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Midőn „Adatgyűjteményem"© harmadik kötete már félig kivolt 
nyomva , kezeimbe jutott a Magyar Akadémia „Történelmi líizolt-
mánya" állal szerkesztett Magyar Történelmi Tár IV kötete, mely 
az én kiadványomnak úgyszólván derekát, Sepsi Laczkö Máté egy
korú író 1619-ben magyar nyelven irt krónikáját, mint ismeret
len szerzőjü Codexet „Sáros-pataki Magyar Krónika" cziraalatt hi-
vonatilag •— ugy, a mint azt Satztzai István 1703-an valószinüleg 
az általam használt eredeti példány valamely másolatából, czélja és 
történeti felfogása szerént Öszszeállitni s illetőleg egyszerűen átirni 
jónak vélte—kiadva lenni láttam. Végig olvastam az érdekes mü
vet s megfontoltara: ha vájjon a dolog ily állásában kiadásommal 
nem teszek-e hasztalan fáradságot, vájjon nem vált-e az fölösleges
sé a már megjelent Sáros-pataki Krónika által? Végre a kiadás mel
lett megmaradni, munkámat folytatni és bevégezni több okoknál 
fogva jónak láttam. 

Ugyanis az én kiadásom által a névtelen krónika nevet nyer; 
annak eredetisége és szerzője,valamint a kelésiidőis meghatározta-
tik;ezt pedig a történeti kútfők teljes hitelessége szempontjából eri
tica és pragmatismus egyiránt követelik; végre az emiitett kiadásbeli 
történetfolyam csak 1615-ig terjed, azon korig, midőn Bethlen 
Gábor Erdély fejedelmi székén úgyszólván még csak megszilárdí
totta vala ülését; kiadványom pedig elkíséri őt erőfeszítései, kifej
lett kormányzási bölcsesége és araíott dicsöségeiöek szinte tető-
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pontjáig, 1624-ig. Ezek és még más okokig arra birának engem, 
liogy a magyar olvasó közönségnek a Sáros pataki(nóvtelen szer-
zöjü) Magyar Krónika mellett Sepsi Laczkó Máté eredeti Krónikáját 
i s , mint amannak akár anyját, akár lestvérét, akármint netalán 
egy törzsről származott rokonát, eredeti elintézésem szerént bemu
tatni bátorkodjam. E közbejölt körülmény telte szükségessé e rö
vid Előszót, melynek során, EilöÍ8niei'teté8enibcn előforduló 
azon kifejezésnek: „mintha én lennék első, ki e korrajzot nemzeti 
irodalmunknak átadám *̂̂  ezek szerénti értelmezését s illetőleg mó
dosítását kérni alkalmam legyen. 

SEPSI LACZKÓ MÁTÉ, 
Lorándffi Mihály u d v a r i c o n c i o n a t o r a 

KRÓNIKÁJA 
é» eiiilékezelre méltó hazai dolgfol^nak rOvid m e g 

jegyzése i . 

1521 — 1624. 
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SepsI Laczkó Máté és körirata legelőbb ez alkalommal vonat-, 
ván be a bazai történetírás és lörlénetludomány életfolyamába,, 
szükségesnek látom az iró személyiségére, valamint a raű irányára 
és történeti íútalcsségére nézve nézeteimet elmondani; nem idegen 
adatok nyomán, mert írónkról a magyar irodalom történetét és an
nak mivelöit tárgyazó sem önálló müvekben, sem az ilt-ott elszórt 
adatokban tudtomra emlékezet nincs; banem magából e koriratból, 
melyből annyit nyilván megértbetünk, a mennyit mjt^d.̂ elt^ felOI 
tudni mulhatlanul szükséges. ; 

Korirónk szülelóshelyéről csak gyaníthatólag szóihalok; ^z. 
Abauj megyében fekvő Sepsit gondolom annak lenni. Gyanitásom! 
egyik alapja az iró elÖneve, másik azon kitünÖ figyelem, molylyel az 
ott történteket kiséri és oly kicsinységeket jegyez fel, mik csak ott 
születettet érdekelhetnek. Közmunkássági pályájára nézve lelkész 
volt, előbb—mint maga emiili—"a m a n e m z e t e g é s n e v e z e t e s " 
Lorántffy Mihály udvari concionatora, kinek 1614-ben történt ha
lála után a virágzó és népes megyével biró Bényén (értendő Erdös-
Bénye) találjuk papi állomáson; deLorántíFy Mihály nagyobbik leá
nyának Zsuzsannának Rákóczival való házas viszonya következté
ben, ezen hatalmas házzal is egybeköttetésben kellett lennie; kü
lönben alig lesz megfogható, hogyan jutott azon tények tudomásá
hoz, melyeket ama nagy tekintetű úr magán életéből feljegyzett. 

•1 



Ily befolyásos egyénekkel és protestáns házakkal való viszo
nyában keU keresnünk irönk tö r téne lmi munkásságának kul
csát is. Mig a kor mozgalmas szelleme, a vallásos felekezetek egy
mással küzdése, lelkére elevenen hatott, addig a kedvező alkalom, 
az ugy szólván szemeláttára születő s körülelte lefolyó események 
mintegy önkénytelenül vitték Öt az iróí térre. 

