vannak kegyelmes uram, 
jőnek az arnautok is, ezen két nap némely része elérkezik. Per 
tertias personas értésemre adá az vezér, igen várná, ha ifjú urunk 
ő nagyságával s mind Rákóczy Zsigmond uram ó' nagyságával 
ismeretséget vethetne. Ebben ugyan úgy látom, majd ugyan csu- 
dálkozik, hogy eddig Erdélyből csak levéllel is meg nem találta
tott ; ebben kegyelmes uram legyen az nagyságod kegyelmes 
dispositiója, én értvén, meg akarám említeni. Nagyságodat 
kegyelmes uram akarám arról is tudósítani alázatosan, kedden 
érkezett vala az érseknek főember szolgája Nagy János nevű,
módot kerestem m i ............... hogy az fészkekben volt s relek ott
(így)./««,az ki minden dolgot referált, sőt Újvártól fogva egy enyedi 
fi ifjú legény véllek jött, az ki minden dolgokat referálta, elsőben 
avval töltők el az várast, hogy nagyságod álíal ment az Tiszán, 
s az német Kassába vagyon, melyet csakhamar per idoneas per
sonas el nyeleték véllek, hozának az vezérnek egy kupacskát, 
másnak semmit sem, audientiájok csütörtökön lön, az vezér lovát 
sem küldé alája, hanem Ali csausz viteté fel az lován; kívánsá
gok kettő, egyik, mivel nagyságod ultro implorálja az békességet, 
ne tartsanak ellent benne, hanem sőt inkább imponálják, mert 
úgy lesz jobb. Válaszok: Tudja Rákóczi fejedelem mit csinál, se 
jobbra, se balra nem lépik hatalmas császár akaratja nékűl, 
ha vélle feltöttetek, hatalmas császárral főttetek fel; nekem tudom 
mit parancsolt hatalmas császár, az ti barátságtokért mást nem 
mívelek; ezt az magam asztalán írá meg az tolmács. Másik 
kívánságok kegyelmes uram az, hogy Szőgyénből s Szőgyén 
körűi minap elrablóit rabok restituáltassanak. Erre az válasz: 
Az nem leszen, tartozzék az többi is az ki nem hódol. Túl fenye
getőzvén, hogy Párkánt felverik, égetik érette, rossz válaszok lön 
annál inkább, fel sem vivék audientiára, hanem csak leküldék az 
levelet. Hintegettek itt oly híreket is, hogy az bizonyos, hogy 
német császár Székely Mózest promoveálni akarja, de mivel 
semmi fundamentomot nem tudtak neki vetni, itt is semmi fész
ket nem láttam hogy vert volt senki elméjében. Hirdették azt 
is, hogy ha valamire kel az dolog, az német gyalog mindjárt az 
más részre áll, ebben is mi fundamentumok legyen, nem tudom, 
mindazáltal kegyelmes uram abundans cautela non nocet; ha 
mire kelne az dolog, nem ártana nagyságodnak Balon Péternél
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erősebb embert közikbe rendelni, legyen az nagyságod kegyelmes 
itíleti rajta kegyelmes uram. Én kegyelmes uram úgy veszem 
eszemben, hogy mostan itt az dolog senkin sem forog úgy, mint 
az két tolmácson, Ali csauszon s Kínán zaimon, noha mindeni- 
ket, de kivált Ali csauszt amaz száz tallérból s pohárral is ugyan 
alkalmason contentáltuk vala ítácz István urammal, mindazáltal 
nem felejtheti, hogy azelőtt neki ordinarie fizetése járt Erdély
ből; ha azért nagyságod hamarság (így) az új vezérnek adni szo
kott ajándékot beküldi mostanság, nem árt Rácz István urammal 
az aprajáról beszélleni. Én igen nagy confoederatiót vetettem 
véllek az tolmácsokkal kegyelmes uram, mert asztalok nálam
vagyon, ha tudtam volna, hogy szintén ennyire legyen,...............
talám alább kezdtem volna, de már viszem az míg vihetem . . . . 
. . . .  hogy valóba forgódnak, házokhoz minden reggel praeben- 
d a b o rt........... tudván, hogy valóba csak most kell nagyságod
nak az jó akarat. Ezek már így állván kegyelmes uram, úgy 
tetszik talám, az mire instructióm mutatott, tehetségem szerint 
végben vittem, végben vivén, ez elmúlt pinteken felizenék az 
vezérnek, ő nagysága már az nap készítene el, szombaton úgy
mint tegnapelőtt mennék e l; két főembert külde le, s azt izené, 
az erdélyi fejedelemnek mellette lévén országi, olyan hasznos 
szolgája mint én kétség nékűl s basznosb is elég lehet, de ő 
körülötte magyar ember, ki az erdélyi s mostani dolgokat tudná, 
senki nincs, ő új ember, más tanácsa nékűl mit tehet, megitíl- 
hetem, maradjak még két három nap, ne nézzem az parancso
latot, hanem az uram hasznát, talám érkezik levél; meg kelle 
máig maradnom kegyelmes uram, ma ugyan rá készülék az 
búcsuzáshoz, in fine rerum oly választ tőn, ha ugyan feltött czélom 
hogy csak elmenjek, meg nem fog, elbocsát, de neki bizony nem tet
szik, oly tudatlan ember jöhet, az ki kárt teszen nem hasznot etc.; 
látván nagy kedvetlenségét kegyelmes uram, meg kelle mégis 
maradnom, míg nagyságodtól érthetek felőle. Ha nagyságodnak 
úgy tetszik, hogy haza siessek, írja meg, kérem nagyságodat alá
zatosan ; ha pedig ugyan mulatnom kell, egy törökül tudó hite
les ember nékűl nagy bajba vagyok, bizony valamit adnak, mind 
az csauszoknak adom, mégis felét sem viszik végbe az mi kel
lene, s kiilömben sem győzöm betölteni őket. Több írásommal 
nem terhelem nagyságod méltóságos szemeit, kívánván az úris
tentől, nagyságod győzedelmes szerencséjéről hallhassak kívána
tos híreket. Datum in civitate Budensi die 23. mensis Maji, anno 
domini 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae humillimus cliens
Stephanus Szentpáli m. p.

Csim : a szokott a fejedelemnek.
Eredetije az orsz. levéltárban.
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VII. 1644. j u n i u s  28.
Gteorgius Rakoczy sat.
Egregie sat. Salutem sat.
Mind Kádas Mihály tói és az miskolczi embertől küldött 

leveledet elvöttük volt, s értjük írásodat. Azért az nagy hatalmü 
istennek szent áldásából ide most már az török segítsége nem 
igen kívántatik, kiváltképpen ha lengyel nem jön, hanem oda fel 
kellene már rajtok lenni, mert ez elmúlt szombaton megírtvén 
palatinus uram, hogy az induciákhoz nincs kedvünk, s magunk 
is utánna indultunk, ez elmúlt vasárnapra virradóra éjjel 10 
órakor megindult minden hadával, még estve minden szekereket 
elbocsájtván, Sáros városából Szeben felé; de mivel·ott is voltá
nak vitézink, s az hadaknak is utánna voltak, Kemény János és 
Ibrányi uramék nem hagyták nyugodni, hanem rajtok voltak, s 
meg kellett indulni s megyen Lőcse felé s arra Slésia felé, 
hová Lengyelországon vagy az Vág mellett akar felmenni, csak 
két nap alatt is meghalljuk. Immár azért az török segítséget bár 
úgy ne sollieitáld mi mellénk, mint az oda fel való distractio 
csiuálást, ezzel mi már isten után bírunk s rajta is leszünk éjjel 
nappal totis viribus.

Az svecusok Lipsiánál micsoda győzödelemmel jártak, ez 
includált párból megértheted, kit tudja isten in specie az por
tára küldtünk be. Az ki hozta s követségen jött, itt vagyon 
nálunk.

Immár meddig akar hűséged ott mulatni, álljon maga 
discretióján, de úgy jöjjön el onnét, az vezér meg ne bántód- 
jék ; ím írtunk is az vezérnek levelet törökül, adja meg azt is.

Kemény János uramék mellett levő törökök felette sok 
gyermek s asszonyember és marha kapdosást akarván tenni, s 
nem is akarván Kemény János uramék mód nélkül az ellenségre 
menni, megharagudtak s visszamentek onnét, azt is adja érté
sére hűséged jó módjával az vezérnek, ha mi rosszat szólaná
nak vagy hűségek, vagy más felől, ne adjon hitelt neki, mert az 
mi hadainkkal Kemény János uramot úgy bocsátottuk mi el, annyi 
vitézlő népet kardéra s haszontalanól el ne veszessen.

Mi az vármegyéknek gyűlést hirdetünk, s az ellenség után 
bizonyos hadakat küldünk s rajta leszünk. Mi bizonnyal hisz- 
szük, Kenigssmark eddig Morvában fog lenni. Cui in reliquo sat. 
Datum in castris nostris ad possessionem Terehes positis, die 28. 
lunii, anno domini 1644‘.

Gr. Rakoczy m. p.
/

A fejedelem kezével: Palatinus uram is el fogott eddig 
válni az német hadtúl, s külön maga akart házához menni, kit
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maga mondott nyilván, elunta az velek való veszekedést. Ügy 
értjük, az portára be fogják küldeni Pukhamot ajándékkal, kit 
bár nekünk köszönjenek és az svecusok mostani victoriájának 
és jöveteleknek; de én az[t] tanácsolom], okos legyen az porta, 
mert ha az kevés ajándékkal leköthetik most, bizon meg fogja 
bánni az porta jövendőben, mert bizon soha oly békességet nem 
végezhet az német az fényes portával, kit fel ne bontson, csak 
békélhessen meg az svecusokkal; bizon most sem küldene be, ha 
jól volna dolga, de igen-igen rosszul vagyon, bizonnyal higyje 
az vezér és az fényes porta.

Czim : Generoso Stephano Szentpaali sat.

Szentpáli kezével: Praesentatae 3. lulii Budae per dominum Kádas.

Eredeti Batth.-ktár 5, IV. 5. 40.

V III. 1644. a u g u s z t u s  17.
Georgius Rakoczy sat.
Egregie sat. Salutem sat.
Az portáról hozzánk jött követet Ali agát immár tő

lünk visszabocsátván, írtunk ő általa is az vezérnek választ 
levelére, s Horváth István is az melly levelét hozta volt az 
vezérnek, arra is választ írtunk, ugyan Horváth Istvánt küldvén 
azon levelünkkel a portai követ mellett. De azon levelében az 
vezér a mint kívánja tőlünk az gyűlés kimeneteli felől való tu
dósításunkat, arról semmit nem írtunk, hanem arról s egyéb dol
gokról is mit kellessék hűségednek értésére adni, ím ez indusá
ból megértheti hűséged, s az szerint proponálhatja és adhatja 
értésére az vezérnek azokat az dolgokat. És minthogy az vezér 
ő nagysága tőlünk azt kívánta, azon dolgokat úgy adjuk érté
sére, velünk egyenlőképpen tudósíthasson az portára minden 
dolgokat, a fényes portára is azon szerint írtunk meg mindene
ket, s azért akartuk az vezérnek is hűséged által való izenetkép- 
pen értésére adni, de levélben nem akartuk íratni. Azért kegyel
mesen parancsoljuk hűségednek, levelünk mellett, mellyet Hor
váth István törökül fordítva vitt el, azon dolgot proponálja az 
szerint az vezérnek ő nagyságának, s tudósítson Horváth István 
által a vezér magaviseléséről abban az dologban, és resolutiójá- 
rúl, ugyan clavisokkal írván meg nekünk is hűséged az dolgot. 
Maga is penig immáron ne késsék, hanem igyekezzék hozzánk 
megjőni. Éidem in reliquo sat. Secus non facturus. Datum in 
libera civitate nostra Cassoviensi die 17. Augusti, anno 1644.

G. Jlakoczy in. p.
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R á k ó c z y  k e z é v e l :  Szóval is izentiink Horvát Istvántól. 
Czim : Q-eneroso Stephano Szentpáli sat.

Eredeti Batth.-ktár 5. IY. 5. 49.

IX. 1644. a u g u s z t u s  22.
Georgius Rakoczy sat.
Egregie sat. Salutem sat.
Minemű dologbúi kellett mostan ismét az vezért megtalál

nunk, ím levelünknek mássát includálva megküldöttük hűséged
nek, abbúl megértheti az dolgot valósággal. Ha ott éri azért 
levelünk hűségedet, kegyelmesen parancsoljuk, adja be az 
vezérnek és legyen azon, azon dologbúi vegyen bizonyos választ 
hova hamarább ő nagyságátúl. Egy török rab ifjú legényt is 
küldtünk, azt is praesentálja be hűséged; s ha szintén Budárúl 
megindult volna is hűséged, de ha közel találja levelünk Budá
hoz, megtérjen és végben vigye ebbeli kegyelmes parancsolatun- 
kot; ha hol penig immár ide Eger felé érkezett volna, bár visz- 
sza ne fáradjon, hanem bízza Detarira levelünk beadását, s 
arra való válasz sollicitálását. Cui in reliquo sat. Secus non fa
cturus. Datum in curia nostra Tokaiensi die 22. Augusti, 1644.

G. Rakoczy m. p.
P. S. Az török ifjú legénnek bepraesentálásának alkolma- 

tosságával penig igyekezze hűséged egy Jakó Balás nevű szol
gánknak fiát kiszabadítani, az ki Egren fog rabságban lenni, 
írattunk a vezérnek is felőle.

Czírn : Egregio Stephano Szentpáli sat.

Szentpáli kezével: Budae per Andreám Detari praesentatae 26. 
Augusti anno domini 1044.

Eredeti Batth.-ktár 5. IV. 5. Π2.

X. 1644. a u g u s z t u s  22.
Y e z i r i o  B u d e n s i  O s z m á n  p a s s a e .
Tekintetes és nagyságos vezér sat.
Ali aga jó akarónk és Horvát István jámbor szolgánk 

elmeneteli után az minemű dolgok következtének, írtuk volt, 
hogy nagyságodat mindenekről tudósétjuk. írhatjuk azért 
nagyságodnak, ma harmad napja, hogy palatínusnak egy erős 
várát sok erős lövések után megvöttük, az is immár mi szá
munkra vagyon, hadaink onnan is Szendró'nek megszállására



702 BEKE ÉS BARABÁS.

mennek, hiszszük istent, azt is kezünkben adja hatalmas csá
szárunk jó szerencséjére. Akarók nagyságodnak azt is értésére 
adni: az német űzésére bizonyos számú hadainkat küldöttük 
volt oda fel Nagy-Szombat felé, kik mind Glalgócz nevű várig 
űzték és fogyatták őket, olly tanúsággal bocsátottuk volt fel 
hadainkat, hogy más utón az nagyságod írása szerént egy néhány 
ezer török megyen fel utánnok, kiket hadaink igen is szorgal
maztalak, de látván, hogy nagyságod semmi török hadakot 
utánnok nem küld, parancsolatunkra visszajöttek. Azért is kel
lett inkább visszatérniek, hogy az palatínusnak egy levelét fog
ták el, kit maga kezével írt, melyben azt írja, hogy nagyságod 
neki hitire, szakállára esküszik, hogy nagyságod mi mellénk 
segétséget nem ad az német ellen, sőt az mely török vitézek 
most mellettünk vannak is, azokat is visszahivatja, táborát 
eloszlatja, és az némettel hatalmas császár megbékéllik. Noha 
mi az palatinus írását teljességgel el nem hihetjük, mindaz- 
által nagyságodot bizodalmasan s hatalmas császárunk szeren
cséjére kérjük: ha nagyságod neki ezeket írta és izente, és az fé
nyes portának is ez az akaratja, jelentse meg nekünk egyáltaljá- 
ban, hatalmas császárunk szolgálatában alkalmaztathassuk mi 
is magunkat, egyébaránt hatalmas császárunknak mi hasznosan 
nem szolgálhatunk. Mi hatalmas császárunk kegyelmes biztatá
sából cselekedtünk s cselekeszünk mindeneket. Az palatinus írását 
azzal teheti nagyságod semmissé, ha nagyságod derék segétséget 
küld mellénk oda, az .hova az szükség s mi is fogjuk kívánni, 
kivályképpen ha az németnek valami újabb készületi s gyüleke
zeti leszen ellenünk; nagyságod minket illyen bizonytalan álla- 
patban ne tartson, hanem minden akaratja felől tudósítson, 
tudhassunk magunk állapatjára is gondot viselni, ő hatalmas
ságának is hűségesen és hasznosan szolgálni. Tartsa meg isten 
nagyságodat sat. íratott tokaji várunkban 22. napján Kisasz- 
szony havának, 1644. esztendőben.

Nagyságodnak
mindenben jó akarója. 

Egykorú másolat Batth.-ktár δ. IV. 5. 53.

NI. 1644. s z e p t  e m b e r  9.

Életemig való alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságod
nak sat. kívánván az úristentől sat.

Az nagyságod méltóságos levelét, kit 2. Septembris írt, 
7. eiusdem hozá meg itudnai György, ki felől való audientiára 
midőn tegnap reggel fel akarnék menni, juta azonban az sajó- 
szentpéteri ember is az 3. praesentis íratott nagyságod másik
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levelével. Az gyulai bég dolgát az mi nézi, talám ha ugyan akar
tam volna is mostan az töhb sok dolgaink között az vezér ő 
nagyságának proponálni, alig adatott volna idő, de nem is volt 
még eddig szükség. Mivel azért nehezen hiszem én azt, hogy 
ide ne érkezzék az az vádiás, úgy tetszenék kegyelmes uram, 
bár az inquisitio is érkeznék ide, s azt az dolgot jobb volna 
készen várni az bizonyságokkal, avagy talám ugyan elől venni; 
de abban az nagyságod kegyelmes parancsolatjától várok. Az 
eljött törökök felől való excusatiója nagyságodnak minthogy 
igen igaz, úgy valóban helyes is ; több ratiókhoz annectáltam én 
is többi között, hogy hadakozásnak idején nemhogy fizetett 
volna szegíny urunk az török vitézeknek, nemhogy summát 
erogált volna mint nagyságod hatalmas császár tárházában, de 
még a,z ország adaját is engedte oda az fényes porta az hadako
zásra. Valóban helyesnek itíli kegyelmes uram mind az ratiókat 
az vezér; maga mondja, hogy nem tartozott vélle nagyságod s 
megvallja azt is, hogy hazugság jobb részére az eljött törökök 
szavok; de*) ugyan nem vehetem, arra, hogy segítséget adjon. 
Több sok beszédinek summája csak ez: mivel az szent békesség 
megvágjon az két császár között, hatalmas császár híre s akaratja. 
nékül azt nem bontogathatja, mivel immár eljöttek, noha ő nem 
parancsolta, vissza nem küdheti, hanem ha az fényes porta (az 
mint immár sokszor megírta) neki nyilván azt parancsolja. 
Számtalan untatásom, rajta való tüzelésem után mégis szót kezde 
folytatni s azt mondja, hogy az mint nagyságodnak immár enni- 
hány rendben megírta, hatalmas császárnak az kívánsága, hogy 
az hét vármegyéről tiz ezer arany forint ajándék vitessék be 
mindjárt az portára, mely még eddig meg nem lő tt; ha nagysá
god azt mindjárt ide küldi Budára, nem vár az fényes portától 
is, valamihelyt látja, elégedendő segítséget küld mindjárt, ámbár 
ez jövő esztendőre való adóban tudattassék. Arra én azt mon
dottam, nagyságod az ő nagysága atyafiságát nagyra böcsülli, s 
ím ezen két nap, az mennyire ennyi expensái között lehet, böcsü- 
lettel meg akarja látogatni ajándékjával; de hogy azt mindjárt 
magára vegye, mint lehessen, nem látom, mert azokat az várme
gyéket még most ennyi kárvallások között nagyságodnak hatal
mas császár kigyelmességével kellett inkább gédelgetni, hogy- 
nem szokatlan uj adóval rettenteni. Más az, hogy az. mint az
előtt is megírta nagyságod, Kassán derék gyűlés nem lehetett, 
mert soha össze nem gyűthette nagyságod ilyen állapatban őket, 
s ha szintén lőtt volna is gyűlés, ilyen derék dolgot az fényes 
portával kellett volna elsőben elvégezni, arról athnaménak kelni, 
de az nem lőtt, nem is lehetett, azért ő nagysága azt nem kiván-

*) A cursivval szedettek chiffre-rel írva.
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hatja, hanem mivel most her télén kelletik, most mutassa ő nagy
sága sokszori igíreti szerint ha az hét vármegyében megoltal
mazza, mert Szendrő mind be- s mind kinyiló kapuja az 7 vár
megyének, az tölle el nem szakadhat. Válasza csak az: immár 
mindennap várja az fényes porta parancsolatját, addig nem 
lehet, de az elérkezvén megmutatja, hogy nagyságodnak igaz 
atyjafia, kiváltképpen ha nagyságod kedveskedő jó akaratját 
veheti.

Ali csausz megjőve kegyelmes uram palatínustól, Tar 
Mihály is vele együtt ide jött vala, egy reggel még fel sem köl
teni vala, hogy csak becsapodárkodék szállásomra, nem mulata, 
de sok beszédi között sokkal kérkedék, sokat igíre magoknak; 
többi között mondá, hogy az clavist is, kivel nagyságod Kemény 
János uramnak szokott írni, intercipiált levelekből feltalálták, 
azt azért nem ártana változtatni. Megjőve Musztafa aga is Bécs- 
ből tegnap Húszain csauszszal, rakodva füvének meg, úgy egyet
lenek ezek, mintha egyek volnának, úgy egy húron pendülnek. 
Kegyelmes uram, ez estve ide hozattam az Becsből hozott leveleket, 
császár, Questemberg, gróf Síik es Rodolf Buchan leveleit, hatal
mas bizodalom vagyon egymáshoz; az mint az előbbi leveleimben 
az előbbi állapatok szerint írtam, most is azon unumban megyen 
az dolog, hitire, fogadására kérik az vezért, nagyságod mellől 
vigye vissza az törököt, nagyságodot s nagyságod kóborló hadait 
dissipálja, segítséget ne adjon ; hanem többi között Questemberg 
írja,, hogy ö commissarius az nagyságoddal való tractára, biztatja 
igen magát, hogy végbe viszi az békességet, de nem hiszem én 
soha, hogy ez alatt amaz nagy practica ne legyen, az kitől én 
immár régen félek. Én úgy reméllem, elválik ez mántúl tizen
ötöd nap alatt, mit akar az porta, ne kételkedjék nagyságod 
benne, mert elvitték az német követet Hasszon passa palánchjá- 
tól, szorgalmaztatta is császár útát igen, hogy egy konakból 
kettőt tegyen, de nem akart menni, mert felette beteg volt, de 
ugyancsak elvitték, igen kétséges élete, ha meg nem holt, circa
12. benn fog lenni.

Ultima Augusti az nagyságos vezérnek kaftánt hozának 
portáról. Bizony valóban fé l Ali csausz is ez világban, mindent 
elhordatott, dugott házától. Értettem kegyelmes uram én is az vezér 
állapatját, igen is fé l attól. Nagyságodat mégis alázatosan kérem, 
ha lehetséges, ne neheztelje neki kedveskedni, ha találkoznék 
tiszti változni is, az portán is szolgálhat, s meglátja nagyságod 
is, hogy ugyan fordul itt is, valami lehet, vissza érette. Az mel
lette valókról se feletkezzék nagyságod, mert hírt sem írhatok 
ezután bizonyost, nemhogy egyebet használhatnék, az szállá
somra sem kezdenek jőni, hogy nincs mivel kedveskednem. Az 
aga felől való feleletit nagyságodnak kedvesen veszi az vezér;
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kéreti is nagyságodat, abbeli szándékát ne hagyja bátra, hogy ők 
is nagyságodnak szolgálhassanak kedvesben, mihelyen nagysá
god szóig álatj ára parancsolat érkezik.

Nagyságod parancsolja kegyelmes uram, hogy megvárjam, 
míg nagyságod beküldi az ajándékot; meg kell lenni az nagysá
god kegyelmes parancsolatjának, mert bizony el sem bocsát, 
maga, hogy megvalljam, tegnap is igyekeztem ra jta ; csak lenne 
haszna itt létemnek. Az avisákban megfordittatok még ma ke
gyelmes uram, beküldőm. Az mint igírték vala kegyelmes uram 
az franczia expeditióját, abban is változás lön; csak ez héten 
menne el, de nem hiszem, hogy békével járhasson, kiről Kádas 
Mihály nagyságodat maga fogja tudósítani. His eandem sat. 
Datum Budae die 9. Septembris, anno domini 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
cliens humillimus 

Stephanus Szentpáli m. p.
Csíra : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti.
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1644. s z e p t e m b e r  —1645. j a n u á r .
Maurer Mihály követsége. *)

I. 1644. a u g u s z t u s  215.
Az úristen ő felsége áldjon szerencsés úttal és előmenetel

lel, amen.
Az bemenetellel ne mulassál az végre is, hogyha kik hamis 

híreket hintenének, czáfolhasd meg, mert elhittiik, hogy Kemény 
János uram aláfordúlt, azt is sokképen viszik be; mint lőtt, im 
historice megküldtem. Az budai vezérnek is mint írattunk, melyet 
ím ezen órában küldtünk el, verissima páriáját megküldvén, abból 
is tanúságot vehetsz. Isten áldásából Regécz is kezünknél vagyon, 
Szendrőt is megadják, mert immár is szöknek belőle minden nap. 
Bizony Füleket is meg tudnánk venni 15 nap alatt, csak az 
budai vezér ő nagysága csinálna distractiót valahol ellenséginknek. 
Isten bevivén, minket mindenekről tudósíts gyakorta. Igen kezdik 
rebesgetni, oda fel megharczoltak volna, ki ha így leszen, meg 
fogjuk hallani s tudósítunk mindenekről. Palatínus mivel biz
tatta Sereni Pált **) az budai vezér felől, meg fogod azt is az 
intercipiált levélből látni. Adja isten, minden jót hallhassunk 
felőletek. Datum Tokaj 23. Augusti, anno 1644.

G. Rakoczy m. p.
Egy külön álló félíven: Kemény János uramnak kezében 

akadván az palatinus levele, kit 6. die praesentis írt volt Seréni 
Pálnak, s látván, mivel biztassa az török dolgából, értvén azt is 
ő kegyelme, minden felől gyűjtik ellene az könnyű hadakat az 
Dunán túl is, s tartván attól, hogy az vezér sehonnét distractiót 
nem fog csinálni az mi ellenségünknek; félt attúl is, megegyez
vén az könnyű had az nehéz haddal, oda fel kezdik szorítani, s

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 811—822 11.
**) Nagy Iván, Magyarország családai sat. Pest, 1860. X. k. 160. 1. 

1656. említ mint liiharmegyei volt alispánt egy Serényi Pált.
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káros leszen az szoros helyekre szorulni, úgy indúlt meg Privi- 
gyétől 12. die Augusti hajnal előtt, mely időtájban Bajmócztól is 
megindult az ellenség is, de egyik is nem tudta másik megindu
lását ; az ellenség túl Galgócz felől az Nyitrán, Kemény János 
uram innen reggel egyik az másikat meglátván, ugyan derekas 
ellenkezések volt, öszve is állottak harcznak rendelt seregben, 
48 golyóbist lőtt taraczkokból az ellenség az mieinkre, hogy 
megbonthassa őköt, de nem viliette végben; egyiknek sem lévén 
azért az harczhoz kedve, úgy váltak el egymástól, amaz Galgócz 
felé ment s Kemény János uram Bothoz jött, holott másfél nap 
mulatott, azután Palánkhoz, Gyarmathoz, Szerencshez, Filekhez 
« mindenütt fejet hajtottak neki, hanem Fileknél volt ellenkezések. 
Úgy vagyon, Bánházit elfogták elevenen az lova esvén el vele, 
de az filekiekben ugyan feles esett el s így ő kegyelme 19. die 
praesentis jü tt Rimaszombathoz Privigyétől 8 nap, s most az 
Sajó mellett volt; mi is így adtunk volt parancsolatot neki. 
Szendrő is isten áldásából ez héten kezünknél fog lenni. Az ellen
ség oda fel maradt, nem hallottuk, alább jütt volna. Regéczet az 
elmúlt szombaton occupáltuk, Orsi uram vasárnap ment ki belőle. 
Immár Szádvára, Szepes van hátra az 13 vármegyében.

Czím: G en eroso  M id in  e l i M a iim · p r im a r ia e  o rd in is  a u la e  fa m ilia r i  
n ostro  etc . fid e li n ob is d ile c to .

Eredetiről.

II. 1644. a u g u s z t u s  28.

Georgius Rakoczy iunior dei gratia princeps Transsyl- 
vaniae, partium regni Hungáriáé dominus et siculorum comes etc.

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Elmúlt napokban az palatínusnak intercipiálták egy leve

lét, melyet in paribus ím hűségednek beküldöttünk. Ha azért az 
alkolmatosság hozza s valami hasznát vehetni, el ne mulassa vele 
élni hűséged. Secus non facturus. Datum in civitate nostra Alba 
Iulia die 28. Augusti, anno 1644.

Georgius Rakoczy m. p.

A z  i f j ú  fe je d e le m , k e z é v e l : Urunk ő nagysága parancsold, 
in paribus megküldjük kegyelmednek, ha mi haszonra valót itíl- 
benne. Ha kegyelmed lovaiért elküldünk, hagyja meg, adják szol
gánk kezében. Semmit ne késsék, menjen el kegyelmed.

Az ifjú Picolomini csatán ellenkezőben most az mieinktűl 
elveszett.

45*
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Csím : G eneruso Michaeli Maurer ad portam fulgidam ottomanicam 
expedito legato nostro sat.

Maurer följegyzése : Translatae 31. Augusti in Brassó per Micliaelem 
Fényes 1644.

Eredeti Batthyány-ktár 5. IV. 5. 54.

A nádor említett levelének másolata eyy félíven:
Magnifice domine affinis observandissime. *
Hogy kegyelmetek az próbán s gondban nem volna, azt én 

nem kétlem, mert az felfualkodás magával hozta, bogy minde
nfitt kimutassa fejét az bolond kevélység; de arra való erejét 
nem ismerem Rákóczv fejedelemnek, hogy Szendrő. várának 
megárthasson. Nagyobb akadékja kegyelmeteknek azokkal az 
rossz gyalogokkal vagyon. Ha mi pénzt azért az én creditu- 
momra szerezhet nekik kegyelmetek együtt Móré urammal, 
legyen érette s contentálja őket; de meg kell nekik mondani, 
hogy él az isten s úgy legyek ember én is, hogy egyrűl egyig 
valamennyin vannak, ha rosszaságra és seditióra vetemednek, 
mind felakasztatom őket vagy penig levágatom az végbeliekkel 
az míg hazájokot érik. Üljenek veszteg azért az roszszak s szen
vedjenek egy kevéssé, ím mi megint készülünk és kétfelé akarunk 
visszafordulni: a végekre egy jó könnyű szárnyat bocsátunk, 
az derék hadat penig Liptóságra bocsátjuk, úgy visszük. Hornon- 
nai uramnak kétezer lengyele érkezett ma Thóthújhelyhez, 
Beczkónál Csáky uram hada is ötezerig való utánna vagyon s 
én is holnap mustrálok csak magam lovasit ezer lovast, s min
den felől várok több hadakot is mind németet, mind horvátot.

Regéczben írtam egy czédulácskát, kegyelmedet kérem, 
igen szorgalmatosán küldje be, értsék állapotunkat; ha megyek, 
bizony körmösebb kézzel megyek, hogysem azelőtt.

Az kassai gyűlésre is vigyázzon kegyelmetek; elég lator- 
szokatlan hívás volt cum plenipotentia és vármegyék pecsétivei, 
valami leszen a vége. Éltesse isten kegyelmedet. Sempte (i. 
Augusti, 1644.

Magnificae dominationis vestrae
affinis benevolus 

ad serviendum paratissimus.
Ezennel meghallja kegyelmed, mint járnak ezek a fejede

lem felküldött hadai, kik igen feljöttek Kemény Jánossal. Yolt 
emberem Budán is, tegnapelőtt jött estve meg, ír sokat az vezér 
és ajánlja a békességet is, s arra igíri hitére, szakállára magát, 
hogy semmi segétséget nem ad az erdélyi fejedelemnek s vissza
hivatja azokot is, kik az fejedelem mellett vannak, és hogy
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hadát is eloszlatja az ki Pestnél vagyon. Nagy örömök és satis- 
factiójok vagyon az főkövetnek bemenetelül. lm ismég beküld- 
tem az vezérhez s írtam Danitius felől is, azon leszek, hogy kiszaba
dítsam. Megírtam azt is neki, hogy török volt Szendrő alatt, 
talám tilalomban veszik azt is. írtam  vala az minapiban is 
kegyelmednek, hogy tűzzel fenyegesse az nemesek házait, avagy 
hogy funditus enerválja s talám azok is munkálósznak benne, 
hogy békével hagyják kegyelmetek is.

Azután gazdasági ügyekről tudósít.

comes N. Eszterhási m. p.

III. 1644. s z e p t e m b e r  1.

Az úristen ő fölsége sat.
Mai írt levelemet akarnánk ha azzal együtt vagy utánna 

hamar vehetned el, mivel eltaláltam volt felejteni megírni, mi*) 
okát számlálta SzentpáU István előtt az budai vezér annak, miért 
kell visszamenni az törököknek, kit ezen igékkel ír SzentpáU: 
Első, hogy rabot nem foghatnának, kiért nem ölnék, vágnál:, fosz
tanák őket; az penig merő hamisság, miért számolnák meg csak 
az szegénységet; sok százra telnék, kiket elvittek csak az tizenhá
rom vármegyéből is s azt nem engedvén nekiek, azt sajnálták; mi 
azt kívántuk s állattuk, ezek már hatalmas császárhoz ragaszkod
tak, ne bántsál: őket, ne idegenüljenek el mind ezek, annál inkább 
az többi, fogják az ellenséget, azt vigyék, hordják, holott az bizo
nyos dolog, tizen, húszán öszveütötték magokat, aratókra, kaszá
sokra, szölömivesekre, utonjáró szegény emberekre reá ütöttek, kit 
talám magad is hallhattál. Az gyömli agát megtaláltattuk, kéret
tük, zabolázza meg, s maga adott szabadságot, ha kiket olyat 
kaphatnak foszszák, fogják, s ha azzal nem gondolna, öljék is ; 
megmondhatod, az egész tizenhárom vármegye keservesen tanólt 
erről meg. Másik, éhhel kell meghalniok, becsületek nincs nálunk ; 
ki merő hamisság, kire tanálsz elég ratiót. Nem fizetünk nekik ; 
ez igaz, mert mi mellénk hatalmas császár nem úgy rendelte, mi 
fizessünk, nekiek, mindazáltal az fiiemberének többet adtunk egy
szer is másszor is nekiek hat-, hétszáz tallér ajándéknál. Utolsó, 
hogy az mely agát Palángnál elfogtak, miért nem szabadítottunk 
ki? Eddig erre ez volt az választ:ők igyekezzenek rajta elsőben, 
mert, ha mi indítjuk, nem bocsátják s ha saczra bocsátják, mind 
pénzzel, rabbal készek vagyunk segíteni, annál többet nem tudok 
mondani; kik micsodák legyenek, magad is meggondolhatod. Ha

*) Λ eursivvnl szedettek titkos betűkkel.
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azért ottbenn ezt elöforgatnák, akaránk értésedre adni: egyáltal- 
jában ha nekünk az porta segítséget fog rendelni, úgy legyen az 
parancsolat, ne halogasson imide-amoda s ne várjon az portáról, 
hanem mindjárt indítsa. Most ezt az vezért amaz hitetlen Ibrain és 
Ali csauszok dirigálják és azok, kik az némethez vonszanak.

Úgy halljuk, az a török is, ki Kassán vala, sok rosszat beszélt 
volna Budán ; forgatta azt is, hogy Kassán ö neki azt mondta[mJ 
volna, csak érkezzenek el az svédek és erősödhessünk meg azokkal, 
mindjárt császárra támadnánk. Ezt azért ha forgatni tudod, for
gott ezelőtt is fenn az portán, s eléggé informatus lévén henne,, 
könnyű mindenféléket refutálnod egyátaljában és ad extremam. 
De az istenért idvességedre kérjünk, ha Miiemben mienké nem 
tehetned az portát tökéletesen, csak az hét vármegyében oltalmaz
zanak is meg és segítsenek reá, az többinél;, is hadd szolgálhassunk 
lelki, testi szabadságának helyreállatá sóban, megigírd az húszezer 
tallért, sőt ha az hét vármegyéhez engedik Sárost, Ungot, Szepesi 
s ezekben mindenek ellen megoltalmaznak elégségesképpen, ideje
korán az vezéreknek is, császárnak is beszolgáltatjuk az sólymokon 
kívül az ajándék-kupakot, tallérokat az hét díván ülő vezéreknek 
úgy, az mint Erdélyből, az hadakozásnak lecsendesedése után két 
avagy [három] esztendő midva. Intünk igen kegyelmesen, viseld 
úgy magadat, hálálhassuk meg; és ha periculomat nem látsz, az 
sok igíretekkel is ne hirtelenkedjél, hanem mennél kevesebben s j ó  
móddal viheted végben idejében ésjó fundamentummal, azt kövesd, 
kire az úristen segítsen, amen. Az több punctumokról elég tanú
ságod vagyon, tartsd ahoz magadat. Datum Tokaj die 1. Sep
tembris, anno 1644. estve 5 órakor.

Gr. Rakoczy m. p.
Czím: Generoso Michaeli Maurer, primarii ordinis aulae familiari 

nostro etc. fideli nobis dilecto.

Citissime 
itissime 
itissime 
itissime

Maurer feljegyzése: Translatae 17. Septembris lt>44. per eiusdem cel
situdinis cursorem loannem Baez.

Maurer másolata.
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IV. Ib44. s z e p t e m b e r  24.

Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fidelium- 
<pie servitiorum nostrorum sat.

Kegyelmes urunk, Tokajban prima két rendbeli, azután 
ugyanott 3. és quinta praesentis költ kegyelmes parancsolatja 
szerént az segítségről való parancsolatokat serio sollicitálván 
az fővezértől, kire elsőben jó válaszunk is lett volt, hogy az pa
rancsolatokat írják. Látván azért nagyságodhoz való kedvetlen
séget, az segítség dolgából is napról napra halaszszák és csak 
reménységgel tártnak, izentünk az fővezérnek, ő nagysága resol- 
válná magát, az segítséget akarja-e ő nagysága rendelni vagy 
nem, adjon derekas választ, tudhassuk az mi kegyelmes urunk
nak megírni. Arra az vezér 21. praesentis behívatván mondá: 
Segítséget kértek ? az mely török vitézek ott voltak az ti uratok
nál, azokat is rosszul *) tartották ott, csak meg nem holtak éhhel. 
Azonkívül is sok panaszi lévén, de azokat mind az nagyságod 
levelében írt, s mind egyéb ratiókkal refutáltunk, végtére mondá 
az vezér, mivel nagyságod császár kévánságira és maga levelére 
semmi derekas választ nem adott, nem is tudják, császárnak 
mennyit akar igírni, ahozképest ők sem rendelhetnek segítséget, 
holott jól tudjuk, császár mit mondott egynéhány ízben, ő maga 
pedig nem más által: az erdélyi adót éppen küldje he, az hét vár
megyéről is tízezer aranyat ; ha megcselekeszi, jó, ö tudja, hapenig 
nem, maga is ő hatalmassága szablyát vonszon ellene, annyi ke
gy elmességeért császárnak miért nem adja. meg /  Arra azt felel
tünk : az mi kegyelmes urunk az tizenhárom vármegy ér öl,az kit már 
kezéhez vett három váron kívül, egész Magyarországnak az Dunáig 
vagy az Vágig való elfoglalásáról hatalmas császárnak mit igír, 
én tőlem szóval izent, kiről levelében is emlékezetet tett. Arra azt 
mondá az vezér, adjuk be írásban, lássa, mit kíván nagyságod és 
mennyit igír hatalmas császárnak, azt penig ne úgy írjuk, első
ben ha mit igírünk, ők kévéséinéli, azután többre mennénk, mert 
nem vásárlók, hanem categoriae, ha megadja-e azt nagyságod, 
vagy nem, császár mit kévén. Arra nagyságod kegyelmes paran
csolatja szerént, hogy nem én kezem írása legyen, szolgámmal, 
kit arra erősen megesküttettük, instructiómban, és azután kül
deti levelében nagyságodnak kegyelmes írása és parancsolatja 
szerént nagyságod kévánságit és császár igír étit leíratván ex in
dusa verissima páriából ugyanazon manusát, más nap úgymint 
22. praesentis beadtuk. Az vezér Zöltikár kezében adta, hogy

*) A dűlt 1 Hifiik titk o s jegyekkel.
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megfordítsa, megfordítván Zölfikár azt az írást ha azon igékkel-e 
vagy nem, azt mi nagyságodnak bizonyosan nem írhatunk, 
beadta.. Ismét behivatott az vezér, kérdé : Arról az igíretröl va- 
gyon-e az uratok keze írása és pecsété ? Azt mondánk, hogy vagyon. 
Elő kérte, mutassuk meg neki. Én arra azt mondám: az szállá
sunkon vagyon. Azt parancsolta, hogy felvigyük, melynek de verbo 
ad verbum páriáját vevén, az levelet in specie megmutattuk neki, 
beletett félárkoson való írást megtartottuk, melyet az egész levélnek 
páriájával nagyságodnak includáltunk ez levelünkben, az levelet 
kezéhez vette, Ali agának adta, kezénél legyen, míg császártól 
visszajő.

Tegnap ismét felmenvén izené k i. Zöltikártól: az levelet 
meglátta, de mivel azt nagyságod csak nekünk írta, nem császár
nak, nem is ö neki, az vezérekkel tanácskozott felőle, azt találták, 
arra az ígéretre semmit sem adhatnak, nem valóságos igíret és 
levél, az nagyságod levelét addig nála tartja, míg arról nagysá
god császárnak vagy magának nem ír, azután az segítség dolgá
ból meglátja mit kellessék cselekedniek. Mi arra azt izentünk az 
vezérnek: lássa ő nagysága, az mi kegyelmes urunk oka ne legyen, 
az németnek ilyen szép tartományt, kit nagyságod sok költséggel 
és fáradsággal megvett, ha, visszabocsátják, látván az mi urunk 
az segítség dolgából innét az portától megfogyatkozván kételenség 
alatt megbékélUk az némettel, kezéhez bocsátja viszont, és maga. 
országában visszajő. Arra az vezér azt izente: megíratja az 
leveleket Budára és Egerbe, az budai vezérnek kezében küldi, 
hogy adjanak segítséget. Mi arra a vezérnek ismét azt izentük 
be : az budai vezér az némettel egyetért, ha szintén az parancso
latok kezében küldetnek is, ha az mi kegyelmes urunk oda külgy 
is, meg fogja, tagadni és ismét segítséget nem ad, mint szintén ez
előtt ; ő nagyságával magunk akarunk szemben lenni, mivel 
egyéb dolgokról is vagyon szónk. Arra behívatott az vezér, az 
dolgot magának is voltaképpen eleiben adtuk ujobban. Mondá: 
Az fejedelem kévánságára ím egy rendbeli budai vezérnek és egri, 
pássá;na,k szóló parancsolatját császárnak kezében küldjük maga, 
kezében magunk udvari szolgáink által, ti is készítsétek egy em
berieket, postalovakat adatjuk alájok, sietséggel járhassanak, más 
rendbeli parancsolatot egyenesenBudáraküldjük,fejére meg vagyon 
parancsolva az budai vezérnek, valamit, kezéhez vett nagyságod és az 
kassai generalisság cdá való volt, elégedendő segítséget adjon az 
uratok mellé és oltalmazza is benne, mert hatalmas császár ez aka
ratja,mivel az szükség ha kévánja,maga is császár személye szerént 
meg akarja oltalmazni. Az magunk szolgánktól levelet nem kül
dünk nem is izenünk, csak jelül, küldjük, hogy ez hatalmas csá
szár akaratja külsőképpen is tessék meg. Ti is írjatok az uratok
nak, császárnak s nekünk is írjon az igíretröl voltaképpen, szol
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gánkat semmit se késleltesse, bocsássa vissza. Mi az uratoknak 
jó akarója leven ilyen tanácsot adunk neki, küldje be épen az 
erdélyi adót azokkal az levelekkel együtt, ha mi igazsága leszen 
magának és az országnak, azután is megengedheti hatalmas csá
szár az kassai generálissá,g alatt levő elfoglalt vármegyékről az 
húszezer tallért, az megigírt császár s díván ülő vezéreknek aján
dékával együtt, ne halaszsza továbbra, ha akarja, hogy jól legyen 
dolga császár előtt, bizony többet is obtineálhat, ha azt cselekeszi, 
ím nem annyit igírnek más pártról. Arra azt mondánk: az mi 
kegyelmes urunk sok számú pénzt költett mostani hadakozására, 
mi ő nagyságának megírjuk, elhittük, választ is teszen ő nagy
sága. Arra azt mondá az vezér: ha azt nem cselekeszi, bizony 
sokat árt vele, azt magának tulajdonítsa, ha mi esik rajta ; ha 
pedig megcselekeszi, többet is nyerhet. Azután az moldvai és havas- 
alföldi vajdáknak való parancsolatok felől szóltunk. Az vezér 
arra azt mondá, megparancsolja kapikiháinak, magoknak is irat, 
készíttessük leveleinket és emberinket, mehessenek el jó reggel.

Elmenvén az fővezértől Musza passához tértünk be, nagy
ságod nevével köszentettük, kit igen kedvesen vevén kérdé, mi 
válaszunk lett az fővezértől ? Azt megmondván ő nagyságának, 
monda: Minket ő nagysága atyafiának fogadott, sokat töreked
tünk az ő dolgában császár előtt, fejünket is kötettük ő nagy
sága mellett, mi is intjük s kéretjük is ő nagyságát mint atyánk
fiát, ne neheztelje az erdélyi adót épen és az ■ igíretet, mostan 
főkövete által hamar beküldeni, hiszem jobb ő nagyságának azt 
cselekedni, hogysem maga állapatjáról is bizonytalan legyen, 
ilyen szép maga jószágát, és az mely tartományt Magyarországban 
elfoglalt, az német, kezében bocsátani, és hatalmas császár kedvet
lenségében esni, ím nem annyit igír az német; nagy hitire mondá, 
magát is két ízben találták már, kétszázezer tallért igírtek császár
nak, csak hivassa nagyságodat vissza, az mit penig nagyságod 
Magyarországban elfoglalt ha visszaadatják nagyságoddal, vagy 
nagyságodat meg nem, segítik, abból annyit cselekesznek, az mit 
magok kévánják. Azt bizony kegyelmes uram tökéletesen elhiheti 
nagyságod, nagyságodnak az igazat tartozunk megírnia, isten 
oltalmazzon, abból nagyságodnak tanácsot adnánk, nagyságod 
maga bölcs itíleti szerént tudja mit kellessék nagyságodnak cse
lekedni, az segítség dolgából az sok igírettel s hamis levelekkel úgy 
lekötették volt az vezért, bizony kevés reménységünk volt felőle, 
noha maga az német követ még beteg, de az velenczei orator által 
mindent véghez viszen, 22. praesentis fennlétünkkor ismét szem
ben volt az vezérrel, bizonyoson értettük, ö verte ki az vezért, elmé
jéből és sok igíretet tett neki. Truppul tegnap ismét mikor ottfenn 
voltunk tízezer tallért adott be, azt is avégre.
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Az hollandus azt izente titkon, Stiriát az császár az velen- 
czéseknek egy millió pénzért zálogban vetette, az felét ennek az 
ittben levő követnek expeditiójára és ittben levő szükségére ren
delte ; az gallus is igen tart attól, annyi pénzt nem szerezhet, mi
vel az kereskedő rend ilyen nagy summa pénzt az velenczésektöl 
már felvettek ; azt. izente az gallus orator, hét, hat vagy ötezer tal
léronként egyszer is másodszor is t.alám letehetik neki, mindazál- 
tal még Velenczéböl vár erről derekas választ. Csak isten tudja, 
mint vagyunk el benne ; nagyságodat az sok költségtől úgy oltla- 
maznánk, mint szintén lelkünk üdvességét kévánjuk ; nagyságod
tól kegyelmességet is várhatnánk úgy, ezeknek ha kedveznénk, 
hütünk ellen is volna, érdemet sem várhatunk tőlek ; de látván az 
periculmnot, nagyságod előtt nagy mentségünkre és könnyebbsé
günkre vagyon. Az porta szavainknak abból hitelt nem ad, ma
gára nagyságodra halaszt; már nagyságod kegyelinessége, mi 
választ ad, az nagyságod jó akaratján áll, ők finalis resolutiót 
várnak ezen postától. Engem az fővezér az főkövetnek bejövete
léig innét el nem bocsát, megizente immáron. Z'ólfikárnak meg 
kellett az kétezer tallért igirnünk. Ali aga, ki az fővezérnek legtit- 
kosb és belsőbb embere, az cancellariussal együtt igen segítették 
az dolgot nagyságod mellett az vezér előtt, kiért nagyságodtól 
érdemet is várnak. His illustrissimam celsitudinem vestram sat. 
Datum Constantinopolis die 24. Septembris, anno 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimi servi 

Michael Maurer ni. p.
Georgius Hajdú Vizaknensis m. p.

Czím : λ szokott a  fejedelem nek.

Rákóczy fö ljegyzésc: 7. die Octobris 1H44. Tokaj reggel ru/a órakor.

E redeti.

Y. 1644. s z e p t e m b e r  29.
Az úristen sat.
Incsesen 13. die praesentis mensis írt leveledet mind 

az Hajdú György levelével együtt mi ím ebéd felett 12 órakor 
vöttük vala; értjük, hogy lovad kárán kivűl addig békével men
tél, ki csak semmi, mert isten megtartván, az mi kegyelmessé- 
giink után az helyett más leszen. Immár isten bevivén, elliittük, 
útban is lehet leveled, kiben minden ottbenn való állapatokról 
tudósíthattál.

Az mi állapatunk most ebben vagyon: az ellenség, ki, él
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az isten, nem több 4500 fegyveresnél: 2000 gyalognál, 2000 hor- 
vát, magyar, lengyelnél, ez hónak 13. napján Aszalóhoz szállván 
soha onnét meg nem mert indulni, hanem bizonyoson végére 
ment (!), mi mellénk sohonnét török had nem jű s nem bocsát az 
budai vezér ő nagysága, ott fekte alatt egy napja, él az isten, 
nem volt, kin vitézink nem ölték, fogták, hozták s vágták volna; 
egyik levelünk az másikat érte az budai vezérnek ő nagyságá
nak, adjon bárcsak 0000 embert mellénk bárcsak addig, míg 
í iz  erdélyi s magyarországi hadak felülnek s elérkeznek, életemet 
kötöm, megverhetjük s hatalmas császárnak egész Magyaror
szágot jó szomszédjává tehetjük; de minekünk egy embert sem 
adván, sőt Ali csauszt palatínushoz küldvén, assecurálta pala
tínust is ő nagysága, nem adnak segítséget, kit ím recipiált leve
lekből megbizoníthatunk. Megértvén az ellenség, hogy nincs ha
dunk, az török sem segít meg, e hónak 25. napján reá jütt 
vala s derék táborát Somborhoz szállítván minden lovas hadát 
reánk küldte vala, s mi is az mi kevesen valánk, eleiben kimen
tünk, s az úristen ügy megszégyenítő, hogy gyalázattal kelle 
vissza menni Somborhoz, s megértvén, hogy hadaink érkeznek,
26. die Rákóczi Zsigmond is szép nagy székely lovas, gyaloggal 
érkezvén el, azon nap visszaszállott Szerencshez, s magunk 
is kimenvén azon nap, csaknem Somborik küldtünk ellenkezőket 
be Szerencs felé, de míg ott voltunk senki ki nem jüve, hanem 
azután estve felé jütt volt ki mintegy 100 lovas, s valóban szé
gyenfalván (így) is mentek vissza; az mienkbe egy sem esett 
se sebbe, se el nem fogtak, de az övékben számos és igen előkelő 
rendek vesztek s fogva is estek ;■ Szerencset is 27. die meggyújtván 
az atyám édes temető helyét felbontva s még éjjel szekereit elin
dítván maga is nagy félelemmel ment vissza Aszalóhoz, az hon- 
nét mind inkább az hódoltságot s az 7 vármegyét pusztítja, 
kit mi mind budai vezérnek, az mostani uj egri bassának hírré 
adtunk, s Körösi István uramot szép ajándékkal is küldvén az 
budai vezérhez ő nagyságához még 16. Septembris, sollicitálván 
az segítséget, de még eddig még csak Körösi uram sem írt, maga 
tudjuk, Budára még 21. die bement. Az ellenség ment-e el 
Aszalótól, nem-e ma, eddig még nincs hírünk benne, de azt is 
meglássuk ma, mert vagyon 3 felől 1500 vitézink csatára, s meg
hozzák, s ím magunk is utánna megyünk. Az 5 szabad váras 
5000 gyalog muskatérost ad, magunknak is több leszen annál 
s reájok megyünk, hiszszük is bizon, az megszégyenül s meg sem 
fog várni, mert az mi kevés lengyele volt, ki eleitől fogva, él az 
isten, több nem volt 900,horvát 7'száznál (!), magyar 12 zászló aljá
nál, mindezeket cselédestől tudván is nem voltak 3000, ezből (!) is 
sok elszökvén ki ide, ki másuva; ha ezekhez több nem jű, elegek 
leszünk mi magunktól is ezeknek megveréseknek, mert, tudja
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az isten, megrémült erősen. lm minden bizonnyal az svecusok 
is jűnek, melyről ím bizonyos híreket is küldtünk. Bizonyságul 
hijjuk az úristent, ha nekünk 6000 jó lovas török hadat ad vala 
az budai vezér, még Szendrőhöz sem bocsátjuk vala, sőt Asza
lónál oly helyen szoríthattuk volna meg őköt, mintegy kertben 
vevén, egy lábik ott veszteg {így) volna.

Ezalatt palatinus uram az békességet is igen jártatja, s 
úgy reméljük, 5 —6 nap alatt induciánk is leszen s minden hada
kat elbocsátunk, s követinket az békesség tractájára Nagy- 
Szombatban bocsátván befordulunk Erdélyben, s mi megbékél- 
lünk. Tudja az úristen, soha ez az német had mi reánk alá 
nem jű vala, ha az budai vezér ő nagysága akarja vala, s az 
mi kévánságunk szerént bárcsak ír vala palatínusnak, alá ne 
küldjék, mert meg nem engedik.

Hajdú György uram is ír egy levelet 12. die praesentis.
Felőlünk oda mi hír [ek] folynak, kire az hol kívántatik, így 

felelhetsz s életedet kötheted: mi hatalmas császárnak, él az igaz 
isten, igaz szolgái vagyunk, azok is akarunk lenni, kinek nagyobi) 
bizonságára ím az német követnek is be kelle menni, holott ha 
mi nem leszünk vala s ki nem jövünk s ezeket nem occupáljuk 
vala, soha bizon azt be nem küldték volna. írja  azt is, hogy miért 
mentek el mi mellőlünk az törökök, az mely nem igaz, mert elég 
élések volt, az ellenség közzűl valakit elfogtak, békével elvitték, 
hanem mikor az vármegyékbeli embereket, kik már (!) hatalmas 
császár köntösé[hez] ragaszkodtanak volt, kezdették volna hor
dani, elsőben mind az budai vezért megtanáltuk, parancsoljon ő 
nagysága, azt ne cselekedjék, magát is az egri gyömli agát, 
holott azok immár hatalmas császár hívei, inkább oltalmaznunk 
kellene s édesíteni az többit is, mintsem effé[lé]vel idegeníteni, 
tagadatlan, azt meg nem engedtük nekik; de minekelőtte elmen
tek volna, nálunk az levél, kiben megírták, hogy az hudai vezér
rel palatinus uram végben vitte azt is, hogy azokat is mellőlünk 
elhivassa.

Az mely embere ő hatalmasságának Kassán nálunk vala, 
az is panaszolkodott Hajdú Györgynek, hogy két rabot kért 
s nem adtuk, ki igaz is, mert nem miénk volt, hanem olyaké, 
kiknek öcscsök, bátyjok ki Budán, Egren vagyon, s azoknak 
kiszabadításáért tartatnak; azelőtt mi 7 török rabot küldőnk az 
budai vezérnek ő nagyságának, s csak egy rabot kértünk vala, 
bocsáttassa el, nem nyerheténk meg ő nagyságától.

Vádolnak mással azzal is, hogy csak magamnak takarnék s 
gyűjtenék,az ki merő hamisság, holott hatalmas császár szolgálat) a 
mellett csak eddig is egy nehány száz ezer forin[tunk költ] el ne
künk ; de ha gyűjtenénk is, elkelne az hadra, az ki kétszer már isten
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áldásából német császár hadait megszégyenítette, [költjséggel 
kellett annak meglennie. Mi bízón elhittük, soha az fővezért s 
az fényes [porjtát Budáról s más helyekről az [előjkelő emberek 
nem tartják igaz [hírjrel, kinek okát is megírhatnánk; hivatná
nak csak be az egriekben, s úgy kénszerítenék reá, mondjon 
igaz[at], meg tudnák azok s az budaiak is mondani. Az eszter
gomi bék írása is, ha övé volt, hamisság volt, mert ha az ellenség 
több annál, az kinek írá|m], minket süssenek meg bár, nemhogy 
Erd[élyt] vagy magunkat kellene attól félten [ünk], de bizon 
Tokaj vagy akármellyik várunkat sem féltjük, se . . .*) se Kassát 
s több helyeket meg . . . búsulni. Bizonságul hijjuk az úr[isten]t, 
ha ő nagysága az budai vezér akarja vala, sok száz német rabot 
küldhet vala most be az portára hatalmas császárnak.

Hajdú Györgynek mi most nem írtunk, hanem add érté
sére levelének elvételét, kegyelmesen vöttük írását; de bár 
nekünk ne másoktól innét amonnét hallott hírt írna, hanem 
ugyan ollyant, kit ő nagyságától az fővezértől értene.

Az fó'követet készítjük s be is küldjük minden bizonnyal. 
Mivel mi nekünk már az budai vezér ő nagysága kiadta az 
választ, hogy nem ad segítséget, mi nem is solliticáljuk, magunk 
erejével az mit cselekedhetünk, istent segítségül liiván, ellene 
igyekezünk állani ellenségünknek.

Akarnánk igen, ha kezedben jutott volna 1. die praesentis 
írt két rendbeli levelünk, item 3., 5. diebus írt leveleink.

Mi istennek hála jó állapattal vagyunk, az ellenségtől semmi 
tartásunk nincsen, bizon o fél mi tőlünk, mindezekben isten lévén 
velünk, bizonnyal hiszszük, ez rövid nap meg fog szégyenülni; mi 
mindenképpen jó állapattal vagyunk istennek hála. Musa passát 
ő nagyságát köszönts[ed] s kövessed, nem írhattunk ő nagyságá
nak, mi 8 nagysága jó akarói vagyunk mindenkor. Az agát is 
köszöntsed mi szónkkal s az mi tetszik, hogy ezekben értsen, 
álljon discretiótokon. Adja isten, minden jót hallhassunk felő
letek. Datum Tokaj 29. Septembris, anno 1644.

G. Rakoczy m. p.
Ezeket mi az budai vezérre ő nagyságára nem vádláskép- 

pen írtuk, hanem csak dolgait igazán akartuk értésedre adni.
Az ellenségen minden felől most is rajta vannak vitézink, 

egyfelől Ibráni uram Ónod felől az egész hajdúsággal, Kassa 
felől Kemény János és Bakos uramék, innét meg mi vagyunk 
rajtok. lm most 2 legén jőve az táborból, ki elszökött, hitire 
mondja, megrémült s el akar mfenni] **) . . . [itt megszakad].

*) A k ip o n to zo tt helyek  k iszakadva.
**) Jegyzet. A levél utolsó lap ján , egy fe lrag aszto tt szeletke pap íro n  e
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(M m : nincs ; de M auvernek ivato tt.

A bekötés á lta l sok lielyen m egrongálódott, a m ellett e lh a lv án y u lt eredetije 
R ákóczy kezével írv a  B a tth .-k tá r  5. IV. 5. (12.

Adjon isten jó egészséget kegyelmednek.
29. die írt levelét tegnap reggel 5 órakor vém el, az török 

is ugyanakkor érkezek, mi böcsülettel láttuk az vezér ő nagysága 
tekintetiért. Az zabolákat kedvesen vettük kegyelmedtől, most is 
megküldtük volna az árokat, de nem magunk postája. Micsoda 
forma zabola kelletnék, megmutattuk formáját Szilágyinak. Ha 
az pánczél olyan, mineműt öcsém uram ír s kíván, vegye meg 
kegyelmed, az pénzt mi mindjárt megküldjük, csak tudósítson, 
mi legyen az á ra ; mi számunkra is szerezzen kegyelmed, lia ta
lálni, de elébb az öcsém uramé legyen meg.

Mi resolutióval járt s mi actusi voltak Kőrössi uramnak 
Budán, in scriptis urunk parancsolatjából megkiildtünk kegyel
mednek, visszavárjuk aztán, ha isten kihozza kegyelmedet. Ad
jon isten jó egészséget kegyelmednek. Albae die 5. Octobris estve 
9 órakor, 1644.

Georgius Bakoczy m. p.

Gzím: M anilius generosi M ichaelis M aurer afferantur.

Maurer följegyzése : T ran s la tae  18. Octobris 1844. vesperi 11 illu stris
sim i V alach iae  principis cursoribus.

Az ellenség dissipálván Ibráni uramat, kivel, bizonnyal 
írhatjuk, alig volt 1700 lovas hajdú, az császár lovas hada 
penig mind rajta volt, tegnap Aszalótól elment vissza Szendrő 
felé, mi is isten áldásából ím utánna megyünk, valamire segít az

századi kézzel ezen m egjegyzés o lv a sh a tó : »Epistola secreta Georgii 
R ákóczi ad  M ichaelem  M aurer 1644.« E z jellem zi R ákóczinak sokszor az 
o lv ash ata tlan ság ig  rossz í r á s á t ; de e levélre nem  ta lá l, m inthogy egyetlen 
szócska sincs benne titk o s  jegyekkel írva . B. >S,

VI. 1644. o k t ó b e r  5.

| itissime 
itissime 
itissime 
itissime

E redeti, az  ifjú  fejedelem  írása.

VII. 1644. o k t ó b e r  6.
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úristen, rajta leszünk. Az életemet kötöttem volna hozzá, ha az 
budai vezér ő nagysága 6000 jó lovas törököt ad vala idején, 
mind Aszalónál vesz vala az az kevés német, kivel tartozottt 
volna is az vezér, mert mind az hódoltságot pusztítá, s ha Szend- 
rőnél mulatni kezdene, ott is mind azt pusztítná, azért is meg 
kellett volna mozdulni az budai vezérnek. Az Ibráni urammal 
való hajdúságban, akárki mit mondjon, de bizonnyal hidd el, 
100 héjával nincsen az hajdúság, esmég rajta leszünk valóban 
annál is inkább.

Az galliai király hogy megvötte Gravalingát, az bavarus 
hadát megverte, igen bizonyos; az többi is, kiket írva küld
tünk. *)

E r e d e t i .  ;i f e j e d e l e m  k e z é v e l  Bftttli.-ktáv 5 .  I V .  .">. f i é 1/» .

V III. 1644. o k t ó b e r  15.

Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fide- 
liumque servitiorum meorum sat.

Nagyságod Szilády János uramtól Fejérváratt 30. praeteriti 
mensis költ méltóságos levelét 11. praesentis vettem el; azután 
harmadnappal Száva Mihály uram is, öreg kegyelmes urunk 
ö nagysága levelével együtt nagyságod méltóságos levelével 
beérkezvén 13. praesentis, melyekből nagyságtok kegyelmes 
parancsolatját, és az mi kegyelmes urunknak oda fel való dolgai
nak szerencsésen való folyását és ellenségein való győzedelmét 
alázatosan és nagy örömmel értettem; kivel az fővezérhez ő 
nagyságához felmenvén, arra mit felelt, és azelőtt két nappal 
hogy felhivatott miket beszéllett, ez includált öreg kegyelmes 
urunknak írt alázatos levelemből kegyelmesen megértheti nagy
ságod.

Nagyságod kegyelmes parancsolatjából az zabolákat még 
24. praeteriti mensis Rácz János nevű postájától kiküldöttem 
nagyságodnak, az szerint a bársony czafrangot is Kis Jánostól
9. praesentis; az czafranggal az mint Szilády János beszéli Kis 
Jánost előltalálván, mint vitte és az esővel mint verette, nem 
ítélem kedvét találjuk nagyságodnak, ha igaz leszen, hogy az

*) Jegyzet. E  töredék R ákóczynak 1644. okt. 6-án [Ötvös h ibásan  okt. 
8-ról keltezi éti ] Tokajból M aurerhez í r t  levele két lap ja  közé van  kötve. 
Az összehajtás az t m u ta tja , hogy e levélhez ta rto z ik , m elyet a fejedelem  
titkos jegyekkel ír t  M aurernek, s m elyet Ötvös Ágoston »Rejtelm es leve
lek« ez. m unkája  95. lap ján  te t t  közzé. M inden esetre 1644. szeptem ber 
u tán  kelt.
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bársonyát úgy megvereté az esővel. Nagyságod kegyelmes paran
csolatjából két keskeny, lóra való szerszámot is Száva uramtól 
kiküldeni el nem mulatom, mennél szebbet találhatok, 25 tallé- 
rosnál alább még eddig nem találhattam, ha szintén 20 tallérost 
nem találok is, 25-öt tallérost veszek, talám az tiz tallérért nem 
fog nagyságod neheztelni. Az minemű merő (!) pánczélt találtam, 
kit nagyságod méltóságos állapatjához képest illendőnek arán- 
zottam, nagyságodnak Rácz Jánostól egy pánczély szemet kikül
döttem, elég feles az alja, nagyságodnak ha tetszeni fog, paran
csoljon kegyelmesen felőle, első alkalmatossággal kiküldhetem 
nagyságodnak. A lóvétel felől is nagyságod kegyelmesen mit 
parancsoljon, alázatosan értettem, nagyságod kegyelmességét 
alázatosan megszolgálom nagyságodnak mint kegyelmes uram
nak; isten oltalmazzon, ajándékért szolgálnék nagyságodnak, 
nagyságodnak alázatos szolgája lévén, azon igyekezem, ha kettőt 
nem is, egy jót talám még vehetni, izentem is már egynéhány 
helyre, jó reménységem is vagyon felőle, ha jó szájú erős öreg 
lovat nem vehetek nagyságod számára, kicsint, rosszat bizony 
nem veszek. Az minemű zabolát nagyságod Szilády uramtúl 
beküldött, annak formájára vegyem, nagyságod kegyelmes paran
csolatjából csináltattam pro talleris 6 s ugyan ő tőle nagyságod
nak az ó zabolával együtt kiküldöttem. His illustrissimam cel
situdinem vestram bene valere exoptans. Datum Constantinopolis 
15. Octobris, 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servus 

Michael Maurer m. p.
Czim: Illustrissimo ac celsissimo principi domino domino G-eorgio 

Kakoczy imiiori dei gratia  principi Transsylvaniae, partium  regni Hungá
riáé domino et si culorum comiti sat.

Eredetije az orsz. levéltárban.

IX . 1644. n o v e m b e r  2.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fidelium- 

que servitiorum nostrorum sat.
Kegyelmes urunk, az mint 28. die alázatos levelünkben 

írtunk volt nagyságodnak, az miről kegyelmesen parancsolt nagy
ságod az segítségről való parancsolatok felől, szent Demeter nap 
\\tán is sonáljanak, első alkalmatossággal audientiát kérvén az 
fővezértől, sollicitálni el nem mulatjuk. Ahozképest 29. praeteriti 
mensis felmenvén, hogy az vezér császár divanjából haza jött, 
meglátván, maga hivatott be bennünket, kérdé, levelére még sem
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,jött-e válasz nagyságodtól, és miért késék annyira felküldett em
bere ? eddik is azért tartóztatta az tractát az német követtel, 
immár azt is tovább nem halaszthatja. Arra azt feleltük, jött 
levelünk nagyságodtól, de mikor az levél költ, még akkor az ő 
nagysága embere nem érkezett volt nagyságodhoz ; hogy ennyi 
üdőig pedig az ő nagysága embere nem jött, egyéb oka nem lehet, 
hanem Budára kiildett parancsolatokra vár talán nagyságod, az 
segítség dolga mind leszen. Mostani levelében penig mit ír nagy
ságod és mit kéván, onnan felől is micsoda hírek vannak, kisze
degetvén az nagyságod leveléből törökre fordittattuk, melyet ha 
ő nagysága meg akarja látni, felhoztuk magunkkal, nagyságod 
az vezért ő nagyságát azon kéreti, mivel szent *) Demeter napja 
közel, parancsolna az budai vezérnek, ne csak addik, hanem az 

■ meddig nagyságod kévánni fogja, az segítséget tartanák nagysá
god mellett. Arra az fővezér Zölfikárt megriasztván nagy harag
gal monda, meczen (így) aval az levele (így) az kit most hoztak, 
arra kéván választ, kit nagyságodnak kiildett. Az budai vezér 
mazuljá lett, Deli Húszain passának adta hatalmas császár, az 
segítség dolga felől maga császár megparancsolta, ő is hogy 
egyetértsen nagyságoddal az német ellen; Deli Húszain passához 
kiildett bennünket, hogy szemben legyünk vele. Azért azt kér
dettük az vezértől: mivel az budai vezér ség változott, megada- 
tik-e az segítség nagyságod mellé, vagy nem ? Arra azt mondá az 
vezér : megadatik Egerből is. Többet is akaránk szólni, de maga 
kiildett el mellőle. Onnan mindjárást Deli Húszain passához 
mentünk, hogy szemben legyünk vele, akkor az kihaja szemben 
nem akart vele juttatni, mondá, az urnák sok dolgai vannak, most 
nem lehetne az szembeniétel; másnapra halaszta, hogy jó reggel 
ott legyünk, az alatt megjelenti urának.

Másnap 30. die Octobris ismét házához mentünk, az kihaja 
azt mondá, megjelentette volt az passának, de ő nagysága azt 
mondotta, mivel ajándék nincsen, nem tudja, miért kellessék 
szemben velünk lenni, megizeni, ha szemben akar velünk lenni, 
oda többszer ne fáradjunk, úgy jöttünk el onnét is. Ugyanazon 
nap este felé érkezett Rácz János 14. és 15. praeteriti mensis 
Octobris Gesztelynél levő táborából költ két rendbeli levelével 
nagyságodnak. Zöldkártól másnap megizentük ő nagyságának az 
vezérnek az okát, miért nem bocsáthatta nagyságod az ő nagy
sága emberit eddig is vissza, követvén ő nagyságát, ne neheztelje 
várni, azonkívül az főkövet is indulófélben lévén, attól mindent 
fog nagyságod írni. Zöltikár azt kérdette, mondjuk meg igazán, 
ha írt-e nagyságod, az erdélyi adót éppen és az vármegyékről be
küldi-e nagyságod mostan az főkövet által az pénzt, vagy nem ?

■'■) A dűlt betűk chiffre-rel írva.
EEKE ÉS BARABÁS. LEVELEK ÉS OKIRATOK. II . K. 46
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mert bizonnyal tudja, megkérdi az vezér. Mi arra Zöldkárnak 
azt mondánk: az erdélyi adóról derekas választ hoz az főkövet, 
az igíretröl pedig nagyságod minekünk azt ír ta : ha az assecura- 
toriát az szerént adják az 13 vármegyéről, nemcsak az hétről és 
az többiről az mi beadott írásunk szerént, mostan elsőben ad 
primum Februarii császárnak az megigírt ajándékot és tízezer 
tallért, vezéreknek is az ajándékot akkor beküldi; valamit 
nagyságod méltóságos levelében írt és kegyelmesen parancsolt, 
voltaképpen eleiben adtuk. Arra Zölfikár azt mondá, hányszor 
mondta meg az vezér itt hatalmas császár előtt: az tizenhárom 
vármegyének nevezetin az hét vármegye értetik; valamit nagysá
god occupált, azután is occupál, míg az békesség végben megyen, 
örökesen Erdélyhez birathatik; az alkoranra kezét tette meges- 
küvén mondá, az vezérnek ha megmondja, vezér császárnak, meg
háborodik igen császár, ő meg sem mondja. Miolta az török 
birodalom fennáll, soha nem volt az szokás, hogy császár előbb 
adna athnamét valakinek, császár az mely pénzt kéván, ha azt 
beküldi ; nagyságod is végez róla, akkor adatik meg az athname, 
soha bizony előbb nem. Ha nagyságod az 13 vármegyénél többet 
is kezéhez vészén, úgy végeznek az némettel, nagyságod kezénél 
megmaradjon; maga is az követ beadott propositiójában azt ké- 
vánja visszaadatni, az mit nagyságod occupált, se az hét, se az 
tizenhárom vármegye nincsen megnevezve ; ilyen válaszadás miatt 
mi következik, ő oka ne legyen. Az vezér azt is eszében veszi 
belőle, az németnek rádiósa nagyságod ellen igaz fog lenni, az 
porta ellen is az svédek megoltalmazzák nagyságodat, és ismét 
ujóbban az alkoranra kezét tévén ujobban és annál örősebben 
megeskütt, mondá, soha bizony nagyságod meg se gondolja, nagy
ságodért se az francziai király, se az svédek az porta ellenségi 
legyenek. Mi kegyelmes urunk nagyságod kegyelmes parancso
latja szerént akármint lenne az dolog, az mi részünkről az ve
zérnek ő nagyságának szintén úgy eleiben adnánk és az assecura- 
toriát sollicitálnánk, de nem tudván mi okokra nézve Zölfikárt 
reá nem vehetjük, annál inkább más sem meri ellene felvállalni. 
Ha nagyságod kegyelmesen itíli, talám magának kellene nagysá
godnak törökül az vezérnek arról az dologról írni, noha nagysá
god választételének és az főkövetnek bejövetelének késedelme 
miatt oly kedvetlen hozzánk az vezér, az minap is csak alig ha
gyott szólnunk; mintazáltal aval is semmit sem gondolnánk, csak 
találnánk mást. Most kegyelmes urunk immáron az tractához 
kezdettek az német követtel, mire végezik, csak isten tudja; az 
mire az követ magától nem mehet, és az pénznek megadása miatt, 
kit csak megkévánnak, postát küldnek császárhoz fel az resolu- 
tióért, melyre nézve igen szükséges volna Seredi uramnak is itt- 
benn léte. Az tizenhárom vármegyéről való summát ha nagyságod
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beküldi is, nem merjük nagyságodat aval biztatni, hogy az athna- 
mét az szer ént kiadják, hanem mostan legelsőben szerencsére ha 
veti nagyságod, ha azokban az tizenhárom vármegyében meg nem 
oltalmaznák nagyságodat, s athnamét nem adnának róla, jöven
dőben nem tartoznék vele nagyságod. Nagyságod kegyelmesen 
megitílheti, mit kellessél: nagyságodnak cselekedni, az hol ők 
több hasznot aranyoznak, oda csatolják magokot, nagyságodnak 
.arról tanácsot adni se elégségesek se méltók nem vagyunk reá.

Rebenstok uram levelét megküldettük az gallus oratornak ; 
az pénz felől azt izente: ha lehet és válasza jő Velenczéböl, meg
szerezi, de most hamarjában az tízezer arany és háromezer tallér
nak megszerzésében forgolódnék elsőben.

Az mint az minapiban írtunk volt nagyságodnak, az gallus 
agens is audientiát kért az vezértől; most jobban végére menvén 
maga az vezér hivatta fel, azután maga is megizente secretariussá- 
tól, láváiképpen azt tudakozta az vezér tőle: micsoda confoedera- 
tiója vagyon nagyságodnak az svédekkel? de ő azt nem tud
ván, az mint izente, nem tudott az vezérnek derekasképpen reá. 
felelni, tőlünk tudakozván, micsoda confoederatiója lehet nagy
ságodnak, kire illendőképpen megfeleltünk. Az bizonyos, fejét 
kötette az vezér előtt az gallus agens, az francziai király, se az 
svédek ellenséginem lesznek az fényes portának.

Egyébről miről írásunkkal nagyságodat terhelnénk mos
tanság nincsen; ha mi occurrál, nagyságodat tudósítani el nem 
mulatjuk első alkalmatossággal.

Közenségesen azt beszélik, császár megbánta Luppul leánya 
házasságának engedelmét, ujobban interdicálta volna ; jobban 
megérthetni, ha bizonyos leszen. His illustrissimam celsitudinem 
vestram bene valentem et feliciter regnantem pugnantemque ex
aptantes. Datum Constantinopolis die 2. Novembris, anno 1644.

Illustrissimae ac celsitudinis vestrae
servi humillimi 

Michael Maurer m. p. 
Georgius Hajdú m. p.

Czim: m szokott a fejedelem nek.

Bálcóczy följegyzése : 25. Novem bris 1H44. in castris positis Kassa (!).

E redeti.

X. 1644. n o v e m b e r  10.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fidelium- 

•que servitiorum nostrorum sat.
Kegyelmes urunk, az mint Rácz Jánostól írtunk volt nagy-

46*
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Ságodnak, miképpen mentette legyen magát Zölfikár, *) az asse- 
curatoriának és derekas segítségnek kévánságát meg nem meri 
említeni az fővezérnek, kitetszik abból, meg fogta jelenteni, 4-dik 
praesentis az vezér ő nagysága izent tőle: az mi kévánsága nagy
ságodnak és az igíretről mit írt nagyságod, azt nagyságod leve
léből kiszedegetvén és törökre fordítván in scriptis felvigyük ő 
nagyságának, császár divánjából haza jővén fenn találkozunk 
lenni. Azt breviter kiszedegetvén, kit ex inclusis paribus kegyel
mesen láthat nagyságod, 5. praesentis az vezért ő nagyságát 
házánál vártuk, hogy szemben legyünk vele, szóval is voltakép
pen referálhassuk az dolgot ő nagyságának. Császár divánja 
elbomolván az fővezér Ahmet passa nevő divánülő vezérnek, ki 
akkor holt vala meg, teste látni vagy egyetmását császár számára 
foglalni ment, Zölfikár pedig egyenesen alá jött, monda mine
künk, az nagyságod kévánságát az assecuratoria felöl császár 
beglegcsinek megmutatta, kinél minden országokról császárnak 
s királyoknak athnamék kezénél vannak, nem tanácsolja, hogy 
az vezérnek beadjuk, mivel császárnak és vezérnek ügy esnék, 
mintha jeget tennénk szívekre, mivel soha az szokás nem volt, az 
porta adna valakinek elsőben athnamét, kiválképpen azoknak, 
kik birodalma alatt vannak. Melyből mindjárást eszünkben vet
tük, titkon is értettük azután, császár divanjában az fővezér az 
egész díván előtt 'proponálta, és'Zölfikár mentsége közenséijes vége
zetből ment ki, az athnamékot is mint felhányták akkor az 
clivánban, Zölfikár is Mittel mondá, az assecuratoria előbb meg 
nem adatik, akármint sollicitáltatja is nagyságod főkövete által 
is, míg arról való summát és ajándékot be nem hozzák. Ahoz- 
képest tovább nem urgeáltuk, hanem halászijuk az nagyságod 
kegyelmes resolutiójára.

Azután való nap úgymint 6. praesentis délkor 17. és 2Ü. 
praeteriti mensis költ két rendbeli levelével nagyságodnak érkez
vén havasalji kalarások, az budai vezér és egri passa választéte
lét az segítségről azokban megértvén, az fővezérnek ő nagyságá
nak mindjárást jelenteni akartuk, közenségesen ilyen hír érkezett 
és bizonnyal beszélették, az nagyságod hada az török segítsé
gével együtt az német hadat megverte volna, az egri passa is 
sebben esett, ahoz az hírhez képest nem hirtelenkedhettünk, min
den órában nagyságodtól is várván, arról bizonyosabb hírünk 
jöjjen; mindazáltal gondolván, ha ez hír nem bizonyos leszen, 
nem jó aval késedelmezni, az mely nap audientiát akartunk 
kérni az vezértől, 9. praesentis éjjel az fővezér maga belső szol
gáját hozzánk küldvén, Zölfikár agával együtt felhivatott. Szem
ben lévén velünk, kérdé, ha jött-e levelünk nagyságodtól ez na

BEKE ÉS BARABÁS.

*) A cm-siwal szedettek titkos jegyekkel.
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pókban ? Arra azt mondánk, harmadnapja hogy levelünk érke
zett nagyságodtól, melyben nagyságod azt írja, az budai vezér ő 
nagysága az segítségadás felől az egri passának parancsolt, az 
egri passa pedig azt írta nagyságodnak, kiknek leveleinek páriái 
nálunk vannak, hatalmas császár másnak adta az egri passasá- 
got, ahozképest uj parancsolat kévántatnék az egri passára, dere- 
kas segítséget adna nagyságod mellé, vagy magát hagynák az 
tisztben. Arra az fővezér azt mondá, tegnap jött levele Budáról 
Osman passától, tiz napra jött az levél ide be, abban azt írja az 
vezér, jó válogatott kétezer embert adott nagyságod mellé, az 
nagyságod hada egyfelől, másfelől az német tábor vagyon közel 
egymáshoz, de még egymás kőzett harcz nem volt. Mi arra azt 
mondánk, nagyságodnak derekas segítség kévántatnék, ahozké
pest kellene az parancsolat az uj budai vezérre is, nemcsak az 
egri passára. Arra az vezér azt mondá, meg vagyon parancsolva 
Deli Húszain passának az uj budai vezérnek, az mely tartomá
nyokat nagyságod elfoglalt, azokban nagyságodat megoltalmazza, 
hatalmas császárnak is ez akaratja, az németet is tudósítsa róla, 
békét hagyjon annak, mert azt vissza nem adják; készítsük egy 
emberünket nagyságodhoz, levelet írat ő is nagyságodnak, min
den dolgokról voltaképpen tudósítja nagyságodat, mit kellessék 
nagyságodnak ebben az mostani állapatban cselekedni, nekünk 
meghagyja, nagyságodnak írjunk, az mely tartományokat nagy
ságod elfoglalt, nagyságod is azokat igyekezze erősen megtartani, 
ott állapadj ék meg nagyságod, feljebb mostan ne menjen, míg 
innét nem ért nagyságod; ez télen jobban készüljen nagyságod, 
ha az német hatalmas császárnak kedvét nem keresi, tavaszra 
kelve, ki tudja, isten úgy adhatja, feljebb is mehet nagyságod, 
maga is nagyságod az németnek írjon, hatalmas császártól nagy
ságodhoz ilyen parancsolat érkezett, azokat az tartományokat visz- 
sza ne adja, hanem Erdélyhez tartsa. Mi arra azt feleltünk, ő 
nagysága megbocsásson, nem jól esnék hatalmas császár részéről 
is, ha az mi kegyelmes urunk feljebb nem mehetne, kiválképpen 
mostan, holott az némettel sokkal jobb télben hadakozni hogy sem 
nyárban, példa annak az szegény Bocskay és Bethlen fejedelem 
üdőbeli hadakozás; most is az svédek azt követik, sokkal többet 
ejfectuálhatnak télben semhogy nyárban az német ellen. Kire az 
vezér azt feleié, jobb leszen, nagyságod az télen készüljen, ha az 
békesség az némettel véghez nem megyen, tavaszra kelve is meg
lehet, derekas segítséget rendelnek nagyságod mellé; nagyságod 
azokról az tartományokról küldje be mostan az ajándékot és 
pénzt, aval császárnak ha kedvét keresi nagyságod, bizony jó 
leszen dolga, maga is az vezér igen felelt nagyságod felől császár 
előtt; ha pedig nagyságod az ellen cselekeszik, ide s tova kap, az 
mint császár maga mondotta, császárnak fegyverit vonszon nagy
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ságod magára. Arra azt mondánk: akkor is hatalmas császár 
előtt az mi kegyelmes urunk képéhen mit feleltünk, most is az 
szerént felelünk, az mi kegyelmes urunk ő nagysága hatalmas
császárnak igaz szolgája míg él, csakhogy ő nagyságát néha igen 
megijesztik; most is palatínus uram ő nagysága azt hirdette volt,, 
hatalmas császár és az fényes porta elállott az mi kegyelmes 
urunk mellől; Székely Mózessel is megijesztették volt az orszá
got, mely miatt két ízben az község szekérháton volt, meggon
dolhatja ő nagysága az vezér, az ország micsoda állapattal va
gyon miatta, ő nagysága is az mi kegyelmes urunk mit remélhet 
ételéből. Arra az vezér mosolyogva azt monda: bizony nem kell 
arról gondolkodni, attól nem kell tartani. Zölfikár magától mondá 
az vezérnek: nem kellene ötét ittbenn tartani, máshova kellene kül
deni. Azután újabban kezdé az vezér az német követ dolgát elő
hozni, mondá, az mely propositiót beadott neki írásban az követ, 
azt császárnak be nem adta, visszaküldette neki, mivel se az 
pénzről, se azoknak az tartományoknak ide engedése felől semmi 
bizonyos igíret nincsen; azt izente neki: azokhoz az tartományok
hoz semmi igazsága nincsen az kit az fejedelem elfoglalt; azelőtt 
is többet bírtak hatalmas császár számára, lássa, akarja-e meg
adni azt az pénzt és azokat az tartományokat ide engedi-e vagy 
nem, ő hatalmas császárnak meg nem meri mondani proposi- 
tióját, császárral szemben juttatja, mondja meg maga, mivel kö
vet, talám ő meg meri mondani császárnak, megérti hatalmas 
császártól is, micsoda válasza leszen arra. Az secretariussát 
azután behívatván előttünk parancsold neki, mit írjon nagyságod
nak, készítse el az levelet, küldhessük el nagyságodnak mennél 
hamarább. Arra az ő nagysága parancsolatjára nézve az levél 
kezünkben adatván, semmit sem késlelvén mindjárást egy ember
séges szolgámtól postán nagyságodnak megküldettük. Valamint 
nagyságod azelőtt való levelében írt és jövendölt, még eddig mint 
úgy vagyon.