írónk ime társadalmi helyzete és viszonyai határozzák el egy
sze r smind t ö r t é n e t i r á s i fö i r ányá t is ; mint pap és gyakran 
rajongásig buzgó protestáns, minden egyebek felett vallásos és fele
kezeti szempontból fogja fel korái, s annak eseményeit csaknem e-
gészen a vallásos érdekekhez, az ezekért kezdett hadjáratok fontos 
mozzanataihoz és végkimeneteléhez csoportosítja; fÖ levén előtte 
a vallás, a politikai érdekek ellenben csak alárendelt kérdések, ugy 
szólYáü eszközök amannal^i^y^ftg^j^lűvitelére: művét méltán 
lehetne nevezni a v a l l á s í p ® kwfcnoífen a p r o t e s t a n t í s m u s 
küzde lme t ö r t é n e t é u e k M a g y a r - é s E r d é l y országban Bocs
kai és Bethlen Gábor alat t . És még is, bár ez irány némileg egy
oldalúnak lássék, lehetlen a kiviteltől az érdekességet és fontossá
got elvitatni. Az általa tárgyalt korra esnek ugyan is a bécsi, Unczi, 
prágai és más békekötések; e korban és nem kevés bajnak és vér
nek árán gyökerezett meg hazánkban a protestantismus; ama két 
jeles fejedelem alatt lőn sok hányatás és véget érni nem akaró sze
rencsétlenségek után újból kiviva Erdély másfél százados önállása, 
melynek hogy a magyar nemzetiség mit köszönhet, ma inkább lát
juk mint évekkel ez előtt, és új évsorok elteltével—ha történeteinket 
tanulmányozzuk—még inkább átlátandjuk. Mily nagy politikai sze
repkörük volt ez időkben a különböző hitfelekezeteknek, s ezek a 
társadalmi és alkotványos életre mily nagy befolyással bírtak, tudja 
az, a ki történeteinket ismeri; és hogy ezeket a mi Laczkónk mily 
részletesen s minő gonddal irta meg, az e korirat során az olvasó 
előtt nyilván kiderűlend. 

S ha kifogások tétele és átalában az adatok bírálata kutfökia" 
dási tisztem körébe esnék—mit én nem hiszek—ez esetben e kör
irat szerzőjének túlontúl orlhodoxus volla, Ut-ott szenvedélyes el
fogultsága és helylyelközzel metszőn éles sÖt epés színezései lenné
nek azok, miket nem helyeselhetnék; azonban ezek is ama kor gé
niuszában, melyben írattak, az író egyéniségében és a mind kél résa* 

* 

ről folytatott tusák elkeseredett voltában ha teljes felmentésökel 
nem is, némi mentségöket mindenesetre feltalálják. Sokkal újabbak 
voltak az adott és vett sebek, minthogy ne hatottak volna a szivekre, 
sokkal erősebbek az események, hogysem irányadólag ne folytak 
volna be a szinte legjobb akaratú író tollára is. 

A mifelvilágosult kornnkiiaira — lehetlen—hogy harmadfél ezáz* 
év előtti történeti rajzok bántólag hassanak. Sőt én a^t hiszem, hogy 
e — némely gyönge odalainak daczára ig — szerfelett lanulmányos 
értesülést a távol múltból még örömmel és alkalmul kell vennünk 
arra, hogy jelenkorunk mind polgári fejlettségéhez, mind vallásos 
türelmességéhez magunknak szerencsét kívánjunk, és a Gondvise
lésnek azért, hogy ama viharos időket végre valahára e részben 
békés napok válták fel, hálát adjunk. Fájna nekem, mert a polgári-
sultságnak , a közerkölcsöknek ég kivált a történettudománynak 
hazánkban igen alnntállásáj tanu=|jlná,haSiogy egy meszsze századok 
papír- és pophnlmazából kifürkészett történelmi adat — bár itt-ott 
szemsértö világát vagy netalán sötétebb árnyrajzait, melyekhez a 
jelenből egyetlen észrevétel sem^járnlt, nem birná meg a mi korunk 
és közmiveltségünk napfényereje! Mert a miket e vállalat eddigi 
köteteiben kijelentett nézeteim értelmében kihagyandóknak láttam, 
már magam kihagytam. Tgen, kihagytam jobbára azon oldalvást irt 
tárgymutató jegyzéseket, melyek a szövegnél csaknem mindenütt 
élesebbek, sőt sokszor boszszantó epéskedésig mennek, és a melyek 
—mint a krónika szövegétől különböző irások mutatják—nem is ma
gától az írótól, de az'elsöbb időkbeli átolvasóktól származtak; kihagy
tam azon egymást üldözési szellemet lehellő kifejezéseket, melyek 
vajha soha seegy se másrészrőlnenyüvánultak volnajkihagytamvégre 
némely immár valóban közönségesekké vált okmányokat, miket Ka
tona,Bethlen Farkas, a Corpns Juris és több más történeti kulfőkismé-
lelve adtak, és a melyek—miután gondos Öszszevelés után semmi 
újat, sőt bármi csekélyebbszerü megigazitó variánst sem tartal
maznak—nézetem szerént csak a papír és betűk tömegét s nem tör
ténelmünk adatkincseit növelendették. Mind ezt azonban a nélkül 
tevém, hogy az eredeti kézirathoz csak egy szót is adtam volnaji*^' 

E korszak eseményeit, kivált midőn azokat avatott tollú, élÖ 
szemtanú —és a mi az én czélomboz képest rendkívül fontos —édes 
nemzeti nyelvünkön rajzolá, és sokat másképpen, talán aas igazsághoz 
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íbíveJíben, mint a hogy az eddigelö megjelent adatokból olvastuk — 
« koPsízakot nek«m mellőznöm lehetlén vala, s tisaitemben állónak 
tartani adni e ikorrajzból annyit és ugy, a mennyit és a hogy le-
iíétBégesneh vértem. 

Mikori e mű, meghatározza a kezdő lapon oldalvást Iev5 s szer
ző seját kezével irl im e jegyzet : I n c h o a t u m hoc o p u s d i e l2 -a 
o c t o b r i s 1619 . 
RO^nftA példány, mely után én közlöm, az eredeti: megtalálható a 
MaroB^Vásárhelytt levő Teleki-könyvtárban az 1420 kónyvszám 
alatt; ebből lemásolta elébb szóról szóra, beltiröl belüre, sőt a leg
kisebb vonásig biven báró Apor Károly igen becsült barátom, ki-
we& aií erdélyi történetirás egykor ezért és sok becses kincsekért 
fog hálával tartozni, és a kinek ón eaennel legszivesb köszönelemet 
nyilvénitom; azután ebből l«másoitallam és az eredetivel egybeve
tettem én. A példány eredetiségét ^izonyitja a kézírás végig ugyan-
a%onSága, sajátkeaü számos törlések és irói igazítások, sok utólagos 
pótlásaik, a nem egy alkalommal kisebb nagyobb, fehérebb és szür
kébb papirosra és egész ívekhez ragasz^tott papírszeletekre való irás, 
B^mely az író kezeinél nem levő adatok számára fenhagyott boly, mi 
néha éppen maga által lön utólag kiogészi t \e , végre az ily jegyzé-
Síík: „In^erenda suoloco"^—„Akinek ez és ez az adat kezében van, 
ide árja b e " — „ A hajdúkkal való zenebona inserállessék"—sat. 
jlíívInAz eredeti kéziratnak negyedrétü könyv alakja van, harmadfél 
^ j vagtag, kemény iró papiros, mit azonban az idő sok helyen szinte 
az olVashatlanságig megviselt. A szöveg egybefüggő folyamának 
megállapítása nagy utánjárással eshetett meg, a jegyre következő 
(íj jegyek, beletoldások sat. miatt; táblája bőr, mely egyikfelől a 
könyv ormára ráhajlíks belső oldala elől-hátul papírral van bevonva; 
az «lsÖ oldalon van irva e latin czim: E s t a u t h o r l i b r i h u j u s 
M a t f a a e u s L a c z k ó S e p s i , c o n c ) o n a t o r a u l i c u s M í c h a e l í s 
L o r a n d f f i in H u n g á r i a . Az ezutání lapon a magyar czim van ké
sőbbi időben és égészenmás kézzel írva s alól e két évszám: 1521 
— 1624 . liOgalól áll : J í . S. a/etogr. Maga a korirat vagy is tulaj
donképpen annak bevezetése kezdődik a harmadik lapon e nagy be
ttivei irt szókkal: A MAGYAR KERESZTYÉNSÉG A TÖRŐ-
KÖTs%ibólgyidólte sat. 
, .1) ;A belső felosztást és tartalmat illetőleg megjegyzem, hogy 

Í6 

t 

u 

legelöl—a mint hátrább látható lesz ~ a XVII Század első felét és a ma
gyar nemzet akkori közérzülelél igmerletÖ harczi dalok állnak; ezeket 
követik 1520-tól 1556-igterjedő akkori kalendarium-féle rövidkor
jegyzések, melyek mellé elÖloliJaIvástezlevénirva:Or d i n a n d a s u o 
l o c 0—, én ezeket a krónikába a maguk helyökre igtattam; ezután jő 
maga a sajátképpeni krónika eczimirat alatt: Observationes Rerum 
Memorahilímn. Emlékezetre való dotgohnnh rövid tnegjegy%ései. 
Innét van kivéve a krónika magyar czime; áll pedig az három 
könyvből: az első könyv—mely azonban az eredeti kéziratban sehol 
nyilván kijelölve mincs — magában foglalja az elválást megelőző 
évektől Bocskaiig (1520— 1604-ig) terjedő korszak töredékes és ke
vés újat tartalmazó rajzát; a másmlik {Líber secnndns^ ez már kivan 
téve) terjedelmesen tárgyalja a szerencsés fegyverü és politikájú 
líocskai korát {1604—1607 kezdetéig); a harmadih könyv (mi 
ismét ésak romai számmal van megjelölve) a Rákóczi Zsigmond, 
utolsó Báthori és Bethlen Gábor korát, ennek fejedelemsége ulófe-

léig (1607 —1624-ig) . 
Vannak még ax eredeti kézirat szélén oldaljegyzések, részint 

magától a szerzőtől, részint egykorú vagy később időbeli két ol
vasótól, kik közUl egyik 1575-ben élt és olvasta el e krónikát-—a 
mintegy az eredeti kéziratban látható jegyzéséből kitetszik; ezek kö
zül azokat,melyekről meg voltam győződve, hogy ugyan azon kéznek 
írásai és a szöveg felvilágosítására szolgálnak, csillag alá téve fel
használtam, a többit, mivel e krónikához egyátalában nem tartoznak, 
de annak nem is használtak volna, kihagytam. 