Az vezértől alá jővén, Ali aga, az vezér belsőbb és titkosb 
tanácsa, Zölfikárt hozzá hivatta, azt izené tőle, valaminemő jó 
akarója volt az szegény megholt atyjafia Ibrahim effendi nagy
ságodnak, ő nagysága sem alább való jó akarója akar nagysá
godnak lenni, hütire referálta az agának vezér szavával, ha 
nagyságod azokról az tartományokról az summát és ajándékot 
beküldi mostan, hogy aval az nagyságod főkövetét ittbenn érjék, 
mivel igen kedvében vagyon mostan nagyságod császár előtt, az 
40 ezer tallérnak éppen való beküldése nagy hitelt szerzett nagy
ságodnak ő hatalmasságánál, az athname azokról az elfoglalt tarto
mányokról megadatik csalhatatlan; császár egy szerszámos lovat 
egy kapucsi passája [által f] botot, szablyát és kafftányt, az atlina- 
méval együtt azoknak az tartományoknak bírására, kiküldi nagy-



Ságodnak, az többiről is az miről nagyságod emlékezett, feljebb 
való bírását is Magyarországban obtineálhat, császárnak abból is 
kedvét keresvén, az mostaninál is netalám feljebb is mehet ez télen 
is nagyságod. Több szavait is külön papirosra írva ez leveliink
ben inclndáltuk nagyságodnak. Már nagyságod bölcs itíleti, 
vékony itíletünk szerént az húszezer tallért és az ajándékot sze
rencsére ha. vetné is nagyságod, mostani állapotot tekéntvén, 
jövend,őre is nézvén, úgy lehet, sokat használhat, be nem küldésé
vel pedig netalám többet árthatna, annál. Az német követ az pénz
nek megadásában azért keménykedik, hogy annyival inkább 
nagyságod méltóságos állapatjának degradálása felől jobb vála
sza lehessen. Még eddig istennek hála keveset effectuálhatott 
mind annyi segítségével is az moldvaiaknak és velenczéseknek, 
az úristen ezután sem segíti.

Palatinus uram ő nagysága oly kévánsággal nagyságod 
követít hogy várja, azt itílhetni, abból magának inkább, nem 
nagyságodnak hasznát aránza, csak valami mesterséges titkos 
practica nem volna az alatt. Ha egyéb nem leszen is, ide be, 
elhittem, azzal fogja nagyságodat vádolni, az nagyságod követi 
mit tractálnak vetek az porta ellen.

Az havasali kapikihák panaszolkodtak sok helyeken, az urok 
nagyságod mellé rendelt ezer lovasban háromszáznál több nem 
maradott, az némettől lisztet nyertek, kit méreggel elegyítettek 
volt, abban holtak meg.

Az gallustól az előbheni resolutiónk vagyon. R ebenstok 
uram levelére választ sollicitáltunk, azt izené, nem szükséges 
arra az' válasz. Sahin passát tegnapelőtt váni passaságra bocsá
tották. Deli Húszain passa is az elmúlt hétfőn indult el innét.

Engem kegyelmes urunk az sokszor és egymás után két
szer annyi üdőig ittbenn való létei mind ittbenn s mind otthonn 
igen megvont; ha mégis tovább való mutatásom leszen, jobban 
fogom megérzem; csak az úristen nagyságodat dolgaiban boldo
gítsa, teljes tehetségünkből az nagyságod javára igyekezünk, 
csakhogy örővel nem vehetünk. His illustrissimam celsitudinem 
vestram sat. Datum Constantinopolis 10. Novembris, anno 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servi humillimi 

Michael Maurer m. p. 
Georgius Hajdú m. p.

Czím: a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy följegyzése: 28 . Novembris 1644. Hernád-Németi reo-gel 9
órakor.
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Eredeti.
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XI. 1644. n o v e m b e r  23.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fide- 

liumque servitiorum nostrorum sat. *
Kegyelmes urunk, nagyságodnak 25. praeteriti mensis 

Octobris. őestyelynél levő táborában költ két rendbeli méltósá- 
gos levelét az vajda ő nagysága főember szolgája Mikola logo- 
fett uram 19. praesentis adta kezünkben, egy fertály órával azu
tán Karakás nevő főember szolgája ujobban jővén, Bánrév mel
lett prima praesentis költ nagyságod méltóságos levelével, melye
ket alázatosan vévén, kegyelmes parancsolatját nagyságodnak 
azokból voltaképpen megértettük. Az nap mindjárást audien- 
tiát sollicitálván az fővezérnél, o nagysága azt izente, ha mi oly 
dolgot írt nagyságod, nagyságod leveléből kiszedegetvén törökre 
fordittottassuk és vigyük fel házához, találkozzunk akkor jelen 
lenni, mikor császár divanjából alá jő.

Másnap 20. praesentis ez levelünkben includált dolgokat, 
kiket mind az három levélből kiszedegettünk volt, törökül 
fordittatva is felvittük az vezérnek ő nagyságának, az fővezér 
ő nagysága behivatván, szóval is újobban eleiben adtuk. Arra 
azt rnondá ő nagysága: az török fordításából is érti, nagyságod 
mit írt, de az svecusok *) követének jövetelét nem valóságosnak 
írja az fejedelem, hogy útban volna. Mi arra azt felelénk; az 
generális levelet nem küldhetett, oly félelmes volt az út, nemhogy 
az követ eljöhetett volna; az mi kegyelmes urunk pedig levelében 
azt írja minekünk, bízvást megmondhatjuk nagyságodnak az 
svecusok jöveteleket. Ha úgy nem volna, ő nagysága az mi kegyel
mes urunk nem írná. Arra azt kérdé az fővezér: az generális 
ha az fejedelemmel megegyezhet, onnét hány hétre jöhetne be? Mi 
arra azt mondánk: Erdélyben három hétre jöhetne. Erdélyből 
mennyi üdőre szoktak bejönni az szekerekkel, az aga is megtudja 
mondani, mivel ő kegyelme is Erdélyben volt. Arra ismét azt 
kérdé az vezér: kicsoda az király most Svécziában ? Mi arra azt 
felelénk: az megholt király leányát tartják mostan királyoknak · 
azonkivől gubernátorok vannak, kik az országot igazgatják, az 
ki elveszi az király leányát, az leszen király; az lengyel király 
kérette, de nem adták neki, mivel pápista. Arra az vezér igen 
figyelmetesen hallgatván kérdé az agától: hát ezek nem pápis- 
ták-e f  Arra magától felele Zölfikár · ezek luteránusok és kálvi
nisták. Mi azt mondánk ismét az vezérnek: most is azért hada
koznak az svédek ellen, császár minden országiból az igaz isten 
tisztelő keresztyéneket ki akarta űzetni s arra erőltetni, ők is bál-'

*) A cui'sivval szedettek chitfve-re] írva.
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vánt imádjanak; az mi kegyelmes urunk is azért indult az 
magyar országi statusok hivatal jókra, császár Magyarországban 
is kezdette volt az persecution Az vezér erről sokat gondolkodott; 
monda végtére: az fejedelem előtt két dolog vagyon, első, az 
svécziai követet siettesse bejüni ; másik, az húsz ezer tallért küldje 
he, minket se hagyjon gyalázatban császár előtt, minden dolga 

jó  leszen, mi is reá felelünk, az minemö levelet kéván, megada
tik ; most is az mely levél felöl írt, nemcsak a?: mostani budai 
vezérre' hogy szóljon, hanem az utánna valókra is, elegedendö 
segítséget adjanak s mindenik ellen is német s lengyel és egyéb 
ellenség ellen megoltalmazzák, hatalmas császár azt is megadja. 
Arra azt mondánk: az mi kegyelmes urunknak főkövete útban 
vagyon, elliisszük, ő nagysága mindeniket az főkövetre fogja 
bízni. Aval fel akartunk kelni, monda ismét az vezér, egy ke
vésig veszteg legyek még, Zöldfihárt is törek módon mellém előtte 
leültetvén súgva, mondd az vezér, egy dolgot jelentene meg, ha 
tudná, hogy senkinek meg nem mondanánk. Arra azt mondánk, 
ő nagysága, ha mi titkot mondana, mi azt valakinek ha megjelen
tenénk, fejünkkel játszanánk. Arra azt mondá ismét az vezér: 
Tudom, az oláh va/jda tinektek jó  akarótok, azért jelentem meg 
tinektek, Bairam passa üdöben sziliktár és egyéb passának kapuit 
yyakorlották emberi,Musztaf a passa üdéjében penig csak egy vezérek 
volt, annak kapuját kellett gyakorlaniok, az elöbbeni kapuit mint 
járták, az ő üdéjében most ismét egy néhány rendbeli kapujok 
vagyon, mitől lehet, ez ? Mi arra azt mondánk: az mi kegyelmes 
urunk mindenkor egy császárt és egy vezért tudott, most is úgy 
tudja, hatalmas császár előtt ha mi dolga vagyon, nem másnak 
kapuját találtatja, hanem az méltóságos fővezérét. Az oláh kapi- 
kihák, hogy azt cselekeszik, netalám uroknak hírivei nincsen; 
attól is lehet, uroknak aval is kedvet akarnak találni, hogy min
denütt kedvessé tehessék urokat. Arra az fővezér ő nagysága 
azt mondá, aval elmehetünk, azután talám többet is jelent.

Az mint elöbbeni leveleinkben írtunk volt nagyságodnak 
alázatosan, most is egyebet nem írhatunk; valamikor az derék 
segítséget és Luppulra való parancsolatot emlegetjük, csak egy 
állapattal mentik magokat: nem ö rajtok múlt, császár kívánsá
gára hogy eddig derekas választ nem adott nagyságod, azt vetik 
okul. Mivel azért Seredi uram bejövetelére az nagyságod kegyel
mes parancsolatja szerént mindeniket lialasztottuk, ő kegyelme 
fogja az derék választ hozni, ők is mindeniket az ő kegyelme 
bejövetelire halasztják, az német követet is ő kegyelmére várakoz
tatják. Melyre nézve igen kévántatott, az .mint kegyelmesen ír 
nagyságod, hogy ő kegyelme Seredi uram mindenikről elégséges
képpen instructus, az úristen ő kegyelme beérkezésével ennek 
is jobb progressust adhat. Mind az segítség és az assecuratoria
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megszerzésében jobb mód adatik, ha az svédekkel megegyezhetik 
nagyságod, az dolog szerencsésen folyna és svecus követ jöhetne.

Az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént, úgy tudom, 
minden levelére nagyságodnak iidőin választ írtam és az ittbenn 
levő dolgokról tudósítottuk, kit hogy mint kegyelmes kévánsága 
szerént úgy véghez nem vihettünk, kegyelmes bocsánatot várunk 
nagyságodtól alázatosan, teljes tehetségünk szerént való indu- 
striánkon és sollicitálásunkon el nem múlt volna, azután sem 
múlnék el rajtunk.

Az minemő állapat volt, mikoron nagyságod kegyelmes, 
parancsolatjából extremumot látván az igíretre reá mentünk, 
mostani levelünkben nem specilicáljuk, nagyságod mástól is, 
elhittük, ezután jobban megértheti kegyelmesen: istennek szent 
neve dicsértessék, azútátúl fogva mind eddig is jó karban vagyon 
az dolog ittbenn, császár is jó akarattal lévén nagyságodhoz, 
engedje isten ő szent felsége, Seredi uramnak bennlétében annál 
is jobban lehessen az állapot. Rest írásunk felől is kegyelmes 
írását is nagyságodnak alázatosan értvén, arról is kegyelmes 
bocsánatát várjuk nagyságodtól alázatossággal. Isten bizonysá
gunk, valamikor alkalmatosságunk volt az levelek elküldésében, 
mindenkoron írtunk nagyságodnak, egy alkalmatosságot is el 
nem mulattunk. Hogy az kalarások gyakortabb nem járnak, 
arról nem tehetünk, az nagyságtok postái is kalarások nélkül 
nem mernek elindulni, mikor kalarás ittbenn nincsen, az ő itt
benn való várakozások is nem miattunk esik. Mostan is egyéb 
alkalmatosságunk nem lévén az vezér levelével magam szolgáját 
kellet kiküldenem.

Az tatár merza bég, ki felől ifjú urunknak írtunk, akkor 
mindjárást megindult innét, hogy eddig is ki nem érkezett, talám 
az is oka lehet, esküvésre erőltetvén bennünket, ottkinn jó állapat- 
jok és szabad nyereségek leszen, talám ez vagy egyéb alkalmat
lanság tartóztatta meg. Az fővezér ő nagysága szolgája még 14. 
praesentis érkezett ide be, sok illetlen dolgokot beszélt. Vára
don és oda ki való egyéb várasokban és várakban sok török 
rabot mondott, kin az vezér csudálkozott volna, mint másoktól 
halljuk; az hol illet és kévántatott az ő hamis beszédit meg- 
czáfoltuk. Az minemő török leveleket nagyságod Seredi uram- 
[tól] küld, előtte írták meg az mint beszéli, az ki írta, eléggé 
tirtatta, mondja meg, ha tud-e írást, ő tagadta, írást nem tud, 
tenorát is azoknak az leveleknek mondotta, szakállát is belé 
kötette, lia úgy nem lesznek írva az mint beszéli.

Az új híreket.az gallus és hollandus ágenssel is communi- 
cáltam, öle is igen örvendeznek mind az svecusok jövetelén s mind 
az nagyságod szerencsés előmenetelén. Az pénz felöl az gallus azt 
mondja most is, noha azt az pénzt tartoznék ö letenni, az ki.
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Velencééből kezében küldetik, mással nem tartozik, mindazáltal 
abból is nagyságodnak kedveskedni akar, kölesen kér, ha mint 
nem éppen is, de egy részét az tízezer aranynak megszerzi, az 
főkörét ha bejön és levelet hoz arról nagyságodtól.

Rudolphus császár az portának adott athnaméját szegény 
Rimay János nram keze írása alatt az ágánál találván, annak 
páriáját nagyságodnak ez levelünkben includáltunk.

Szegény Bornemisza Pál uram halálán méltó szomorkodnr, 
nemcsak fejedelmihez igaz s tökéletes, még az szegény elfo- 
gyattattaknak is atyjok volt és adomány nélkől szolgált, kinek 
helyében más nem mostan találkozik még.

Seredi uramat isten meghozván nagyságod kegyelmes 
parancsolatja szerént ő ‘kegyelmének eleiben megyünk. Én is 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatosan megszolgál
nám, c'í kegyelme vagy méltóságos levele által kegyelmesen infor
málna, ő kegyelme beérkezvén ittbenn való létem nem fog kéván- 
tatni, az kimenetel és egyéb állapat felől, mihez kellessék maga
mat tartanom; az itt való padimentumot csak ebben az eszten
dőben is fél esztendőig nyomtam.

Az hírek igen megcsendesedtek ; ha mi oly bizonyost hall
juk, nagyságodnak első alkalmatossággal megírni el nem mulat
juk. Az két oláh vajdáknak az adajok bejött, be is adták 22. 
praesentis. Az új patriarcha is megkaftányoztatott császártól. 
His illustrissimam celsitudinem vestram sat. Datum Constanti- 
nopolis die 23. Novembris, anno 1644.

Illustrissimae ac celsitudinis vestrae
servi humillimi 

Michael Maurer m. p. 
Georgius Hajdú m. p.

C zim  : a rend ah ;i fejedelemnek.
Eredeti.

X II. 1644. d e c z e m b e r  18.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humilium fidelium- 

que servitiorum meorum sat.
Nagyságod 15. és 19. praeteriti mensis Novembris Rima- 

Szécs mellett lévő táborából költ két rendbeli méltóságos leve
leivel 11. praesentis Seredi uram szolgája magam szolgámmal 
együtt ide beérkezvén, melyekből nagyságod kegyelmes írását és 
parancsolatját alázatosan értettem. Más nap 12. praesentis az 
vezérhez felmentem, Seredi uram szolgáját szemben juttatván ő 
nagyságával, ő kegyelme levelét beadtuk, kit az vezér megkaftá- 
noztatta is. Azután ő nagyságának az fővezérnek nagyságod



732 BEKE ÉS BARABÁS.

akkori írását is megjelentettem, derék segítséget sollicitáltam és 
az distractio csinálás felől is szóltam, kire az fővezér azt mondá, 
százszor megparancsolta maga is Deli Húszain passának, elége
dendő segítséget adjon nagyságod mellé, melyben nem is fog 
megfogyatkozni nagyságod, azokban az tartományokban meg is 
oltalmazzák nagyságodat, az kiket elfoglalt, az főkövet bejövén, 
minden jó válaszszal nagyságodtól, azokról az tartományokról való 
igíret is benn levéli,mind az athname,mind az budai vezérekre szóló 
parancsolatok megadatnak. Az német követ utólszori szemben
iételekor Bethlen Gábornak athnameját vitte fel, az mint az vezér 
mondá s megmutatta, Bethlen Gábornak csak éltéik adták volt 
az hét vármegyét, de ő nagysága az fővezér contemnálta, és ilyen 
választ tett neki: holt emberrel nem bizonyíthat. Azután azt 
kérdé tőlem az vezér, az követ mivel jő ? az adót éppen hozza-e 
és az vármegyékről való summát vagy nem ? Én arra azt mon
dám, az én kegyelmes [uram] énnekem nem írta meg mivel jő, ő 
kegyelme két nap alatt beérkezvén, magától jobban megértheti ő 
nagysága. Azután kérdé: mennyi ajándékot hoznak Erdélyből az 
vezérek számára? Arra azt feleltem: az fővezérnek vagy kaj- 
mekámnak 1200 tallért s öt kupát, az hátának két-kétszáz 
tallért és kupát kettőt-kettőt. Arra az vezér kezdé az divünülő 
vezéreket számlálni s mondá: ha annyira való ajándék volna, az 
szultánáknak is kellene ajándékot küldeni; az német követ 
is hozott az szultánák számára ajándékot; ha egyéb nem 
lehetne benne, az vezérek ajándékiból kellene szakasztani aján
dékot nekik. Arra azt felelém ő nagyságának: ő kegyelme főkö
vet uram bejövén, erről ő nagysága ő kegyelmével beszélgessen; 
énnekem tanúságom erről nincsen. Azután többet nem beszéle 
velem, úgy jöttem el.

Más nap 13. praesentis Seredi uram ő kegyelme eleiben 
mentem, nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént ő kegyelmé
nek minden ide be való állapatokat referáltam, és az nagyságod 
írásit megjelentettem ő kegyelmének. 14. Kucsukcsekmezőről 
megindulván, az útban Kis János nevő nagyságod postája utol
érvén, 21. praeteriti mensis Kovembris Kima-Szécsnél költ mél- 
tóságos levelét nagyságodnak kezünkben adta benne levő inclu- 
sákkal és az két hadnak rajzolásával együtt, azt is nagyságod 
kegyelmes parancsolatja szerént Seredi uramnak voltaképpen 
megjelentettem, és még az útban olvastuk. Az szokott helyre 
jővén 12 csausz Zölíikár fiaival együtt ő kegyelme eleiben jött, 
kapikihája uram is, úgy érkezett be ő kegyelme istennek szent 
neve dicsértessék békével Konstantinápolyban. ] 6. die izente az 
vezér ő kegyelmének, hogy audientiára készülvén felmenjen, ki 
mint lett, az vezér ő nagysága miről kérdezkedett és mint látá ő 
kegyelmét, az ő kegyelme leveléből az ittbenn való állapatokkal
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együtt kegyelmesen megértheti nagyságod. Azt izente volt az 
vezér, ajándékát fel ne vigye ő kegyelme, melyet az szerént cse
lekedte. Szemben lévén az vezérrel, sok tractálás kőzett meg- 
igírte *) Serecli uram, ad primum Februarii az húszezer tallért az 
ezüstbeli ajándékkal együtt beküldi nagyságod, ha arról elsőben 
athnamét adnak. Arra az vezér azt kérdé ő kegyelmétől: mennyi 
maradott hátra az tizenhárom vármegyében? 0  kegyelme azt 
télidé: két vagy három vár. Arra azt monda az vezér: meg va
gyon parancsolva császártól magától is Deli Húszain passának, 
elégedendő segítséget adjon, küldjön be akkora az igíretet, az mind 
Heredi uram mondod, ad primum Februarii, várja meg Seredi 
uram, mivel nem messze már az iidö, adnak athnamét róla akkor, 
addig nem adnak. Ezután azt mondá az vezér: az német követ 
nem régen azt izente neki, az fejedelemnek dolga ismét rosszul 
volna, alá űzték ismét, követeket küldett fel palatínushoz, remény
kedik császárnak, kegyelmet kér tőle, többet effélét; kire Seredi 
uram illendőképpen megfelelt, kit ő kegyelme nagyságodnak bő
vebben meg fogja talám írnia, úgy bocsátotta el ő kegyelmét 
kaftányozatlan el előle.

Onnan haza jővén találtunk Száva Mihályt itthon, nagysá
god 26. Novembris Kozánál és 29. Novembris Hernát-Németinél 
költ két rendbeli méltóságos levelit kezében adván Seredi uram
nak, kit ugyan mindjárást ő kegyelme előtt elolvasván, ő ke
gyelme is az nagyságod kegyelmes parancsolatját bőven érthette, 
az szerént is teljes tehetségünkkel igyekezünk eljárni, az mennyi
ben módunk és alkalmatosságunk lehet.

Az nagy-szombati tracta felől jövendölésem igazán hogy 
betölt, kit azelőtt régen megírtam volt nagyságodnak, az vezér 
szavaiból, kit Seredi uramnak szólott, kegyelmesen eszében veheti 
nagyságod. Az segítség és mindenfelé való distractio felöl minemő 
válaszom lett, míg Seredi uram beérkezett, nagyságodat egyné
hány rendbeli leveleimben tudósítottam. Seredi uramnak minemő 
progressusa leszen ez dologban, ő kegyelme is, elhittem, meg 
fogja nagyságodnak írnia.

Az svecus követe felöl azt mondta az vezér Seredi uram
nak: ha jövetelek igaz volna, régen küldtek volna követet,“ az 
német követet is azért tartóztatták annyi üdőig, lássa, ha nem jő 
is, császár erővel senkitől követet ide nem hozat.

Nagyságodat mint kegyelmes uramat alázatosan követem, 
Eima-Szécsnél 19. Novembris írt méltóságos levelében írja nagy
ságod tizennégy vármegye felől, kit azelőtt többszer nem parancsolt 
nagyságod, nagy scrupulust csinált vala az vezér szüvében, nagy
ságodnál az mely csausz volt, ki még 14. Novembris érkezett,

*) A díílt betűk chift’re-rel ívva.
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hogy az vezérnek mondotta akkor, nagyságod ő neki azt mon
dotta : az hét vármegyétől semmit sem ad nagyságod, az tizennégy 
vármegyében ha megoltalmazzák nagyságodat, attól teszen nagy
ságod igiretet, ahozképest nem urgeálhattam. Másik oka Seredi 
uramnak közel való léte lön.

Az gallus oratorral szemben lévén az leveleket nagyságod 
kegyelmes parancsolatja szerént megmutattam neki; most is úgy 
mint azelőtt váltig ajánlja magát; az pénz felöl mégis Velenczére 
halaszt, az tízezer aranyban meg nem fogyatkozik Seredi uram. 
Azon csudálkozik, nagyságod két levelében, kit neki írt, semmi 
emlékezetet nem teszen, és hogy arról az ő nyelveken vagy deá
kul az pénznek kezéhez való vételéről plenipotentiája nincsen 
Seredi uramnak. Ilyen okból igírte az tízezer aranyat, hogy ma
gunkat arra obligáljuk, míg ittbenn leszünk, nagyságodtól csak 
arra is deákul plenipotentiát és assecuratoriát hozassuk mennél 
hamarább, az többi felől nagyságod elsőben Velenczében végezvén, 
ha ide küldik vagy ott deponálják itt való kereskedő embereknek, 
leteszi ittbenn nagyságodnak, másképpen ő magát nem resol- 
válhatja.

Az svecusok jövetelén kételkednek az oratorok is ; az leraj
zolt mappából is kitetszik, még akkor harcz nem lévén köztök, az 
victoria kinek szolgált vagy szolgál, csak az jó isten tudhatja. 
Ahozképest, hogy az vezér jobban meg ne ütközzék elméjében, még 
eddig az rajzolást meg nem mutattuk neki. Csak jönének már, ha 
magok nem jöhetnének is bocsátafnájnak követet ide.

Illyésházy Grábor uram ő nagysága dolgán méltán csudál- 
kozhatik minden; arról kegyelmesen megitílheti nagyságod, az 
más részről valók, hívóiképpen az pápisták micsoda intentummal 
■lehetnek nagyságodhoz, mit bizhatik nagyságod hozzájok, melyre 
nézve sokszori írt levelemben írt eszetlen (!) tetszésemből jobb lett 
volna az portának idein kedvét keresni," és minden vélek való 
tractáit elhagyni; mindenkoron attúl féltem, az tracta alatt va
lami csalárdság ne legyen, példa az szegény Bocskay fejedelem 
állapatja, hadakozásában semmit sem árthattak neki, mihelyt meg- 
békéllett velek, meg étették.

Szegény .Rebcnstok uram halála nem tudom annyira ká
ros-e vagy hasznos nagyságodnak,magoknak igyekezett inkább hasz
nálni nagyságoddal, hogysem nagyságodnak; suspitióban nagy 
volt előttem az nagy-szombati tracta miatt, az gallusnak hogy 
nem írt volna az pénz megadása felöl, ne hirtelenkedjék, mert 
egyébképpen mint keménykednék annyira az gallus vele; Velen- 
czéböl is annyi üdő alatt derekas válasza ne jöhetett volna, akárki 
is megitílheti.

14., 15., 17., 20., 25. két rendbeli, 1. és 4. Novembris 
15. és 19. költ méltóságos levelei mikor kezemben jutottak és
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azokra micsoda válaszom lett, 2. és 10. Novembris, melyre nagy
ságodtól immár válaszom is jött, és 29. Novembris, prima és 10. 
praesentis Decembris küldett alázatos leveleimben tudósítottam 
nagyságodat. Nagyságod írása nem kicsiny szomorúságot szer
zett irigyinknek, az könnyű hadnak ismét uj óbban való alájövetele, 
mely nagyságod gonoszakaróinak ittbenn is nagy örömekre va
gyon, az porta is mint viselje, magát azért az dologért, és az 
vezérnek Seredi uramhoz való keménységét, kiválképpen mostan 
az tizenötezer plenarie való adó felöl mint szorítják ő kegyelmét, 
az ő kegyelme leveléből kegyelmesen érthet nagyságod. Az úr
isten engedjen nagyságod dolgának mind ittbenn s ottkinn boldog 
előmenetelt, s az nagyságod ellenségi nagyobb szégyenvallással 
járjanak azelőttieknél is, Nagyságod kegyelmes írása szerént az 
portának annyira, való garázdálkodása ki nem tetszett még úqy, 
mint most Seredi uram bejövetelével, kezekben lévén mostan az 
állapot,, azért cselekeszik; soha nem hilietem, nagyságod mellett 
vagy az országban oly ember ne legyen, kinek minden titkot nagy
ságod megjelent, nagyságodhoz igaz legyen. Bizonnyal elhiheti 
nagyságod, nagyságod méltóságának degradálásáért császárnak 
ajándékon kívül csak készpénzt ötvenezer tallért, vezérnek harmincz- 
egyezer tallért, az erdélyi adót éppen megigírték, kicsoda igírte 
legyen f  semmiképpen végére nem mehetek, noha isten bizony
ságom, költségemet nem szánom, miolta mostan ittbenn vagyok, 
csak arra is száz tallérnál többet költettem.

Az athname kiadása felől Seredi uramnak is ilyen válasza 
lön mind magamnak. Nagyságod bölcs itíleti, most is arról egye
bet nem írhatok mint akkor 10. Novembris. Az töröknek dolgát 
én nádamnál jobban tudhatja nagyságod; mindenikben úgy igye
keztem, igyekezem is magamat viselni mint igaz szolga; inkább 
írtam az ártalmas dolgokat nagyságodnak, hogysem nagyságod 
felől való hízelkedő szókat, kiért, mint értem, itíletet is vettem 
magamra. Isten lelkemnek ne irgalmazzon, nagyságod is, mennél 
szernyebb halál vagyon, aval ölessen nagyságod, ha igaz szolgája 
nem voltam s vagyok nagyságodnak. Nagyságodnak annyi ellen
sége, kit meg nem írhatom, attól félek én is, annyi gonosz 
akarója nagyságodnak annyira véghezvihető dolgát ittbenn, ha 
az mostani kívánságára nem megyen nagyságod, méltóan ga
rázdálkodhatnak és az mostani dolgot impediálhassák, és az is 
meglevén, nagyságodnak mostani hátra nyomakodása miatt illet
lenebb és nagyobb kívánsága ne legyen, mivel az nagyságod ellen
ségi az pénzböli igíretet nem kimílik. Az kikről az vezér nagysá
godnak velünk íratott, akkor is kértem ő nagyságát, maga írjon 
nagyságodnak, ő nagysága arra azt felelte: akármennyiszer írt s 
választ sem teszen nagyságod. Most is Seredi uram szemben 
létekor azon instáltam ő kegyelme előtt, szép biztató levelet íratna
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császár nevével az tizenhárom vármegyére, arra azt feleié : magá
nak nagyságodnak írat Hlyen levelet, azt publicálhatja nagyságod 
előtt eh. Valamit nagyságod parancsolt, Seredi uramnak megmon
dottam. Most is újabban kéret ő kegyelme audientiát az fővezér
től, kiválképpen az ötezer arany felöl, mivel azzal ijesztette, csá
szárral addig szemben nem juttatja, míg az meg nem leszen. 
Ahozképest az adó dolgáról semmi bizonyost nem írhatok nagy
ságodnak.

Nagyságodnak alázatosan megszolgálom kegyelmes igíreti- 
ért, innen kijővén nyugodalmat hogy ad nagyságod. Testembeli 
egészségtelenségemet istennek hála nem érzettem meg jobban, 
minemő egészségtelenségről írtam nagyságodnak akkor, nagysá
godat mostan aval nem búsítom. Sok lóval és szolgával lévén 
ittbenn, azért írtam volt nagyságodnak, ha mulatósom leszen, az 
ittbenn való padimentumnak heüségét (így) jobban meg fogom 
érzeni, kiről kegyelmes bocsánatot várok nagyságodtól mint ke
gyelmes uramtól. His illustrissimam celsitudinem vestram sat. 
Datum Constantinopolis 18. die Decembris, anno 1644.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus „servus 

Michael Maurer m. p.
Az orvosság is kész, mivel lóval el nem vihetik, első alkal

matossággal szekéren azt is kiküldeni nagyságodnak. Egy igen 
szép bezovart is vettem 32 talléron, annak contentatiőjára az 
gallustól kértem pénzt.

Czím : a szokott a fejedelemnek.
Rákóczif kezével: 5. Ianuarii Ónod 1645.

E r e d e t i .

X III. 1645. j a n u á r  8 u t á n .
8-dik praesentis az császár udvarából alájövén, az útból 

az vezér ő nagysága az követ urakat magához hivatta s kévánta 
tőlek, mivel az bajram közel vagyon, magának is immáron sok 
dolga lészen, mondják meg követségeket. Seredi uram követsége
ket ő nagyságának becsületesen eleiben ad ta ; arra az vezér első
ben azt kérdette, nagyságod mikor indulna meg?*) Arra azt 
feleltünk, mihelyt az annuentia adatik, semmit sem késik nagy
ságod. Ezután azt kérdette, most e télen ha megindul nagyságod, 
mennyi hadat kéván hatalmas császártól ? Mi azt mondottuk, az 
két Oláhországból való hadával együtt az végekből egy elsőben 
megelégszik nagyságod négyezer emberrel. Arra az vezér mondd:

*) A cnrsivok titk o s jegyekkel.
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Egerből és körül való végvárakból jó  leszen-e ha adunk ß mint- 
azáltal egy kérdést teszek élőtökben : Az német császár magában is 
nagy ember, azonkívül az hispanus király leánya vagyon nála, 
az lengyel király is sógora, azok nem segítik-e ? Mi arra azt 
mondottunk : Egyedül az svéd most is megfelel német császárnak ; 
az hispanusnak maga elpártolt tartományokra és francziai ki
rály hadára vagyon nagyobb gondja ; az lengyel király ha segí
teni akarna is, az respublica nem engedi, mivel az svéddel békes
séget tart. Arra azt mondotta az vezér: Tiveletek és hatalmas 
császár segítsége által örösödik az svéd jobban német császár 
ellen, reá feleltek-e, hatalmas császárral az svéd frigyet tart s 
ellene nem hadakozik. Arra azt mondottunk: Az mi urunk azért 
is német ellen hadakozni akar, mivel az confoederatusok magokat 
kénálnák jó  akarattal, nagyságod által jó iidőn frigyet kötnek az 
fényes portával. Arra azt monda az vezér: Mindenfelé békessé
günk vagyon, az kazalnak is megfizettük az mivel tartoztunk, 
hatalmas császár hada nyugszik; ha ilyen dolgot az svéd kö
vetne, mi sem vonszuk el magunkat az hadakozástól, menjetek el 
mostan, bajram után választok leszen, mi is addig gondolkodunk 
felőle jobban. Azután való nap Zölfikár által izent, az vezér, csá
szárral az dolgot véghez vitte, meg engedtetett, az hét vármegyét 
visszafoglalhassa nagyságod, mivel azelőtt is Erdélyhez való volt, 
kiről császár neve alatt igen titkon az cancellariussal (minthogy 
azon kivől is manus pmpriája nélkül nem lehetnének az levelek, 
az maga secretariussára sem akarván bízni az dolgot) az két 
oláh vajdáknak íratott leveleket, azonkivől az egripassának,hogy 
onnan Váczból, Szolnokból és Hatvanból ezer lovast, az vaj
dák is, valamikor nagyságod, császár levelével találja, ezret-ezret 
nagyságod melléje adjanak, mint Bethlen Gábor üdöjiben, az 
budai vezérnek is maga küld levelet, főember követét nagyságod
hoz bocsássa, abból az dologból ö is nagyságoddal egyetértsen s 
végezzen. Mivel azért ez dolgot se muftival, se az kazileskerekkel, 
se az vezérekkel nem köziette, csak maga az császárral igen tit
kon, mi is az dolgot titokban tartsuk, nagyságodnak megírjuk, 
magánál nagyságodnál indulásáig titokban legyen, ottkinn ne 
hirdettesse, magának az vezérnek sok gonosz akarói vannak, az 
császár is hirtelen. Az leveleket immáron írják, bizonyos meg- 
hütt emberitől nagyságodnak két nap alatt is kiküldhetjük, az
alatt nagyságod az negyvenezer tallért készíttesse s igíreti szerént 
küldje be mennél hamarébb, császár ne offendáltassék. Az köve
tekkel Zölfikárnak azt mondánk: az is igen jó, de az dereka 
hátra vagyon; minemő levelet nagyságod császártól kéván (kinek 
páriáját ezelőtt harmad nappal, kit Horváth István hozott, ő 
neki oda adtuk, hogy törökre fordítsa és az vezérnek megmutassa) 
megírattatik-e császár nevével, s megmutatta-e az vezérnek, mivel
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nemcsak az hét vármegye, hanem egész Magyarországról volt az 
igíret. Arra azt mondó: Zölfikár Réthy István uram előtt, csak 
az hét vármegye volt emlékezetben, ő nem meri az vezérnek az 
levelet megmutatni, ki tudja, talám ez az dolog is megczáfoltat- 
nék, hanem az követek, ha szemben lesznek, magok mutassák meg, 
ha javallják, az hét vármegye occupálása alatt nagyságod ha töb
bet vehet, az annál jobb, elsőben ez elég volna ; azelőtt is az vezér 
ezeket az leveleket meg akarta Íratni s kiküldeni, gonoszakarói 
nagyságtoknak elbontották.

Az dolog eddig ebben vagyon kegyelmes urunk, melyről 
nagyságodat tempestive tudósítani akartunk; interim kegyelmes 
urunk mi is sollicitáljuk szorgalmatosán nagyságod kegyelmes 
parancsolatja szerént. Az vezérnek szavából és mindenfelé való 
készületiről úgy vesszük eszünkben, mindenfelé meg is vagyon pa
rancsolva, az hadak készen legyenek az urmeli útra, sőt az vezér 
ugyanazt mondd, Sofiához szállítja kikeletre az hadakat hogy 
már nagyságod segítségére, félő, magok ne nyúljanak Magyar- 
országhoz tavaszra kelve derekasan, netalám azért nem adatik 
meg úgy az annuentia egész Magyarországról, mivel kétség nél
kül, elhittük, az vezérnek megmutatta, Zölfikár.

E redeti, töredék, M aurer kezével.



1644. η ove m b e r —1645. s z e p t e m b  e r.
Seredi István főkövetsége. *)

I. 1644. n o v e m b e r  27.
Mi Rákóczy György isten kegyelmességéből Erdélyország- 

nak fejedelme, Magyarország részeinek ura és székelyek ispánja 
etc. Jelentjük ez levelünkben, hogy böcsiiletes hívünket nemzetes 
görcsöni Seredi István uramat, Krasznavármegyének főispán
ját és udvari főember szolgánkat kelletvén az erdélyországi 
szokott adóval a fényes portára beküldenünk, adtunk egyéb dol
gokról is ő kegyelmének tanúságot, hogy hatalmas császárunk 
és a fényes porta előtt végbe vigyen. Mi is azért azon böcsüle- 
tes hívünknek teljes hatalmot adtunk, hogy valamiről mi tanú
ságot és instructiót adtunk neki, mindazokról hatalmas győzhe
tetlen császárunkkal és fényes portájával tractálhasson és 
végezhessen is mi nevünkkel, (és valamiről ő kegyelme fogja 
hatalmas császárunkat s az fényes portát assecurálni keze írása 
és pecsétes levelével, mi is azt) megálljuk, tartjuk és beteljesít
jük. Kinek nagyobb bizonyságára adtuk ez mi kezünk írása 
alatt való pecsétünkkel megerősíti etett levelünket. írato tt Gesz- 
tely mellett levő táborunkban huszonhetedik napján Mindszent 
havának, ezerhatszáz negyvennégy esztendőben.

Fogalm azvány, m elybe a zárjel közö tt levőt "Rákóczy sajá tkezű leg  
to ld o tta  B a tth .-k tá r  f>. IV. 5. 70.

II. 1645. j a n u á r  4.
Az úristen sat.
Istennek áldásából mi most is tűrhető egészséggel bírunk 

s az mostani állapothoz képest csendességben is szenvedhetőben 
vagyunk. Az generálnak is tegnapelőtt jutván embere s levele 
hozzánk, ím ugyan in specie küldtük be levelét kegyelmednek, 
Maurer Mihály meg tudja magyarázni kegyelmednek, melyet 
kivel s mint közöljön kegyelmed, álljon itíletében. Mi is örömest

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 823—854 ü.
47*
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nem hevernénk héjában s az időt sem mulatnánk ilyen haszontala
nul. Igen akarnánk, ha kegyelmetek is tudósítana minél hama
rább mindenekről és azokat is jó végben vinné, az mik kiválhat
nának s mi is az mikről sinistra (!) által is informáltuk kegyel
meteket.

Időnk hideg, hó nélkül. Adja isten sat. Datum in arcé 
Ónod 4. die Ianuarii, anno 1645.

Ct. Rakoczy m. p.
Czím: G en eroso  S te p h a n o  S ered i d e  Grórcsfm sut.

E redeti R akoczy kezével B a ttliy án y -k ö n y v tár 5. IV. 5. ion.

III. 1,645. j a n u á r  12.
Az úristen sat.
26. die Decembris írt kegyelmed levelét mi mind az vezér 

levelével együtt 11. die vöttük vala el, mint s hogy voltak s 
forgottak az állapatok, s kegyelmednek is micsoda buja volt,, 
értjük. Nekünk igen tetszik addig való kegyelmed magaviselése 
és cselekedete; az úristen segítse reá kegyelmedet ezután is,, 
felelhessen meg annak hasznosan, mellyel hazájának s nekünk 
tartozik kegyelmed. Ezután is kegyelmed arra ne menjen 
egyáltaljában, hogy az erdéli adót csak kevéssel is nevelné és 
öregbítené, mi bízón sem most, sem [ezjután ország akaratja 
nélkül meg nem ígérjük sem adjuk.

Hatalmas császárnál mint dött kegyelmednek audientiája,. 
elhittük, eddig tudósított róla. Az fővezér ő nagysága levelét, az 
mennyire András deák betegsége és állapatja miatt hozzá térhe
tett, megfordittattuk, kinek mássát ím be is küldtük kegyel
mednek, kivel mi most elsőben, míg az derék atname lenne, con- 
tentusok lennénk, ha császár írná, és nemcsak német ellen, de- 
egyebek [ellen] is, kik minket háborgatni akarnának ezekben az 
vármegyékben, megoltalmaznának, nevezet szerént az lengyelek 
ellen is. Azon kellene azért kegyelmednek lenni, mennél hama
rább császártól de verbum (így) az (így) verbum jűne illyen 
levelünk, mint az vezéré, többbítvén imez felsőkkel, azután mi 
is inkább bátrabban kíildhetnénk s adhatnánk be az 20 ezer tal
lért az több ajándékokkal. Jó módjával s fundamentummal 
azon kell azért kegyelmednek lenni, jó ratiókkal is élvén, császár 
is írjon mennél hamarább úgy, mint az vezér í r t ; ha annál job
ban leszen is, nem árt.

Mi most az fővezérnek illyen okokért nem írtunk: első,, 
hogy azt írja Maurer Mihály, hogy őtet az fővezér császárral 
szembeniétele után kegyelmeddel kiküldi; másikért, hogy az gal- 
liai király követét óránként várjuk: harmadik, hogy az ezüst mi
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felől várunk óránként bizonyos hírt, készen vannak-e, s írhat
nánk bizonyost az fővezérnek, hogy ím indulnak; 4-dik, hogy 
ha innét való embernek is kell bemenni, az mint kegyelmed írja, 
ez kevés készület kell ahoz is és annak is. Ha azért kegyelmed
nek tetszendik, úgy kellene kegyelmednek magát viselni, ne 
venné eszében az fővezér, elvöttük levelét, ki tudja, megbántód- 
nék vele, hogy nem írtunk ő nagyságának; ha penig kegyelmed
nek úgy tetszendik jobbnak, hogy értse, csak ne legyen káros, 
mi nem ellenzzük egyáltaljában, kegyelmed assecurálhatja az 
fővezért ő nagyságát, valamit kegyelmetek mi szónkkal mi mód
dal, conditiókkal ígért, azt mi beteljesítjük ez reánk jövő hol
nap közepéik, mentséggel is élhet kegyelmed, ha úgy kellenék 
lenni. Mi az gallushoz bíztunk, ki biztatott volt is, de megcsalat
koztunk ; azért kell egy kis haladéknak lenni. lm  azért az gal- 
lusnak is írtunk, kinek mássát megküldtük kegyelmednek is, 
sollicitálja kegyelmed azt az summát.

lm az galliai király hozzánk jövő követének is leveleit 
beküldtük ugyan in specie, kit Bisterfeldius uramnak írt, mutat- 
tassa meg neki, talám fog használni; s ha megadná éppen az 
huszonhétezer hatszáz tallért s nem győznék innét beviendő 
ezüst marhának bevitelét, adná be kegyelmetek, kiválképpen ha 
jó hasznát is látná; ha penig nem adna többet az gallus követ 
az tizenkétezer tallérnál s úgy tetszenék kegyelmednek is, vagy 
(így) jelentené meg kegyelmed az vezérnek, egy része az sum
mának ott vagyon, de az mint feljebb is íránk, megcsalatkoz- 
tattak, de azt is az ezüst marhával beviszik; ha azt kívánná, 
adnátok be azt, az ki készen vagyon, azt is cselekedni meg 
kegyelmetek. Azt is írja az vezér levelében, hogy az 20 ezer tal
lért és egyéb ajándékot esztendőnként az erdéli adóval külde
nénk be, de arról elvonja kegyelmetek az vezért, s császár 
levele s atnaméja se legyen úgy írva, hanem februarius legyen; 
ím mi ezzel is az portának kedvét akarjuk keresni, megválik, mi 
haszna leszen, és beteljesítik-e azokat mind, az kit kegyelmed 
ír s az kiről magok is ajállják magokat, kiben ha megcsalatkoz
nánk, bezzeg mi soha nem tudnánk ezután úgy ragaszkodni s 
hízni az portához.

Az istenért édes Seredi uram ne siessen ki kegyelmed 
onnét, mennél többet tűr, szenved s nagyobb jót viszen végben, 
annál több kegyelmességünket veszi kegyelmed. Az gallus 
ágensre ugyan reá kellene kegyelmednek izenni, ne tegyen illyen 
kárt se nekünk se az confederatusoknak az pénznek meg nem 
adásával, megmutatván az leveleket is, mi úgy hiszszük, fog hasz
nálni. Egyéb dolgokról kegyelmednek bőven írtunk, kikre alig 
várnánk, ha választ vehetnénk kegyelmetektől. Mi most is tűr
hető egészséggel bírunk; csak az lenne az török segítség úgy, az
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mint már írtuk kegyelmeteknek, mi az üdőt nem töltenénk híjá
ban; mi bizon most Magyarországban nem hallunk lenni oly 
urat, ki ellenünk állhatna.

Nagy-Szombatban az tracta continuáltatik, mi úgy hisz- 
sziik, végben is megyen, ha mi is akarjuk.

Az vezér előtt kegyelmetek élhetne ollyan ratióval is, hogy 
az ő nagysága levelét is szeretettel láttuk, az urak, nemesség is 
de mivel ez mostani állapotban német császár maga nevével iro
gat ezeknek, hasznosabb volna, ha hatalmas császár is maga 
is írna, nagyobb bizodalommal s bátorsággal lehetnénk. Édes 
Seredi uram ugyan érte legyen kegyelmed, jóval és hasznossal 
jöjjön kegyelmed ki, s addig is ollyanokkal tartson kegyelmed 
bennünket. Rákóczy Györgynek is megparancsoltuk, tudósítsa 
kegyelmedet, mikorra lesznek az ezüst niívek készek. Az paran
csolatokat bár mi kezünkben küldték volna ; azon is kell lenni, 
szerdárnak az budai vezért kell kérni, vagy az egri passát, az 
mellyiket inkább aránzza jobbnak kegyelmetek. Adja isten sat.. 
Datum Ónod 12. die Ianuarii, 1645.

G. Rakoczy m. p.
Ozím: h iányzik .

Eredeti a  fejedelem  kezével B atth .-k tá i· ft. IV. ft. 8ft.

IV. 1645. j a n u á r  18.

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Isten ő 
t'elsége/ sat.

Ónodból 20. Decembris írt nagyságod méltóságos levelét 
alázatosan vettem 13. Ianuarii, Maurer Mihály uramnak czifrák- 
kal írt nagyságod levelét felszakasztottam, igen nagy bajjal de 
ugyan megfordítottam, mit parancsoljon nagyságod megértet
tem, nagyubb részire kegyelmes uram Maurer uram választ 
vitt nagyságodnak azokra. Mihent beérkeztem, nem mulattam 
el kegyelmes uram az nagyságod reám bízott dolgaiban szorgal
matosán eljárnom; az mi még hátra vagyon az dologban, igye
kezem kegyelmes uram azokat is végben vinnem.

Most kegyelmes uram akármit sollicitáljak is, halasztunk 
az summának nagyságod emberinek bejövetelire; immár is igen 
tudakoztatja az vezér, mikor leszen prima Februarii; az svecusok 
felől mindennap tudakoznak, hűl vannak ? követek mikor érke
zik be az portára? Égy veszem eszemben kegyelmes uram, az 
német követet is arra várakoztatják, ha az svecusoknak látnák 
erejeket, előmenteket, azokkal csinálnának confoederatiót. Igye
keztem kegyelmes uram megtudni, mely felé vagyon ugyan szán
déka hogy hadat indítsanak, de mind csak Malta forog emléke
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zetben, vizen is leszen nagyubb készülete. Úgy vagyon kegyelmes 
nram, az keresztyén oratoroknak elmélkedések ott já r : ha látja 
Máltát jól megerősítettnek lenni, ítéli, hogy fogas ott az dolog, 
Candiára fordul. Az is erősíti kegyelmes uram az Candiára való 
meneteleket, az velenczés oratorral garázdálkodik császár. Minap 
vala kegyelmes uram híre, hogy elbocsájtják az német követet, 
de az elcsillapodék, nem Ion igaz. Szárazon az fővezér készül 
kegyelmes uram, vízi erővel az kapitány sziliktár-passa. Úgy is 
értettem kegyelmes uram, Örömeiből és Silistréből is az fő
rendeket az fővezér mellé ide hijják, csak az közvitézlő rendet 
hagyják oda Buda felé nagyságod segítségére. Azt beszélik 
kegyelmes uram, maga császár nem menne hadra; szemem, fülem 
vagyon kegyelmes uram, vigyázok, ha mi bizonyost hallhatok, 
nagyságod tudósítom minél hamarább.

Ozmán passát az ki budai vezér vala, megfogatá császár, 
kétbékó az lábán, az császár kapujában tartják fogságban, meg 
is ölette volna császár mindjárást, de sziliktár passa nyerte meg 
életét, az mije vagyon, az csak oda leszen, az mely summát fel 
vett az némettől Budán, ki sutulják tőle, azt megtudta császár.

Meddig leszen kegyelmes uram itt múlatásom, örömest 
tudnám; nem igen szolgál kegyelmes uram most az itt való áj er, 
beteges állapattal vagyok. I tt kegyelmes uram igen nagy tél, hó, 
hideg vagyon, jó egy hűvös házak vannak kegyelmes uram. Itt 
lovakat kegyelmes uram még nem vettem Rákóczy Zsigmond 
uram ő nagysága számára; csudára méltó, mely drága az ló, 
nem azért, hogy hadra készülnek, mert nem igen veszik. Azt 
reméllem kegyelmes uram, vélekednek magok sem bizonyosan, *) 
mint indulnak hadra.

Nagyságodnak kegyelmes uram búsulását egy néhányszor 
az uraim mia tudom; nem árt kegyelmes uram megrántani az 
zabolát az délczeg lónak. Ha ide mi hírt hoznak, gondot viselek 
én arra kegyelmes uram. Most kegyelmes uram egyéb dolgok
ról nem tudósíthatom nagyságodat. Ha mi dolog interveniálna, 
el nem mulatom nagyságodat tudósítanom. Az vezér is most 
nem leszen szemben velem, mivel minden bizonyos dolgokkal 
bocsátotta Maurer uramat, várják az nagyságod választételét 
azokra. Isten ő felsége sat. Datum in Konstanczinápoly 18. 
Ianuarii, 1645.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István m. p.

Czím : Az én kegyelm es uram nak , az méltóságú» erdély i fejedelem nek 
ő nagyságának  adass ék.

Rákóczy fö l jegy zése : 12. F elírna  vii 1645., Zh< >r< > estve <s é ra  u tán .

*) K m o n d a t  nem  e lé g g é  ér th e tő .
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Ehhez mellékelve Réthy kezével: P. S. Kegyelmes uram, 
az mely főemberek Egerből itt valának, azt beszélek Zülfikár 
előtt, hogy az egri passa az honnan oda jött egri passaságra, 
valami lator gyűlevész ki tót s egyéb nemzetet hozott el vele 
s azok az martalóczok csak széljel járnak, az honnan mit hoz
hatnak, szem előtt nem viszik be Egerben, hanem egy erdő
ben megnaplatják, az passának értésére adják, azután szekerét 
kiküldi az passa, maga is kimegyen mintha vadászni menne, 
az szekeret tudják, melyre kell vinni s az lopott rabokat úgy tit
kon viszik be, s az szolgáló rendek is igen nehezen szenvedik, 
hogy ők gyalázódnak miatta. Egyáltaljában nem szeretik azt az 
passát, valami rossz ember lehet. Ezeket Zülfikár mind így írta meg 
az passa apjának; én elhittem, hogy az bolha megindul belrne, ha 
jót kéván magának, igen biztatja magát.

Az aga kegyelmes uram hogy megfordulna az szegény 
saczcza, az hol ő hasznot ért, igazán forgódik benne, az száz tal
lér hasznot nézné. Mind az két tengerre tegnapelőtt ménének ki 
az hadak, az Fekete-tengerre Pieleh bég ugyan derekasan, mivel 
tártnak az kozákoktól; az Eejértengerre Bekir passa mene, eze
lőtt is kegyelmes uram ő szokott arra járni, ő neki jó szele 
vagyon, mert itt harmadnapja éjjel nappal szernyő szél volt, 
havas eső, mostan is havat esik, szernyő hideg időnk vagyon. 
Egynéhány hajókat elvittek csak ez minap az maltaiak, kik 
Misirből jőnek volt, sok egymást hoznak volt, mind az benne 
való emberekkel együtt vitték el, azután sietne Bekir passa ha 
elérné. Az Fekete-tengerre kik mentek, nincsen szelek, csak itt 
közel vannak egy szigetben, isten rontsa oda.

Kegyelmes uram, az szent istennek reám vetett méltó 
meglátogatása miatt s szernyő kénom miatt, ki [miatt] le sem 
ülhet[ek], ha mi fogyatkozás írásomban, kegyelmesen condonálja, 
immár jelen vagyon az köszvény, épen az egész bal lábomat alá 
bokáig el rontotta, éjjel nappal gyötör; bizon én kegyelmes 
uram ezt is talpon állva írtam etc.

Eredeti Bat+hyány-könyvt-ár f>. IV. ·">. ln:t.

Y. 1645. j a n u á r  22—31.

Az úristen ő felsége minden lidvösséges jókkal áldja meg 
kegyelmedet.

Minekelőtte kegyelmednek 2. die praesentis mensis írt leve
lét vöttük volna, ki csak 22. die vala, már mi azt, az kiről kegyel
med ír, világosan tudtuk és voltaképpen is tudósítottuk kegyelme
det! róla elég tanúságot is adván kegyelmednek arról az dolog
ról. Mi úgy hisszük, kegyelmed is serényen viselvén arra gondot
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s ide való állapatokról is igazságot írhatunk, az ottbenn való 
nagy emberek eszekben veszik némelyeknek hamis informatióit, 
ki bizon valóban hamis is, melyet két kézzel kezdenek tapasz
talni rövid nap.

Mi eddig is istennek áldásából szerencsésen vagyunk, az 
végházak már az mi hűségünk alatt vannak; rövid nap többet 
is ad az ilristen. Az svédek is fölnyomakodnak (!) s már hozzánk 
nem messze is vannak, győzedelmesen is vannak isten áldásából.

Ha lehet, kegyelmed jó lovat is vegyen, s ha semmi lőtt 
okon lovat nem vehetne, az bélléseket vegye meg, de ugyan való
ban csak szépek legyenek. Az sátorunkhoz kellene tisztességes 
40 darab udvarkerítés, kiket mint gyapot-kötelivel bár ottbenn 
készíttetne el kegyelmed, 150 vég vászonból, az minemüből azt 
szokták csinálni, ki fog telni. Sátor is kellene 4 tisztességes, az 
kettei lenne 20 köteles egyik-egyik, az kettei lenne 16 köteles 
tisztességes; az 20 köteles sátornak mindkettőnek formájának is 
kellene lennie tisztességesnek.

Istennek hála tűrhető egészséggel bírunk most is ; kedden 
vagy szerdán Lévánál leszünk. Adja isten, minden jót hall
hassunk kegyelmed felől. Daturo in castris Verbó positis, 
anno 1645.

Gr. Rakoczy in. p.
Czím: flenei'osu Stephano Sereili de Görcsön, comiti comitatus 

Kraznensis supremo ac ad fulgidam portam ottomanicam ablegato nostro sat.

Eredeti a fejedelem kezével Battli.-ktár 5. IV. 5. 97.

VI. 1645. f e b r u á r  5.
Az úristen ő felsége minden idvösséges jókkal áldja meg 

kegyelmedet s szerencsés boldog örvendetes állapattal s jó hír
rel hozza élőnkben kegyelmedet. *)

11. die Ianuarii írt kegyelmed levelét Rákóczi György fiunk 
mind az benne levő postscriptával, kit kegyelmed 13. die írt 
ezen hónak, az elmúlt estve küldte vala ide. Örülünk azon, hogy 
kegyelmed egészségben vagyon, kívánjuk is az úristentől, ne 
csak halljunk kegyelmed felől örvendetes híreket, hanem személy 
szerint is rövid nap szerencsés órában lássuk kegyelmedet.

Az ottbenn való állapat okát értjük; vége leszen nemso
kára már az kegyelmed ottbenn való késésének s mulatósának, 
kiről ezelőtt kegyelmednek bőven írtunk s ím csak 3. és 4. die 
praesentis is. írja  kegyelmed Rákóczi Györgynek, igen tudakoz
zák, mikor viszik be az ajándékot s számlálják az napot; tudó

*) Jegyzet. Úgy Int szik. Heredi hazatérése ekkor elhatározott dolog 
volt. de megváltozott s még félévnél tovább maradt Kostantinápolyban.
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sítja arról is kegyelmed, hogy úgy érti kegyelmed, német 
császár követét el fognák bocsátani illyen válaszszal, hogy[ha] 
az Sitva-torokon lőtt békességhez tartsa magát, az 200 ezer 
forintot beküldik, s azokat az vármegyéket Erdélyhez engedik, 
kiket Bocskainak adtak volt, megleszen az békesség, kiben mi 
igen megütköztünk, holott Bocskainak Bereg, Ugocsa, Szakmái- 
vármegyénél s Tokajnál többet akkorbeli végezésben nem adtak 
volt, azt is ügy, hogy Bocskai István haereditario iure bírhasson 
s defectussa után ím ugyan még vissza szállhasson, minket penig 
az porta azzal biztat s azt ígéri, hogy mind azokban az várme
gyékben meg akar oltalmazni, valamellyek Kassához tartoztak, 
s némely ígérete penig az portának csak az hét vármegyéről 
vagyon. Nyilván van az is kegyelmednél, mi is azt az ajándékot 
úgy ígértük az portának, ha legalább 9 vármegyében megoltal
maz és ollyan atnamét ad, az mineműt kegyelmetek írásban 
beadott Maurer Mihály urammal együtt, az mely levelének más- 
sát beküldtük kegyelmednek az vezérnek s Budára való paran
csolatinak is mássát, megláthatja kegyelmed s eszében veheti 
haszontalanságát az parancsolatnak, holott nekünk nem úgy 
kellene az segítség s oltalom, hogy reánk várnánk az ellenséget, 
hanem hogy reá menvén dissipálhatnánk, s nem is az Bocskai 
Istvánnak engedett vármegyéktől ígértük volna mi azt az aján
dékot s alig ha csak el akarnánk (így) venni azt is az summát, 
azután vagy halasztani fognák, avagy mutatnának valamit. Mi 
azért úgy gondolkodnánk, ha kegyelmednek tetszenék, ha ugyan 
olyan válaszszal bocsátanak el az német császár követét, mondaná 
meg vagy az vezérnek avagy Zöldficárnak kegyelmed, mint írt s 
micsoda válaszszal bocsáták el az német követet, s ha úgy 
megyen az békesség végben az némettel, hova leszen az kegyel
metek nekünk sok ízben írt biztatási s az porta Ígérete, sőt az 
vezér írási is, mi azt megértvén, meg kezdünk bontrakozni (így) 
benne, s hogy-hogy adhatnánk mi annyit azokban való oltalmazá
sáért, mi tudván közölvén is nagy hatalmas királyokkal is már 
az portának hozzánk való jó akaratját, az vezér leveleinek 
is mássokat megküldvén, az ellen valót értenének az némettűi, 
vallyon nem kezdenének-e az porta felöl idegen ítéletben lenni 
és idegenséget concipiálni, az egymás között való békesség is 
hamarébb végben kezdene menni. Az vezér leveléből is kegyel
med magának tanúságot vevén, kiben azt írja, mi az vármegyék
ből ki ne menjünk, az német földre ne lépjünk, az segítséget is 
úgy ígérik, hogyha mi reánk jűne az német, akkor segítsenek, 
mi pedig abból is mást kívánunk, mert mi haszon nekünk ellen- 
séginknek erősödéseket, ellenünk való készületeket akkor is sem
minek néznünk s várnunk reánk, az mikor árthatnánk nekik. Az 
hét vármegyében is benn az német most is. Ez írásunkból azért
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kegyelmed magának alkalmatosságot vevén, csak magátúl ezeket 
tudván, nem ártana érteni adni az vezérnek ottan csak illyen 
alkalmatossággal szemben leven kegyelmed az fővezérrel, mivel 
az német követ azzal vádolt, hogy mi suplikálunk az békességért, 
mi járunk az német császár után, mutatná meg kegyelmed az 
beküldött császár levelét az vezérnek, kit német császár még az 
nyárban küldött volna palatínusnak, de az mi emberink elfog
ták ; másikkal az hírt is közölhetné kegyelmed az vezérrel, mely- 
lyet beküldtünk. Mind ezekben azért kegyelmed az mit legjobbat 
feltanál, kövesse azt. Az több dolgokról ám bőven írtunk kegyel
mednek ezelőtt 3 nappal. Adja isten sät. Datum Zboró 5. die 
Februarii, anno 1645.

G. Rakoczy m. p.
Czím : Generoso »Stephano Seredi de Görcsön sat.

Eredeti a. fejedelem kezével Kat.th.-ktár 5. TV. 4. 273., és egy másolat
5. IV. ,r>. 100.

VII. 1645. f e b r u á r  9.
Az úristen ő felsége sat.
Nincs/ kétségünk benne, kegyelmednek kezében nem jutot

tak volna Ónodban egynéhány rendben írt leveleink s utóiban 
Sebessi Pétertől is az kit küldtünk, mely leveleinkre igen akar
nánk, ha kegyelmedtől választ vehetnénk. Ónodból eljövetelünk 
után is írtunk kegyelmednek egynéhány rendbeli levelet, akar
nánk igen, ha kegyelmednek kezében mennének. Im Maurer 
Mihály is elérkezék s referála mindeneket, s az mint azelőtt is 
kegyelmednek megírtuk, megváltjuk, mi hatalmas császárunknak 
igaz s hű szolgái vagyunk, engedelmességgel is tartozunk, de 
mivel az ország adja az adót s régentén is, mikor Erdély hatal
mas császárok köntesihez ragaszkodott volt, az ország urak, 
főrendek igírték volt magokat az adónak beszolgáltatására, ők 
szokták azt mind felvetvén beszolgáltatni, abban mi csak mint
egy beküldő vagyunk, őket is assecurálta volt az jó emlékezetű 
szultán Szulimán szabadságokban való megtartásokról, mi is arra 
erős hüttel lévén kötelesek, nincs annyi fejünk, mi azt meg ígér
hessük s az ellen cselekedhessünk; nekünk csak annyi adót szol
gáltatnak be, az minemőt az portára beküldünk, azon kivől 
nekünk annyi nem marad, melylyel fizethessünk szolgáinknak, 
udvarunk népének s egyéb rendbeli szükségünknek megfelelhet
nénk, hanem magyarországi jószágink jövedelmével is hol egy, 
hol más kereskedés által kell végben vinnünk. Hiszem jobb 
hatalmas császárnak is, hogy mostani adaja az országnak be
menjen minden esztendőben, mintsem az adónak megtöbbülése
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miatt elpusztulván az ország azt se szolgáltathassa be s annyi 
restantia maradna rajta, mennyi azelőtt volt, az jó emlékezetű 
szultán Szulimán atlinaméja is bántódást szenvedne, másokat is 
megbotránkoztatna s idegenítene ő hatalmasságától.

Kegyelmed azért az vezért ő nagyságát megkövetvén 
jelentse meg, magunktól meg nem merjük soha próbálni, hanem 
mivel mi mellénk az ország tanácsokat rendelt, kiknek hírek nél
kül nem cselekedhetünk, az országnak is engedtetett (!) volna az 
régi atknamé szerént az régi adóra, megjelentjük hatalmas csá
szár kévánságát, ők lássák, mi beszolgáltatjuk, ha annyi adót vet
nek fel, kiből az is kiteljék, ha arra lépnek, kit mi nem hihetünk, 
meg kell azt nekünk gondolnunk igen, az ország mi reánk ne vet
hessen s minket ne kárhoztathasson.

Az mi penig az más dolgot illeti, arról mi már kegyelmed
nek eleget írtunk, parancsoltunk s értésére is adtunk kegyelmed
nek, mind az pénzt s egyéb ajándékot beküldjük s az ezüst 
művel eddig be is indultak, s az pénzből is, mi úgy reméljük, 
nem leszen fogyatkozás, noha nem tagadhatjuk, ellenkezőt nem 
látnánk az ellen, kivel (így) minekünk mind az vezér levelében igír 
s kegyelmetek által is értenünk ad ; mert az segítség meg sincs, 
gonosz akaróinknak sohonnét distractiót nem csinálnak, magunk
nak is határt mutatnak, az jó alkalmatosságot el akarják tőlünk 
veszteni, kivel ez vármegyéket megtarthatnánk,  ̂ ha békéllenünk 
kellene, azt is hamarébb végben vihetnénk. Örömest hatalmas 
császárnak is olyan levelét kévánnánk venni, az minemőt az 
vezér írt vala deczemberben, kinek mássát kegyelmednek ugyan 
be is küldtük vala tudósítván bőven mindenekről kegyelmedet.

lm mi azért az vármegyéket hétfőre várjuk hozzánk az 
városok követivei együtt, azon igyekezünk lenni, az vármegyék
ről is egy vagy két követ menjen be posta módon kegyelmed 
mellé; ha lehet, azon legyen kegyelmed, haladjon az ajándéknak 
bemutatása, hadd érkezhessenek ezek' is be. Erről mi kegyelmed
nek nem régen innet is bőven írtunk s bővebben nem írunk. 
Keménységünk az, Sebessi Pétert derekas válaszszal fogják hoz
zánk bocsátani s kegyelmed is meg fog mindenekről informálni, 
az ki igen is kévántatik; az császár követét is mivel biztatják, ki 
szükség volna értenünk, mert német császár részéről igen biztat
ják magokat, kiről az cancellarius mit írjon Lónyai uramnak, 
ím mássát küldtük kegyelmednek. Minap az császár intercipiált 
levelét megküldeni kegyelmednek megfelejtkeztünk volt, azt is 
mostani alkalmatossággal ím kegyelmednek megküldtük, kitet
szik belőle, noha akkor nagyobb örővel valának ellenünk, mind- 
azáltal mégis kévánták volna végben vinni az békességet velünk, 
annál inkább most, az mikor gyarlóbb állapottal vannak.

Istennek áldásából mi most is tűrhető állapottal bírunk.
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Az mi hadaink Liptóban vannak, ki egyik az Kassához tartozó 
vármegyék közül; hirdetik, Pukhan uram meg akarja őket pró
bálni reájok való gyülekezetekkel, vigyáznak hadaink is, ha 
nekik való leszen, isten áldásából nem múlik el rajtok; ha pedig 
nekik való nem leszen, hátrább fognak nyomulni előttek.

Kegyelmed az ottbenn való várakozást tűrje békével, nem 
veszti el jutalmát sem mi előttünk, sem hazája előtt. Adja isten, 
lássuk szerencsés órában rövid nap kegyelmedet. Datum Zboró 
die 9. Februarii, 1645.

Gzím: hiányzik.

Egykorú másolat Battliyány-köny vtár 5. IV. 5. 9Í>.

V III. 1645. f e b r u á r  20.
Az úristen ö felsége sat.
1. die praesentis mensis írt levelét, kit Rákóczy György

nek írt kegyelmed, ez elmúlt estve vöttük vala el. Maurer 
Mihályt hogy Kákóczy György beküldje, ha ugyan szükséges, 
megparancsoltuk neki. Mi ő általa is egyéb választ nem tehe
tünk annál, melyet kegyelmednek Zborórűl megírtunk. Az ezüst 
mívet is ám viszik s úgy tudjuk, ma 16 napja, hogy Foga- 
rasból elindították, az többinek is meg kell lenni az mint mi 
ígértünk; de igazán írjuk kegyelmednek, mi igen megütköztünk 
az vezér írásában, mert egyfelől azt írja, hogy valamint kegyel
metek Maurerrel beadta kívánságunkat, az szerént megleszen 
az athnamé is adva mindenekben, az mi kívánságunkban penig 
ott volt az is, hogy az mely része Magyarországnak az német 
kezénél maradna is, megengedjék, sőt reá segítsenek elegedendő- 
képpen, azoknak is . . .  . szolgálhassunk mind lelki testi szabad
ságoknak helyreállatásában, most penig határt mutatnak; és 
így ha az mi ígéretünknek beküldése tovább haladna is vagy 
haladott volna is, mi nem volnánk az okai; ím ezekben az vár
megyékben is nem akarnak úgy protegálni, az mint ígérek s mi 
is kivánnók. Ónodból is, juthat kegyelmednek eszében, bőven 
írtunk vala. Istenre kénszerítjük kegyelmedet, szép illendő 
módon, engedelmesen adja érteni az vezérnek mindeneket s 
könyörögjön, az mi kívánságunkat s magok Ígérete szerént is 
adja experiálnunk és ne ütközzenek meg mi rajtunk sok keresz
tyén királyok s fejedelmek s idegenséget ne szerezzen nekünk 
az porta ellen, vajki igen vigyáznak azok arra, mint állja s effe- 
ctuálja azt az porta, az kinek mit ígér és fogad. El is távoztassa 
kegyelmed édes Seredi uram, ne vethessék kegyelmedre, nem 
mondta volna meg kegyelmed s nem értették.

Az több dolgokról mivel kegyelmednek eleget írtunk, mi
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most azt elő nem hozzuk, csak azokra kegyelmed viseljen szor
galmatos gondot s vigye jő hasznos végben, leszen mind mit 
megköszönnünk s mind penig meghálálnunk, kit el sem akarunk 
múlatni s felpdékenségben bocsátani.

Az ittkinn való hírek s állapatok ezek: Torstenson min
den bizonnyal Csehországban vagyon s naponként hozzánk erre 
Morva felé közelget, egyáltaljában 9000 lovassá, 16,000 gyalogja 
40 álgyúja vagyon. Császár ő felsége is valahol minek szerét 
tehette s teheti, Prágához és Pilsnához gyűti, maga is circa 2. 
Februarii tájában Prágában volt; Gallasnak 15,000 emberből 
hadát az generál totaliter dissipálta magát Magdeburgumban 
szorítván, most is Kiniksmark obsideálja, ha eddig meg nem 
vötte, mivel már is nagy éhség volt az városban; Holsatiában 
óbester Frangel az dánusnak egy rész hadát dissipálta in mense 
Decembris; most négy helyről is bizonnyal írják, megbékélt 
volna az svecusokkal, ki ha így leszen, azokat az hadakot is ide 
alá hozzák Torstenson mellé.

Az lengyel király ő felsége *) az mautuvai herczeg leányát 
vötte el, kiért rövid nap érte is mennek.

Pukhamot is hogy mind hadastól Morvában vitték volna, 
mind ez elmúlt estve s ma is írák, ki ha így leszen, itt Magyar- 
országban mi ellenünk semmi had nem leszen egyéb, az kik 
várakban lesznek; ha elvitték, nyilván nagy szükség kénszerí- 
. tette ő felségét. Az mi hadaink Rosomberk táján voltak még 
eddig istennek hála jó állapottal, az nagy hó és sáros utak miatt 
nem férhettek Pukham uramhoz, ezek is utánna fognak nyo- 
makodni.

Az lengyel király kiadott propositióiban arra inti az 
vármegyéket, látván a svecusoknak ilyen szerencsés előmenetele
ket, jó volna örökös velek való békességről gondolkodniok, 
némelyek azért úgy elmélkednek ez alatt, latitat anguis in herba.

írják azt is, hogy brandenburgi elector is letévén az neu- 
trálitásságát már declarálta volna magát ellenségévé ő felsé
gének.

Az nagy-szombati tracta az vármegyéken forog, az mi 
részünkről csak azokat bocsássuk ki kezünkből, nekünk is bizony 
annál is többet ígérnek, az miről kegyelmedet Sebessi Péter 
által tudósítottuk vala

I tt  való consultatiónknak (így) az vármegyékkel együtt 
ez héten leszen legderekasban; mint fognak concludálni, kegyel
mednek hírré teszszük.

Az minemű újabb parancsolatot ez elmúlt karácson havá
ban avagy talám novemberben az porta Máté vajdára adott volt,

*) I tt e két szó dux nevers i következik, tie érthetetlen.
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hogy újabb 1000 lovast adjon, megküldtük volt ugyan neki, de 
egyet sem ada; jó volna kegyelmednek az vezértől reája egy erős 
parancsolatot szerzeni császár neve alatt, adná meg s küldené 
ki mellénk haladék nélkül, az mellett szerzene oly parancsolatot 
is reá, Havasalföldében fogadhatnak (így) hópénzünkre 500 lovas 
kurtánt, kiben az vajda akadályt ne merne csinálni.

Kegyelmed bízvást megmondhatja, már jű Torstenson mel
lénk s nemsokára el is fog érkezni derekas erővel; mi is azon 
leszünk, követek menjen be az portára.

Istennek hála, tűrhető egészséggel bírunk, kit kegyelmed 
felől is kívánunk hallani. Az mely szegény magyar raboknak 
elviteléről nem régen írtunk kegyelmednek, kiket az Kassához 
tartozó vármegyékből elvittek, legyen érte kegyelmed, szerezzen 
erős parancsolatot, adnák ki, bocsátanák el, s az Kassához tar
tozó vármegyékben levő falukat is ne kénszerítenék hódolásra, 
némelynek (!) summájok feljebb verésére, sőt lenne engedelemmel 
nékik, kiváltképpen az Sajó, Kima, Boldva, Hernád mellékén való 
faluknak s városoknak. Adja isten sat. Datum in civitate Barth- 
phae 20. die Februarii, anno 1645.

f i. Rakoczy m. p.
Czim: Generoso Stephano Seredi de Görcsön sat.

Eredeti Kakóczy kezével. Batthyány-könyvtár ~>. IV. 5. 117.

IX. 1645. m á r c z i u s  ?>.
(ienerose domine, frater sat. Servitiorum nostrorum sat. 

Isten minden szent áldásit terjessze kegyelmedre sat.
Maurer Mihály uram az minemű szóval való izenetet ho

zott az fényes portárúi az mi kegyelmes urunknak ő nagyságá
nak, az ország szokott adajának ötezer aranynyal való megneve- 
lése felől, nekünk, kik mostan ittbenn az országban vagyunk, 
tanácsrendeknek értésünkre adta az mi kegyelmes urunk ő 
nagysága kívánván ő nagysága kegyelmesen érteni ebből való 
tetszésünket. Kihezképest gondolhatjuk, hogy netalám ezen do
log kegyelmednek is az hatalmas császár fényes portáján eleiben 
adathatik. Holott azért az országnak szokott adaját sem az mi 
kegyelmes urunk fejedelmünk ő nagysága ország consensussa és 
végezése nélkül nem nevelheti, sem mi, kik ez országnak elsőren- 
dei közül vagyunk, ehhez ország nélkül szólni sem merünk: ke
gyelmedet intjük szeretettel írásunk által, hogy ha ez dolog 
kegyelmed előtt leszen, ebben magát úgy viselje, hogy az ország
nak ebből kárt ne tegyen. Holott azért ezelőtt való bódog emlé
kezetű hatalmas császároknak az mi eleink fényes köntösökhöz
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ragaszkodván mind adajok . . . *), egyéb szép szabadságok felől 
szentül adatott athnáméjokkal meg[erő]sittettenek és abban meg 
is tarttattanak, hatalmas császárnak kegy [elméssé] ge felől való 
várakozások kívül esnék az, ha oly súlyos dologgal, szabadságok 
ellen terheltetni kezdenének, kit ha ez országbeli három nemze
tek mostan érteni fognának, hogy adaj oknak megnevelését kí
vánja az fényes porta, netalám ez mostani hatalmas császárunk
nak való szolgálattúl és hadakozástól is igen megidegenednének. 
Mert hatalmas császárunknak ez mostani elkezdett dolgunkban 
segétségét és császári kegyelmességét reménli az ország inkább, 
mintsem adajoknak megnevelésével való sanyargatását. Éltesse 
isten kegyelmedet sokáig jó egészségben az mi kegyelmes urunk
nak és édes hazájának szolgálatára. Albae Iuliae die 3. (!) Mar
tii, anno domini 1645.

Generosae dominationis vestrae
fratres et amici ad 

serviendum paratissimi.
-4 levél homlokán: Pur literarum ad f nitidam imperatoris turearum 

portam missarum a [dominis] consiliariis generoso domino Stephano Heredi, 
ex benigna illustrissimi domini domini principis nostri clementissimi com
missione.

Batíhyánv-könyvtár TV. “>. Sir».

X. 1645. m á r e z i u s  10.
Alázatos szolgálatomat sat.

Xagyságod 11. s 13. Zboróról írt leveleit 7. Martii alázato
san vöttem, az ciprákat (így) is megfordítottam kegyelmes uram, 
nemcsak egyszer, de ugyan sokszor megolvastam, nagyságod ke
gyelmes parancsolatját megértettem.

Az mint kegyelmes uram 2. Martii nagyságodnak megírtam, 
rz német követtel szemben lön császár 7. praesentis az elbucsu- 
?ásra. Úgy vagyon kegyelmes uram, velem akart ő hatalmassága 
dőbb szemben lenni, abból nagyságodhoz akarta kegyelmességét 
untatni, hogy előbb leszen az nagyságod követével szemben, 
rogy sem német császár követével, de hogy kegyelmes uram nem 
őn nekem mivel felmennem, elmulék, az mint ezelőtt is nagysá
godnak megírtam. Csak könnyő válaszszal bocsátják az német 
jövetet: első, az Ozmán passával való végezések semmiben mű
ik, nem acceptálja hatalmas császár; másik, mivel nagyságodra 
sokat vádoskodott az német, arra az az válasza, nincsen nagysá
godhoz semmi köze német császárnak, nagyságod dolgait ne

*) A kipontozott hely kiszakadva.
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igazgassák ők, és valami most nagyságod kezénél vagyon Kassá
hoz, melyet most nagyságod bír, ahoz közit soha ne mondja, 
abban nagyságodat mindenek ellen meg akarja hatalmas császár 
oltalmazni; 3. az Zsitva-torokban való végezés szerént minden 
húsz esztendőben az kétszázezer forintot beszolgáltassák az por
tára, ha nem cselekeszik, gondot visel hatalmas császár arról.

Az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént audientiát 
szonetten sollicitáltam az fővezértől ő nagyságától, de nem akart 
velem szemben lenni, azt izente, nem mer velem szemben lenni, 
fél cs ászártól, hogy ő az oka, hogy nagyságod csak szóval tartja 
az p o'" tát, mert bizonnyal mondotta császárnak az fővezér, hogy 
most az ezöst mível egyött beköldi nagyságod az hatezer tallért. 
Azt az akadályt kegyelmes uram vetettem az gallus oratorra ; azt 
is mondottam kegyelmes uram, nagyságod értésére adtam, hogy 
nem adta meg az gallus az summát, ele ő nagysága abból meg 
nem fogyatkozik császár ő hatalmassága előtt, csak az vezér ő 
nagysága is meg ne fogyatkoztassa nagyságodat, az mint ő nagy
sága magát ajánlotta. Ezeket kegyelmes uram Réti uram és 
Zoliikéitól (így) izentem az vezérnek, mivel magammal nem akar 
szemben lenni. Most is kegyelmes uram ajánlja az vezér magát 
nagyságodnak. Réti urammal is nem leszen az vezér szemben, 
Ali aga által izenget; nagyságodnak Ali aga jó akarója, az vezér
nek minden tanácsa az. Izentem kegyelmes uram azt is, hogy 
hogy adhat ő nagysága annyi summát, most is ő nagyságához kö
zel az német király hada, jól épől, nagyságodnak csak szível 
kell nézni, nagyságodat tartóztatja az porta, nagyságod hatal
mas császár birodalmát akarná terjeszteni. Az vezér arra kegyel
mes uram azt mondja, ahoz is leszen még ödő. Én kegyelmes 
uram úgy veszem eszemben, valameddig az svét alább nem jön, 
követét ide be nem köldi, aval nem végez az porta, nagyságod
nak feljebb való menetére sem szabadságot sem segítséget nem 
adnak. Mikor isten arra való alkalmatosságot enged, hogy csá
szárral, vezérrel szemben lehetek, bizonyoson végére megyek, mi 
szándékok. Eléggé izeném kegyelmes uram az vezérnek, nem késik 
az svét követ, bejön; azt mondja az vezér, már meg sem mondja 
császárnak, mert sokszor mondotta mind ez ideig is, elmúlt; 
mondom kegyelmes uram, ha nagyságod is közeljebb mehetne 
eleiben, hamarébb eljöhetne követek, német császár is hamarább 
beköldené adaját; arra kegyelmes uram azt mondja, ő tudja, ha 
köldi vagy nem, gondot viselnek rejájok.

Nagyságodnak kegyelmes uram bizonnyal írhatom, igen 
megütközött az vezér, hogy nagyságod be nem köldte az hatezer 
tallért, igen is búsul, fél császártól, mivel igen hertelen elméjű 
ember az császár. Nagyságod kegyelmesen megbocsásson nekem, 
bízón nem magamért, hogy itt kell mulatnom, írom nagyságod-
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nak, mert csak nagyságodnak szolgálhassak, nagy munkát is 
felveszek s vennék, de az minemő változó állapot itt most vagyon, 
az császár is micsodás természetei, féléi, hogy nagyságodnak aka
dálya ne tanálkozzék, ha nem perestálja ( í g y )  az mit nagyságod 
Maurel ( íg y )  uram által megígért, én általam is, noha kegyelmes 
uram én mindenkor limitatiót töttem az ígéretben, melyről bi- 
zonságom Réti uram. Az nagyságod törökéi íratott levelét 
vezérnek mikor megadtuk, abban is nagyságod megírta, oly 
bizonnyal elhitték mind vezér, császár, hogy fogyatkozás nem 
leszen az dologban, az atnamét és egyéb ajándékot kegyelmes 
uram most is ígérik megadni. Maurel Mihály uramot kegyelmes 
uram ide he egyébért ide nem várta az vezér, hanem mivel ő 
kegyelmét köldette nagyságodhoz, azt gondolta az vezér,/ hogy 
nagyságod ő kegyelmétől köldi be az pénzt, ajándékot. Én ke
gyelmes uram megizentem az vezérnek, ha itt volna is annyi, ha 
itt leszen is az pénz, addig be nem adom, míg az atname jól 
nem leszen, Zölíikártól izentem kegyelmes uram. Magyarország
ból ha jött volna valami főember, úgy jobb lőtt volna, de ha nem 
jöhetne is, végben vittem volna én magam is kegyelmes uram, 
csakhogy nagyságod levele kivántatnék császárnak, vezérnek is.

Beniczki Mihály uramat és az nagyságod társzekerét akar
tam kibocsátani kegyelmes uram, kérettem bujurdit vezértől, azt 
izente, oltalmazza isten, hogy adna, micsoda híre volna annak. 
Az magyarországi főember is, mind az társzekér kiment, mert 
kegyelmes uram Beniczki uramat itt magyarországi követ gya- 
lánt ( í g y )  tartják.

Sebesei Péter uramat kegyelmes uram tartóztatám a végre, 
hogy ő kegyelme által minden bizonyos dolgok felől tudósítsam 
nagyságodat, mivel az vezér mind azt mondotta: hadd jöjjön be 
csak az ígéret, a mellett mindent tractálhatunk hatalmas csá
szárral, jó végben vihetönk. Immár az nagyságod kegyelmes tet
szése, mit fog cselekedni. I tt  immár valamig nagyságod be 
nem köldi az pénzt, avagy nekem mit fog nagyságod parancsolni, 
semmi dolog végben nem megyen, nem is lehet sollicitálnom, 
mindazáltal kegyelmes uram az vezért ( í g y ) ,  azon leszek, el ne 
idegenedjék nagyságodtól.

Az német követet is egynéhány napig megtartóztaták ke
gyelmes uram, Zölfikár hittel mondja, a végre, hogy ha ez ödő 
alatt beköldené nagyságod az ígéretet, bizonyosban meghagynák 
az német követnek, nagyságod kezénél levő tartományokra csak 
ne is tekintsenek gonosz végre. Mihent kegyelmes uram leszen 
alkalmatosság, hogy vezérrel szemben lehetek, valamit nagyságod 
nekem parancsolt, abban semmit nem hagyok, el is nem mulatok, 
teljes erőm szerént igyekezem nagyságodnak hasznoson szolgál
nom ; ha mi oly dolog tanáltatnék, melyről nagyságodatkellene
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tudósítanom, el nem mulatom. Hadra való készöletek kegyelmes 
uram igen nagy vagyon, mégis az a hír, Maitára mennek; az 
mely hadok szárazon megyen, itgy mondják Sofiához szállnak, ott 
költöznek hajókban. Isten ő felsége sat. Datum Constantinopoli
10. Martii, 1645.

Nagyságodnak
alázatos szolgája 

Seredi István m. p.
P. S. Az gallus orator kegyelmes uram választ írt az 

követ urnák, nagyságodnak is írt, melyeket nagyságodnak meg- 
köldöttem.

Czím : nincs (n fejedelemnek írva).

M m 'lc ti J íM ttli .-k táv . Γ>. IV . Γ». 94.

NI. 1645. m á r c z i u s  13.
Az úristen sat.
Látjuk, kegyelmed mit írjon Rákóczy György hunknak 

18. die Februarii az portáról írt levelében, s meg kell vallanunk, 
ha az francus ágenshez nem bíztunk volna, úgy provideáltunk 
volna mi mindenekről, az miatt kegyelmednek se várakozása s 
búsulása nem lőtt volna. Meg kell már várnunk, mi választ teszen 
az itt nálunk levő galliai király követének, s ha ugyanazon rosz- 
szaságban kezdené magát viselni, úgy viselünk gondot, éjjel 
nappal kezében juthasson kegyelmednek, az mi kívántatik. Hogy 
az napokat számlálják, nem csudáljuk, de bízón akarnánk igen 
mi is, ha meg nem kezdenénk csalatkozni ígéretekben.

Mi megküldtük vala Budára is hatalmas császárunk pa
rancsolatját, kire az vezér csak ollyan választ tö t t : az 7 várme
gyére tartozik s abban meg is akarnak oltalmazni; az fővezér 
penig nekünk azt írja, valamennyi vármegyék Kassához tartoztak, 
abban oltalmaz hatalmas császár; s ha más parancsolatja nem 
leszen az budai vezérnek arról, hizon semmit sem cselekedik. Mi 
úgy veszszük eszünkben, most német követek is voltak nála, nem 
is üres kézzel. Az rablástól is nem akarnak megszűnni. lm  csak 
7. die praesentis egy Perén nevű falura, ki vagyon Ujvármegyé
ben, melyben Kassa is vagyon, reá mentek az egriekben, 2 embert 
megöltek, 5 avagy hatot elvittek, most írattunk mind Budára, 
Egré (így) felölök. Ezeket mi itt szemmel látván, nem csudál- 
hatná senki, ha mégis halogatnánk az mi részünkről praestálni, 
míg onnét is valóságot nem látnánk. Azért kegyelmed ezeket is 
adja értésére az fővezérnek, s szerezzen az budai vezérre erős 
parancsolatot, ne csak az 7 vármegyében, hanem az többiben is, 
kik Kassához tartoztak, az ő nagysága írása szerént, oltalmazza-

48*
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iiak, s legyen szerdái’ az egri passa s parancsoljanak is, az rab
lásoknak is hagyjanak békét, s az kiket .elvittek is bocsássák el s 
büntessék meg az kik cselekedték. Mi haszna, ha így akarnak 
cselekedni, az mi az portára való adandó ajándékunknak. Az 
istenre kénszerítjük kegyelmedet édes Seredi uram, illendő mó
don, jó alkalmatossággal adjon mindeneket érteni az fővezérnek, 
s mivel Zendrőt obsideálni akarjuk, parancsolnának rígy az bu
dai vezérnek, Esztergom felől csinálnának distractiót az német
nek s túl az Dunán is.

Torstenson minden bizonnyal Csehországban vagyon Lait- 
mericznél, az ő felsége hada Prágában s ottan körűi, ha mindkét 
félnek kedve leszen hozzá, ha eddig meg nem víttak is, rövid nap 
megleszen köztök. Torstensonnak ki 12, ki 15 ezer emberét 
mondja lenni, az ő delségeét 18 ezernek. Rövid nap bizonyost 
fogunk hallani, mert vissza nehezen megyen az generál.

Az lengyel király az hispaniai király követét vékon válasz- 
szal bocsátotta el, Yarsván egy hétnél tovább nem mulatott. 
Ugyan Galliából akar az király házasodni. Nekünk is sok jó aka
róink vannak Lengyelországban; valóban becsülettel látta az 
király s minden rend hokmesterünket (így), holnaphoz 2 hét az 
gyűlés vége, már meg fog nemsokára jűni ő kegyelme is. Mi 
istennek hála, most is tűrhető egészséggel bírunk. Adja isten, ke
gyelmedet is lássunk rövid időn szerencsés órában, amen. Datum 
Ungvár 13. die Martii, anno 1645.

G. Rakoczy m. p.
Asszonyom tanulván meg újabban, serio parancsoltunk, az 

jószághoz hozzá ne nyúljon, kivárja kegyelmedet Perneszi (!); 
ezután is ittbenn való dolgaiban, az miről megtanálnak, kegyel
mednek gondot viselünk, hogy kegyelmed kárban ne essék.

Mikor mi kegyelmednek volnánk, bizon reá emlékeztetnénk 
az fővezért ígéretére, mikor kegyelmetek beadta volt az írást, 
nekünk is penig azt írja az vezér, hogy azt fogják praestálni, és 
úgy, az mint kegyelmetek beadta, kinek mássát Ónodból meg is 
küldtük kegyelmednek, akkor se az 5000 arany nem forgott fenn, 
sem egyéb alkalmatlan kívánságok. Az mely levelet Zboróról 
írtunk is, arra is kegyelmednek választ kellene sollicitálni.

C'zím : a szokott Sémiinek.

Eredeti a fejedelem írása, Batth.-kvrár 5. IV. 5. SS.

X II. 1645. á p r i l  2.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Isten ő 

felsége nagyságodat jó szerencsés hosszú élettel áldja meg.
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Zbor[ró]ról 4. Mártii írt nagyságod méltóságos levelét 
item 30. Martii alázatosan vöttem, abban való nagyságod paran
csolatját megértettem. Az gallus agens kegyelmes uram csak
ugyan úgy viselte magát, az mint nagyságodnak ennekelőtte 
megírtam. Hanem tegnap, úgymint prima Aprilis hivatá császár 
az fővezért, kérdette: hol vannak az magyar követek? Az erdélyi 
fejedelem követe, mondotta kegyelmes uram az vezér, itt vagyon 
hatalmas császár. Hát miért nem hozatod fele vele az ígéretet, 
az húszezer tallért és az több ajándékot? Mondotta kegyelmes 
uram az vezér: még nem érkeztek be vele, most is izente az 
követ, hogy írt az ura, mentői hamarább lehet, beküldi. Mivel 
kegyelmes uram kétszer is az szerint, mint nagyságod paran
csolta, követtem ő nagyságát az vezért az ajándéknak későbben 
való beérkezése felől, az császár kegyelmes uram megharagutt 
az vezérre: mennyi ideje immár szóval tartotok, az német király 
követét is csak elmulattatád velem. Mert azt elbocsáták kegyel
mes uram 29. Martii csak ugyan olyan válaszszal, az mint nagy
ságodnak megírtam, többire mind semmi válaszszal. Az nagysá
god felől való izeneten kivűl mondotta kegyelmes uram császár: 
talám csak játszotok velem; úgy láss vezér az dologhoz, hidd el, 
megbúsultatsz. Az vezér kijött az divänban nagy búsulva, mind
járást csauszokat kettőt, hármat is egymás után küldött Zölfi- 
kárért és Rétby uramért. Ezek felmentek kegyelmes uram csú
csár divanjába, mind az vezérek ott voltak, az kazeskerek is, 
Zolii kár oda bement, mondott neki az vezér: no te vén hazug 
ember tudsz-e még több hazugságot gondolnod ? hol az Bőjtelő 
hónapnak 2. napja ? attól fogvást mind szóval tartál, az te sza
vad után én is hatalmas császárt. Több szók is voltak kegyelmes 
uram, de csak Zölfikárnak; Musza passa, Juszuf passa csak 
lehajtották fejeket, behunyták szemeket, úgy ültek. Azok az pas- 
sák nagyságodnak jóakarói. Mondotta kegyelmes uram az vezér : 
eredj, menjetek alá az kapikihajával együtt, mondjátok meg az 
követnek, úgy készüljön, kedden szemben leszen császár vele, az 
császárnak való ajándék épen meglegyen az húszezer tallér az 
ezüst mível együtt; felnyissa az követ az szemét, mert eszére hoz
zák. Az öreg vezérek súgtak az fővezérnek, csendesedett, mon
dotta: igen megbúsult, mivel császár kemény szóval szól neki. 
Zölfikár aga Réthy urammal élj övének, megmondák nekem az 
vezér izenetit. Bizony dolog kegyelmes uram, mind poklok ezek; 
de mondám Zölfikár agának, Réthy uramnak: menjen vissza 
kegyelmetek, mondja alázatos szolgálatomat az vezérnek ő nagy
ságának, az én kegyelmes uramnak nem oly reménysége vagyon 
hatalmas császárunkhoz, hogy annyi pénzért ő hatalmassága ne
hézségét mutatná ő nagyságához, holott ő nagysága az én 
^kegyelmes uram most is éjjel nappal abban fáradoz, mint tér-
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jeszthesse ő hatalmassága birodalmát; nam ki sok szem néz az 
én kegyelmes uramra, mint viseli az porta magát ő nagyságához,, 
az kiknek szándékok volna is ő hatalmassága fényes árnyéka 
alá hajtani fejeket, eféle dologból idegenséget vesznek inkább, 
hogysem mint édesednének az portához. Többet is ehez illendő
ket izentem kegyelmes uram, Zölfikár úgy sirt kegyelmes uram 
mint egy gyermek. Elmenének kegyelmes uram, szemben lőttek 
az vezérrel, megbeszélgeték ű nagyságának izenetemet, megcsen
desedett, mondotta: látja isten, nagyságodnak jó akarója, csak
hogy fél az császártól, neki is életében j á r ; mondotta: igyekez
zem szerét tenni, íirtassa[m!] az gallust, azonban beszél az 
császárra], azon leszen, elhalássza az velem való szemben léteit. 
Az mennyi nálam volt tallér, evei kénáltam kegyelmes uram, de 
azt mondja az vezér, ő bizony meg nem meri mondani csá
szárnak.

Ma ismét felküldöttem vala kegyelmes uram Réthy uramat 
Zölfikárral az vezérhez, izenvón, adjon (!) szót császárnak, még 
elvárják 10. napjáig praesentis. Izente kegyelmes uram az vezér: 
csak az császár számára legyen meg épen az húszezer tallér, 
az magáé és több vezéreké elhaladhat, elvárják ők.

Ezalatt kegyelmes uram elküldöttem ismét az gallushoz, 
izentem, lássa, ha ő miatta mind az ura, az több confoederatu- 
sok ilyen nagy kárt vallanak. Nagy esküvéssel mentette magát, 
nem teheti szerét, mégis ad négyezer tallért. Immár kegyelmes 
uram tizenhat ezer tallér készen leszen császárnak, négyezer 
kellene az vezérekén kívül, maga is gallus orator s mind az hol
landus izentek ez mai napon, hogy ne vegyem tréfára. Kegyelmes 
uram, az oláh kapikiha is most vala nálam, divanból jött, ő is 
mondja, hogy nem kellene megharagítani császárt. Azok kegyel
mes uram csak szók, magam állapotjára bizony én semmit sem 
hajtok, csak nagyságod dolgaiban fogyatkozást ne vallanánk. 
Mindazáltal kegyelmes uram nagyságodra semmi nehézség nin
csen még eddig. Az vezér immár sokszor izente nekem kegyelmes 
uram, nagyságodon múlik minden dolog, mert ha nagyságod igé- 
reti szerént tempestive beküldötte volna császárnak való igéretit, 
az portán is nagyságod kévánságira jó választ adtak volna: most 
is Ígérik kegyelmes uram mind athnamét, segítséget. Az némettel 
is nagyságod kedvéért nem végezett semmi derekast. Én kegyel
mes uram sokszor megizentem az vezérnek, az mint ő nagyságá
nak mind írásban beadtuk, mind szóval megmondottam ő nagy
ságának, azon ütközött meg nagyságod, hogy határt mutatnak 
nagyságodnak, meddig menjen nagyságod. Az volt az nagyságod 
kévánsága, az mely rész Magyarországban német császár kezé
nél vagyon is, azok is hatalmas császár oltalma alá akarnának 
folyamodni, nagyságodtól kévánák, hogy oltalmazza nagyságod
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azokat is mind lelki testi szabadságokban, nagyságodat ne 
határoznák, sőt adnának elégedendő segítséget nagyságod mellé. 
Arra kegyelmes uram azt mondja az vezér, valami leghaszno
sabb s jobb nagyságodnak, azt végezné császárral, csak volna 
mi mellett szólni. Semmit kegyelmes uram el nem mulattam, 
valamit nagyságod parancsolt hogy megmondjak, ezután is, mihet 
(ifiy) vezérrel, császárral] szemben lehetek, bizonyságom kegyel
mes uram tíétliy uram. Úgy vagyon, nem maga az vezér, hanem 
Ali aga mondotta, de az vezértől jött ki, az felső írásomra ho
zott választ: most az fejedelem mit írogat, az füst (!) alatt csapja 
el az Vág vizéig, ha isten az ödőt kinyitja, még tovább kell 
tekinteni; Zölfikárnak beszélette Réthy uram jelenlétében. Biz
tatnak kegyelmes uram jó válaszszák Parancsolja nagyságod, 
akármint rijagassanak, de meg ne ígérjem az ö te z e r  *) a r a n y a t .  
Eleget hallottam kegyelmes uram én riagatást, megmondottam 
már egyszer, amellől nem állok el.

Az mint azelőtt is nagyságodnak írtam, igen nagy készü
lettel vannak, bizonnyal Maitára, immár mennek is kegyelmes 
uram az szárazon az hadak, az tengerpartra gyűlnek, az honnét 
Maitára mehetnek; maga kegyelmes uram császár nem megyen, 
sem az fővezér, immár bizonyos, silictar passa, Kenán passa és 
Musza passa megyen az hadakkal, szent György nap után mind
járást indulnak az hajókkal, megrakták ágyukkal, éléssel őket, 
csak indulni kell immár velek. Az vezér kegyelmes uram nagy
ságod levelére hogy választ nem írt, azt mondja, abban is nagy
ságod megírta, beküldi az ajándékot, egy alkalmatossággal akart 
választ tenni nagyságod levelére. Én kegyelmes uram váltig 
hallgatózom, de semmi idegenséget nagyságodhoz nem vehetek 
eszemben, az portának csak ez vagyon közben, az ajándék dolga. 
Ha isten ő felsége kegyelmes uram szerencsét parancsol, azon 
leszek, minden bizonyos és jó válaszszal mehessek nagyságodhoz. 
Isten ő felsége nagyságodat éltesse sat. Datum Constantinopoli
2. Aprilis vespere, 1645.

Nagyságodnak
alázatos szolgája 

Seredi István m. p.
P. S. Kegyelmes uram, ugyan nem igen emlegetik az öt

ezer a r a n y a t ,  az gallus orator sem adott volna több pénzt, de 
meghallotta, hogy haragszik császár.

C’z í r n : nincs.

Teredet].

*) ·A <tursi V hetük titkos jegyek.

L E V EL EK  ÉS OKIRATOK.
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X III. 1645. á p r i l  13.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat.
Ide be, kegyelmes uram, micsoda állapatbau vagyok, nagy

ságod megértheti az urunknak ő nagyságának írt levelemből; 
úgy tetszik, kegyelmes uram, ha volt volna mivel császár s vezér 
eleiben mennem, jobb aránt esett volna minden állapat; ha meg 
nem változtatják beszédeket, kegyelmes uram, most jónak ígéri 
magát császár ő hatalmassága s mind az vezér. Immár csak 
adhatnám meg az vezérek ajándékát is, azok is mind jó akarat
tal ajánlják magokat, de semmit nem vihetek nekik, csak az 
szép szóval tartom őket; bizon szinte más nevem kel előttük; 
itt, kegyelmes uram, az szép szó mellett adni is kell néha-néha 
keveset. Immár kegyelmes uram szinte elfogyott reménységem, 
hogy nem vihetek lovat az urunk ő nagyságának. Parancsolta ő 
nagysága jancsigot lóra való, aranynyal vert vékony szerszámot, 
paist egyet vegyek ő nagyságának, most vásárlóm azokat, de paist 
nehezen tanálhatok olyat, mint ő nagysága parancsolt; hoznak, 
kegyelmes uram ide, látni igen szépeket, de kit két-három ezer
talléron tartják, igen-igen szépek, nem ...........párost. Lónyai
Zsigmond uram számára is kegyelmes uram még nem tanálhat- 
tam lovat. Nagyságodat, kegyelmes uram, alázatoson kérem, egy 
órát küldettem ki, parancsoljon az órásnak, csinálja meg, még isten 
nagyságodhoz viszen. Én rajtam, kegyelmes uram, bizon semmi 
dolog el nem múlnék, s nem múlik, hogy nem sollicitálnám, erő
vel tőlük nem vehetek, szóval váltig rajtok vagyok, immár ugyan 
meguntak. Isten ő felsége nagyságodat éltesse sat. Datum in 
Constantinopoli 13. Aprilis, 1645.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István m. p.

Czim : 
iuniori sat.

Illustrissimo principi ac domino domino G-porojo Rakoczy 

Eredetije az orsz. levéltárban.

XIV. 1645. á p r i l  20.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Isten 

ő felsége nagyságodat sat.
Fejérvárról 7. praesentis írt nagyságod levelét 20. aláza

tosan vöttem. Értem kegyelmes uram, hogy két avagy másfél 
hét alatt be fogja ő nagysága indítani az császárnak ígért pénz
nek hátramaradott részét; a mit nagyságodnak megírtam, azt 
nekem be kelle adnom kételenség alatt, négy ezert más adott; az 
mint immár nagyságod érti, urunk ő nagysága Munkácsról
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nekem azt írta, minden bizonnyal securus lehet[ek] benne, 
hogy öt nap alatt ő nagysága megindítja az pénzt, alioz való 
biztomban valami volt magamnál is, oda adtam; mivel az vezér 
azt mondotta, hogy vele szemben voltam, valamint az fejedelem 
ő nagysága kíván s kívánt hatalmas császártól, mind megadja 
ő hatalmassága, csak az ő nagysága ígérete legyen meg, eddig is 
csak a miá múlt el, napról napra halogattam, maholnap elköldi 
ő nagysága, mert ő nagysága mindenkor azt írta, megköldi ő nagy
sága ; utolsó napra szorítanak, aztán fejemre parancsola az fővezér 
császár nevével; bizonnyal írom nagyságodnak, ha ő nagysága 
nem írta volna, hogy megköldi, ha az tengerben vetettek volna 
is, be nem adtam volna. Bizonyságom isten, azt mondotta az 
fővezér, ha ő nagysága jobban kereste volna kedvét császárnak, 
nem halogatta volna 1. februariustól fogva beküldését az ígéret
nek, eddig ő nagysága Posonban lehetett volna; itt, kegyelmes 
uram, nem úgy vagyon az állapat, mikor az követ valami dolgot 
proponál ura nevével, minden szavára akkor választ adjanak, 
császárra halaszt az vezér, azután egykor úgy ád valami választ, 
de akkor is nem mondja mind ki. Valamit ő nagysága nekem 
mind eljövetelemkor s mind írásiban parancsolt, semmit el nem 
mulattam, hogy az vezérnek ő nagyságának meg nem mondot
tam s nem sollicitáltam volna, de ő is mindenkor csak azt mon
dotta, hadd jöjjön az ígéret, a mellett mindent mondhatok hatal
mas császárnak, minden jó válasznak kell lenni; azonban az idő 
haladton haladott, az Bécsből küldött levelet, kegyelmes uram, 
melyet az az követe írt volt német császárnak, abban nincsen 
semmi igaz, az vezér nagy szavára mondá, nemhogy megbéké[l]t 
volna hatalmas császár az némettel, de többire csak semmivel 
bocsátották. Az mint megírtam ő nagyságának, sem határt nem 
mondottak, meddig menjen ő nagysága az német birodalmában, 
ha látják, hogy az német császár megmarad császárságában, 
meggyőzi az svecust, az némettel végez az porta, ha az suegus 
leszen diadalmas, avval csinál valami kötést, de Magyarországot 
hogy ő nagyságok elől más foglalja el, nem engedi az porta, 
tudniillik az svecusnak, hanem ő nagyságát segíti annak elfogla
lására. írja  nagyságod kegyelmes uram, hogy Kemény János uram 
által tudósítja ő nagysága nagyságodat, mi okért nem küldi ő nagy
sága meg az pénzt. Immár, kegyelmes uram, igazsággal írván 
nagyságodnak, azt akartam volna, magamat is megöltek volna, 
nemhogy beadtam volna császárnak az ígért pénzt; úgy látom, 
ő nagyságának nem volt ahoz kedve, hogy megadjam; soha 
nekem ő nagysága olyant nem parancsolt, hogy be ne adjam 
mindenkor azt, a ki kezemnél vagyon, ha parancsolja az vezér, 
adjam be; az több is benn lett volna, ha az gallushoz ő nagysága 
nem bízott volna. Értem, kegyelmes uram, hogy nagyságod
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böcsületes híveivel vígan mulatja idejét; adja isten nagyságod
nak jó egészségére, ezután is isten nagyságodat örvendetes álla- 
patban sokáig éltesse, vigasságát, örömét többítse ; bizony dolog,, 
kegyelmes uram, én sok bosszúval, gonddal, bánattal töltöm itt 
való üdőmet; végét adja isten ő felsége, kegyelmes uram, ennek 
is. Az liadak, kegyelmes uram, az kik szárazon mennek, immár 
mind eltakarodtak; az másunnat való gályák is mind mennek, 
ezek is négy-öt nap alatt elindulnak; az vezérek is az kiket oda 
rendeltek, immár megírtam, kik lesznek; úgy értem kegyelmes 
uram, most nem próbálják mentest Máltát, hanem Candiára 
mennek elsőben, bizony dolog nagy készülettel mennek. Higyje 
nagyságod, kegyelmes uram, itt az portán szintén az Szalánczi 
uram titulussá ragad reám, az itt való titulussá, úgymint Nalánczi, 
noha még mind forgatom magamot, de látom nem kerülhetem 
el, mindenképpen rajtam az szerencsétlen állapat; minap kimen
tem vala, kegyelmes uram, mezőre, az jobbik török paripám úgy 
megsántult, az lábára sem állhat, most orvosolják, biztatnak 
hogy meggyógyul de az törökök. Nagyságodnak, mint kegyelmes 
uramnak alázatoson megszolgálom, tudósítson, mihez tartsam 
magamat, én immár elfáradtam ez kétséges állapatokban. Isten 
ő felsége nagyságodat sok esztendőkig éltesse sat. Datum in 
Constantinopoli 20. Aprilis vespere, 1645.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István m. p.

P. S. Nemhogy főkövetet küldene hatalmas császár német 
császárhoz, de melléje követnek csak egy csauszt adtak, az mely 
velem is volt Erdélyben; itt minden jóval ígérik magokat, 
kegyelmes uram, ha mind abban maradnak meg.

Eredetije az orsz. levéltárban.

XY. 1645. á p r i l  22.
Az úristen sat. szerencsés hozzánk jövetellel áldja meg 

kegyelmedet.
2. die-praesentis írt kegyelmed levelét mi 19. die vöttük 

vala el, s értünk minden addig való állapatokat, kire mi úgy 
ítéljük, 17. die írt levelünkben kegyelmednek mind azokra bőven 
írtunk, s Rákóczi György fiunk is küldött annyi pénzt, bepraesen- 
tálhatta kegyelmed császárnak az ajándékot, sőt talám az gallus 
agens is adott annyit, az vezéreknek is megadhatná kegyelmed. 
Eddig is nem mi voltunk okai, hogy haladott, hanem magok vol
tak az okai, s ha most is késleltettük volna is, nem ítélhetné 
kegyelmed csodásnak, mert megérthette kegyelmed, az budai vezér 
mit ír, az német követnek kibocsátása mint lőtt, mellé vetvén
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penig kegyelmed azt, mi micsoda conditiókkal ígértük az aján
dékot, eszében vehette abból is okát az késedelemnek; most is 
csak protestáljon kegyelmed s megmondja, ha minket akadé- 
koznának, s az kegyelmetek beadott írása szerint nem assecurál- 
nának, mi ugyan ezután be nem küldjük az ajándékot, holott 
az fővezér is nekünk azt írta vala, hogy valamint kegyelmetek 
beadta Maurer Mihálylyal írásban, megleszen az atnamé is. 
Mint rabolják az szegénységet is, megírtuk kegyelmednek; azok
nak elbocsátásáról is kegyelmed szerezzen parancsolatokat mind 
Egré s az vezérnek is. Az több dolgokról kegyelmedet' eléggé 
instruáltuk 4. die paesentis írt levelünkben, alkalmaztassa ahoz 
magát kegyelmed. Isten áldásából mi innét az jövő hétfőn aka
runk indulni s Patakra menni s dolgunkhoz látni. Felette kegyel
mesen parancsoljuk kegyelmednek, legyen érte, bárcsak ezer jó 
tatárt adnának, Máté vajdának 500, Luppulnak is 500 jó kurtá- 
nokat, törököt jót 3000.

Az lengyel országgyűlés re infecta oszlott el, ott is leszen 
zűrzavar nemsokára. Istennek hála, mi most is mind tűrhető 
egészséggel s egyébképpen is jó állapattal bírunk. Adja isten, 
kegyelmedet lássuk szerencsés órában. Datum in arcé Munkács 
die 22. Aprilis, anno 1645.

G. Rakoczy m. p.
Az svédek mint győzedelmeskedjenek, Rákóczi György 

megírja kegyelmednek; azok már Posonnál vannak.
Czím : Generoso Stephano Seredi de Görcsön sat.

Eredeti, a fejedelem írása Battli.-ktar 5. IV. 4. ‘287.

XYI. 1645. á p r i l  28.
Az úristen sat. szerencsés hozzánk való jövetellel áldja 

meg kegyelmedet, amen.
13. die praesentis mensis írt kegyelmed levelét ma reggel 

8 órakor vöttük vala el. Hatalmas császárunkat az úristen hoz
zánk való kegyelmességeért áldja meg már csak az kívántatik,, 
re ipsa is experiálhassuk.

Az pénzből kegyelmed meg nem fogyatkozik, kiről 17. die 
és azelőtt 4. die praesentibus bővön írtunk és mindezekben az 
leveleinkben kegyelmedet mi igen fundamontoson instruáltuk s 
parancsoltunk is.Mos is csak arra igazítjuk kegyelmedet kénszerít- 
vén kegyelmedet nekünk tartozó kötelességére, mindazokat az 
fővezérnek, sőt az divänban is megmondja illendő alázatossággal s 
jó móddal s reá is feleljen kegyelmed, mi császárnak igaz hívei 
akarunk lenni s körítésétől is el nem akarunk szakadni, csak ő
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hatalmassága is nekünk kegyelmességéből tött Ígéretét valóság
gal töltse he, az athname legyen úgy meg, az mint mi kívántuk 
s már ők is megígérték, az Kassához tartozó vármegyéket ne 
rabolják, liódoltassák, az mint elkezdették, az elvitt rabokat 
adják meg, kiről kegyelmednek 17. s 26. bőven írtunk, mind 
török, tatár s oláh segítséget adjanak mindjárt s az többit is 
töltsék úgy be, az mint ígérték, s az athnamét is, ajándékot 
adjanak s küldjék úgy meg, az mint ígérték, hadd az idegen 
nemzetek előtt is essék becsületünkre.

Az svecusokkal mihentest az úristen megegyeztet, mind
já rt azon leszünk, követek menjen be az portára s azokat is ő 
hatalmasságának jó akaróivá tegyünk mellénk (!); az fővezérnek 
is törökül 17. die praesentis bőven írtunk. Az fővezért kegyelmed 
assecurálhatja, csak maradjon meg az jó akaratban hozzánk 
mindvégig, emberséggel leszünk ő nagyságának. Az 1000 lovas 
jó tatárt, Máté vajdának s Lupulnak is ha többet nem is 
500—500 jó lovast adassanak, törököt 3000 jót, végben vigye 
kegyelmed. De az törököknek szerdárjok legyen, ki biijon velek 
s imide amoda csavargani ne hagyja, ne is csavarogjanak s jöjje
nek menjenek, hanem legyenek meg continue.

Az gallus agens ha megadja az pénzt, hozza meg kegyel
med azokat, az mikről parancsoltunk. Zöldíikártól is vegye jó 
néven emberségét, elhigyje bizonnyal, megháláljuk neki.

Az svecusok állapotjárói Rákóczi György fiunldtudósítja 
kegyelmedet. Minket bizony most palatinus uram valóban sarkal, 
csaknem mindent ígérnének. Mi innet hétfőn indulunk. Bakos 
uramék már az svecusokkal vannak, Poson táján vitézkednek; 
mi is csak az hadakat várjuk, felmegyünk hozzája. Mindenek jó 
állapotban vannak ide ki. Adja isten, láthassuk kegyelmedet 
szerencsés órában. Dátum Ungvár 28. die Aprilis, anno 1645. 
délest 5 órakor.

G. Räkoczy m. p.
P. S. Az athnamét úgy adják penig, oly szó s conditio ne 

legyen benne, kivel ezek az vármegyék offendáltathatnának avagy 
idegenséget szerezhetne szűvekben, az húszezer tallér sem az 
ezüstbeli ajándék benne ne legyen írva, mert kárt tenne, lám az 
erdélyi fejedelmeknek adandó athnaméban is nincsen beírva, 
úgy legyen írva adva, melyet mi megmutathassunk mindeneknek, 
főrendeknek s városoknak s annál is inkább édesíthetnénk őket 
hatalmas császárhoz. Erre kegyelmednek valóban nagy gondja 
legyen. Az rabokat szabadítsa ki, mert ezen is valóban háboro- - 
dott elmével vannak az magyarországi vármegyék.

Az havasalji s moldvai vajdának szóló parancsolatoknak 
megküldésével nem kellene késni, ide is az budai vezérnek,
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jöhetnének együtt velünk mind török, tatár, oláh hadak, az volna 
jobb. Nem tagadhatjuk, az budai vezér levele is minket megütköz
tetett vala, kinek mássát mind törökül, magyarul beküldtiik 
kegyelmednek Munkácsról. Miolta isten minket fejedelemmé 
tött, budai vezértől rosszabb követ minálunk nem volt.

Az rabokat hogy kiadják s elbocsássák, kegyelmed vég
ben vigye.

Czím : Generoso Ktepliano Sémii de Görcsön sat.
Evedeti a fejedelem kezével Battllyány-könyvtár 5. IV. 5. 115.

XVII. 1645. m á r c z i u s  - á p r i  1.
Xos Georgius Rakoczy sat. testamur per praesentes, quod 

postquam christianissimus Galliae et Navarrae rex nobiscum 
per suos legatos, nominatim illustrissimum dominum de Croissy 
foedus pro bono publico müsset, nobisque ad belli promotionem 
certam pecuniae summam pro primo belli anno anni millesimi 
sexcentesimi quadragesimi quarti, prima Februarii incipiente 
promisisset plenam protestatem, eam summam vel simul totam, 
vel per partes nostro nomine percipiendi, hacque de re illustris
simo ac excellentissimo domino De la Haye christianissimae 
regiae maiestatis ad portam ottomanicam legato, perceptae huius 
summae testimonium ac syngrapham sufficientem dandi specta
bili ac generoso domino Stephano Seredi supremo comitatus 
Krasznensis comiti nostroque ad portam ottomanicam legato 
extraordinario, vel eo absente generoso domino Stephano Réthy 
nostro ibidem residenti dederimus atque hoc ipso damus, in quo
rum confirmationem haec manu nostra subscripsimus, sigilloque 
nostro corroboravimus. Datum in arce nostra Munkacsiensi 
anno domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto.

G. Rakoczy m. p. (P. H.)
Kvedeti Battliyány-ktár a. TV. .'>. 104.

X V III. 1645. m á j u s  6.
Az úristen sat.
Isten áldásából mi ide tegnapelőtt jutánk tűrhető egészség-, 

ben és jó állapotban. Az generál valóban forgolódik; tegnap
előtt is vala embere nálunk, most még újabbat várunk, mert az 
mi hadainknak is meg kellett vele egyezni, s nem fognak mulatni 
az internunciusnak beküldésével, kit mi is sollícitálánk. Akar
nánk igen, ha kegyelmedet is láthatnánk úgy, az mint akarnánk 
s azokkal jűne kegyelmed, az mit 13. die Aprilis írt levelében ad 
tudtunkra kegyelmed.
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Az egri passát tanáltattuk volt meg becsülettel az szegény
rabok felől, kiket Páskaházár[ól] *) é s .........**) vittek volt,
kiről neki írt levelünk mássát ím be is küldtük kegyelmednek; 
mint viselte magát, az Kászoni (!) leveléből, kit in specie küld
tünk lm kegyelmednek, megitílheti. Tartunk attól, az vezér is 
könnyű válaszszal ne bocsássa. Kegyelmed azért legyen érte, 
parancsoljon az fővezér ő nagysága mind az budai vezérnek, 
egri passának, adassák meg. Bizon nem bánjuk, ha az egri pas
sát megváltoztatnák is. Tavaly is vitték volt el ugyan nemes 
emberek jobbágy asszonyembereket, férfi gyermekeket, azoknak 
is neveket küldtük kegyelmednek, azoknak is szabadulásokban 
forgolódjék kegyelmed az fővezérnél, hadd édesedjenek annál 
inkább hozzánk az emberek is vele.

Az minemű vásárlásról kegyelmednek parancsoltunk, vigye 
úgy végben kegyelmed, vehessük kegyelmesen. Időnk meleg és 
szárazsággal jár, még is isten áldásából alkalmas őszi, tavaszi 
vetemények vannak; az szőlőben sok kár lőtt, inkább mind 
csak az tőről fakad, vessző nem igen maradt, elszáradt. Árvizünk 
sem lön, szűkös az hal. Az hadak felől való parancsolatoknak 
nem kellene mulatni. Adja isten sat. Sárospatak 6. die Maji, 
anno 1645.

Gr. Kakoczy m. p.
P. S. Az elmúlt estve is juta az generálnak egy embere, 

kitől palatínusnak micsoda levelét küldte in paribus nekünk, 
ím megküldtük kegyelmednek, kin az generál igen megütközött 
s tudakoznék tőlünk, ezek az török részéről így vannak, csudál- 
kozik is, hogy mi egyfelől az portára követjek beküldését sollici- 
táljuk s már palatinus uram azt írja. Kegyelmed azért ezt is 
adja érteni az fővezérnek, ne csudálja ő nagysága, hogy az své
dek emberének bemenése késendik, mert mind az ilyen hírek 
tartóztatják. 0  nagysága tudósítson, mint írjunk az generálnak, 
meg is mondja kegyelmetek ő nagyságának, az németnek s pala
tínusnak ne higyjenek, mert bizon megcsalják űket s az jiihet ki 
belőle, hogy az svecus is megkezdvén háborodni az portának 
hozzá való idegen magaviselésében, meg kezdene békélleni az 
némettel; az mint jobban lehet, úgy adja ezt kegyelmetek az 
fővezér elejiben; bár az budai vezér ő nagysága is ne irogat volna 
ilyeneket az palatínusnak.

Az generál Marheknál fekszik táborban, az bécsi hidak- 
nak kettejit elrontotta, hármát az némettől megvötte.

Assecurálhatja kegyelmetek az fővezért az mi részünkre,

*) G-ömör és JKishont megyében, rozsnyói járás.
**) O lvashatatlan név.
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igaz hívei vagyunk mi hatalmas császárnak, el sem akarunk mi 
attól távozni. Az török, tatár s török {így) segítség ha akar 
lenni, ne legyen késedelem benne.

Az generál levele mivel czifrákkal voltak írva, ím annak is 
egy részét megfordittattuk s nyilván már emberét szintén indítani 
akarja volt az portára, midőn az palatínus levele hozzá érkezett, kin 
csak elcsodálkozván, mit írjon az jiorta részéről s mivel biztassa az 
budai vezér palatínust, kire nézve meg kellett emberét addig tar
tóztatni, míg mi tőlünk válasza megyen arról; sokat gondolkodik 
arról is, mi oka lehet, hogy mi mellettünk hatalmas császárnak sem 
török, tatár és oláhországi hadait nem érti lenni. írja  azt is, hogy 
az mennyit mi biztattuk az porta jó akaratjáról, nem reméllette 
volna, az megváltozzék, és közel hozván az úristen s még penig 
győzedelmesen, az volna akaratja, az portával is jó barátságot 
tartana, kit követe által bővebben is akarna declarálni az portá
nak. Mi igazán írjuk, nem bátorkodunk az generálnak írni 
választ bizonyost erről, valamig az vezér ő nagyságától meg nem 
értjük, mivel biztassuk az svédeket. Kegyelmetek azért hova 
hamarább adja érteni az vezérnek mindezeket és kívánjon 
választ is s lenne azon, az vezér ugyan maga írna nekünk, küld
hetné az generálnak levelet, hihetné el írásunkat az generál, 
mi is az mellett bátrabban felelhetnénk az porta jó akaratjáról.

Özím: (ronevoso S tephano Sered! de (rörcsön sat.

Eredeti a fejedelem kezével, Ihitthyány-künyvtár 5. TV. Γ». 1 Eh

X IX . 1645. j u n i u s  5.

Az úristen sat. szerencsés hozzánk jövetellel áldja meg 
kegyelmedet.

Istennek áldásából mi llióst is tűrhető egészséggel s jó álla- 
pattal bírunk. Sohol semmi mezőben való elllenségünk nincsen, 
az ki élőnkben mert volna eddig állani császár ő felsége részéről, 
mind inkább az várakot, Dunán való általkelő helyeket sánczol- 
ják, muniálják; ő felségének még ez ideik csak annyi ereje sem 
volt, leivel az generált megakadékozhatta volna Berennek vívásá
ban; most is mindjárt kész volna az generál megvíni az ő felsége 
hadával. Most gyülekeznek mind hassiai, galliai armada, sőt 
Kiniksmark is arra ment az bavarus ellen, azt akarják isten 
áldásából mennél hamarább ruinálni, kit ha az úristen megad, 
több gondja s búsulása s költsége érkezik ő felségének s 
distractiója. I tt már mi velünk Illésházi Gáspár uram, Nittra, 
Bars s több vármegyék mind megegyeztenek s naponként töb- 
ben-többen adják hűségünk alá magokat. Immár isten kegyel- 
mességéből Filek, Nődgrád, az szarka fészkű váracskákon
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Murányon, .Véglesen, Solyomon, Újváron kívül mind mienk az 
birodalom az Vágik; Sentéről is költözik palatínus uram. lm 
Duklass urammal is ma egyezőnk meg, kit az generál élőnkben 
küldött salutálni, vagyon vele harczra való 40 (így) lovas köny- 
nyen svéd, kozák 2000. Immár holnapután Pöstyénhez szállunk, 
az Vágón ott költözünk által s Nagy-Szombatra megyünk, az 
kiből már is kivitték az praesidiumot; az kik megadásának okai 
voltak, azok is költöznek. Az generalis Morvából élőnkben jű 
derék hadával, s egyenlő erővel s tanácscsal Posonhoz akarunk 
fogni, hogy az Dunán általkelő helyünk legyen. Ide minket az 
emberek még az parasztok közül is sokan mint az isten irgalmát 
ügy vártának be (!), és istennek áldásából egészséges táborunk 
vagyon. Isten ő felsége az generállyal szemben juttatván, az vár
megyéket mind haza bocsátjuk, hanem csak bizonyos lovasokat 
fogunk ő kegyelmének itt hagyni. Ide mi mind magyar, német 
hadat eleget tanálunk, bizonnyal írjuk kegyelmednek, ha Erdély
ből egy emberünk nem lenne is, az magyarországi vármegyékből 
is ezek nélkül is lovas, gyalog jó hadnak, harczra valónak német
nek, magyarnak tizenkét ezernek szerét tehetjük; az is szándé
kunk, hogy mi német hadat fogadunk; az vármegyék is, kik az 
német s palatinus igáját viselték s szenvedték, szép segítséggel 
akarnak lenni, tele torokkal mondják: bár minden külső javok 
elveszszen s fogyjon, csak lelki s testi szabadságok állhasson 
helyre, velünk élni halni akarnak.

Duklas uram 43 esztendős korbeli ember, becsületes, értel
mes, derék ember; tegnap bezzeg látott s hallott volna mestersé
ges lövést, harcznak rendelte volt hadát az seregben, innét mi 
is 11 kopjás serget küldtünk vala ki elejében Rákóczi Zsigmond, 
Kornis urammal, ugyan Rákóczi Zsigmond köszöntötte deákul, 
mivel Duklas uram is tud deákul. Bizonnyal írjuk kegyelmed
nek, senki semmi német hadat ennyi számút, jobbat, szebbet nem 
láthatott, frissek s készek az harczra; semmi fegyverderekat ezek 
az harczon is nem vesznek magokra; 1Ü00 lovas svecus reá me
gyen, s megver 1500 császár hadában.

Az miről kegyelmedet Rákóczi György tudósítani fogja, 
azokban kegyelmed hasznosan igyekezzék eljárni. Adja isten sat. 
Datum in castris Nagy-Tapolcsán positis die 5. Imiii, anno 1645.

G. Rakoczy m. p.
(Mm : Generoso Stephano Seredi de Görcsön sat.

Eredeti, a fejedelem kezével, Battli.-ktár 5. TV. 4. 280.
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XX. [1645. j u n i u s  9.] *)
P. 8. Az micsoda válaszszal akarná az porta elbocsátani 

az német követet, valamint kegyelmed írja, a szerént hozák meg 
Nagy-Szombatból, kit az német követ adott érteni, az kiknek 
illett. 0  ottbenn kitol s mi formánt ment végére, maga tudja, kire 
nézve annál inkább keményen viseli magát palatínus uram az 
vármegyék dolgában. Kegyelmed azért ha szemben leszen az 
fővezérrel, megmondhatná azt is, kin mi valóban megbotránkoz- 
tunk, mert ha csak az maradna mi kezünkben, az kit Bocskay- 
nak adtak, micsoda bolondság volna mitőlünk annyi ajándékkal 
lennünk az portára s azért fáradnunk s költenünk s az német 
ellen tusakodnunk. lm mi kegyelmednek megküldtük, Bocskay 
fejedelemnek mit adtak volt és mi formán, s ha kegyelmed illen
dőnek látja, magától megmondhatná talán, az ajándéknak nem 
vitelében is ilyenek tettek eddig is késedelmet, kit az vezérnek 
ugyan császár levelének hozzánk való küldésével kellene megor
vosolni, lenne meg ugyan expresse írva, hogy ezekben az várme
gyékben, kik Kassához tartoztak, avagy az 9 vármegyében meg
oltalmaznak, az mint már erről kegyelmednek Ónodból bőven 
írtunk, parancsoltunk és informáltuk kegyelmedet. Az parancso
latokat is adnák úgy meg, küldenek kezünkben, mindjárt jűne az 
segítség annyi számuan, az mennyit kegyelmednek írtunk, lá t
hatnánk dolgunkhoz idejében. Minket kegyelmed azért minél 
hamarább mindenekről tudósítson; az segítséget most is meg
adják, ha mit akarnak, ne csak akkor, mikor az német reánk 
akarna jűni, és határt is menetelünknek ne vessenek.

Eredeti töredék a fejedelem kezével Batthyány-könyvtár 5. IV. 5. IOoVb.

X X I. 1645. j u n i u s  19.
Az úristen sat.
Ma szinte 30 napja, hogy kegyelmednek írt levelét nem 

láttuk: mi legyen oka, ez mostan hozzánk jött vezér emberétől s 
leveléből mindazáltal alkalmasint gondoljuk, kinek ím mássát is 
küldtük kegyelmednek magunk levelével együtt, s noha kegyelmed 
minket mindenkor különben biztatott, de valamit mi kegyel
mednek megírtunk, ím az szerint fogja kegyelmed tapasztalni s 
eszében veheti az portának*'*) rettenetes hamisságát és csalárd- 
sár/át, élvévé ugyan ajándékunkat s biztata, s kinek mindent meg-

j  Vulöszimíleg· a fejedelemnek' Seredihez junius ó-én ír t leveléhez 
tartozik. L. Ötvös, Bejt ebnes levelek 144 1.

**) A dűlt. hetük titkos jegyekkel.
BEKK ÉS BARABÁS. L E V ELEK  ÉS OKIRATOK. I I .  K . 49
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adnak, határt nem szabnak, atnamét s egyebet adnak, kiről ív/ 
fővezérnek levele is van nálunk, az divan is igaznak ítélte kíván
ságunkat ; mindazáltal ím eszében veheti kegyelmed, mit kíván
jon az fővezér, ki noha ha annakelőtte jütt volna hozzánk, míg 
ki nem szállottunk volna, talám más rendelést tehettünk volna 
mi is, de most már vagy élet vagy halál, de örökké való gyalá
zatunkra felvött utunkat meg nem változtathatjuk, s sem nem 
késedelmezhetünk. Audientiát kérvén azért kegyelmed az főve
zértől s levelünket megadván, legyen azon kegyelmed, ő nagy
sága maradjon meg ezelőtti sok Ígéretében s ajánlásában; mi 
kegyelmednek sok ratiókat, melylyel éljen az vezér előtt, ez leve
lünkben nem írunk, mert ezelőtt eleget írtunk s ez mostani az 
vezérnek írt levelünkből is eleget szedegethet ki kegyelmed. Az 
franczia ágensnek s az hollandusokénak is írt az francziai követ, 
ezeket is kegyelmed ösztönezze (!) és küldje reá az fővezérre. Az 
pénz megadás felől is írt most is az francziai követ Sahinak (!), 
sollicitálja azt is kegyelmetek; lám már tudjuk bizonnyal, 
Yelenczéből is írtak már oda, mert az mely embereket Croisse 
uram levelével oda küldtünk, azok már régen Velenczében van
nak, az velenczei utazás bátorságos. Ad extremum, ha különben 
nem lehetne az fővezért mienkké tenni, ígérjen kegyelmed neki 
ötezer tallért, ad extremum tizezeret, de úgy, hogy mind az atna
mét az mi kívánságunk szerint küldje meg kegyelmedtől, s az 
mellette való ajándékokot is becsülettel, s adjanak mindjárt 
mind török s olá segítséget és assecuráljon ugyan császár, míg 
az hadakozás tart s vége nem leszen vagy fegyver vagy békesség 
által, mindenkor elégedendő segítséget adnak, minket semmi 
úton s szín alatt és okkal ez mostani igyünkben el nem hagynak 
s meg nem akadékoznak semmi üdőben. Ha ugyan meg kell lenni 
az ígéretnek, úgy cselekedje kegyelmed, valóságra s kézzel ta
pasztalhatom cselekedjék s jó móddal, mert különben nem 
fognánk acceptálni egyáltaljában. Legutoljára arra is reá men
jen kegyelmed, csak az vezér legyen igazi valóságos jó aka
rónk, s maradjon meg mind végik abban, s az felül megírt mód 
szerint császártól szerezze meg az leveleket, valamig isten élteti, 
minden esztendőben öt-öt ezer tallért adunk neki, míg isten min
ket is éltet; csak az vezér levelére kegyelmed semmit ne fundál- 
jon, hanem tulajdon császárét kívánván, s ne is ígérjen különben, 
mert most is hogy forgatjuk az vezér leveleit, igéretit, csak azt 
mondják, nem császár levele ezek (!); bezzeg ha kegyelmed nem 
sollicitálja vala feleszegen *) az pénz beküldését s arra haladhat 
vala nekik való megadása, mikor mi is fellebb lőttünk volna, 
jobb leszen vala, meg is írtuk vala mi kegyelmednek, hogy ezt

*) Felt“ részben.
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kezdik cselekedni, de nem Ilivé kegyelmed. Intjük mégis kegyel
medet lelke idvességére s nekünk tartozó kötelességére, eltávoz- 
tassa, haszontalan káros expensát ne tétessen velünk s maga sé 
tegyen kegyelmed, s az pénzt addig se adja meg, kit categorice 
megmondjon, valamik az levelek így meg nem lesznek adatva s 
kegyelmed ki nem küldi. Az csauszt is azért küldték ki kegyelmed 
híre nélkül, talám azalatt kegyelmedet csak könnyű válaszszal 
fogták elbocsátani, s ha kegyelmed közel lenne ez levelünk vétele 
idején az passához, bizon vissza kellene kegyelmednek térni, s 
illendő módon mind szemekben mondani állhatatlanságokat. 
Minket kegyelmed minél hamarébb mindenekről tudósítson. Isten 
áldásából reggel Fülek alá ma szállott táborunkban megyünk, 
mi nem késünk, az generál mellé sietünk, ki mellé Kiniksmark- 
;[nak] is 8000 emberrel most kell minden bizonnyal érkezni; 
hiszszük az úristent, bizon rövid nap meg fogja hallani az porta,. 
Becsből is ki kelletik császárnak menni.. Megbocsásson az főve
zér, ím (!) senki soha az némettel jó békességet . . . s vesztegiil- 
tében (!) nem csinált, sem az jó alkalmatosságnak elmulatásával. 
Az istenért istenért (így) kegyelmed viselje hasznosan magát s 
jó móddal, csak szavokon semmit se fundáljon, még az fővezér 
levelén is. Adja az úristen, minden jót hallhassunk kegyelmed 
felől. Datum in castris Rimaszombat positis die 19. Iunii, 
anno 1645.

Gr. Rakoczy m. p.
(P. S. Az gallus ágensnek most is írt az nálunk levő követ, 

úgy reméljük, nem teszen már fogyatkozást, mind az százezer 
tallért meg fogja adni, kit hozzon úgy ki kegyelmed, kárunk ne 
legyen benne. Hozna kegyelmed négy jó lovat is, kik ugyan jól 
lennének egyben nézők (így), se kötőféken ne lenne ; az négy ló 
vételére bár reá fordítana kegyelmed kétezer tallért. Igen-igen 
szép hejuzláb béllést is ötöt, nusztláb béllést is ugyan valóban 
szépet Ötöt hozna kegyelmed. Az lovak szőri pej, almáskék vagy 
barna lennének, de ugyan jók,

Az svéd már Morvát, az bécsi hidakat, Ausztriának egy 
részét mind occupálta, kiről Rákóczy György bővebben tudó
sítja kegyelmedet; megláthatja kegyelmed, mit ír palatinus 
uram is, higyje kegyelmed, nincs jól dolgok; mi is ím mindjárt 
indulunk Patak felé isten áldásából. Bakos uramék eddig az 
generállal magokot conjungálhatták, mert még 11. die Trencsén 
vármegyében voltak, onnét Nittra vármegyére igyekeztek, akkor 
már az svédeknek kezeknél volt . . ., általjárt esatájok az Fejér
hegyen. 25. Aprilis reggel 4 órakor 1645, Munkács (!).

Ugyancsak fejedelmi lovakat hozzon ám, kegyelmednek 
köszönhessük meg is, ne járjunk úgy velek, mint Rákóczy Zsig-

49*
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mond, az kit ottbenn neki 350 talléron vöttek, ittkinn 150 meg- 
vehette volna. *)

Ha az osmán s minden egyébféle nemzet vallását, szabad
ságát oltalmazni szokta, hát mi miért ne oltalmaznánk, miért 
kell ő nagyságának ezzel is az egész magyar nemzetet hatalmas 
császárunktól idegeníteni, gyermekimet, atyámíiait s hazámot 
iga, rabság s nyomorgatás alatt hagynom, soha se . . .  . szegény 
urunk így az portának kedvét nem kereste, mint mi, még sem cse
lekedte azt az porta vele......................

Cairn: Generoso Stephano Seredi de Görcsön comiti comitatus K raz- 
nensis. supremo sat.

Eredeti, a fejedelem írása.

X X II. 1645. j u n i u s  21.
Alázatos szolgálatomat sat. Isten ő felsége sat.
Kegyelmes uram, a mint Nagyságodnak megírtam, ritkán 

lehetek szemben az vezérrel, noha bizon sokszor sollicitáloin, elébb 
tovább halogat, a mia vagyon, hogy nagyságodat nem tudósítha
tom itt való állapatok felől.Hogy látám kegyelmes uram, halogatja 
az velem való beszélést az vezér, levelet írék ő nagyságának, mon
dám Zölíikárnak, vigye az vezérnek, mert bizon mikor az divauból 
haza jön az vezér, lóra ölök, magam adom kezében, immár ugyan 
nagy gyalázatomra vagyon, semmi sollicitálásomra válaszom nem 
leszen, nagyságod énnekem tulajdonítja; most is óránként rabol
ják az Kassához tartozó tartományokban lakó szegénységet. 
Elvivé kegyelmes uram Zölfikár írásomat, beadta az vezérnek; 
noha ennekelőtte is adtam értéssé (így)  az vezérnek kegyelmes 
uram, mint rabolják az nagyságod kezénél levő Kassához tar
tozó vármegyéket, most ugyan megírtam vala, mit tud nagyságod 
remélem az portától, várni, mennyi ödőtől fogvást idbenn vagyok, 
sollicitálok, semmire jó válaszom nincsen, nagyságod részéből 
minden beteljesedett hatalmas császárunk számára. Mikor nagy
ságod megtanáltatá az egri passát az rabok megadása felől, 
nemhogy megkeresteté, adatá volna, még nagyságod felől gyalá
zatos szitkozódással emlékezett, megírtam kegyelmes uram, 
nagyságod azt felette igen nehezen szenvedi, hatalmas császá
runk nagyságodnak méltóságos illendő böcsöletit megadja, 
hasonlóképpen ő nagysága maga is az vezér, az budai vezér is. 
Igen-igen sajnáltam kegyelmes uram az egri passa magaviselé
sét nagj^ságodhoz, az vezér is, higyje nagyságod, búsult érette,

*) A zárj el közé te tt, az eredetiben külön tél ívre ír t Postscriptum, 
da turn a szerint, nem tartozik e levélhez.
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meg is mondotta császárnak is, parancsolt hatalmas császár, 
írjanak az egri passának, az rabokat megadassa. Izeni kegyel
mes uram az vezér császár szavával, küldje meg nagyságod ez 
parancsolatot, melyet kiküldöttem nagyságodnak, ha az rabokat 
meg nem keresteti, nagyságod panaszol reja, ezt az levelet nagy
ságod visszaküldi ide az portára, bizonnyal higye nagysá
god, fejér ruhát adnak reja. Ez az császár parancsolatja kegyel
mes uram úgy vagyon írva, ha ez idő alatt megváltoztatnák ez 
mostani egri passát, a mely úgy hiszem, meg is leszen, az más 
passára is szól az parancsolat. Az budai vezérnek is, úgy izené 
kegyelmes uram az vezér, parancsolnak az rablástól való meg
szűnés felől, s az raboknak megadása felől is. Azon leszek kegyel
mes uram, megváltozzék állapatja az egri passának, ha szemben 
lehetek az vezérrel.

Valamit kegyelmes uram nagyságod nekem parancsolt, 
mindeneket írásban adtam be vezérnek, az császárral mindene
ket communicált, csak várnak onnét Budáról informatiót, és az 
mint vehetém eszemben, az oda fel való állapatok is mire válnak 
kegyelmes uram, azt is várják; immár csak vesztegségben kell 
addég lennem, mert ugyan megizené az vezér, addég szemben 
velem nem leszen, míg onnét híre nem jön. Mondotta kegyelmes 
uram vezér, azt mondja az követ, megverték az seuqusok az 
németet, de ő neki bizonyosan hozták, az német is megverte az 
seuqust; arra kegyelmes uram izentem az vezérnek, ő nagysága 
ne higye, mert nagyságod megírná, tudósítaná ő nagyságát 
én általam, ha olyan állapat volna, avagy terténnék, csak pala
tinus hinteget olyan híreket.

Csodálatos dolog kegyelmes uram, semmi hírt nem hallha
tunk, mint vannak Kandia, Malta felé; azt hiszem nincsen ked
vek szerént, mert nem volna titokban; tentáíták ugyan kegyel
mes uram Kandiát, de igen készen tanálták őket; beszélnek 
azért ilyent, rosszúl csinálták volt az gályákat, sok elveszett 
közölök, rossz szél volt ott Kandia táján.

Az budai vezér magaviselése felől kegyelmes uram sokat 
beszélettem Zölfikárral, ő is azt mondja, nem kételkedik sem
mit abban, hogy meg nem vesztegették volna ezt is mint Osman 
passát; maga sokat számlált elő az budai urakban, az kik igen 
németes emberek; kértem igen kegyelmes uram, adja érteni 
az vezérnek ő nagyságának, csak mintegy magától, meg is 
mutatván kegyelmes uram az nagyságod levelét neki, a melyben 
nagyságod írja az budai vezérnek, az mely dolgokról nagyságod 
tudósította, az palatinus azt írja nagyságodnak, megírta az 
budai vezér neki. Az levelet élvévé kegyelmes uram Zölfikár, 
mivel az rabok felől is írt volt nagyságod az budai vezérnek, 
igen fogadá kegyelmes uram Zölfikár, jó alkalmatossággal elei
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ben adja az vezérnek 'az budai állapatot. Zölfikárral kegyelmes 
uram sok bajom vagyon, hűl egyben veszönk, hűl meg egyben· 
békölönk; néha jó ember, de bizony néha igen változó, ugyan 
valóban csak török. Valamire tehetségem vagyon kegyelmes 
uram, isten bizonságom, jó szível forgolódom, de elhigye nagy
ságod, oly állapat vagyon most itt az portán, ilyen bizon soha 
nem volt, valamire válik állapatjok.

Az gallus orator kegyelmes uram csak nem akar pénzt 
adni. Igen szorgalmatoson azon leszek kegyelmes uram, ne min
denben adjon az porta hitelt az budai informational'. Ha 
valami oly hírt kaphatok kegyelmes uram, nem mulatom el, 
hogy nagyságodat ne tudósítsam. Ezek után isten sat. Datum in 
Constantinopoli 21. Iunii, 1645.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István m. p.

P. S. Bizon kegyelmes uram vallásom religiómért jó szível 
fáradok, szolgálok kicsin erőm szerént, az én istenemet hívom 
segítségül.

Czím : a szokott a  fejedelemnek.

Eredeti Battli.-ktár 5. IV. 4. 871.

X X III. 1645. j u n i u s  30.

Az úristen ő felsége sat.
Legyen az úristennek szent neve áldott, mi most is mind 

tűrhető egészséggel s jó állapattal bírunk. Filektől fogva Nódgrá- 
don s Érsek-Újváron kivűl már mind ki hozzánk hódlott, ki; 
penig neutrálitássá lőtt, hütlevéllel assecurálván, ellenségink 
nem lesznek; Posonon innet mezőben senki ellenségink olyak 
nincsenek, kivel nem bírnánk; mától 6 nap alatt az svecusokkal 
is megegyezünk, kik valóban jó állapattal vannak. Az miről 
kegyelmed 8. die praesentis mensis írt levelében Kákóczy György
nek ír, arról mi kegyelmedet 18., 19., 26. diebus praesentis men
sis írt leveleinkben bőven tudósítottuk, most is arról bővebben 
nem írunk kegyelmednek. Mi sem bánnánk ugyan, ha kegyelmed 
már úgy jűne meg hozzánk, az mint kegyelmed által sok ízben 
mind az fővezér, az fényes porta, sőt maga is császár ígérték. 
Croisse uram ím most is írt Sahinak (!), hogy mind az éjidig 
adott pénzen kivűl is az nekünk tartozó adósságban kegyelmed 
kezében ötven ezer tallért adjon, kit kegyelmed szorgalmason 
is vehessen meg rajta. Felette igen-igen kegyelmesen intjük 
kegyelmedet, sőt parancsoljon (így) is, az héjában való költség
ül megoltalmazzon bennünket. Bövid nap kegyelmedet mind.
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bővebben s kívánatos jó hírekkel fogjuk értetni. Azon legyen 
kegyelmed, jó lovakot hozhasson nekünk. Adja isten, rövid időn 
lássuk szerencsés órában kegyelmedet, amen. Datum in castris 
Rors positis 30. die Iunii, anno 1645.

G. Rakoczy m. p.
Lévát is neutrálissá töfctiik; Verébéi, Szent-Benedek 

miénk s az egész bányavárosok is ; hiszsziik az úristent, rövid 
nap Posonból írunk kegyelmednek.

Czím ; Gén eroso Stephano Seredi de Görcsön sat.

Eredeti, a fejedelem írása.

XXIV. 1645. a u g u s z t u s 6.
Az úristen sat.
Mi igen ritkán kezdénk kegyelmednek levelét venni, mi 

oka lehet, maga tudhatja. Mi istennek hála, jó állapattal 
bírunk. lm minden bizonnyal végeződik római császárral ő fel
ségével való békességünk s úgy reméljük, ezten hétfőn vagy ked
den meg is fogunk indulni isten áldomásából, kiről kegyelmed 
az fővezért is tudósíthatja, azokról is az miről kegyelmedet 
Rákóczi György fogja tudósítani, s az több dolgokban is, az 
miről kegyelmednek ír, tartsa ahoz magát, mi tőlünk többet nem 
várván, azon is legyen, mennél hamarább kijühessen.

Az svédek szerencsésen procedálnak, Bérén is 12 nap 
alatt kezekben leszen, Kiniksmark is azalatt elérkezik. Az 
bavarusokat már az Duna mellé nyomták az gallusok, kik mind 
Cataloniában, Belgiomban nagy victoriát obtineáltak császár ő 
felségének hadain. Mind gallusok együtt is feljebb mind 
lovassá, gyalogja lehessen 14,000, lehetetlen, az is most gyűjtött 
hadak inkábbára. Az svédek is vannak itt is Kiniksmark nélkül
12,000, s kész is az harczra, valamikor akarja az ő felsége hada. 
Ha lehet, hozzon kegyelmed jó lovokat s egyéb vásárlást is 
hozzon meg kegyelmed. Adja isten, lássuk szerencsés órában 
kegyelmedet, amen. Datum in castris Moraviae Larmperstorff, 
penes fluvium . . . die 6. Augusti este, anno 1645.

G. Rakoczy m. p.
Czim: Generoso Stephano Seredi de Görcsön sat.

Eredeti, a fejedelem írása, Batth.-ktár 5. IV. 4. *281.

XXV. 1645. a u g u s z t u s  21.
Az úristen sat.
Istennek áldásából mi az svécziai generál kívánságára s
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mind igen becsületes hivatalira tegnap az. kertben mentünk vala 
hozzá, ki ide annyi föld, mint Vincz Fejérvárhoz, az ki mind 
becsülettel, igen nagy pompáson excipiálván gazdálkodván, s ma 
nagy darab földig elkésérvén, egymástól becsülettel válánk el 
tőlök, jó reggel meg is indulunk s megyünk haza felé. Végben 
menvén római császárral is békességünket (így), ezt az fővezér
nek hírré tevén, jöjjön ki hozzunk semmit nem kévánván kegyel
med, sőt ha adni akarnának is olyant, kiben hazánlk] szabad
sága s magunk becsülete, conscientiánk megsértődnék, semmit 
el ne hozzon s vegyen kegyelmed; úgy tudjuk, erről kegyelmedet 
nem régen is Rákóczy György által tudósittattuk vala. Adja 
isten, lássuk kegyelmedet szerencsés órában. Datum in castris 
Moraviae Larmperstorff positis die 21. Augusti, anno 1645.

G. Rakoczy m. p.
Csím : Generoso Stephano Sevedi de Görcsön sat.

E  levélhez cmtolva, de tartalmát tekintve korábban kelt a 
kővetkező töredék:

Leopold herczeg ő felsége lévén az főgeneralis, majd 
három hete, hogy Dívínhez szállván mintegy 4000 fegveressel 
magyar, horvát, lengyel 2000 könnyű haddal, gyaloggal 1300, 
besánczolván hatalmason magokat, az Dunán által hidat csinál
ván, onnét jártattanak csatákat, s mi még az mi táborunkból 
alternatim szolgálván az szerencse, bizonnyal írván, több kárral 
vagyunk az parasztság miatt zsákmányosinkban, mint az vitézlő 
rend fegyvere miatt. Gallasnak ad summum lovassát, gyalogját 
6 avagy 7000 computálják. Soha az két armada nem mere 
eggyikünkre is jűni, mind csak defensive viselvén magát, az
alatt az francusok az Duna mellett Ingolstádon felül megvíván, 
az bavarusokkal s azokat megvervén, Mersi az bavarus gene
rálissá is ott veszvén el, oda is segítséget kívánnának ő felségé
től, de mi nem hiszszük, hogy derekas lehessen. Cataloniában is 
két nevezetes victoriájok volt az gallusok.nak az hispanus ellen, 
megvévén Rosast is az gallusok, most már Dunkerkát víjják, 
kinek előtte egy Mardek nevű erősséget már meg is vöttek; 
Lamattát is megvötték az gallusok. Summa, most mindenütt 
az gallusoknak faveál az szerencse.

Az generál Torsteson mégis Berent vitatja, s az hova 
Kiniksmaikot várja 8000 lovas s gyaloggal, most magának is 
harczra való hada, lovassá jó válogatott 9000 s 3000 gyalogja 
vagyon mellette. Mi úgy vöttük eszünkben, ha Berennek vitatá
sát el kell hagyni, ha mind Dallas az herczeggel együtt leszen is 
mostani számú hadokkal, meg fog velek vini, s ha Kiniksmark 
elérkezik, sánczokban is megkeresnék az ő felsége hadát. Egész 
Morvát 3 avagy 4 helyen kivűl még eddig szabadoson bírták,
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az igen derekas erősségeket jó praesidiommal megrakták, 
Austriában is az szerént, ha szinte hátra keltenék is nyomakoti
ni ok is, de be nem veszik, profonttal igen megrakták. Azok is 
mind földön, vizen győzedelmeskednek s rövid nap megbékélvén 
az danussal, fognak melléjek jűni új had Holsatiából, Dániából 
s az tengerről legalább 18,000 válogatott hadak.

Se Dunán túl se innét az magyarországi vármegyék ő fel
sége, se palatinus uram mellett fel nem ültek, még csak hadat 
sem adtak, Posont sánczokkal vötték körűi be. Úgy vöttiik 
eszünkben, csak az svédek nem tártnak az ő felsége hadától, 
most közel osztott az generál hadai közzé 3000 pistolt ki, az mi 
vitézinktől is közel vöttek ennyi lovat; igazsággal higye kegyel
med, ezek az haláltúl nem félnek, csak resolutus emberek az 
aszszonnépe is, igazsággal írjuk, oly lovas, hogy sok magyar azt 
végben nem vinné. Az királynét már megkoronázták. Az lengyel 
király is elvötte az francus leányát, most vannak érte, november
ben meg fogják hozni. Ezeknek némely részét úgy adjuk 
kegyelmednek érteni, mint szemmel látott s füllel hallottat, 
némely részét az hírekből, kiket eggyunnen is másunnan is hoz
tak; nagyabb részét azért kegyelmednek (így) ennek ugyan 
bizonnyal így higye lenni.

Eredeti, mindkét rész a fejedelemtől írva, Batth.-ktár 5. IV. 4. gft 1.

XXYI. 1645. s z e p t e m b e r  7.
Kegyelmes uram.
Minekelőtte nagyságod levele hozzám jutott volna visz- 

szatérése felől, immár az vezérnek megírták Budáról, én is 
ugyanazon nap adtam vezérnek értésére, audientiát is 9. Sep
tembris ígért az vezér. Az mely csausz ennekelőtte nagy
ságodnál volt, ugyanazont most is nagyságodhoz küldték 
azért, hogy nagyságodnak jó hírt vigyen Candiának megvétele 
felől, hatalmas nagy örömben vannak. Magam szabadulásom 
felől kegyelmes uram most vagyon valami reménységem, ha meg 
nem változnék. A mint nagyságod kegyelmes uram parancsolt, 
csak úgy igyekezem kimenni mint csak erdélyi adó behozott 
követ. Az gaíluson kegyelmes uram nem igen vonhatok többet, 
az kit adott. Ma (!) holnap nagyságodat mindenekről tudósítom, 
ezt csak igen sietséggel írtam hozzám jővén az csausz. Magam 
kegyelmes uram 7 egész hétig feküdtem igen nagy betegségben. 
Isten nagyságodat éltesse sat. Datum in .Constantinopoli 7. 
Septembris, 1645.

Nagyságodnak alázatos szolgája Seredi István m. p.
Czím : Az én kegyelmes· uramnak, az erdélyi méltóságom fejedelem

nek, nekem kegyelmes uram nak adassák.
Mredeti Batthyány-könytár 5. IV. 5. 118 Va·
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X X V II. 1645. s z e p t e m b e r  17.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Isten 

7i felsége sat.
Morvából 21., Holicstól 23. Augusti írt nagyságod méltó- 

ságos leveleit alázatosan vöttem 14. Septembris; örvendetesen 
értettem kegyelmes uram, hogy isten ő felsége nagyságodat élet
ben, egészségben megtartván előtte való dolgait is boldogul 
engedte végben vinni nagyságodnak. Mikor kegyelmes uram 
nagyságod szemben lőtt az generállal, elhittem nagy hadi pompa 
volt, szívem szerint kívántam volna kegyelmes uram látni az 
vendégséget; elhittem, nagy volt az ajándék is, fejedelmi vitézlő 
emberhez illendő kegyelmes uram ; de mindezek felett kegyelmes 
uram, hogy nagyságod az szegény magyar nemzetnek testi, de 
kivályképen lelki szabadságát helyére hozta, melyért, míg ez 
világ fennáll, nagyságodnak méltóságos jó híre neve megmaradván 
áldásban leszen, s a ki nagyubb, ödvességes dolgot vitt nagysá
god végben, melyért isten nagyságodat megáldja, amen.

Xagyságod kegyelmes parancsolatja szerint az vezérnek 
megmondottam, hogy nagyságod hatalmas császár parancsolatja 
szerint megtért és az német császárral megbékélt nagyságod, 
melyet felette kedvetlenül halla, monda: miért kellett annak 
lenni, hatalmas császár dolga lőtt volna, mint akart volna még- 
békélleni. Mondám kegyelmes uram : Emlékezhetik nagyságod, 
mennyit sollicitálá az én kegyelmes uram az portát segítségért, 
de nemhogy adott volna nagyságod, de az ő nagysága felmene- 
telit is tilalmazta; azonközben Budáról mennyi irogatás volt ő 
nagysága ellen, mind idegenítették ő nagyságától az portát, mit 
tudott ő nagysága mindezekhez képest cselekedni egyebet, hanem 
hogy megbékéljék az némettel, úgy jöjjön ő nagysága alá. Sok 
volt kegyelmes uram az beszéd, de csak summáját írom. Az 
vezértől kéredzém, immár dolgomat el végeztem,ő nagysága bocsás
son ki úgymint csak adó hozó követet egy csauszszal. Arra 
monda kegyelmes uram az vezér, nem lehet engemet elbocsátani, 
lám megmondotta császár is, míg az ötezer aranyat meg nem 
adom. Én is mondám, lám megmondottam mint hatalmas csá
szárnak, ő nagyságának is sokszor, én sem ígérem, annál inkább 
nem adom, mert nincsen arra való instructioni, hatalma még az 
én kegyelmes uramnak is ország akaratja és híre nékűl; ország 
dolga az adó adás. Ugyan nagyokat mondottam kegyelmes uram, 
az athnamé ellen vagyon fejedelem, ország követét megtartóztas
sák, úgy verjék feljebb az ország adaját, szabadságunknak meg- 
bántódására vagyon ez az állapot. Sokat mondottam bizony 
kegyelmes uram, mivel volna kedvem az innét való elválásom
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hoz, felette megunt helyem ez. Az nagyságod élőbbén írt levelére 
való audientiámkor volt ez az beszélés az vezérrel. Valóban kér
dezte kegyelmes uram, mint lőtt az békessége nagyságodnak az 
némettel. Én csak azt mondottam: Nem tudom. Avval bocsáta 
el kegyelmes uram: No jobban meghalljuk. Mondá azt is az 
vezér:Miért békéit meg az urad, az budai vezért is az fejedelem 
kedvéért változtattuk meg.

Ez mostani nagyságod leveleire ismét audientiát kérettem, 
azt izené, írjam meg akaratomat, azután meglátja, az audientiát 
ha kell-e adni; de azt kegyelmes uram inkább hiszem, felhivat 
az vezér beszédre, mert nem jól tetszik nekik az nagyságod 
békessége az némettel, mert ők kegyelmes uram nagy kereske
dést reméllettek ebből, hogy mind nagyságodon mind német csá
száron vohatnak, kivályképen várakat. Mivel Zölfikár tanácsolja 
kegyelmes uram őket, nagy hajban vagyok vele, igen ritkán 
vehetem csak beszédre is ; lator ember.

Nagyságodnak alázatosan könyörgök,· írjon az vezérnek 
felőlem, bocsásson ki. Én kegyelmes uram azt is megmondottam 
az vezérnek: íhon majd elé jön az erdélyi adónak behozásának 
ideje, addig az sem jön be, míg én itt leszek; annál inkább, 
ha meghallja az ország, én tartóztatásban vagyok, hogy küld 
más követet is, hogy azt is megfogják. Valamit tudtam volna 
az szabadulásomra kegyelmes uram, mindent mondottam, úgy 
mindazáltal, ne offendáltassék az vezér. Immár kegyelmes uram 
holnap küldöm fel Zölfikár és Réthv uramtól az vezérnek írá
somat. Mi válaszom leszen, nagyságodat hova hamarább tudó
sítom felőle.

Bizony kegyelmes uram magam is szégyenlettem, hogy 
nagyságodnak ritkábban írhattam; de elhigyje nagyságod, oly 
rossz állapot vagyon most itt az portán, nem hiszem soha ilyen 
lőtt volna, egy nap egy nehány karban fordul az állapot, nincsen 
semmi állandóság.

Az gallus kegyelmes uram nem ad immár több pénzt.
Vöttem 5 nyusztláb béllést, hiuzlábat azt nem vöttem 

kegyelmes uram, mert szépet nem találhattam, a ki vagyon is, 
igen darága. Sátor 18 kötelű most készen vagyon, atlaczos tisz
tességes, de bizony igen darága, 800 tallér alól nem adják; több 
is mindjárást készülne kegyelmes uram, de nem mertem hozzá 
fogni, hogy olyan darága. A mi azt illeti kegyelmes uram, szép 
az sátor úgy is. Lovat jót kegyelmes uram csak nem tanálni; 
igazsággal írom nagyságodnak, 100 talléros lovat nem tudna 
venni ember, magam szolgáimmal mindennap jár tatom az várost, 
pénzen fogadtam embereket, az kik keresnék, ím szintén most 
mondák, hogy Skiderben tudnak három lovat, mentest küldőt-
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tem látni, ha dicsérik emberim kegyelmes uram, magam is el
megyek látuiok.

Ez esztendőben kegyelmes uram négyszer volt itt Konstan
tinápolyban égés derekasan, az éjjel is valóban égé mintegy 
öt óráig.

Az császár kegyelmes uram igen issza az bort. Az úristen 
sat. Datum Constantinopoli 17. Septembris, 1045.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Seredi István m. p.

P. S. Az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént, ha 
adnának is valamit az egy adóhoz tartozó dolgon kívül, el nem 
viszem kegyelmes uram, ha el tanálnak bocsátani is, az ki igen 
reménytelen.

Czim : nincsen.

Eredeti B a t t h y j í n y - k ü n y  v t ; í r  f>. J V .  1 1 S .



Szentpáli István budai követsége.

1645. a u g u s z t u s  19.

Ego infrascriptus ad seriam celsissimi principis Rákóczii 
Transsylvaniae, domini domini mei clementissimi benignamque 
commissionem [et fidelius referre et notum facere volo]: *) Quod 
ubi praelatus celsissimus dominus dominus princeps circa festum 
decollationis sancti Ioannis Babtistae, **) anni currentis in 
oppido Hungáriáé Rimaszombath, primum Agriam et exinde 
Budam, sedem puta regiam imperatoris turearum in Hungária 
me expedivisset, et legato imperatorio ex eodem Rimaszombath 
iam reduci adiunxisset, ac eodem dei summi adiutorio nos dies 
aliquot pervenissemus, altero post ingressum die impetrata a 
vezirio seu locumtenente Budensi audientia, honorifice in pala
tium comitatus et introductus sum, ubi post exhibitionem lite- 
rarum suae celsitudinis (ut vocant) credentionalium devotaque 
salutationis celebrationem atque honorarii satis splendidi obla
tionem, meritum legationis in diem tunc proxime sequentem pro
ponendum et discutiendum distuleramus . . . .  literis suae celsi
tudinis in linguam turcicam transmutatis et intellectis, ubi meae

*) Eredetileg a [ | közt valók helyett ez állott: quantum usque fleri 
potuit constantius, et a tanto temporis intervallo negotii infranotandi remi
nisci possum, testatum relinquo per praesentes.

**) itt küldetésének idejére nézve Szentpáli nyilván téved. Augusztus 
29. szent János »nyakavágása« napja, a mely körül Szentpáli Rimaszombat
tó l Egerbe s onnan Budára küldetett volna. Úgy de e jelentés Rákóozynak 
lampersdorfl táborában, augusztus 19-én íratott. Az ellenmondás a követség 
később történte, s az erről írt relatio korábbi dátuma között nyilvánvaló. 
A tévedés onnan származhatott, hogy a követ a szent János fejvételét 
(aug. 29.) és szent János napját — vagy ha úgy tetszik: születése napját — 
(jun. 24.), a küldetés kezdetének idejét illetőleg, összezavarta. A dolog úgy 
történhetett, hogy Szentpáli szent János napja, tehát junius 24-ike körül 
indult a fejedelem rimaszombati táborából Budára, honnan augusztus 19. 
előtt érkezhetett vissza Rákóczylioz, ki aug. 6—21. között Lampersdorfnál 
táborozott, a mint azt e két napról Konstantinápolyba Seredihez írt levelei 
bizonyítják. Junius 24-dike körül történt indulását pedig szintén a fejedelem 
egy másik, Seredihez szóló levele erősíti meg, mely jut. 19-én a rimaszom
bati táborból küldetett Konstantinápolyba.

Hogy pedig Szentpálinak 1944. évben ez időtájt volt budai követsége 
tévedésbe ne ejtsen, e jelentésében maga világosit fel, a hol mondja, hogy 
»anno proxime elapso centum triginta et novem dies« töltött Budán. B. S.

164ο. j u n i u s  - a u g u s z t u s .
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credentionales esse animadvertisset, consilio cum suis maturius 
habito, denunciavit per quendam csausium: negotium praesens 
nequaquam tale esse, quod differi posset, sed ipse quantotius 
superinde genuinam cognitionem liabere deberet.