A helyesírásra nézve e kötetben is eddigi elveimet követtem. 

—*rto^)o»+< 

f 
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A MAGYAR KERESZTYÉNSÉG A TÖRÖKÖT 
szíböl gyűlölte, vele szive szerént harczolt és semmi 
szövetsége vele nem volt, mig Rudolphus császár ö fel
sége meg nem háborította: mely dolog imez közönsé
ges magyar énekekből̂ , melyek a vitézségről ez időben 
irattattanak, eléggé megtetszik. 
iV n e m z e t e s , t e k i n t e t e s c s EEagyságos vitéz k e r e s z t y é n 
ürnak , Homonnai I s tvánnak , hazánknak ogyik fö ol ta l -

maziíjának vitézi éneke és könyörgése . 

Hozzád kiált lelkem, örök élelemnek Istene, magos menyben! ^' 
Mert igen örvendez énnékem fogadott kegyes igéretödben, 
Azért én Istenem! te Szent Felségednek Így könyörgök hitömbcn: 

0 irgalmasságnak és élö kiUfönek, minden jóknak Istene! 
Kinek természete könyörgő szíveket szükségében se^ili, 
Az én kérésemis-biszem-Szent Felséged édesden elö viszi. 

Minden seregeknek csak Felséged ura és vezérlő Istene, 
Jámbor hadnagyoknak, vitézlő népeknek igyökben sogilője. 
Te vagy bátorsága, paizsa és kardja, pogányoknak rontója! 

Oly bizodalommal könyörgök én mostan isteni Felségednek, 
Kardot kik felkötünk a te szent nevedben, légy segítség népednek, 
A te szent angyalod minket környlíl fogjon és megsegéljen nainket. 
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Nagy bizodalommal és nagy bátorsággal hegyön völgyön mi járunk, 
A Józus Krjyzlusban, mi fö hüdnagyunliban bízván, pogányra me

gyünk, 
A te szent nevedért győzedelmet vegyünk és tégedet dicsérjünk. 

Nagy dicsőségedért, kérlek én Istenem! hallgasd meg könyörgésem, 
Jámbor vitézekkel és végheliekkel megszenteljed kérésem. 
Kiért, én Istenem! sok nyomorultakkal szent nevedet dicsérjem. 

Ábrahám és Izsák, Jáliobnak Istene! áld meg az én ülamal. 
Hozzád tartozókkal, engem hfsllgatökkal, kivont élös kardunkal; 
Isten! légy segiíség, hogy hatokban törjük fölemelt kopjáínkal. 

Irgalmasságodböl ezt meg cselekedjed, sok romlásinkat nézzed, 
A te szent nevodért-mikor szemben vivunk-Sz. Fiadért megverjed, 
Vedd el bátorságát, add kézben fejenként, hogy rabolhassuk őket. 

IgarEgtisd elménket, bátorilsd szivünket mikor nézed igyünket, 
A Krisztus Jézusnak vére luillásáért megsegítsed népedet: 
Lássuk hatalmadat, hogy nem felejted el véreddel raegvölteket 

Sok jámbor vitézek, kik rabságban vágynak, szabadítsd meg azokat. 
Mint Jeruzsálemben hogy meg szabnditád a te benned bizókat, ; 
Egy jámbor királyért, a Sennaclieribet hatalmaddal megrontád. 

Te Felséged akkor elküldé angyalát, a tört kezébe adád, 
Istentelen királyt, a Sennacheribet hatalmaddal megrontád, 
Száznyolczvanötezer népét levágatád és megmented a királyt. 

Vigasztalásodnak ö Szent Lelke által azt elhittem magamban. 
Hatalmad nem kisebb, Ur Isten! mint akkor volt, a régi időben, 
Azon angyalt kérem te Szent Felségedtől segítségül útamban. 

Atya, mindenható felséges Ur Isten! mind meg adjad ezeket : 
A kikharczramegyünk mertmi Felségedtől várunkcsak segítséget, 
Hogy haza tértünkben te Sz. Felségednek tegyünk dicséreteket. 

Nagy tisztességedért és könyörgésünkóii megengedjed ezeketji t**̂  
Mert látod Ur Isten! szivem Felségednek leszen tiszteleteket, 
Ki közülünk meghal, örök dicsőségben részeltessed mind őket. 

t i 
Dicsértessél tŐlem, igaz örök Isten! mig élek itt e lestben, 

A te Szent Fiaddal és a Szent Lélekkel ki vagy egy Istenségben, 
Áldassál mitőlünk mostan és Örökké mennyei dicsőségben. 

JHas vi téz i énekli* 
A vitézek kardjaínak, megjött ereje karjoknak, 

A jó i'ringyia szablyáknak: majd bocsi lesz katonáknak. 
A nagy kiterjedt síkmezö, ligetes, fás, cseres erdő. 

Majd megzöldöl minden szép fii, majd kelletik az hamar ló. 
A gzép fényes fegyverekre, lesz majd szemek látó ere . 

Kedvünk megadó eszköze, sok jó vitéz hadban léte. 
Istenüniinek könyörögvén, országunkért rajok menvén, 

Istenünkért és hitünkért, ha meghalunk idvezülünk. 
Raholtatja velünk őket, gyalázza mint hitleneket. 

Kezünk közt mint cserepeket, mind elrontja töri őket. 
Isten velünk, kílÖl félünk? Ki lehelne ellenségünk? 

Mi Istenünk és mi Urunk! oltalmat csak tőled kérünk. 
Ne féljünk mi sokaságtól, mint hitetlen pogányoktól, 

Várjunk oltalmat Urunktól, mint kegyelmes Istenünktől. 
Kiről ha megemlékezünk, megmarad jó hírünk nevünk, 

Becsületünk tisztességünk lesz, ha megmarad mi hitünk. 
Hagyjunk békét félelemnek, hiszem ők is csak emberek. 

Fejenként legyünk vitézek, rá mentünkben vakmerővek. 
Hogy hatalmas jó tétéről, magasztaljuk szent nevéről, 

Istenünket, neki mondjunk dicséretel tisztességet. 

Wíkm iaa^oiiló. 
Segítségül a nagy Istent ki hijja. 
Az oly embert nagy sok jókkal megáldja, 
Szivét bátorítja, lelkét vigasztalja. 

Áld meg Uram ellenségen boszszumal. 
Mert csak reád biztam Uram magamat. 
Viseld jól gondomat, add meg hatalmamat. 
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Reménységét az Istenben ki véli, 
Az oly ember ellenségét meggyőzi, 
Várait eltöri, országát megveszi. 

Kopja törik, szablya fénylik, fÖ esik, 
Szív irtózik, szín változik, seb esik, 
Sas holt testben hizik, vérrel részegedik. 

Örök Isten! te vagy a mindenható, 
Diadalom és hatalom adható, 
Te vagy bátorító és megvigasztaló. 

Seregeknek nagy felséges Istene, 
Menynek földnek nagy hatalmas vezére, 
Szablyánk élessége, karunk vitézsége! 

Zászlód alatt bátorsággal mi járunk, 
Pogányokkal szent nevedért mi vívunk, 
Mert te vagy biztatónk, oltalmunk, vezérünk. 

Isten velünk: hát kivel mit gondolunk, 
Igaz hittel ha ö hozzá folyamunk, 
Soha szégyent nem vallunk, mert ö mi királyunk. 

Majd látjátok pogányoknak romlását. 
Isten előtt oly nagy szégyen vallását, 
Elötlönk futását, széllel bujdosását. 

Atyánk! kelj fel a nagy felső egekből, 
Tekints reánk dicsőséges székedből, 
Jöj segítségünkre isteni kedvedből. 

Töltsd bé, Uram békességgel szivünket, 
Véghetetlen örömmel mi lelkünket. 
Neveljed hitünket, jő reménységünket. 

Erőtlennel a nagy erőst vereted. 
Kevés által a sokakat elveszted, 
Különbség nincs nálad, mit akarsz azt teszed. 

f f 
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Te vagy nekünk segedelmünk. Istenünk! 
Erősségünk, vitézségünk, vezérünk. 
Te vagy segedelmünk és hatalmasságunk! 

Hozzánk küldjön le Szentséged segédet, 
Vele öszve nagy hatalmas erődet 
Kivel megverhessük mi ellenségünket. 

Observationes Rernm Memorabilium. ^ ) 

Emlékezetre való dolgoknak rövid megjegyzései, 
melyek a m a g y a r n e m z e t e t jó v i g y á z á s r a s e r k e n t 

h e t i k , i g e n i g y e f o g y o l t á l l a p o t jában. 

1520. Carolus Quintus, hispániai király, Filep király fia 
Aquisgranumban romai császárrá tétetik, 12. octobris. 

1521. iNándor-Fejérvárat Szulimón, a török, megveszi Sz. 
János fővétele napján. 

1523. Nagy földindulás vala Erdélyben és sok vén ember 
hala meg. 

1525. Pécs városának vészese. 
1526. Lajos királyt s a püspököket a török császár megveri 

Mohácsnál, Keresztelő - Júnos fővétele napján. Pest városát a tö
rök megégeti kisasszony napján. 

1526. Budát először megveszi a török. 
1526. 29. aug. Solyraanno imperatore cumducentis millíbus 

turcarura Hungáriám ingresso, infeiix Rex Ludovicus, ágens annum 
aetatis 20. non exspectalis auxiliis vicinorum , cum exiguis copiis 
occurrit inter Budám et Quinque - Ecclesias, el ducum suorun 
importunís soUicitationibus ad praeliandun compulsus et ab equitatu 
suo nudatus, dissipato a turcis exercitu, ipse quoque fugiens, in 

*) Ez és a következő czimsor után olJalvííst az eredeti kéziratban im 
e jegyzés ^11: Incboa tum Uoc opus rfie 12. octobris IG19, 
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loco palustri ab equo coUapso oppressus e s i , ac 15 millía Christia-
noruni desiderata siint QJovius, Clades BlohavaieusiR.'y 

1526 . János Vajda (Zápolya János) magyari király tizenöt 
esztendeig, megkoronáztatása után. 

1526 . Tisza-Duna-Köznek pusztulása. 
1526 . 15 . septembris Solymaoius post miserabiliter inter-

feclum Ludovicum, Ungariae regem ferro et igne vaslala utraque 
ripa Danubii usque ad Strigonium^ nemine resistente, hoc die occu-
patam Budám, regum hungaricorum sédem faede díripuit. 

1527 . 1. augnsti Maximilián a Ferdinánd császár első szülött 
fia Bécsben születtetik hóra 1 1 . minut. 1 6 post merid. 