Operaepretium itaque esset, ut eodem die post meridiem 
conparerem, eaque omnia, quae manifestanda essent, producere 
non intermitterem. Reductus sum itaque rursus in palatium, ibi- 
que rem ab ovo (ut dicitur) orsus, in memoriam ipsi (tanquam 
consiliario imperatoris et divanico vezirio) revocandam volui, 
quibus modis et quibus incitamentis invictissima imperatoria 
potestas celsissimum principem et dominum dominum nostrum 
clementissimum moverit et tamquam nolentem volentem atra- 
xerit ad id, ut contra domum austriacam arma moveret, ac non 
solum eo deduxit, sed postquam ex Transsylvania pedes exerci
tusque eduxisset, copias turcicas pro ferendis ipsi subpetiis 
[adiunxit], *) cuius rei cum ego, qui anno proxime elapso cen
tum triginta novem dies Budae resedi tum alii domini consiliarii 
Budenses (quorum plerique ibidem stabant audientes) testes 
sumus locupletissimi. Mirari itaque multum celsissimum domi
num dominum principem nostrum, quae ratio induxisset eo 
supremum vezirium portensem, ut transmisso eo (cuius supra 
mentionem feci) legato, medio eius suam celsitudinem ab expedi
tione praesenti prohibui instituisset institueretque etiam. Pro
inde sua celsitudo illustrissimum vezirium rogatum eo nomine 
maxime vellet, ut vias modosque omnes adinvenire niteretur, 
quibus suae celsitudini rebus ceptis insistere, praesentemque 
bellicam expeditionem fausto omine et ad imperium invictissimae 
suae maiestatis ampliandum susceptam continuare liceret, quod 
et ipsa fides gentium publica a sua celsitudine conficiendum 
postularet, imo efflagitaret, quando sua celsitudo iuxta assecu- 
rationem et benignum consensum invictissimi imperatoris cum 
suis confoederatis certam pactionem müsset et sub verbo suo 
christiano et principali pepigisset, unde iam recedere sine extrema 
necessitate nedum tanti principis, sed nec hominis christiani 
esset. Instaret itaque sua celsitudo, ut illustrissimus vezirius 
lapidem omnem moverit, quod negotium praesens ad effectum 
optimum perveniret, neque ullo modo inpedietur. Quod si felici
ter effectuare posset, ipsi quidem vezirio decem imperialium 
millia, ceteris vero consiliariis et maxime chausiorum praefecto 
ampla, iuxta suum uniuscuiusque statum, honoraria defacto con
ferre sua celsitudo parata esset.

His et aliis consimilibus modis postquam animum vezérii 
probassem, ad ista omnia uno ferine modo respondebat: Quis,

*) E szó kitörülve.
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inquit, modus, quis animus et quae ratio impulit principem tuum, 
ut contra expressam invictissimi imperatoris commissionem ex 
Transsylvania movere ausus fuerit et non saltem exercitus edu
xit, sed ubi hisce diebus ulterius expeditionem movere prohibi
tus fuisset, contempto mandato imperatorio in re non solum sibi, 
sed vobis omnibus o transsylvani et viciosa et perniciosa persi
stere, imo solenne invictissimi imperatoris diploma et athname 
vilipendere, eidemque contraveniendo obfuscare idem non veritus 
fuerit. Sed ubi fidelitas vestra o transsylvani, qui pertinacibus 
principis vestri insistere vestigiis, et contra potestatem super 
omnia excellentem arma sumere non sitis uniti. Ita  mihi magnus 
Alia sit propicius, nisi confestim redeatis et terram hanc, quam 
contra foedera inter duos imperatores inita iniquissimis concul
catis pedibus pacatam relinquatis, his dentibus his, inquam, tri
ginta duobus dentibus vos conminuam et efficiam intra decursum 
paucorum dierum, ut patria et familiae vestrae perpetuae subji
ciantur servituti. Horresco referre, nec tempus mihi sufficit 
describere, quae verborum fulmina barbarus detonabat.

Tandem ubi deferbuisset et eum quibusdam verborum 
allectamentis reduxissem, optavi, ut rationibus etiam meis, quas 
haberem, fortissimas aures praeberet et negotium praesens in 
diem (si videretur crastinum) differret. Cui postquam consen
sisset et die sequenti summo diluculo me praesentassem, cepi his 
rationibus institutum meum promovere: Quod nimirum ego so- 
lenniter protestari vellem nomine celsissimi domini domini prin
cipis super eo, quod austriaci cum vezirium ipsum, tum alios 
assistentes Budenses in tantum circumvenissent, ut incommoda 
invictissimae imperatoriae potestatis nec futura dispicere . . . *) 
praesertim conspicere . . . *) quando certissimum et luce me
ridiana clarius esset, quod Austriae dux suam imperato
riam maiestatem multifariam delusisset, nam in porta otto- 
mannica septem comitatus ad partes transsylvanas applican
dos esse promisisset, nunc vero nihil minus quam id ageret. 
Ham arcem Szendrőviensem in uno septem illorum comita
tuum extractam vel contra acerrimam suae celsitudinis oppu
gnationem defendisset defenderetque etiamnum, imo tantum 
abesset, ut suae iurisdictioni in illis septem comitatibus habi
tae renunciasset, ut in arcibus et oppidis Regécz, Thokaj et 
Tarczal certas instituere vellet dispositiones, quae omnia ex tra
ctatibus legati austriaci ad latus suae celsitudinis pronunc exi- 
stentis facillime liquerent. Videret itaque etiam atque etiam 
vezirius et eius asseclae, ne ad tantum suae invictissimae maje
statis incommodum conniverent, sed eandem iuxta rei veritatem

*) Kiszakadva.
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et exigentiam informarent, neque scientes volentes rem tanti 
momenti celarent, futurum enim esset, ut invictissima sua pote
stas re cognita severe in eos animadverteret, utque sua celsitudo 
se nonnisi commodo suae maiestatis sudere velle testaretur, me
dio suorum super hoc negotio imperatorem certificare niteretur, 
neque a proposito interim desistére vellet, quam haec omnia 
coram eodem imperatore liquidata essent, unde sine dubio beni
gnum exceptura esset responsum. Ad haec ergo et alia non 
pauca mea proposita, cantilenam eandem repetens vezirius ita 
respondit: Si invictissimi caesaris fideles manere voluissetis, 
antequam signa vestra eduxissetis, de re tota eundem informas- 
setis, sed ubi spreto invictissimo imperatore, mandatis eius ite
ratis vicibus emissis, contravenire non estis uniti, digni estis, de 
quibus notabile statuatur exemplum, subiugis (!). Ego luce cra
stina transmittam gyiinli agam meum cum tribus husaronum seu 
gyiinliarum millibus, qui tecum ad castra principis . . . *) pene
trando, iterata vice transsylvanis et hungariensibus rem totam 
promulget, et ne quis excusationis relinqui possit locus, prohi
beat omnes utriusque regni incolas ab expeditione ulteriori, quod 
si fecerint, bene, alioqui adiuncto mihi tartarorum, utriusque 
Yalachiae, Bulgáriáé, Serviae, 14amae et totius Hungáriáé exer
citu, ipsam (iuro ad animam patris mei) Transsylvaniam aggre
diar et omnia ferro et igni conteram. A quo quidem proposito
vezirium non al . . . potui, n is i.........modis multo felicioribus
conficere et posse et velle, dummodo milii concrederet, ut pote 
quem cura patriae et charissimorum multum tangeret, promisi 
illi solenniter me coram magnate (így) huius belli et maxime 
coram illustrissimo domino domino principe Sigismundo et 
Ioanne Kemény rem totam propositurum, cui tandem tandem 
ubi acquievisset, minas et territamen (!), nisi promissis starem, 
adiecit. E t haec sunt inter alia permulta, quae recognoscere et 
celeri calamo subjicere potui. In castris suae celsitudinis ad pos
sessionem Hampersdorf positis 19. Augusti, anno domini 1645.

Stephanus Szentpáli m. p.
Eredeti, Battliyány-kt/ir IV. 1 19.

*) Olvashatatlan.



1645— 1648.

Szalánczi István lokövet. *)

I. 1645. n o v e m b e r  1.
Tekintetes és nagyságos vezér nekünk becsülettel való 

méltóságos úr jó akarónk. Isten nagyságodnak szerencsés nap
jait ez földön sokasítsa, és hatalmas császárunk fényes kegyel- 
mességét fején öregbítse.

Hatalmas győzhetetlen császárunk fényes oltalma alatt az 
felső esztendőkben hadakozásunkban is több sok hatalmas or
szági között ez országnak is minden lakossi és nemességi békés· 
séges és csendes állapotban nyugudván, s római császárral való 
békességünknek végben meneteli után az nagy hatalmú istennek 
áldásábúl mi is bejüvén azon igyekeztünk, mennél hamarább az 
régi szokás szerént hűségünknek megbizonyítására is az ország 
adaját szokott ajándékinkkal az ő hatalmassága fényes tárhá
zába bekiildhetnők. Mely* dolognak végben vitelére becsületes 
főkövetünket, nemzetes Szalánczi István tanácsunkat és táblánk 
hites bíráját rendelvén és bocsátván, nagyságodhoz is igaz jó 
akaratunkat ugyan főkövetünk által megmutatni el nem akartuk 
mulatni. Kérjük azért nagyságodat mint becsületes úr jó aka
rónkat, követünkhöz szükséges dolgainkban mind ő hatalmassága 
császári méltóságos személye előtt, s mind az méltóságos fővezér 
ő nagysága előtt mutassa igaz jó akaratját s törekedését, kiért 
mi is nagyságodnak teljes életünkben atyaíiságos jó akaratunkat 
s hálaadó voltunkat ajánljuk. Sokáig éltesse isten nagyságodat 
jó egészségben és szerencséjét naponként öregbítse. íratott gyu- 
lafej érvári városunkban Szent András havának első napján, 
ezerhatszáz negyvenöt esztendőben.

Rákóczy György m. p.
Czím: Az hatalmas győzhetetlen császár kedves becsületes hívének, 

fényes kapuján divanülő egyik tanácsos vezérjének, az tekintetes és nagysá
gos vezér Szulajmán passának etc. nekünk becsülettel való méltóságos úr jó 
akarónknak adassék.

Eredeti Batthyány-ktár 5. IV. 132.

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 855—890 11.
BEK FI ÚS BARABÁS. LEV ELEK  ÉS OKIRATOK. I I .  K. Ó0
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II. 1646. j a n u á r  2.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az úr

isten sat.
Noha se az fővezérrel, senkivel még szemben nem voltam, 

de mivel az vajdának embere mene ki, akarám nagyságodat 
kegyelmes uram eddig való állapatomról igen alázatosan tudósí
tani. Mind ilyen rettenetes nehéz alkalmatlan üdőkben, holott 
miolta megindultam, csak egy jó napom sem volt s azok miatt ilyen 
rettenetes nagy sárban és rövid sötét napokban is az szállásokat 
continuálván kegyelmes uram, karácson másodnapján úgymint 
26. Decembris érkeztem be Kustanczinápolyban, karácson napját 
Kucsukcsokmegyén töltöttem e l; az excipiálásban az csausz hassa 
személye szerént nem jött vala élőmben, azt mondják, hogy az 
megholt császárral Babillonia alá lévén az csausz hassa, az sze
gény Dániel Mihály uram követségében akkor hogy ki nem jött, 
azután aztán egy követ eleiben sem jött, Zöldfikár aga jött vala 
ki tizennyolcz mucsavecsés divän patyolatéi csauszokkal, azok 
excipiáltak s hozának be szintén az szállásra elégedendő solen- 
nitással; mert ezeken kivűl az mely aga Seredi urammal nagy
ságodhoz jött vala, az is egy nehányod magával jött vala ki. Nem 
is késén volt kegyelmes uram érkezésem, mert csak tized nappal 
érkeztem volna is elébb, az fővezérség változván az mostani fő
vezérhez nem tudnék mivel menni. .lövésemnek hírével jött szol
gám is jól talált jőni; mert az mely nap az vezérséget ő nagysá
gának adták, másod nap érkezvén mindjárt szemben volt vélle; 
ítélem, idegen ember elsőbe is az én szolgám volt előtte; elég 
embernek dicsírik, bozna h, azelőtt nem régen teftedár volt, de 
vezérséggel bírta az tefterdárságot, Sali passa neve. Izené Zül- 
űkár agától kegyelmes uram, hogy nyugodjam immár ha beszál- 
lottam, mert mivel az mázul Mebemed passát, ki fővezér volt ő 
előtte, hatalmas császár szerdárnak választotta az szárazon 
Macedóniában ez végre, hogy az tengeren túl való hadakra is 
vigyázzon ha kévántatik, elégedendő hajók lesznek vélle, az kin 
az hadaknak élést visznek, azokon az vizen való hajókat megse
gíthesse, de azonban az velenczések egy nehány várait foglalták 
volt el hatalmas császárnak, azok alá is megyen hogy visszafog
lalja őket, elbocsátván Mehemed passát az szerdárságra, annak- 
utánna aztán engem is felhivat ő nagysága, szemben leszen 
velem. Mehemed passával kegyelmes uram szemben nem leheték, 
tűivel az fővezértől audientiám nem lehete addég az még itt lön, 
innet holnap immár megindul, Drinápoly felé megyen alá, onnat 
Sofiára, onnan tér aztán he Tessalonikára. Jól is lön, hogy így 
esék, mert nem volt kegyelmes uram ő nagyságának való aján
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dékom; mert sokan vannak az vezérek s Deli Húszain passán 
kívül itthon is vannak mind, ő hogy Moriában vagyon az hadak
kal, de mind kapitán passa, Musza passa mind itthon vannak. 
Az mint eszemben veszem, ajándék nélkől fog maradni néme
lyike ; az muftinak sincsen kegyelmes uram ajándéka, az csausz 
passa ajárulékját kellene neki adnom, ha nem keveslené csak az 
egy kupát.

Én kegyelmes uram soha nagyobb frecjuentiát itt nem ér
tem ennél, az kit mostan veszek eszemben, mert egymást éri kün 
az kapucsi passák, kik az gályáknak való fákat sollicitálják, 
érkeznek is az szekerek valóba az fákkal; az mely keresztény 
hajókat megszeretnek az portuson, csak üresítik mindjárt s meg
adják az árát, s terhelik mindjárt s menten megyen, ma magam 
is látók hadakozó gályát hogy elmene. Biztatják magokat az em
berek, hogy az olasz hadak igen megszaporodtak, segítséget kér
nek ellenek; azt kegyelmes uram nem tudom, mert csak mond
ják, de az olasz rabokat ide igen hordják, tegnapelőtt is úgymint 
ultima Decembris szemével látta az keresztény rabokat Réthy 
uram ugyan felest az divänban hogy hoztak. Ez mellé az szerdái’ 
mellé 12 ezer tatárt is mondják hogy rendeltek, az kiket Temes
vár felé mondják hogy visznek; az mely földön elviszik őket, 
megérzik szegények annak az földnek lakossi. Tatár hánt azt 
mondják kegyelmes uram, hogy az muszkákra ment; de, nagysá
god kegyelmesen megbocsásson kegyelmes uram, mikor az farkas 
kijő barlangjából, ott kap, az hol az alkalmatosság hozza, az 
pásztornak vigyázni kell.

I tt kegyelmes uram ilyen dolgot is nézek, hogy az mely 
csausz Bécsben volt megjött, az minemő levéllel jött, vannak 
nagy szorgalmatosságban felőle, az első megfordítása mint lőtt, 
nem nyughatnak rajta; miolta beérkeztem, Zülfikár aga gyakor- 
tabb minden éjjel az vezér ő nagysága házánál há l; az kitől 
érthetem, úgy értem, hogy mind arról az levélről discurrálnak, 
consultálkodnak, de nem nyughatnak meg sensusán, kiből ezt con- 
cipiálom, mintha oda folyamodnék elméjek, értvén vagy sőt ugyan 
tapasztalván az alkalmatosságot; de ezt ezután jobban exponál
hatjuk] talám.

Az nagyságod dolgairól elől beküldetett szolgám által 
izene Csokmegyére, hogy régi [jó] akaróm akarta volna, ha most 
más jött volna be, nem én ; de immár ha így vagyon, nagyságod
nak írjam meg, hogy mennél hamarébb az ötezer aranyat küldje 
utánnom nagyságod. Beérkezvén ide, azt beszélé itt szállásomon, 
hogy plenipotentialis mellett ígérték meg az nagyságod követi, 
az mely plenipotentialis immár benn lévén császárnál meg nem 
fordíthatni, mert császár az ősei lelkekre esküdt, hogy ha meg 
nem hozzák, fegyvert fog nagyságod ellen. Isten az audientiát

5 0 *
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megadván, akkor aztán nagyságodat éjjel nappal tudósítom min
den dolgokról. Az úristen nagyságodat éltesse sat. Datum Cön- 
stantinopoli die 2. Ianuarii, anno 1646.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

P. S. Kegyelmes uram, Száva Mihályra az mely selyem- 
hálók csináltatását kegyelmesen bízta nagyságod, nekem is meg
jelentvén, hogy az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént 
procedálhasson, magam is eléggé töröködtem benne, de egyáltal- 
jában kegyelmes uram az négy kész selyemhálók (kiket nagy
ságod azért küldött, hogy eltokmálja és azoknak csináltatása 
árában fordítsa, kiknek nagyságod formáját utánna küldötte, és 
sodrott selymet is maga kezében adatta, hogy azokat is kibon
tássá és vékonyabban eresztesse, s arra az formára csináltassa 
aztán az hálókat, kit nagyságod utánna küldött), el nem kelnek, 
sőt semmiben s még munkájokban sem akarják elvenni az háló
kötők, egyébre alkalmatlannak ítélvén. Insuper kegyelmes uram 
azon beküldött hálónak való sodrott selyem gombalyogok is 
immár ötödik helyen tartoztanak meg, mivel az mely formát 
nagyságod küldött ki, nem fejtik s vékonyabban nem eresztik, 
olyant nem köthetnek belőle, s felfogadják ugyan, de megunad- 
kozván az sok fejtegetésétől elhagyják, excusálván azzal mago
kat, hogy annyi munkával egy nehányat csinálhatnának, hogy- 
sem mint azt bontogatnák s még újólag sok bajjal öszvesodra- 
nák. Ahozképest kegyelmes uram egy hálót immár talám, az mint 
elfogadták, az fejér sodrott selyemből elkészítenek, de az szederjes 
sodrott selyemhez egyáltajában csak hozzá sem akarnak fogni, 
noha ahoz értő mesterembereket eléggé futották. Az kerek paizs- 
nak egyike immár szintén készül. Az minemő forma skárlát sző
nyegeket parancsolt volt asszonyunk ő nagysága húszat hogy 
keressenek, megtalálták azokat is, igen szép uj formák; immár 
ő nagysága mit parancsol felőlek, mert tizenöt tallérnak alatta 
nem adják egyiket-egyiket semmiképpen.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti Batthyány-ktár 5. IV. 5. 151.

III. 1646. m á r c z i u s  31.
Georgius Kakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Az téli időhöz képest az pestis is valamit szűnvén szegény 

hazánkban, megújulásától penig tavaszra kelve félvén, az gyű
lést mi ad 11. Martii promulgáltattuk vala; kegyelmed 12. eins-
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dem írt levelét penig olykor vöttük el, midőn már ez mostani 
gyűlésünkből mind az statusok s tanácsurak is házokhoz oszlot
tak vala.

Látjuk most is az kegyelmed írását, kire mi most is azelőt
tinél egyebet nem írhatunk kegyelmednek. Nincs hatalmunkban 
az 5000 aranynak beküldése a statusok híre s akaratja nélkül, s 
az egész tanács urakkal sem coiumunicálhattuk, mert ő kegyelmek 
közűi is Tokajban császár commissariussival való tractán van
nak s vissza sem hivathatjuk annak interrumpálásával. Nekünk 
penig egyik conditiónk azt kívánja, ilyen derék dolgokat az ő 
kegyelmek hírével s tanácsából cselekedjünk. Az statusokat is 
hogy ismét összvegyűjthessük, most oszolván el az gyűlésről s az 
pestis is megújulván s grassálván, alkalmatlannak ítélheti akárki 
is ; sőt micsoda scrupulust is szerzene szívekben hatalmas csá
szár kívánsága, consideratióban veheti akárki. Nagy dolog uram, 
mikor ember szabadságába akar háborgattatni s törvénytelen 
dolgot akarnak reá vetni, mint ez az 5000 aranynak kívánsága.

Az velenczések felől bizonyosan értjük, hogy az keresz- 
tyénségben minden királyokhoz, fejedelmekhez, respublicáklioz 
elkiildöztenek s az megholt pápa helyett más lévén, az cardiná- 
lokkal . . . .  [kemjényen fogták az békességnek végbemenetelit.

Római császár ő felsége részére is, bizonnyal írhatjuk, 
valóba fogadják az hadakot mindenütt birodalmába, s ím itt is 
elkezdették az 7 vármegye széliben is mi tőlünk is azt kívánván 
császár ő felsége, az 7 vármegyében is megengedjük. Ezt mi 
kegyelmednek bizonnyal merjük írni, az universalis békesség
hez is igen-igen közel vannak, s kárával is meg akar ő felsége 
békélni, ki milientest meg kezd lenni, az életünket kötjük hoz
zája, az hadakot el nem bocsátják, hanem szolgáltatnak velek ; 
mely felé az üdő meg fogja mutatni.

Azért kegyelmed audientiát kérvén az fővezértől ő nagy
ságától, engedelmesen kövesse meg, mi magunktól annak bekül
désére nem mehetünk, hanem bocsássa ki kegyelmedet is ő nagy
sága s egyik tanácsúi· lévén kegyelmed, és isten kihozván, mi 
kegyelmeteket öszvegyűjtjük s közönségesen proponálni fogjuk, s 
az mit kegyelmetek végezni fog, mi a tevők leszünk.

Musza passát ő nagyságát kegyelmed köszöntse. Megjelent
heti, jött most Bécsből emberünk, az hadakot ott is fogadják mind 
császár ő felsége s velenczések számára is ; bizonnyal is megmond-, 
hatja kegyelmed, mindenünnen segéteni akarják az velenczéselcet, 
Torstensohnt az svécziai generált is nagy ígérettel hijják az velen
czések magok mellé. Ezután is ha mit érthetünk, érteni adjuk az 
fényes portának. Azt is kérdje meg kegyelmed ő nagyságától, ha 
elérkezik az velenczések embere mi hozzánk is, mi választ ad
junk neki, értessen ő nagysága jó tanácsával.
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Az 7 vármegyétől is semmivel nem tartozunk, mi nem is. 
küldhetünk semmit is he külömben annál, az mint Fogarasból 
megírtuk. lm római császár ő felsége commissariussi Tokajban 
vannak s értésekre adjuk ottan, hogysem mint mi az 7 várme
gyéért búsuljunk, mind vissza kezdjük ereszteni, s ám lássa az 
fényes porta, mi hasznát veszi, az mi igaz tökéletes szolgála
tunkért, mely igazság kivűl háborgattatunk ; az megholt hatal
mas császár s az nagy emberek előtt (így), kik ezelőtt csak két- 
három esztendővel is élének, bezzeg meg tudják vala gondolni az. 
mi hasznos szolgálatunkat és az hamis informátorok szavának 
nem adnak vala hitelt, kit-kit törvényes szabadságiba megtar
tással akarnak vala inkább az keresztyénség közt az fényes por
tához édeséteni, mintsem fenyegetéssel és méltatlan kívánsággal 
idegeníteni.

Az elmúlt két esztendő alatt sok jő hasznos tanácsunkat, 
igazságos ratióinkat nem hagyák elhinni az budai tisztek, tol
mácsok és magok hasznakereső csauszok, inkább nézvén magok 
hasznát, mintsem hatalmas császárét s híveinek szaparodását; 
meg fogja kegyelmed hallaiíi, mint vagyon dolgok, Budán fog- 
dostatják, az vezér-e őköt, vagy azok, kik az fényes portának 
igaz hívei. Az a híre, hogy Zölfikár aga is ő kegyelme együtt 
osztozott volna azoknak hamis keresetekkel s egyetértett volna 
velek. ,

Forgács Adám is 800 bírót hivat most fel az holdoltságról, 
meg is izente az budai vezérnek ű nagyságának: ha. fel nem 
mennek, az maga jószágán kezdi el s az másén végezteti el, mind 
felperzselteti őket.

B,ómai császár ő felsége hadai is megszaparodván, higyje· 
kegyelmed, feljebb látnak oda is.

Csudáljuk igen, hogy kegyelmed meg nem tudott az vezér 
ő nagysága szavaira felelni, kiben kívánta ő nagysága, hogy az 
5000 aranyat megküldjük s azután vegyük meg az országon; 
hiszem tudja kegyelmed, a mindennapi adót is szabad jó aka
ratja szerént szokta az ország elrendelni, azonkívül egy fillért is 
magunktól az országra nem imponálhatunk, sőt kegyelmed maga 
bizonyságot tehetett volna az vezér ő nagysága előtt, ez 15 esz
tendő alatt egy esztendőben is annyi felvetett adaja ez ország
nak nem volt, mint néha az szegény fejedelem idejében volt.

Minden vásárlásoknak kegyelmed hagyjon békét, arra ne 
költsön; az egy puskapalaczkot az elefántcsontból az beküldött 
forma szerént csináltassa meg s küldje ki kegyelmed. Az mely 
hálóknak való fejér és szederjes sodrott selymet Száva ottbenn 
hagyott, abból is megcsináltatván az hálókat, mennél hamarébb 
küldje ki azt is kegyelmed; ha az selyem elég nem lenne, vegyen 
hozzá kegyelmed annyit, kiből teljék ki. Eidem sat. Secus non
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facturus. Datum in civitate nostra Alba Iulia die ultima mensis 
Martii, anno domini 1646.

Az tatárok az mint bementek volt Muszkaországban, tu
dom, hallhatta kegyelmetek, s való dolog, sok rabokkal rakodtak 
volt meg s hozzák volt is már őköt, de azonban az szíkmezőn 
az nagy hatalmas fergeteg, hó, szélvész, hideg idő, az éhség is 
érvén őköt, bizonnyal higye kegyelmed, nem sok haszonnal jöt
tek vissza. Kin megbúsulván a muszka császár, személye szerént 
akart Krímre reá mennie, porrá, tűzzé tenni s meghallván 
kegyelmetek rövid nap ha eddig nem is, Azák alá is húszezer 
válogatott kozákot expediái obsidiójára, Svécziában is követét 
expediálta az királynéhoz, tízezer muskátérost kíván fogadhas
son, s aligha meg nem engedi neki, mert nagy oblatiókot teszen 
az muszka is az svécziai királynénak. Az lengyel királyhoz is az 
muszka császár maga sógorát küldte követségen, hogy egyenlő 
erővel nyúljanak az tatároknak opprimálásokhoz, bizonyos inter- 
cipiált leveleket kiildvén az lengyel királynak, melyben azt akarja 
világosétani: hatalmas császár parancsolatjából az lengyel király 
birodalmára kellett volna menni rablani, mostani velenczések 
ellen való expediálandó gályáira evedzősöknek rabokat hoz
zanak ; de mivel tisztviselői az királynak vigyázva voltak, ő nem 
tartván tőlök, az portával való békességéhez bízván, úgy csaptak 
országára, mutogatván azt neki, hogy az lengyel királylyal való 
békességet violálta volna az porta, s ha most meg nem orvosol
nák, [ezjután nehe[zebb] leszen; s bizonnyal higye kegyelmed,az 
záporski kozákokat maga mellé akarja v[enn]i az muszka csá
szár. Ez híreket penig kegyelmed ne íictumnak tartsa, mert 
bizonnyal higye kegyelmed, ezt nekünk derekas helyről adják 
értenünk.

«Im csak tegnap is bizonyos helyről adák értésünkre, az 
velenczések magok secretariussát igen postán expediálták az 
svécziai királynéhoz, bizonnyal onnét is hajókat kérnek egy ne
hány ezer emberrel. S a minemő nehéz néven vette a királyné, 
hogy a porta minket tavaly mellőlük elvona, meglátja kegyelmed, 
onnét is adnak nekik, s még a danus is fog adni.

Mi istennek hála tűrhető egészséggel bírunk. Időnk igen 
kedvetlen jár, mert majd 2 egész hete ritka napunk vagy éjünk 
volt, kin hó vagy eső nem esett volna; ezután talám isten jobb 
időt ad immár.

Száva Mihály kijövetelekor maradt volt adós . . . .  tallérral 
. . . [vájsárlás árába, kit ím az havasalji vajda kezébe küldtünk, 
hogy ottbenn adasson mást érte ; elvévén kegyelmed contentálja 
őket.........

<Xyk. uiÁsoiaf ik ittliy iíiiy -k tiír ö. IV.  5. 148.
Czím : nincsen.
Két k<Í2 irta
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IV. 1646. s z e p t e m b e r  26.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Bizonyos állapotok occurrálván szintén azokról akarom 

vala ez alkalmatossággal nagyságodat tudósítani, hogy liozák az 
Máthé vajda ő nagysága kapitihái Munkácsról 5. Septembris 
íratott kegyelmes parancsolatját, melyből értvén az nagyságod 
jó egészségét sat., szívem szerént örülök s kévánom isten
től, hogy sat. az békességet penig adja meg. Bizony sziiből 
kévánnám ha érhetném valaha, mert nyílva nekem is kellene 
érzenem, ha csak reménységre való ratio volna is valahonnan. 
Nagyságod kegyelmesen megbocsásson, szeme, füle lévén itt 
nagyságodnak igyekeztem, hogy méltósága megsértődése nélkül 
lehessen alázatos írásom (de lehetetlen, néha hogy meg ne bán- 
tódott legyen nagyságod, kinek szemmel látott jelét is esmertem, 
kemény írásit is szenvedtem ártatlan voltomra, nehézségét, mert 
rettenetes dolog lön ez, ennyi ideig s ily gyakor szorulásimra hogy 
egy pénzét nem láthatóm nagyságodnak, maga megmondhatták 
az posták, hogy mezítláb vannak szolgáim, lovaim abrak nélkől, 
azt [én!], istennek hálá, bizony házamnál nem szenvedtem még 
istennek hálá soha), ha jókat írhattam volna, gyönyörködtem 
volna benne, örömesben is írtam volna olyant, az leivel kedvét 
találtam volna, hogysem mint az búsulásra indító dolgokat, de 
az mi előttem volt kegyelmes uram, azt írhattam. Huszonnégy esz
tendős koromtól fogva viselek követséget, azolta való követségvise
lésemtől fogva is ezt experiáltam, hogy az követ csak akkor vét 
méltán, mikor az követséget nem úgy viseli, az mint reá bízták, 
az választ sem úgy viszi meg, az mint visszaizenik tőle. Az 
halállal gyakorta való fenyegetés, az mellett az szörnyű disgra- 
tia, contemtus, hogy mikor audientiám vagyon is az nagy bölcs- 
telenség, keresztül való nézés, hogy alig várom, hogy szabadul
hassak előliek; azfelett akármi kicsiny dologról való panasz is 
oly hatható ellenünk mindjárt, hogy csausz parancsolattal j ű  
mindjárt reánk, nem is az kapitihára, hanem én reám. Az szegény 
Toldalaghi uram 36-ban hogy olyan sokáig lakék ittbenn felesed 
magával is, Seredi uram is tavaly sokáig feles lóval is, nagysá
god kegyelmesen megbocsásson, ganét gyűtettek volt az kapu 
előtt való kis pusztacskára, esős üdő fordulván ez elmúlt napok
ban egy rósz benyomá az szomszéd kertit, reánk jövőnek, az 
szomszédé vala az vétek, de az limitáló emberek azt találák, 
hogy az török nem szenvedhet az kereszténytől s hat tallérban, 
húsz oszporában nehezen szerzők meg dolgunkat, látták, hogy 
régen gyűlt, nem én idémbeli, de Inában: téged találunk itt, 
fizesd meg. Sokat írhatnék ezféle bántódást, de nem hűsítőm 
nagyságodat, hadd szenvedjem én.

BEKE ÉS BARABÁS.
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Nagyságod írja kegyelmes uram, hogy Raczivil nagyságod
nál volt s animálni fog az respublica az király hadakozásának. 
Az mint nagyságod írja kegyelmes uram, hogy böcsületes lier- 
czeg ember, az magok részére az megírt szavával is azt mutatta 
kegyelmes uram, de az főkövete királynak hogy jű, immár az 
Dunán által is jött, ez jövő héten okvetetlen beérkezik, az híre 
az. hogy az velenczések és muszkák mellett akarja interponálni 
magát s magának is az tatárok incursiója ellen szerzeni securitást 
(mivel ím csak in initio Augusti is három ezer orosz rabokat 
hoztak el Podoliából az tatárok), ez ellenkezik kegyelmes uram 
az ő nagysága beszédével. Isten után az mi békességünk innen 
volna kegyelmes uram, az kinek lehetetlen hogy valami jelét nem 
esmerném, mert noha nincs immár mit adnom hogy elfogák élé
semet, de mégis eljőnek hozzám az jó akaróim, ha vagyon mit, 
esznek velem s meghoznak holmit. De az mostani leveléről nagy
ságodnak legyen elég ez, mivel nem várja az kalarás levelemet, 
mikor peragálom azt az parancsolatját nagyságodnak, mi végét 
adja isten, azokról azután tudósíthatom; most tudósítom az 
előttem közelebb levő állapatokról.

Az Fejértengeren való hadai ő hatalmasságának, noha gya
korta sok külömb-külömbféle hírek indulnak, de Szuda alatt 
vannak, az megvételéhez reméntelenek is, lőtetéssel, egyébbel 
hatalmas császár nem is bántja, hanemha meg nem változik az 
ordinantia, eddég ez, hogy az oda expediáit hadak oda telelje
nek, ha békesség által nem conveniálhatnak valahogy, tavasszal 
megújítsák az hadakat, ám az gályákat, lövő szerszámokat, egyéb 
hadi szerszámokat (az mint 17. praesentis küldött levelemben 
(ha megküldi brassai bíró uram) hő írásommal tudósítottam 
vala nagyságodat felőle) valóba készítik, onnan az hadak télre 
haza nem jőnek, de az Duna mellé Dervis Mehemed passa mellé 
rendelt hadak sem jőnek vissza, ott telelnek. Az mint írtam vala 
azelőtt, hogy meg vagyon parancsolva mind spahoglánoknak, 
jancsároknak, hogy magok bejöjjenek személyek szerént az fize
tések felvételére, mert valaki nem comperiáltatik személye sze
rént, in perpetuum elveszti fizetését, bejöttek vala, azzal bocsá
tották az parancsolattal ki, felvévén fizetéseket,, hogy oly készü
lettel legyenek, hogy valamikor hatalmas császár parancsolja, 
mindjárt indulhassanak oda, az hova hatalmas császár paran
csolja. Az tatár hánnak kaftánt, szablyát elvittek azon pa
rancsolattal, hogy olyan készen legyen, hogy valamikor hatal
mas császár parancsolja, Dervis passa mellé menjen s ő vélle s 
az két oláh vajdával oda menjenek, az hova parancsolják. Az 
két oláh vajda adajokkal is megindultanak, azok is az jövő 
héten beérkeznek, mit fognak parancsolni nekiek, isten tud ja; 
így mindenfelől helyre szállnak minden dolgok s periclitál az
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nagyságod dolga csak. Muszka internuntius is jű, az az lengye’ 
követ beérkezése után akar érkezni.

Mi hozzánk kegyelmes uram az szegény Jászi Miklóstól 
küldeti levele után, ki 14. Iulii költ volt és Fogarasi János nevű 
postától küldett levelén kiül, kit Munkácsról 7. Augusti íratott 
volt nagyságod, ez mostani levelén kiül, ki 5. Septembris ugyan 
Munkácson költ, több levele nem érkezett, valakitől küldötte volt 
nagyságod az 14. küldött levelét, mert nem írja az deák, melyik 
holnapnak 14. napján költ volt. Tudósítottam vala nagyságodat 
az 17. praesentis küldött levelemben, hogy az budai vezérség 
változott, az fővezér ő nagysága az öcscsének, ki főlovászmestere 
volt hatalmas császárnak, Murtaza passa neve, egy testvér az 
fővezérrel, szerzetté; nem természetes ember az mint mondják, 
mert nem hihatók el ajándék nélkől Zülfikárt hozzája, ha aján
dékot nem viszünk, ő nem jű, mást sem kaphatánk az ki el mer
jen velünk jőni tolmácsolni; ez sem egyéb, hanem hogy esmeret- 
sége ne lehessen nagyságoddal s ne alliceálhassuk nagyságod
hoz ; de bizony másképpen venném eleit, ha nagyságodnak volnék. 
Az szokás szerént Landorfejérváratt mikor salutáltatja nagysá
god, akkor az követ által követtetném s megizenném, hogy nem 
az ittbenn való követén múlt nagyságodnak az salutatio, hanem 
az tolmácson s nem állhatja ő soha, hogy ne impingáljon az bu
dai vezér ellen, soha senki hamarabb meg nem ejthetné, mint ez 
bátyjával megejtetné; hertelen haragos embernek is mondják.

Akarám ezt is alázatosan jelenteni nagyságodnak, hogy, 
nem tudom mit ért Ziilfikár rajta, magamnak is mondotta, hoz
zám jött, beszéd közben: hadd csak megtöltették az ágyút, most 
szárad az por az ágyúban, de ha megszárad, kisüssük; ím csak 
negyed vagy ötöd napja, hogy izené ezen szókkal Réti uramtól 
is, talám jobb volna nagyságodnak közelebb járni, ne távoznék 
nagyságod annyéra el az országtól. I tt ilyent is beszél ő, vala- 
honnat vette, mert mástól nem értettem, hogy nagyságod Fejér
várról mindeneket evitt,puszta Fejérvár;ez csak aenralálkodik s 
mind azon ólálkodik, hogy micsoda alkalmatosságot kaphatna 
valahonnan. Ugyan Réti uramtól ezt is izente volt nekem, de 
nem mondotta meg nekem, mert előbb provideáltam volna felőle: 
mond meg Zalánczi uramnak, hogy hozassa be az lovát, mert 
bizony azt sem tudja, mely órában megparancsolja hatalmas 
császár hogy menjen el, harmad nap múlva itt ne találtassák, 
mert nem jól leszen dolga, se csauszt vélle nem kiildnek, se kaf
tánt, csak menjen. Azután esett, egy szolgámat találta, attól 
kérdette: ha behozták lovaimat; s mondotta, hogy nem s még 
azont izente. Nagyságod erről parancsoljon, in tali casu ha így 
lenne az dolog, énnekem bizony pénzem nincsen, az kivel kivites
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sem magamat, mert engem ugyan nem élni küldött volt be nagy
ságod, valamire adja isten végre dolgomat.

Az jancsik kegyelmes uram úgy esnék kilenczszáz talléron 
s az kerek paizs csak száz talléron, mert nem szakasztja el egy
mástól ; az lengyel követ meg is veszi, mihelyt bejű, edd ég én 
tartóztattam hogy el nem ad ta ; Száva ötszáz aranyat hamar 
behozhatna s az én lovaimat is behozhatná, s kimenvén én aztán 
az szekéren, ha nagyságod méltóztatik én reám vagy felőlem 
provideálni, az száz tallért én régen rovásra róttam kegyelmes 
uram, többet méltóztassék küldeni. Az zsidóknak most innepjek 
lévén az sinórját el nem készíthetők az szederjes hálónak, az 
egész héten mind innepjek leszen, hanem sietne be Száva, mérné 
öszve őket kegyelmes uram, vinné jó módjával ki. Az jancsikért 
azért nem vár kegyelmes uram, hogy haza igyekezik Diarbekir- 
ben, nem várhatja az árát.

Audientiám lévén az vezértől, az mire isten adja abbeli 
nagyságod dolgainak (így) , esmét mindjárt tudósítom nagyságo
dat. Datum Constantinopoli raptim die 26. Septembris, anno
1646.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Czim: a szokott, a fejedelemnek.

A fejedelem füljegyzése : IS. Octobris Táliya est ve β órakor.

Kiviliíti Battlíváiiy-ktár 5. 1V. 5. Ki:!.

V. 1646. o k t ó b e r  5.*)
S z a 1 á n c z i u r a m é k n a k .
Kállóbúl írt levelünkben tudósétottuk vala kegyelmedet,, 

az szegény jeneiekben mint vágtak volt le közel negyvenhetet 
mind gyermekekkel öszve ártatlanul az gyulaiak, lippaiak az 
falukon ki szántván, csépelvén, ki nyomtatván szegények, kire 
bizonyság a minden szíveket látó isten, okot nem adtak; s az 
mely három rendbeli törököt levágtak volt is, nem jeneiek voltak, 
hírekkel sem volt, kiről azon emberek az hol lőtt az dolog mit 
valljanak, ím mássát küldtük kegyelmednek, megláthatja ártat
lanságokot ; most is fenyegetőznek, ők mindent akarnak csele
kedni s ezeknek csak tűrniek kell, ki sem akarják hogy járjanak 
az szegény jeneiek s ők szabadosán akarnak járni. Az másul 
budai vezért is találta volt meg Rákóczi György fiunk, de midőn 
divänt gyűjtött volna s az levelet kezében adta volna Veres

*) A levél homlokán ez áll : 1646. 8. (így) Octobris Sárospatak írtuk. 
<le Tokajra aá 5. emanáJtatfnk.
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Istvánnak, kinek mássát küldtük kegyelmednek, azonba érkezett 
az uj vezér kajmekámja s abban maradt. Ebből is kegyelmed 
eszébe veheti, ők is megismerték ártatlan szenvedéseket az 
jeneieknek, mert divänt gyűjtött volt reá az vezér s tígy adta 
volt az választ. Az uj vezér mikor jön ki, nem tudjuk s lia 
bemegyen is Budára, oly lehet, ki az hamis informátorok szavá
nak adván többb hitelt nem büntet senkit meg, sőt talám többre 
adhat szabadságot nekik s nekünk is oltalmaznunk kell magun
kat. Kegyelmed azért az fővezért ő nagyságát találja meg s 
kérje, parancsoljon az uj vezérnek, büntesse meg őköt s üljenek 
veszteg s az jó békesség ellen semmit ne cselekedjenek, gondol
ják meg, ha eddig is az csavargókot Jenőből s több végházak
ból nem kergették volna, bizony több kár esett volna benuek; 
elhittiik, eddig talám panaszolni is mehettek, de isten bizony
ságunk, hamis minden dolgok. Mi érteni akarjuk kegyelmednek 
adni szemünk előtt viselvén amaz mondást: Kon est sapientibus 
dicere non putaram, mind Lugast, Karánsebest, Jenőt lovassal, 
gyaloggal úgy megerősétettük s muniáljuk is naponként, ha 
valami illetlen dolgot kezdenek próbálni, vérrel jutnak hozzá; kit 
azért mi nem gondolunk, mert arra sem az ország, sem mi iga
zán méltán okot nem adtunk.

Az szegény pelsőcziek levelét ha kegyelmetek megszerez
hette volna, küldené ki, hiszem az mit érte ad kegyelmetek könv- 
nyű megküldenünk, menekednének meg szegények az rettegéstől, 
lm  csak 26. vagy 27. Septembris is Krasznahorkánál Gömör- 
vármegyébe, ki az Sajóhoz öt mérföld, két falut rabiának el az 
egriek, szolnoki, hatvani, hevesi törökök mind voltak. Római 
császár részére valóknak ittkin semmi békességek nincsen, jön s 
megyen az csata, az török is hordja az csavargókot, de azok is 
bizony valóba hordják, s inkább is hordották volna eddig is, ha 
ónodi vitézinktől nem tartottak volna az szendreiek s több csá
szár pártján levők, mivel isten áldásából most Ónodból csak 
lovas kimehet 800 jó lovas katona s azt is többétjük, most penig 
az ország gyűlésébe el fogják végezni: mindenütt az végházakot 
megrakják vitézlő néppel; azelőtt az oszmán nemzet soha sok
felé magának ellenséget nem keresett, szerzett s azzal is győzte 
az dolgot. Mit akar isten ebből kihozni, az ő felsége bölcsessé- 
ges tanácsában vagyon.

Az németországi állapatok még fegyverben vannak, az ő 
felsége hadai meg nem merének víni az svecusokkal, francziák- 
kal, az mint ezt kegyelmetek ez levélből megláthatja. Immár 
Bavariában vannak, az Dunán innét való részén, az Duna mel
lett jőnek alá Bécs felé Slesia felől, Vittemberg meg Morvára 
megyen, azalatt az universalis békességet tractálják. Az anglus 
megbékéllett az parlamentummal s onnét is az svédek mellé 12
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ezer ember jövő útjában vagyon. Az lengyelországi praeparatio 
neveketten nevekedik s öregbűi; ím az gyűlésnek napja is 
elközelget, meghalljuk mit végeznek. Az muszka Aszák alatt 
volt, szerencsésen ment még eddig elő, ki is jöttek az tatárokban 
Bucsakban, az mely passák kijöttek, Bucsakban vannak, volt 
emberünk köztök s tudjuk minden állapatjokot, ad summum jó 
ha B000 lehetnek; az mint onnét jött emberünk nekünk hozta, 
nem volna azoknak kedvek Aszák alá sem másuva menni, szívek 
rémülve sopánkodnak, panaszolkodnak, mi tudván hivataljokat 
mindenfelé vigyázásba s igen-igen kész állapattal vagyunk. Az 
pestis ottbenn igen-igen grassál s mind odább-odább megyen 
az Oláhországok felé.

Az ország ordinarium szerént való adaját ím óránként 
készétjük, indétásával is nem késünk, mi mindent, valamivel 
igazán az fényes portának tartozunk, meg akarjuk adni. Datum 
in curia nostra Tokaj 5. Octobris, 1646.

'.Fogalmazvány Batthyány-ktár ·">. TV. 5. 161.

VI. 1646. o k t ó b e r  19 u t á n .

. .. *) költ kegyelmed levelét mi **) vöttük vala el, és 
mivel mi már ezekről kegyelmednek bővön írtunk, nem akartuk 
előbbeni írásunkat iterálni, várván már annak is kimenetelét, az 
miről kegyelmedet 5. die Septembris Munkácsról instruáltuk 
vala. Értjük, mivel fenyegessen Zölfikár, azt tőle meg nem fog
hatjuk, mert Konstantinápoly s Patak közt nagy hasadás 
vagyon; de vagyunk oly reménységben, az nagy hatalmú úristen 
az ö nyakára fogja fordítani. Consilium malum consultori pessi
mum erit. S ha kegyelmednek is becstelen kibocsátása lenne is, 
nem úgy nekünk s kegyelmednek esnék sérelmére, mint hatal
mas császár jó hírének nevének, és minden hozzá ragaszkodók
nak tőle való elidegenedéseknek példájára. Ha nálunknál hatal
masabb emberek követin ezt megcselekedték, tűrjük mi is béké
vel édes Szalánczi uram.

Mi ide Váraddá convocálván mind a tanácsurakot s az 
hazafiainak is eleiben s proponálván ő kegyelmek előtt okát 
kegyelmed késedelmének s mind az porta kívánságát, fenyegető
zését s mind azt, mi kegyelmednek mit parancsoltunk s immár

*) Oldalt a fejedelem kezével: 20. Augusti írt levelét 9. Octobris, 26. 
Septembris 19. Octobris. [Itt az aug. 20-ikán kelt levélnek okt. 9-én történt 
elvétele nyilván tévedés szept. 9 - ike helyett, minthogy Rákóczy 1646. 
szept. 20-án írt levelében úgy emlékezik róla, mint a melyet »majd csaknem 
három hétre hoztak vala meg.« Szilágyi, Levelek és okiratok sat. 867 1.]

**) Ü res hely.
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•ideje leven az adó beküldésének (kit eddig is az ottbeun való 
rettenetes sűrő pestis halasztatott velünk), megkiildjük-e az 
5000 aranyat is az tízezer mellett, ő kegyelmek eddig való min
den kegyelmed eleiben adott parancsolatjukat, ratióinkat s 
magunkviselését mind helyesnek, jónak és igazságosnak itílvén, 
■ország híre, akaratja nélkül ő kegyelmek egy szóval nem taná- 
csolák és minket arra nem bocsátónak megemlékeztetvén ő 
kegyelmek kötelességünkről is. lm azért mi édes Szalánczi uram 
az adót megindittatjuk s nj kapikihát is küldünk T. T. *), ha az 
pestis útját meg nem akadékozza.

Mivel azért ő kegyelmek azt is szabadságok ellen való 
dolognak ismerék lenni, hogy egy főkövetre más uj főkövetet 
küldjenek, ottbenn leven kegyelmed, bizontalanok is lévén abban, 
kijő-e kegyelmed, úgy tetszék ő kegyelmeknek s nekünk is, ha 
kegyelmedet nolle velle ki nem küldenék s az kijövetelre nem 
kénszerítik, ki ne jöjjön már kegyelmed, várja meg ez uj adót is 
s praesentálja annak módja szerint. Sőt ha kegyelmednek nem 
kénszerítésből kellett volna kijőni is onnét s már jövő útban volna 
is, visszatérjen s bemenjen s az adót adja be, jó és azelőttiekkel 
ellenkező quietantiát nem hozván az adónak beadásáról; kegyel
med költségére is illendő módon küldünk pénzt, adósságit is 
adhassa meg, ha mik lőttek volna, [noha mi az postáktól úgy 
értjük, ottbenn léte alatt kegyelmednek közel 2000 tallér felé 
adtak volna éléspénzt]. **)

Száva be nem mehet, mert az felesége megholt, hanem mi 
az [jancsikért] s hozzá valóért az ezer tallért az kapikihától 
megküldjük. Ha pedig Réthy uramnak volna annyi faliéra, adná 
meg, kiről magának is írtunk, mi ittkinn éppen megadnánk ő 
kegyelmének jó ***) tallérul.

Az lengyel követ mivel ment be, solennis legatio-e ? inter- 
nuncius-e? experiálhatta kegyelmed, s ím az ország gyűlése 
is beállván meg fogjuk hallani, mit akarnak. Azt bizonnyal írjuk 
kegyelmednek, most is valóban fogadják az hadakot az király 
számára, s valami az hadakozáshoz kívántatik, abban valóban 
munkálkodnak. lm  mi is emberünket küldjük Varsovára az 
királyhoz s respublicához, mert R. G. ]') feleségének egy várát 
akarná elidegeníteni egy atyafia, kinek csak zálogban adták 
volt s meghallunk mindeneket.

Mi innét ezten vasárnapon szegény Bethlen Péter temeté
sére megyünk az úristen egészségben megtartván bennünket, 
s onnét Patakra s azután Kassára, s oda által mindeneket jó

*) Rákóczi/ oldaljegyzése : Mikó Miklós uram.
**) A [ 1 közt valókat a fejedelem sajátkezűiéi"· írta oldalt.
***) Innen kezdve a fejedelem kezével.
f) Bákóczy György.
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karban hagyván karácsonra idő akarunk jőni, mivel oda be az 
pestis mindenütt sűrűséggel [serénységgel!] grassál, csak Seges- 
váratt is majd 2500 közel leszen az ki elhullott; már Brassóban 
is elkezdetett; nincs módunk az ottbenn való lakásra mindaddig 
is, míg isten már meg nem állatja.

Az jenei állapatról valamit kegyelmednek mind Kálidból 
s azután is írtunk s relatoriánkban (!) küldöttünk, nincs annál 
kiilömben; nem jeneiek cselekedtél^, ártatlanul szenvedtek.

Szándékunk az, az uj vezért meglátogassuk, noha mi annak 
semmi hasznát nem fogjuk venni, kibe minket elég tudóssá tött 
az experientiája (így)·

Az pozsonyi gyűlés mégis durál, már palatínust választot
tak Draskovitot. Nekünk követink azt merek (!) írni, ő felsége 
most is arra ígérné magát, valamit velünk végezett, meg fogja 
állani, tartatni és efl'ectuáltatni.

Az svecziai s francziai armadák már Bavariában vannak 
hatalmas városokat megvévén, azalatt az bavarussal (!) is békes
ség is tractáltatik.

Az csizmák, papucsok, kapczák s puskapalaczkok felől 
kegyelmed semmi emlékezetet nem teszen, semhogy el *) volna 
az 42 aranyat. Mi isten áldásából most is tűrhető egészséggel bí
runk. Kérjük istentől, kegyelmedet is láthassuk szerencsés órában.

Az szegény pelsőcziek protectionalissát ne felejtse kikül
deni kegyelmetek.

Fogalmazvány.

VII. 1 (i46. n o v e m b e r  10.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, Tokajból 5. Octobris nekünk írt levelét 

nagyságodnak 1. Novembris hozá meg az Máthé vajda ő nagy
sága postája, melyből értem az gyulaiak s lippaiak insolentiáit 
az szegény jeneieken, s az egriek háládatlanságokat is az diós
győri vitézekhez, az mellett több gyilkoskodásokat is. Mihelyt 
érkezek az levél, hivat ám Zülíikár agát, jelentvén az dolgot neki 
kérém, hogy audientiát szerezzen az vezértől, az nagyságod 
panasz szít adhassam értésére az vezérnek, mert ebből ennél is 
nagyobb dolgok következhetnek, ne vessenek én reám aztán, 
hogy idején értésére nem adtam ő nagyságának. Nagy álmélko- 
dással kezdé mondani, hogy gondolom ingenuis (így), az még az 
adó érkezése felől bizonyos hír nem érkezik, addég az vezér szeme 
eleiben merjek menni. Azután is mondotta az vezér, hogy meg
szánt bennünket, hogy ilyen öreg emberek vagyunk, tudja is,

*) Kimaradt talán : vette.
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hogy nem mi vétkünk, de ha az tavalyi hamis veres emher lőtt 
volna, az ki hatalmas császár előtt hamisan eskütt meg, hogy 
mind erdélyi, magyarországi adó készen útban vagyon, csak ötét 
várják, hogy kimenjen, mivel nem szokás, hogy egyik követre 
más jüjjen, de mihelyt ő haza megyen, mindjárt érkezik az más 
követ mindkétféle adóval, megölette volna, hanem várjam, hadd 
érkezzék híre az adó jövetelinek, addég írjam le, s ha az érkezik, 
az mellett aztán küldj em be az írást s talám akkor magammal 
is szemben leszen aztán; de most bizony nem biztat csak írás- 
beküldéssel is, az mint az vezér elméjét látja hogy jár, nam még 
az törökök nem jöttek be panaszlani, addég az bajram is elmúlik 
(mert ma vagyon bajramjok) s talám azalatt nagyságodnak is 
érkezik levele az adó érkezéséről. Soha Kustanczinápolyban 
követnek veszedelmesebb állapatját nem értem, se erdélyi fejede
lemnek szörnyebb contemtióját. Mikoron az szegény fejedelem 
Lippát megadta vala s még kivereté Tatár Cselebi nevű nagy 
zaim embert az beszállóit törökökkel Lippáhól, arról való 
ok-adásra engem küldött vala be, azt is tudom mint vala, isten 
után én csendesítém azt is, de akkor tolmácsunk volt, szómat 
meghallgaták; most az tolmács fövebb pei’es, nemhogy csendesí
tené az dolgot, de inkább gerjeszti őket, szavát embernek meg 
nem hallják, az dolgot nem akarják érteni, hanem utcunque 
csak teljesedjék akaratjok. Csak ma az hajrámon mennyi szidal
mat, átkot eltöltőitek rajtunk, reánk jöttek s nem adhattunk, 
mert isten tudja kegyelmes uram, hogy csak kenyeret, bust, bort, 
árpát, szénát annyi vagyon rováson az mit hordottattam immár, 
hogy megijedek tőle, ma engednék hogy kimenjek sem mehetnék 
el az sok adósság mia. In fine Augusti adtak vala egy heti pénzt, 
az kinek jobb részét ketteivel, hármával adattam egy oszporá- 
ban, hogy nem volt jó, megmondhatná Fogarasi János, mert 
akkor itt vala, látta, azolta egy mangurjokat sem láttam, akkor 
is tizenöt heti pénz restantiám volt immár, az kire egy oszporát 
sem adtak, ugyanis hogy adná pénzét, ha személyünket nem 
akarja látni, nagyságod is ihon, esztendeje leszen szintén, hogy 
ittbenn vagyok, egy pénzét nem nyujtá, ki embereknek rettene
tes csudájára s istennek ellene vagyon. Él az isten kegyelmes 
uram, mivel pénteken bort nem iszom féltvén egészségemet, ser- 
betet innám, de azt rovásra nem adnak s nincsen mivel hozat
nom ; azonkiűl is az mit rovásra nem adnak nem hozathatok, 
szolgáim mezítláb, az köntös kiszakadozott nyakokból, veszettül, 
rútul vagyok, jobb lőtt volna elmúlnom istenben az mikor eljöt
tem, hogysem erre jutnom az kiben vegyok. Száz tallér gratiá- 
já t ígérte vala nagyságod még ez nyárban, nem jőve, azolta 
bizony az másik, harmadik száz is elkölt volna; itt csak nyolcz- 
van pénz kegyelmes uram az tallér, minden drága penig, nem
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is szoktam kegyelmes uram úgy élni mint Réti uram, az mivel 
ő kegyelme él, az mellett éhhel halnék én meg; még házul hozott 
ordája is vagyon ő kegyelmének, de én bizony meg nem 
ehetnem.

Nagyságod kegyelmesen megbocsásson, hogy búsítanom 
kell nagyságodat, mert bizony oly kételen vagyok vélle, hogy 
nem lehet különbben, az adóbeküldéssel nagyságod ne késsék, 
mert az mely igen nyelvekre kele Székely Mózes az embereknek, 
mi bizony félünk, hogy csak kihozzák ide s minket vetnek helyé
ben, mert bizony most is menten mennek az hadak zászlóstól 
az Duna felé. Az mely kalarástól ez levelemet kiküldém, bízott 
emberem, ittbenn lakiamban másfél esztendeig szolgált lovászul, 
én szerzém erre az állapatra az vajdának, most igen hiteles szol
gája az vajdának, az beszélé, hogy három csoportban is talált 
ő elől most hogy bejött zászlóstól hogy mentenek az Duna felé 
az hadak. Az nagyságod embere jól mondotta, hogy Bucsakban 
nem sokan vannak, de nem látta az Dunán innen Dobrocsánság- 
ban Dervis Mehemed passával az derék hadat. Muzdarli Musz- 
tafa passa az Dervent-kapunál költözött által az tengeren Azák- 
hoz, de Dervis Mehemed passa az szerdár, ki az Duna mellett 
telel mindazokkal az mellette való hadakkal; ennek gyalogja 
is felesen vagyon, csak innen három ezer jancsárt hűidének mel
léje, magának is feles gyalogját mondják. Murtazán passát az 
mi formán Drinápolytól Gryirgyóhoz expediálta volt császár, 
olyan állapattal vagyon ez. Azákot muniálván az mely hajók az 
Fekete-tengerről vigyáztanak Azákra 24 gályával, 2. Novembris 
j övének haza; ha nem változik az ordinantia, az kapitán is 
haza jű az Fejértengerről, csak Deli Húszain passa marad 
ott bizonyos számú haddal. Szuda mellett két erősséget ékítet
tek s két passát hagytak alatta, őriztetik, hogy újabb hadat ne 
vigyenek be s élést; ő maga Húszain passa Retimum alá ment, 
immár egy nehány napja, hogy vitatja, ezelőtt harmad nappal 
bizonnyal beszélik vala, hogy megvette; most élést készítnek 
oda az ott maradó hadaknak.

Ezt is bizonnyal értettem, hogy az budai vezérség alá is 
minden rendeknek megparancsolták, hogy tavaszra hadra készül
jenek. Ezen az héten ötezer jancsárt conscribálának esmét az 
boztancsiaságból, mely felé fordítják azokat, még nem érthetém.

Az lengyel követ 26. Octobris érkezék be, Csubaltoczki 
neve, az hetmanytól jű, de királytól is levele vagyon, az vezérrel
1. Novembris volt szemben, csak tabellariusnak írja az hetmany, 
de felesed magával 34-ed magával vagyon, böcsülettel is excipiá- 
lák, csauszok mentenek ki eleiben, házat öltöztettek neki, gaz
dálkodása bővön külön, magától is untalan kedveskedik az vezér 
neki, az vezérrel hogy szemben lőtt, tizenharmad magával kaf-
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tányozták meg az mint Zülfikár mondá, de az ki az levelét meg
fordította, gyakorta jár hozzám, az is azont mondá. Az követ
sége ez, hogy iigy értettek, hogy némely nem jó akarói, kivált
képpen az tatár hán azzal vádolta császárnál, hogy hadat gyűjt, 
hatalmas császár ellen akar támadni az muszkák mellett, de ne 
higyje hatalmas császár, mert ő felsége az király s az egész len
gyel respublica hatalmas császárral szentül megtartják az békes
séget. Most gyűlések vagyon, őtet ne késleltesse, bocsássa vissza, 
király ő felsége főkövetót küldi he ide hatalmas császárhoz. Az 
vezér azt mondotta, hogy az tatár hán, igaz, panaszolkodott 
hatalmas császárnak, hogy az szokott ajándékot nem akarja meg
adni az király, s azért ment volt országára; az bajram után 
haza fogják bocsátani.

Kegyelmes uram, az mint két úttal is két levelemben 
tudósítottam nagyságodat az uj budai vezér, Murtazán passa 
állapatja felől, hogy az fővezérrel ő nagyságával egy testvér, 
öcscse s igen kedves öcscse penig, ő nagyságával derekason 
esmerkedvén még Landorfejérváratt, nagyot nyomna ittbenn az 
nagyságod mellett való írása mind hatalmas császárnál, mind az 
fővezérnél; én ugyan könyörgök is nagyságodnak hogy meg- 
cselekedje nagyságod; kemény, haragos embernek mondják, jó 
volna ottkün való gonosz akaróit praeveniálni s még ittbenn 
valókat is ; az mit nagyságod mellett írna ide be, sokat nyomna; 
nem ok nélkül nem hagya Zülfikár engem szemben lennem vélle, 
ő az egész végbelieknek ittbenn kapitihájok.

Az császár ő felsége residense ittbenn szerencsétlenül jára. 
Ez tavaszszal jött volt ide egy hispanus követ szín alatt, hogy 
ő követ, levelet kévánván tőle s az követséget hogy exponálja 
mivel küldöttek; abban deficiálván vetették az gályára s ott ő 
hamar megunakozván az lapáttól törökké lőtt s járt az ágenshez, 
s ott min öszvevesztek s megölte az agens az hispanusból törökké 
lőtt embert ő felségének, egy postájával, eldugták az testét, elte
mették; az galatai szupassa megtudta valahogy, azzal ötszáz 
aranyban alkutt meg, meg is ad ta ; azután megtudta az vezér is, az 
testet felkerestette, magát az ágenst minden szolgáival, tolmá
csát is megfogatta. Az agens nem tagadja, hogy nem ő ölte 
meg, az postával együtt ölte, mert megszidta őtet s azért verte 
hancsárral által, s hogy látta hogy meghal, úgy metszette aztán 
meg az torkát is. Az sententiát reá mondták, hogy embert ölt s ő 
is meghaljon, de mégsem bánták addég, hanem postán császár
hoz küldének, onnan akarnák érteni, ha itt exequálják-e vagy 
oda küldjék császárnak ő felségének s ő felsége exequáltatja; 
Zülfikár aga nyerte meg; nagy gratiája ő felségének ittbenn. 
Mikor annyéra haraguék az vezér ő nagysága reánk, azt veté 
hogy: német császár minekönk mindenkor küld levelet, valameny-
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iiyiszer beküld, .uradnak penig nem érdemijük mi levelét; de írd 
meg uradnak, bogy mikor beküld, ne követe kapitihája által 
csak, hanem levelet küldjen minekönk, megérdemljük tőle; az 
szerént is cselekedjék nagyságod, másképpen eleiben nem bocsát 
tudom.

Az pelsőcziek levelét megparancsolta vala ő maga az 
vezér hogy megírják, Réti uram, mivel még ezelőtt is ő kegyelme 
sollicitálta nagyságod parancsolatjából régtől fogva, az taxáját 
három tallért felvevé én tőlem, én azt tudtam, hogy régen meg 
•is küldötte ő kegyelme nagyságodnak, most mondja ő kegyelme, 
hogy beadta az három tallért, de az levelet még nem adták ki.

Az nagyságod csizmáiban, sólyáiban az mit az pénzzel 
érek, megkészittetem, még volna karmazsinom, de nincsen pén
zem, hogy az mestereknek pénzt adhassak, addég kezekben sem 
akarják fogni az mesteremberek az szkófiummal varrón kiül, az 
még pénzt nem adok nekiek. Az kamukás öves emberek várnák 
igen Száva Mihályt ha érkeznék, főképpen az öves zsidók, nem 
hiszem ezután hogy pénz nélkül kiadják marhájokat, adjanak 
Józsefnek is ezután, mert az Seredi uram vásárlásaiért s az 
Maurer kecséiért gyakorta szalad nyavalyás, bár megküldenék 
Száva Mihálytól nyavalyásnak.

Nagyságodnak alázatosan könyörgünk mindketten, küldje 
•úgy be az adót, ne veszszünk ártatlanul miatta, pénzt ad isten, 
•de az ártatlan embert ok nélkül veszteni ilyen szernyű halállal, 
kit immár reánk szántak, nagy számadás isten előtt. Az úristen 
sat. Datum Oonstantinopoli die 10. Novembris, anno 1646.

Nagyságodnak
alázatos szegény szolgája 

Zalánczi István m. p.
P. S. Az jancsikot, paizst is tartatom még kegyelmes uram, 

az ezer tallérért mindkettőt ide adják.
P. S. Bizonyos kételenségek mia nem mehete el az kalarás

10. die, hanem máig mulatván itt érkezék 12. estve az híre, hogy 
Retimumot megvették ostrommal és Szudához is nagy remény
ségek vagyon, mert az hadak alatta lévén, gyakorta való hajóká- 
zásokkal oly csekély helyt találtak az tengeren által Szudára, 
hogy könnyen és igen jó alkalmatossággal hidat vethetnek által 
Szudára, kinek jobb részét meg is csinálták, az várból szót is 
adtak immár, de hitre nem akarják venni, hanem JRetimum alól 
visszavárják az hadakat s meg akarják ostromolnirettenetes 
nagy örömben vannak, késő vacsorakori üdőtől fogva csaknem 
mind virradtig tartott az öreg lövő szerszámokkal való lövöldö
zés, ma az duttyánokat mind felöltöztötték az egész városon, 
harmadnapig való bajramot, innepet, kiáltata hatalmas császár.
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Az mit én nagyságodnak ez tavaszszal írtam vala (mert 
szememmel nézem vala az állapatot), kiért az urak megtréfálá- 
nak, de jobbat nem írának, kiből informatiót vehessek az nagy
ságod és szegény nemzetségünk, hazánk megmaradására, csak 
alig ha nagyobban nem teljesedik annál is, ez megleszen, s ha 
szavoknak állanak, az mint ezelőtt beszélik vala, hogy ők az 
Fejértengeren tovább nem hadakoznak, ha ezeket megvehetik, 
mert ő nekiek csak ezek vétettek volt, hanem az szárazon való 
ellenségekre fordulnak, azokat akarják meglátni miért támadoz- 
tanak ellenek; azok közűi az lengyelekkel, úgy látom, minden 
úton módon jó végben akarnak ma r a dn i a z  muszkáknak is itt- 
benn lévén követjek jó módjok [vagyon] az megegyezésben, azok
nak sincsen oly felettébb való szorongotások; nehezebb emléke
zetben senki nincsen minálunknál közöttök; Székely Mózes igen 
nevezetekben kele, ha az adó nem kedvek szerént jű be s meg is 
késik, félő, késén ne essék jövetele. I tt  mi rettegéssel töltjük 
üdőnket; mint az igen sűrű felleg alatt való ember rettegi az 
esőt, bizony mi úgy rettegjük az közönséges veszedelmet, soha 
ilyen állapatját nem értem vala nemzetségünknek. Az bejövő 
követet nagyságod bocsássa oly ínstructióval, hogy nehéz álla
pottal töltém én itt való üdőmet, igen elestem, fogyatkoztam, ki 
miatt meg is keseredtem igen (mert isten tudja csak, micsoda 
szorulásban vagyok), tudja mihez magát tartani mind az ház 
öltöztetésből, élésünkre való rendelésből (ha adnak valamit), 
eddég való sanyaruságomra én is érdemiek dimidietást, nem is 
kévánok többet, azt nem is engedem, mivel nem is volna mivel 
élnem, szállásomban se háborgasson, mert nem engedhetem. Ezt 
azért írom kegyelmes uram alázatosan meg, veszekedés ne essék 
közöttünk. Die 14. Novembris datae.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem följegyzés^: 5. Decemtms Ezlár délest 31/» órakor.

Eredeti Batthyány-ktár 5. IV. 5. 159.

V III. 1(546. d e  ez e m b e r  5.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, 24. praesentis (tyy) Novembris reggel 

expediálván innen az nagyságod postáját Fogarassi Jánost, 
ugyanazon nap estvére beérkezének az gyulai, lippai alajbégek is 
egy néhány oda való szpahiákkal; 25. mindjárt audientiájok 
lévén az vezértől, 26. hivata az vezér minket is. Az nagyságod 
ellenek való panaszit azelőtt immár én mind törökre fordittat- 
tam volt várván csak alkalmatosságot az beadására, készen lévén 
nálam, minekelőtte audientiám lőtt volna, felérkezének udvarhoz.
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ők is, mihelyt látának, mindjárt hozzám jövőnek, ők esmernek 
volt engem, de én nem vehetem eszemben őket, ifjak voltak mi
kor közöttök jártam, beszélgetvén egymással, ők egyáltaljában 
Csókássi és Yancsodi uramékat kárhoztatják, az lova is az 
töröknek Yancsodi uramnál mondják hogy vagyon, vallattották 
( ífjij) ők is azt, sok pecsét alatt hozták be. Az lippai alajbég 
zajog inkább, de az gyulai emberségesen viseli magát. Egy 
(mindkét felől arczul vágott) ifjú legény azon panaszolkodik, 
hogy az atyját az jeneiek Dorogra adták fel, ott tartják fogva. 
Kire resolution! ez, hogy nem lehet igaz panaszsza, mert Dorog 
nem oly hely, hogy ott rabot tarthassanak. Ebben penig bizonyos 
vagyok, magam tudom, nem kérdem mástól, hogy felmeiiésekor 
nagyságod felkerestette mindenik várban, az hol gondolhatta 
volna nagyságod s érthette, hogy török rabokat tarthatnának s 
mind megszabadította, megruháztatván őket úgy küldötte haza, 
ott egy török rab sem maradott sohul; de ha bizonyos hogy va
gyon, miért nem találta meg nagyságodat vagy ifjú urunkot ő 
nagyságát, nam mindenkor Yáradon vagyon ő nagysága s 
panaszlana úgy aztán ittbenn. Az gyulai alajbég panasza ez, 
hogy Szentandrássi urammal bírnak hiszem jószágot együtt, 
nagyságod másnak adta azt s úgy akarná értetni az emberekkel, 
úgy is mondja, hogy nagyságod az ő jószágát másnak adta; ezt 
főemberek előtt beszélette s azok is megindultak vala rajta, hogy 
nagyságod az török jószágát magyarnak adja. Jelen volt Zülfi- 
kár is, ő is hallgatá az beszédet s mondám, hogy ne úgy értsék 
azt, hogy nagyságod az alajbég részjószágát adta volna el, ha
nem az mely magyarral együtt bírták azt az falut, annak az 
magyarnak az részét adta el nagyságod, mivel azt hiszem, hogy 
nem volt Szentandrássi uramnak igazsága hozzá s más azt kérte 
meg nagyságodtól magvaszakadtán, vagy mint az minthogy az 
török tímár szpahiák is úgy szoktak élni, mikor magvaszakadt 
jószágot érthet valahol, megkéri hatalmas császártól az megholt 
török magvaszakadtán, úgy cselekedik nagyságod is, az magyar 
nemes ember jószágát adja el, nem az törökét. Ezen megcsende- 
sedének aztán, nem tuda mit mondani az alajbég is hogy jóvá 
hagyák az többi, csak azt mondá, hogy azért bánja, hogy Szent
andrássi urammal ő igen jól alkutt, de az kinek most adta nagy
ságod, igen rossz ember, rosszul alkuszik ő vélle.

2. panaszszok: Az mecsetek tornyait az nagyságod előtt 
való fejedelmek nem bántottak soha Jenőben, most nagyságod 
elrontatja s az várat építteti az kövéből. Resolutio: régi épüle
tek lévén elromlanák s az kövét jobb helyre nem tehetik annál. 
Ezen eleget altercalának; azzal éréin meg: nincsen arról kö
vetségem.

3. Az Sarkad építése. Arra azt mondám, hogy mikor nekiek
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építések vagyon, az egész hódoltságot mindenfelől reá gyűjtik,, 
azokkal építtetnek, az mi nekiek szabad, nagyságodnak is sza
bad. Azt mondják, hogy igaz, nem is szólnak az parasztemberek 
munkájokról, hanem nemes emberek szállottak oda az hadakozás 
előtt, hogy hadban ne kellessék menniek, azokat háborgatja az 
sarkadi kapitány'; s mondám, méltán, mert az nemes ember, az 
ki hadban nem akar szolgálni, az előtt bujdosik, az olyan nemes 
ember ellene mondott az nemességnek, paraszttá tötte magát, 
szolgáljon, megérdemli; ha bánja, szálljon vissza régi helyére,, 
szolgáljon hadban hazája mellett.

4-ik az jobbágyok büntetése. Az lopásért, gyilkosságért és 
egyéb czégéres vétekért az ispánok szoktanak büntetni, azok 
hitesek lévén nincsen panaszszok azokra; hanem mikor nekiek 
vét s megérti az magyar urok, mindjárt ők is megbírságolják, 
azt mondja, hogy vétett s nekiek is részek vagyon az bírságban. 
Ezék azt kívánnák, hogy mikor az török uroknak vét, az magyar 
urok ne büntetné arról; viszontag mikor az magyar uroknak 
vét, ők sem büntetnék; ezt mindenek felett legnehezebben 
szenvedik.

Azonban hivata az vezér s mondá, hogy mi dolog az, miről 
az lippaiak, gyulaiak búsítják ő nagyságát, soha mi nem nyug
hatunk, értem-e az dolgot.. Mondám, hogy értem, hat hete, hogy 
nagyságod elsőben nekem parancsolt volt felőle, azolta is írt 
nagyságod kétszer is, hogy ő nagyságát megtaláljam, vigyázván 
nagyságod arra, hogy nagyobbra ne menjen közöttök az dolog, 
parancsolna az budai vezérnek ő nagysága, kerestetné fel közöt
tök, kicsoda az vétkes ez dolgokban s büntettetné meg is. Az. 
dolgok mik legyenek, leírtam igazán, lígy az mint nagyságod 
nekem beírta, s ím törökre is fordittattam, megértheti ő nagy
sága, ők az vétkesek, az mint az írásból bővön megértheti ő 
nagysága, vétkeket akarják takarni méltatlan panaszokkal. Az. 
Gaudi András uram híreit is azon írásba legelői írattam volt 
az mit illett odaírnom. Az hírek értésén kedve jőve s kérdé: 
hol most az császár hada s nem vínak-e; s mondám, hogy ha
nemha azokkal vínak az kik Morvába vannak, mert egy Wittem- 
berg nevű svéd generalis vagyon Morvába hadastól, de az oda 
fel való derék haddal, ám látja ő nagysága az írásból, nem mert 
megvíni, hanem igen sok kárral jött el előle; most az derék svéd 
had megegyezvén az francziai király hadával Bavariát hódoltat- 
ják. S kérdé, mi közi most nagyságodnak az svédekkel; kitől 
érti nagyságod az híreket? S mondám, hogy azon kötelessége 
vagyon nagyságodnak most is azokhoz, az ki azelőtt volt, azok
nak nagyságodhoz azon kötelességek vagyon, az ki volt azelőtt 
is; az híreket penig hogy Gaudi uram írja, ki nagyságodnak fő 
gyalog német kapitányja volt egy nehány esztendőtől fogva, igen
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vitéz ember, s mivel tavaly hatalmas császár parancsolatjából el 
kelle hagyni nagyságodnak az hadakozást, Ztorthenson az svéd 
generalis mint olyan vitéz embert úgy kiváná maga mellé s ha- 
gyá nagyságod ottfenn kiválképpen az tanúságért is, s noha 
tiszti vagyon az hadakban, de ott is az nagyságod fizetésén 
vagyon, nagyságod szolgája, nagyságod nevét viseli s az tudó
sítja nagyságodat minden oda való állapatokról. Mondá esmét: 
Mi dolog, az derék dolog közé hogy ti ilyen panaszt elegyítetek s 
ezzel akarnátok velünk elfelejtetni az derék dolgot. S mondám: 
Bizony nehéz nagyságos uram annyi embernek minden igaz ok 
nélköl való ártatlan halálok, az kik fogva vannak, azoknak mél
tatlan rabságok, méltó is az panasz igen vigyázván nagyságod 
arra is, hogy ez dolog nagyobbra ne terjedne közöttök; de nam 
mondom nagyságodnak, hogy erre én más üdőt várok vala, most 
nagyságodat nem búsítottam volna ezzel, ha az lippai s gyulai 
vitézek méltatlan panaszokra fel ne hivasson nagyságod, immár 
az nagyságod kérdésére be kelle adnom az írást, kiből voltakép
pen megérti nagyságod, hogy méltatlanul panaszolnak, mert ők 
az vétkesek. S mondá az vezér, hogy ő nagysága nem beszélett 
derekason véllek; hogy leírattam az dolgot, jól cselekedtem, be
hívatja őket, értvén immár az dolgot beszél véllek s megparan
csolja nekiek, hogy veszteg legyenek, az budai vezérnek is paran
csol, nagyságod is elkiildjen az budai vezérhez, megparancsolja 
ő nagysága, hogy igen szépen eligazítsa, ebből semmi nem leszen. 
Még itt vannak, s az mint csak tegnap értéin egy barátjoktól, 
nekiek biztatások vagyon; de ha nagyságod az budai vezérhez 
elküld az vezér ő nagysága tetszése szerént az rabokért, expe- 
riálhatja ott az dolgot az nagyságod követe. De ezzel nem kel
lene késni, hogy ha el nem bocsáttatja ■ Lippáról az zathmári 
gyermeket, Égről az Lónyai uram szolgáját s Gyuláról az két 
váradi asszonyt, nagyságod az neveket küldené be írva, törököd- 
nénk esmét érettek, ha az adó kedvek szerént jű be, hogy törö- 
ködhetnénk érettek, de ha nem, isten irgalmazzon az többinek is, 
mert bizony csak isten tarthat meg minnyájunkat az mint az 
fenyegetés vagyon; csak tegnap is azt beszélé egy jó akaróm, 
ugyan ide jött vala hozzám csak azért, hogy azt megmondhassa : 
az vezér agái közűi egy jó akarója sub rosa beszélette neki, hogy 
benn volt az vezér előtt s talált Zülfikár bemenni, az vezér mond 
mindjárt, hogy még sem jőve ember az adó hírével (csak tegnap
előtt volt az dolog) s mond Zülfikár, hogy még nem jött, de el 
kell jőni, mert az mikor így írás jű felőle, eljű aztán az adó is ; s 
mond az vezér, hogy no búsít most Bákóczy György minket, de 
ha isten adja, hogy hadra mehetek, ki nagy esküéssel mondotta 
az fővezér, hogy elsőbe is Rákóczi Györgyöt keresi meg.

Az gyulaiak állapatjokról való resolutiója után mondá az
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vezér: az adó beküldéséről ír-e az fejdelem valamit. S mondám, 
két levelében is írt nagyságod; immár vagyon hat hete az elsőt 
hogy írta nagyságod, abban nagyságod azt írja, hogy készíti 
nagyságod, az megindítását sem halasztja; az másikban azt íratja 
nagyságod, hogy készen vagyon s megindítja nagyságod; min
den nap várok postát jövése hírével. Ezen igen megcsendesedék, 
kérdé, írja-e nagyságod, ha az hatalmas császár parancsolatja 
szerént mind az kétféle adót küldi s azokat éppen küldi-e. S 
mondám, azt nem íratja nagyságod, hogy mit küld. S mondá: 
írd  meg az uradnak s éjjel nappal küld meg leveledet neki, hogy 
megküldje mind az kétféle adót most éppen egyszersmind, mert 
ha meg nem küldi, kész az hatalmas császár hada, az kit ellene 
készített, kivonva szablyája, elsőben az fejét tapasztá mindkét 
kezével, annakutánna az szüét tapozta, ott tartván kezét jó sze
rencséjére, istenére, lelkére esküék, hogy fegyvert küld nagysá
godra ; de ha nagyságod engedelmességet mutat hatalmas csá
szárhoz s megküldi éppen mind az kétféle adót, ujobban tapozta 
mindkét kezével az fejét, sziiére veté kezét, megazon hütre 
esküék, írasson mind ország s maga nevével szép könyörgő leve
let be, én leszek én, s az szüét ütegette kezével, az ki hatalmas 
császár előtt töröködöm érettetek, hiszem hogy haszna is leszen, 
csak mutasson engedelmességet most hatalmas császárhoz, ez 
nagyon felindult haragjában, hadd csendesedjék hatalmas csá
szár s hallgassa meg töröködésünket érettetek. Az mint szavai 
viselése, ex coniecturis úgy veszem eszemben, hogy az levelet 
kettőzteti: nagyságod is írjon s az ország is ; az nagyságod 
részéről való írás tendál az 20,000 tallérnak 10,000 való szállí
tásáról, az mint írva én .beadtam vala, kiért csak isten oltalmaza 
hogy el nem veszénk, mert azt az írást igen megolvasta vala; az 
ország levele az 50,000 *) aranyról. Még mondá: Tudjátok-e, 
mint vala dolga Vasziliának ittbenn, s még az mikor Máthé 
vajda kiűzte vala s vajdaságának helyére állatásában jól csele
kedtem vala vélle, akkor cselekedett vala emberséget velem, 
most ebben az állapatjában megemlékezém én arról s mit csele- 
kedém, az ő gonosz akaróját kivetém az ő kévánságára (az az 
patriarcha, esmét Sziausz passa az zelistrei passa ki vala), 
azon kiül is minden dolgát jó végbe vűm, úgy bocsátám haza 
emberét igen szépen, fogadjon szót, mutasson engedelmességet 
hatalmas császárhoz, ő vélle is azont cselekedem; de ha ugyan 
nem, esmét az szüére veté az kezét s az lelkére esküék, hogy 
fegyvert küld nagyságodra. Immár nem szükség Musza passától 
kérdenünk, hogy ha be nem küldi nagyságod az adót kévánságok 
szerént, küldnek-e hadat nagyságodra, elég experientia arról ez

*) így, 5000 helyett.
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sok Iliit. Ezeket penig füleinkkel hallottuk maga szájából mind
ketten, nem mástól. Mondá esmét, írjam meg nagyságodnak, 
hogy ha megindította is nagyságod az régi szokás szerént való 
adót, s útban volnának is azzal, de csak lóteréhbe is küldje 
utánna az többit is, érjék el az úton vélle, érkezzék éppen be az 
adó'. megírd, ezzel se menthesse magát, hogy nem tud ta ; ha így 
leszen, esmét szörnyen esküék, az mint megmondok, jól leszeu 
dolga, ha nem, ő lássa, nem mi vétkünk leszen. Ezeknek dolgok 
felől parancsolunk mi az budai vezérnek, abból nem leszen 
semmi, küldje ő is emberét, viseljen az adó beküldésére gondot 
hamar-hamar. Az Székely Mózes neve kele fel, rakva minden 
rendnek az torkok az nevével.