1527 . Ferdinándot Prágában a csehek megkoronázzák ki
rályságra 24. februarü. 

Ferdinándust más pártos magyar urak hozák bé a királyságra 
János király ellen. Újlaki Imre erdélyi vajdává leszen. 

1527 . Ferdinánd János királyt Budából k iüzé , 1527 . meg-
koronáztatik. 
*í« 1527 . A török császár kiküldi Budából az urakat. 

1528- Török Bálintnak és Petrovichnak fogsága. 
1 5 2 8 . Kacíanos Jánost Ferdinánd Magyarorsziígba küldi, 

hogy János királylyal megharczoljon, ada melíéje 6000 népet,; 
a magyar uraknak hadai is mellette valának, kik Ferdinánd pártján 
valának; Szinánálmegharczolának és János király hada megveretek, 
maga Lengyelországba szalada. Kassát Ferdinándnak megadják. 

1 5 2 9 . Kacianos János iemég Magyarországba jö a magyar 
nemzetet fogyatni; de gondja érkezek, mert a török császár hada 
elölt viszsza mene. 

Ez időben rút pártolkodás vala az országban l529->ben: 
1529 . Szulimán császár Bécset megszállja 26 . sepüjns két

száz ezer törökkel , húszszor ostromlónak, 15 . octobris elmennek 
alóla; Philippus Comes, Palatínus Rheni volt a Föhelytartóbenne; 
viszsziamenöben János királyt Budán székébe ülteté. Elvesze a 
törökben fegyver és hideg miatt 80 ,000. Báthori István Erdély
ben a szász városokat meghódoltatja János királynak; cgak Sze-
ben 7 esztendeig tarlja magát Ferdinándnak. 

1530. Köszögnek Szulimán császártól való megszállása. 
1530. Ferdinánd Budát másodszor veszi meg. 

- • r 
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1530. Nagy ü&lbkös csillag látszik kisasszony havában. Er
délyből 60 ,000 török sok nemes aszszonyokat elviszen, kiknek 
urok a törököt béhiviák vaja. Nagy döghalál Erdélyben. 

1530. Az„Auguslana Confesslo" adatikCarolus Quintusnak. *) 
1 5 3 1 . Ferdinánd 5. januári! Coloniában romai császárrá vá

laszlalik, 1 1 . januarii Aquisgranumban megkoronáztalik. 
1 5 3 1 . Szulimán császár 200 ,000 tőrökkel Bécs alá indula, 

KÖszoget o s t r o m m a l m e g n e m v e h e t i — megadják neki ; 
Bécset megszállja, de Károly császártól félt, ki 80i,000 gyaloggal 
és 30 ,000 fegyveressel ós nagy magyar haddal jö v a l a , — azért 
nagy prédával Tótország felöl hasa mene. 

Két üstökös csillag láttaték az egén. 
1532 . Petényi Péternek fogsága; nagy erős hitre hívák fel 

császárhoz, azután halva hozák le a testét. 
1532. 9. augusti hóra 10. antemerid. Perényi Gábriel szü

lettetik. 
1 5 3 3 . Somlyai Báthori István szülelett 27 . septembr. 
1 5 3 4 . Czibak Imre és Géczi veszedelme. 
1534 . GriUi Erdélyben megölettetik Czibak Imre haláláért. 
1535 . Erdélyben nagy drágaság. 
1536 . Kassát megvevé János király népe. 
1536 . Memhet bék egy néhány várat megvolt. 
1537 . Kacianos János megveretek Eszeknél. 
1537. 9. die octobris a Ferdinánd császár hada Kacianos 

Jánostól elárultalván, Horváthországban szörnyen levágatik. Ez 
lött — Ítélem — oka, hogy azután Zriní Miklós midőn vendégség
be ment volna hozzája, Kacianosnak fejét vövé és mint árulónak fe
jét Maximilián császárnak küldi. **) 

1538 . Maylát István erdélyi vajdává leszen. Nagy üstökös 
QSÍUag látszik. 

*3 Innét valami kimaradoltnak látszik. 
**) Oldalirási Joannes Vayvoda Transylvaniae, Joannis Vayvodae filius 

ex Isabella Sigismundi Begis Poloniae filia, Sigismuiidi Augusli 
sorore, nascitur Budán anno 1540 dhiiidia liora post quartain 
pomeridiöuam. 
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1539. János király feleségül veszi Izabella aszszonyt, a len
gyel király leányát. 

1540, Buda a löröktül megvéte'ik. 
1540. János király halála. 
1 540. Maylál István és Balassa Imre kapitánysága. 
1540. Ferdinánd királynak megcsalatkozása. 
1541. Balassa Imrének Erdélyből való kiűzése. 
1541. 20. aug. Ferdinánd király német és cseh tábora Buda 

alatt a számtalan sok töröktül levágatlalik. Éber. *) 
Pest városát a török megveszi. 
1541. Szulimán császár Budát megveszi 2. septambris, Tö

rök Bálint fogságra vitetik. János királyné a fiatal János vajdával 
Erdélybe küldetik. Maylát István török fogságba esik. 

1541. Királyné asz3Zonynak Budából való kiküldése és Er
délybe menése. 

Paulus Eberus in Calendario erről igy ir: Anno 15411 "*i^. 
septembris Solymannus turcarum imperátor a vidua Joannís Vaj-
vodae, regis üngariae et a tutoribus filioli accersitus in üngariam 
contra exercitum Ferdinandi regis üngariae obsidontem tunc 
Budám, fraude evocato ad 00 ín castra filio , Vajvoda et vidua exiri 
jussae in Transylvaniam, contra jus fasque occupala űrbe Buda et 
arcé: hoc die templum summám ingressus, Deo siio gratias égit ob 
captam tanta facilltate urbem Uungariae praecipuara, et relicto in 
ea praesidio, in castra reversus est. 

Fráter György válaszlalik király képévé, 
1542. Joachim berezeg Pestet híjában ostromolja. Sáskák 

járnak.**) Moldovai Ilyes vajda Erdélyt puszlitja. A romai hitöt 
Erdélyből kiköltöztetik. 

1543. Szulimán császár Valpót, Siklyóst, Esztergomot, ***) 
Székes-Fejérvárt és Pécset megveszi az uraknak visszavonások 

••) Oldaliríís: Eb eru s. 
') Alálib néhány sorral ez esemény másodszor e szókkal vaa ineg-

irva: Sáskáknak második kijövése. 
) Valamival alább o város megvételének napja is 1. i. ang. l l - l i c 

V\ voll lúve. 
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miatt, kik közül egyik a másik kárát csak neveti vala. Nogy föld
indulás vala Erdélyben. 

1547. 27. jan. Anna regina üngariae, Ludovici regis soror, 
conjunx Ferdinandi, Rom. Üngariae et Bohemiae regis, el qui 
fratri Carolo Quinto in imperii gubernatione successit, mortua est 
inpartufiliae, quae fűit 15 proles. (Paulus Eberus.') 

1547. Egervárát Ferdinánd veszi oltalmába. 
1549. Hat nap*) látszik az égben. Ferdinánd népe meg

veszi Zágrábot, t évá t , Zythnát és Muránt. 
1551. Izabella a magyar koronát Ferdinándnak küldi, Ö 

maga Opoliába megyén János fiával, Ferdinándnak hagyván Er
délyt. Gróf Mikola a bátyjának ajánlá Erdélyt. Fráter Györgyöt 
megölik. 

1552. Ferdinánd nagy német hadat küld Erdélybe. 
1552. 18- junii Rudolphus császár, Maximilián második fia 

születtetik Bécsben. 
1552. Tömbsváral a török megveszi. A németet először se

gítségre hívják, de rák hátán menvén és csak lakván, nem segiti, 
— — —•— — — •—• — — — — Egervárát megszállja 
százhatvan ezer török 10. septembris, és 38 napig vivták; de 
mivel a nagyságos Dobó István vitézivel belől erősen és bátran 
oUalmazá, nagy károkkal, szégyenekre a törökök elmenének alóla 
13. octobris. Isten tartá meg. 

1553. A németek Erdélyből ismég kimennek. Budai basa 
megveszi Kapóst, Újvárat és Babocsát öszszel. 

1554. Kassa város mind megége. 
1555. Aly basa hiába megszállja Szigetet. 
1555, Solimannus turcarum imperátor filíum suum natu ma

ximum, Mustapham, ob suspicionem aífectati imperii foedo sup-
plicío interimi jussit. 

1556. Ungari et germani craenta victoria proflígarunt 
lurcicum exercitum ad Szegedinum 22. Julii; in (pia pugna cecide-
runt ex nostris 1200 et inter hos capitaneus regi Ferdinando 
charus: Polveil, de turcis verő 1800 occisi sünt. 

1556. Izabella János fiával igmég Erdélybe jö. 

*~) Értenddí hatszoros, hat udvaru nap. 
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1556. A néraötök raegvevék Tarkó várát Tapczai Györgyiül, 
ós Nagy-Idát Perényi Ferencztöl, melyeknek kőfalait földig leron-
Iák. Ugyan ezen némötök, kik szöm síerint öt ezerén valának. 
Szádvára alá ménének, megvevék; onnan Krasznahorka alá, de 
Böbék György reájok jőve bt száa törökkel, és Rosnyó-Bányánál 
szörnyen megveré és 13 szép álgyujokat elnyeré. Hírmondó is 
kevés szalada el a némötöUben. Ezt hiják a magyarolt krasznahor-

kai veszedelemnek. 
1557. Az oláhok 40,000 a Nyirségel dúlják. Erdély János 

király mellé áll. 
1557. Mátyás auslriai berezeg született 24 febr. Bocskai 

István erdélyi fejedelem született 1. január. Váradot János király 
üa megveszi Ferdinándtól. 

1558. Veliczánbék a fileUi tisztarió megveretek éktelenül 
Kazánál és Galgócznál Böbék Györgyiül és Telekesi Imrétől, a 
Ferdinánd császár itapitányától, kilt négy ezer magoltkal válogatott 
vltezökkel Szikszó vidékét, az Erdöhátat elrablották vala 14. 
octobris. 

•1558. 21 sept. V Károly császár íetevén a császárságot, 
llis'píiniában in monasterio vallis Toletanae, qno se abdiderat, mcg-
hala. 

1558. Ferdinánd király német császárrá leszen. 
1558. Izabella megöleté Kendi Ferenczet, Kendi Antalt és 

Böbék Ferenczet Fojérváratt. A keresztesi mezőn három kö esik 
le az égből, 28 fontot nyoma. Böbék György levága Kassánál 
4000 törököt. 