Hogy ilyen bosszú írásom olvasásával terhelem nagyságo
dat", kegyelmesen megbocsásson, bizony én is nehezen írhatok, 
miolta elestek vala az kezeim, fó'kóppen hogy jót nem írhatok, az 
kivel nagyságodnak is kedvét találhatnám, örömesben írnék 
olyant. Erről énnekem még júniusnak az kezdetin válaszom lőtt 
vala az urak nevével, de akkor csak méltatlan czenzurácskámat 
írtam vala meg, akkor bizony jó leszen vala könnyen s eddég el 
is felejtette volt nagyságod, nem tetszék az uraknak az mint az 
nagyságod kemény íratásából vettem eszemben, most az vezér ő 
nagysága persvadeálja vagy sőt parancsolja, hogy írjam s káté
ién meg kell írnom; ha nem hiszi valamelyik ő nagyságok közűi, 
jöjjen be most az adóval, megpróbálhatja; könnyű az partról az 
vizbe haló embernek mondani hogy: ne félj, erre jöjj, az mi 
ártatlan halálunkkal nem múlik ez el, félő, az mi ártatlan vérünk 
szikrázásában ő nagyságokra is ne terjedjen, Krisztus urunk is 
arra tanít, könyörögjünk, az mi futásunk ne legyen télben, mi itt 
az tenger mellett lakunk kegyelmes uram, mégis fázunk, hogy 
nincsen mivel fát vennünk, négy egész holnapja, miolta egy osz- 
porájokat sem vettem, valóban két szék közé estem volt, az úr
isten minden keresztény embert megoltalmozzon az én mostani 
állapatomtól, esztendeig ilyen helyen s állapatban egy pénz nél
kül tartani embert, ítélje meg isten. Az Zülfikárt se hagyja, 
nagyságod fizetésen kiül, nyújtson nagyságod neki, egy rossz 
prókátornak, az kit ember mindenkor szemével néz, lát, mit nem 
cselekedik vélle, s ez ilyen állapatban lévén mit nem érdemel, 
bizony nem ok nélkül kedvetlenkedik, ellenkezik; nem írok eze- 
rekről kegyelmes uram az mint mások ígértek is nagyságod szo- 
vával neki, mert még azt sem tudja, hogy alázatos írásommal 
hűsítőm nagyságodat ő érette, hanem száz aranynyal próbáljuk 
meg kegyelmes uram, lássuk, ha hajol.valamit, nagyságod többet 
is költött híjában annál, s ha szolgál, azután esmét adhat nagy
ságod, ha szolgál; kegyelmesen megbocsásson nagyságod, nam 
paraszt példában is szokták mondani, hogy konczczal kell haji-
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gálni, ha azt akarja ember, hogy hallgasson; ez bizony nem hall
gat addég, az még így le nem nyomjuk, kételen is vélle, mert két 
házasuló fia vagyon, egy eladó leánya, ezelőtt három esztendővel 
is eladhatta volna, egy 14 vagy 15 esztendős fia, más négy esz
tendős fia, -ezek mind tőle várnak. I tt bizony veszedelmes az 
állapat, ha isten nem vezérli, segíti nagyságodat mind ezeknek 
remediálására, félő, utolsó veszedelemre ne jusson állapatunk.

Az szegény muszka követ meghala, die 5. tevék testét 
Hazköviben az Barnoczki teste mellé egy rakott koporsóban 
olyan reménységgel, hogy ha szabadulások lehet tavaszszal, haza 
vigyék testét. Tegnapelőtt érkezett Dervis Mehemed passa em
bere, írta, hogy muszka internuncius vagyon nála, ha bántódása 
liem lenne ittbenn császártól, főkövetet küldene be muszka 
császár.

Az lengyel követ Iohannes Czyubaltoczki die 26. Novem
bris-indula haza, nagy böcsiilettel bocsátók, kézcsókoláskor 19-et 
kaftányoztatott az vezér bennek, az szakácsának az szállásra 
küldették az kaftányt; olyan reménységgel vannak, hogy mihelyt 
haza jut, mindjárt főkövet jű be az békesség confirmálására; 
innét is csausz megyen vélle szintén az királyhoz is.

Az német agens még lánczon vagyon, császártól ő felségé
től még nem jőve válasz, ha onnan nem nehezítik dolgát, itt nem 
ölik meg, mert megvallotta, hogy parancsolták ő neki, hogy meg
ölje azt az törökké lőtt hispanust; az oly ember volt kegyelmes 
uram, hogy hatalmas császárnak azt ígérte volt, hogy az Uj- 
Indiának azt az részét, az melyben az gyöngykaláris és egyéb 
drága kövek termenek, egy szablyavonás nélkől kézben adja, 
azért ölették meg vélle, 15,000 aranyat ígért császárnak ha 
elbocsáttatja, hatalmas császár 20,000 kéván, ha ő felsége nem 
aggraválja, megszabadul.

Musza passa nem jól vigyázott az Fejértengeren, most 
utoljára Egribozt adta volt hatalmas császár Urumelyben, Ma
cedóniában telelő helyül neki hadastól, Húszain passától Reti- 
mum alól hogy megindult, sietett az quartélyban s Retináimban 
visznek volt puskaport, gulyóbist, élést is ugyan feles hajókkal, 
ki húsznak, ki harmincznak nevezé, kereskedő hajók is jőnek 
volt húsz hajó, mind török'haj ók voltak, egyik hajó manna volt 
gazdag hajó volt az, kün tudván az kapitánt bátorsággal jöttek ; 
az mint ő Egribozban elsietett, háta megett az puskaporos, élé- 
ses hajókra reá mentek az olaszok, neki gyújtották az puskaport, 
mind az harmincz hajót felvettették mind emberestől, élésestül, 
az húsz kereskedő hajót is elvitték; az mannát az szél eltörte, 
az mi benne volt az tengerben veszett, az embere kiszaladozott 
volt, mivel az partban ütközött az hajó úgy törött el, de az ola
szok elvitték az szárazról is az embereket; igen féltik nyavalyást
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hatalmas császártól. Meg nem tudta azért hatalmas császár ezt 
az szerencsétlenséget, mivel holnap úgymint 6. Decembris adja 
meg az második leányát is az licsiptarjának, öltöztötőjének, 
Csafer passának, kit vezérséggel bocsát ő hatalmassága ki 
udvarából, díván ülő vezér leszen (igen kioszlottak vala az divän- 
ülő vezérek, de hatalmas császár esmét kitölté őket, talám kilen- 
czen is fognak lenni). Retimumnak is az külső várassát vették 
meg, abban benne vannak az törökök, de volt még belső váracs- 
kája is, abban mondják hogy szorult mintegy négyszáz ember; 
megadnák hitre, de nem veszik hitre, hanem ki akarják élieztetni 
belőle őket; ha külső segítség nem éri őket, meg is lehet. Szuda 
alatt is ott vagyon még Kucsug Haszon passa, őrzi erősen^ 
segítséget s élést nem bocsát bevinni; ők szorgalmatosak dol
gokban az mint látom, el is érkeznek mindenfelé, itthon az hajó
kat csináltatják, lövő szerszámokat építnek, ágyra készítik az 
kit hogy önthetnek mindjárt.

Az mely csizmát, kapczákat, sólyákat nagyságod számára 
szabattam, az mesteremberek csak veszteg tartják magoknál, 
annak dolgozik, az ki pénzt ad. Az fejér háló is ott veszedelme- 
zik, selyem kellene hozzá s nincs pénz, hogy vehessek. Az kainu- 
kák árát sollicitálják, nehezen hiszem, hogy pénz nélkől kiadnák 
ezután. Az szegény Józsefet is persequálják az teveszőr kecséért 
s az jancsikért, könyörög nagyságodnak, parancsoljon Seredi 
uramnak, Maurerné asszonyomnak, küldjék meg az árát, ne kel
lessék nyavalyásnak kifáradni érette, szegény ember, költségében 
telik nyavalyásnak kifáradni, vén, erőtlen is nyavalyás, örömest 
veszteg ülne inkább. Az jancsikot, kerek paizst megtartatom 
kegyelmes uram, immár kész is ; nagyságod hozzája valót paran
csol, azon az kerek paizst értem én, mert egyéb hozzája valót 
nem tudok egyebet mit érteni annál, mert ő azt úgy készítette 
minden szerszámival, az mint az lóra fel szokták tenni, az csat- 
tos szíjjai aranyfonallal elegy sőt majcz, az csattók ezüst, ara
nyosok, kövesek; egyéb hozzá valót kegyelmes uram mi lehet, 
nagyságod parancsoljon, hadd értsem. Az úristen sat. Datum 
Constantinopoli die 5. Decembris, anno 1646.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

P. S. Immár megírtam vala az derék levelet kegyelmes 
uram, hogy érkezék az híre, hogy Betimumnak az belső várát is 
megvették, negyedfél száz ember volt csak benne, azokat mind 
megölték, azt mondotta Deli Húszain passa, hogy veszett 10,000 
ember miattok s mind levágatta őket.

Az muszka főkövetet is várják, az internuncius után mind
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járt érkezett az főkövet is,sietve jű,valamint vagyon dolgok; azt 
hiszem, az lengyel békességét érzi s azért siet.

Ezt is bizonyoson értéin egy meghitt török emberemtől, 
kün volt császár az leánya házánál, az kit most eladott, csak 
tüntető formán az mint szoktak járni, s ez csausz oda tart az 
licsiptárhoz az uj házasemberhez, érkezett az Rethimum belső 
várának megvétele híre, hogy megmondották hatalmas császár
nak, eo momento mindjárt nevén nevezte nagyságodat, kérdette: 
az Rákóczi adaja bejöve-e, az vei mondotta, hogy nem értette, 
csak fővel csavart. I tt kegyelmes uram rettenetes az fenyegetés; 
az istenért ne késsék az adó, siessen, s ha kedvek szerént nem 
indultak is, érjék az úton az többivel, mert bizony elveszünk, 
meglátja nagyságod, minden erejét nagyságod ellen fordítja, 
tavaszt sem várja. Ez pünkösd tájban, mikor az uraktól az 
pirongattatást, ítéletet szenvedek, mi múlt abban az mit nagysá
godnak írtam vala, nem igaz, hogy mind megbékéllenék, nagysá
godat az reménység alatt liagyák, én az mivel tartoztam, mind 
ittbenn megcselekedtem, ki miatt csaknem elveszék, s mind 
nagyságodnak, látja isten, igazán értésére adtam, soha én rajtam 
semmi el nem múlt. Könyörgök az úristennek, az nagyságod 
méltóságos állapatjában ,s az én méltatlan szolgálatomban ha
zánknak, nemzetségünknek utolsó veszedelme ne következzék 
szent fiáért, amen.

Czim: hiányzik.

Eredeti Battliyány-ktár f>. IV. .'>. 15«.

IX . 1646. d e c z e m b e r  16.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis sincere dilecte. Salutem sat.
Megírtuk volt ezelőtt is kegyelmednek, hogy az úristennek ő 

szent felségének mindennyi látogatása között is országunk adaját 
és szokott ajándékinkat elkészítettük és Brassóban is küldvén 
Mikó Miklós uramat rendeltük annak bevitelére, úgy hogy ottbenn 
kegyelmed kezében assignálván az levelekkel együtt (az melyek 
is kegyelmed nevére voltak expediáltatva) ugyan kegyelmed 
úgy mint ottbenn levő főkövetünk praesentálja, és extraháljon is 
in bona forma quietantiát róla, maga pedig Mikó uram Rétliy 
uram helyében is ottbenn maradjon az kapikihaságnak tisztiben. 
De azonban Mikó uramat az úristen ujobb-ujobb látogatásival 
érvén az pestis által, gyermeki elhalván és azonban maga is 
súlyos betegségben esvén, ujobban úgy kellett más beküldendő 
kapikiháról gondolkodnunk, és arra úgy rendeltük Gyárfás 
Ferencz uramat, kit ím mentői hamarább lehetett, úgy hivattunk
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hozzánk, és úgyis expediáltunk, hogy az adót az 10,000 aranyat 
szokott ajándékinkkal Brassóban kezében vévén, mindjárt meg
induljon, és valamint tőle lehet, szorgalmatosán continuálja útját. 
Mely késedelemnek okát akartuk kegyelmednek is értésére adni 
in rei veritate, noha az vezérnek ő nagyságának és Zölfikárnak 
is megírtuk azonképpen ugyan most, tudhasson ebből kegyelmed 
az hol kívántatik választ tenni. lm  azért mind ez utólbeli expe- 
ditióknak az vezérnek ő nagyságának s Zölfikárnak írattatott leve
leinknek, s mind pedig azelőtt való expeditióknak páriáit meg- 
küldvén kegyelmednek, mind azokból is kegyelmed (az mint 
ezelőtti levelünkből is megérthette) értelmet vehet, hogy kegyel
medre más főkövetet minden példa kívül nem akarván beküldeni, 
kegyelmed által rendeltük ez esztendőre való adót is beadatni. 
Kegyelmesen parancsoljuk azért kegyelmednek, annak módja 
szerint audientiát sollicitálván, praesentálja s adja be, és arról 
igen helyes és minden conditio nélkül való quietantiát igyekez
vén extrahálni, legyen azon, jöhessen k i ; talám ő hatalmasságá
nak s az fényes portának is immár tekinteti kezd lenni törekedé- 
siinkre, s ki fogják bocsátani kegyelmedet. Kegyelmed pedig 
Gyárfás uramat minden oda be való állapatokról valósággal 
instruálja, és jó informatióval igyekezze hagyni. Eidem de cae- 
tero sat. Datum in arcé nostra Yaradiensi die 16. Decembris, 
anno domini 1646.

G. Rakoczy m. p.
Ősim : Generoso Stephano Szalánczi (le Szent-Tamás, consiliario 

nostro intimo ac, ad fulgidam portam ottomannicam ablegato nostro etc. 
fideli nobis sincere dilecto.

Szalánczi följegyzése: Anno 1047. die 10. Februarii (így) liozá Gyár
fás Ferencz uram urunknak Váradról ez 16. Decembris íratott levelét.

Eredeti.

X. 1646. de ez e m b e r  19.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az 

úristen nagyságodat éltesse sat.
Kegyelmes uram, Sárospatakról die 18. proxime praeteriti 

Novembris íratott kegyelmes parancsolatját nagyságodnak die
12. praesentis Decembris liozá meg Zilági János uram, melyből 
értvén ,az nagyságod jó egészségét szüem szerént örülöm sat.

Értvén kegyelmes uram azt is, hogy az űristen ő szent fel
sége ifjú urunkat, ő nagyságát más jó ifjú legénynyel is meg
áldotta (kin íratásából nagyságodnak is örömét látom), istennek 
adok hálát s kévánom ő szent felségétől, hogy ezen való örömét 
is nagyságodnak tegye teljessé, éltesse és nevelje elsőben isten-
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nek .nevének dicsíretire, nagyságtoknak szerelmes atyjával, any
jával együtt nagy örömére, gyönyörűségére. Ennyivel immár 
nagyságodnak nagyobb kötelessége vagyon az szent békességnek 
őrizésére, követésére és megtartására; ugyanis az békességes 
possessio generálja az bódog successiót.

Ittbenn való szenvedésemről hogy nagyságod kegyelmesen 
vigasztal, nagyságodtól háladással veszem kegyelmes uram s 
alázatos hívséggel igyekezem nagyságodnak megszolgálni. De 
nulla comparatio kegyelmes uram az ő állapatj okhoz az én álla- 
patomban; mert az római császár ágense gyilkosságért szenved, 
az felfualkodás, kevélység emberre azt szokta hozni; most immár 
az urát gyalázza, hogy parancsolatja volt neki annak megcsele- 
kedésére; még fogva vagyon; 1500 aranyban engedték meg dol
gát, ha szerét tehetné, elbocsátanák. Az angliai az kalamároktól 
szenved, azok vádolták s priválták tisztitől, magok közűi válasz
tottak mást helyében sok adományokkal király híre nélkül, 
aemulálkodnak egymással, gazdagítják az vezért ő nagyságát 
több körűle levő főemberekkel. Az francziai, hollandiai békével 
vannak; de azok ha szenvednének is valamit, volna mi enyett *) 
könnyen felejthetik, vagyon mivel megvigasztalni magokat. De 
engem midőre isten megszabadíta, szállásomra jövék is, én nem 
kérék s azt mondja az inasom, hogy nem adott rovásra kenyeret 
az kenyérsütő; az lovászom elé álla s azt mondá, hogy ma nem 
ött az lovad abrakot, estvére sem leszen, az arpaczi nem ad töb
bet rovásra ; szolgáimra tekénték, rongyosok, esztendőtől fogva 
elszakadott köntösök, s nemhogy vigasztalódnám, de újul búsu- 
lásom. Zülfikárhoz küldök kéretvén, hogy pénzt szerezzen; azt 
izeni, hogy vagyon vezér parancsolatja nála, de nem tud micsoda 
orczával az teftedárhoz menni, mert mindjárt az adóra igazítja: 
hadd hozzák be az adót s ad onnat, ez az válaszom. Minthogy 
szüntelen hűsítőm nagyságodat, mert nagyságod szolgája vagyok 
s dignus est mercenarius mércédé suo, úgy várom az nagyságod 
postáit, csaknem szakad ki az lelkem. Az midőre érkezik, kér
dem, ha hozott s azt mondja, hogy elhozta volna örömest, de 
nem küldött nagyságod, azon elszakad az inom s leülök, istenhez 
fohászkodom s keservesen panaszolkodom; az ágensek nem szen
vednek kegyelmes uram ezféléket, hanem ajándékkal küldik az 
vezérhez, ajándékkal várják haza s könnyen felejti, az mi rajta 
esett; de ritkán esik az. Megnyitván az nagyságod levelét, elsőbe 
is azt olvasom belőle, hogy vagy sütnek, vagy főznek, vagy 
ölnek, vagy vágnak, duice pro patria móri; tovább olvasom, erre 
való ratiókkal találom éppen írva az levelet; ha mindennap 
meghalhatnék is egyszer-egyszer, mégsem használna ennek

*) Által.
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elfelejtésére, vagy megengedésére az nagyságod adósságának az 
én halálom.

Mindezekre nem tekintvén, elég rettegéssel de audientiám 
lévén az vezértől, meg kellett mondanom az nagyságod dolgait 
praeponálván az magyarországit, mivel abban ha condicionaliter 
is, de ígéret vagyon. Az athnahme kévánáson megháborodók, 
de /Óültikár ugyan én mondatásom nélkül megfelele, s mondá, 
az mint érthetém, méltó az atnahme kévánása, azon ne búsuljon 
ő nagysága. Kérdé, az ötezer arany felől mit ír nagyságod; s 
mondám azont most is, az kit ezelőtt: ország híre nélkől nagy
ságod nem ígérheti; nagyságod az országot Váradra akarta 
gyűjteni, hogy hatalmas császár parancsolatját értésekre adja, 
de az pestis miatt nem mehettek; az hol nem holtak meg, ira- 
czánok (íny) az többi közé menni, hanem azon könyörögtek 
nagyságodnak, hogy az még az üdő annyéra hiiesedik, hogy szűn
jék az halál, ne erőltesse az gyűlésre őket, meghidegedvén az 
üdő örömest öszvegyűlnek. Azon mosolyodék farkas módra s 
mondá, hogy: hét esztendeje, az miolta mind gyűjti az országot 
öszve, akkor halál sem volt, miért nem végezte e l; írd meg az 
uradnak hamar, hogy az egész porta gonosz akarója, csak én 
feleltem eddég érette; az mit ez minap mondók, hogy megírd az 
uradnak, megírtad-e; mondám, hogy meg, de az még nem jutott 
nagyságod kezéhez; mondá, írd meg esmét, jó akarója vagyok, 
jó akaratomból íratom, mutasson engedelmességet hatalmas 
császárhoz, küldje meg az 15,000 arany adót most éppen s 
ország nevével jöjjen könyörgő levél az 5000 aranyról, az húsz
ezer tallér is jöjjen be most, az felől is az uradtól jüjjen könyörgő 
levél, csendesítsük meg hatalmas császár haragját, könyöröghes
sünk aztán, én leszek, az ki könyörgök hatalmas császár előtt 
érettetek, haszna is leszen, meglátjátok. Kérdé, az 15,000 tallér 
jű-e most ezzel, az kit ír nagyságod, hogy megindított az kapiti- 
hával; s mondám, hogy nem fog jőni, mert azt írja nagyságod, 
hogy ha kiküldi hatalmas császár az atnahmét, mihelyt kezénél 
leszen nagyságodnak az atnahme, nagyságod is mindjái’t meg
küldi az tizenötezer tallért. Erre mondá, hogy: az atnahme meg- 
leszen, abban ne kételkedjék az urad, mert hatalmas császár 
birodalmában valahonnan adót adnak, az hatalmas császár 
atnahméja mindenütt vagyon s megadják az uradnak is, abban 
ne kételkedjék, csak küldje be igen sietséggel ezután az többit 
is, mert addég ezt, az ki most jű, sem veszik be, valamég mind 
az 5000 arany s 20,000 tallér be nem érkezik; ha beküldi, min
den dolga jó végben marad ; ha nem, az had kész, mi reánk ne 
vessen. Az mint szavait viseli, nagyságodnak az húszezer tallér
nak tízezerre való szállításáért kellene könyörgeni, mert én 
látom, hogy mivel az 14 vármegyének csak hete maradott nagy-
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Ságodnál, igazságnak tetszenék nekiek is, hogy tizezere meg
engedtessék, mivel hatalmas császár parancsolatjára kellett 
nagyságodnak leszállani s az hét vármegyének odamaradni, 
csakhogy azt kívánják, hogy ők engedjék meg, ne propria 
authoritate tartsa meg nagyságod. Az 5000 aranyat is úgy látom, 
mert maga nevezte az vezér azt, hogy azt többit küldjék s azért 
könyörögjünk; demiolta derekason megharaguék, azolta mondja, 
hogy nagyságod is könyörögjön s az ország is. Én úgy gondol
kodom vala kegyelmes uram, ha az nagyságod kegyelmes tet
szése accedál, hogy ha nagyságod annuál a vezér tetszésének 
ebben, nagyságod küldje csak lóteréhben Majtini uramtól he 
hamarsággal ez summákat, az supplicatiónak formáját magyarul 
mind az tízezer tallérnak megengedéséről nagyságod neve alatt, 
ne forogjon magyarországi adó néven, hanem nagyságod nevével 
az mint nagyságod írásából értem, hogy nagyságod ajándékja, 
az 10,000 aranyról ország nevével, az szultán Zulimánnal való 
contractus 10,000 arany volt, egy beszökött áruló ember miatt 
kelletett volt ez 5000 aranyat ígérni, kit így értvén Murad csá
szár, az lengyelek ellen való hadi expeditióért engedett volt meg 
az országnak, ittbenn az emberek humorához képest ha valami
vel töhbíteni kell, többíthetni.

Az András deák uram*) bejövetelit ezért javallanám 
kegyelmes uram, hogy Ziilfikár együld nem merné megírni az 
supplicatiót; másikért ezért, hogy az atnahmét, minekelőtte 
turakoztatná (így) ember, olvasná meg, látná, mit contineál. Én 
kegyelmes uram az atnahméról való formulát még Jassitól kül
dött levelemben includálva megküldöttem vala nagyságodnak, 
hogy nagyságod ugyan articulusonként írassa szépen authen
tice írassa le cum declaratione s úgy küldje b e ; én nálam arról 
semmi egyezés nincsen az török páriáknál egyéb s ugyanazok 
esmét magyarul; de mind ezeknek isten után kegyelmes uram 
az Zülfikár szüe megcsinálása az főorvosság. Én kegyelmes uram 
bizony semmit neki nem ígértem, nem is javallom az ígéretet, 
de csak az íratása is, hogy nagyságod levelet küldött most 
neki, csak az is használa; mondottam ezt, hogy nem fogyatkoz
nék meg az nagyságod kegyelmességében, ha nagyságod szolga
latját érthetné tőlünk; szintén most kellene penig, bárcsak száz 
vagy kétszáz aranynyal tanítanék reménleni, de az szegődözés 
bizony nem hasznos, jobb egy nesze sok igíretnél is ; most ez kis 
reménységen kapjunk két kézzel kegyelmes uram; ezekkel ne 
úgy tractáljunk kegyelmes uram, mint az keresztyénekkel szok
tunk, hanem az mikor az alkalmatosságot látjuk, kapjunk rajta 
s éljünk vélle, látja nagyságod mennyi az irigy.

*) M ajthény i A ndrás.
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Az mostan ki haza ment lengyel követ szavával azt 
beszélik, hogy heszélette, hogy nagyságod azon instált királynál 
ő felségénél s az lengyel respublicánál, hogy támadjanak hatal
mas császárra, nagyságod is mellettek támad; mondotta-e, 
nem-e, itt közönségesen beszélik nevével most.

14. praesentis Decembris jőve muszka császártól posta 
panaszlani. Az panasz ez, hogy az gonosz tatárok ellen kelle
tett volt táborban szállaniok, hogy országokat oltalmazhassák 
rablástól, ők nem bántottak senkit, az gonosz tatárok mégis 
elurozkodtak mellettek, bementek országokban, nagy rablást 
töttek, többet hoztak el húszezer rabnál, hatalmas császár bün
tesse meg az tatárokat. I tt tellát kiáltának 16. Decembris, vala
kinek tímárja, jószága, vagyon vagy csausz vagy mi, menten 
menjenek az Pontem (így) Nigrumhoz az kapitán passa mellé, s 
az kik hazajöttek volt onnan, azok is, mert harmad nap múlva 
az kit itthon találnak, felakasztják, nem nézik szent Demeter 
napját, se az tengernek alkalmatlanságát, úgy neki édesedtek, 
hogy ha lehet, ez télen elvégzik ott dolgokat. Candiában mond
ják hogy ugyan feles had gyülekezett, lovassá is vagyon, de gya
log az dereka, azokat akarják megpróbálni.

Az gyulaiak, lippaiak Jenőt sollicitálják, de még semmi 
válaszok nincsen egyéb, hanem: békességünk vagyon most véllek, 
lássuk mint hozzák, mint küldi az fejedelem az adót, az még 
adaját megadja, nem bánthatjuk addég.

Retimumnak az felső várát hitre adták meg, 350 voltak 
benne, csak fejeknek lőtt kegyelem, de priválták mindenektől, 
még ruliáj októl is őket.

13. praesentis igen hő írással való levelemet küldöttem 
kegyelmes uram az Mátlié vajda ő nagysága kalarássától; mint 
esküszik az vezér jó akaratjának praestálásával, alioquin fenye
get, megérti nagyságod. Immár az circumstantiákat érti nagy
ságod mindenfelől, vezérelje isten nagyságodat minden jóra, az 
megírása én rajtam nem múlt. Az úristen éltesse sat. Datum 
Constantinopoli die 19. Decembris, anno 1646.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy följegyzése : Ia n u a rii  reggel 7*/s ó rakor Szilágyi János.

E red e ti B a tfh y án y -k tá r !>. IV . 5. 154.

XI. 1646. u t o l s ó  n e g y e d e .
Anno 1646. az szederjes vagy szekfűszín fogolymadárháló 

hogy elkészüle, Réti István uram előtt mérve vettem be esmét
BEK E ÉS BARABÁS. L E V ELEK  ÉS OKIRATOK. I I .  K. 52
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kezemhez és két megmaradott gombalyogocska sodrott ugyan 
szekfű selyemmel és több temérdekben öszveeresztett ezen színű 
selyem sinórral mind öszvérnél’vén, kitelek az tizenegyszáz és 
huszonhárom dramra =  1123, kit mindenestől öszvekötve kül
döttem ki az mi kegyelmes urunknak ő nagyságának eodem anno 
et Mohai Mihálytól.

Fizettem ez háló elkészítésétől az beküldött 32 aranyból, 
melyet ő nagysága az Máthé vajda kalarássátúl die 25. Septem
bris juttata kezemhez, három aranyat éppen aur. 3.

Elefántcsontból csináltattam ezen harminczkét aranyból 
négy puskapalaczkot, kiket ezen szekfűszín selyem hálóval kül
döttem ki Mohai Mihálytól, tiz aranyért éppen aur. 10.

Az szentpéteri levél váltságáért adtam egy aranyat aur. 1.
Az pelsőczi levél váltságáért adtam Héti uramnak másfél 

aranyat aur. l 1/«.
Ugyanezen 32 aranyból az kapu előtt való darab földnek 

az szomszéddal való eligazítására hogy kellett vala hivatnunk 
az vezér parancsolatjával az máj márt, mivel elfoglalt vala ez 
házhoz való földből, kit mi visszavevénk tőle, féltallért szege- 
letes tallért 1/3.

Summa tizenhat arany, féltallér híján . . . [ a z  ö s s z e g  l e v á g v a . ]

Négy sárga karmazsint és két veres karmazsint vettem 
aur. 3, asp. 30.

Egyik veres karmazsinból telek egy kapcza, az kiket Csiz- 
macsia András csinált meg, az kiért adtam neki aur. 1.

Az négy sárga karmazsinból telék négy csizma, kiknek 
hármának megcsinálásért adtam ugyan Csizmacsia Andrásnak 
aur. 1, tall. 1.

Ugyanezen sárga karmazsinokból tizenkét bokor sólya 
telék, kinek öt bokráért az görög csizmacsiának fizettem aur. 1, 
tall. fél.

Hat sing tafotát az csizmákhoz, kapczákhoz vettem pro 
aur. 1, tall.

Negyedfél mezkalyklabodant, ezüst fonalat vettem ezekhez 
aur. — , tall. 1, den. 10.

Az szkófiummal varró töröknek, hogy az maga szkófium- 
jával megvarrotta, az négy bokor kapczáért, sólyáért adtam aur. 
nro 8.

Summa facit aur. nro 16, tall. 1.
Az másik veres karmazsinból is négy bokor kapcza tölt, 

de ezeket s az hat bokor sólyát Száva uram készíttette, ő fizetett 
érettek mindenik mesternek.

Eredet i ,  óvsz. 11,-ív uylVári L y m b n s  X X II .  es.
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XII. 1647. j a n u á r  24.
Anno 1647. fiié 24-a mensis Ianuarii Várad.
Az én kegyelmes uram ő nagysága az fényes portára 

expediálván, adott ő nagysága kezemben egy csomóban kötve az 
úr Rákóczi Zsigmond uram ő nagysága jancsikjára ötszáz vert 
aranyakat, id est aureos cusos nro 500.

Item más csomóban Zöldficár számára száz aranyat, id est 
aureos nro 100.

Item harmadik csomóban az gyöngyöknek vételére hatvanöt 
aranyat és egy tallért, idest aureos nro 65, tall, nro 1.

Item magam s az szekeres lovak költségére, csizma s kap- 
cza csináltatásra, az másik jancsik csinálásra való előpénzre 
százhuszonöt tallért nro 125.

Kiről adtam ő nagyságának az én kegyelmes uramnak 
quietantia levelemet. Datum Varadini, anno et die ut supra.

Michael Száva m. p.
(P. H.)

E m líti ,  orsz. 1 tá r gyivari Lvmlms XXTL es.

X III. 1647. j a n u á r  24.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis nobis sincere dilecte. Salutem sat.
Diebus 5. et 19. Decembris anni proxime transacti nekünk írt 

kegyelmed leveleit noha nem egyszersmind, de mind egy nap úgy
mint die 3. mensis praesentis vöttük vala el. Az gyulai, lippai törö
köknek jól felelt kegyelmed, mert nemhogy Dorogon avagy másutt 
birodalmunkban engednénk mi török rabokat tartani, de azt maga 
jól tudja kegyelmed, miképpen kerestettük fel és szabadítottuk 
meg is az kiket találtathattunk.

Szent-Andrásiak jószágát hogy mi valakinek adtuk volna, 
abban semmi nincsen, mert ők is arra okot nem adtak, annál 
inkább török spahiák jószágát. Egyebet az dologban nem is 
értünk, hanem Magyarországban laknak Paxi néven való főem
berek, azok kezdettek már jó időtől fogva az Szent-Andrásiak 
jószágán kapdosni, kik ellen mi oltalmaztuk eddig is őket hogy 
el nem foglalták.

Jenőben kegyelmed sokszor lévén, ha reá emlékezett volna, 
könnyen megfelelhetett volna az mecset dolgáról; mert mi olyat 
ott ez napig sem láttunk, sem hallottunk lenni, hogy kőből csi
nált mecset lőtt volna, semhogy kőépületet csak egy követ más
ról elvétettünk volna; inkább építeni akarnánk mintsem rontani

52*
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Yolt ugyan valami vigyázó helyecske az egyik bástyának héja- 
zatján, ha elrothadt fája, zsendelye, azt is nem tudjuk. De mivel 
mindazoknak eligazításoknak módja felől az hudai vezér is írt, 
hatalmas császár is parancsolt, az ő hatalmassága parancsolatja 
és fővezér intimatiója szerint ím most bocsátjuk Budára böcsü- 
lettel főember híveinket nemzetes Keorössy István és Sebessi 
Boldisár uramékat az vezérhez, mindazokról s mind egyéb szük
séges dolgokról való tanúsággal.

Az Gaudi András állapatja felől nekünk úgy tetszik, kegyel
mednek azt nem volt volna szükséges állatni, hogy mostan is mi 
szolgánk, mert az minket minden bizonnyal elhagyott, hanem mint 
jó szolga megemlékezvén hozzája mutatott kegyelmességiinkről 
értet néha bennünket az oda fel való állapatokról hírekkel; ki 
tudja, mire magyarázzák azt ők, hogy mostan is fizetett emberin
ket, tisztviselőinket tartjuk mi az svécziai hadakban, holott 
nekünk hatalmas császár parancsolatjához való engedelmessé
günk szerint kellett onnan visszajőnünk; megérte volna azzal: 
hatalmas császárnak kívánsága szerint kívántatik, hogy minden
felé szeme, füle legyen az uramnak, minthogy az vezérek ő nagy
ságok magok is kívánták gyakorta, hogy tudósítsuk az oda fel 
való hírek és állapatok felől.

Az hol az vezér azt kérdezte, micsoda közünk legyen az 
svédekhez ? ott bezzeg talám több jó dolgokra is lőtt volna 
alkalmatossága kegyelmednek, kit ezután is, ha arra jó alkalma
tossága szolgáltatik, el se mulassa kegyelmed, az mint erről ez
előtt is instruáltuk vala kegyelmedet.

Az fővezérnek ő nagyságának mind fenyegetését, mind 
pedig maga ajánlását is értjük s mi elhittük, az ajánlás ezután 
is meglenne, ha kévánságok szerint küldhetnénk be mindeneket, 
de nagy kérdés az, ha azután csak abban maradna-e meg az 
dolog s az kívánságok is nem ujólnának-e. Látjuk kegyelmed 
írásából, hogy még csak emlékezetét is neheztelik az athnamé- 
nak. Bekíildöttiik vala az busz ezer tallért Seredi uram által, 
míg bevelieték, az öt ezer arany addig nem forga emlékezetben, 
az athname is mind igírteték, de azután az athname helyén 
ismét az aranyat kezdék sollicitálni. Jusson eszében kegyelmed
nek, in anno 1636. igírék ugyan az athnamét, de inkább hagyák 
el az akkor igírt nagy summát, mintsem az athnamét adták 
volna meg. Mindazáltal hatalmas császárhoz való engedelmessé
günknek megmutatásáért és szegény hazánk békességének meg
tartásáért az tallérok dolgában mire mehetünk, ide alább való 
írásunkból kegyelmed megértheti.

De az öt ezer aranynak megadása az országnak szabadsá
gában, nekünk is pedig kötelességünkben járván, mi egyáltaljá- 
ban nem igírhetjük, mert nem is az mi személyünktől való adó
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hanem az országé, melyet az nekünk adott athname is bizonyít, 
kinek mássát ím kegyelmednek is bekiildöttük mind törökül, 
magyaról, kiből kettő tetszik k i: egyik, hogy az országé az adó 
is és nem az fejedelemé, kit az ország minden szabadságában 
való megtartásáért s oltalmáért szokott adni; másik, hogy az 
athnaméban az is meg vagyon írva, az régi adónál feljebb 
ne erőltessék az országot. Az régi adó pedig ab antiquo tiz 
ezer arany volt; mely athnamét kegyelmed akar magyaról, akár 
törökől, ha úgy tetszik kegyelmednek is, beadhatja. Elhittük, 
hogy igyekezik Zölfikár holmi helytelen ratiókkal ez ellen, de 
könnyű arra kegyelmednek megfelelni, melyet elhittünk, el sem 
fog kegyelmed mulatni.

Pro informatione (nem úgy azért, hogy publicum legyen) 
ím annak is mássát küldtük kegyelmednek az athnaménak, 
melyet szegény fejedelem bemenetelekor adott volt az országnak 
első Ahmet császár, kiben nyilván meg vagyon írva az tiz ezer 
arany, in ea parte meg is mutathatja talám kegyelmed Zöldkárnak, 
mert ennek mássának meg kell lenni az tefterben minden bizony
nyal. Ilyen szép igazsága lévén azért az országnak s hatalmas 
erős fogadása alatt is az fényes portának, ha más nagyobb nem 
fekszik ez alatt, nyilván meg kell csendesedni az fényes portának 
ebbeli kívánságától; s ilyen szép igazsága mellől is hogy az 
ország elmenne s jövendő romlására nyitna utat és mezőt, mi el 
nem hihetjük, melyet mi is magunktól nem mívelhetünk. Mind
azonáltal ha ő kegyelmek meg kezdik igírni és megadni, mi örömest 
bekiildjük; noha abban kétségesek vagyunk, ha semmi egyéb 
nagy okok nem volnának is, az mely szörnyen elholtak az embe
rek Erdélyben, hogy nagy kételenségen kívül adajokat neveljék ; 
holott merjük bátorságosan írni kegyelmednek, hogy Erdélyben, 
ha felényi része nem is, de harmad része elholt az embereknek, 
oda értvén gyermeket s egyéb rendeket is.

Mivel azért az országnak eddig szokott igaz adaja ím 
megyen, annak menetelinek hírét mint adja eleiben az vezérnek, 
ott lévén kegyelmetek, maga alkalmaztathatja jobban. Mind
azonáltal nekünk úgy tetszenék, az adónak beérkezése előtt 
nem kellene azt nekiek érteniek, mint és mennyit visznek, mert 
hihető, abban is fortélyt igyekeznek keresni. Annak pedig beme
neteli felől már bizonyos lévén kegyelmetek, az egyéb dolgokról 
is hogy könyöröghessen, módjok leszen.

Kegyelmetek azért elsőben magok igen jól megruminálván 
az dolgokat, azután communicálhatja, az mint illendőnek lenni 
ítéli, Zölfikárral, kinek hogy elméjét, szívét praeparálhassa, 
kegyelmetek intimatiója szerint ím küldöttünk száz aranyat 
neki, igyekezzék azért kegyelmetek ilyen rendet tartani az 
dologban.
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Noha az mint ezelőtt is sokszor megírtuk, az minemű con- 
ditiókkal mi igíreteket töttiink vala az húsz ezer tallérnak meg
adása felől, azokban nemhogy promoveált volna az porta, de 
sőt impediált és retrahált. Mindazáltal az conditiók szerint ezt 
is kérheti kegyelmed, az mint ide alá meg vagyon írva:

1. hogy az athnamét az előbbi kívánságunk szerint megadják, 
úgy mindenekben;

2. az öt ezer arannyal is a szegény országot nem terhelik, 
arról is levelet adnak.

Ezek meglévén, ha csak /lóteréhben kelletik is, mindjárt 
küldjük hatalmas császárnak az tizenöt ezer tallért, és annuatim 
míg élünk, az athnamék szerint való conditiókat valamig meg
tartják, állják beteljesítik, megadjuk magunkéból, de nem az 
országéból, és megküldjük, megtartatván mi is az athnaméban 
specificált conditiókban az mint feljebb is íránk.

Az fővezérnek pedig ő nagyságának három ezer tallért 
fogunk küldeni; Zölfikárnak is ezer tallért. Ez két rendbelit 
semel pro semper. Ezekben pedig ha magát jól viseli Zölfikár, 
és ezután való jó magaviselését is tapasztalhatjuk, több jó aka
rattal is lenni igyekezünk.

De az conditiók alatt való igíretben igen cautusoknak 
kell lenni kegyelmeteknek ; mert tudja azt jól, ezelőtt is mi min
denkor conditiók alatt töttünk igíreteket s mégis conditio nél
kül kívánnak mindeneket. Lám ezelőtt kegyelmetek mindenkor 
azzal biztatott az vezér nevével, ha az tallérok meglesznek, az 
mellett az 5000 arany felől könyöröghetni hatalmas császárnak. 
Mi isten áldomásával tűrhető egészséggel vagyunk, istentől 
kívánjuk, kegyelmetek felől is hallhassunk minden jót. Eisdem 
de caetero sat. Datum in arcé nostra Varadiensi die 24. Ianuarii, 
anno domini 1647.

GL Rakoczy m, p.
Czím : Generoso S tephano Szalánczi de Szent-Tamás· «at.

Szalánczy följegyzése : Anno 1 647. die IS. f e b ru a r i i  liozá meg Száva 
M ihály  az mi kegyelm es u ru n k n ak  ez ‘24. Ian u arii V áradró l íra to tt  levelét 
az  m i kegyelm es u runknak .

Eredeti.

XIV. 1647. [ j a n u á r  (!)'| 25.
. P o r t a i  f ő v e z é r n e k .

Az nagyságod levelét becsülettel vévén, eddég való minden 
cselekedetem is, bizonyság az nagy hatalmú isten, nem vakmerő
ségemből lőtt, sem akármiféle idegen gondolatokból, hanem
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bíztam hatalmas császárunk igazságos cselekeiletihez s híveihez 
való kegyelmességében, kik közűi én is magamat annak tartván, 
ezután is soha én egyáltaljában az ő hatalmassága köntösét el 
nem akarom bocsátani és más urat nem akarok keresni, csak az 
ő hatalmassága szemei elől el ne vettessem s idegenítessem 
attól igazság nélkül. Nagyságodnak is igaz jó akarója vagyok s 
akarok is maradni. Hatalmas császárunk haragjától még az 
tűznél is inkább rettegek, félek; mindazáltal elhittem, ő hatal
massága is mint nekem kegyelmes uram s bölcs császárom, ő 
hatalmassága is úgy cselekedne azt, ha én az nagy istennek 
igazsága szerént is azt megérdemleném és arra okot igazsággal 
adnék.

Tudja az igazságnak istene, semmivel nem tartoznám, 
mert a mint sokszor megírtam nagyságodnak s az török levelek
ből is nagyságod megértette, én velem hatalmas császárunk 
hadai nem voltak, elhagytak, nem segítettek s az 7 vármegye s 
az többi is maga jó akaratja szerént vette oltalmamat, s gond
viselésemet régi szabadságoknak helyére állatásáért, kiben az 
német császártól inegbántattak volt. Ha némely nemes emberek 
beszorulván egy vagy két várban azokat az hét vármegyebeliek
kel meg kellett szelídítenem, abban is nem annyira az én erőm 
mint az igaz magyaroké által ment végben; de azt sem tarthat
tam volna meg, ha magoktól meg nem maradtak volna mellet
tem. Oszmán passát ő nagyságát az akkori palatinus sok pénzzel 
betöltvén semmi segítséggel nem volt, az nagy isten csudálatos
képpen oltalmaza meg az palatinus ellen. Én penig (az mint 
nagyságod megláthatja) az ajándék beküldését úgy ígértem volt, 
ha elégedendő segítsége leszen hatalmas császárunknak mel
lettem.

Az mint azért nagyságodnak ím minap is megírtam, mi 
semmivel nem tartozunk, de akarván hatalmas császárunknak 
kedveskedni immár elkészítettem az 15,000 tallért az több aján
dékkal együtt s ím indítom is Brassóban, s valamihentest az 
athname az beküldött írás szerént ottbenn levő követem kezében 
adatik hatalmas császárunk kezeírása s pecséti alatt s nekem is 
igaz mássa kiküldetik, meglátván, mindjárt Brassóból is mind 
pénzzel s egyéb ajándékokkal beindítom.

Az erdélyi tízezer arany adónak eddég be nem vétele az 
egész országnak nem kevés szomorúságára vagyon, nem lévén 
ez országnak semmi közi ahoz, az miért eddég bevételét nagysá
god halasztotta, sőt nemhogy az ottben való főkövetem, de 
magam is nem merném életem [ért (!)] is azt cselekedni, hogy 
azzal adatnám be az 15,000 tallért. Nagyságodat azért kérem 
igen-igen nagy szeretettel, cselekedjék mind én velem, ez szegény 
országgal az igazság szerént; higyje nagyságod, bizony mind
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hatalmas császárunknak s mind nagyságodnak nagyobb hasz
nára s jó hírének nevének terjedésére fog lenni. Hogy nagysá
godnak levelére későn kell választ tennem, esett a kijött kapiki- 
hának az sok árvizek s nehéz útak miatt hozzám későn érkezésé
ből. Parancsoltam volt főkövetemnek is, szerzett volna nagysá
godtól egy úti levelet, ki mellett postámnál nagyobb rendbeli 
emberemet is küldhettem volna be mind az útnak bátorságáért, 
mind hamarább való bemeneteliért, kiről nagyságodtól bocsána
tot várok. Én míg élek, hatalmas császárunknak és fényes por
tájának igaz híve, szolgája akarok lenni s nagyságodnak is jó 
akarója etc. íratott beszterczei városomban 25. napján (így),
1647. esztendőben.

E gykorú  m áso la t B a ttliy á n y -k tá r  5. IV. 5. 194.

XV. 1647. f e b r u á r  4.
S z a l á n c z i  u r a m n a k .

10. lanuarii írott kegyelmed levelét Máthé vajda küldvén 
meg Brassóban, 31. praesentis vöttük vala, kiből is értjük, az 
vezér mint tractálta legyen kegyelmeteket s értjük az egyéb írá
sit is. Nem igazán informálták kegyelmedet szolgái, mert bemene
telekben ellent tartók nem voltunk; parancsoltuk ugyan azt s 
méltán is, hírünkkel legyen mikor menni akarnak, írhassunk 
kegyelmeteknek; de még azt sem cselekedték, hanem hírünk 
nékűl is még deczemberben mentek be közűlök, Havasalföldében 
vagy hol mulatoznak, magok tudják. Pénzt is küldtünk mi 
kegyelmednek Gyárfás uramtól kegyelmednek (így), kit úgy 
reménlünk, ez levelünk érkezéséig el is vött; ezután is nem 
fogyatkozik meg reá való gondviselésünkben kegyelmed.

Az vezér fenyegetőzését mind kegyelmetekre nézve s mind 
közönségesen minemű búsulással szenvedjük, akárki megítélheti. 
Nincs mit tennünk, valamit az jó isten reánk mér, hálaadással 
kell szenvednünk mindnyájan, méltán sem mások minket nem 
vádolhatnak, sem pedig conscientiánk nem vádol, mert valamivel 
mi az fényes portának tartoztunk, igazán mindeneket beszolgál
tattunk, sőt azonkívül is mennyi kedveskedéssel, adományunkkal 
voltunk, abban kegyelmetek is sok részt tud; nem is hisszük, 
egy fejedelem idejében is extraordinarie annyi hasznot vött volna 
mind császár s mind ő hatalmassága után való nagy emberek, s 
ím maga látja kegyelmed, micsoda jutalmunk vagyon érette, s 
nem is csuda, hátha az mit adni akarnánk, módjával s valamely 
bizonyos fundamentumra akarnánk kiadni, ne kellene szüntelenül 
búsulnunk mind nekünk s mind kegyelmeteknek, valaha lehetne 
valami kis securitássa ez szegény hazának is, külömben csak 
minden haszon nékűl profundálni annyi summát, azzal megmond-
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hatatlan abususokat hozni mindkét országra, váljon ki tanácsol
hatná? Valamire azért mi magunktól mehettünk, azokról 
kegyelmeteket tudósítottuk, és nagy részént az kegyelmetek tet
szése szerént is expediáltuk Száva Mihályt megpróbálván azt is 
kegyelmetek, mint afficiáltatnak és mint is acceptálják, arról 
való kegyelmetek tudósítását elvárjuk.

Az ötezer arany dolgáról az mint már száma nékűl írtunk 
kegyelmeteknek, mi most is egyebet nem írhatunk: nincs hatal
munkban adása, vagy megtartása, nem az mi személyünket, 
hanem országot illeti; az mit eddig is cselekedtünk, ne itílje 
azt kegyelmed, hogy csak magunktól cselekedtünk volna, tudja 
jól kegyelmed maga is, egyebekben is, de kiváltképpen ország 
dolgában tanácscsal szoktunk mi élni és cselekedni, közlöttük 
mi azt mind tanácsrend híveinkkel s mind az országnak több 
főrendből álló hazafiaival, valakikkel illett, de felette igen irtóz
nak ez nagy szabadságtalanságtól, holott ha ilyen szép és nyil
ván való igazságokban megháborittatnak, hát tovább mit vár
hatnak ; de hogy eddig ő kegyelmek nem irtanak, nagy conside- 
ratiók vannak előttök; azért is írtuk mi kegyelmeteknek ő 
kegyelmek tetszéséből is, hogy okot is adni arra távoztasson, 
országra ne jüjjön parancsolat felőle, mert az utolsó dolog 
aztán. [Ezt is pedig az ő hatalmassága javára intimáltuk mi 
kegyelmednek, mert ha az országnak írnának, ezeknek az hol 
most jár elméje, inkább halált szenvednének, mintsem az 5000 
aranyat megigírnék s régi szabadságokat elrontanák vélle, 
holott nekik szintén olyan s nem utolsóbb szabadságokban jár 
mint az fejedelem szabad választás, akármelyiké mellől menjenek 
ők ennek el, de aztán magokra azután több szabadságtalansá- 
got várhatnának.] *)

Ali aga felől máig még semmit sem értettünk.
Az végbeliek panassza merő hamisság, az többié is, de 

kiváltképpen az budaiaké, mert itílje meg maga kegyelmed, 
micsoda közbevetés vagyon az budaiak és mi köztünk, hol Buda, 
hol Erdély vagy az hét vármegye ?

Hatalmas császárnak minemű parancsolatját hozták vala 
Budáról s az vezér is onnét mint írt vala, ím kegyelmednek 
pariájokat megküldtük, ő hatalmassága parancsolatja szerént 
már expediáltuk is Körösi és Sebessi Boldisár uramékat mind 
az végbeli dolgokról való instructióval s mind pedig tisztességes 
ajándékokkal az vezérhez.

Kákóczi György vagy Rákóczi Zsigmond hogy Posonba 
lőttek volna, merő szemtelen hazugság, arról bízvást felelhetett

*} Λ I I közi való a fejedelem  betoldása, m elyet egy m ás kéz a m ar
góm  újra leírt.
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kegyelmed, noha ha szinte úgy lőtt volna is, hatalmas császár 
parancsolatjából békesség lévén az némettel, szabad jüvés menés 
lehetne, de nincsen semmi benne.

Hopmester uram régen megjütt Lengyelországból, házá
nál vagyon; mi okból kellett vala beküldenünk: az Rákóczi 
György feleségére nézendő jószágok dolgából, ki nem is kevesset 
teszen, megírtuk vala kegyelmednek ezelőtt is, még most is nem 
végződött pedig el, hanem haladékban ment.

Az Zölfikár sírását mi egyébre nem gondolhatjuk, ha
nemha syrenesek (így) módjára sírna, szánakozásból kötnek 
lenni nem itílhetjük, holott ő volt ennek főauthora, avagy talám 
ő reá felelt, hogy véghez viszi s látván nem könnyen leszen meg, 
magát is féltheti.

Akarók kegyelmednek azt is értésére adni, mivel már jó 
ideje, hogy mind az pestis s mind egyéb ittkin való dolgaink 
miatt oda he nem voltunk, ahozképest be akarunk tekinteni 
Erdélyben, mindazáltal ittkin levő állapotokra való vigyázásért, 
és az jó békességnek is mind az végekben mind egyéb helyek
ben való oltalmazásáért Rákóczi Györgyöt Váradon, Rákóczi 
Zsigmondot pedig Patakon rendeltük lenni. Adja isten sat. 
Datum in arcé nostra Varadiensi die 4. Februarii, anno 
domini 1647.

Egy félíven : Értjük ugyan kegyelmeteknek félelmes álla- 
potját lenni, részszerént nem is csudáljuk, de mind ezelőtt míg 
az embereknek és régi eleinek (!) azoktól, s mind pedig levelek
ből láttuk mi azt, ezelőtt is több fejedelmek idejében is hasonló 
s néha veszedelmesb állapotokban is forgottak az főkövetek, 
sőt magunk követei is csak anno 1636., mindazáltal az úristen 
jobb kimenetelit adta s ugyan csak nem vehették őket arra, 
hogy az haza szabadsága ellen való dologban remittáltak volna 
valamit, csak megmondották, hogy az mellől nem recedálnak, 
valahová teszik őket. Kegyelmed is azért hogy úgy dirigálja 
szavait, igen kegyelmesen intjük s parancsoljuk is kegyelmed
nek, megértesse az vezérrel maga szavával csak, nem mi nevünk
kel : hiában irogattat kegyelmeddel, mert ezerszer ír is, de tudja 
maga jól, nincs abban módunk minekünk magunktól, nem min
ket illet az adó, országé, és maga is, hazafia s tanácsunk is 
lévén nem tanácslaná, ha bonn volna is, sőt ellene mondana, 
hogy az ország szabadsága ellen való dologgal sáfárkodnánk. 
Az ország pedig hatalmas császárokhoz azért folyamodott volt 
régen is, nem fegyverrel, hanem szabad jó akaratjából, hogy sza
badságában nehogy megbántassék, sőt abbéli engedelmességek
ért, adózásokért másoktól is oltalmaztassék. Hatalmas csá
szárnak egyszer megfogott fényes köntösséhez erősen ragasz
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kodván azt elbocsátani soha nem akarjuk; hallatlan dolog az, 
hogy ahoz ragaszkodókat valaha az régi hatalmas császárok 
magoktól eltaszítottak volna.

Azt is csak magától intimálná kegyelmed: úgy hiszi 
bizonnyal, mind mi s mind az ország mintsem elállana ezbeli 
szabadsága mellől, készebb volna nagy dolgokat szenvedni. 
Micsoda példa lenne ez egész világon, és ki merne hatalmas 
császárhoz ragaszkodni, ha meg nem kezdenénk mi tartatni régi 
szabadságunkról adatott athnaméjokban az császároknak? De 
váljon haszna is mi lehetne hatalmas császárnak és utánna való 
nagy rendeknek az puszta országból, ha tüzet, fegyvert bocsá
tana az szegény országra ? Elein mikor másoktól bántattak az 
országnak főrendéi, hatalmas császár országában futottak, 
kenyér adatott szájokban és bátran nyugodtak hatalmas császá
roknak kies árnyékokban; micsoda dolog lenne az, ha az ország
nak főrendéi széljel idegen országokra kezdenének bujdosni 
hazájokból, az szegénység éhhel, döggel, fegyverrel veszne, s 
attól üldöztetnék, pusztíthatnék, az kinek ennyi időtől fogva 
adózott? Ha pedig egyik császár athnaméja csak annak életéig 
tartana, szultán Szulimán idejétől fogva mi módon maradhatott 
volna meg Erdély az ő állapotjában s miképpen is maradhatott 
volna meg oly hűségben ?

Az fővezérnek hogy mi írjunk, azt is nem oka nélkül 
mulattuk el, mert ha mi kezdenénk írni az ötezer aranyról, 
ellenkeznék azbeli mentségünkkel, hogy nem minket, hanem 
az országot illeti az az dolog, mégis másfelől mi kezdenők tra- 
ctálni meg-, avagy nem adását.

Azért uram mind bátorítson, igazgasson az úristen benne
teket, s mind pedig oltalmazzon minden véletlen veszélytől.

Egy másik félíven a fejedelem, kezével: Azt is meg kellene 
kegyelmednek értetni az vezérrel ő nagyságával, emlékezzék 
meg az fényes porta Erdélynek elmúlt hűséges szolgálatjáról, 
kit az fényes portához mutatott, mikor az német kezéből maga 
szabadította ki magát s ő hatalmasságához megtartotta az 
hűséget, kit ő mind szabadságban való megtartásáért s oltal
mazásáért cselekedett; arról is, mennyiszer akarta az német 
penig magáévá tenni, de mivel szabadok s míg az . . .  . az 
emberednek szívek az fényes portáé volt, nem vihette végben, 
ki hinné azt, hogy ezután is ő azon nem igyekeznék, melyről 
mi is elég . . . .  voltunk csak 1636. esztendőben is. Elhigyje ő 
nagysága, bizon-bizon megbékélnek oda fel nemsokára s ki 
tudja, ha el nem kezdik oszlatni az hadakat s az fényes porta 
ellen kezdik indítani, váljon ily állapotban nem tudna-e Erdély 
szolgálni ő hatalmasságának és az fényes portának. Több efféle
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illendő igazságos ratiókkal kell kegyelmednek az vezért tudósí
tani, mert uj ember lévén az vezér, talám, az mit ő nagyságának 
érteni kell, lehetnek olyanok, kik el igyekezik rontani; bizonnyal 
állathatja ezt kegyelmed: az régi hatalmas császárok is nam 
azért kedveztek Erdélynek s nagy vezérek meg tudták gondolni, 
csak Erdélynek legyen az szíve az fényes portáé, nem kell őket 
az német occupálásától félteni, járuljon (!) az ő hatalmassága 
segítsége is melléje.

F ogalm azvány  B a tth y á n y -k tá r  5. IV. 5. 198.

XVI. 1647. m á r c z i u s  8.
Alázatos szolgálatomat sat. Az űristen sat.
Kegyelmes uram, ezelőtt egy héttel expediálván nagysá

godhoz haza János deák nevű brassai postát, tudósítottam vala 
nagyságodat, mely szorgalmatosán vigyázzák az Száva uram 
menetelit kérdezkedvén az vajda ő nagysága postáitól, az kik 
bejőnek, hol találták, mint mehetett, az út micsodás, nagyságo
dat hol értik lenni, az úthoz képest mikorra gondolják, hogy 
érkezhetik nagyságodhoz, kiről most sem szűnnek, valamikor 
onnan jövő embert találnak számlálván az huszonötöd napot.

Ugyanezen levélben tudósítja Szalánczi a fejedelmet a 
töröknek Zadra  ellen való készületeiről. A Fejértengerre indított 
5000 jancsárnak megparancsolták, hogy Z adra  alá térjenek. A 
mázul jancsár agát, Kamancsi Mehetned passát creálta császár 
Zadra alá főszerdárnak, ki márczius 7-én indult el 3000 jancsár- 
ral és 1000 lovas spahoglánnal s egyéb feles számú haddal. A 
Dobrudzsában telelt, valamint a rumeliai és boszniai hadak is Zadra 
alá rendeltettek. Dervis Mehetned passa Szilistriában marad, csak 
a tihája megyen Zadrához a hadakkal. A tatároknak megparancsol
ták, hogy veszteg legyenek, Lengyelországra ne menjenek, mert, a 
császár a lengyelekkel békességben van ; azon merzákat, kik nem 
régen rablani mentek Lengyelországra, megölették, a lengyel rabo
kat szabadon eresztették. Beszélik, hogy a tatárokat is Zadra alá 
küldik, »de merre megyen oda is, azelőtt nehéz fenyegetéssel 
fenyegetnek vala véllek, bizony illik vigyázni, szükséges is az 
reájok való vigyázás. Az budai vezérség is mind helyben vagyon. 
Most ebben az állapatjokban kellene őket csendesíteni, mikor 
az hadakat rendelik, rendelnék másfelé, mert nehéz aztán elfor
dítani őket, ha reánk rendelik. Most az nemes ország együtt 
lévén, az 5000 arany felől nagyságod végezhet ő nagyságokkal 
s ő kegyelmekkel, az mi veszedelmünkkel kegyelmes uram nem 
múlik az el, bizony megveszik, s az mint fenyegetődnek, duplá
val még, csak utolsó veszedelmünk ne következnék belőle az 
mely rettenetes szorgalmatosok az emlegetésében; hiszem ha
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valaha olyan állapatot ad isten, hogy megtarthassák, akkor 
élhetnek az alkalmatossággal, de most találjuk kedveket kegyel
mes uram, ne veszessük magunkat, kedvet találván, aztán az 
vezér ő nagysága tetszése, tanácsa szerént töröködjünk ottan, 
talám meghallgatnak aztán, ha ők nem, meghallgat isten, elég 
már az keménység ebben. Az 25-öd napot penig kegyelmes 
uram el ne mulassuk, újabban ne irritálódjanak, hogy Zadra 
alól reánk ne forduljanak az régi discursussok szerént.«

A fejértengeri hadak csendesen vannak, a pestis grassál 
rajtok, Deli Húszain passa is kétszer volt benne, most másodszor 
megbetegedvén meghalt,»de én nem hiszem«. Mihelyt a Fekete-tenger 
annyira csendesedik, Azák őrzésére 3000 jancsárt fognak küldeni.

Panaszkodik Szaláuczi, hogy nem adnak az portán pénzt. 
Mikor megértették a Gyárfás jövetelét, január 21-én adtak egy 
heti pénzt, de többet augusztustól fogva nem kapott. Elkölt a feje
delem küldte pénz is a sok adósságra, »szaporátlan az tallér, itt 
csak 8003 oszporában kel.«

Datum Constantinopoli die 8. Martii anno 1647.
Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él

Zalánczi István m. p.
Egy féltvén: P. S. Az vajda kalarássi die 8. hírem nélkől 

elmenvén levelem itt marada. 9. die hozák az Máthé vajda ő 
nagysága ittbenn való kapitihái .Fejérvárról 22. Februarii íra
tott levelével nagyságodnak az Ali aga által küldött hatalmas 
császár és vezér ő nagysága nagyságodnak küldött leveleknek 
páriáit, melyben mit írjanak kegyelmes uram, értem. Mivel szo
kás az olyan küldés azelőtt nem volt, most is hírem nélkől esek, 
az mint igen alázatosan meg is írtam vala nagyságodnak akkor 
mindjárt; én valék rajta, hogy ne menjen, mert nem szokás, de 
az vezérnek ő nagyságának érdemes szolgája lévén, úgy adta 
azt az kenyeret kezében, az mellett lásson is, ha mi szeme elei
ben akad s tudjon itt oda való állapatról mondani, lígy küldöt
tek volt nagyságodhoz simulálván okát járásának az Máthé vaj
dához való menetellel, az mellett vont is rajta az mi[t] lehetett. 
Erről tovább kegyelmes uram nem szükség elmélkednünk, mert 
itt ezeknek most teljes szüekből, lelkekből való elmélkedések az 
5000 arany s magyarországi ajándék, meggondolhatja nagysá
god kegyelmesen.

Az mely órában az kapitihák megliozák az nagyságod 
levelét, azon nap mindjárt hivatta az vezér Zülfikárt, kérdette, 
mit írt nagyságod az mostan nekem küldött levelében; imez 
mondotta, hogy nem értette; s küldötte mindjárt, hogy jüjjen 
hozzám, menjen végére az kalarástól is : az mely postája nagy
ságodnak az ő nagysága nagyságodnak küldött levelét vitte, bol
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találták, az út micsodás, mint mehetett, nagyságodat igaz-e 
hogy Erdélyben találta. Mind félek, hogy az Dobrocsánban 
telelt hadat fogják megtartóztatni az Száva uram visszajövete- 
lére, mert az tatár hánra is újonnan mene csausz. Immár két 
oláh postától kérdezték így az Száva uram menetelit: hol talál
ták, mehetett-e jól az lova. Bizony vagyon valami szándékok, 
nem ok nélkől vigyáznak ennyére járására. Az Száva uram jól 
jövetelivel más dologra lenne intentumok; ha nem jól jű, nem 
kedvek szerént, itt való szándékjokat próbálják elsőben meg, 
azután fognak ahoz, az mire ennyére vigyáznak.

Beszélik, hogy a német császár megbékélt a francziákkal s 
hogy »az svécziai királyleányasszonyt akarja venni« a császár, sőt 
némelyek szerint már feleségül is vette. »Az pápa az egész keresz
ténységre átok alatt vetett uniót.« A budaiak a napokban az ΰ 
(Szalánczi) szolgáinak »supákodva« beszélték, hogy az oda fel való 
békesség véghez ment, »az oda fel való sok liadak megegyeznek s 
Buda alá jőnek.«

Valamicsodás állapat lőtt nem régen Zadra alatt, de 
mind arra fordítá hatalmas császár hadait. Ha az úristen nagy
ságodnak szívét, elméjét csendesítené s arra vezérlené, hogy 
ezeknek kedveket találhatná, az mely igen megnyugvának az 
lengyelekkel való békességben, még az tatárokat is oda fordíta
nák az mint eszemben veszem, mert ők az muszkákot semminek 
tartják, mikor az úristen az nagyságod békességét is megadná 
ezekkel s olyan hitelünk lehetne, nyughatnánk mi is bátorságo
son aztán ; de ha nem, mi lévén közelebb előttek, mi rajtunk kez
dik el, bizony nem hagy hátra ; most csak szabadságunkat retteg
jük, de bizony res cum onere vadit. Ebben nem tudom micsoda 
szabadságunk vesz, hogy nem jól kötöttek volt s nem akarják 
megállani, de ha reánk jű, bizony minden szabadságunk, felesé
günk, gyermekink, országunk oda leszen, ez immár bizonyos; 
nem kell kételkednünk abban, hogy reánk nem megyen, most 
penig mindjárt, mihelyt Száva uram kedvek szerént nem jű 
vagy csak sokáig késik is. De azt reménlhetnők még ezután is, 
ha isten hazánkban megmaraszt békével, hogy az egész adózás 
alól is felszabadíthat isten. Vezérelje isten nagyságodat arra az 
az mi jobb. Csak adjon isten békességes megmaradást, megadja 
isten esztendőről esztendőre az 5000 aranyat; de lia egyszer 
elvesztjük az szegény hazát, soha bizony meg nem találjuk.

Az szepetek felől informálhatja nagyságod Száva uramot 
most. Az úristen sat. Constantinopoli die 11. Martii, anno 1647.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.
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Czím : a szokott a fejedelemnek.

R á k ó e x y  fö l j e g y s é te  : 20. Mártii A. 1. estve 8’/» órakor. 
Eredeti Battlivány-ktár ó. IV. 5. 200.

X VII. 1647. m á r c n u s  29.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Mivel csak az Száva uram nagyságodhoz való expeditióját, 

is nehezen nyerhettük vala meg s azt is az országnak való írás
ért inkább, hogysem mint nagyságodnak való írásunkért, s az 
brassai postát is noha alattomban csak, de Száva uram után 
hamar expediáltam vala, azután aztán immár régtől fogván nem 
mertem írni, mert megértvén az vezér, hogy Száva urammal 
többen is mentenek ki s az solymároknak is jobb része kiment, 
igen haragutt Zülfikár agára az vezér ő nagysága, az praefigált 
25-öd nap eltelvén mindjárt hívatá az vezér kapitihaja uramé- 
kot mindketten, kérdezte: ha jött postája vagy levele nagyságod
nak, mert elmúlt az 25 nap, miért nem jött, nam megparancsolta 
volt, hogy vagy küldi nagyságod, az mit hatalmas császár paran
csol, vagy nem, de 25 napra válasz jüjjen; az árvizekkel s 
nehéz úttal mentették ő kegyelmek nagyságodat. Elűzvén ő 
kegyelmeket előle az parancsolat ez lőtt, hogy felnyissuk az sze
meinket, mert hatalmas császár nem tartóztatja tovább az hada
kat, az melyeket reánk rendelt, megindítja, lássa aztán az ország 
s lássuk mi is. Az bizony dolog, hogy az Dobrocsánban telelt 
hadaknak az mint megparancsolták vala, hogy Zadra alá men
jenek, megtartóztaták, helyekben vannak mind veszteg készen, 
az tatárt oly készen tartják mint az vadász az les-agarat. 
Ezelőtt mintegy három héttel expediálának Zadra alá egy Ha- 
mancsi Mehemed passa nevű nagy embert szerdárságra ezer 
lovas spahoglannal, 3000 jancsárral, tegnap bizonyoson mondá 
nem kicsid ember s török, hogy Temesvár felé térítették, arra 
megyen; hatalmas császár sátorit is készítik, azt mondják, hogy 
Drinápolyban készül, bizonyoson mondják, hogy alattomban 
mind az fővezért s mind az jancsár agát készíti hatalmas császár 
az szárazon, az kit noha igen titkon, de énnekem azon főember 
török is mondá, hogy vagy az fővezér, vagy az teftedár leszen, 
de az kettőnek egyike szerdárságra megyen az szárazon, az 
másik kajmekámul marad hatalmas császár mellett. Deli 
Húszain passa sem holt meg az mint hirdetik vala, az tengeren 
túl való hadakat rendelték melléje, Candiában ez esztendőben 
el akarják végezni dolgokat s onnat Zadra alá jőnek által 
mind azok is, onnan Kassa alá jőnek, ha békesség által vég nem 
lehet az magyarországi ajándék állapatjában, kit az úristen
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szent fiáért fordítson jobb állapatra. Ezek mind felkelének, hatal
mas császárnak derék ereje indul meg az vezérrel, az kazuloktól 
nincsen semmi tartások, mert azoknak az jusbék bánnal vagyon 
rettenetes ügye. A z indistan hánnak tartották egy fiát, kicsiny 
korában hozták volt, szaladott oda az kazulokhoz, ott nevelték 
fel, az indistan hán megholt s ezt vitték Persiából haza s azzal 
confoederált s bocsátotta haza, most immár kétfelől vették az 
juzbékhánt, rettenetes hadok vagyon az juzbék hán ellen, ketten 
akarják az juzbék hán birodalmát obtineálni, felosztani; onnan 
nem lévén félelmek, az oda való hadakot is mind ide fordították. 
Az mint Zülfikár aga izené az kapitihaja uramékkal való szem
beniétele után az vezérnek ő nagyságának, hatalmas császár 
parancsolatja az, hogy nagyságod most azt adja értésére az 
vezér ő nagysága által, ha adja-e nagyságod vagy nem, mert 
erre tovább nem várakoznak, hatalmas császár csak indítja az 
reánk rendelt hadait. I tt kegyelmes uram még üdőnk volna ez 
rettenetes veszedelmeknek eltávoztatására. Emlékezzék reá nagy
ságod, 37-ben az mikor nagyságod én tőlem küldötte vala be az 
adót, akkor szultán Murad mi reánk készült vala, nagyságod 
ilyen írásocskát külde be, hogy érti nagyságod, hogy hatalmas 
császár Bagdát alá készült s noha tudja nagyságod, hogy az 
nagyságod irigyi mit mondnak ittbenn nagyságod felől, de nagy
ságod tudja, kihez tartozik igazsággal, ha hatalmas császár 
elmegyen, hagyja úgy nagyságodat s az budai vezérséget, hogy 
távolylétóben ő hatalmasságának ide hátra nagyobb kára ne 
essék, parancsoljon az budai vezérnek, hagyja olyan tanúsággal 
etc., az mindjárt oly igazságul tulajdonittaték nagyságodnak, 
hogy az mely nap értésére lehete az hatalmas császárnak, azon 
órába avagy nap kitevék az tűit s kiáltatni kezdék, hogy hatal
mas császár Babillonia alá megyen, az hadak által menjenek 
az tengeren. Yajha az én méltatlan írásomnak helye leszen vala 
tavaly ez tájban szintén, az mikor írtam vala nagyságodnak, 
sőt ugyan könyörgök vala, hogy nagyságod az magyarországi 
ajándékról külön írjon, az ország az 5000 aranyról külön s 
könyörögjünk levelünkben, bizony az magyarországi ajándékot
10,000 tallérban megengedik vala s az 5000 aranyat i s ; az hogy 
nem lön, az vezér persvadeálja vala, hogy az magyarországi 
ajándékot éppen küldje meg nagyságod, az mellett az 10,000 
arany adót, mutasson nagyságod engedelmességet azoknak idején 
való beküldésével, azok mellett könyörögjünk aztán az 5000 
aranyért, ő nagysága is könyörög s még abba is elkérjünk. Azon 
haraguék aztán meg, most immár látja-e nagyságod, csak az 
elmúlt üdőkről az mennyi iidőtől fogva kérik s meg nem adta 
nagyságod, csak azt ígéri, hogy megnyeri, de ha mégsem küldi 
nagyságod, bizony megveszi azt is. Az mely szép dispositiót itt
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nagyságod hogy cselekedett: ifjú'urunk ő nagysága Táradon 
lakik s Rákóczi Zsigmond uramot Kassára rendelte nagyságod 
(az mely dispositióját nagyságodnak isten szent fiáért áldja meg, 
tegye örvendetessé mindnyájunknak egész magyar nemzetségül, 
ő nagyságoknak állandóvá sokáig), úgy leszen penig állandó, 
ha ahoz nagyságod békességet szerez, az mely atnalimét nagysá
god kéván, immár meg is ígérték, kezéhez juthat nagyságodnak 
s egynéhány esztendeig abban békességben nyughatnak ő nagy
ságok az alattok valókkal együtt, mert most sem mondja az vezér 
ő nagysága, hogy nem könyörög nagyságod mellett, de úgy, hogy 
az magyarországi ajándék is éppen az 20,000 tallér bejöjjen, az 
5000 arany is, hogy hatalmas császárnak az nagyságod ellen 
való nagy búsulását csendesíthesse elsőben, az ő nagysága irigyi- 
nek, kik vigyáznak az nagyságod mellett való feleletire, azo kát 
megcsendesítheti ő nagysága az mint nagyságod mellett felelt- 

I tt az az híre, hogy mostani gyűlésében nagyságodnak egy 
nehány rendbeli követek vannak; nem tudom én, kik küldik be 
ide Székely Mózesnek az sok pénzt, de bizony az híreket is azok 
küldik. Én kegyelmes uram az nagyságod discursussira, ratióira 
méltatlan vagyok felelnem, itt azok kárt, nem hasznot tennének, 
ha szinte· szabad volna is megmondanunk s meghallgatnák is. 
Az hol íratja nagyságod kegyelmesen, hogy az statusok elméje 
já r : inkább halált szenvednének, hogysem az 5000 aranyat 
megígérnék; ó kegyelmes uram, kegyelmes uram ! bizony az itt- 
benn az híre, hogy az én levelemet senki nem látja nagyságodon 
kiül, senki nem tudja, hogy hatalmas császár az 5000 aranyat 
kéri, kegyelmesen megbocsásson nagyságod, eleitől fogva ha az 
én kicsiny szerencsécskémet nagyságod szerencséjéhez úgy nem 
kötöttem volna az mint kötöttem, noha ilyen contemtusban juték 
az mint vagyok (ezt talám ugyan nem kellene írnom), mert csak 
az bejáró emberektől értegetek én, de bizony külömbet beszélnek 
kun, hogysem nagyságod előtt, bizony egyedül nagyságod vét
kes, az zalaknai hegyek nem fogytak még el kegyelmes uram, ad 
isten aranyat, szeresse nagyságod magát is s viseljen gondot, 
ennél az gyűlésnél ne haladjon tovább, érje végét az 5000 arany 
felől, az mire nagyságod halaszta, hogy országé az adó etc., 
bizony nem engedtetik több üdő erre, talám én sem írhatok, ha 
nagyságod mégis tovább halaszt, vessen véget nagyságod minden 
ehheli ratióknak, nyúljon nagyságod az kedvkereséshez, bizony 
obtineálhatjuk, küldje be nagyságod az vezér tanácsa szerént s 
küldjön az vezérnek is, ne ígérjen, hanem küldjön Zölfikárnak 
is, ő neki ha kevessebbet is az mit írt vala nagyságod, csak 
legyen küldés az mi leszen, ne igíret, bizony jót ad isten, csak 
legyen hamar az istenért, bizony az mi halálunkkal ez el nem 
múlik, s miért terheli nagyságod azzal conscientiáját, mert nem
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az hazáért szenvedjük mi az halált, nyavalyás szolgáink az 
gályát, csak az átkozott 5000 aranyért.

I tt  énnekem egy pénzt sem adnak, az vezérek tallérét 
kell költenem valameggyék (így), aztán az mikor be kellene 
adnom, honnan vegyek mást nekiek, ha nagyságod nem küld; 
ha isten nagyságodnak szívét megszállaná s azzal szabadulást 
adna, ki is mivel menjek. Az úristen sat. Datum Oonstantinopoli 
die 29. Martii, anno 1647.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem, följegyzése: 10. Aprilis A. I. délest 12 órakor havasalji 
vajda postája.

E redeti B a ttliy án y -k tá r  IV'. r>. 17S.

X V III. 1647. á p r i l  22.
Tekintetes és méltóságos fővezér sat. Isten nagyságodnak 

életét örvendetes jó egészséggel sokáig virágoztassa sat.
Az nagyságod levelét mi illendő böcsülettel vevén írhatjuk 

igen bizonnyal, mi sem az mi ígéretünkről, annak igazsága s az 
mi kívánságunk szerént feledékenyek nem voltunk, elannyira, 
valamikor Menthet passa ő nagysága minekünk arról ígéretet 
tött volna írása által, beküldvén az pénzt, az athname is az mi 
kívánságunk szerént meg leszen mindjárt adatva. Mely igéreti
hez Memhet passának ő nagyságának mint hatalmas császárunk 
fővezérének igéretihez mintegy erős kőfalhoz bízván, az ajándé
kot mikor beküldöttük volna, micsoda kimenetele lőtt volt, ím 
nagyságodnak igaz mássát az leveleknek beküldtük, és mi ma
gunknak hagyattatván, attól is megtilttattunk vala, hogy ma
gunk kicsiny erejével is jövendő bátorságos állapatunkról ne 
viselnénk gondot. Tudjuk jól, akkorbeli követink által beadott 
kívánságunk megvan hatalmas császárunk tefterébe, kinek ím mi 
is igaz mássát küldtük nagyságodnak. Az nagy istenre s jó sze
rencsés életére kénszerétjük nagyságodat, öszvevetvén ezt azzal 
s mind az dolgoknak kimenetelével ítélje meg, mi töttiik-e az 
fogyatkozást, holott mi bízván az Mellemet passa ő nagysága 
igéretihez beküldvén az summát, sem az Kassához tartozó 13. 
vármegyékben nem oltalmaztattunk, sem arról athname nekünk 
nein adatott, sőt ellenkező parancsolatokkal micsoda módon aka
dályoztattunk hatalmas császárunk hasznos szolgálatjába meg, 
ím arról is elég-írást küldtünk nagyságodnak. Mi sóba állhatat
lan orczát nem viseltünk, tétovázó, se egyfelé, se másfelé kapó 
emberek nem voltunk, az igazságnak útát nyomtuk, eleitől fogva
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csak az egy igazságot követtük, s noha mi mind istenre s mind 
ez világi józan igazsággal ítélő emberekre merjük támasztani 
jgyünknek igazságát, hogy semmivel nem tartoznánk, mert mi 
az császárhoz tartozó í 3 vármegyébe való oltalomért, segétség- 
ért akartuk hatalmas császárnak kedvét keresni s azt az sum
mát ígérni, nemcsak az hét vármegyében való oltalomért; de 
abban is mint segéttettünk, feljebb nagyságodnak érteni adánk, 
az nagy istennek igazsága szerént is ítélje meg mégis nagyságod, 
tartoznánk-e mi csak az 15,000 tallér ajándékkal is. Miolta az 
ország követi ottbenn vannak is, azolta is mi sokszor általok 
nagyságodnak értésére adtuk, noha nem tartoznánk vele, de 
minthogy mi mindenkor hatalmas császárunknak igaz, engedel
mes szolgái, hívei voltunk, készek vagyunk most is az 15,000 
tallért hatalmas császárunk ezüstbéli, az vezérek ajándékával 
együtt mindjárt beküldeni, csak az athname, kiről most is nagy
ságod ígéretet teszen, küldessék meg nekünk. Az mi keresztyéni 
hitünkre is ígérjük nagyságodnak, mihentest mi az athnamét 
elvesszük az mostani beküldött forma szerént, azonnal minden 
halogatás nélkül az 15,000 tallért az vezérek ajándékával együtt 
beküldjük. Kérjük is nagyságodat nagy bizodaímason jó szeren
cséjére, idvösségére, cselekedjék velünk az igazságnak kívánsága 
szerént, mondhassunk jót nagyságod után. Isten oltalmazzon, mi 
hatalmas császárunk haragját reánk gerjesztenénk s méltóságos, 
ez világra kiterjedett hatalmát semminek vélnénk. Mi hízunk az 
ő hatalmassága igazságos kegyelmességéhez, ahoz ragaszkodunk 
s nagyságodnak is bántódást nem szerzenénk; de ha igazságot 
kívánunk, ne ítélje azt nagyságod vakmerőségünknek. Immár mi 
kárunkon tanultunk beküldvén 1645. esztendőben az 15,000 
tallért, az ötezeret hatalmas császárunk ezüsthéli, az vezérek 
pénzbeli és ezüstbéli ajándékira, mivel akkor hirtelen az ezüst
béli ajándékot nem küldhettük vala, s meglőtt ugyan az Ígéret 
az athname megadás felől, de követünk beadván az ajándékot 
csak az nélkül jött ki. Azulta is mennyi falukat hódoltattak meg 
az egri vitézek, mennyi szegénységet vittek el, mi arról is nagy
ságodnak igaz regestumot küldtünk; most is naponként, az hol 
módjok vagyon az egri vitézeknek, ezent cselekeszik. ítélje meg 
az istenért nagyságod : az szegénységet is rabolni, hódoltatni s 
ajándékot is kívánni illendő dolog-e ?

Mi azért nagyságodat igen nagy bizodalommal kérj ük mint 
igazságszerető fejedelmet, kiszerezvén hatalmas császárunktól 
az beküldött minuta szer ént az athnamét, az szegény rabok felől 
is mindenüvé parancsolván az végházakban, bocsáttassanak el s 
azokot is az holdolás alól felszabadítani, kiket azulta meghol- 
doltattak s azután afélével szegényeket ne bántsák, az mint fel
jebb írók, az summát az ajándékkal együtt éjjel nappal küldjük,

53*
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legyen tekinteti nagyságodnak az jövendő állapatokra is, hadd 
mi is szolgálhassunk nagyobb serénységgel, igazsággal ő hatal
masságának és az fényes portának. Az ország követit is, kérjük 
nagyságodat, ne tartóztassa, bocsássa ki jó válaszszal, melyíyel 
nagyságod mind az szegény országot régi szabadságában meg 
fogja tartani s jó áldást tőlök venni, s mi is meg igyekezzük 
nagyságodnak szolgálni.

Nagyságodat felette nagy jó akarattal leérem mégis mint 
jó akaró bizodalmas uramot, az én gonosz akaróimnak vádlá- 
soknak, liízelkedéseknek ne adjon nagyságod hitelt, mert igaz
sággal írjuk, merő álnokság dolgok, akarván hatalmas császá
runk igaz, alázatos szolgáinak számokot keveséteni. Csak az
1644., 1645. esztendőbeli dolgokot vizsgálja meg nagyságod, ez 
írásunknak igazságát meg fogja ismerni nagyságod; bizonnyal 
senkik nem vádoskodnának mi reánk, ha hatalmas császárunk
nak igaz híveinek nem tudnának lenni bennünket. Az régi idő
beli példákból is nagyságod feltalálhatja, valakit el akartak 
hatalmas császárunk s az fényes porta hűségétől szakasztani s 
magokévá tenni, minden gonoszt kiáltottak reá, az fényes portát 
ellene gerjesztették; s ha magokévá tehették s elvohatták hatal
mas császárunk és az fényes porta hűsége .mellől, ottan oltalmok 
alá vötték s tovább' ellenek vádoskodni megszűntek s mindjárt 
tőlök kedveltették. Bizonnyára mi ellenünk is nem vádoskodná
nak, ha hatalmas császárunkhoz való hűségünket nem tapasz
talnák és nekik kedveket töltenők. Tartsa meg isten nagyságo
dat sat. íratott Gyulafehérváron 22. napján Szent György havá
nak, 1647. esztendőben.

Nagyságodnak igaz jó akarattal szolgál.

Fogalm azvány B attliyáuy-k táv  5. IV . ft. 1S7.

X IX . 1647. m á j u s  el ej e.

En Száva Mihály beérkezvén az portára Szalánczi István 
uramhoz, lőttünk szem|ben] az vezérrel, Szolimán] passával, ő 
nagyságával 11. Maji Réti urammal és Gyárfás urammal ő 
kegyelmekkel, megadám az vezér ő nagyságának szóló török 
leveleket, és az míg ott áliánk, az alatt elolvasá ő nagysága, és
juta az tizenöt ezer tallérra s mondá, hogy.........*) micsoda az
a tizenöt ezer tallér, mit ak| arj vélle, hiszem Memhet passa 
idejében húsz ezer volt, most is annak kell lenni. Elvégezé beszé
dét, monda, hogy . . . .  **) mennénk el előle, de holnap annyi . . .

*) Két érthetetlen szó.
**) Itt is.
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legyen az pénz, mert bizony az kerékre adom őket, úgymint az 
lapátra. Ugyanekkor azt is kérdé visszaszólítván Réti uramé- 
kot, és azt kérdé az vezér ő nagysága, hogy: írt-e nektek az feje
delem. Erre kegyelmes uram semmi feleletet nem tuda Réti 
uram tenni, hanem az aga mondá, hogy az követ úrnál vannak 
az levelek; nagy haraggal elbocsátá előle. Ezzel menénk Ali 
agához, beszélgetvén vélle, ő nagysága Ali aga menten mene az 
vezérhez ez dolog felől, hogy ilyen keményen véna ő nagysága 
hozzánk.

18. Maji esinét lőnk szemben az vezérrel. Akkor esmét 
elsőben hivata az útból házához Ali aga és mondá, hogy az vezér 
azt parancsolá, hogy találhat-e kegyelmetek annyi pénzt. Mon
dám, hogy mi bizony nem, mert nincs instructiónk róla, sem ple- 
nipotentia levelünk. Mondá Ali aga, hogy menjünk hát az vezér
hez. Elmenénk és szemben lőnk, s mondá az vezér, hogy nincs az 
pénz. Nincs nagyságos vezér nincs, mondánk, bizony (!), sem az 
urunktól nincs parancsolatunk ő nagyságától. Kérdé aztán nagy 
haraggal, hogy: mi dolgotok vagyon hát velem? Elkezdé az aga, 
azon kéri vala az vezért, hogy bocsássa el a 2 vén kapitihát 
és az postát. Ezt ki sem hagyá mondani, azt mondá, hogy: nem 
félted-e az fejedet, hogy mered az szájadot is arra feltátani, te is 
olyan eb vagy, mint az többi; evei (!) is kiűzé előle, s mondá, 
hogy mindjárt az követ is jöjjön fel. Ezalatt kegyelmes uram, 
az míg haza mentünk, hogy Szalánczi urammal felmenjünk, 
addig mit végeztek Ali agával ketten, az fővezér, mikor felme- 
nénk, akkor expediálá Teliki passát megkaftányozváu. Mihent 
kijüve, mindjárt menénk be és kérdé, hogy: Erdélyt ki tartsa, 
nem hatalmas császár-e ? az örög Rákóczyt ki tette czirájává, 
nem szultán Murat-e ? az fiát nem tette-e szultán Ibrahim ? bez
zeg nem úgy bízott hatalmas császár az fejedelemhez, hanem 
mint amaz erős kővárhoz, hogy ha csak egy kis levelivel is meg
találná ő nagyságát, hát maga is személye szerint eljűne. Ez
alatt mondá az vezér, hogy no: az eski vén kapitiha és az posta 
készüljön, ihon ím elbocsátjuk; de az posta elől menjen, az ka
pitiha is az Dunán ha átalmegyen, igen elsiessen az fejedelem
hez, az hol találja; evei bocsáta el előle Szalánczi urammal 
együtt. Több szók is esének kegyelmes uram, de hogy táulsza- 
bású állék, nem vehettem mind eszemben; tudom kegyelmes 
uram, hogy Szalánczi uram megírta nagyságodnak.

3. Ezt is hallám kegyelmes uram Ali agától, hogy mi ne is 
vessünk az vezérre, mert bizony bolond ez az császár, s csak azt 
sem tudja, hogy oly haragjában csak reája küld s megöleti, mert 
ő nagysága felelt felőle, hogy megküldi az fejedelem azt az 
summa pénzt, s ezért félti az fejét.

I. Teliki passát hogy elsőben el akarák küldeni az hadra,
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akkor azt mondotta, hogy ő bizony nem megyen kenyér sütővel, 
mészárossal és serbetessel, hanem adjanak pénzt, talál ő hadat; 
de hogy az Kucsuk Hasszán passa elveszését meghallák, csak 
el kelle menni kételen; most is mene kegyelmes uram egy basa, 
de az nevit soha nem tudhattam meg, de ítélem, hogy csak Dri- 
nápoly felé fog vigyázni, csakhogy lássék, hogy több hada ment 
el az császárnak az olaszok ellen.

5. Ezt is hallottam kegyelmes uram hogy ugyan bizony 
okos törököktől, hogy mért tartja az követeket itt az császár, 
mert hiszem ha annyi sok esztendőtől fogva meg nem kérték azt 
az ötezer aranyat, hiszem most is azon híve az ország hatalmas 
császárnak, hiszem okosabbak voltak még az több császárok; ha 
szultán Murat megengedte, bizony nem is kévánhatja ez az csá
szár is.

6. Azt is mondá az fővezér, hogy nem veszik be addig az 
többit is, az míg mind he nem jű ez az summa pénz. Ezt kegyel
mes uram sokan azt mondják, hogy csak azért viselik magokat 
ilyen keményen s haragoson, hogy az keresztyénség timeáljon (!) 
tőlek az ő gonosz haragjoktól; de bizony úgy vagyon kegyelmes 
uram, hogy mindenképpen eleget próbálták kegyelmes uram, 
hogy inkább lássék, hogy nincs semmi böcsületünk, az mely 
bizony valóban mind bemenet s mind kijüvet ennél gyalázato
sabban ez htom, noha egy nádpálczát el is liozék a lovam farán, 
nem esheték magamon; mert kegyelmes uram ha az köntösünket 
levetnők is nekik, bizony soha nem volna elég, mert ezek bizony 
mind koldussá lesznek, ha még ez az hadakozás sokáig tart, 
mert 'az misiri adót nem most kellene behozni, de most hozták, 
mert nincs pénzek.

7. Az vajda ő nagysága kapitihái is (!) azt mondják ke
gyelmes uram, hogy hiszem mi is emberek vagyunk, nem ökrök, 
azért hiszem jobb volna, hogy egyszer átalesnénk ezen az rossz 
pogányságon, ne tenne szintén az talpa alá bennünket, mert 
bizony ők is nem szintén az régi állapotban vannak.

8. Az kereszt[yén] oratorok azt mondják, hogy adja meg ő 
nagysága most az egyszer; de kegyelmes uram ezt is nem mond
ják ugyan mindnyájan, úgymint egyik az franczia orator, de ezek 
is, hogy az törökökkel tartják a barátságot, azért mondják, és 
talám tanulságok is vagyon róla; mert igen tartja az agával az 
tanácsot, talám ugyan ő kegyelmitől állatik az, hogy ő kegyelme 
izgassa az követeket.

9. Az vajdához ő nagyságához hogy érkezem kegyelmes 
uram, ő nagysága velem beszélgete és azt mondá ő nagysága, 
hogy megmondjam nagyságodnak szóval, hogy igen bátron viselje 
nagyságod magát, mert bizony elég hadom vagyon, ha kívánta
tik, az török császár személye szerint jű is, magam viszem az én
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fejér szakállomat elő; az tatároktól periig semmit se gondolkod
jék ő nagysága, mert azok is, hála istennek, valóban hadakoznak 
egymás között; most is jut hírem onnét, emberem is vagyon most 
oda kéinségre, az ha megjű, micsoda hírrel jűnek, tudósítom ő 
nagyságát mindjárt felőle.

10. Az moldovai vajdának is ujobban most küldött hit
levelet az vajda ő nagysága; monda, az Sztrati dolgában ő nagy
sága is híven akar szolgálni és mesterkedni.

11. Az hoesia mint járt az császárral. Az császár tánczban 
akarván menni, hivatá az hocsiát, és azt kérdé, hogy én szent 
ember vagyok-e, avagy nem ; s mondá az hoesia, hogy hatalmas 
császár, az császárok nem szoktak szentek lenni; kapja az botot, 
jól az hátához ü ti; aval megyen az vezérre és panaszolkodik az 
vezérnek. Azonban nem végezhető beszédit, esmét császár hivatja 
és azt mondja, hogy jovall[an]ád-e ezt, hogy az kustanczinápolyi 
törökököt Eszkiderben szállítsuk és az asszonynépet Dautpassá- 
hoz ki kell vinni és az ábrázotjakot meg kell látni, hogy ha 
vagyon-e olyan ábrázatú azok között, mint az ő feleségi között. 
Erre azt mondá az hoesia, hogy bizony mindjárt reád mennének 
érette; és esmét kapá az botot, megint megverő. Erre mene az 
hoesia az vezérhez és-'panaszolkodék az vezérnek; s mondá az 
vezér, hogy bizony nem tudom, mert be kellene rekeszteni, de 
sok bajunk vagyon mindenfelé ; ha az keresztyének meghallják, 
mást gondolnak felőlünk.

Kredeti Battliyány-ktái' 5. IV. 5. 163.

XX. 1647. j u n i u s  21.

Georgius Rakoczy sat.
Generoge fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Noha Száva még ezelőtt két héttel jött vala meg az vezér és 

kegyelmed levelével is, de mivel Réthy uramat értvén útban lenni, 
várakoztunk az ő jövetelire is, ki csak ím 18. die praesentis juta 
udvarunkban, s mivel mind az kegyelmed írásából s az ő kegyelme 
beszédéből is azt vesszük eszünkben, Ali agának, Zülfikárnak kel
lene valami illendő ajándékkal lennünk, s a vezérnek is, kitől mi 
nem is volnánk idegenek, illendő módon s örömest is a mi lehetne 
küldenénk jó fundamentummal s kegyelmednek is költségére; de 
mivel, az mint Száva mondja, ő tölle is hatvan tallérunkat vették 
el, sőt ha többet találtak volna is nála, az mint ő referálja, az 
csak mind oda lett volna: kegyelmed azért találja fel tisztessé
gesen az útját módját, ha szintén közönséges postánknál na
gyobb rendbeli hívünket küldenénk is be, se útjában, se ottbenn 
nem leszen semmi báutódása, tartóztatása s károsítása; kezünk
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ben jiivén errűl való securitásunk, mi sem késleljük az fővezér
nek ő nagyságának válaszunkat s kegyelmednek is bővebben 
írni. Mi istennek hála mind békével s tűrhető egészséggel bírunk. 
Esőnk sok jár. Mind gallus, svecus s császár ő felsége hadai 
Ausztriában, Csehországban s Morvában vannak.

lm mi is isten engedelméből az kolosvári Earkas-utczai 
templum felszentelésére megyünk, az hová Magyarországból is 
böcsiiletes mind uri s főrend híveink s egyházi személyek felesen 
fognak jőni. Levelünkre választ írni kegyelmed éjjel nappal sies
sen. Adja isten, hallhassunk kegyelmed felől örvendetes híreket. 
Datum Albae Iuliae die 21. Iunii, anno domini 1647.

liakoczy m. p. -
Czínt: (rtuH'vosn Stephano Szalánczi de Szent-Tamás sat.

Kzalám-zi főijei/ι/zéxe : l:i. Tulil hozá ejí.V kalarás ez Pej ár várról 21. 
Iunii íra to tt levelét az én keeyehnes uramnak.

Eredeti.

X X ]. Iti47. j u n i u s  23.
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak sat. Az úr

isten nagyságodat éltesse sat.
Az gyógyi feredőből die 1. praesentiis Iunii nekem íratott 

kegyelmes parancsolatját nagyságodnak kegyelmes uram csak 
22. Iunii vettem kegyelmes uram, kiből értvén az nagyságod jó 
egészségét és istennek kegyelmességéből az mi kegyelmes asszo
nyunk is betegeskedése ellen való hasznát az feredőnek, istennek 
adok hálát rajta, kévánván ő szent felségétől, hogy az mi kegyel
mes asszonyunknak is jó egészségét éppen megadván, éltesse 
nagyságtokat sokáig istennek nevének dicsíretire, az szegény 
hazának megmaradására, riyugotására, nekem is ennyi veszedel
mes állapatim után akár csak most immár megszabadulásomra. 
Én teljességgel elfogyék s megemésztődöm az nagyságod sok 
és nehéz dolgai mia, az úristen még ellenségemet is megoltal
mazza tőle, az mit én ez két esztendőben szenvedek, teljességgel 
megemésztődém, az gonosz köszvény-e, micsoda, az is az lábom- 
ban jőve, egynéhány napja immár ágyra ejtett, kínoz, veszteget, 
el kell fogynom merő aczél volnék is, s még csak az mindennapit 
sem érdemiem meg. I tt  ilyen válaszom vagyon az mikor kérnék, 
hogy csudálják hogy tőlek kéretek pénzt, holott szememmel 
látom, hogy azért kell meghalnom, hogy az császár pénzét nem 
adja meg az ura, s mégis pénzt kéret; vagyon tized napja, hogy 
esmét az vezérek pénzére szorultam; széna, abrak és egyéb holmi 
költségemből, bor, kenyér, hús rovásom annyi, hogy én nem 
tudom, honnan kell megelégítenem őket; az vezér pénzét is meg
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kérik s tudom, rabbá tesznek érette; az mi kevés szolgám mel
lettem maradä, ruhátlanok, veszekednek velem, az kik kimentek, 
fizetetlenek, hiszem, hogy nyavalyás házamnépét búsítják érette 
ottbenn. Hazámtól jutalmam ez kegyelmes uram, hogy az med- 
gyesi polgármester az mihályfalvi házamhoz való juhaim közűi 
35 vagy harminczhetet kiválogattatott ez télben, az oda vagyon, 
maga hiszem az föld alább nem nyomódott alattok, kínáltak con- 
tentatióval, ha kárt töttek, megfizetik az kárt s nem akarja, más
tól olytól szenvedtem kegyelmes uram, hogy holtom után is ő 
kegyelmét reménlettem kegyelmes uram maradékimnak isten 
után oltalmul, egy magtalan nénje halván meg feleségemnek, egy 
bátyjával együtt ők lettek volna successori, ő kegyelme az urat 
az jószágban tartván, oltalmozván, az még majorságát eltékoz- 
lotta, emésztette, most szintén nem tudom miben lőtt állapatjok ; 
azt hiszem, talám az puszta jószágot resignáltatta ő kegyelme; 
hét vagy nyolcz száz forint kára lehetett nyavalyás feleségemnek 
bátyjával együtt, mert bizony kész pénze is lehetett annyi, maga 
egy rossz paripájánál egyéb nem vala, mikor oda szállá, de az 
asszony igen gondviselő ember vala, egyedül való ember, jószá
got szépet bírt, boros jószágot is ; igen fösvény is vala, az mit 
szerezhetett, megtartotta most épen egyszersmind oda vagyon 
kegyelmes uram. Ez hasznom kegyelmes uram ittbenn való szen
vedésemben, ez az ón pátriám hozzám való kegyessége kegyelmes 
uram, ez ilyenért hogy szenvedhessen ember dulce, az mint írják ; 
ezenkívül sok kegyelmes uram, de ennek megírására is az kösz- 
vény kínja késztete kegyelmes uram, mert hazamenetelemig nem 
akarnám búsítani nagyságodat. Könyörgök azért kegyelmes 
uram igen alázatosan, az mi bántódásokat értheti nagyságod, 
oltalmozza kegyelmesen, látja nagyságod kibe is megfogyatkoz
tam, kihez bízhassam nagyságodon kivűl isten után ?

Az ittbenn való állapati nagyságodnak mint viseltetének 
istentől, Száva uramtól küldött levelemből kegyelmesen érthette 
nagyságod, Száva uramtól magától is. Énnekem az mit paran
csolt az vezér, azt írhattam, Száva uramat maga expediálván az 
vezér. Ali agához is kapitihája uramékkal mindenkor elküldöt- 
tem, jelen volt azért, hogy füllel hallott dolgot is mondhasson 
nagyságodnak, az vezérnek az maga levele visel azért minden 
dolgokat. Réthy uramot Ali aga, Zülfikár informálták igen sok 
szóval, ha Zülfikár nélkől csak maga informálta volna Ali aga, 
megnyughatnék nagyságod minden beszédekben ő kegyelmeknek, 
de mivel im ezáltal volt, ő tolmácsolt, notálni kell szavakot, 
mint, Zülfikár azt mondja, hogy az athnamét csak az hét vár
megyéről adják meg, az kit nagyságod bír, Száva urampenig azt 
rnondá nekem, hogy mondotta Ali aga, hogy nagyságod vigye jó 
végben most hatalmas császárral való dolgát, császár megengedi
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azután, ha Posont megszállja, megveszi is nagyságod. Én 
Gyárfás Ferenez uramat most is megkérdem ; ő kegyelme ezt az 
dolgot pennára így dictálá, hogy ju t eszében ő kegyelmének, 
hogy emlegették Posont törökül, kérdezték is ő kegyelmétől, 
hogy ha volt ott ? az felső vára nagy-e, erős-e, közel-e az Duná
hoz ? De mivel törökül nem tud ő kegyelme, nem értette, hanem 
Száva uram akkor mindjárt mondotta ő kegyelmének. Én Gyár
fás uramat azelőtt ennyire nem esmertem kegyelmes uram, de ha 
ilyen nehéz ember nem volna, az lába is olyan veszettül nem 
volna, megnyugodnék nagyságod ő kegyelmével, mert maga meg
becsülő ember, egyébaránt alkalmatos is, igaz ember, hív ember, 
nem is rest, ép elméjű ember is, nem is búik el az emberek előtt, 
az vásárokat sem futja, nem gyűjt pénzt ittbenn, úgy tetszik, az 
emberek előtt is több böcsületi leszen, mind künn s mind benn, 
de ha az lába meg nem gyógyul, véghez nem viheti ő kegyelme 
itt sokáig, s kár, mert hasznos ember volna akármire is, az me
leget felette nehezen szenvedi ő kegyelme; ugyan nagy dolog, ha 
igen nehéz betegségben nem esik, ha meg nem hal is. Réthy 
uramtól is ezt kell megkérdeni praesentiájában Szávának, emlé
kezzenek jól az szókra, az athnamé elvételről úgy informálhat 
nagyságod engem. Másik az 5000 arany felől, de azt Száva uram 
nem tud ja; én nekem az vezér azt parancsold, hogy írjak arról 
is, de arról való parancsolatját megírtam nagyságodnak ezelőtt 
két levelembe is, mint viselé, nem olyan serio, csendesen, az 
levelébe is hogy most sem írt nagyságodnak az vezér felőle, 
talám isten az tavalyi jó akaratját adta esmét szívében ; az mit 
egyszer mond vala, hogy küldje meg nagyságod az 20,000 tallért, 
könyörögjünk az 5000 aranyért, csak hogy az szívét kellene 
kegyelmes uram megcsinálnunk, mint Yaszilia vajda, annak sok 
dolgai esnek itt, most is elbűtt egyik kapitihája, de az vezér 
mind helyben viseli dolgát, azzal az példával élt vala az vezér 
egyszer, kit ugyanakkor megírtam vala nagyságodnak, Máthé 
vajda mikor megverte volt s vajdaságát elvették volt Vasziliá- 
nak, akkor én szerzém meg dolgát, kiért emberséggel lőtt vala 
nekem, s látod-e az akkori emberségéért mit cselekedém vélle, 
neki itt veszedelemben forog vala dolga most, én az ő ellenségit 
kiszerzém, elvőm ő róla, minden dolgát jó karban állatára, azt 
cselekedném az fejedelemmel is. Ali agát kellene esmét nagysá
godnak magáévá tenni, Zülfikárnak küldeni, hogy ne ártson, én 
félek, az 5000 arany felől való izeneti Réthy uram által csak 
maga mestersége, azért kell kegyelmes uram Réthy uramtól 
iteratis verbis megkérdeni izenetit, ha úgy lött-e az izenet ő 
kegyelmétől, az mint Gyárfás uramnak mondotta, hogy az vezér 
levelében nincsen emlékezet az 5000 aranyról; de az vezér azt 
mondotta ő neki, hogy hatalmas császár nem zörgethet mindéltig
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az aj táj ok on, de megveszi hatalmas császár rajtok, ha meg nem 
küldik, hanem az istenért küldjék meg, azért az kevésért immár 
ne veszeszszék magokat; mit küldjen nagyságod, vezérelje isten 
kegyelmesen nagyságodat, csak legyen hamar, mert itt állapat- 
jokat ezek esmét reformálják szintén. Az mint az kapitán passát 
kétszer is megtréfálák az velenczei hadak az vizen, elsőben nye
reségek derekas volt, de azután idején eszekben vevén az keresz
tényeket, két hajónál többet nem nyerhettek, egy szorosban szaka
dott előttek, oda aztán az hol mi hajót hallott, az kik elszaladoztak 
volt, mind begyűjtötte, magát Deli Húszain passa megfogatta, az 
kapitánt fogva tartja most nála, mit csinálnak neki ezután, nem 
tudom, kevés jó reménységet hallok felőle. Most az kapitánságot 
hatalmas császár az nagyobbik vejének Fazli passának adá. Az 
Fekete-tengerről mind behozatá az hajókat, nincsen kozák. Az 
muszka követ jöveteli felől való hírek érkezett Keféből. Lengyel 
internuncius jő az főkövet bejövetelinek hírével, ez nemsokára 
beérkezik, azt írta Vaszilia vajda, az hetmannál volt az inter
nuncius, azt írja az vajda. Hatalmas császár ezt az kapitánt 
olyan instructióval bocsátja innét, holnap megindul ezzel az uj 
erővel, úgymint 16 gályával induljon meg, vagyon másféle hajó 
is 10 vagy 12, menjen Bogazhiszárhoz, ott egyezzék meg vojnik 
Ahmed passával az 28 gálya, két manna, azonkívül másféle 
hajók is, az is ép had, nem volt az kapitánnal Szachiznál, azzal 
megegyezvén, ne mulasson sohult, hanem siessen az megvert 
hajókhoz, megegyezvén azokkal is, addég ne nyugodjék, hanem 
felkeresse az ellenséget, megvíjjanak véllek. Deli Húszain passa 
ma huszad napja az szározon való hadakkal hogy megszállotta 
Candiát, vitatja erősen; ha annyéra való erejek volna az velen- 
czéseknek kegyelmes uram, megsegítenék, mert az metropolissá 
annak az országnak, nagy helynek mondják, de erőtlennek, árok
kal erősítették volt tavaly, ez esztendőbe is. Zadra alá had haj
tani az kisebbik vej it Csafer passát kiildé, hogy az kiket odaren
deltek, hajtsa utánna Tekeli (ír/y) passának, derék had leszen oda 
is. Ha Candiánál jól succedáí dolgok, oltalmozzon isten, az szá- 
rozon való hadakat is Zadra alá fordítják, ez penig elválik vala- 
melyfelé nemsokára; azért kellene sietni az kedvek találásával. 
Éltesse isten nagyságodat kedves jó egészségben. Datum Con- 
stantinopoli die 23. Iunii, anno 1647.

Nagyságodnak
alázatos nyomorult szolgája szolgál míg él 

Zalánczi István m. p.
O z ím  : a szokott a fejedelemnek.
Rákóczi/ f ö l j e g y z é s e : 12. Julii Szent-Péter (lélest 4 órakor havasaljv 

vajda postája.
Eredeti.
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Χ ΧΠ . 1647. a u g u s z t u s  1.
Georgius Rakoczy sat.
Generose fidelis syncere nobis dilecte. Salutem sat.
Kegyelmed 23. és 29. lunii írott leveleit mi egyszersmind 

12. die Iulii Szent-Péteren vettük vala el, 14. Iulii írott levelét 
penig 28. eiusdem Apanagyfalván vettük vala e l; bizouy elég 
szomorúan is olvastuk mindeniket mind kegyelmed ártatlan szen
vedésére s az rossz példára s magunk s az szegény haza nyomor- 
gatására és minden istenes igazság kívül való tartóztatására 
nézve. Ha hazánknak szabadságában nem járna s jövendőbeli 
oppressiójára nem nézne s kötelességünknek is ellene nem volna, 
kivel mind az természetnek s ez világi törvény szerént is igaz
sággal tartozunk, ha az köntösünket le kellett volna is vetnünk, 
igazsággal írjuk, csakhogy kegyelmedet kiszabadíthassuk onnét, 
valamire elégségünk lőtt volna, régen kiváltottuk volna kegyel
medet, s most is mi kegyelmednek írásira istenes igazságos 
ratiókkal megfelelhetnénk s cselekedetünknek is igaz okát adhat
nánk, de azzal sem búsulását, szenvedését nehezíteni kegyelmed
nek nem akarjuk. Eleget írtunk mi kegyelmednek, kinél mi soha 
ezután is egyebet nem írhatunk.

Az ötezer aranynak beküldésében csak nincs nekünk mó
dunk az ország akaratja nélkül, ezt kegyelmed akárhol csak 
megmondja. Valaki azt mondaná s úgy informálná az fényes 
portát, hogy az ország híre nélkül írtuk kegyelmednek azt a 
levelet, kit Száva bevitt, hazud benne, mert tudja az isten, ő 
kegyelmek íratták, formálták, mi köztök sem voltunk. Xoha igen 
elfogytak az szegény hazafiai, de ugyan vannak még, kik szabad
ságokat szemek előtt viselik és fel is tudják találni, mit kell cse- 
lekedniek. Mi ha tanács nélkül kissebben is nem deliberálhatunk, 
hát ilyen nagy, szabadságokban járó dolgot ország híre nélkül 
hogy mernénk cselekedni?

Az mi az húszezer tallért illeti, tudja az minden szíve[ketj 
látó isten, egy batkával sem tartoznánk, mert be nem teljesítők 
igíreteket, kit mi micsoda conditióval igírtünk volt akkori üdő- 
ben, tudja már kegyelmed s itílje maga meg lelke szerént, tar
toznánk-e vélle, annyival inkább, hogy mi igen titkos helyről 
értjük, csak bevehetnék tőlünk az pénzt, egy csepp atnamét sem 
adnának úgy, az mint mi kévánnánk, * sőt oly practika fekszik 
alatta, melyet mi most még kegyelmednek meg nem írhatunk.* 
Sőt ha ez mostani magyarországi gyűlésen végezett articuluso- 
kat eleve láthattuk volna, nem tudjuk, ha igírtünk volna-e csak 
egy fillyért is beküldeni; hiszem a ki maradékit szereti, azon 
igyekeznék inkább, holta után securitást szerezzen nekik mint
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sem nyomorgatást. De mivel immár az tizenötezer tallért meg- 
igírtük, nem vonszuk hátra szónkat, kiről micsoda levelet írat
tunk az fővezérnek ő nagyságának, ím mássát küldtük kegyelmed
nek, adja be kegyelmed s ha megadják az athnamét kegyelmednek 
in specie, meghitt emberével magyaráztassa meg s küldje mássát 
is, és az mint megírtuk az fővezérnek, mi is az szerént késedelem 
nélkül megküldjük. Meghigyje kegyelmed, vajki sok példáink 
vannak minekünk, egynéhányszor mit cselekedének mi velünk, 
meg sem gondoljuk mi azt, ha az athname megadás előtt elve
szik az pénzt, azután soha bizony azt meg nem adják úgy, az 
mint mi kévánnánk, hanem a mint ők akarják, még oly rosszat 
penig, hogy inkább el sem vennénk. Kómái császár is császár, de 
mind János királylyal s több fejedelmekkel mi üdőnkig valami
kor egyezett, elsőben diplomáját adta meg, s azután mentek 
végben az több dolgok is. Ez egész keresztyén világon, még 
egyéb nemzetek között is ez az rendtartás, az hol csalni nem 
akarnak s fraudulenter cselekedni.

Azt kegyelmed jó lélekkel megmondhatja, bizonyságunk az 
úristen, csak el ne vessen az fényes porta, méltatlant ne kéván- 
jon tőlünk, mi soha el nem szakadunk tőle, igazán adónkat 
beadjuk, az minthogy immár is készítjük s ideje eljővén beküld- 
jük, és akárki mit itílne s mondana felőlünk, de mi csak egy igaz 
útat akarunk nyomni, azon járván, ha igazságunkért szenved
nünk kellene is, az igaz bíróra (ki magát tagadná meg, ha az igaz
ságot nem segítené, oltalmazná) hagynánk s támasztanánk ma
gunkat és igaz igyünket.

Kegyelmed azért a vezérnek reménkedjék s kérje ő nagy
ságát, ne bántson s terheljen bennünket, gondolja meg ő nagy
sága, mely drága az igaz szolga, nagyobb méltóságos hírire 
nevére leszen ő hatalmasságának, ő nagyságának is hasznára, ha 
ötszáz *) tallérra nem szorítja az mi hűségünket; fogyhatatlan 
kénese lévén ő hatalmasságának, inkább adni kellene igaz hívé
nek, mintsem venni tőle.

Meghigyje kegyelmed Szalánczi uram, oly búsult elmével 
vagyunk, hogy ha ez szegény hazának tartozó kötelességünket 
nem considerálnánk s istenünk tiszteletit nem szeretnénk, csak 
kiköltöznénk innét, az hét vármegyét is visszabocsátanánk római 
császárnak, kiért most is várakkal kénálnak, megvonnánk ma
gunkat s gyermekinket Lengyelországban szállítanánk, onnét 
senki őket ki nem vonná s mi is csendességben lakhatnánk, s ha 
valaki bántani akarna, római császárral, az lengyel respublicá- 
val, sőt az egész keresztyénséggel bontaná fel frigyét s kellene 
hadakozni. Higyje kegyelmed -bizonnyal, ezennel ezennel (így)

*) Ig.v, u y ilv fiu  lo llJ iiü a  ötezer h e ly e t  (.



846

megbékélnek. Jármi Ferencztől ím csak 23. Iulii vettünk levelet 
Monasteriumból; két dolog vagyon fenn: egyik az religióhak 
szabados exercitiumja az örökös országában is ő felségének; 
másik az svécziai hadak contentatiója, az többin mind megalkud
tak. Az velenczéseknek ujobb liadok is megyen, kit az imperium- 
ban gyűjtöttek; az dániai király is adott nekik s többen is ; sőt 
mivel immár az spanyol király megbékéllett az hollandusokkal, 
az is több segítséget ad nekik; Hollandiából is feles hajójok és 
hadok leszen.

Elvévén azért kegyelmed levelünket könyörögjön az vezér
nek, mégis legyen tekinteti az fényes portának igaz szolgála
tunkra, kit meg tudna Zülfikár mondani, ha akarna.

Igazsággal írjuk, se némethez, se lengyelhez, ő hatalmas
ságán s fényes portáján kívül, nem folyamodunk, onnét el sem 
szakadunk, adaját az szegény hazának idején beadjuk, ajándé- 
kinkat igazán beszolgáltatjuk s effectuáljuk, csak az athname 
jöjjön kezünkben az mi kévánságunk szerént.

Ily hűséges magunk viseléséért, itílje meg az isten, ha 
ötezer tallérért érdemlenénk-e háborgatást és csak pirongatást 
is s kegyelmednek is ennyi ideig való ott tartását, holott soha mi 
kegyelmednek arra szabadságot nem adunk, sőt lelkére kötelez
zük, ha ottbenn volna is az tizenötezer tallér, de azt az erdélyi 
adóval be nem engednénk adni kegyelmednek el akarván azt is 
távoztatni, az tizenötezer tallér kegyelmed kezénél ne érné ott
benn az erdélyi adót is, mert mi már nyilván értjük, hogy az 
tizenötezer tallért is ahoz akarnák ragasztani, s ha szintén az 
hét vármegye római császár [kezéjben vissza menne is, megké- 
vánnák az szegény hazán. Sőt azt is adják nekünk értenünk, 
kegyelmedet azután sem fognák kibocsátani, valamig az ötezer 
arany is be nem küldetnék.

(Azért is biztatják kegyelmedet azzal, hogy csak az tallér, 
ajándék menjen be, a mellett törekedjenek hatalmas császár 
előtt, az athnamét is azért nem akarnák kiküldeni. Többet is 
értünk mi Szalánczi uram.)

Mindezeket nekünk igen considerálnunk kell s okosan kell 
cselekednünk, mert ha csak az kegyelmed kiváltásában forgana 
az dolog, ennyi esztendők alatt való hűséges szolgalatjáért mi
csoda itíletet vennénk fel az emberektől, ha kegyelmedet ötezer 
tallérért oda hagynánk veszni ?

Mindezeket azért kegyelmed igen megfontolja és az sze
gény hazát megfizethetetlen adóban ne ejtse, instáljon, vegyék 
be az adót, kegyelmedet bocsássák el, hiszem ezennel más követ 
megyen az adóval be, s ha kegyelmed kijő is, meglévőn az 
athname úgy, az mint mi kévánjuk, kegyelmed ott nem leszen is, 
beküldjük mi az tizenötezer tallért s az több ajándékokat is.

BEKE ÉS BARABÁS.
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Ali aga hogy elment, mi annak okáról sokat elmélkedünk; 
alig ha valamit nem vött ő eszében * következni az emberekre * 
s távul akarja nézni, életét megtartani.

Az béllések árát hogy eddég is meg nem küldtük, tudja 
isten, nem mi vétkünk, hanem minket Száva úgy informált, hogy 
az adóval együtt küldjük csak be, mert másképpen keveses (így) 
ember soha ez mostani hadakozás miatt el nem vihetne, az faluk 
elpusztultak, tolvajok vannak, az török hadak közűi ki megyen 
s ki visszajű, azoktól is félelmes, megitílheti kegyelmed. Majd 
ezer tallérra megyen csak az béllések ára is (s az jancsik is any- 
nyi), egy postára mint bízhatnánk ilyen váltakozó állapatban, 
kegyelmed itílje maga igazságosan meg, ne legyen nehéz az jó 
agának az kis várakozás. Száva most be nem mehetett, mert 
beteges, azért kellett Szilágyit küldenünk * s tőle kegyelmednek 
ötven aranyat küldtünk költségére, ha elviheti. * Az kegyelmed 
szolgáját is azért tartóztattuk, hogy legyenek felesben s mehes
senek bátorságosban.

Mi az jó istennek szent áldásával s akaratjával magyaror
szági ditiónkban circa 10. Septembris akarunk indulni az végre, 
hogy mindeneket jó karban állassunk, és az mint most az ország*) 
az adót felvetette (az ki soha ennyi nem volt), az végházakban 
való vitézlő rendek számát az 1609. esztendőbeli számra állassák 
mindenütt, mert azoknak fizetésére rendelte, s úgy reméljük, 
csak Ónodban kelletik hatszáz gyalognak s nyolczszáz lovasnak 
tartatni, azonkívül Győrben; és az mik hátra vannak az mi diplo
mánk szerént való effectuatiókban, azt is effectuáltassuk, * kire 
minket az porta velünk való bánása is fog kénszeríteni, mert 
lehetetlen securitást ne szerezzünk mind magunknak s maradé- 
kinknak római császárnál. *

Mi erről kegyelmednek sokat írhatnánk az porta részéről 
is hasznosakat, mikor kezünknél volna az athname s kibocsáta- 
nák tisztességesen kegyelmedet, és az tizenötezer tallér s ajándé
kokkal megelégednének s az ötezer aranyról is securitássa lenne 
ez szegény hazának.

Rákóczi György fiunk ittbenn marad, Szamosujváratt fog 
lakni, s ha az jó úristen egészségünket s csendességünket meg
tartja, minden bizonnyal az terminust is ki akarjuk szolgáltatni 
s magunk is, ha az elein nem is, de az közepin jelen akarunk 
lenni, mert oda ki nem akarunk késni; semmi mezei s udvari 
hadak ki nem jenek velünk, az kétezer német gyalogban is több 
hatszáznál s magyar is négyszáznál ki nem jő velünk, mindenik 
helyben leszen.

Mi istennek áldásából most is tűrhető egészséggel bírunk.

*) írvn. : i )F u y i j a r .
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Valóba kévántatnék ugyan, hogy szép eső lenne, nem ártana, 
<le gyakorta jár jégeső. Búza kevés leszen, mert az egér igen 
elvágá; tavasz bővebben leszen; bor is lenne, ha az is meg
maradna.

Irtunk volt minap kegyelmednek czifrákkal Kolosvárról; 
ha valamint nem az a clavis volna kegyelmednél, küldje mássát 
az nála levőnek mennél hamarább.

Kegyelmed Zülfikárt köszöntse; most nem írhattunk neki 
választ, de el nem mulatjuk. Az béllés felől kegyelmed azt mond
hatja, az mint feljebb íránk. Adja isten sat. Datum in oppido 
Deés die 1. Augusti, anno domini 1647.

G. Bakoczy m. p.
C z í m : G-eneroso Stephano Hzalánczi de Szent-Thamas ad fulo idam 

portám ottomannicam expedito legato nostro sat.
S z a l d n c z i  f o l j e g y z é z e : Anno 1647. die 26. Augusti hozd Szilágyi uram 

ez Bézsről 1. Augusti íratott levelét az mi kegyelmes urunknak.

Eredeti Batthyány-ktár 5. TV. 5. 199.

X X III. 1647. a u g u s z t u s  öfi.
Georgius Bakoczy sat.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem sat.
Elhittük, Szilágyi János nevű postánk eddig ha meg nem 

adta is levelünket, de nemsokára praesentálni fogja kegyelmed
nek. Istennek áldásából mi most is tűrhető egészséggel, csendes
séggel bírunk, s ím isten áldásából ezennel indulunk Görgény 
felé, s innét belől 9. Septembris akarunk megindulni az úristen 
akaratjából magyarországi ditiónk s házaink látogatására, és ha 
szinte in mense Octobri ittbenn nem találunk is lenni, de immár 
elkészétvén az ország ordinaria adaját, s oly dispositióval hagy
juk Bákóczi György fiunk keze alatt, idején megindéthassa. Az 
ő felsége birodalmára valóba csatáznak az török vitézek, az ma
gyar végházakból is azok ellen, valóban húzzák vonszák csatá
zás által egymást; rabol is az török s holdoltat is az hol hozzá 
fér. Minap Száva parancsolatunkból hozott volt három nyuszt- 
lábbéllést, ki felől kegyelmed is íra minap, és három hiuzlábbél- 
lést, legyen érte kegyelmed, igen helyesen menjen végére, gerez
nájáért mennyit kívántak, mert itt Száva majd sokat monda, s 
nem is igen szépek az gereznák, s írja meg kegyelmed. Búza itt 
kevés leszen, mert az egér elveszté; még tavasz sem annyi, az 
mint reméljük vala, az szőlő sem leszen igen bő terméssel. Adja

Jegyzet. A XXII. számú oklevélben előforduló, * — * telt. sorok az 
eredetiben alá vannak húzva..
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isten, láthassuk hamar időn szerencsés órában kegyelmedet. 
Datum in civitate nostra Alba Iulia die 26. Augusti, 1647.

Gr. Rakoczy m. p.
C z ím  : (Itmrroxo Htnphano Hzaliinczi rte Szent.-Tauuis sat.
U t a I d n r z i  f i i l je g y z é x e  : Anno lt>47. ilio s. Septembris liozá Bobra nevű 

kalariis.
Eredeti.

XXIY. 1647. s z e p t e m b e r  20.
Ez régtől fogván való nehéz számkivetésben keservesen 

elhagyatott, szörnyű veszedelemben forgó és teljességgel elborult 
nehéz állapatom szerént való alázatos szolgálatomat sat. Az úr
isten sat.

Kegyelmes uram, hatalmas császár az fővezért, Sáli passát 
tegnapelőtt úgymint 16. praesentis délest három órakor tájban 
elsőben maga hancsárral általvorvén két úttal is, annakutánna 
megfojtattatta, ki helyett most mintegy kajmekámságban az tef- 
tedár, Ahmed passa vagyon, ki, hiszem, azon igyekezik, hogy az 
fővezérséget is obtineálhassa. Most az ő hatalmassága kedve 
Musza passán és az selistrei Dervis Mehemed passán volna, ha 
távolylétek miatt el nem nyeri az teftedár passa. Kire való 
képest mi Zülíikár agával consentiálván, Szilágyi uramat nagy
ságodhoz haza bocsátók (ha meg nem búsulnánk miatta, mert 
igen felette nehéz haragú ember ez az teftedár passa) akarván 
tudósítani nagyságodat ez változásról, mivel talám nagyságod 
vigyázott erre is az magyarországi ajándék beküldéséből. Ez is 
meglévőn már, de ellenben több nehéz állapatok forogván fenn, 
egyik, bizonnyal, noha igen sub rosa tudósít egy jó akaró embe
rem, hogy meg vagyon hagyva az kapitán passának, hogy lm 
módját találja, megbékéljék az velenczésekkel, ha külömben nem, 
megkénálja őket az békességgel.............

Felette igen megbúsultak az végbeli atyafiak nyughatatlan
kodásokon, és hogy az kiket elfognak bennek s behozzák, mind egy 
szóval, szájjal vádolják nagyságodat is, hogy nagyságod német 
császárhoz eskütt mind országával együtt. Másikot azon embe
rem adja értésemre, hogy meg vagyon parancsolva, hogy az vég
beliek felkeljenek és kicsinytől fogva nagyig mindent vágjanak; 
de nem tudja, ha csak Magyarországba-e vagy Erdélybe is. 
Bizony kívántatik az vigyázás, de kiváltképpen az 20,000 tallér
nak sietve való bejövése, az mellett az fővezérnek extraordinarie 
való honorarium, talám valahogy nagyságodévá tehetné ezt 
nagyságod, jűne titkon ez be, ha látnok, hogy vagyon kinek 
adnunk, adnók, hanem más szükségére fordíthatnék nagyságod-
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nak. Az Zülfikár kedve keresése is, mert ugyancsak reá szo- 
ríta isten az itt való állapatból, akárhova fogjunk, de senkink 
nincsen.

Az ötven aranyat megkapta Szilágyi Jánostól, s hitelezői 
közé osztá anélkül azonban, hogy contentálhatta volna őket, mert 
az 50 arany csak a korcsmárosnak sem lett volna elég. Augusztus
tól karácsonyig *), sőt a kapitiha beérkezéséig **) egy oszporát sem 
kapott a. portától, ekkor adtak egy heti pénzt. Ebben az egész esz
tendőben csak harmadfél hétre való pénzt kapott, s nem is adnak, 
mert az adót várják, hogy abból adjanak. A német ágensnek sem 
adnak. A tél jő, szolgái ruhátlanok, a háznak is újítás kellene, 
mert a tapasz lehullott róla. Nem bízik a hazamenetelhez, mert 
mind messzebb-messzebb esik attól.

Bizony kegyelmes uram én is nemcsak az magam veszedel
mén búsulok s rettegem ennyére, hanem nézek az nagyságod 
állapatjára i,s s rettegem az nagyságod állapatját s gondolom 
az én sok súlyos szolgálatomat, mennyi próbákat, veszedelmes 
állapatokat tölték el, valahol nagyságodnak legveszedelmes ( í g y )  
állapati voltak, mind én forgottam azokban, de akkor iíjabb 
lévén panasz nélkől viseltem, most vénségemnek erőtlenségében, 
mikor nagyságodtól is elesett, erőtlen vén ember nevem, otthon 
való szolgálatra, kinek némelyikére bizony reá szolgáltam vala, 
mihelyt az hadból haza jövék, engem vete el nagyságod, nem 
nézé az otthon hízott ifjakot, áz kik érdemesbek énnálamnál, 
feleségemet oly halálos betegségemben ( í g y )  hagytam el, ez 
világhoz semmit nem tudott, az egy fiamnak értem vala ezt az 
állapatját, az is két esztendőtől fogva ligában vagyon absentiám 
mia, hajadon leányom hasonló állapatban, magam itt naponként 
külömb-külömb sententiák alatt, ha végét reménlhetném, bizony 
kegyelmes uram nem volna olyan nehéz, főképpen jó végét, de 
az nem lehet soha. Megmondhatja kegyelmes uram Szilágyi 
uram, az megölt vezérnek mint esedeztem, de ugyancsak ez 
lön az válasz: Az ki hatalmas császárnak parancsolatját enge
delmesen hallja, adaját megadja, az híve hatalmas császárnak; 
nem kérte hatalmas császár az 20,000-ezer tallért, miért ígérte ; 
ha ígérte, miért nem küldi meg, csúfolja hatalmas császárt, 
boszontja, nam megírattuk veled, hogy küldje meg, könyörögjünk 
aztán az mellett, én is könyörgök; az mint megbúsította hatal
mas császárt, az még kedvét nem találja, hogy könyöröghessünk.

Az mi nézi kegyelmes uram az securitas szerzést, tudtam 
én, hogy azt keresi nagyságod, méltán is, de nincs több securitas

*) 1646. augusztust és karácsonyt kell itt értenünk.
**) G-yárfás Ferencz 1647. felír. 10-én érkezett Konstantinápolyim.
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bizony-bizony annál az nagyságod posteritássi dolgában, mint 
az kit 23. Iulii s 17. Augusti küldött alázatos leveleimben meg
írtam nagyságodnak, az mikor az német császár levelét vissza- 
küldém s az titkos írást, meg tudja Szilágyi uram mondani 
nagyságodnak. Az megölt fővezérrel való beszélgetésben elé költ 
vala az hót vármegyének s hajdúságnak nagyságod után való 
visszaszállása, megrázd fejét s mondá: Nem adja azt hatalmas 
császár Erdélytől soha vissza, az fejedelem ha meghal, az fiáé 
leszen az Erdélylyel ifjú Rákóczi Györgyé, ezen szókkal, hallotta 
Szilágyi uram. Mondám azt is, hogy be nem jíí az magyar
országi ajándék addég, az még ez ittbenn való 10,000 arany 
adót be nem veszik, nem akarja nagyságod, hogy együtt adják 
be, nem elegyíti az kétféle adót öszve nagyságod. Mosolyodék 
s mondá: Miért gondol urad azféléket, soha mi olyant nem gon
dolunk, maga kévánná sem cselekednék, két hét vagy tiz nap 
múlva vesszük be egyiket az másik után, még ha külen követ 
leszen, annál jobb leszen, hozza az be. Nagyságod kegyelmes 
tetszése kegyelmes uram, de bizony nekem az tetszenék, hogy ne 
gyűlölköznék nagyságod mégis tovább véllek, mert bizony nagy
ságodra mennek, félő, az Zadra alatt való hadat is arra ne for
dítsák, az dobrocsáni hadat, tatárt, oláhokat, főképpen ha az 
velenczeiekkel megbékélnek, úgy leszen kegyelmes uram az haza 
nyomorgatása, szabadsága elvesztése, jövendőbeli oppressiója, 
bizony res cum onere vadit, mert reánk mennek meglátja nagy
ságod, bizony úgy járunk az német biztatással mint Báthori 
Gábor szegény s az többi; ha többet nem, szánja meg nagysá
god az ecclesiát, ne forduljon esmét az judaizmus félj ül.

Egy bokor csizma sólya maradott vala ittbenn, ki az 
narancstól maradott egynéhány pénzzel készítették el, kiküldém 
kegyelmes uram, ne nézzem más ember lábában; immár csak az 
hátra, hogy kiszállítsák az jediculából reánk; ha késik az
20,000 tallér, megleszen kegyelmes uram.

Most jön a hír, hogy Ahmed passa a teftedár »elnyerte az 
pecsétet,« kitől mindenki retteg; ezzel nevekedik a mi veszedel
münk is.

Kéri a fejedelmet, hogy ne feledkezzék el az ő (Szalánczi) 
mindennapi költségéről, s hadd fizethetné ki adósságát, »adná nagy
ságod hószámra, napjában mit költsék.«

Az úristen sat. Datum Constantinopoli die 20. Septembris, 
anno 1647.

Nagyságodnak alázatos, nyomorult szolgája szolgál míg él

Zalánczi István m. p.
54*
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Czím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem följegyzése : '29. Septembris Gyalu délest . . . . 

Eredeti Battliyány-ktár 5. IV. 5. 184.

XXV. 1647. o k t ó b e r  22.
Ez nehéz számkivetésben régtől fogván keservesen elhagya

tott nyomorult és immár teljességgel elbágyadt és utolsó vesze
delemre jutott állapatom szerént való szolgálatomat sat. Az 
úristen sat.

Az uj vezérrel die 1. praesentis Octobris lévén szem
ben mindjárt tudósítottam nagyságodat igen alázatosan felőle, 
de az kalarásoknak akadályok esvén csak tertia indulhatának; 
hiszem mindazáltal, hogy Máthé vajda ő nagysága megküldötte 
eddég levelemet nagyságodnak, abban tudósítottam vala eléggé 
nagyságodat mindenekről, exponálhatta nagyságod, az vezér 
változásával mit könnyebbedéit itt való állapatja nagyságodnak. 
Az vezérek mint nagy eberek mind jók, de az mellette való 
.gonosz informátorok corrumpálják mindjárt; az másik vezért 
nem meri vala immár sollicitální az 5000 arany felől, de ezzel 
legelsőbe is azt kérdezteté; mint resolváltam magamat, ezelőtt
úgymint 3. praesentis küldött levelemben megírtam vala.........
Válaszom ez az 5000 aranyról: ha szultán Murad megengedte 
volt, nem engedi hatalmas császár; az 5000 tallérról az can
cellarius riaszkodék: az megholt vezértől válaszod vagyon arról, 
miért fárasztod az vezért mégis azzal, hogy mered csak meg is 
említeni most. S mondám, hogy szintén az nehéz nekem, hogy 
az megholt vezér nem akará az dolgot érteni, mindenkor csak 
fenyegetéssel űzött el, azt akarnám, hogy az vezér ő nagysága 
értené meg most, tudósíthatná hatalmas császárt felőle. Látván, 
hogy csak informatióra nyitok útot, talám ugyan öszvebeszéllet- 
tek volt Zülfikárral, nem incitálám őket, hogy valamiképpen az 
vezért ne irritálják felőle, abban hagyám, mivel az vezér is 
parancsolá hogy megírom nagyságodnak, hogy talám nagyságod
nak jobb levele által török írással privatim az vezért megtalálni 
felőle, értse nagyságodtól is az vezér az dolgot, nemcsak imezek 
sinistra expositiójokat ítélje, értse, s én megírám kegyelmes uram, 
hiszem, hogy az vajda ő nagysága eddég nagyságod méltóságos 
kezéhez is juttatta méltatlan, alázatos levelemet...................

I tt igen kezdőnek sollicitální bennünket, szintén megunják 
az választ várni, megharagítjuk szintén ezt is, gyakorta izén 
Zülfikár agának, mivel most is Zülíikár aga fekszik gyakortabb, 
nem járhat fel, parancsolja az vezér ő nagysága, hogy szorgal- 
maztasson minket. írjunk nagyságodnak, hogy mind az elmara
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dott 5000 aranyat, mind az 20,000 tallért sietve küldje be nagy
ságod, mivel szent Demeter napja ez esztendőbe is istennek 
kegyelmes áldásából ím szintén érkezik, ez esztendó're is az
15,000 aranyat mellette való ajándékival együtt siesse bekül
deni, mert hatalmas császár nem várja, érette küld, megveszi az 
övét. Az mint Szilágyi uramtól küldött levelemben is megírtam 
vala nagyságodnak, bogy ő az vezér nem tűr sokat, kit csak 
immár is megmutata az havasaljföldi követen, hogy az kapiti- 
hák nem állhatták, kiszökének mind az ketten, posztelnik Zipát, 
második posztelnikját kiildé be az vajda, ilyen vén ember s sze
gény mint én s igen ember, ő reá semmit többet nem bíztak, 
semmi kezénél nem volt, hogy adhasson, hanem jött volt az adó 
behozó agáért, az adó kész, menjen ki, hozza be, ezalatt hatal
mas császár nyuszt, liiuzbérléseket kívánt, hivatta az vezér, s 
mivel semmi kezénél nem volt, semmit reá nem bíztak, ha
lasztott az bejövő követre, ki ím ma bejöve az adóval, be is 
adta az adót, s hogy nem adott, megfogatta mindjárt mind az 
kettőt s ügy vagyon, hogy az öreg embernek vasat nem üttetett 
az lábára, de az ifjabbiknak azt üttetett, külen-külen valami 
mirigyes beteg emberek közé vetették az nagy főembereket 
(mert itt felette igen grassál az pestis, az mi az ő czéljok vagy 
observatiójok inkább az pestises állapatban, az 1000 feljül 
haladta immár huszonöttel az kit az kapukon kivittek egy nap 
csak Kustanczinápolyból), mind ott tartották, csak tegnap 
szerzettek ki őket, mégis találtatott ember azki kiszerezze, de 
minekünk senkink nem leszen, sőt az minemő disgratiát Iátok 
minden rendektől, egy szível mind crucifiget kiáltanak reánk; 
1613. esztendőtől fogva járom ezt az portát, de soha nem láttam 
ezt az gyűlölséget hozzánk, maga rabjok is voltam, kilencz hétig 
két békót viseltem, de közönségesen minden rendektől egyszers
mind ilyen gyűlölséget nem szenvedtem. Az cancellarius azon 
panaszolkodik, hogy nagyságod fejedelemségében immár negye
dik fővezér mellett való cancellarius, nagyságodért sok fáradsága 
esett, mégsem látott nagyságodtól egy szál virág nyújtást, az 
szokott ajándékja is kesébben jű be, hogysem mint azelőtt, azért 
toldja vala, vagy inkább riaszkodik vala ellenem az vezér előtt. 
Az csausz passa bogy mégis jő szóval hozzánk az mikor lát, az 
boznaszaráji jancsárok ellen isten után ő oltalmazott meg eddég, 
hogy törvényre nem kellett mennünk; azok állapota felől sem 
tudósítá nagyságod még az vezért, az jancsárokat várják haza 
az Fejértengerről, de egyáltaljában az szándékjok, hogy az 
divünban kiáltsanak fel nagyságod ellen császárhoz, hogy nagy
ságod az jancsárt megfogatta, esztendeig erős tömlöczben tar
tatván priváltatta minden javaitól, oly fizetést fizettetett véllek, 
kire semmi vétkek nem volt, ez felől is tudósítson nagyságod
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bennünket vagy sőt az vezért, ne legyen azok miatt is nyava
lyánk ; Bozok uramra és Szőcs Jánosra panaszolkodnak leginkább.

Az a hír, hogy a tatár lián Rhodusból haza jő, s az kapudán 
pasának megparancsolták, hogy valami módon kezdené el a velen- 
czeiekkel a béke alkut. E fordulatot mutatja az, hogy a velenczeiek tol
mácsa a vezérhez kezdett feljárni. Azt is beszélik, hogy a Húszain 
pasa parancsnoksága alatt való szárazi hadat (Ehodus szigetén) meg
erősítik, az elfoglalt várakat őrséggel, éléssel megrakják, s a kapu
dán pasát a hajóhaddal haza liijják. Eélő, hogy »reánk ne fordítsák 
őket, mert ezek soha el nem hagyják az 5000 aranyat s 5000 tallért.« 
Zülfikár aga házépítés és »az bérlések mia« sokat költött, s remél
jük, hogy e megszorult állapotjában »az adom-mal csendesíthetnék 
talám,« de a neki szóló levélben ne lenne denominálva az összeg, a 
mit a fejedelem neki szánt, »lenne úgy írva, bogy ha végben viszi 
úgy adjuk, hanem careant (így) ■ lenne az cancellariusnak is, hajta
nok konczczal, talám hallgatna ; lenne az csausz passának is levele 
is nagyságodtól, abban köszönet az eddég valóról, az mellett az 
szokott kupáján kiül is lenne az, mi az nagyságod jó akaratja,« 
mert ez pasaságot viselt ember, s azért nagyobb is tekintélye, 
mint egy egyszerű csausz pasának, »s lenne meg az 20,000 tallér 
s ez mellett lenne törökül írt levél mind vezérnek, császárnak 
submisse, az mennyiben illik, kihagyván azt az clausulát (hogy 
noha semmivel nem tartoznék nagyságod), mert azt igen nehez
telik, elég, hogy 14 vármegyéről ígérte volt nagyságod, s hogy 
az ő hatalmassága parancsolatjára haza kellett nagyságodnak 
jőni, oda maradott német császárhoz, nagyságod kezénél csak 
hét vármegye maradott, könyörgeni aztán, hogy noha most 
ő hatalmasságához való engedelmességéből húsz ezeret küldött 
be nagyságod, de értvén ő hatalmassága, hogy csak liét vár
megye vagyon nagyságodnál, az atnahméban írjanak tizenötöt, 
ezután ne tartozzék nagyságod többet annál küldeni; az vezérnek 
is kegyelmes uram extraordinariát, nagyságod kegyelmes tet
szése, mit, ez minap mondja volt, hogy csudálja az mostani 
keménységét nagyságodnak, az ő urával Musztafa vezérpassá- 
val mely jól élt nagyságod s mindenek felett dicsírte nagyságo
dat, s ezt igen hamar küldené be nagyságod, hogy találnánk 
kedvét ezzel, s ezt subsequálná az erdélyi adó is mindjárt, főkö
vet hozná azt, talám ezzel való kedvtalálással az 5000 aranyat 
megnyerhetnek aztán. Nagyságodnak könyörgök alázatosan, az 
athnahme formáját írassa le de verbo ad verbum mind magya
rul, törökül, rövideden, lígy az mint be kell írni, mert ezt, az 
mely sok szóval vagyon, he nem írják így, az mint beküldötte 
nagyságod, látná az vezér maga is, az nagyságod török írásából 
értené, Zülfikár aga azt mondja, hogy úgy adják meg nagysá
godnak is, mint az szegény Bocskai Istvánnak adták volt, annak
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az formája meg vagy on az tefterben, megtalálják, kérem vala 
hogy megmutassa, de nincsen módja benne vezér parancsolatja 
nélkül^

Én kegyelmes uram nagyságodnak mind csak az békessé
get commendálnám, ez veszedelemnek rettenetes tengeréből az 
part felé igazítanám. »Csak a fejedelemtől várja a gratiát szolgá
lataiért Szalánczi, ragaszkodván »az bokályos házban tött kegyel
mes igéreti«-hez, mikor Drinápolyba küldötte a császárhoz, »hogy 
nemcsak azt adja nagyságod nekem, az kit addig adott vala, többet 
annál, s ha magam nem érhetném, holtom után gyermekimre is 
reájok terjeszti nagyságod nekem szánt kegyolmességét, az az 
kegyelmes igéreti nagyságodnak nyakon kötve hordozván, mivel 
verbum regium verbum sanctum.« S ez Ígérettel ma is adósnak 
tartja a fejedelmet, nem akarván több urat szolgálni Rákóozynál, 
s kényszeríti írásra neki, bár nem tartja magát méltónak, hogy eny- 
nyire búsítsa a fejedelmet, »de mivel ilyen őrálló helyre vettettem, 
nézek mindenfelé s csak az én emlékezetemre is ez mostan nagysá
god előtt álló dolgok mint forgottak, viseltettek, azoknak mikor 
s micsodás exitussi lőttek s ím csak nemrégen is ő felségének 
micsodás írási jártak be ide mind csak nagyságodról; amaz régi 
symbolumot is : Defendam te, si potero, non pro te, séd pro me 
jól limitálom, most immár az szegény Bocskai István feltámadá
sától fogva mennyi injuriák érék, az ide be való írási szerént 
úgy nézem ő felségét mint amaz les-tartó vadászt, vigyázza ez 
nagy disgratiában ezektől való exturbálását nagyságodnak, 
meglévőn, kitől isten oltalmozzon, bizony boszut áll nemcsak 
nagyságodon, hanem egész Magyarországon; megbékélt ellensé
gének ne higyjen nagyságod, régtől fogva kévánja ő azt, hogy 
Magyarországnak levágják az népét s osszák fel hatalmas csá
szárral az földét; nem jó securitas ez kegyelmes uram ; valaki 
én tőlem azt kévánja, hogy kiadjam fegyveremet kezemből, nin
csen jó szándékkal hozzám ottan azt gondolhatom. Erről írtam 
volt nagyságodnak ezelőtt i s ..................

írja  nagyságod kegyelmesen, ha az hazának szabadságá
ban nem járna s jövendőbeli oppressiójára nem nézne, köteles
ségének is ellene nem volna, kivel mind az természetnek s ez 
világi törvény szerént is igazsággal tartozik nagyságod, az kön-
tössét le kellene vetni is nagyságodnak, kiszabadítana........... ,
de sok obstaculum kegyelmes uram; nem is abban jár az én 
szabadulásom, bizonyságom Gyárfás Ferencz uram kegyelmes 
uram, Béthy uram 600 tallérral kiszabadít vala engemet is, 
nem tudom, magáért mit ada, mennyiben viheté véghez, de 
mivel követ vagyok én, nem sanezos rab, nem illék hozzám, 
engem ide dolog végezni küldött nagyságod, mint az földben 
vetett mag, ha az én istenem megáld, nyereséggel megyek haza
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nagyságodhoz; nincs is kétségem az én istenemben, ha minde
nestől nem is, némelyik részéből hasznot nem vehetnénk, ha 
oda feljebb való írásom effectuáltatnék minden részében, mert 
énnekem úgy tetszik, hogy az haszonnál is az engedelmességet 
kévánják inkább, reménységem az is, hogy az engedelmességgel 
nyernénk is valamit; nem sancz kell én érettem kegyelmes uram, 
hanem az itt való dolognak igen jól való limitálása. Mi mind 
csak az havasaljföldiek nehéz igáját rettegjük, s azt vetjük 
például, bizony méltán is, de nem jó úton kerüljük, mert az mely 
úton ők abban estek s raboknak neveztetnek, arra indultunk 
mi s úgy járunk mint ők. Mikor az mi bódog emlékezetű eleink 
az rab nevet elkerülték, engedelmességgel vették eleit, fejet haj
tottak s úgy maradtak meg s nyertek békességet szultán Szuli- 
mántól, az szegény oláhok fegyvert fogtak s azzal nyertek az 
rab nevet s azzal ez nagy igát is ; az moly békességünket most 
szerencsére vetettük, azért periclitál régi békességünk. Ha 
vagyon olyan igazságunk, kit világosságra hozhatunk s oltalmaz
hatjuk magunkat, in paribus miért nem adjuk be, mit halogat
juk, mert bizony szintén múlik az vélle való élésünknek alkalma
tossága; ha nincsen, miért keménykedünk erőnk felett, hogy 
abban az rabságban jussunk, az kiben az oláhokat látjuk. 
Kegyelmes uram, bizony megígérték az 20,000, az 25,000 bizony 
megigírik, mihelyt arra megyen az dolog, s az ki bűne leszen 
aztán, ők azzal salválják confoederatiójokat, hogy semmit újat 
nem kérnek, hanem csak az mit igírtiink, de azt bizony el nem 
hagyják gyalázatjokra; én megírtam most is oda feljebb méltat
lan czenzurácskámat, az 20,000 tallérral úgy az mint írám, úgy 
reméulek istenben, hogy jó dolgot cselekedhetnénk. Könyörgök 
is alázatosan, legyen elég az próba, ne szerencséltessük tovább 
magunkat, mert bizony periculum in mora.

Ezt sem merém elhallgatni, mert régtől fogva izenik s oly 
emberek, az kik szánják veszedelmünket, az mint szokták mon
dani, hogy: Tela praevisa minus feriuntur, kelleték megjelente
nünk nagyságodnak, könyörögvén igen alázatosan kapitihája 
urammal együtt, informáljon kegyelmesen mennél hamarább, ha 
isten ugyan reánk bocsátja őket, mit kellessék ez extremumban 
mondanunk; régen beszélik, de mind olyan reménységtől viseltet
tünk, hogy provideál nagyságod, nem jut arra ügyünk, de most 
sűrűn kezdék izengetni, nem tudjuk, ez szánakozás ha jóból 
vagyon-e, vagy talám subordinatusok valahonnan reája, azt ize
nik, hogy gondolkodjunk s készen találtassunk, mert felvitetnek 
császár eleiben, leszen-e vagy csak az vezér eleiben hatalmas 
császár parancsolatjából s azt kérdik tőlünk, miért tartjuk 
hatalmas császárt annyi üdőtől fogva szóval, miért nem mondjuk 
meg az nagyságod akaratját, s mivel nagyságod az megholt
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vezérnek két vagy három levelét is küldötte, kinél mi sem mon
dottunk egyebet, ezzel minket igen nagyon nem büntethetnének 
méltán, de félek kegyelmes uram, az megholt vezér az mint 
fenyegető bennünket, hogy harmad nap múlva levágat hatalmas 
császár, az is erre nézett az izenetre, kit ha cselekedik, elég 
martirumságot szenvedünk igaz ok nélkül, ártatlan, s azzal nem 
múlik el az adósság, hanem mindjárt kezdetik az nagy veszede- 
delem; ha az jediculában vetnek, ott éhhel, hideggé,1 halunk 
meg, ha, kezében adnak, mily gyalázatos hírben névben jutunk, 
miért külde nagyságod ez nagy veszedelemre, nagyságod is ha se 
maga méltóságát, se gyermekeiét nem szánja, miért nem szánja 
akárcsak az kicsiny, maroknyi ecclesiát, hogy az nagyságod ide
jében vész. Ez írások írására méltatlan volnék kegyelmes uram, 
oda feljebb megírtam okát, miért kell cselekednem, nem tarto
zom többel ennél. Istennek kegyelmes kezeiben ajánlom nagysá
godat, az még országunk leszen kegyelmes uram, bizony pén
zünk is leszen, vezérelje szent fiáért nagyságodat kegyelmesen 
és segélje minden jóra. Datum Constantinopoli die 22. die ( í g y )  
Octobris, anno 1647.

Nagyságodnak nyomorult alázatos szolgája
Zalánczi István m. p.

I’anaszolkodik Szalánczi, hogy augusztusban esztendeje múlt, 
hogy a neki adni szokott pénzt elfogok s »azolta egy manguvt sem 
adtak.« hanem ez év (1647.) január 21-én adtak egy heti pénzt, 
mert, hallak az adó jövetelét, aztán márczius 10-én kétezer és ápri
lis 18-án ezer oszporát, »az ki 5000 oszpora híján volt egyheti 
pénz.« így mind rovásra liordatott bort, kenyeret, húst, árpát, 
melynek megfizetésére a Gyárfás Ferenc/.től küldött száz tallér 
— számot, vettetvén Száva által a »korcsomárossal, kenyeressel, 
menszárossal, árpással« — nem volt elég. s így az egyik vezérnek 
szánt pénzhez kellett nyúlni. A Gyárfástól küldött kétszáz tallér
nak »tizenegy ezer oszporáját, úgymint, százharmincznyolczadfél 
tallérét« a császár udvavanépének kell kiosztania, »mert kanonjok 
vagyon róla, mihelyt beadjuk az adót. az peskesci pasa kapja 
kanonlevelét, nem hízza másra, hanem maga személye szerént jő 
érette s maga viszi el, az fővezér főemberének negyvenöt tallér, az 
mely csauszok élőnkben jőnek egy-egy tallért« úgy, hogy a kétszáz 
tallérból nemhogy maradt volna, de sőt »az dobosoknak, trombitá
soknak« adós maradt, kiket, tizenhat tallérral alig elégíthetni meg. 
Azon reményben, hogy hirtelen bekérik az adót, »az száz 83 és fél- 
tallért,« megtartotta, s inkább a vezéreknek szánt, pénzhez nyúlt, 
»kiknek egyikéből, az kinek Száva uram hetvenkét tallérét és negy
ven oszporáját elvivé az nagyságod szükségére,« tizenegyedfél tal
léron egy Török István nevű darabontját váltotta ki a fejedelemnek,
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hogy gályára ne vessék, a megmaradt 115 tallért február 26-ától 
október 17-ig költötte, s azolta a császár udvaranépének és a vezér 
belső emberinek szánt száziiyolczvannegyedí'él tallért költi, mivel 
nincs hitele, s ha van is »káros rovásra . . . hordatni« a mindennapi 
szükségeseket. Lovait fele áron is eladta volna, mert sokba kerül
nek (az árpa kilája 32 oszpora, »nincsen akkora mint az erdélyi 
véka,« s a hat ló két nap megeszik egy kilát, egy szekér széna 
ötödfél tallér, s ezzel egy hétig kell megérniek), »de nem kell sen
kinek, mivel nem szabad senkinek szekéren járni hatalmas császá
ron és feleségén kiül.« A márczins 12-től május 27-ig rovásra 
hordatott árpáért 19 tallér és 34 oszporával; a márczins 12-től 
október 25-ig hordatott 1367 oka borért (»három oka teszen 
erdélyi két ejtelt«) »hat oszporán véve okúját« 8202 oszporával 
( =  1021/2 tallér); ugyancsak márczius 12-től október 25-ig hor
datott kenyérért 3940 oszporával ( =  49 tallér és 20 oszpora) 
tartozik. Kéri a fejedelmet, küldje meg ez adósságokat, mert ha 
»az korcsomárostól s kenyerestől meg nem ment [nagyságod], azok 
bizony kézben kérnek az vezértől.« Küldje meg a vezérek pénzét 
is. Ha soknak tetszik a küldés, »rendeljen napszámra mint az olá
hoknak, ne kellessék így búsítanom nagyságodat«.

P. S. Kegyelmes uram, ez levelem mulatásával érkezék az 
nagyságod postája, Fogarassi János uram die ultima Octobris, 
de szintén bajramjok lévén az törököknek nem lehete audien- 
tiánk, hogy arról írhassak nagyságodnak. Hiszem bizony, ked
vetlen állapat fog követni bennünket, mert ezek azt kívánják, hogy 
vagy küldje meg nagyságod, vagy declarálja magát, hogy nem 
küldi, immár mind az vízi erejek hogy haza érkezék, mind Zadra 
alól hogy hátra szállottak az hadak s ilyen idején, az mint fenye
getőznek vala, hogy az Zadra alatt való hadaknak telelő hely 
kévántatik, hogy oda ne igazítsák telelni mi reánk, innét is az 
itthon nyugutt jancsárokat, spahoglánokat Dervis passa mellé 
ne küldjék, ki szükség és igen kévántatik az vigyázás.

Hogy nagyságod kegyelmesen gondomat viselvén száz tal
lért külde, az úristen megfizesse nagyságodnak, 60 faliórát az 
oda fel megírt adósságban fizetem, az többivel mezittelen szol
gáimat takarom az mit vélle érek. Die 3. Novembris, anno 1647.

P. S. Megírván kegyelmes uram levelemet nem küldhetém 
el, nem lön kitől, mentenek kalarások, de mindenkor titkon, bán
ják, hogy az voknak írok, irigykednek, mert ritkán írnak igaz 
hírt. Mulatni kelletvén levelemnek haza érkezék az kapitán passa, 
Fazli passa az vízi erővel die 30. Octobris, Húszain passát olyan 
állapattal hagyván, az mint oda be megírtam ezen levelemben. 
Csoda elválások volt az velenczei hajóktól, látták mikor ezek 
eljöttek, s mihelyt látták, hogy ezek erre indultak, amazok is ezek
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láttokra visszamentenek; egyáltaljában békességnek jele, magok 
is azt mondják. Zadra alól is eljöttek, Boznában vannak; én 
immár most félek, ez télen hogy reánk mennek.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem följegyzése : Szakmái· Is. Novembris 9 órakor reggel. 

Kredeti Battliyány-ktár 5. IV. 5. 1S.S.

XXVI. 1547. η ο V e mb e r 24.

Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, Váradról 28. Octobris nekem íratott 

kegyelmes parancsolatját nagyságodnak Eogarasi János nevű 
portai postája 15. praesentis Novembris liozá meg; Patakról 14. 
Octobris irattat 18. eiusdem Novembris kűdé meg az Máthé 
vajda ő nagysága itt való kapitihája, melyekből értvén az nagy
ságod jó egészséges életét sat.

Kegyelmes uram, az Patakról küldött levélnek ilyen késén 
való érkezése mia nem tűrhetém, hogy nagyságodnak alázatoson 
egy-két szóval ne írjak, mivel ha folytában eljött volna az levél, 
az mi veszedelmes napunknál elébb ide érkezett volna s akkor 
mindjárt jó dolgot obtineálhattunk volna arról az dologról s 
ennyi búsulása nem lőtt volna nagyságodnak. De most kegyel
mes uram mit tudunk cselekedni, mert az vezér eleiben, valamig 
az adó jól jövetelinek hírével nem compescálódik, eleiben nem 
mehetünk; Zülfikárt kérem vala, hogy leírom vigye be, nagyobbra 
ne menjen, parancsoljon az vezér az uj vezérnek, még Landor- 
fejérváratt érik s jó alkalmatossággal mindjárt eligazíthatja, de 
nem tudom, kedvez-e az végbelieknek s várja, hogy azok is érkez
zenek, mivel még senki nem jőve onnan azoktól is, avagy ugyan 
igaz, hogy eleiben nem mer az vezérnek menni, nem cselekedé. 
Ezután immár várván az nagyságod levelét az adó jöveteliről, 
ha eljűne, mindjárt megtalálhatnók felőle, ha másképpen nem 
remediálhatja nagyságod, de ha lehetne azzal sem kellene bán
tani ebben az ellenünk felindult állapatjában; mindazáltal isten 
az mire vezérel, igyekezem ez dolgokba is. Azért kellene kegyel
mes uram az nagyságod postáinak járni, érkeznének idejében az 
levelek, de későre sem adják meg mindenkor, az mint limitálom 
kegyelmes uram, két vagy három levelem is nem jutott nagysá
god kezében, egyik 17. Septembris írt levelem, más 17. Octobris, 
most 15. Novembris küldettem egyet, az szolgám kimenetele 
után kettőt küldöttem. Koncz András uramnak látám kegyel
mes uram egy minutáját, melyben instruálja Szilágyi uramot, 
hogy 16 tallért adjon az vajda ő nagysága kalarássának, hogy az 
nagyságod levelét behozza s választ is vigyen reá; ha az én szol
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gáimnak adatott, rendelt volna nagyságod 16 tallért, kevés hol
nap múlt volna el, kevés ide be való dolog, az kiről nagyságodat 
idejében nem tudósítottam volna., én is tudhattam volna az oda 
ki való állapatokról ittbenn való beszédeket declarálni. Most is 
azt beszélik ittbenn Váradra kereskedő görögök, hogy nagysá
god kereskedő törököket veretett vasban; kérdém: miért; azt 
mondja: nem tudja; mondám, hogy talám az zakhmári gyermek
ért, kit Lippán tártnak fogva; s azt mondja, hogy lippai 
dologért nem kellene másua való embert megfogni, vasban 
verni. Az Lónyai uram szolgájának, kit Egré vittek s annak az 
Lippáu tartó gyermeknek, s az Gyulára bevitt váradi asszony
embernek az neveket nagyságod mennél hamarább írva küldje be.

Az urak ő nagyságok s az hazafiainak elei hogy nem taná
csolták nagyságodat az ötezer aranynak beküldésére az ország 
híre nélkül s nekem íratott parancsolatit arról s ratióit helyes
nek, jónak, igazságosnak ítélik, értem kegyelmes uram, jó is, 
méltán dicsérik, mert ő nagyságok s ő kegyelmek nem érzik azt, 
az mit mi érzünk itt, fülekkel sem hallják azt, az mit mi szemmel 
látunk itt, nyugosznak az mikor nagyságod ezeken búsul, de 
mikor nagyságod az mi írásinkat, micsoda veszedelmes állapa- 
tokban forgunk mi itt, micsoda szörnyű gyalázatos halálra sen- 
tentiáztattunk mi itt, s nagyságod proponálná azt is ő nagysá
goknak s ő kegyelmeknek, hogy Dervis Mehemed passa vagyon 
negyvenezer törökkel az Duna mellett, ez nyáron Azák alatt 
az mely had az szárazon vigyázott, az passájoknak Boznában 
adtak arpalukul egy szancsokságot, de az hadait mind Dervis 
passa alá rendelték telelni, az Xuák havassától fogva az Fekete- 
tengerig alá s az Dunáig rakva hadakkal az az nagy föld, az 
mint nagyságodnak 15. praesentis Novembris írt levelemben 
megírtam vala, kit kegyelmes uram ez levelem praesentáló pos
tája nagyságodnak szemével látott, hogy most is mind menten 
mennek az hadak zászlóstól is, sok helyen csoportonként is, az 
egész budai vezérségre kiment az parancsolat, hogy oly készen 
találtassanak, hogy az mikor hatalmas császár parancsolja, ha 
esztelen parancsolja is ő hatalmassága, mindjárt indulhassanak 
oda, az hova hatalmas császár parancsolja, az tatároknak az 
szerént; az mint értem az hánt is megváltoztatják, az kivel Szé
kely Mózest az bőrvárban tartották, most Rhodusban volt, azt 
akarják promoveálni (hites atyafiak egymással az mint beszélik, 
isten ezzel is terhelni akar bennünket, rakva az embereknek 
száj ok a z nevével, noha annyéra beszélik, hogy azt tudjuk 
mindjárt reánk hozzák ide, csak veszedelmes minden állapatunk), 
érte fogtak menni Rhodusban.

A Fejértengeren való hadaknak a szerencse kedvezett. Szudát 
két passa őrzi, Retimumot elfoglalták, elfogtak két, Retimumba
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szánt eleséges hajót. Deli Húszain passa a császár híre nélkül 
Kréta fővárossá (Candia) elfoglalására ment; híre jár, hogy vissza- 
liijják, s Dervis passa mellé küldik. A muszkáktól nem tart a török, 
mutatja az, hogy az Azákra vigyázó szárazi és vízi haderő haza jött. 
Pélő, hogy a muszka uralma alatt élő tatárság, egy fajú, egy nyelvű 
és »azon mahumetisták« lévén mint a Krim-beliek, ezekkel megbé- 
kéllik s levágják a muszkákat és országukat occupálják. A lengyel 
követnek, bár a hetman csak tabellariusnak írta, itt fogadtatása főkö
vethez méltó volt: csauszokat küldtek eleibe, házat öltöztettek neki, 
császárhoz, vezérhez csauszok vitték fel. Volt a lengyel királytól is 
levele, deVaszilia vajda ügyében s leánya kiszabadításában fárad in
kább, ki mellé e végből Vaszilia Katarcsi Ogli Niculát adta »sok szép 
császárnak való ajándékokkal, az vezérnek pénzajándékkal alkalmaz
tatván.« »Az császár ajándéka : 4 öreg aranyas kupa ; mosdó korsó me- 
denczéstől; 2 óra ; öt czímer válogatott nyuszt, mindenikben negyven
negyven pár nyuszt; két hosszú puska ezüstös agynak gazdagon, 
tokostól; két pár pisztoly, azoknak is ezüsttel megrakva az agyok, 
tokostól.« A császár kertjében fogadta s kilenczed magával kaft.á- 
nyoztatta meg, míg a vezér tizenharmad magával. Követsége ez : 
a király értette, hogy rossz akarói, főképpen a tatár lián, azzal 
vádolták, hogy a muszka mellett császár ellen »hadat támaszt,« 
ennek megczáfolására kész a varsói országgyűlésről főkövetet kül
deni a békesség confirinálására, csak a szultán is fogja el Lengyel- 
országról a tatárokat, ne rabolják. A válasz ez : igaz, a tatár 
lián kérte az engedélyt Lengyelország megtámadására, hogy a szo
kott ajándékot, melyet a király nem adott meg, megvehesse; 
küldje meg a király a bánnak, s akkor nem bántja országát; míg a 
békét híven megtartja a király, a szultántól sem leszen hántása. 
A követ holnapután (26.) tér vissza Lengyelországba, honnan 
remélik a főkövet jövetelét, kinek érkezése után mi lesz a nagy 
készületből, alig kétséges, minthogy »nem tártnak most több ellensé
geket mi nálunknál.« . . .  I tt ezeknél csak nagyságod az bűnes; 
nekünk fejünkén a sententia, kimondották, de . . nagyságod felől 
is el vagyon az rendelés, . . .  ha nagyságod másképpen nem 
gondolkodik; miért halaszt nagyságod az országra ennyi ideig, 
hogy nem kérdi meg őket róla minden dolgait hátra hagyván, 
ne vetnének nagyságodra, átkoződnának, ha mi esik rajtok. Más 
az pénzen vásárol, mi penig hazánkat, nemzetségünket vetjük 
koczkára az átkozott pénzért. Azért kegyelmes uram, ha egye
bet nem, tekintse duplás fejedelemségét s abban reménljen örö- 
kösséget, ne keménykedjék az istenért, isten parancsolja: 
Reddite caesari, quae sunt caesaris, hagyja el minden dolgát 
nagyságod, gyűjtse öszve az országot, mert utolsó veszedelemben 
forgunk, csak azt hallja nagyságod egyszer, hogy kün vagyon 
Dervis pasadnál Székely Mózes, lássa aztán nagyságod . . . .
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Lippát nem adá Báthori Gábor, magát adá inkább veszede
lemre, az minthogy el is vészé; Bethlen Gábor megadd, uralko
dók is utánna s még maradéki is ; nem nagyságod szerzi kegyel
mes uram, ha ez megleszen. Az 20,000 tallérnak talám elnyer
hetjük tizét, azvagy ha az megleszen éppen, nam erről remény
séget nyújtottak vala, mert azt acquisitumjának tartván császár 
nehezebben engedi az 5000 aranynál. Az mit cselekedni akar 
nagyságod, ne késsék vélle s ide követségre semmit ne bízzon 
nagyságod szóval való mondatásra, mert annak interdictuma 
vagyon, hanem írás által való intercessio legyen úgy, hogy nem 
hiszem hogy ennél több engedtessék nagyságodnak erről inter
cessio ...........

Az puskapalaczkokat az szekfűszínű selyem hálóval együtt 
kiküldöttem volt nagyságodnak Mohai Mihály szolgámtól, most 
két bokor csizmát, négy bokor sólyát küldöttem Eogarassi
Jánostól...........Azon aranyokon vött karmazsinokból szabott
csizma marad még itt az mestereknél két bokor csizma, nyolcz 
bokor sólya, négy bokor kapcza, de nincsen mivel fizetnem 
nekiek érette, ezekről számot nem vetettem még véllek, de adóssá 
maradok ezekről is. Az csizmáknak az főköltésben hírem nélkül 
esett az széles szkófiumozás, az mi fogyatkozás ezekben leszeu, 
nagyságod informálja Szávát felőle, tudja jobban csináltatni 
az többit.

Az posták kegyelmes uram nem jól mentek végére, hogy 
2000 tallérnál többet adtak volna nekem, mert 19 hetit adtak, 
annál többet nem, annak penig tizenhárom tallérát örökké 
elvonták minden hetiből, ha harminczkettőt tudok rosszra benne, 
abban sem vétek, mert néha hármával, négyével is költötték egy 
oszporában; most ab ultima die Augusti egy oszporát sem adtak, 
az mint látom, nem is adnak ezután is.

Az szegény József könyörög kegyelmes uram Seredi uramnál 
való jancsik ára felől és Maurerné asszonyomnál való teveszőr kecse 
ára felől. Az jancsik kész kegyelmes uram, csak legyen az ára. 
Az úristen sat. Datum Constantinopoli die 24. Novembris, 
anno 1647.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

P. S. Immár megírtam vala kegyelmes uram levelemet, 
hogy jőve egy jó akaró török barátom, s mondá, hogy ma 
expediálta az vezér az lengyel követet s tizenkilenczed magával 
kaftányozta meg; igen faveálnak neki.