1559. Izabella királyné aszszony meghala Erdélyben. Egy 
homályos üstökös csillag látlalik. 

1560. Filek várát a török lopva megveszi. 
1562. 24 die 9-bris Maximilián Francfurtiimbun romai csá

szárrá választatik, még az atyja Ferdinánd császár éltében. 30 die 
9-bris ugyan ott a császárságra az atyja jelenlétében megkoro-
tiáztatik. 

1563. Egy török deák, fő nemzet, Debreczcnben a Krisz
tust vallja, .Szepsiben leszen prédikátorrá: Stephanus Galalinus; — 
•ugyan ott bolt meg. 

1563. Magocsi Gáspár török kézbe esek 22 junií Böbék 

* 
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Györgygyei együtt. Magocsi kiváltozik , Puskás Ferencz bozá ki. 
A summa bevitele után igen űzik a törökök hogy meg tudák nagy 
uraságál, üjonnan el foghatnák vagy megölnék, de ol nem érhetek, 
eljövének vele mind nyargalva. Böbék Györgyöt ifja János király, 
a nagy János király fia, Izabellától való, hozá ki a törökök közül, 
és Erdélyben lakott; sok kárt tölt magyar nemzetnek. 

1563. Ferdinandus megveszi Szakmárt Svendi Lázár kf̂ pî  
tanya által. Item: Erdödvárát, Munkácsot, Husztot. ^,^^ 

1563. Maximilián magyar királylyá koronáztatik Pozsonyban 
1563. 8. septembris. Maximilián német császár 12 esztendeig. 
1563. 9. septembr. Maximilián király felesége, Mária aszszony 

az V. Károly császár leánya, magyar királyné aszszonynyá koro
náztatik. 

Ez időtájban Németi Ferencz Tokajból, az erdélyi pártról, 
ellenkezik Petényi Gáborral a sáros-pataki úrral; ós az lön a Tokaj 
vára megszállásának occasioja , hogy Németi Ferencz Perényi Gá
bort mind feleségestül Viszolytól fogva Füzér-váraig üzetéa tokaji 
haddal; kin Perényi Gábor meg búsulván, császárhoz mene és arra 
birá , hogy Tokajt megszállássá. 

1564. 25. juIii. Meghal Ferdinánd császár ez esztendőben. Ez 
a Ferdinánd, — — —- — magyarok királyává választatván, 
igen szép szint mutat vala a magyaroknak és jó akaratot. Mert 
mikor tanácsi némelykor ast kérdenék tőle: Micsoda az oka, hogy 
felséged ily igen faveál a magyar nemzetnek, holott elejök annyi 
sok injuriákkal illették legyen nemzetségünket? azt feleié: Ké-
telen vagyok — úgymond—vele, mert ha nem faveálok nékik, 
mindenikből egy-egy törököm lészen. 

1565. Svendi Lázár Tokajt megszállja 5 febr. az pataki urral 
és az ide által való hadakkal, és mégis vévé 11. február. Ekkor 
szakflda Tokaj el Erdélytől. Németi Ferenczet a várban meglöyék 
puskával — egy corrivalisa , azután ugy vevék meg. 

Ezen esztendőben vette meg Svendi Szerencset, Szathmárt, 
Erdőd-várat, Kővárát, Báthort és Szendéről Maximilián számára. 

1566. János vajda Szulímán török császárhoz megyén a 
táborba. 

1566. Maximilián hada a löröktül megveszi Tatát és Gesz
test, a törököket levágja. 

2* 
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1566. A vén SKnlímán török császáv Szigetet megszállja, 
meghal alatta 3. septembris. Gyulát megveszi Pertavus vezér basa 
4. sept. Szigetvárát pedig 7. septembris Mahomet basa, ellilkolván 
a császár halálát a törököktől. Élt 80 eszlen. többet. 

Zrínyi Miklósnak a helytartónak fejét a törökök Maximilián 
császárnak küldik, mint ö is nem sok esztendőkkel az előtt Ka-
cianos Jánosnak fejét tafotában takarván — a kit maga ölt vala 
meg — neki küldötte vala , vendégségben lévén Zrínyi házánál. 

1566. Sziget megvétele után a latára király fia mellé jöví*, 
Tokajt megszállá. A tatár szörnyű nagy rablást lön, a kassai köhídig 
mene fel. Negyven ezer rabnál többet vín el, Tokajt félben hagy
ván, haza indula a király fia, egyik basa tanácsából, ki megsugal-
lotta vala, hogy nem magának keres; és megszánván a magyar 
rabokat, megharczola a latárokkal és számtalan rabot szabadita 
meg lölök a böszörményi nagy gátnál; a talároknak nagyobb ré
szét ugyan ott mind levagatá. 

Svendi Lázár megvevé Szádvárat és Munkács várát 
Nií. Svendi Lázár Kassa alatt való táborból senkit a talárok 

ellen ániltatásból ki nem bocsála, hogy Tokaj alól rablani menne, 
hanem szemök láttára a magyar rabokat elbagyá vinni. 

Székely Antal keserves szível nézi és nagy búsulással a ra
bok vitelét, de ki nem hocsáltalik a táborból. Patakról ment vala 
fel a táborba, és midőn látta, hogy a táborból senkit ki nem bocsát-
nak, ottan azt monda: Bizony elárulták az országot. 

1567. Perényi Gábor császárhoz