Ozím : a  szokott a fejedelemnek.

E red e ti B a ttü y á n y -k tá r  íí. IV. Γ>. 174.
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XXYII. 1647. de ez e m b e r  27.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, Beszterczéről 28. Novembris nekem 

küldött kegyelmes parancsolatját nagyságodnak 23. praesentis 
Decembris hozá meg az Máthé vajda ő nagysága kalarássa, 
Gryalubol 14. Octobris praesentis anni nekem íratott leveleknek 
törökre fordított páriájával az főrendeknek, mivel írtam vala 
mind az mi kegyelmes öreg urunknak ő nagyságának s mind 
nagyságodnak, hogy Zülfikár aga nem akarta törökül fordítani. 
S mivel az főrendek levele nem az fővezérnek szól, hanem énne
kem s magyarul vagyon írva, in specie be nem adhatám, audien- 
tiát sem nyerheték, hogy szóval exponálhassam az ö, nagyságok 
s ő kegyelmek írását s akaratját, tartóztattam vala az ő nagy
sága akkori beküldött postáját Fogarassi Jánost, várakoztatván 
egy nehány nap, hogy ha audientiám leszen, realitást írhassak 
mind az mi kegyelmes urunknak, mind nagyságodnak, az főren
deknek is. Kapitihaja uram által maga által (nem bízván csak 
Zülfikár agára) sokáig sollicitáltam az választ, egyéb válaszunk 
nem lön, hanem azt kérdette az vezér Zülfikártól (mert szemben 
nem volt kapitihaja uram is vélle): Ez minap az követ által az 
mit parancsoltunk volt, jött-e arra válaszsza az követnek; s 
mondotta Zülfikár, hogy nem jö tt; s mondotta az vezér: hát mit 
akarnak, nincsen hatalmas császárnak most egyéb dolga ő vél
lek, az beküldött 10,000 aranyhoz küldjék meg az 5000 aranyat 
hamar, ahoz az Magyarországról ígért 20,000 tallér ajándékot, 
immár szent Demeter napja mivel ez esztendőbe is eljött, el is 
múlt, küldjék meg hamar. Az mint Fogarassi János uramtól 
küldött levelemben alázatoson mind nagyságodnak, mind öreg 
urunknak ő nagyságának, mind az statusoknak megírtunk kapi
tihaja urammal együtt bő írással az 15,000 aranyat, ba ez török 
paria akkor ittbenn lőtt volna ha csak supplicatio formán is, de 
kapitihaja urammal benyujtattattam volna, talám behívatott 
volna aztán, de bizony jó nem lőtt volna, mert most az mi ke
gyelmes urunkot büntetik csak, az országot salválják s azért 
szenvedék ennyére ilyen csendesen az dolgot sha beadtam volna, 
mindjárt extremumra léptünk volna az dolgot abrumpálván 
finaliter. 2. Meg vagyon parancsolva még Sáli passától, hogy az 
nekem íratott levéllel eleiben ne menjek, hanem az ki mit akar 
az vezérrel, neki írjanak, mert ha német császár nem szégyenli 
írni, nagyságtoknak méltóbb írni, szükségesb is ; méltó is kegyel
mes uram ebben az extremumban, hogy ő nagyságok s ő kegyel
mek ne csak én általam exponáltássák ez extremumot, hogy azt 
mondják aztán, hogy nem úgy exponáltam az dolgot az mint
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parancsolták, írjanak ő nagyságok s ő kegyelmek az vezérnek s 
legyen mellette törökül az páriája, de igen limitálják az írásokat, 
mert bizony non datur regressus, bizony az végire jutottunk az 
dolognak szintén. Fogarassi nramtól resolváltam is immár ő 
nagyságoknak s ő kegyelmeknek magamat, várakozom arra is, 
mivel in fine versatur az dolog, ez dolog be nem adásával az 
levélnek ha halad is el nem múlik; de ha be nem adom, ha egye
bet nem is, üdő múlást nyerek s minthogy ez feljebb megírt 
okokért nem esmerem alkalmatosnak beadni, be nem adom, az 
statusoktól várok s ne nekem, hanem az vezérnek szóljon az 
levél; most is engem büntetnek, hogy én nem írok jól, azért 
keménykedik nagyságtok. Ha penig az leszen az írások ő nagy
ságoknak s ő kegyelmeknek mégis, az ki most, bizony minden 
remediumot abscindálnak. Én most sem javallok egyebet, hanem 
.az 20,000 tallért hozzák meg hamar, az mellett az vezérnek 
extraordinariumot az mit ő nagysága akar, az cancellariusnak, 
csausz passának az mit ő nagysága akar, az mellett legyen ígé
rettel levél, hogy kárt ne tegyen, vagy tahim szolgál is, Ziilfi- 
kárnak is szép levél, abban ígéret, de most is nyújtson ő nagy
sága s legyen amaz gonosz bérléseknek az ára is, mert azokért 
most is minden héten fizeti az uzsorát, nem kevés búsulás azért 
is. Az 20,000 tallér mellett az Sali passa tanácsa szerént könyö
rögjünk az 5000 aranyért igen szép írással, így ha megnyerhet
jük az ötezer aranyat s az dolognak is jó végét érhetjük, más
képpen bizony soha nem, hanem veszedelemnek leszünk fiai, 
mert bizony oly hadat indítanak ellenünk, hogy megadnék csak 
vennék.

Az boznaszarájiaknak az mint Fogarassi uramtól küldött 
levelemben alázatoson jelentőm hogy levelet adtak nekiek s ki
mentenek, azt hiszem, hogy rövid nap panaszló szegény érkezik 
nagyságtokhoz, ha eddég nem érkezett, értésekre kellene adni 
az közikben járó árosembereknek csak magokat (így), másfelé 
járjanak kereskedni, mert bizony megbúsítják őket, ha kap
hatják.

Vagyon az létaiak török ura rajtunk, az mint megírok 
kapitihaja urammal együtt nagyságtoknak, ha nagyságtok el 
nem igazítja, mindketten kezében adnak kapitihaja urammal 
bennünket; az ki nem megyen addég, míg nem contentáltatik.

Oremest többet írnék, mert volna matériám az írásra, de 
nem győzöm, mert az szemeim is igen megfogyatkozának, az 
kalarás sem vára; én olyan reménséggel, hogy isten az mi ke
gyelmes urunkot behozta s erről ő nagysága nagyságodtól meg
értheti, ő nagyságának semmit nem írtam. Lovat, azt hiszem 
kegyelmes uram, találnánk, ha pénzünk lenne, mert most magok 
kénálnak vélle; az utnyitás isten után nagyságtokon áll. Éltesse
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isten nagyságodat sat. Datum Constantinopoli die 27. Decem
bris, anno 1647.

Nagyságodnak alázatos szolgája szolgál míg él
Zalánczi István m. p.

Czím : Illustrissim o :tc celsissimo princip i domino, dom ino G-eorgio 
Rakoczy inniori sut;.

Eredeti Bat.ttiyány-kt.ár Γ>. IV . 5. 171.

1644—1647.
Réthy István kapitilia. *)

I. 1645. a u g u s z t u s 19.
Igaz alázatos hűséggel való szolgálatomat ajánlom nagy

ságodnak sat. Az úristeutűl áldott legyen nagyságod sat.
Kegyelmes uram, mostani ittvaló minden derekas nyilván 

való hírek mind csak az velenczésekkel való dolgok felől foly
nak ; ez mostani holnapban s ez előtt való júliusban mind vizen, 
szárazon ujabb-ujabb segítség mene ez tavaszi elment hadak 
u tán : szpahiák, topcsiák, lovasok, puskások, azok előtt szerdái1 
vezér Ahmed passa, mostani császárral egy az felesége; immár 
három vezérek az szerdáról·, kire senki nem igen emlékezik, mi
kor császár maga jelen nincsen az hadban; valóban kézzel nyól- 
tak hozzá, valamint az úristen adja. Elég szomorú hír kegyelmes 
uram; ilyen az ő foedusok.

Az cretai állapat máig itt kegyelmes uram ebben vagyon, 
míg újabb érkezik: Napenyészet felől való aditussá Cretának az 
mint vagyon (így referálta nekem maga az velenczések inter
presse). volt két erős toronyforma bástya, azokban is praesidium 
volt, lövésekkel egy nehány napok alatt megvötték; ide is hoztak 
vala azféle rabokat; onnan elébb mentek és egy igen erős mo
nostort egy-két hót alatt erős ló'tetésekkel megvöttek, kiben sok 
hagy gazdagság volt, papok laktak, noha praesidium is volt 
henne, ostrommal vették meg, mind levágták őket, kit gályára 
szegeztek; az papok közűi is egy főpapot mondnak hogy meg
hagytak, törökké lőtt, annak gazdagságát, aranyát, ezüstit ez 
elmúlt héten pénteken hozta he áz sziliktár passa hasznadára, 
mint értettem. Annakutánna kegyelmes uram egy igen erős vá
rat obsideáltak, több egy holnapjánál hogy alatta vannak; noha 
titkolják, de sokan vesztek el igen az jancsárságban; mostan is 
allatta vannak. Miben marad kegyelmes uram, isten tudja; én

*) Lásd Levelek és okiratok sat. 891—894 11.
BEK E ÉS BARABÁS. LEV ELEK  ÉS OKIRATOK. I I .  K . 55
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nem itílhetem, hogy ez időn megjőnének, mert mostan az kik 
elmentek, hat holnapra való zsoldot leváltak, az két holnapi 
ajándékpénz nyolcz ezer, az ki elment. Én ezekben keygelmes 
uram ilyen informatióval vagyok.

Az Budára felmenő vezért tegnap salutáltam kegyelmes 
uram az maga szárújában az mezőben, s igen kedvesen s böcsii- 
lettel vévé; Zülfikár agának meghagyd, hogy elbűcsuzásra ismét 
hétfőn kimenjiink; sok szép szókkal ajánlá magát s igíré jó aka
ratját urunk ő nagyságának s mind penég s nevezet szerént 
nagyságodnak, s mint veszem eszemben, netalám nagyságodhoz 
is fogja emberit bocsátani; az szokás szerént ugyan hétfőn elin
dul kegyelmes uram, de mint csak egy postaképpen elmegyen 
elől, minden egymássát, derekas vele valókat hátra hagy. Ézt 
kegyelmes uram in rei veritatem írom nagyságodnak, Zülfikár 
munkája, mert az sok hamis ide való irogatását Deli Húszamnak 
elunta vala, s ő miatta majd hitele is az agának megcsökkönt 
vala; ezt nem kérdém mástúl, mert magam is együtt voltam 
akkor Zülfikárral, mikor Ali agához menénk. Egy főember is 
vala az végekből, kit megfogatván Deli (bolond) Húszain min
den jószágát elvötte volt s pénzen másnak eladta volt; itílem, az 
végekből is írtak volt mellette, azonkűl is sok dolgokkal vádlot- 
ták szántalan sok húzás-vonásáért etc., harmadnap mazullá 
pronunciálák. Nyilván emberséges úrember kegyelmes uram ez 
uj vezér, Musztafa passa neve, az felesége ennek is egy az csá
szárral, legküssebb az több szultánáknál, az megholt ura Bárján- 
passa fővezér vala, kit Babillonia alól halva hoztak vala meg.

Redeo iám ad rém. Kegyelmes uram, alázatos írásom által 
jelentem nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, nagyságod 
kegyelmesen recognoscálhatja, mennyi időtűi fogván continuálom 
ez ittvaló szolgálatomot, nyilván mondhatom, öreg ember ko
romnak vigorát majd itt extenuáltam, ki immár 70 esztendős 
ember vagyok, iám deficiens viribus könyörgök nagyságodnak, 
iám anno completo szabaduljak meg innen ez angustiábúl; az 
állapathoz képest bizony egyik esztendőben is ennyi fáradságom 
nem volt, mint ez mostani esztendőben, mert az vasárnapon kűl 
nem igen mulatom el az divänban, vezér kapujára való felmene
telemet. His eandem sat. Actum ex Bizantio 19. Augusti, 1645.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
C z i m  : Illustrissim o ac celsissimo princip i G-eui-gio Kakoossy iuniori sat.

E redeti U attliyáuy-ktái- 5. IV . 5. 120.
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II. 1646. á p r i l  2.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium serviti

orum sat. Az úristen nagyságodra terjesztett lelki testi áldási- 
lián. sat. tartsa meg etc.

Kegyelmes uram, semmi újabb híreket alázatos írásom 
által nagyságod kegyelmes tudására nem adhatok azokon kűl, 
valamikről Szalánczi uram ő kegyelme nagyságodat mostani 
írása által tudósítja. I tt mostan csak az hadi szernyen való 
készület forog fenn; ezt szemünkkel látjuk kegyelmes uram 
minden nap; ezen kűl szántalan sok hírek folynak, de csak 
auditus, én azoknak megírásával az nagyságod kegyes füleit nem 
nehezítem. En az mit értettem, hallottam, követuramnak refe
ráltam, ő kegyelnie is az mit másoktúl érthetett, comportáltuk.

Itt kegyelmes uram minden órában csak várják az nagy
ságod relatióját, addig semmiben itt hasznoson kegyelmes uram 
semmi dologban nem procedálliatni. Ennyi időmnek itt elmula- 
tása alatt ilyen rossz ittvaló állapatot nem értem vala, csak az 
rabok felől való választ sem tudám kivenni, sem az pelső- 
czieknek való protectionálist; csak mind arra mutata ez mos
tani idiota fővezér, hogy hozzák be azt, melyet Musztafa vezér 
passa adott volt, ahozképest más adat, mert nem szoktak két 
rendbeli levelet egymásra kiadni. Bizony eleget sollicitáltam, de 
héjában Ion etc.

Tudom, nagyságodnak kegyelmes uram vagyon tudására, 
az egri passaságot, vagyon egy holnapja, Sahin passának adák; 
még el nem ment, itt vagyon. Repesgetik kegyelmes uram igen, 
hogy az depositus vezér Mehmet passa lenne ismét fővezér, más 
szerdárt bocsátana császár helyette; noha abban is igen vala 
vétek, de mégis ez mostaninál virtuosusb vala sok gradussal.

Ez includált gallus orator levelét kegyelmes uram az can- 
cellarista Hzomosközy uramnak kellett volna kivinni, de elmene
tele után harmadnappal küldék által, azután nem lön az kikül
désre való alkolmatosság. Az úristen sat. Datae Constantinopo- 
lis 2. die Aprilis, anni 1646.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus ítéthy m. p.
P. S. Mégis kegyelmes uram könyörgök nagyságodnak 

mint kegyelmes uramnak, innen való megszabadulásom ne 
haladjon továhb-tovább, ennyi sok esedezésimet nagyságod 
vegye kegyelmes szeme eleiben, immár csak két holnap héja 
kilenczedfél egész esztendeje itt való súlyos szolgálatom conti-
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nuálása, öreg ember vagyok, életemnek vége csak ajtóm előtt, 
istenemet sem szolgálhatom úgy, az mint kévántatnék.

Ozím : a  szokott a  fejedelem nek.

E red e ti B a tth y a n y -k tá r  5. IV . 5. 147.

III. 1646. a u g u s z t u s  12.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servitio

rum sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, 3. Iulii proxime praeteriti nekem írt 

kegyelmes parancsolatját Szatmárrúl igen alázatos hűséggel vöt- 
tem el 20. die eiusdem mensis, melybűi értvén az nagyságtok jó 
egészségét sat.

Értem kegyelmes uram az pestis grassálását is szegény 
hazánkban, az igen keserves, szánakozó hír mindnyájunknak, 
annak remediuma semmi egyéb nincsen, hanem az úristenhez 
való tiszta szübeli könyörgés, esedezés, bűnből való poenitentia 
tartás, hogy az úristen ő szent felsége szüntesse meg mint szent 
Dávid idejében s parancsoljon az ő szent angyalának, mondja 
azt ő szent felsége: elég immár, hagyj békét nekik. Mű is itt ez 
idegen helyben kegyelmes uram el nem mulatjuk azért való 
könyörgésünket az szent istenhez nyújtanunk.

Az egriek mit cselekedtek Küs-Idán és egyéb helyeken, én 
arról az nagyságod kegyelmes instructiója szerént az vezéi-t nem 
requiráltam, de Ziilfikárnak megjelentettem; ha Sahin basa meg 
nem változott magavüselésében, sokszori nagyságodhoz való 
maga ajánlásától most is nem fog idegen lenni.

A szőnyeges áros törökét két ízben is találtam meg 
kegyelmes uram, de azféle szőnyegi egy is nincsen, kit Száva 
Mihály kivitt volt, tall. 25 alkuit volt meg, de 24 adott érette; 
az mely mértéket itt hagyott volt mutatá az török, igíré magát, 
hogy megcsináltatja, de addig nem akarja elkészíttetni, meddig 
tall. 200 szent Miklós pénzét nem adnak, mert maga emberét 
kelletik azoknak elkészítésére küldeni Carmaniában, itt penég 
az török nem veszi azféle szőnyeget s fél, hogy rajta maradna, 
azért káván előpénzt, de 30 tallérnál alább nem akarja elkészít
tetni semmi okon; sokáig unszoltam kegyelmes uram tall. 28, 
de csak lássa az pénzt, meg fog alkunni.

Második Szatmárrúl írt kegyelmes parancsolatját is, kit 
nagyságod communiter Szalánczi urammal ő kegyelmével íra
tott, láttam ; az mely titkos írások abban voltak, megfordítottam 
egy elme fáradságával, mivel az cliarectereknek (így) leírásában 
igen volt obscuritas kegyelmes uram, mindazáltal helyesen írtam 
le, kinek páriája Szalánczi uramnál vagyon. Én azokból kegyel
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mes uram többet érték, hogysem mint olvastam, annak csak az 
emlékezeti is dicsíretre igen méltó s annak moveálása még sok 
gradussal feljebb való volna, de incertus eius exitus az mint . . . 
vers contineálja: A casu describi solem, non solis ab ortu saepe 
dat occasus, quod negat orta dies. Micsoda lehetne kegyelmes 
uram annál nagyobb emolumentuma az megmaradásra az 
keresztyénségnek, erre kegyelmes uram szentírásbeli példánk 
vagyon, az Gamaliel pharizeus mondása szerént, Actorum 5., az 
apostolok megfogások idején: Ha istentűi vagyon, megleszen, ha 
penég embertűi vagyon, semmiben múlik; ez is csak az egy 
istennek titkos provisiójábúl leszen, ha kezdetik is. Nekem 
kegyelmes uram (az szegény magyar nemzetségnek megmaradá
sára és szegény hazámnak jövendőbeli romlásának eltávoztatá- 
sára) mostan itt való alacsony állapatomban vagyon csak arra 
vigyázásom, az külső országokra nincsen semmi gondom.

Itt kegyelmes [uram] vulgatus hír az, hogy az lengyel 
respublica az királylyal abbúl nem consentiál, hogy török *) 
allen hadat indítson, az mostani generalissokat is nem approbál- 
ják (az cancellariusok ki volt), hanem az Konyeczpoczki fiát 
veszik elő, mivel az atyja is virtuosus ember volt. Nekem kegyel
mes uram mostani írásom hivatalom kűl vagyon, arrúl nagysá
god kegyelmes uram szegény alázatos zsámolya helyett való 
igaz hívének megbocsásson, szegény hazámhoz, nemzetemhez 
való szeretetemre obligatus, obstrictus vagyok. Nagyságod ke
gyelmes consideratiójában lehet, hasonló monarcha minden 
részeiben ez világon nincsen, az török birodalomnak egyedül való 
monarchája vagyon, belli potens, azt mind ez világ látja, non 
indiget probatione, ha egy avagy két helyen megveretik is hada, 
az ő méltóságos állapatja ugyan fennáll; de ha miinköt egyszer 
derekason mezőben megvernek, azután megyünk; ha szinte mások 
is elkezdik elsőbe, annak nyereségével osztozzék; maga igen 
helyesen írják az philosophusok: Nemo est consiliarius melior 
quam tempus. Ennekelőtte való itt lakásomban is alázatos írá
som által jelentettem s nagyságodnak kegyelmes tudásában 
lehet, isten után az mii békességünknek megmaradása csak ez 
kettőben á ll: obsequium et tributum. István király idejiben 
királyságra kimenetele után Báthori Kristóf succedálásakor írt 
articulus contineálja: Pro semita non est relinquenda via publica, 
et pro dubiis, quae sunt manifesta, non sunt rejicienda. Mii 
kegyelmes urunk egész országul nyugszunk az nagyságod emlé
kezetes, méltóságos fejedelemségének ótalmazó árnyékában, kire 
az úristen nagyságodnak szolgáltasson erőt, segítséget, amen.

Redeo ad rem et scopum. Kegyelmes uram, errűl való

*) A cursivval szedettek titkos jegyekkel.
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írásomnak derekasban való megírását rejiciáltam Szalánczi uram 
ő kegyelmére (tudom, nem is praetermittálja), de ha nagyságod 
kegyelmesen külömben nem discurrál, az portán való mostani 
állapatot meg nem orvosolja, az egyik részrűl ámbár csak, mos
tan bizony kegyelmes uram nem reménlhetek semmi jót. Utól- 
szori szembelétünk vezérrel ő nagyságával kegyelmes uram 10. 
praesentis lön, mennyi időt rendele az kimenetelre az postának, 
ottkün való mulatására és ismét bejövetelére nro 50 napot; ezen- 
kűl való sok szavainak circumstantiáit tudom hogy ő kegyelme 
követuram megírta nagyságodnak. Több szavai közt mondá ő 
kegyelmének vezér ő nagysága: nem félted-e magad is életedet. 
Miről jőve be az az mondás, szállásunkra jővén emlékezénk, de 
ő kegyelmével meg nem egyezlieténk emlékezetünkkel, mivel 
senki másokkal maga becsületivei nem örömest osztozik, én ő 
kegyelmére hagyván.

Ezek után hírűi írja, hogy Dervis Mehemed hasa Diarhekirből 
általjött a tengeren s Burgasznál szállott táborba, hova jancsárok 
és szpahiák is, kik »császár mellett oldalul szoktak járni mikor 
hadra megyen« gyűltek »az fejér zászlókkal,« valamint a tengeren 
innen valók is. Lupul amotiójára mondják igyekeznének. A muszka 
császár két fiát vitték Konstantinápolyba, hol őrizet alatt tartják ; 
egyik volt Rákóczynál is Váradon s ezt az orsovai hég vitte he, 
míg a másikat a tatár bán küldötte. Augusztus 7-én érkezett Hau- 
dan agának egy postája a tatár hántol azon hírrel, hogy a kozáko
kat Azáknál megverték »ilyen formán, elsőben, az mely szigetben 
lovakot és egyéb lábas marhájokat külön (nem messze az tábortól) 
tartották, arra ütöttek az tatárok és öszvességgel mind elhajtották 
éjjel; kiben mikor hírek lőtt, az egész tábor felrohant marhájoknak 
ótalmára, ezalatt az derék tatárság mintegy éjfele táján rajok 
mentek, sokat berniek levágtak, fogtak el« 300-at, kiket a levágott 
3000 fejjel együtt Konstantinápolyba hoznak. Azák éléssel egy 
nehány esztendőre el van látva. A kozákság »lövő szerszámokat, 
vár alá való ászkat, kapákat« ott hagyva menekült. A tatárok vezé
rei Muradin szultán és egy »magyarból lőtt Ali murza« voltak. A 
velenczeiek ellen a Eejértengerre küldött hadak felől semmi hír.

Kegyelmes uram, ez includált vezér bujurdia commissiójá- 
nak az páriája. Egy szolnoki Mehemed neű zain találta meg 
vezért, ő 4 esztendeig volt rabságban Fülekben Vesselényi 
Eerencznél, Lengyelországban is tartotta, két ezer tallérral kel
letett megsaczczolni, azalatt egy Látha neű faluját elfoglalták, 
egy Prod neű falujának az határát is, kit az beszerményiek annak- 
előtte fizetéssel bírtak, de most csak hatalmasul bírják, az vezér 
nekem küldött bujurdit elvitte magával, írt az vezér az budai 
vezérnek is felőle, hogy nagyságodat megtaláltassa felőle.
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Valami obiter kegyelmes uram emlékezik Szalánczi uram ő 
kegyelme reá, hogy Musztafa csausztól, az ki mind Erdélyben 
lakék s itthonn hala meg, attól nagyságod Létbát pénzen vötte 
volt meg. Immár újabban akarja megtalálni felőle, az vezért, mi 
válassza leszen. His eandem sat. Dabam Constantinopoli 12. 
Augusti, anni 1646.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Béthy m. p.
Czim: a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy följegyzése: 28. Augusti Munkács reggel 8 órakor.

E redeti B a ttliy án y -k tá r 5. IV . 5. 186.

IV. 1646. s z e p t e m b e r  18.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium serviti

orum sat. Az úristen sat.
Alázatos írásom által jelentem nagyságodnak, minemű 

fáradsággal szerzettem ki mind ilyen beteges állapatomban is 
az pelsőcziek protectionalis leveleket, kinek csak ma lehete vége, 
az cancellariusnál vagyon, tall. 3 kér, az szentpéteriek levelétűl 
is tall. 2, az aga nem váltotta ki, noha én kegyelmes uram kezes 
leszek vala érette az agának, de kedvetlen ember; ha ki posta 
jön be kegyelmes uram,- méltóztassék megküldeni nagyságod 
neki, nem tudjuk, ismét mikor s miben kévántatik szolgalatja; ő 
nálok kegyelmes uram semmit nem használ az szolgálatajánlás.

Az budai vezérség kegyelmes uram megváltozók ez elmúlt 
kedden, az fővezérrel egy atyától, anyától való öcscse vezérnek, 
Murtazán passának mondják, személyében jól esmerem, de salu- 
tatiójára mennem nem lön alkolmatosságom; az agát tegnap oda 
küldtem vala kegyelmes uram vezér kapujáról audentia kérni, 
mikor mehetnénk hozzá szembelételre, halasztott kegyelmes 
uram az bátyjára fővezérre, hogy értésére adja elsőbe, s ugyan 
tegnapi napon értésére lőtt. az vezérnek, az ismét halasztotta 
arra, hogy császárnak értésére kell lenni; ez csak abban 
maradt. Immár kegyelmes uram reggel alá megyek, ha az 
úristen jobb egészségemet adja, meglátom, miben kelletik 
maradni. Ez sem volt szokás ekkeddig kegyelmes uram, hanem 
mihelyt vezérsóget mutattak Budára, recta csak szállására men
tünk salutálására; én elhittem, hogy ez is mástól vagyon, hogy 
ennyire is halada.

Ma reggel mentem vala kegyelmes uram beszélgetésre az 
agához, ilyen szókot forgata: az fejedelem ő nagysága az 5000 
aranyat nem akarja megküldeni császárnak, noha az országon
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felveszi ő nagysága s tárházában teszi, kit bizony császár soha- 
soha meg nem enged, hiszem hallotta Sebessi uram s szegény 
Maurer Mihály, mit monda nekik hatalmas császár, hogy ha ő 
nagysága meg nem küldi, őseinek esküvék az lelkekre, hogy ő 
nagysága ellen fegyvert fog s Lugast, Karánsebest elfoglalja, 
mert szultán Szulimán engedte volt az János király anyjának 
Izabellának bírni az ötezer aranyért, mert azok az themesvári 
szancsákságbúl szakadt (így) volt ki s mostan is abban vagyon, 
kiről az tefterben maga is látta az levelet; azt senki ne mondja, 
hogy az Márkházi Pál dolgáért igírte volt István király. En ezek 
felől kegyelmes uram vele valóban sokat contendáltam helyesen 
s azzal concludáltam, hogy az 5000 arany dolga akármint s hogy 
volt, akármelyik részről lőtt annak igéreti, de azt az iidvezült 
szultán Muradt megengedte szegény Bethlen fejedelemségében 
az országnak, kiről nam kegyelmed is aga uram jól tudja hogy 
ő hatalmasságának jó levele vagyon, hogy meg vagyon engedve. 
Ezek felett kegyelmes uram annyi szántalan való sok mód nélkül 
való szavai voltak, ki tudhatná mind előszámlálni; én bizony 
kegyelmes uram ő tűle inkább félek, hogysem mint mások
tól etc.

Kegyelmes uram, én igen elbetegesedém annyira, hogy 
magammal is alig bírok, erőtlenségem miatt nem tudom csak 
meddig élek, nagyságodnak alázatoson könyörgök mint kegyel
mes uramnak, nagyságod vegye kegyelmes consideratiójában 
ennyi idők alatt itt való súlyos, sanyarú, félelmes szolgálatomat 
s méltóztassék kegyelmesen engedni az vömnek Thuri György
nek bejövetelre és lovaimnak utánnam való behozására való sza
badságot, hogy ha holtom történik, ne essék itt eltemetésem ez 
idegen helyen, kiért az úristen is jót ad nagyságodnak etc. Ezen 
is könyörgök nagyságodnak, kegyelmesen provideáljon, mert én 
nem tudom, mint kellessék itt élnem. Immár 33 hete elmúlt, hogy 
fa-pénzt nem adtak, noha minden héten kétszer, háromszor 
elküldök érette; bor-pénzt 29 hete elmúlt hogy egy oszporát sem 
adtak; kenyér-pénzt két-három hétben vetnek egy heti pénzt. 
En az vezért eléggé sollicitálom supplicationi által, de csak héjá
ban való munka; ad ugyan commissiót, de az kinek adni kellene, 
mind csak azt adják okul: az soldosoknak kik hadban vannak, 
azoknak is nincsen mit adniok etc.

I tt kegyelmes uram csak mulatjuk mü héjában haszonta
lanul az időt, tudja s látja az úristen, minden industriánkkal 
azon volnánk, mind ilyen fluctuáló állapatban is hogy hasznoson 
szolgálhatnánk, de az alkolmatlanság nem engedi, felette stricte 
vagyon dolgunk; semmi utón kegyelmes uram efücatiója nincsen 
itt való haszonra való (igyekezetünknek. Immár kegyelmes urunk 
ím szinte előttünk vagyon az 50 napok eltclésc is, melyet az
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vezér engede az nagyságod választételére, attól bizony igen ret
tegek kegyelmes uram, az minemű mostan itt az állapat.

Semmi bizonyos híreket én nagyságodnak írni nem tudok 
sem Azák felől, sem az velenczések felől; az auditus szántalan 
sok, de csak bizonytalan. Az szerdár Mehemed basa testével 
mondják hogy jőnek, de azok sem érkezének meg.

-Fenyegetődbe kegyelmes uram az aga Dervis Mehemed 
basával is, ki mostan Babánál vagyon táborban 40,000-en mint 
ő mondja, tatár liánnal és az két oláh vajdákkal, hogy mi
helyt parancsolja hatalmas császár, azok ottan Erdélyre mennek. 
Én kegyelmes uram azt nem tudom, csak magától mondja-e 
avagy másoktól érti. Mikor indul ki innen az budai vezér, más 
alkolmatossággal kegyelmes uram nagyságodat tudósítom, azon- 
kűl is ha mi igaz nyilván való híreket hoznak valahon
nan. Postremum sat. Datae Constantinopoli 18. Septembris, 
anni 1f>46.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
Egy szelet, papíron: P. S. Kegyelmes uram, hogy nagysá

god méltóságos személyét ezzel is megbántódni ne láttassam, 
nagyságod kegyelmesen megbocsássa, kegyelmes tudásában lehet 
nagyságodnak, az én szolgámféle az Istók ugyan falumbeli lakos 
volna, ha honnjában laknék, innen más szolgámmal együtt 
elszökvén szegődött szolgám vala, 52 tallér ára oszporámmal 
elszökék s mihelyt Fejérvárra érkezett, az posták közé állott, 
házától citáltattam az székre törvénynyel az mi szokásunk sze
rént, ott nec per se, nec per procuratorem comparuit, sententiát 
pronunciált reá az szék s abban kellett maradni, mivel ide kel
leték jőnöm, nagyságodnak könyörgök (mivel az posták között 
is nincsen, ő csak vándorló, elbódosik valamelyfelé), nagyságod 
kegyelmességébűl detineáltassa avagy kezesség alá vettesse, el 
nem bódosik, törvényre elő áll, mostan is 500 oszporát kelletett 
érette fizetnem az kenyérsütőnek, én ő tőle megküldtem neki s 
meg nem adta az sütőnek; bor-árát is G alatában fizettem meg, 
kit maga költött el az elszökött Török Ferencz neű szolgámmal, 
nagyságod kegyelmességét várom ebből is.

Czim : a szo k o tt a  fe je d e le m n ek .

Rákóczi/ följeijyzése : 7. Octobri« Sárospatak (lélest 1 órakor.

E redeti B a ttliy án y -k ö n y v tár 5. IV. ő. 164.
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V. 1646. s z e p t e m b e r  26.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servitio

rum sat. Bódog, szerencsés, egészséges hosszú élettel áldja meg 
az úristen nagyságodat etc.

Kegyelmes uram, 5. praesentis Munkácson írt nagyságod 
kegyelmes parancsolatját hozá meg az vajda kapitihája maga 
25. die eiusdem estve, kit alázatos hűséggel láttam s olvastam, 
melyben nagyságod kegyelmesen intimálja, vezér ő nagysága 
előtt miképpen kellessék moderálnunk az két igen nagy akadályos 
dolgokban való szavainkot, melyhez immár kegyelmes uram isten
nek ő szent felségének kegyelmes áldásából holnap hozzá kezdvén 
accommodáljuk magunkat etc. ügy vagyon kegyelmes uram, ez 
két esztendőben mind az főkövet uraim azon dolgokat tractálták 
ő kegyelmek, de ekkeddig nem abrumpáltatott, de bizony félek 
azon igen kegyelmes uram, maga az porta mostan abrumpálja, 
noha az nagyságod részérűl semmi ok nem adatik mii általunk, úgy 
instituáljuk az res t; de gondolható kegyelmes uram, mivel az 50 
napokot dilatióra engedte vala in eum finem, hogy realitást 
vehessen az porta, mind az két rendbeli adónak leszen-e admini- 
stratiója nem-e. Mü mindazáltal kegyelmes uram deo favente 
úgy ügyekeziink instituálni vezér ő nagyságával való tractánkot, 
hogy mindenekben collimáljon az nagyságod abbeli intentumára 
etc. I tt kegyelmes uram az jó consultor mostan nem igen vagyon, 
puszta *) az divan, maga penég szernyö furibundus. Én nem 
tagadom, bizony félelmes, rettegő szűvel vagyok, ha szinte halál 
nem leszen is vége, de szernyő nagy gyalázat következik reánk. 
Úgy legyen, az mint az úristennek szent akaratja. Ez dolog men
nél tovább haladoz kegyelmes uram, annál akadályosabb leszen. 
Az magyarországi adónak megküldését igen reménlették ez 
elmúlt februariusnak első napját etc.

Hírek kegyelmes uram mostan ezek: az oláhországi vaj
dák adaja mátúl fogva 8-czad napra beérkezik. Az Lupul vajda 
emberit hatot kaftányoztata meg az vezér: három kapitiháit, 
három hazól küldött emberit igen szép kaftányokkal, mivel ezek 
is hozták meg az hírét, hogy az lengyel főkövet az Dunán által 
jött Galacznál. Az római császár postája kegyelmes uram itt 
tovább egy holnapnál feküdt, igen beteg volt; ez elmúlt va
sárnap mene el, valamint mehet el, nyilván rosszul vala, 
mert jött vala hozzám, egy nímet felől tudakoztat vala az nímet 
agens, hogy Erdélyben az nagyságod nímet sergeiben mi állapat- 
beli ember volt, örömest akarná megtudni. Én akarom vala

*) A dű lt betűk  titkos jegyekkel.·



expiscálnom, mi végre tudakozá, de eltitkolá; az neve kegyelmes 
uram Henricus Burianus Sann-Bach de Petersztan.

Én kegyelmes uram ilyen szókot is értettem egy nevezetes 
főembertűl, ilyen dolgot akarnak onnan feljel elkezdeni ha eddég 
el nem kezdették is : nagyságodat az egész 7 vármegyéből exclu- 
dálják, segétséget sem adnak nagyságodnak, ide engedik inkább 
az töröknek (!) bírni. Én ezt kegyelmes uram csak ma reggel 
hallottam; az úristen adta volna, hogy ezféle szernyő dolgot ne 
hallottam volna. Én mindazáltal kegyelmes uram csak úgy írom 
mint simplex auditust, nem is itílem igaznak semmi úton, az 
úristen ő szent felsége oltalmazza csak az gondolatjátúl is 
keresztyén igaz lelkiesmeretű embert, hanemha az ördög practi- 
kája volna, mivel ő az ö tagaiban munkálódni fáradhatatlan. 
Én kegyelmes uram mihelyt érkezem haza igen betegen, azon 
órában megmondám ő kegyelmének Szalánczi uramnak, kérem 
vala is ő kegyelmét, hogy nagyságodat informálja róla; hiva
talom, kötelességem az kegyelmes uram, hogy mindeneket, az 
melyek nagyságod méltóságának derogatiójára néznének, annak 
ellene álljak s nagyságodat róla informáljam etc.

Nagyságodnak könyörgök mint kegyelmes uramnak, az 
mint ez minapi levelemben is instáltam könyörgésem által, az én 
tűlem elszökött és meglopott torjai szolgám Istók neű, ki magá
val együtt más szolgámot is szökteté el, mint értem kegyelmes 
uram, semmi állapatja mostan nincsen, elmegyen ismét vándor- 
lani, mert semmije nincsen honjában is, én csak maradok az 
kárban avagy biintetetlen, az fogarasi várat hadd őrizné, vagyon 
anyja, öcscse s azok táplálják éléssel. Postremo sat. Datae 
Gonstantinopoli 26. die Septembris vespere, anni 1646.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
Egjj xze/et papíron: P. S. Ezt is kegyelmes uram Zülfikár 

igen agálja, hogy Dervis Mehemed bassájnak] ilyen derekas had
dal, sok költséggel kelletett tengeren által jőni, nem egyéb az oka, 
hanem az nagyságod ide való hír-írása az lengyelek felől. Mivel 
immár az lengyelnek főkövete jön, abbúl kitetszik, hogy nincsen 
arra akaratja, nem is akarja hatalmas császárral való foedust 
violáim etc. Több ezféle haszontalan szavai kegyelmes uram neki 
bőséges mindenkor. Ez szókot ma reggel 28. Septembris mondá. 
Sem az Éejértengeren, sem Azák felől semmi bizonyos hírünk 
nincsen kegyelmes uram, nem tudjuk, mint vagyon dolgok, van
nak csak az nagy imátkozásban, minden heteken két éjjeken 
virradtig vagyon az könyörgés az töröknek, nem kévánják az 
keresztyéneknek ő érettek való könyörgéseket, az császár maga
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is mindenkor jelen vagyon az könyörgésen; az mecsetek sok 
kegyelmes uram itt az várason, kiket régi nagy hatalmas vezé
rek is építtettek, de azokba nem mennek imátkozni, hanem csak 
oda az kiket az császárok építtettek, kivályképpen az melyet 
építtetett volt szultán Mehemed, az ki megvötte volt Konstanti
nápolyi etc.

Czim : a szokott a  fejedelemnek.

E red e ti B a ttliy án y -k tá r  5. IV. 5. 162.

VI. 1646. n o v e mb e r .
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium serviti

orum sat. Az úristen sat.
Minden itt való mostani híreket és egyéb állapatokat 

kegyelmes uram Szalánczi urammal ő kegyelmével comportál- 
tunk, valamelyeket értettünk s hallottunk, kikről nagyságodat 
voltaképpen informálta is tudom, újabban magamnak is azono- 
kot nagyságodnak kegyelmes tudására adnom nem itílem szük
ségesnek.

Akarám nagyságodat kegyelmes uram alázatos írásom 
által informálnom az nyavalyás, szerencsétlen pelsőcziek protec- 
tionalis leveleknek eximálása miért haladott ennyire. Látja az 
úristen kegyelmes uram, nem az negligentia oka, hanem az itt 
való mostani akadályos állapat; egy ilyen kicsin dologban ennyi 
itt lakásom alatt annyit nem fáradtam mint ebben ügyekezvén 
azon, hogy az nagyságod kegyelmes abbeli parancsolatját effec- 
tuálhassam, de mit tehetek, ha az idő nem szenvedi. Zülfikár 
in fine Augusti küldé hozzám egy szolgáját, hivata oda s mondá, 
hogy az pelsőczi levelet megírták, de az váltsága nékűl ki nem 
adják. Csak az szolgálatra nézve kérdem mit kell adni; mondá, 
hogy 3 tallérral nehezen végezhette e l; kérém, hogy maga kezes
ségén vegye magához s rövid választ tőn : ő nem kezeskedik. 
Ehezképest mindjárást az házhoz jövék, Szalánczi uramtúl 
kérék három tallért s azon napon megküldém neki; azután 
minden nap sollicitáltam érette, hűl egyre, hűl másra mutatott. 
Végtére kegyelmes uram az rezkitapot, az cancellariust, tanáltuk 
meg felőle ugyan Zülfikárral s megmondá, hogy készen volt, de 
nem engedték meg, hogy az czímert reá nyomják és kiadják, az 
pénz is oda vagyon. lm újabban megírattam kegyelmes uram 
ismét az supplícatiót s időt várok az alkolmatosságra, hadd 
csendesedjék felgyuladott nagy haragja, ha nem elébb is, mikor 
az adónak útban való jövésének híre jut, akkor szemben 
kell vele lennem de necesse s akkor beadom kegyelmes uram. 
Én megírattam, hogy Kassához való vármegyében valók, de
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nagyságod jobbágyi, soha azok nem hódoltak Egerhez. Az can
cellarius ugyan megmondd, hogy mindenkor az panaszló félnek 
bujurdit, commissiót ki szokták adni rebus sic stantibus, de ő 
nem tudja miért vagyon ez. Nem itílhetők egyébnek, hanem ugyan 
studio cselekedi avagy informáltatni akar az egriektül, de az is 
in verso ordine lenne kegyelmes uram, ki informálná maga 
haszna ellen.

Akarám ezt is nagyságodnak tudására adnom, ez nyár 
után menék az agához csak beszélgetésnek okáért, imez inclu- 
dált pecsétet veté élőmben s kérdé tűlem, ha esmerem-e ez 
pecsétet s hertelenségemben látván azonnal mondám neki: esme- 
rem jó l; s kérdé: kié lehet; s mondám neki nevezet szerént, de 
semmit egyebet nem monda, én is csak elmulatom s letőm előtte, 
s azonban valami törökek jövének be hozzá, én is hertelenség- 
gél, híre sem lön benne, elhozom, kit ím nagyságodnak ez leve
lemben includálva kiküldtem. Én immár kegyelmes uram mikori 
pecsét s mint jutott kezéhez, nem tudom; gondoltam azt is, hogy 
netalám mikor ő nagysága az budai vezérhez kiment vala, akkor 
küldte volt neki s akkor szakasztottá le az levélről s igaz lehet, 
noha gyakorta mondta nekem, hogy ha nagyságod az adót éppen 
be nem küldi, hatalmas császár mindjárást tanál Erdélyben feje
delmet : egyik itt vagyon, ugyan denominálta, másik penég ugyan 
helyben vagyon; kik felől kegyelmes uram illendő választ töttem 
neki. Az bizonyos dolog, hogy ha mi rajta állana kegyelmes 
uram, márúl holnapra nem halasztaná az Székely Mózes promo- 
tióját; nem tud ő azfelől elmélkedni, hogy az ilristen az fejedel
meket maga választja, nincsen az porta arbitriumában. His 
eandem sat. Datae Constantinopoli *) Novembris, anni 1646.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
(hím  : a szokott, a tejed ölemnek.

Rákóczii kezével,: 5. Decembris Eszlár.

Eredeti íiatthyány-ktár :ΐ. IV. 5. 16U.

VII. 1646. n o v e m b e r  24.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Az úristentűi 

kegyelmet, mindennemű lelki és testi áldásokkal tiszta szűvem- 
ből kévánok nagyságodnak etc.

Kegyelmes uram, 27. Octobris proxime praeteriti Váradról 
írt nagyságod kegyelmes parancsolatját alázatos hűséggel vöttem

*) A  napnak üres hely  van hagyva.
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el 17. praesentis, melybűi értem az nagyságod méltóságos egész
ségben való létét, melyben az úristen nagyságodat hosszú ideig- 
len hogy meg is tartsa, az szent Pál intése szerént minden napo
kon való könyörgésemet az szent istenhez dirigálnom el nem 
veszteglem. Hogy peniglen nagyságod kegyelmesen animált 
helyettem idebe való más kapitinának succedálásával, azt éle
temnek minden részecskéiben (ki már igen kevés) igaz alázatos, 
liálaadó szűvel, sinceraque competentia, ügyekezem beteljesíte
nem. Ha szintén kegyelmes uram valami akadálya lenne is ide 
be való indulatjából, nagyságodnak sok ezer jámbor, igaz hívei 
vannak birodalmában, azonnal ő kegyelme helyében más jöhet, 
netalám kegyelmes uram csak az hírének meghallása is meg- 
hetegítheti, az gondolkodása is az hazaszerető embernek distra- 
ctiót nemz. Nagyságod kegyelmesen inserálja azt is, hogy az 
tanács urak ő nagyságokat és fő-fő uraimat ő kegyelmeket con- 
vocáltatta volt, s arról való deliberatiójokat ő nagyságoknak s ő 
kegyelmeknek Szalánczi uram ő kegyelme referáló azt is. De 
kegyelmes uram nagyságod kegyelmesen (nekem alázatos igaz 
hívének) megbocsássa, igen bátorságos az voxmondás domi, de 
az itt való mostani állapat miben álljon, ő nagyságok s ő kegyel
mek nem értik, nem tudják, mert csak hallják, gondolván neta
lám simplici auditui non dabitur locus. Noha kegyelmes uram 
mostan itt csak az két személy mii vagyunk az rettegésben és 
szernyő félelemben, de bizony országul mindnyájunkon félő, hogy 
ez felhúzott szántszándékukat be ne teljesítsék, leit az úristen 
szent fiának érdemiért eltávoztasson. Ha mi leszen, consilium 
post facta inutile erit, ac serum erit cavendi tempus in mediis 
malis. En kegyelmes uram ez két esztendőbeli ittbenn való laká
somban igaz eléggé fáradoztam, hogy valami hasznoson conti- 
nuáljam szolgálatomat, de az alkolmatlan idő s az vezérek vál
tozása is semmi úton nem szenvedé. Még kegyelmes uram az 
dolog nem abrumpáltatott volna, az dolognak mivolta fennállana, 
mind addég forgattuk, de bizony félek igen, hogy oly apparátus
sal hozhatják be az adót, hogy mikor császárral szemben leszünk, 
az leszen kegyelmes uram nekünk végső óránk. Most ideje 
kegyelmes uram az consultatiónak. Helyesen írja egy pogány 
bölcs poeta: Consilium nobis resque locusque dabunt, — et 
Nemo est consiliarius melior quam tempus. En kegyelmes uram 
ezután az itt való kedvetlen, böcstelen állapatot nem exaggerálom, 
immár mindenek nagyságodnak kegyelmes tudásában lehetnek 
ennyi sokszori írásunkból, álljon csak az nagyságod kegyelmes 
arbitriumában, miben kellessék maradni.

Kegyelmes uram, nagyságod kegyelmesen parancsoló, hogy 
az jancsik és kerek paizs váltságára adnék 1000 tallért. Jó 
lelkiismeretembűl mondom kegyelmes uram, ez óráig nekem
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semminemű időben egyszer tallérom csak öt avagy hatszáz 
sem volt; az degradált (szegény fejedelem urunk) garasa-féle 
volt három-négy ezer magyar forintom, de azt csak elvesztőm, 
brassai mostani bíróval olvasztatám meg, de igen kevés lön 
haszna; nem héjában vétete be maga is minden száz forintot 
tizenöt forintban, jól tudta szegény valorát annak az rossz garas
nak. Örömest kezességünkön kiküldjük vala kegyelmes uram az 
Havaselföldig kimenő kapitiháktúl, kik ez esztendőben itt lőnek, 
de nem adá ki az ötvös, lóháton penég posta el sem vihette volna 
kegyelmes uram igen nagy kár nékűl, mert igen ékes csinál- 
mány, tegnap is mentem vala látni, én többé nem is láttam ehez 
hasonló jancsikot, noha sokat láttam.

Immár kegyelmes uram az lengyel internuncius következő 
héten elmegyen, úti levelét is elkészíték, az gazdálkodás nem 
szinte esett kedve szerént, mert bejövetelekor adtak huszonnégy 
ezer oszporát, mely teszen talleros 600, azután máig többet nem 
adtak, netalám pro viatico ha mit adnak. Az házát is az vajda 
költségével öltöztette fel az mellette való Katarcsi Nikola.

Az nímet residensnek vasat iittek az lábára ötöd magá
val; mostan immár kénáltatná az vezért 10,000 aranynyal, de 
immár sententiát pronunciált reá az galatai vajda, mivel ott 
esett az homicidium. Az lengyel internuncius forgatná dolgát 
nyavalyásnak, ha mit tudna efficiálni, mivel az lengyel királynak 
császár ő felsége minemű vér szerént való atyafia, csak szintén 
az vezér instálna császárnál azon, hogy bocsátanak maga szál
lására, ott is bátor őrizet alatt lenne; leszen-e haszna, nem 
tudjuk, az idő mutatja meg. Kegyelmes uram, netalám én jártam 
volna nála úgy, az minemű furiosus nyalka ifjú legény, hány 
ízben hivatott hozzá vendégségben az interpressével mikor ide 
bejöve, Szelepcsényi az mostani cancellarius hozá b e ; maga is 
bizony kegyelmes uram tartott tőle igen, hogy ételben avagy 
italban étetőt adnak, nekem sub rosa itt nálam beszéllette. 
Nagyságodnak kegyelmes tudására lehet, hogy informáltam vala 
nagyságodat, hogy hivatott egy néhányszor vendéggé, de nem 
merek menni. Nagyságod kegyelmes resolutióját mostan is tar
tom, mely igen rövid, de hasznos tudni. Az ördög (salvo honore 
sit dictum) lator az ő tagjaiban. Az úristen nagyságodat kegyel
mes uram éltesse s tartsa meg sok ideig jó egészségben, szent 
leikével erősítse, bátorítsa és minden tanácsát igazgassa az ő 
szent nevének dicsíretére s szegény hazánknak épületire. Datae 
Constantinopoli 24. die Novembris, anni 1646.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis

Gzim : M rendes ;i fejedelemnek. Stephanus Kétliy m. p.
Eredeti.
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VIII. 1646. de ez e m b e r  14.
Alázatos igaz hűséggel való szolgálatomat sat. Kévánok 

az úristentűi sat.
Minden itt való mostani állapatokrúl Szalánczi uram ő 

kegyelme nagyságodat bőségesen informálta, azonokat nekem 
iterálnom kegyelmes uram nem itílem szükségesnek ez mostani 
alázatos írásom által.

Kegyelmes uram, ez mostani elmúlt két esztendőkben itt 
való munkás, fáradságos, az mi nagyobb, félelmes, rettegő szol
gálatunkban semmi progressussát nem impetrálhatók az két 
fennálló dolgoknak, kik felől kegyelmes uram majd ugyan deplo
rando elmélkedvén gondolkodom, mely igen ügyekeztünk azon, 
hogy nagyságodnak ilyen busungó, gondos, előtte álló dolgaiban 
semmit az nagyságod méltóságos csendességére jó végre nem 
hozhatánk, mivel az porta mindkét dolgot oly stricte suffrenálta, 
öszvecsatlotta, hogy egyiket az másik nékűl nem is említi. Hogy 
penig ekkedig kegyelmes uram derekas relatiót nem vehetett 
belőle, megleszen-e, nem-e mind az két rendbeli adó, ez az oka 
kegyelmes uram, hogy ím ez küssebb dolgokból, mint az pelsőczi 
protectionalisok kivételébűl s az raboknak elbocsátásából semmi 
választ nem ad vezér, látja az úristen kegyelmes uram, nem az 
mii abbeli fogyatkozásunk oka, nagyobb industriával mi tőlünk 
nem lehetett, az mint ügyekeztünk jó végben vinni etc.

Akarám kegyelmes uram ezt is nagyságodnak kegyelmes 
tudására adnom, ha igaz leszen, nekem kétszer is Zülfikár *) 
két ízben is jelentette titkoson, mostan újabb garázdálkodásra való 
impedimentumot akarnak indítani ilyent: szultán Szulimán ideitűi 
fogván való leveleket az tefterben mind felkeresték, az erdélyi 
adónak administratiójának régi ordinantiája mint volt, ezután az 
porta az szerént kévánja meg; az adónak beadása mellett való 
kupák császár számára, kit most adnak, az Helyett az portának 
pogácsákban in argento liquefacto administrálják, melynek 
az quantitássa 8000 s 130 dram volt, az régi usus szerént. 
Én mindazáltal kegyelmes uram ennek hitelt nem adtam; ha 
igaz leszen, ez mostani bejövendő adónak beadása megmu
tatja etc.

Az gyulai alajbég s az lippai is, azokkal együtt egy nehány 
főemberek is az mely estve ide beérkeztek kegyelmes uram, 
másodnap jó reggel én is fementem divauban, én elébb érkeztem 
oda egy órával is, az két alajbég császár divanjában hozzám 
jövének, megmondák sok szóval mi végre jöttek: az jeneiek nem

*) Titkos jegyekkel.
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szőrinek, mennyi sok iniuriát szenvednek hatalmas császár vég
beli hívei miattok, ölik, vágják az törököt minden igaz ok nékűl, 
ihon vallást [teszjünk felőle, sok bizonyságink vagyon felőle; 
magamnak is mutatták kegyelmes uram az levelet, melyen sok 
pecsétlés vala, úgy akarták, hogy császárnak beadják, de taná
csot adtak nekik, hogy vezér híre nékűl ne cselekedjenek semmit. 
Mivel kegyelmes uram nagyságod az ő bejövetelek előtt két- 
három héttel is kegyelmesen informált vala felőle, én is mondám 
nekik az szegény munkás emberek mezőben mit vétettek volt az 
végbeli vitézek ellen, mennyi számút ártatlanul levágtak; az 
szakmári kereskedő jámbor emberek, ki Szigedre sokadalomra 
alámentek volt ilyen békességes iidőben, Temesvárra jővén, 
onnan békességgel bocsáták el, érkeztek Lippára, ott az hídon 
jövő útjokban levágatta az lippai bég, testeket az Marusban 
hányták, mindeneket elfosztották, egy 15 esztendős inast vissza
vittek, most is oda vagyon; két váradi asszonyt, kik az mezőben 
arattak, Gyulában vittek. Arra az oda való alajbég azt mondá 
kegyelmes uram, hogy azokat régen elbocsáták. Egymással 
beszélőnek s mondák: ím mii is alámegyünk vezér kapujára, ott 
leszünk szemben egymással. Onnat alájövénk tollason, köntösösen, 
udvart állának mintegy nyolczan, azután nem sok idő alatt 
behivatá őket vezér s tudta jól vezér kegyelmes uram egy héttel 
is azelőtt ez dolgot, mert törökül fordittattuk vala, nem sokáig 
mulatának vezér előtt. Másod napján kegyelmes uram követura- 
mot is úgy bivatá fel vezér; arra való resolutióját nagyságodnak 
megírta, tudom, követuram. Mennyi sok contentiónk volt kegyel
mes uram egymás közt, én azokat mind megírni nem tudnám. 
Jött kegyelmes uram csak mostanság is egy szolnoki aga, Musz- 
tafa neű, ki nagyságodat ez elmúlt esztendőbe Déván létében 
requirálta volt felőle, minemű közbenvetése lehet egy Les neű 
falubeli igazságában Sztepán Ferencz neű főemberrel, az is 
supplicatiót akar beadni; az felől kegyelmes uram semmit szólni 
nem tudék, mivel nem is hallottam többé; mondám neki, nagy
ságodnak megírom. Ez el nem megyen hamar innen kegyelmes 
uram, egyéb dolgai is vannak.

Ez includált supplicatiót *) egy temesvári ifjú legény akará 
beadni, de Zülfikár elveré róla, nem hagyá beadni; itílem, az 
budai vezérnek fognak ezfelől írni. His peractis sat. Datae Con- 
stantinopoli 14. Decembris, anni 1646.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Eéthy m. p.
Czim : a szokott a fejedelemnek.

Eredeti tíatthyáuy-ktár 5. IV. 5. 150.
*) Nincs meg.
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IX . 1647. f e b r u á r  13.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servitio

rum sat. Az úristen sat.
Noha kegyelmes uram semmi kedves örvendező itt való 

hírek felől alázatos írásom által nagyságodat informálni nem 
tudom, mindazáltal mégis magunk álíapatjárúl vagy két szóval 
nagyságodnak kegyelmes tudására adnom méltónak itílem.

10. praesentis érkezének be ide az adóval Gyárfás uramék, 
melynek administratiója és perceptiója mint leszen, abban sem
mit nem tudhatunk; az idő megmutatja egy hét alatt.Én bizony 
kegyelmes uram igen tartok tűlök, minemű furiosus az nagy gazda, 
az utánna való penég minemű mondhatatlan zelussal vüseli magát 
nagyságodhoz, ez renden való mostani emberek nem emlékeznek 
arra, hogy ehez hasonló lőtt volna egyen kűl, az ki iioreált szegény 
fejedelem idejében Harasztosi Balás deák kapitihaságában. Itt 
való szolgálatunk kegyelmes uram csak félelem, rettegés alatt 
való időtöltés, semmi efíicatiója annak nincsen, noha bizony teljes 
erőnkkel, minden industriánkkal azon haereáltunk, hogy mind az 
privatumban s mind publicumban hasznoson szolgálhassunk, de 
az occasio, quae mater est actionum, nem szenvedő etc.

N agy  a h ad ik észü le t, »m indennap  m en ten  m ennek h ad ra ,«  
h íre  az, K a n d ia  m eg szá llására  m ennek.

N incs b iza lm uk  a k im ehetésben .

Az pelsőcziek protectionalis leveleket kegyelmes uram én 
ki nem tudám ez mai napig vennem, az taxáját is Zülfikár tall. 
3 vagyon fél egész esztendeje hogy felvötte tűlem, mindennap 
sollicitálom érette nemcsak magát, hanem az beglekcsit is, az 
kinél szokott állani azféle regestrumok, de commissiója vagyon 
felőle s nem meri kiadni, nyilván való dolog. Ha az úristen ke
gyelmes uram szabadulásomot engedi innen való kimenetelemre, 
magam az vezérnek supplicatiómot akarom beadni s tudom nyil
ván, hogy akkor maga teszen választ adatja-e ki nem-e, csak 
ebben könnyen nem hagyom.

Ez elmúlt nyárban kegyelmes uram az themesvári alajbég 
Iszmael aga ugyan alkolmas ideig lakók itt, maga is tött vala 
emlékezetet felőle, egy erdélyi áros embert öltek volt meg The- 
mesvár vidékén Velenczébűl való jövő útjában, melynek egy 
nehány ezer tallér érő marháját prédálták volt el, s mostan is 
élnek az latrok s mind az urok, melyet nagyságod kegyelmes 
uram ez inclusábúl *) kegyelmesen megérthet, kit nekem írtak

*) Nincs meg.
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vala. Úgy értem, az themesvári bassaság fog változni, innen me
gyen más oda, ha tudnám kegyelmes uram, micsoda rendbeli 
áros ember volt, az oda menendő hassa ki leszen, arra bujurdit 
viszen; Zülfikár azt mondja, hogy effectuálja annak felkeresteté- 
sét, mostan is nagy része jelen vagyon az elprédált marháknak. 
His eandem sat. Datae Constautinopoli 13. Februarii, anni 1647.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
Czim : it szokott, a fejedelemnek.
Rákóczi/ füljegyzése : 2«. Tfehrnavü reggel 11»/* órakor Csanádnál.

Eredeti Battli.-kvtái· 5. TV. 5. lílfi.

X. 1647. f e b r u á r  26.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Fidelium servitio

rum sat. Az úristen sat.
Panasz.o lkodik , hogy k iin d u lásáb an  a vezér m eg g á to lta , a  m i 

keservesebben  e se tt m indennél; a m it »ez m ostan i h arm ad fé l e sz ten 
dőben« szenvede tt. M ik o r G yárfás az adóval b e é rk e z e tt, k é r te  (B é- 
tliy) a v ezért, hogy i t t  lévén m ár az uj k ap itilia  ő t bocsássa k i, de 
a z t felelte, »ne is gondolkodjam  azfelől, m ig len  ez m ostan i dolog el 
nem  ig azod ik  etc.«  » K ö ltség te len ,«  az u j k a p itilia  a p raeb en d a  fele 
ré szé t beérkezése  u tá n  m in d já r t m agának  szed e tte , ő (R é th y )  13 
lóval s k ilenczed  m agával van, liazunnan  sem k a p o tt sem m i pénzt, 
k é r i  a fejedelm et, »m éltóz tassék  k ö ltsé g e t k ü lden i, ak á rc sa k  ételem , 
ita lom  legyen  m eg, ha  egyébre  nem vagyok  m éltó  etc.«

Itt való mostani haszontalan állapatok felől kegyelmes 
uram tudom Szalánczi uram nagyságodat bőségesen informálta, 

- én ő kegyelmére rejiciáltam. Ez két hetek alatt kegyelmes uram 
máig mindennap reggel reggel (így) fel kelletett mennem vezér 
kapujára és estve késén jöhettem meg, mind Zülfikárral együtt 
ott kellett kételenségünk alatt várakoznunk, kit megmondhat az 
nagyságod postája Száva Mihály, mindennap inkább hehivatott 
az vezér, kénszerített arra szernyen fenyegetőzvén, hogy az 
erdélyi 5000 aranynak szerit tegyük, kölcsön is vegyünk, mert 
ha meg nem leszen, bizony mind az követtel együtt meghaltok. 
Ez kegyelmes uram inkább mindennap megvolt ez két hétben; 
voltam szernyő félelemben, mivel csak engemet vexált. Tudja az 
én istenem kegyelmes uram, in rei veritate írom nagyságodnak, 
mint ember szokott imátkozni az úristennek kezeit felemelvén, én 
is az szerént cselekedtem előtte, könyörgöttem alázatoson, hogy 
ne kénszerítsen arra hogy kölcsön vegyünk, mert nincsen infor-

56*
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matiónk nagyságodtól arrúl. Én kegyelmes uram ezt akartam 
praecaveálni, hogy ha arra vehet, hogy kölcsönözzünk, maga 
leteszi nagyságodért s császár haragját lecsendesíti vele; mert 
bizony dolog kegyelmes uram, ő is nemkülömben félt császártól 
mint mü ő tőle, mert magam hallottam, mit tolmácsoltatott Ztil- 
fikárral: énnekem immár császár előtt hitelem is nincsen, orczám 
megfeketedett, az miket mondtam császárnak, semmit abban 
nem teljesített Rákóczi fejedelem. Bizony kegyelmes uram Zül- 
fikár is ebbűi egy hajóban evezett velünk, őt is egy néhányszor 
halállal fenyegette; ha penég az fenyegetést csak bizonnyal 
mondta volna, nem lőtt volna olyan félelmes, de hogy így eskíitt: 
isten ötöt úgy segélje, hogy ha az ötezer arany meg nem leszen, 
meg kell halnunk, ez hütit rettegtem ; Zülfikárt csak úgy szidta 
mintegy kocsissát. Én kegyelmes uram xigy elfáradtam, bágyad
tam az sok járás miatt, hogy helyemből is alig kelek fel. Ez 
elmúlt héten csak Ali agához is háromszor mentünk, az agával 
az cancellariushoz, csausz hasához, hogy engeszteljék vezért, 

. engedje meg ez kiis rövid idő alatt való alkolmatosságot, küld- 
hessünk ki nagyságodhoz. El nem hittük mi kegyelmes uram, 
hogy vezér csak erre is reá menjen, ha az három úreinbereknem 
intercedáltak volna.

Én több circumstantiáit ez mostani állapatnak kevés szó
val kegyelmes uram meg nem tudnám írni, micsoda sarkon forog, 
de az merituma mostan csak az kétrendbeli tributom; erős hüt- 
tel mondja vezér, hogy egyiket az másik nékűl el nem veszik etc. 
Az úristen sat. Actum Constantinopoli 26. Eebruarii, anui 1647.

Eiusdem illustrissimae celsitudinis vestrae
servitor fidelis idemque perhumilis 

Stephanus Réthy m. p.
Ozím : a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy följegyzése : 9. Martii Déva 647. délest Száva.

Eredeti Battliyány-ktár 5. IY. 5. 191.



1647 1648.
Gyárfás Ferencz kapitiha. *)

I. 1647. f e b r u á r  13.
Illustrissime princeps sat. Humillimam servitiorum sat. 

Az szent isten sat.
Aldassék istennek nagy neve érette, mii beérkeztünk ke

gyelmes uram ide Konstanczinápolyba az elmúlt vasárnap úgy
mint die 10. praesentis. Utunk kegyelmes uram igen nehéz volt, 
mert az Dunán innen az Novak havassáig erős fagyos út volt s 
hideg üdő, azon innen lágy iidő lévén nagy sár volt; mindazáltal 
kegyelmes uram az nagyságod lovai jól bírták az utat, most is 
lehetőképpen vannak, mivel nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerént igyekeztem én is az útban gondot viselni az nagyságod 
lovaira, kocsissira s az drabantokra is.

Az sólymokban kegyelmes uram huszonhatot hozathattam 
ide, noha azon is reménségem kevés volt, mivel rusnya iidőnk. 
volt gyakorta htunkban.

Az hatalmas császár portájára való adót s szokott ajándé
kokot én kegyelmes uram Szalánczi uram ő kegyelme kezéhez 
adtam úgy, az mint én is kezemben vöttem volt Brassóban 
bepecsételve lévén, noha mind eddég is meg nem olvastuk az 
aranyokat.

Nagyságodnak kegyelmes uram az itt való állapatról most 
nem tudok mit írn i; mindazáltal Szalánczi uram s Réthi uram 
írnak, elhittem, nagyságodnak ő kegyelmek. Az mint nagyságod 
kegyelmes uram írta vgla az Száva Mihály jövetelét, mind eddég 
is nem érkezék utánnunk ; oka mi legyen, én nem tudom kegyel
mes uram.

Az mint nagyságod kegyelmes uram parancsolta vala, 
hogy az clavisokot megtanuljam Réthi uramtól ő kegyelmétől, 
az clavisok ő kegyelminél ittbenn nincsenek, nem látok kegyel
mes uram módot benne, hogy megtanulhassam, kiváltképpen ha 
Rétin uram ő kegyelme kimegyen. Nagyságodnak mint kegyel

*) Lásil Levelek és okiratok sat. 890 -900 11.
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mes uramnak igen alázatoson könyörgök azon, mivel én kevesset 
tudok deákul, az mikor nagyságod nekem parancsolván maga 
kezével ír nagyságod, kcgyelmességéből írjon lígy, hogy tudjam 
elolvasni, ne essék az miatt fogyatkozás dolgomban, érthessem 
világoson az nagyságod -kegyelmes parancsolatját. Az szent isten 
sat. Datum Oonstantinopoli die 13. Februarii, anno 1647.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servitor 

Franciscus Gyárffás m. p.
Czim: a szokott- a fejedelemnek.

Rákóczy feljegyzése: 28. Februarii r e g g e l I I Vs «Vrakor O san ád n ál.

Eredeti B atthyány-klar 5. IV. 5. 19.S.

II. 1647. f e b r u á r  25.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Humillimam ser

vitiorum sat. Az szent isten nagyságodat sat.
Az úristennek segétségéből kegyelmes uram érkeztünk ide 

be die 10. praesentis. Az adó dolgát az mi illeti kegyelmes uram, 
nem acceptálta sem az vezér ő nagysága sem az hatalmas csá
szár, praetendálván azt benne, hogy az adó éppen nincsen, mert 
az erdélyi adónak ötezer arany híja, azonkívül az Magyarország
ról való 20 ezer tallér híja. Az vezér ő nagysága Szalánczi ára
mot ő kegyelmit, lléthi uramot hivatván die 18. praesentis exe- 
minálta ő kegyelmeket az adó dolga felől kemény szókkal, hogy 
ittbenn szerét tegyék ő kegyelmek harmadnap alatt. Szalánczi 
uramék ő kegyelmek alájövén. az vezértől, engeinet szinte estve 
hivata fel az vezér ő nagysága, az vacsorát végezvén estve setéi
ben hivata be, azt kérdé Szöldfikár aga által, hogy ha én hoz- 
tam-e be az adót; mondám, hogy én jöttem be az adóval nagy
ságod kegyelmes parancsolatjából; kérdé, hogy hol az többi az 
adónak; bertelenséggel azt mondám, hogy azelőtt sok üdével 
beküldötte volt nagyságod Brassóba, énnekem nagyságod herte- 
len parancsolván az ide be való jövetel felől, én Brassóban vöttem 
kezemhez ezt az adót, az mit ott találtam, én azt hozhattam. 
Azonban megriasztván engemet az vezér, én nem tudom kegyel
mes uram mint jöttem ki előle, mivelhogy az karomnál fogva is 
hoztak, megparancsold mindjárt Zöldficár aga által, hogy har
madnap alatt éppen meglegyen az adó, mert bizony horogba 
vettet. Az iidőtől fogva kegyelmes uram minden [nap] parancsolta 
kemény szókkal s eskiiésével, hogy csak meglegyen az adó, mert 
alioquin csak meg kell halnunk. Az iidőtől fogva kegyelmes uram 
minemű rettegéssel töltöttük iidőnköt, csak az egy isten tudja. 
Ma ujobban hivatván az vezér Száva Mihálynak kezéhez adata
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az levelet, megparancsol:!, hogy éjjel nappal elmenjen az levéllel. 
Annak az levélnek continentiája kegyelmes uram mi legyen, én 
azt nem tudom; mindaz,által kegyelmes uram csekély elmém sze
rént az' mint az ittvaló állapatot érteni, nagyságod alázatos szol
gája lévén én is könyörgök alázatoson nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak, hogy nagyságod kegyelmesen szemei elei
ken vévén az ittvaló állapotot (melyről Szalánczi uramék ő 
kegyelmek nagyságodnak bővebben írtak), nagyságod kegyelmes 
uram igyekezzék jó idein nagyságodra, az nagyságod országára 
következendő veszedelmet elfordítani isten kegyelméből, mivel 
kegyelmes uram most még vagyon nagyságodnak arra való ideje.

Ma adá meg kegyelmes uram az brassai posta Váradon 
die 1. praesentis nagyságod nekem írt kegyelmes parancsolatját, 
az sólymok dolgából nagyságod kegyelmesen mit parancsoljon, 
azt kegyelmes uram értem, ide be kegyelmes uram 26 sólymot 
hoztunk volt, immár kettő azokban is megholt, az mint kegyel
mes uram azelőtt is megírtam volt nagyságodnak, az többi közt 
azok voltak rosszabbak, az mely solymokot Munkácsról avagy 
Görgényből hoztak volt Udvarhelyszékre nagyságod kegyelmes 
parancsolatjából; az kik ittbenn vannak kegyelmes uram az 
sólymok nro 24, csak azok maradnának immár, mivel kegyelmes 
uram azokban is vannak olyak, hogy az lábok meg kezdettek 
dagadozni.

Az mit kegyelmes uram nagyságod kegyelmes parancso
latjából nagyságod lovaira, kocsisokra, drabantokra költöttem 
volt az míg ide bejöttünk, hogy annak megadása felől nagyságod 
kegyelmességébol parancsolt volt Száva uramnak, adja isten, 
abbeli nagyságod kegyelmességit igaz, alázatos hűséggel szolgál
hassam meg nagyságodnak mint kegyelmes uramnak. Abbeli 
költésem kegyelmes uram volt tall, nro 20, az melyet én is ke
zemhez vöttem, mivel kegyelmes uram mindennap az erszényből 
élünk, noha Béthi uram ugyan adna az praebendában, ha kiad
nák, de erre az hétre sem adtak egy pénzt is, csak héjába járnak 
oda az szolgáink.

Immár kegyelmos uram Száva uram megindul isten ke
gyelméből, az vezér előtt váltig menti vala magát azzal, hogy 
olyan rövid iidőre meg nem jöhet; mindazáltal az vezér ugyan
csak megparancsolá, hogy csak meglegyen. Az szent isten sat. 
Datum Constantinopoli die 25. Februarii, anno domini 1647.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servitor 

Franciscus Gyárffás m. p.
C z im  : a szokott, a («Főelem nek.
.1 fejedelem följegyzése : 9. Mártii Déva 647. délest· Száva.

Eredeti B atthyány-ktár 5. IV . 5. 19.'!.
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III. 1647. m á j u s  21.
Alázatos szolgálatomot sat. Az szent isten sat.
Kegyelmes uram, nagyságodnak ittbenn való állapatok felől 

bőséggel írt nagyságod ittbenn való főkövete Szalánczi uram ő 
kegyelme, melyből nagyságod mindent érthet kegyelmesen. Isten 
kivivén Réthi uramot ő kegyelmét, elhiszem kegyelmes uram, ő 
kegyelme is referál szóval mindeneket az nagyságod méltóságos 
személye előtt. Az magyarországi adóról való athuame megadá
sát is minemű hüttel mondá az vezér ő nagysága hogy bizonyo
son meg leszen adva, csak az 20 ezer tallért küldje be nagysá
god az erdélyi ötezer aranynyal együtt (mivel az athnamét 
azután szokták kiadni, hogy az dolog jó végben megyen), nagy
ságodnak kegyelmes uram azt is bőséggel referálhatja Réthi 
uram ő kegyelme.

Kegyelmes uram, instructiómban nagyságod kegyelmesen 
parancsol az ország ittbenn való házának építése felől. Kegyel
mes [uram], az építés itt valóban kévántatnék, mert alatt az 
istálló falai ki kezdettek dőlni, az kőrakásán sok helyt általiát
hatni, mivelhogy kihullottak az kövei. Mivel pedig kegyelmes 
uram az házak az istállókon állanak, két háznak az fala olha- 
nyatlott, be kezd dőlni az tenger felé; az házak fedelén való 
cserepek is egy nehány helyt elhullottak, az cső befoly az há
zakba, az házak padlása is megrothadott s helyukadott egy 
nehány helyen; az házakot az minemű téglákkal padimentomoz- 
ták volt, három házból mind elromlott s kihullott az tóglázás. 
Kegyelmes uram, nagyságod kegyelmessége, mit parancsol felőle 
nagyságod. Úgy értem kegyelmes uram, hogy Szalánczi uramék 
ő kegyelmek megalkudtak volt az elmúlt esztendőben az kőmíes- 
sel, hogy mindezeket megépítse, melyet Réthi uram s Száva uram 
ő kegyelme az nagyságod méltóságos személye előtt megmond
hat, xígy értem kegyelmes uram, hogy ötezer oszporát igírtek volt 
ő kegyelmek az kőmívesnek, hogy mcgfoldozzák mindenütt az 
hol fogyatkozás vagyon, nagyságodnak értésére adták volt ő 
kegyelmek, azután nagyságod semmit nem parancsolt felőle. 
Immár nagyságod kegyelmes uram mit parancsol róla, az nagy
ságod bölcs itíletiben áll.

Az sólymokban kegyelmes uram még huszonegy vagyon, 
azok most jók volnának, csak ezután lenne az mit ennének, az 
nyavalyás solymárok minden pénzeket elköltötték, kölcsön is 
vettek immár egy nehány tallért; ketten maradtak volt az soly
márok ittbenn, most kegyelmes uram az is kiment az egyik, hogy 
az másiknak valami kevés pénzt küldliessen ide he, hogy az 
sólymoknak vehessen enni valót, mert maga az solymár magának
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enni valót mégis inkább kaphat, mivel kegyelmes uram nekünk 
is adnak néha afféle rossz vajat s riskását s neki is jutott abban.

Kegyelmes uram, nagyságodnak alázatoson írhatom, hogy 
az vezér ő nagysága ina úgymint 21. hivatván minket Réti uram
mal, Száva urammal együtt, Réthi uramot ő kegyelmét megkaf- 
tányozá az vezér ő nagysága, nagyságodnak írt levelét Réthi 
uram kezéhez adván elsőben az vezér, annakutánna úgy adata 
Száva uram kéziben. Az levél mellett kegyelmes uram szóval is 
izene nagyságodnak az vezér ő nagysága, Réthi uram ő kegyelme 
s Száva Mihály uram szóval is referálják, elhiszem, nagyságod 
méltóságos személye előtt.

Nagyságod kegyelmes uram parancsolt volt Száva uram
nak nyusztláb s hijozláb béllések felől, ott voltam kegyelmes 
uram magam is, az mikor megalkuvók Száva uram, három 
nyusztláb béllést, három hiuzláb béllést vön Száva uram tall. 
125 egyiket, mely teszen tall. 700 és ötven tallért =  tall, nyol- 
czadfél száz, az aga lön kezes az szőcsöknek, az bélléseket ke
gyelmes uram Száva uram kezéhez adák. Az úristen sat. Datum 
Constantinopoli die 21. Maji, anno 1647.

Nagyságod alázatos szolgája
Gyárffás Ferencz m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

Ereded Bat tliyán v-könyvtár 5. IV. 5. 186.

IV. 1647. dec  zeni  b é r  10.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, Szobiakon lakó Mehemed zaim aga vezér 

ő nagysága bujurdiát hozván 2-da praesentis híva engemet vezér 
eleibe. Nem adatván elébb alkolmatosság 7-ma praesentis men
tünk be az vezér ő nagysága eleibe Zülfikár agával együtt; ott 
az vezér előtt beadván Mehemed zaim az budai vezér Murtazán 
passa levelét, melyet írt volt az zaim mellett, az vezér ő nagysága 
maga elolvasá s kérdő én tőlem, hogy: miért nem adja meg az 
urad ennek az zaimnak igazságát, holott hatalmas császár ennek 
adta, jó levelek is vagyon ró la; azelőtti vezér is megírta volt az 
uradnak, hogy megadja ennek igazságát s miért nem adja meg ? 
Kegyelmes uram én azt mondáin, hogy abban az dologban én 
semmit nem tudok, mert más kapikiha volt ittbenn, annak itt 
lételekor ha mint volt is az dolog, én azt nem tudom. Az vezér ő 
nagysága azt parancsolá, hogy megfizessünk az zaimnak, azért 
vagyon ittbenn követ s kapikiha, hogy megfizessék az mit az 
urok nem akar megfizetni. Kegyelmes uram, az vezérnek azon 
instálék, hogy mivel ez dologban ón semmit nem tudtam, hadd 
írhassam meg én is nagyságodnak. Az zaim is nem contendála
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ez ellen, és így engede az vezér arra való üdőt, hogy sietséggel 
megírjam, postától küldjem el az levelet, nagyságodnak kegyel
mes uram értésére adjam, hogy contentálja nagyságod ezt az 
záimot mentői hamarább, mert egy ideig itt leszen az zaim, bizo
nyos választ vár az contentatióról. Ha nagyságod kegyelmes 
uram contentálja s hamar választ ír az zaimnak, elvárja három 
vagy legtovább négy hétig, s ha akkorra nagyságod választ nem 
ír, az követúr ő kegyelme s én fizessem meg, mert az zaim hatal
mas császár végvárabeli vitéz lévén, el kell menni hazájába. 
Ezzel jövénk ki az vezér elől. Kegyelmes uram, másod nap reg
gel ide jővén az a Mellemet zaim törökül in scriptis adá kezem
hez az ő kévánságit, én is mindjárt elmenék Ziilfikár agához, az 
aga interpretálván magyarul az mint dictálta, én is leírtam, ezen 
levelemben includálván kegyelmes uram nagyságodnak kiküldöt
tem, melyből nagyságod kegyelmes uram megláthatja, mit akar
jon az zaim. I tt az szállásomon beszóló kegyelmes uram ez a 
Mehemed zaim aga, hogy nagyságodot ezelőtt az mikor megta
lálta volt ezen dolog felől, akkor nagyságod kegyelmes uram jó 
válaszszal bocsátotta volt, ilyennel kegyelmes uram, hogy nagy
ságod parancsol az nagy-létaiaknak, hogy szolgáljanak s adójo- 
kat bevigyék Mehemed zaim agának három vagy négy hét alatt. 
Ezt várván egy ideig az zaim, hogy nem cselekedjék az nagy- 
létaiak, nagyságodot kegyelmes uram ujobban requirálta levele 
által, s arra az levelére semmi válaszsza nem lő tt; azután az 
nagy-létaiaknak is írt levelet, oda küldötte nekik, azok kegyelmes 
uram azt írták neki, hogy ők be nem mennek Szolnokra, mert 
nagyságod ígérte kegyelmességét, hogy gondjokat viseli. Kegyel
mes uram, íbrányi Mihály uram ő kegyelme levele is vagyon 
az zaimnál, melybe ő kegyelme azt írta volt, hogy noha keve
sen vannak az nagy-létaiak, mégis megadják annuatim az 
ötven forintot, ha levelet ad róla az zaim, hogy ezután nem 
neveli sanezokot, hanem contentus leszen az ötven forint summá
val ; azt is pedig ne kévánja az zaim, hogy az paraszt-emberek 
vigyék be Szolnokra az summát, hanem más helyre, hódlott 
faluba küldje emberét, annak kezéhez adják az summát, az vigye 
be Szolnokra s adja az zaim kezéhez. Kegyelmes uram, azt az 
levelet látván az zaimnál sokat beszéltem vélle, azt állattam én, 
hogy nagyságod igen jól cselekedett volna vélle, hogy az ötven 
forintot megadatta volna, nagyságod neki, contentusnak kellett 
volna lenni azzal, mert azelőtti török urok az ki volt, annak sem 
adtak többet ötven forintnál. Erre azt monda az zaim énnekem, 
hogy nagyságod szolgája volt Musztafa csausz, nagyságod tet
szése volt mit· akart adni neki, de ő annyit kóván, az mennyit 
Musztafa csausznak adtak akkor, mikor Szolnokon lakott, nin
csen is neki feje, hogy kevesbet elvenne s hatalmas császár
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jószága jövedelmét kevesítse. Kegyelmes uram nekem ezt is 
monda az zaim, hogy ha nagyságod ide azt írná neki, hogy nagy
ságod megparancsolta az nagy-létaiaknak, beszerményieknek, 
hereieknek, hogy az ő igazságát, jószága summáját megadják s 
azok nem akarnák contentálni, leszen ő neki abban módja, meg 
tudja azokon venni az ő igazságát. Könyörgök azon igen aláza
toson nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, természet szerént 
való fejedelmemnek, nagyságod kegyelmes uram mentői hamarább 
írjon választ az zaimnak, avagy az követúrnak ő kegyelmének s 
nekem is parancsoljon úgy felőle, hogy tudjuk jó véggel hagyni, 
ne gyaláztassunk ez miatt is, mert az mikor az vezér előtt vol
tunk vélle együtt, ha akkor nem animál vala az zaim annak, 
hogy nagyságodnak megírjam, az vezér ő nagysága nem enged 
vala annyi üdéit, hogy nagyságodnak kegyelmes uram értésire 
adhassam, hanem hogy megfizessük az zaimnak az követúrral ő 
kegyelmével együtt. Ez vala kegyelmes uram az vezér parancso
latja, ezután is mi gyalázódunk az követúrral o kegyelmével ez 
-dolog miatt, ha nagyságod kegyelmes uram jó választ hamar nem 
ad az zaimnak, mert sokan vannak fautori, az vezér ő nagysága 
is jó akarója, elhiszi szavát, mivelhogy az végekből írtak mellette. 
Kegyelmes uram, úgy értém ettől az zaimtól, hogy ő neki egy 
atyjafia is vagyon, az ki megtalálta volt nagyságodot hét vagy 
nyolcz falujának he nem hódlása felől, nagyságod kegyelmes 
uram igírte volt kegyelmességét annak is, hogy parancsol azok
nak az falubelieknek, hogy behódoljanak, mind eddig is be nem 
adták adajokat; az a török is megindult volt ezzel az zaimmal 
együtt, megbetegedvén útjában maradott el, eddig ha meggyó
gyult, az is beérkezik hamar, az miatt is sok búsulásunk leszen.

Az bosznaszaráji jancsárok kegyelmes uram kimentek in
nen, hatalmas császár s az vezér ő nagysága levele nálok, jött 
volt ide az szállásomra az egyik (hogy beszéljen én velem), mi
kor ki akartak indulni, én az passa kapuján voltam akkor, 
azután nem szólottám véllek, nem tudom bizonyoson, mire való 
leveleket extraháltak. Az elméjek ott jár vala azelőtt, hogy 
kereskedő árus embereket tartsanak meg ők is az török földön, 
az kik nagyságod ditiójából valók lesznek.

Kegyelmes uram, itt való állapatunk minekünk napról 
napra nehezedik, hain az nevünk, magyarul annyit teszen mint 
áruló. Kegyelmes urain én liertelen való szerencsétlenségtől 
félek, ha hamar kedveket nem keressük, annyira vagyon állapa
tunk kegyelmes uram, hogy ha mikor passa kapujára megyek, 
úgy néznek mint az farkas az bárányt, csak egy hitvány lovász 
is gyaláz bennünket, edclég is oltalmazott isten csudálatoson 
tőlök, szemembe mondják kegyelmes uram, hogy nem engedik 
soká ilyen csendesen alunnunk, felnyitják szemünket.
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Kegyelmes uram, Fogarasi uramtól kiküldött levelemben 
alázatos írásom által könyörgöttem volt nagyságodnak innen 
való kiszabadulásom felől. Nagyságodnak mint kegyelmes uram
nak, természet szerént való fejedelmemnek igen alázatoson könyör- 
gök azon, legyen kegyelmes tekinteti méltó könyörgésemre, no 
keletkezzék rólam · nagyságod, ha az úristen életemet megma- 
rasztja az nagyságod szolgalatjára, igyekezem kegyelmes uram 
én is kicsiny állapatom szerént nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak, természet szerónt való fejedelmemnek igaz alázatos 
hűséggel szolgálni. Az úristen sat. Datum Constantinopoli die 
10. mensis Decembris, anno 1647.

Nagyságod alázatos szolgája
Gyár Has Ferenc/ m. p.

Czím : a  szokott a fejedelemnek.

A fejedelem  fö ljeyyzcse : 3. Ia n u a rii Sárospatak  1648.

E redeti JJa ttliy án y -k tá r ó. IV. 5. Ifii).

V. 1648. j a n u á r  29.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, die 14. praesentis Ianuarii alázatoson 

írt levelemben is jelentettem volt nagyságodnak, hogy az szol- 
naki Mehetned zaim gyakran sollicitálja az vezért ő nagyságát 
az nagy-lótaiakkal való dolog felől, mit kévánjon Nagyiéta, Po
rod és Bere állapatjáról, nagyságodnak kegyelmes uram alázatos 
írásom által értésére adtam volt. Fjabban bujurdit hozván rám, 
az iidőtől fogva kevés napja múlt, hogy az vezér divarijába alá 
nem mentem volna. Az elmúlt szerdán úgymint die 22. praesen
tis hivata be az vezér ő nagysága abba az házába, az hol belső- 
divän leszen, kérdé az vezér ő nagysága, hogy ha jött-e válasz 
valami írásomra nagyságodtól azokra, az minemű dolgok felől 
parancsolt volt mind az követnek s mind énnekem hogy írjunk 
nagyságodnak. Kegyelmes uram, én mondám, hogy nem jött 
semmi válasz, mert ha mit parancsolt volna nagyságod énnekem, 
én ő nagyságának értésére adtam volna. Az szolnaki töröknek 
mondá az vezér ő nagysága, hogy mégis várakozzék egy nehány 
nap, tálára jő valami válasz ; ha pedig válasz nem jőne is, gondja 
leszen rá, az mint azelőtt is megmondotta. Mi kijövünk az szol
naki törökkel együtt az vezér elől, Zülfikár aga beumarada. 
Azután hamar hivatá az vezér ő nagysága az budai vezér tiháját, 
az budai vezér küldötte leveleket oda adta az tihaja az vezérnek 
ő nagyságának. Mondotta az vezér Zülfikár agának, hogy: nagy 
dolog, hogy nektek semmi dolgotokról nem jő válasz, avagy ha 
jő is, talárn nekem nem mondjátok meg igazán; negyven napja,
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hogy Áli csausz innen elment vala az nímet császár postájával, 
Komáromig késérte, onnan tért vissza, az komáromi kapitántól 
leveleket hozott az budai vezérnek, az budai vezértől is leveleket 
hozott nekem, Erdély közelb volna annál, onnan mégsem jő vá
lasz semmi dologról, talám az követ s kapikiha nem írták meg 
igazán, az mit nekik parancsoltam. Az aga mondotta, hogy: 
nagyságos uram, megírta volt igazán mind követ, mind kapitiha, 
ha válasz jött volna, nagyságodnak azt is igazán értésére adták 
volna. Züífikár aga is kijőve az vezér házából nagy búsulással. 
Azután való nap jó reggel menék az agához kegyelmes uram, 
az aga azt mondá nekem, hogy ha nagyságod tavaszig megküldi 
az húszezer tallér ajándékot, az erdélyi adót is éppen, alkol- 
matos ideje leszen nagyságodnak hatalmas császárhoz való enge
delmességének megmutatásában. Ha pedig nagyságod kegyelmes 
uram nem akarja kedvét keresni hatalmas császárnak, nem 
hagyja ő felsége is könnyen az maga igazságát, nem is szenvedi 
sokáig.

Kegyelmes uram, itt az hadra igen készülnek, az hajókat 
mindennap készítik. Pazli passa, az ki kapítán passa volt az 
elmúlt esztendőben, az elmúlt hétfőn úgymint die 27. praesentis 
ment ki innen nagy apparátussal, sok szolgákkal, vezetéklovak, 
tevékkel, szekerekkel; azt mondják felőle az kik látták, hogy 
sok üdőtől fogva olyan állapattal ki nem ment innen hadra egy 
vezér is. Most Fazli passa Vramellybe megyen, egy ideig ott 
mulat, az ott való vitézlő rendet mustrálja, készíti őköt hadi ex- 
peditióhoz ; több hadakot is vár oda, kikkel meg akar indulni; 
hova induljon s menjen onnan kegyelmes uram, azt nem tudom. 
Ibrahim passa Anadolba megyen az ott való hadaknak készíté
sire és egybegyüttésire. Murtaza passa, az ki Budáról bejöve, 
babilloniai passaságot adták neki, megindult innen; azzal biz
tatták, hogy Musza passát (az kinek az babilloniai passaságot 
adták volt) visszahozzák, Murtaza passa menjen az babilloniai 
passaságra; az minap utánna küldöttek, hogy Murtaza passát 
visszahozzák, magára vigyázván elszaladott; hoztak egy fejet 
vissza, de azt mondják, hogy nem az Murtaza passa feje ; az mi 
javai ittbenn voltak, mindenit elhordották császár számára; az 
atyjafia is Züífikár passa fogva vagyon, minden javait elvötték. 
Kegyelmes uram, az tengeren túl az mely csilali támadott volt 
Hajdar Ogli, az hada, az mi kevés volt, el nem oszlott, még mel
lette vannak. Az havasalföldi követ s kapitiha egy nehány hétig 
detentióban valának, most szabadon vannak, az vezért ő nagysá
gát complacálták; reménségek az, hogy ezután nem adnak 
béllést.

Kegyelmes uram, az sólymokban még 16 vagyon. Az mely 
madarász niellettek vagyon, annak csak egy pénze is nincsen,
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mert az solymárok nem küldenek onnan kívül egy pénzt is neki ; 
az üdvezült követúr az vezérek pénzéből adott volt hét vagy 
nyolcz tallért kölcsön neki, azt elköltötte, az sólymoknak s ma
gának is enni valót vött vélle; most is kérne kölcsön abból az 
vezérek pénzéből kegyelmes uram, én nem merek adni; az kö
vetúr halála után én tartottam étellel, noha nekem is csak néha- 
néha adnak praebendát, az mit adnak is, az is rossz, semmire 
való, az mint nagyságodnak kegyelmes uram azelőtt is alázatos 
írásom által értésire adtam volt. Az vezérnek ő nagyságának 
supplicálnék felőle, hogy parancsolna az praebendának megadása 
felől, de nem merem búsítani, attól lélek kegyelmes uram, hogy 
nekem is olyan válaszom leszen, mint az üdvezült követúrnak 
lőtt vala az tefterdártól, azt izente vala az tefterdár az követ
úrnak, hogy azt csudálja, hogy pénzt kéret, eddóg sem kellett 
volna adni, holott többet adnak nekünk annál, az mit nagyságod 
hatalmas császárnak küld.

Az én állapatom kegyelmes uram az miben vagyon, félel
mes, gyalázatos élettel elegyes; mint leszen exitussá, csak az 
úristen tudja. Nagyságodot kegyelmes uram egy néhányszor bú- 
sítottam alázatos írásom által innen való kiszabadulásom felől.. 
Vezérelje az úristen nagyságodot kegyelmes uram minden idves- 
séges dolgoknak dicsíretesen való végbevitelire, éltesse ő felsége 
nagyságodot nagy nevének dicsőségire, az hazának örömére s 
megmaradására sokáig. Datum Oonstantinopoli die 29. Ianuarii, 
anno 1648.

Nagyságod alázatos szolgája
Gyárffás Eerencz m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

líákóczy följegyzése : 22. Februarii in arce nostra Enyed délest
órakor.

Eredeti Batthyány-ktár 5. IV. 5. ‘203.

2



1647. f e b r u á  r—m á r c z i u s.
Kövössy István budai követsége.

I. 1647. f e b r u á r  26.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum sat. Isten ő fel

sége sat.
Az mint mind az (időnek rút alkolmatlansága, mind az 

felette nehéz útnak mivolta s mind penig az lovaknak jó módjá
val való hozások engedé kegyelmes uram, én az estve érkezem 
bé ide Budára, istennek hála, békével és minden kár nékűl, most 
immár készülvén az lovak festésekhez, melyet mihelyt elvégezte
tek, audientiára mindjárást felmegyek.

Az mi kegyelmes uram az ide való állapatot illeti, semmi 
oly seriumot, mely felől nagyságodat kegyelmes uram alázatoson 
tudósíthatnám, még nem értettem. Látom és hallom azt bizonyo
son, hogy ide Budára most kiváltképpen valóban hajtatik az 
haszon, mely hogy húsosabb legyen, most Szolnokban még csak 
bék sincsen, hanem egy mellette való gyermeknek conferálván 
az vezér az ottvaló békséget, (hogy már) maga szolgája vagyon 
az tisztben és az percipiálja az hasznot. Az Tiszán innét penig 
kegyelmes uram kiváltképpen nagy ravások vagyon az szegény
ségnek. Az lippaiak, gyulaiak régen itt vártak kegyelmes uram, 
az gyulaiakat Szolnokon innét félmélyfölddel találván haza 
menő útjokból viszont visszatérőnek velem és most itt vannak.

Az elmúlt napokban kegyelmes uram itt az alsó várasban 
történt ilyen dolog, hogy egy emir Ali bék nevő nevezetes főem
bert, ki csak nemrégen is váczi bék volt és az rabokhoz kegyet
len, egy pribék, két rabból álló és egy török szolgájával meg
ölvén minden javait, igen gazdag is lóvén, az fejével és jobb kezé
vel együtt Tatában vitték ki, és az feje most is karóban ott 
vagyon, kit örömest kiváltanának, de az ő kegyetlenségeért még 
ki nem vehették. Az esztergami bék is, az ki Kéri .Tános rabja 
volt és Tardoskeddet ezelőtt egy nehány esztendővel elrablotta 
volt, Musztája (így) bék sebbe fekszik az csavargók czombját 
átallővén. I tt kegyelmes uram viszont Ali csausz az tolmács



896 BEKE ÉS b Ar ABÁS.

levonván az német Húszain csauszról, és igen kedves is az mos
tani vezérnél.

/

Úgy hiszem kegyelmes uram, eddig nyilván vagyon nagy
ságodnál, az szolnoki eming mint járt Nádudvarnál Német 
Márton által, mely emingnek lovait és egyéb egyetmássát, az 
mint maga mondja, harmadfél száz tallér érő javát vitte el 
Német Márton, s magokat is mind levágták volna, ha az íszent- 
egyházban nem értenek (!) volna és Lente Dávid is nem érkezett 
volna. Ügy vagyon kegyelmes uram, hogy az eming, a bizony 
dolog, hogy nem hír nékűl jött ki, mert a bekkel íratott Lente 
Dávidnak felőle, hogy gonoszra ne ítéljék s ne is nehezteljék, 
mert csak maga jószága látogatására megyen ki. Mely levelet 
Ibráni uramnak küldvén Lente Dávid, otthon létemben magam
nak is mutatta ő kegyelme. Mindazonátal hogy megijesztették 
kegyelmes uram őket, az igen jól esett, mert Fekete Péter halálá
tól fogva ott Nádudvaron eming nem volt; de hogy megfosztották 
őket, ennek nem kellett volna lenni, mivel Szolnokban kezdte el 
kegyelmes uram az eming az panaszt és velem együtt jővén ide 
is Budára, az úton is mind eddig panaszolkodott, tudom bizo
nyoson, itt is nem mível egyebet, többi között azt causálván 
kegyelmes uram benne, hogy az míg az magyarországi határ 
kezünknél nem volt, mind azzal biztattuk őköt, hogy ha az is 
kezünknél lenne, onnét aztán semmi bántódások ő nékiek nem 
lenne. Nagyságod kegyelmes jó akaratja azért, nagyságod 
kegyelmesen parancsolná meg Német Mártonnak, egyetmá.ssokat 
adná meg. Tartsa meg isten sat. Ex Buda die 26. Februa
rii, 1647.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitor humilis 

Stephanus Keó'rössy τη. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

liákóczy följegyzése : 10. Martii Déva.

Eredeti Batthyány-ktár .1. IV. 5. 192.

II. 1647. m á r c z i u s  8.
Illustrissime princeps sat. Servitiorum sat. Isten ő fel

sége sat.
Ennekelőtte való levelemben utam és idehe való érkezésem 

felől nagyságodat alázatoson tudósítván, most részént kegyelmes 
uram akarám nagyságodat tudósítanom, hogy én die 1. praesen
tis Martii lók szemben mind az vezérrel ő nagyságával s mind 
az kihaja békkel sok idegen végbeli törököknek jelenlétekben, 
az derék divanjában az vezérnek, salutálván ő nagyságát, a
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mint tudtam, nagyságod nevével, ájándékját és mind az két nagy
ságod méltóságos leveleit praesentálván neki. Die 3. éjjel 7 óra
kor viszont kegyelmes uram csak az kihaja bék és rézeffendi 
praesentiájokban audientiam lévén 11 órakor jöttem alá tűle. 
Győzné isten előszámlálni kegyelmes uram számtalan disputa- 
tióit és vexatióit nemcsak az elébbeni birodalmáról is nagysá
godnak, de az magyarországi vármegyékben való hódoltságról 
és az egész végbelieknek (az kik régen ide be való érkezésem
nek előtte ide begyűltenek volt) sűrű panaszolkodásokról, és 
egy igen-igen régi regestumot hozatván elő, abból sok falukat, 
sőt még Mező-Petrit is kezdette vala emlegetni, hogy hatalmas 
császár jószága volna, és az az írás is szultán Szulimán atna- 
méja volna; sőt még olyant is olvastata ki kegyelmes uram 
belőle, hogy az volt volna az kötés, hogyha valamely rabok az 
török birodalomból akármennyi jóval szabadulnának is el, min
denestül fogva tartoznak visszaadni. Az írást azért kegyelmes 
uram megmutogatván néki, hogy az csak name és nem atnarne, 
mivel szultán Szulimán idejétűl fogva minden atnamék minálunk 
betűről betűre megvannak, de abban csak emlékezet sincsen 
aféléről, hanem az atnamék csak arra néznek, hogy minket ő 
hatalmasságok szabadságiakban és törvényünkben megtartanak. 
Az mi az magyarországi vármegyékben való hódoltságot illeti 
penig, ezt mondám néki, minthogy ezelőtt erről szó nem volt, 
énnekem arról nagyságod semmit nem is parancsolt, hanem azok 
felől, az mely faluknak az nevek, kik felől az könyvekben, az kit 
hoztam, írás vagyon, azoknak orvoslásokért bocsátott nagyságod 
hatalmas császárunk parancsolatjára és az ő nagysága írására 
nézve. Mely felől kegyelmes uram iteratis vicibus azt kérdé 
tűlem, hogy reá felelek-e erre, hogyha afelől mit végez velem, 
megállja nagyságod. Melyre én reá feleltem kegyelmes uram. 
Azt kérdé azért aztán: hát micsoda volna az oda való hódoltság 
felől az uradnak kévánsága. Melyeket kegyelmes uram hét kar
ban állattam aztán lenni, melyek ezek: elsőben, hogy az szegény
ségnek felvert sanczok redeáljon az régi sanczokra, az szerént 
császár adaja, bék ajándékja és egyéb is minden. 2-do hogy az 
mely helyek sanczot adnak, ne szolgáljanak; ha szolgálnak, san- 
czot ne adjanak. 3-tio ha valamely latrot valamely szegény 
ember megöl avagy mégis maga oltalmában avagy magistratus 
rea küldvén, s meg nem adja magát s megtalálják ölni, ne tar
tozzék az szegény falu, kinek határán ezféle történnék, senkinek 
semmit fizetni. 4-to az véghetetlen sok birságlások felől is ren
delne ő nagysága valami jót, mert ez pusztítja egyik el az sze
gény embert. 5-to hogy az végbeli kapitányok hírek nékűl ne 
járjanak ki az szpahiák és az szegénységen ne dorbézoljanak, 
ne dőzsöljenek s ne tánczoljanak magyar módra az szegény
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emberek feleségével az szegény ember keservesen nézvén. 6-to 
ha valamely helybűi az szegény ember kibontakozik és alább 
megyen az török földére, hogy azoknak summájokat az falun is 
megvegye, és az hova fut, ott is azon emberen az elébbi szpa- 
hiája megvegye, egy húson két bőrt vévén, az igazsággal igen 
ellenkezik: annak okáért az se légyen. 7-mo hogy az latroktól 
eltolvajlott és elorzott marhák után járó emberek mindenütt az 
végekben is, valahol akarják, szabadoson kereskedhessenek és 
senki őket ne bántsa. Hogy nagyságodat kegyelmes uram sok 
szóval ne terheljem, mind reá igíré ezekre magát ő nagysága 
három ízben is. Immár nem tudom, mint adja az úristen végét, 
mivel úgy értem, az egri panaszló törökök is útban vannak, és 
azonkivől is nem kicsin búsulásom és akadályom vagyon; annak- 
felette nemcsak egy ilyen együgyű, de három nagy elméjű embe
reket is megfárasztott volna itt ez a dolog. Az nagy sok inqui- 
sitiót most fordittatom kegyelmes uram. Tartsa isten sat. Ex 
Buda 8. Martii, 1647.

Illustrissimae vestrae celsitudinis
servitor humilis 

Stephanus Keőrössy m. p.
Czím : a szokott a fejedelemnek.

A fejedelem följegyzése : 21. Martii Albae Iuliae 1647.

Eredeti Battliyány-ktár 5. IV. 5. 190.

III. 1647. m á r c z i u s  21.
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak életemig való alá

zatos szolgálatomat ajánlom. Az úristen minden üdvösséges lelki, 
testi jókkal megáldván nagyságodat, adjon hosszú ideiglen való 
boldog guberniumot nagyságodnak.

Akarám nagyságodat kegyelmes uram alázatosan tudósí
tanom, hogy az estve érkezém meg házamhoz, és ha az úristen 
megengedi, ez héten valami kevés dispositióm lévén házamnál, 
ez jövő hétfőn reggel megindulván nagyságodhoz sietek alázato
son mennem.

Az mi kegyelmes uram budai útamra nézendő dolgokat 
illeti, az resolutio mind jó, ha az effectuatio is úgy lenne, de 
annak az embernek én szavaiban sok mutatiót tapasztalván, vé
lekedem felőle, melyet mindazonáltal az úristen jó véggel is 
áldhatja meg az nagyságod kévánságit, melyről, isten nagysá
godhoz vezérelvén, bővebben szólok, vexatióm felettébb sok lé
vén. És valamikről nagyságod kegyelmes uram kegyelmesen 
oretenus instruált vala, azok igen bőségesen occurálának. Felette 
nagy készülettel vannak s nemcsak az fizetett és szpahiaság ren-
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divel, hanem az zsoldost is igen fogadják Jadrát akarván meg- 
szállani, mely bizonyos is, sőt bizony félő kegyelmes uram, hogy 
ha igaz leszen az vezér szava, tatárt is ne hozzanak ki Budához, 
hogy az császár részéről Horvátország felől meg ne segíthessék, 
mivel ilyent hittenek el, kiről énvelem nem keveset beszéllett az 
vezér. Adja az úristen, hogy nagyságtokat kegyelmes uram az én 
kegyelmes asszonyommal együtt láthassam boldog állapatban. 
Datum ex Yárad die 21. Martii, anno 1647.

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája míg él
Keőrössy István m. p.

Czím : Az én kegyelmes uramnak, az méltóságos erdélyi fejedelemnek 
adassék ez levelem hamarsággal.

Eredeti B attliyány-ktár 5. IV. 5. 179.

Pótlék Gyárfás Ferencz kapitihaságához.

I. 1648. a u g u s z t u s  17.

Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, ezelőtt öt nappal írt levelem által aláza

toson adtam volt nagyságodnak értésére, hogy az fővezér ő nagy
sága akaratja az, hogy levelet küldjön nagyságodnak, minden 
nap alámentem kegyelmes uram az divänba (noha igen nyava
lyás beteges állapattal töltöm időmöt), ma is reggel mentem 
vezér udvarába, az vezér ő nagysága 11 órakor jőve ki császár 
divanjából, az cancellarius is oda jővén bemene az vezér házába, 
Zülfikár aga is bemene az cancellariushoz, kérdette az aga, hogy 
ha készen vagyon-e az nagyságodnak kiküldendő levél, mert 
mindennap azt várjuk ? Az cancellarius azt mondotta kegyelmes 
uram, hogy készen vagyon az levél, de az vezérnek olyan taná
csot adtak, hogy most ne küldje ki nagyságodnak, mert az ka- 
pucsi passa is még nem jött haza az ki nagyságodhoz ment volt; 
ha az császárság, · vezérség változott is az kapucsi passa kime
nése után, most is ugyanazon az parancsolat, hogy az két eszten
dőre való adót éppen úgy küldje be nagyságod az bajramra, az 
mint hatalmas szultán Ibrahim császár megparancsolta volt, az 
Magyarországról való húsz ezer tallért is küldje be nagyságod; 
ha nagyságod kegyelmes uram engedelmességet mutat az portá
hoz s megküldi nagyságod az igazságot hatalmas császár paran
csolatja szerént, ezután is nem leszen késő az vezér ő nagysága 
levelét kivinni nagyságodhoz; ha pedig nágyságod kegyelmes 
uram mégis engedetlenkedik, azt is eszébe veheti az porta abból,

57*
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az minemű választ az kapucsi passa által teszen nagyságod. 
Kegyelmes uram, minden emberek jő exitussát reménlik ez mos
tani változásnak, én pedig szomorúan töltöm időmöt, mert látom 
kegyelmes uram Zülfikár agának kedvetlen állapatját; ma is 
mondá az aga, bogy ha találna, kérne kölcsön kétszáz tallért, 
az itt való kupáknak is ketteit adnók oda az vezérnek ő nagy
ságának az kétszáz tallérral együtt, ne gyalázatoskodnánk. Ke
gyelmes uram, én azt mondám az agának, hogy ha készen volna 
is az kétszáz tallér, én nem merném az kupákot oda adni, én 
alázatos írásom által értésére adom nagyságodnak, onnan kivűl 
is küldhet nagyságod ajándokot, ha nagyságod kegyelmes tet
szése leszen. Kegyelmes uram, ma is lön szó felőle, hogy negy
venkét napja múlt el az kapucsi passa elmenésének, az időtől 
fogva semmi választ nem tött nagyságod, az adó behozásának 
is semmi híre nincsen, én olyan választ töttem kegyelmes uram, 
hogy még ez ideig nem volt késő, mert nagyságod kegyelmes 
uram magyarországi jószági látogatására ment volt ki, ott is 
nagyságod nem mulat, elhittem, hogy immár hamar jő hírünk 
minden dolgokról.

Kegyelmes uram, audientiám mikor leszen az vezér előtt, 
azt nem tudom, az mostani vezér kihájával esmeretségem nin
csen kegyelmes uram, mert az több kapikihák is ajándok-adással 
esmerkedtek vélle, elhittem, én tőlem is azt várná; nem olyan 
természetű ember vala kegyelmes uram az másik vezér kihája, 
mint ez mostani vezér kihája, az másik vezér kihája ha közel 
látott az házához, behívott, böcsűlettel leültetett az házában.

Kegyelmes uram, az ifjú császárt tegnap vitték volt ki az 
szent János mecsetéhez, nyolcz órakor hozák be az drinápolyi 
kapun. Az úristen sat. Datum Oonstantinopoli die 17. Augusti, 
anno 1648.

Nagyságodnak alázatos szolgája
G-yárffás Ferencz m. p.

Czírn: a szokott a fejedelemnek.

Rákóczy f'öljegyzése : 9. Septembris in tennis Szeutlászlóbánya 648.

Eredeti orsz. ltár Lymbus III. sor. XVII es.

II. 1648. o k t ó b e r  12.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, ez alkolmatossággal az itt való állapa- 

tokat így adhatom alázatoson értésére nagyságodnak: az havas- 
alföldi s moldvai adót tegnap hozták s adták be hatalmas csá
szárnak, az adó mellett az mely bojérek voltak, azokat megkaf- 
táuyozván böcsűlettel jöttek ki császár udvarából. Az moldvai
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adóval Jorga posztelnik jött b e ; az havasalföldi adóval nem jött 
egyéb követ, hanem kapitán Kerzte, ő marad ittbenn kapikiha- 
ságra is más bojérral együtt, az mely kapikihák ittbenn voltak, 
azok kimennek; úgy értem kegyelmes uram, hogy az moldovai 
vajda is más kapikihát küldött azelőtti kapikiha Paolaki he
lyében.

Kegyelmes uram, tegnap s ma is alámentem vezér divän- 
jába én is, kiváltképpen azért, hogy szólhassak az bojárokkal, 
az kik esmernek engemet is, kérdezék én tőlem az törökök: mi
kor érkezik be az erdélyi adó? Azt mondottam kegyelmes 
uram, hogy én úgy tudom, hogy ez ideig megindultak vélle, most 
útban vagyon; az itt való emberek csodálkoznak azon, hogy ez 
ideig semmi bizonyos hír nincsen az adó felől, kegyelmes uram, 
ha egy hét alatt valami bizonyos hírünk nem érkezik az adó 
állapatjáról, azután nem tudok mit mondani előttök, mivel nem is 
hiszik mindenik szómat, annyira vagyon az állapat.

Kandia állapatjáról egyéb bírt nem mondanak kegyelmes 
uram, az mit ezelőtt nagyságodnak alázatoson értésére adtam. 
Az tatárok hogy felmentek Lengyelországra, azt bizonyosan be
szélik. Fazli passa ezen az nyáron Azáknál volt, az elmúlt héten 
jött meg, most harmadik vezér, olyan hír vagyon felőle kegyel
mes uram, hogy ha ez mostani fővezér állapatja megváltoznék, 
Fazli passát fognák fővezérré tenni. Kegyelmes uram, az lengyel 
internuncius még el nem ment, az bajramig nem expediálják, az 
bajram die 18. praesentis leszen. Az muszka követ is még itt 
vagyon. Kegyelmes uram, itt az pestis igen uralkodik mindenféle 
nemzetségen, az mi szomszédink házait üresen hagyta egy ne
hány helyen. Az úristen sat. Datum Constantinopoli die 12. men
sis Octobris, anno 1648.

Nagyságodnak igen alázatos beteges szolgája
Gyárífás Ferencz.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

II .  Rákóczy följegyzése : 30. Octobris 1648. Albae, va jda  postá ja .

Eredeti orsz. Ital· Lymbus III. sor. XVII. cs.

III. 1648. o k t ó b e r  24.
Illustrissime ac celsissime princeps sat. Servitiorum sat. 

Az úristen nagyságodat kegyelmes uram szent lelke által vigasz
talja sat.

Kegyelmes uram, az havasalföldi vajda ő nagysága kala- 
rássi érkezvén ide lie, az vajda ő nagysága levelét is liozák ne
kem kevés szókkal íratván ő nagysága, értem kegyelmes uram 
az istenben boldogul elnyugutt idvezűlt kegyelmes urunknak ő
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nagyságának ez árnyékvilágról való elköltözését, mely levelét 
siralmas szemmel s keserves szübeli fohászkodásokkal olvastam; 
mindazáltal így kellett lenni kegyelmes uram, mert úgy tetszett 
istennek, nekünk hálaadással kell szenvednünk. Az ő nagysága 
beteges állapatját ezelőtt egy nehány nappal hallottam volt ke
gyelmes uram, noha nem adtam hitelt annak; most ez dolog 
így lévén kegyelmes uram, Zülfikár agának is megmondottam 
ezt az szomorú állapatot gondolván azt, hogy ha mástól hallja 
elsőben, én felőlem nagy idegenséget itíl. Kegyelmes uram, Zül- 
íikár aga is mutatá, mintha szánkodnék ( í g y )  az szomorú hírt 
hallván, azonban mindjárt fordítá elméjét arra s mondá az aga, 
hogy sok üdőtől fogva ellenkezett az idvezűlt kegyelmes urunk ő 
nagysága az portával, hatalmas császár parancsolatja szerént nem 
küldötte be az császár igazságát, immár nagyságodon vagyon 
kegyelmes uram abbeli gondviselés, ő elhiszi, hogy nagyságod 
provideál arról hova hamaróbb mentői jobban lehet. Kegyelmes 
uram, Zülfikár agának magaviseléséből, szavaiból is úgy látszik, 
mintha nagyságodnak igen jó szível szolgálna, de az török ter
mészet benne vagyon, igen szereti s keresi az maga hasznát 
mindenben, most pedig az mint beszédéből eszembe veszem ke
gyelmes uram, nagy reménséggel vagyon, sok hasznot vár ez 
mostani állapatban. Az aga nekem nem mondj a kegyelmes uram, 
mindazáltal én elhiszem, ahoz bízik, hogy ő nála nélkül semmi 
jó dolog végbe nem mehet ittbenn, kiről az boldog emlékezetű 
kegyelmes urunknak ő nagyságának ezelőtt való alázatos írásim- 
ban egy nehány rendben emlékeztem.

Kegyelmes uram, az nagyságod bölcs itíletiben áll, mind
azáltal könyörgök én is nagyságodnak alázatosan mint kegyelmes 
uramnak, természet szerént való fejedelmemnek, ha nagyságod 
kegyelmes tetszése, ne halaszsza nagyságod az adónak beküldését, 
mert bizony nagy suspitio volt hozzánk egy darab üdőtől fogva, ho
lott semmi bizonyos hír nem volt (most is nincsen) az adó behozása 
felől. Jó alkolmatosságot mulattunk el kegyelmes uram ez mostani 
császár s vezér idejében, mert alig találtatott volna egyszer jobb 
alkolmatosság az adó dolgának jó karban való állatásában, mint 
ez mostani fővezér idejében, kiváltképpen ha kedveskedtünk s 
adtunk volna az fővezérnek, vezér környűi levő belső emberek
nek s Zülfikár agának; mentői tovább halad kegyelmes uram az 
adó dolga, annál nagyobb kétséget vonszunk magunkra.

I tt  való hírek állapatjáról semmi új dolgot nagyságodnak 
kegyelmes uram nem tudok írni. Az elmúlt napokban vala olyan 
hír,hogy az fővezérség megváltoznék, de az is lecsendesett ( í g y ) ,  
most már nem hirdetik.

Kegyelmes uram, az nagyságod szolgálatjára én még élek, 
noha sok betegséggel töltöm az üdőt; az elmúlt héten is oly
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súlyos betegség volt rajtam kegyelmes uram, hogy az kik látták 
állapatomot, nem hihették, hogy megmaradjon életem, az dok
tor is nem biztatott, mindazáltal az nagy irgalmú isten rajtam 
könyörülvén ő felsége, most már jobban vagyok kegyelmes uram. 
Egyébaránt is sok búsulással vagyok kegyelmes uram, praeben- 
dát csak néha-néha adnak hon egy holnapban, hol hat hétben 
egyszer, borért való pénzt nem is adtak többet ez ideig negyed
fél hétre való pénznél, az boldog emlékezetű kegyelmes urunknak 
egy néhányszor értésére adtam alázatos írásom által, ő nagysága 
kegyelmesen parancsolta, hogy várakozzam. Kegyelmes uram, 
nagyságodnak egyik lovászának boldogabb állapatja volt annyi
ban hogysem mint nekem, hogy annak praebendája, köntöse, fize
tése volt s vagyon, de nekem ez három közzűl egyik is nem volt 
illendőképpen, most is nincsen.

Innen való megszabadulásom felől kegyelmes uram alázatos 
írásom által egy néhányszor könyörgöttem az boldog emlékezetű 
kegyelmes urunknak ő nagyságának, kegyelmességét igírte volt 
ő nagysága, hogy ebben az esztendőben más kapikihát küld ő 
nagysága egyáltaljában, alázatos írásom által azelőtt is könyör
göttem nagyságodnak kegyelmes uram, most is igen alázatoson 
könyörgök nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, természet 
szerént való fejedelmemnek, nagyságod kegyelmes uram mutassa 
fejedelmi kegyelmességét hozzám, parancsoljon erre az állapatra 
illendő hívének, az ki legyen elégséges erre az szolgálatra, vegye 
kegyelmesen szeme elibe nagyságod az én nyavalyás állapato- 
mat, minemű hertelen illetlen üdőben, kit nem véltem volna, kel
lett eljőnöm kéntelenségből az én kegyelmes uram ő nagysága 
kegyelmes parancsolatjára, immár ha az úgy lőtt kegyelmes 
uram, szabadulhassak én is innen isten áldásából nagyságod ke
gyelmes tetszéséből, kiért az úristen nagyságodot kegyelmes 
uram jó egészségben sokáig éltesse, szent lelke által vigasztal
ván minden áldásit nagyságodra terjeszsze, nagyságod dolgainak 
boldog exitussát engedje, hogy én is nagyságod alázatos szolgája 
láthassam nagyságod méltóságos személyét jó egészségben. 
Datum Constantinopoli die 24. mensis Octobris, anno 1648.

Illustrissimae celsitudinis vestrae
humillimus servitor 

Franciscus Gyárffás m. p.
Czlm: a szokott a fejedelemnek.

E redeti orsz. l tá r  Lym bus III .  sor. X V II. cs.



904 BEKE ÉS BARABÁS.

IV. 1648. n o v e m b e r  14.
Alázatos szolgálatomat sat. Az úristen sat.
Kegyelmes uram, az itt való állapatokat mostani alázatos 

írásom által is így adhatom értésére nagyságodnak: ma az vezér 
divanjában mondá nekem az moldovai vajda ő nagysága kapiki- 
hája vornik G-yika, hogy tegnap beszélvén az budai vezér kihá- 
jával, kérdette az kihaja: miben vagyon most az erdélyi adók 
állapatja ? Az moldovai kapikiha mondotta, hogy nem késik már, 
behozzák az adókat. Az budai vezér kihája mondotta, hogy igen 
kévántatott volna az, hogy az erdélyi fejedelem ő nagysága írt 
volna az budai vezérnek ő nagyságának kéretvén azon, hogy írt 
volna ide be az fővezérnek ő nagyságának s több jó akaróinak 
is, hogy beérkezvén az erdélyi adók, ne mutasson idegenséget az 
fővezér ő nagysága, sőt engedelmességet, jó akaratot mutassanak 
az ország követeihez. Az havasalföldi kapikihák is mondák ke
gyelmes uram, hogy tegnap voltak egy passánál, azt meg nem 
mondák mellik passánál voltak, mindazáltal úgy itílem kegyel
mes uram, hogy az öreg Kínán passánál voltak, az ki most má
sodik vezér, az nagyságod méltóságos személye s az adók álla
patja felől tudakozott az kapikiháktól, azok mint emberséges 
emberek úgy szólották az dologhoz, az passa mondotta ilyen 
szókkal, hogy igen jól lenne az dolog, ha az mostani ifjú fejede
lem is az atyja nyomát nem követné, de nem bízhatunk dereka- 
son ennek állapatjálioz is, mert nem serénkedik az adók bekül
désével ; az mikor az atyja megholt s az fejedelemség kezéhez 
jutott, másod vagy harmad nap mindjárt kellett volna az adókat 
indítani, holott régen elmúlt azoknak behozásának napja. Ke
gyelmes uram, az havasalföldi kapikihákhoz kétség nincsen, hogy 
nagyságodnak s nagyságod országának igaz jó akarói nem vol
nának; az moldovai kapikihák s az követ is posztelnik Jorga 
nagy emberséggel viselik magokat én hozzám, igírik jó szível 
való szolgálatjokat is, ha kívántatik az nagyságod dolgaiban; 
ma is mondák nekem, hogy az vajda ő nagysága megparancsolta 
nekik levele által is, hogy az miben kévántatik szolgálatjok, örö
mest szolgáljanak.

Kegyelmes uram, referálhatta Száva uram nagyságod mél
tóságos személye előtt, az Zíilíikár aga elméje hol járjon az adók 
állapatjáról, nagyságodnak kegyelmes uram bizonyoson adha
tom értésére alázatos írásom által, hogy ott nem jár az aga 
elméje, hogy contentusok lennének tízezer arany adóval egy esz
tendőre, sőt azt mondja, hogy ha az követ úr beérkezik is, illet
len dolog leszen, ha mégis azzal búsítja az fővezért, hogy tízezer 
aranyra engedtessék egy esztendőre való adó, holott arról egy 
néhányszor már választ adtak s megmondották, hogy nem enge-
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dik, mert hatalmas császár igazsága. Az Zülfikár aga elméje 
néha ott is járt kegyelmes uram az boldog emlékezetű kegyel
mes urunk ő nagysága életében, kit alázatosan értésére is adtam 
volt ő nagyságának, hogy küldje meg ő nagysága az tizenöt ezer 
aranyat, az mellett írjon ő nagysága az fővezérnek ő nagyságá
nak, törekedjék hatalmas császárnál, vegye rá az tízezer aranyra, 
mindazáltal az aga úgy is nem bíztatott azzal, hogy megenged
tetnék. Kegyelmes uram, úgy gondolom, hogy nagyságod feje
delmi kegyelmességéből derekason fogja jó akaratját mutatni 
Zülfikár agához, mivel az mostani alfcolmatosság s üdő is azt 
hozta magával; isten áldásából ha beérkezik az nagyságod főkö- 
vetje az adókkal együtt, akkor is az kévántatik, hogy az Zülfi
kár elméje hajoljon tökéletesen az nagyságod s nagyságod orszá
gának való szolgálatra; azután az is igen megkévántatik kegyel
mes uram, hogy nemcsak az hét vezéreknek való ajándok legyen, 
hanem azonkívül is az kik az fővezérnek ő nagyságának belső 
s kedves emberei, azok is nagyságodnak jó akaróivá legyenek, 
melyet adással, ajándokkal vihetni végbe; az mint penig egy 
néhányszor alázatos írásom által nagyságodnak kegyelmes uram 
értésére adtam, minden dolgok, itt való állapatok felett kéván
tatik az adóknak mentői hamarébb való behozása.

Innen vagyon két esztendeje kegyelmes uram, hogy az 
tengeren túl támadott volt egy czilalia, Hajdároglinak hitták, 
sok kárt tött szpahiákban, Kihabéba menő hacziákban s egyéb 
emberekben is, ölte, vágta, fosztotta őket, két vagy háromszáz 
magával rá ütött a hol ezer ember volt is együtt, az minap meg- 
sedett (így), Manizadéhoz nem messze lement egy esmerőjéhez, 
az hírt adván az szubassának, úgy fogták meg, az elmúlt kedden 
hozták ide be, szerdán felkötötték nyavalyást az fővezér paran
csolatjából.

Kegyelmes uram, az Galatában levő olaszoknak vagyon 
ilyen új hírek, hogy római császár ő felsége az svétekkel s fran- 
cziai királylyal megbékéllett volna, mindazáltal bizonyosan azok 
is nem tudják. Az úristen sat. Datum Constantinopoli die 14. 
mensis Novembris, anno 1648.

Nagyságodnak alázatos beteges szolgája
Gyárffás Ferencz m. p.

Czím : a szokott a fejedelemnek.

E red e ti orsz. l tá r  Lym bus III . sor. X V II. cs.



A) Név- és tárgymutató.
Abaza passa 34. 36. 42. 56. 81. 

114. 131.
Adó a portava 262. 266. 268. 271. 

272. 275. 292. 293. 305. 338. 342. 
343. 365. 400. 441. 462. 464. 465. 
485. 486. 487. 488. 490. 492. 493. 
501. 534. 569. 594. 600. 631. 643. 
644. 648. 651. 658. 659. 686. 687. 
711. 712. 721. 722. 726. 732. 739. 
747. 748. 751. 752. 778. 779. 785. 
787. 789. 790. 797. 798. 808. 812. 
813. 814. 815. 816. 820. 821. 822. 
823. 825. 826. 827. 828. 830. 832. 
833. 842. 844. 846. 848. 851. 852. 
853. 854. 860. 862. 863. 871. 872. 
874. 880. 883. 884. 885. 886. 888. 
893. 899. 901. 902. 904. 905. 

Ahmet passa (erdélyi fiú) 416. 419. 
420. 499. 501. 843. 849. 851. 865. 
885. 893.

Ajándékok a budaiaknak 164. 165. 
206. 897.

Ajándékok a portán 1. 2. 236. 441. 
442. 465. 475. 591. 594. 601. 631. 
643. 648. 662. 675. 678. 679. 680. 
681. 683. 710. 712. 713. 726. 727. 
729. 732. 733. 740. 741. 749. 753. 
754. 757. 758. 760. 761. 762. 763. 
764. 769. 770. 771. 774. 785. 786. 
787. 808. 809. 812. 815. 820. 822. 
823. 824. 829. 832. 833. 834. 835. 
842. 844. 845. 846. 849. 850. 852. 
853. 854. 856. 861. 862. 863. 864. 
880. 900.

Ali ta tár merza (magyar) 870.
Ali váczi bég 895.
Alia Farkasné 487.
Ali passa 436.
Altringer német tábornok 89. 
Angol király 10. 49. 414. 627. 
Angol követ 397. 415. 426.

Apafi György 87. 88.
Arany és ezüst termelés Erdélyben 

599.
Arany értéke Konstantinápolyban 

413.
Armpruszter Ferencz 5.
Aszaló 714. 715. 719.
Audientia a kajmekámnál 108. 463.

464. 465. 466. 467.
Audientia a nagyvezérnél 58. 59. 

60. 61. 73. 74. 75. 76. 77. 122. 
157. 359. 360. 365. 371. 372. 381. 
387. 388. 389. 495. 560. 561. 562. 
563. 579. 596. 597. 598. 627. 628. 
629. 651. 679. 680. 681. 682. 683. 
684. 685. 711. 712. 721. 725. 726. 
728. 729. 732. 733. 736. 737. 778. 
779. 805. 806. 807. 808. 809. 815. 
836. 837. 838.

Babillonia 211. 219. 400. 401. 402.'
403. 412. 420. 500. 588.

Bagdád 158. 219. 306. 373. 392.
412. 517. 525. 535. 566. 577. 578. 

Bahner svéd tábornok 516. 557. 
Bajor herczeg 45. 663.
Bajorország 663.
Bakó Péter 255. 256. 257. 262. 283.

285. 286. 413. 421. 533.
Bakos Gábor 717. 764. 771. 
Balassa-Gyarmat 707.
Balling János 12. 25.
Bálintffy Balázs 188.
Balogh László 85. 86. 235. 241. 248. 

445.
Bánházi 707.
Barcsai Ákos 11. 12. 29. 38. 39. 

111. 127. 139. 193. 195. 217. 290. 
291. 329. 563. 580. 585. 630. 633. 

Barián passa 267. 271. 273. 281.



II

• 286. 287. 28S). 290. 292. 293. 295. 
347. 351. 352. 373. 391. 395. 

Rarkóczi 649.
Barnoczki 56. 69.
Barsmegye 767.
Bársony (kék szederjes, veres) 105. 

123.
Basa Tamás 625.
Battyán országa 696.
Báthory Gábor 563.
Bécs 7.
Béke alku a lengyelek s törökök 

közt 136. 137. 139. 144. 
Békés-Gyula 352. 637.
Bekir passa 114. 132. 269. 286. 342 
Bektás jancsáraga 578.
Bély helység 98.
Beniezky Mihály 754.
Bere 891. 892.
Bereczk 349.
Beregmegye 746.
Bethlen Ferencz 233.
Bethlen István 86. 95. 179. 180. 

181. 182. 183. 184. 187. 225. 229. 
230. 232. 233. 234. 235. 236. 238. 
239. 241. 242. 243. 245. 246. 247. 
249. 250. 251. 255. 257. 260. 261. 
262. 278. 279. 281. 283. 284. 288. 
290. 291. 297. 298. 299. 300. 303. 
304. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 
312. 313. 314. 315. 317. 318. 319. 
320. 322. 323. 327. 328. 329. 331. 
332. 333. 334. 336. 837. 338. 347. 
460. 472.

Bethlen Istvánnal békesség 338.
340. 342. 343. 344.

Bethlen Péter 86. 163. 180. 181. 
183. 225. 303. 310. 311. 312. 315. 
317. 318. 335. 798.

Bezovar 736.
Birodalmi gyűlés 248. 324.329.333. 

340.
Bisterfeld 478.
Bokályok 407. 512.
Bornemisza Pál 133. 233. 731. 
Bosnyák Tamás 25.
Bot (aranyas) 406. 410.
Bot (helység) 707.
Bouquoi tábornok 64.
Bölcs helység 98. 102. 103.
Bőr (tigris, párducz) 124. 626. 660. 
Böszörmény (Hajdú-) 891. 
Brandenburgi Katalin 12. 14. 15.

17. 24. 25. 32. 51. 52. 53. 61. 79. 
Brandenburgi választó 40. 750. 
Buda 90. 408.

Buchan Rudolf 704.
Buttkai István 92.

Carmania 868.
Confoederatus fejedelmek 10.12.13. 

14. 15. 415. 437. 438. 584. 611. 
639. 737.

Croissy 765. 770. 774.
Crollius Theodor 51. 88.
Csafer passa 164. 209. 811. 843. 
Csáky István 33. 73. 708.
Csefley László 113. 136. 138. 
Csérnél György 239. 244.
Csighér vize 336.
Csulai (György ?) 337.
Cyrill konstantinápolyi patriarcha 

40. 50. 82. 375. 390. 426. 559. 
Czaprag 105. 152. 153. 205. 
Czernin gróf 674.

Damasd 561.
Dampierre tábornok 64.
Dániel Ferencz 584. 585. 589. 592. 
Dániel János 337.449.450.451.459. 
Dániel Mihály 308. 404. 405. 406.

409. 434. 435. 437. 438. 
Deákfalva 337.
Debreczen 178.
Deési convent 373.
Deli Farkas 270.
Deli Húszain passa 425. 436. 499. 

515. 523. 533. 542. 543. 545. 668. 
721. 725. 727. 732. 733. 787. 801. 
811. 829. 831. 843. 861. 866. 

Demjén Ferencz 5. 17. 20.
Derecske 19. 21. 43. 44. 87. 98. 103.

178. 184. 186. 300.
Dervis Mehemed pasa 801.828.849.

860. 861. 871. 873. 875.
Desni helység 98. 99.
Déva 98.
Draskovich nádor 799. 
Drégely-Palánk 707.
Duklas 768.
Durák passa 408.
Dutkák (Báthory Gáboréi) 105. 
Dutkák (Bocskay Istvánéi) 105. 
Dutkák (Zsigmond Ágost lengyel 

királyéi) 105.

Ecsed 95. 225. 234. 235. 239. 304. 
333. 335.

Eggenberg (Ekkemberk) herczeg 
követsége Velenczébe 23.

Ellesz passa 15. 27. 34. 44.
Enghien herczeg 663.



I l l

Eperjesi tracta 85. 235.
Erdély 4. 38.223. 279.285.309.317. 

326. 328. 332. 338. 388. 418. 421. 
431. 458. 461. 550. 571. 599. 600. 

Erdélyben éhség 344.
Erdélyi ház építése 505. 506. 507.

517.518.520. 888.
Erdélyi kapitihák fizetése 529. 530. 
Eriván 155. 158. 198. 211. 212. 219.

239. 398. 408. 421.
Erzerum 421. 525. 537.
Esztergom 637.
Eszterházi Miklós 3. 25. 38. 73. 94. 

225. 235. 239. 304. 312. 332. 496. 
556. 561. 574. 575. 583. 675. 684. 
685. 693. 696. 699. 702. 706. 715. 
726. 727. 764. 766. 767. 768. 769. 
823.

Evangelicusok üldözése Lengyelor
szágban 433. 439.

F a  ára Konstantinápolyban 519. 
Faragó András 444.
Farkas Ferencz 336. 445.
Fazli pasa 843. 858. 893. 901. 
Fekete Péter nádudvari eming 896. 
Feketetenger átvágatása Pompejus 

által 591.
Felső-Vadász 583. 688.
Ferdinánd 9. 10. 12. 13. 14 15. 23. 

24. 26. 38. 39. 52. 63. 64. 65. 66. 
206. 225. 238. 248. 269. 273. 329. 
330. 340. 345. 358. 415. 417. 421. 
427. 428. 456. 478. 590. 611. 697. 
713. 728. 729. 737. 750. 767. 771. 

Fiát Zsigmond 74. 79. 107.187.203. 
Fogaras 406. 414.
Fonal (ezüst) 818.
Forgács Ádám 790.
Forgács Bálint 448. 450.
Forgács Zsigmond'103. 427. 
Földrengés Erdélyben 341. 
Franczia segítség a belga király

nak 64. 65.
Franczia király 10. 12. 13. 24. 40. 

49. 63. 64. 65. 66. 142. 205. 206. 
436. 489. 627. 663. 719.

Franczia orator 380. 390. 397. 428. 
429. 432. 436. 438. 481. 482. 485. 
486. 487. 488. 489. 492. 538. 539. 
619. 723. 731. 734. 741. 757. 758. 
771. 774. 777. 779.

Franczi»ország 27. 436.
Frigyes pfalzi választó 10.
Fülek 39. 688. 706. 707. 767. 774. 
Füstölő (ház-) 125. 203. 218. 582.

Gallas tábornok 94. 95. 206. 631.
664. 750. 776. 

Garam-Szentbenedek 775.
Gaudi András 806. 820.
Gávai Péter 93. 95,
Géczi András 175.
G erendi Márton, 214.
Görgény 482.
Gráczi tallér, lásd. Tallér.
Gürcsi Mehemet passa 398. 402. 

623.
Gyárfás Ferencz 812. 813. 842. 

882.
Gyöngyszemek 108. 109. 112. 195.

200. 202. 203. 205. 218. 819. 
Gyűlés, lásd Birodalmi gyűlés. 
Gyűlés, lásd Országgyűlés.

Haczfeld tábornok 663.
Hafiz Ahmed passa 5. 6. 28. 369.

374. 392.
Haga Kornél 7. 8. 9. 12. 15. 24. 29. 

32. 39. 40. 42. 48. 60. 61. 78. 84. 
93. 110. 112. 123. 225. 250. 251.
375. 376. 381. 382. 385. 390. 397. 
538. 539. 595.

Hajdar Ogli 893. 905.
Hajdú György 612. 659.
Hajdúság 332. 851.
Halil aga 401. 403.
Halii passa 212. 480. 483. 484. 
Haller István 336. 355·. 447.
Haller Péter 279. 297. 348. 364: 
Háló (selyem-) 379. 613. 616. 627.

788.817.818.862.
Hamburg 205.
Handanogli Mehemed kapuczia 

416.
Harasztosi Balázs kapitiha 882. 
Háromszék 349. 625.
Hászon kanizsai passa 69. 70. 
Hászon magyar bég 424. 
Határvillongás Erdély és Oláhor

szág között 388. 431. 
Határvillongás a lengyelek 3 má- 

ramarosiak között 335. 429. 430. 
Havaselföld 280. 308. 329. 425. 431. 

461. 567. 602.
Havasalji követ s kapitiha fogsága 

893.
De la Haye 765.
Hernád-Németi 98. 102. 105.
Hírek Moldovából és Oláhországból 

10. 35. 36. 37. 44. 126. 127. 128. 
207. 237. 238. 244. 360. 361. 367



IV

374. 386. 444. 445. 446. 447. 483. 
484.

Hírek Németországból 10. 12. 13. 
42. 49. 85. 89. 92. 94. 95. 142. 
194. 195. 202. 203. 205. 206. 238. 
239. 244. 248. 269. 272. 273. 324. 
325. 329. 330. 354. 368. 415. 485. 
491. 516. 557. 591. 606. 607. 611. 
631. 649. 663. 664. 686. 719. 750. 
775. 776. 777. 796. 797. 806. 807. 
830. 840. 846. 905.

Hírek a török birodalomból 10. 19. 
28. 29. 30. 44. 81. 82. 125. 128. 
155. 156. 198. 211. 212. 219. 220. 
225. 232. 239. 244. 251. 260. 268. 
273. 276. 277. 302. 305. 306. 361. 
362. 363. 367. 368. 369. 370. 373. 
374. 375. 381. 382. 384. 390. 391. 
392. 396. 398. 399. 400. 401. 402. 
411. 414. 415. 416. 419. 420. 425. 
436. 451. 484. 491. 496. 500. 515. 
517. 519. 522. 523. 525. 526. 536. 
537. 551. 552. 556. 557. 564. 566. 
567. 574. 575. 576. 577. 578. 580. 
588. 591. 594. 608. 614. 615. 617. 
618. 621. 623. 624. 666. 667. 668. 
669. 670. 676. 677. 738. 743. 744. 
755. 759. 762. 773. 777. 786. 787. 
791. 793. 797. 801. 803. 810. 811. 
817. 828. 829. 831. 832. 843. 854. 
858. 859. 860. 861.870. 875. 876. 
882. 893. 901. 905.

Hiuzmál béllés 202. 205. 376. 771.
779. 848. 889.

Homonnay 708.
Horn Gusztáv svéd generalis 89. 

142.
Horvát István 73. 118. 204, 276.

287. 297. 364. 366. 453. 
Horvátország 62. 675. 691.
Hús ára Konstantinápolyban 541. 
Húszain aga 221. 281. 282. 284.

285. 339. 355. 366.
Húszain passa 34. 43. 277. 284. 
. 287. 291. 297. 306. 308. 309. 312. 

314. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 
323. 327. 330. 331. 332. 333. 334. 
335. 336. 337. 338. 339. 343. 347. 
354. 362. 369. 377. 388. 392. 416. 
427. 454. 484. 493. 551. 557. 564. 
567. 582. 588. 614. 617. 618. 801. 
858.

Huszár Péter 280. 231. 232. 
Huszref passa 5. 6. 18. 19. 21. 
Huszt 234. 310. 311. 314. 315. 316.

317. 318. 319. 324. 325. 327. 328. 
329. 331. 332. 333. 335.

Huszthi Menyhárt 225. 266. 345.

Ibrahim  effendi 227. 257. 281. 284. 
287. 288. 290. 364. 365. 367. 368. 
370. 374. 384. 393. 421. 450. 451. 
453.

Ibrahim passa 33. 132, 499. 893. 
Ibrányi Mihály 699. 717. 719. 890. 
Illyésházi Gáspár 310. 315. 317. 

767.
Illyésházi Gábor 734.
Imecs Mózes 444.
Ingolstadt 89.
Ipsir aga 114.408.410. 411. 414. 
Ipsir passa 523. 543. 545.
Iván vajda, lásd János vajda.

Jakup 379. 660.
Jakusit 489.
Jancsik »lóra való, aranynyal vert 

vékony szerszám« 760. 795. 798. 
811. 819. 878. 879..

János vajda 349. 366. 369. 371.
445. 446. 447. 450. 452.

Jármi Eerencz 92. 95.
Jaspis 57. 263.
Jenő 72. 75. 98. 99. 119. 120. 121. 

122. 134. 135. 172. 173. 226. 235. 
251. 279. 315. 332. 336. 337. 795. 
796. 799. 800. 801. 805. 817. 819. 

Jenei tracta 87. 88.
Jeruzsálem! patriarchaság 84. 
Jezsuiták kiutasítása Konstantiná

polyból 40.
Judaizmus 851.
Juhok ára 406.
Juszuf aga 217. 225. 258.

Kaftány ára 501.
Kajmekám, lásd Audientia. 
Kálmándi István 333.
Kamuthi István 504.
Kandahár 390.
Kantamir passa 56. 81. 130. 140. 

144. 145. 225. 237. 238. 260. 268. 
271. 273. 276, 308. 321. 345.

Kapi 95.
Kapitihák, lásd Erdélyi kapitihák. 
Karánsebes 72. 75. 235. 796 872. 
Kardok ára 205.
Karmazsin (veres, sárga) 818. 
Kar-vas 82.
Kasmirország 212.
Kassa 3. 697.



y
Katercsi Apostol 480. 483.
Kecsek (posztó ára) 553. 554. 
Kedves Tamás 308.
Kemény István 41.
Kemény János 20. 25. 336. 337.

444. 446. 699. 706. 707. 708. 717. 
Kengyel (falu) 166.
Kéneső 10. 124. 205. 218. 379. 393.

394. 522. 580.
Kéri János 634. 639.
Keresztesi Pál 48. 51. 53. 86. 87. 
Keresztesi Pál halála 93. 
Keresztyén-kés 214.
Kila (ürmérték) 858.
Kínán passa 338. 345. 362. 369.

398. 421. 450. 501. 668. 759. 904. 
Kismetény 99. 102. 103. 
Klárisgyöngy 385. 393.
Koblenez 46.
Kocsi, lásd Török kocsi.
Kolosvár, lásd Templom felszen

telés.
Koncz Pál 226. 227. 
Konstantinápolyban égés 417. 520. 

523. 780.
Konyeczpolski 453. 869.
Kornis 768.
Kornis Zsigmond 332. 336. 447. 
Köln 46. 142. 143. 203. 333. 
Königsmark 631. 699. 750. 767.

771. 775. 776.
Körmend vidéke 696.
Kőrössy István 312. 320. 321. 327. 

423. 464. 470. 471. 474. 475. 583. 
633. 635. 636. 646. 656. 666. 820. 
825.

Kövér Mihály 225.
Követség, lásd Török követség. 
Kréta sziget 865.
Krolikovski Miklós 410. 418. 
Kucsuk Ahmed passa 15. 42. 211. 

219. 451.

Laskai János 236. 237. 245. 246. 
249. 250. 277. 285. 286. 287. 297. 
339.

Lengyel király 33. 92. 102. 130. 
223. 355. 374. 375. 377. 398. 412. 
421. 428. 429. 430. 433. 438. 544. 
737. 750. 756. 777. 791. 802. 817. 
861. 869.

Lengyel követ 123. 238. 244. 249. 
252. 255. 374. 377. 385. 398. 455. 
456. 509. 535. 539. 542. 544. 798. 
801. 802. 810. 817. 843. 861. 862. 
874. 875. 879.

Lengyelország 23. 27. 56. 81. 100. 
240. 305. 382. 428. 429. 430. 433. 
493. 608. 828. 861. 869. 901. 

Léta 870. 871. 889. 890. 891. 892. 
Leon vajda 37. 126.
Leopold herczeg 776.
Les (falu) 881.
Lindau 46.
Lipcsei csata 611. 699.
Lippa 119. 120. 121. 122. 133. 134.

173. 336. 352. 637. 800. 
Lippaiak és jeneiek közt versengés 

119. 120. 121. 122. 134. 135. 795. 
796. 799. 800. 801.

Liptóság 708.
Ló ára Konstantinápolyban 161. 
Ló-festés 895.
Lorántfy Zsuzsánna 427. 429. 
Lotharingia 142.
Lugos 72. 75. 98. 235. 796. 872. 
Lupul moldovai vajda 56. 108. 111. 

141. 155. 207. 223. 224. 234. 237. 
238. 257. 260. 269. 302. 345. 349. 
350. 356. 360. 361. 365. 367. 369. 
370. 371. 372. 374. 375. 376. 377. 
378. 381. 382. 383. 384. 386. 388. 
392. 393. 416. 425. 428. 429. 430. 
431. 432. 434. 439. 444. 445. 446. 
447. 448. 449. 450. 452. 454. 455. 
461. 462. 482. 483. 484. 493. 500. 
523. 543 544. 545. 557. 558. 559. 
562. 583. 591. 592. 630. 631. 632. 
633. 650. 661. 664. 665. 673. 674. 
675. 676. 681. 713. 729. 763. 764. 
870. 874.

Lupul vajda fla 433. 439. 532. 
Lupul János kolosvári ötvös 517. 

527. 528. 529. 531. 533. 565.

Maestricht 46.
Magdeburg 330. 750. 
Magyarország 223. 239. 305. 487.

488. 489. 556. 635. 637. 681. 
Majcz 241.
Majcz készítése 240.
Marcheville franczia követ Kons

tantinápolyban 40. 63. 64. 84. 
105.

Marcheville-el egyezkedés 63. 64. 
65. 66.

Marhák ára Erdélyben 71.
Marhák ára a portán 109. 112. 
Márkházi Pál 174. 175. 326. 872. 
Mármarosmegye 335. 429. 430. 
Maros-Hlye 98.
Marosvásárhely 423.



V I

Mai'óti György 99. 115. 118. 119. 
199. 202. 204. 208. 209. 216. 258. 
259. 260. 286. 315. 325.

Máté oláh vajda 127. 128. 129. 143. 
155. 195. 207. 225. 238. 260. 301. 
302. 303. 345. 349. 356. 359. 360. 
361. 364. 365. 367. 371. 386. 393. 
416. 417. 425. 431. 434. 438. 444. 
445. 446. 447. 449. 450. 451. 452. 
455. 459. 461. 462. 472. 482. 483. 
484. 493. 515. 523. 533. 541. 542. 
543. 544. 545. 564. 575. 583. 598. 
601. 602. 630. 633. 637. 644. 664. 
665. 675. 681. 750. 751. 763. 764. 
808.

Maurer Mihály 154. 200. 206. 209.
427. 438. 565. 606. 646. 652. 662. 

Mehemet passa 36. 117. 302. 355. 
356. 358. 359. 363. 368. 395. 396. 
414. 416. 423. 427. 436. 443. 445. 
449. 450. 451. 453. 454. 455. 459. 
460. 461. 462. 463. 499. 574. 577. 
578. 580. 582. 588. 786. 867. 873. 

Melith Péter 92.
Mercy bajor tábornok 776. 
Mezö-Petri 897.
Mikes Zsigmond 193.
Miké Perencz 96. 97. 113. 118. 195.

209. 217. 225. 466.
Miké Mihály konyhamester 270. 
Miké Miklós 798. 812.
Mindszenti Gábor 234.
Moharim passa 19.44. 102.103. 104.

182. 183. 184.
Moiszin vajda 56. 69.
Moldova 280. 308. 329. 350. 351. 

367. 374. 425. 452. 454. 461. 567. 
631., és lásd Hírek stb.

Munkács 12. 14. 25. 32. 33. 61. 490. 
491.

Murad passa 17. 34. 35. 42. 52. 55. 
62. 71. 73. 74. 75. 76. 78. 79. 88. 
132. 22 ·. 468. 469.

Muradin szultán 870.
Murány 768.
Murteza passa 5. 6. 10. 15. 17. 19. 

28. 83. 104. 113.125.131.209. 
212. 239. 794. 801. 802. 871. 893. 

Musza passa 17. 33. 41. 42. 43. 55. 
62. 90. 91. 223. 267. 272. 281. 
287. 290. 295. 309. 342. 346. 347. 
348. 352. 368. 424. 439. 440. 464. 
471. 499. 533. 555. 559. 561. 564. 
621. 675. 676. 683. 690. 713. 759. 
810. 849. 893.

Muszka követ 387. 794. 810. 811. 
817. 901.

Muszkaország 27. 81. 392. 412. 544. 
791.

Musztafa esztergomi bék 895. 
Musztafa passa 348. 369. 370. 374. 

383. 410. 411. 414. 416. 420. 463. 
464. 465. 466. 467. 499. 578. 580. 
623. 801. 866.

Musztafa szultán 415.
Musztafa teftertihaja Budán 18.178. 
Münster 143.

Nádudvar 896.
Nagy István 202. 218.
Nagy-Kalló 649.
Nagykanizsa 637. 675.
Nagy Pál 231. 237. 251. 257. 280.

466. 473.
Nagysarló 691.
Nagy-Szeben 567.
Nagy-Szombat 768.
Nagyszombati tracta 715. 733.

742. 750. 764.
Nagy-Tárad 98. 99. 223. 226. 439. 

521. 522.
Nagyvezér, lásd Audientia. 
Nándorfejérvár 352.
Naszuh Húszain passa 162.163.164. 

165.J78. 179. 180. 181. 191.203. 
369. 371. 372. 384. 403. 421. 436. 
588. 610. 620. 621. 622. 623. 624. 
625. 627.

Németország, lásd Hírek stb. 
Német követ a portán 118. 456. 

478. 480. 495. 746. 748. 754. 757. 
802. 810. 879.

Német Márton 896.
Nógrád 680. 767. 774.
Nördlingen 142.
Nürnberg 203.
Nürnbergi csata 42. 45.
Nyáry 610.
Nyitramegye 767.
Nyusztlábbéllés 109. 112. 383. 411. 

504. 771. 779. 848. 889.

Oka (ürmérték) 858.
Oláhország, lásd Havasalföld, és 

Hírek Moldva- és Oláhországból. 
Ónod 417. 796. 847.
Óra 680. 760.
Oratorok Konstantinápolyban 7. 8.

9. 56. 397. 466. 838.
Országgyűlés Erdélyben 77.85.101.
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235. 241. 242. 248. 338. 345. 429. 
432. 582. 625. 663. 676. 708. 788. 

Országgyűlés Lengyelországban 
763. 802.

Országgyűlés Magyarországon 94.
95. 358. 799.

Ostábla 512.
Ozmán passa 773.823.
Ozmán rumeliai beglerbég 666. 
Oxenstierna Axel 79. 80. 94. 
Örményes 482.
Örsi Zsigmond (!) 707.
Öv (selyem) 614. 616. 620.

Paizs (kerek) 660. 760. 811. 878. 
Pálélése (helység) 336. 
Papiros-sikárló 254.
Paplanok 394. 395. 661. 662. 
Papmező 98. 99.
Párkány 697.
Passau 94.
Patyolat 407.
Pázmány Péter 31. 95.
Pelsőcz 583. 585. 799. 803. 818. 867.

871. 876. 877. 882.
Pénzverés Konstantinápolyban 4 35. 

437.
Perény (helység) 755.
Persia 385. 420.
Persa követ 478. 480. 605. 608. 
Pest 283.
Pesti török tábor 690. 696. 708. 
Pestis Erdélyben 92. 95. 140. 141. 

146. 799. 826.
Petki Eerencz 60. 61. 97. 364. 365. 
Petki István 446. 475.
Petneházy István 104.
Petneházyné 134. 135.
Pikolomini 591. 592. 707.
Piskóti Máté 83. 84.
Podolia 354.
Posta követ Bécsből Bizánczba 42. 
Posztó (brassai) 105.
Prod vagy Porod (falu) 870. 892. 
Puchaim 700. 749. 750. 
Puskapalaczk 790. 818. 862.

Questemberg 704.

Hadul vajda 36. 37.
Radzivil herczeg 433. 633. 793. 
Rácz István 570. 573. 581. 587. 593. 

606.
I. Bákóczy György minden lapon. 
Rákóczy táborba száll 334. 335. 

336. 337.

Rákóczy megölésére összeesküvés 
222. 223.

Rákóczy György (ifjú) 233. 234. 
242. 439. 440. 521. 522. 550. 562. 
565. 571. 572. 579. 582. 584. 598. 
600. 601. 697. 813. 814. 825. 826. 
833. 847.

Rákóczy Pál 233. 234. 242. 
Rákóczy Zsigmond 625. 626. 697.

715. 768. 825. 826. 833. 
Rebenstok Jakab 655. 734.
Recsep passa 5. 6. 21. 27. 28. 38.

39. 41. 42. 43. 58. 59. 60. 123. 
Regécz 706. 707.
Regensburg(Ratisbona) 94. 95. 143.

248. 324. 329. 333. 340. 345. 
Reits Perencz 279—297. 336. 348. 
Réthi István 129. 765.
Rézmán csausz 516.
Rizs termesztés Erdélyben 512. 513. 
Rhodus 90. 96. 97. 160. 176. 201.

202. 209. 261. 278. 313. 357. 
Rossellus Jakab 115. 118. 125. 
Rubint 196. 200. 202. 203. 205. 218. 

239. 240. 241. 254. 265.

Sali passa 786. 849.
Schaffgotsch tábornok 94.
Schlick gróf 704.
Sabin aga 382. 414. 436. 610. 675.

691. 727. 867. 868.
Sándor Mátyás 444.
Sándor (kis) oláh vajda 35. 126. 
Sarkad 805.
Sárosmegye 710.
Sátor (nemez-) 512.
Sátorok 394. 396. 683. 745. 779. 
Sebes (falu) 337.
SebessiBoldizsár 432.434. 437.439. 

514. 518. 519. 522. 531. 570. 612. 
654. 655. 820. 825.

Sebessi Miklós 565. 567.
Selyem (sodrott) 241. 385.
Sempte 768.
Sennyey István 13. 14. 26.
Sennyey Sándor 311.
Seredi István 233. 532. 534. 566. 

569. 570. 571. 584. 590. 632. 646. 
656. 666. 686. 732. 739. 765. 

Serényi Pál 706.
Sisak (tatár) 99.
Skóftum (arany, ezüst) 105. 109.1 12. 

125. 152. 200. 203. 205. 241. 378. 
575. 607. 608. 818.

Smaragd 241.
Smolensk 92.
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Sólymok 443. 465. 475. 710, 885.
887. 888. 893. 894.

Solyomkő 768.
Spahiák zendülése 5. 6. 28.
Spanyol király 10. 64. 142. 737. 
Spanyolország 23. 27.
Stiria 713.
Strassburg Pál 5. 7 8. 9. 10. 11. 12. 

23. 24. 25. 26. 27. 31. 32. 33. 48. 
49. 50. 51. 52. 55. 61. 66. 79. 80. 
437. 438.

Strassburggal egyezkedés 9. 10. 11· 
Sulyok István 234. 439. 584. 590. 
Süvegek 380.
Svéd király 7. 14. 15. 23. 24. 31.

32. 33. 39. 40. 42. 45. 46. 64. 79. 
Szablya-vas 218.
Szabolcsmegye 637.
Szádvára 707.
Szabin Giraj szultán 44. 244. 
Szakiz 243. 244. 247. 278. 313. 
Szalánczi István 203. 261. 336. 364.

409. 433. 490. 786. 792. 853. 
Szalánczi László 41.
Szamosujvár 433.
Szathmár 3. 415.
Szathmármegye 637. 746.
Szék (keresztyén formára csinált) 

628.
Székely Mózes 55. 60. 61. 66. 72. 73. 

74. 75. 76. 85. 86. 87. 90. 91, 93. 
96. 105. 113. 118. 119. 149. 150. 
157. 150. 160. 163. 173. 174. 175. 
176. 191. 192. 195. 198. 199. 201. 
202. 204. 208. 209. 216. 217. 220, 
222. 223. 224. 225. 229. 236. 245. 
251. 257. 258. 259. 260. 271. 274. 
276. 277. 281. 285. 286. 287. 289. 
290. 291. 297. 298. 300. 310. 312. 
315. 344. 355. 356. 357. 363. 364. 
386. 409. 410. 413. 425. 429. 434. 
460. 461. 462. 463. 465. 466. 467. 
472. 473. 484. 487. 488. 494. 533. 
565. 601. 630. 632. 697. 726. 801. 
804. 809. 851. 860. 861. 877. 

Székesfejérvár 672. 696. 
Szelepcsényi György 619. 621. 626. 

635. 639. 644. 647. 652. 653. 655. 
660. 666. 675.

Széna ára Konstantinápolyban 509. 
519. 530. 858.

Szenűrő 701. 704. 708,707.708.709.
719. 756. 783.

Szentandrási 805. 819.
Szent,-Miklós pénze 868

Szentpáli István 146. 193. 194. 195. 
204. 709.

Szentpéter (Sajó-) 163. 419. 615.
616. 626. 818. 871.

Szepesmegye 710.
Szepesvár 233. 707.
Széplak 626.
Szerencs 707. 715.
Szerszám (lóra való) 660. 661. 720. 
Sziaus passa 522. 808.
Szilézia 516.
Szolnok 352. 637. 895.
Szőgyén 697.
Szőnyegek 116. 390. 407. 408. 595. 

788. 868.
Szulejman szultán athnaméja 56. 

74. 85. 174. 279. 298. 345. 464. 
466. 550. 598. 601. 748. 816. 856.

Tafota 818.
Tallér (gráczi) 120 oszpora 156. 

376. 380. 413.
Tallér (másféle) 115 oszpora 156. 
Tallér (szeges, spanyol) 377.
Tallér 800. 857. 858.
Tardoskedd 895.
Tata 696.
Tedej 163.
Telegdi 694.
Telkibánya 611. 626.
Temesvár 107. 133. 352.
Templom felszentelés Kolosváron 

840.
Térkép a Rákóczy telepítette hajdú 

helységekről 103.
Térképek a németországi harcztér- 

ről 70.
Tisza-Lucz 99. 102. 103.
Tiszán túli rész 12. 15. 26.
Tokaj 14. 33. 746.
Tokaji tracta 789.
Tholdalaghi Mihály 20. 90. 91. 97. 

103. 235. 237. 245. 279. 297. 348. 
423. 445. 446. 463. 464. 466. 470o 
471. 472. 474. 475. 490. 498. 500. 

Tomburás János 236.
Tompa István 405.
Torstensohn 631. 750. 751. 756. 

765. 766. 767. 768. 771. 775. 776. 
778. 789. 807.

Törcsvár 517. 527. 531. 565.
Török kocsi 105. 117. 442. 443.

446. 448. 459. 679. 681.
Török követség Ferdinándhoz 54.

55. 58. 60. 704. 787.
Török Miklós 249. 250.
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I X

Törökország, lásd Hírek stb. 
Truvani Pietro velenczei követ 

Bizánczban 52. 84. 376.
Thurn Henrik Máthé 89.
Thurn Theobald gróf (!) 94. 
Türkisz 106. 263. 380. 385.

Ugocsamegye 746.
Ugrón János 445.
Ugrón Pál 279 — 297. 341. 463. 464. 
Ugrón Tamás 264.
Ulászló lengyel király 33. 
Ungmegye 710.

Vallon Péter 697.
Van 411. 525. 537.
Yánkoshéjak 553. 554. 555. 
Vármegye (hét) 39. 492. 635. 636. 

681. 685. 703. 710. 711. 734. 737. 
738. 747. 755. 789. 790. 823. 851. 
854. 875.

Vármegye (tizenhárom) 722. 723. 
Varsó 433.
Vaszilia vajda 480. 496. 637. 644. 

808. 861.
Végles 768.
Velencze 23. 27. 142. 713. 789. 791. 

846.
Velenczei követ 397. 403. 424. 535.

Velencze (teveszőrből) 95.
Verebély 775.
Verestorony 565. 567.
Vezérek a portán 9. 117. 369. 465. 

475. 499.
Viasz (fejér, sárga) 203. 218. 
Vizépítészet 249.
Vrangel svéd tábornok 750.
Vucz kanizsai passa 610.
W allenstein 45. 89. 92. 94. 
Weimari Bernád 94. 142. 330. 668. 
Worms 205. 206.
Zára 828. 830. 831. 843. 858. 859. 

899.
Zólyomi Dávid 48. 49. 86.91.92. 

126. 129. 141. 145. 163. 238. 300. 
313.

Zrínyi 610. 691.
Zülfikár 221. 226. 231. 234. 236. 

237. 246. 279. 280. 281. 282. 283. 
284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 
293. 294. 295. 342. 356. 370. 378. 
379. 380. 392. 393. 405. 432. 452. 
472. 476. 528. 560. 583. 592. 902. 
904. 905.

Zülfikár passa 893.
Zsitva-toroki béke 746. 753. 
Zsombor 714. 715.

B) Bitkább magyar szavak és közmondások.
»Állhatatlan orczát nem viseltünk« 

834.
Alkolmatlan emlékezet (»ki miatt 

még az maradékoknál is alkol
matlan emlékezeti . . ne marad
jon«) 72.

»Az dolgot jól igazán megértekez
vén és megtudván, nekünk adja 
értésünkre* 121.

»Az hirt az aranynyal erősítik s 
hitetik el« 42.

»Az honnan mit hozhatnak (t. i. 
rabokat), szem előtt nem viszik 
be Egerben, hanem egy erdőben 
megnaplatják« 744.

»Az község szekér-háton volt« =  
menekülni akart a lakosság 726.

»Az meglőtt dolgot leetlenné nem 
tehetvén« 121.

»Az ördög (salvo honore sit dictum) 
lator az ő tagjaiban« 879.

> Az törvényben is az rest igazsá

got elszokta gyakorta nyomni az 
gyors hamisság« 101.

»Az vajdának ez tettvék« =  tet- 
szék 129.

»Csak színül vannak hozzánk« 209.
»Császár előtt hitelem is nincsen, 

orczám megfeketedett« 884.

»Egyink az másink« =  egyik az 
másik 119.

Elbírni =  meggyőzni, legyó'zni 
(»az német császárnak maga or
szágiban minemő ellenségi tá- 
madtanak és mint elbírták«) 38.

»Eleiben vüm« =  vivém 413.
»Életünket markunkban viseljük« 

669.
»Elhozdogalja az adónak beküldé

sinek idejét« 216.
»Enyett« =  által (»de azok — t. i. a 

más kapitihák — ha szenvedné-



X

nek is valamit, volna mi enyett 
könnyen felejtik«) 814.

Érkezdegelni =  megérkezni 43.
»Érthetném, sasnak való fészek 

kell-e, vagy czinegének« — írja 
Béthy Tholdalaghinak 1632. 
febr. 5. tudakozván az érkezendő 
követekről, hogy kik 22.

»Ez ne érje végemet« =  véget 
vessen életemnek a betegség 519.

»Fogdostam szóval« 208. 209.
»Futják az portát« =  járnak 

utánna, több helyen előfordul.
»Gonosz humorú emberek« =  

rossz indulatú emberek 77.
»Gugogott« =  gagyogott, akadoz

va beszélt 199.
»Gyalánt« =  gyanánt 754.
»Ha az ördög nem konkolyoznék« 

695.
»Hazament állapatomban =  haza

menetelemkor 454.
»Heüség« =  hűvösség 736.
Hívébe =  hívei közűi (»ugyan az 

hívébe jöjjenek nagyságodnak 
be«) 66.

»Ifjú urunk menyegzeinek lako
dalma mikor és hűl lőtt« 619.

»Irongat« =  irogat 650.
»Jargal« =  nyargal 120.
»Kéntkételen« 121.
»Kevély-hitség« =  önhittség, ke

vélység 323.
Kézbe kapni (»vigyázván, teljes

séggel kezekbe kapta, hogy min
den dolgok csak hitetlenség és 
csalárdság«) =  meggyőződni 58.

»Kezdetődik« 101.
Kötözni állapatját (»Derecskének 

is valóban kötözé állapatját«) 19.
Lakodalom =  sokadalom 134.
»Legjóakarónk« 237.
»Les-tartó vadász« 855.
Levent ember (»s nem is valami 

levent ember, hanem feleségem, 
gyermekem vagyon«) 41.

»Magok tollokból lövöldöztethet- 
nének« 17.

Marczona =  áruló, szökevény 
(»küldené haza őket (t. i. Szé
kely Mózest és Petkit) az mar- 
czonákat«) 61.

Megárulni =  megalkudni 14.
Megérni =  hozzáérni (»oly közel 

üle szembe velem, hogy az térde 
ugyan megérte térdemet«) 64. 
628.

Megjogitani (»az úristen megjo- 
gítá«) =  meggyógyítá 370.

Megkésődni =  elkésni 400.
Megmértékelhetetlen =  megmér

hetetlen 17.
»Megnaposítók az dolgot« =  

napot tűztünk ki 109.
»Megszorult állapatjokban elveszik 

vala, ha hoztom leszen valat 
455.

»Mulatság« =  mulatás, időzés 97.

»Nem fátul szakadtam volna« 215.
»Nem győzöm orczával« 255.
Orczázni =  szidni valakit (»ma

gunkat nem, de hozzánk való em
berinket azoknak emberei bi
zony eléggé orczázzák«) 10.

Ösfelt =  este 22.
Rabhajú ember« 224.
Busnya =  csúnya, csúf 885.
Serkegetés == serkentés 23.
Szegni =  menni, támadni (»Ferdi- 

nánd császár és hispaniai király 
hadai Olaszországra szegvén 
ennekelőtte«) 64.

Szembe jővén (»arczczal jővén 
reám«) 69.

»Szemekkellátó dolgot.. . hoznak, 
és ő nagysága azt írja ide be« =  
szemekkel látott 59.

»Szemmel látó és megtapasztaló 
dologból .' . . írok nagyságtokuak 
s kegyelmeteknek« 72.

»Szernyő nabal természetű erköl
cse vitte reá« 374.

Tagadatlan« =  tagadhatatlan 669. 
716.

Tánczolni magyar módra 897.
»Tartanája« == tartaná 670.
Tavaszfelt =  tavaszszal 32.
»Táúlszabású állék« == távol állék 

837.
Tetődvén =  tetszvén (»igen ol

csóba tetődvén az alkuvás«) 82.
Vélekedni =  kételkedni 898.
tídőztet =  késleltet 194.
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sajtóhibáé:.

135. lapon felülről 9. sor fez helyett olv. ez.
185. » » 10. elette » » felette.
199; » » 6. » gugogat » » gugogott.
246. » 6. » diávnja » » div.anju
254. alulról 1 . » tthenn » » ittbenn.
278. » felülről 17. » lálta » » találta.
278. i> alulról 8. Bozhouaz (!) nevű török la

olv. Bozbovaz nevű lordklalon.
278. lapon alulról 5. sor hételenség helyett olv. kételenség.
470. » felülről 12. » ade andern pervenire contingat (így) helyett

olv. ad eandem pervenire contingat.
519. lapon alulról 9. sor czég ér helyett olv. czégér.
695. » » 11. » meghalljon helyett olv. meghaljon.
852. > felülről 16. » eberek » » emberek.




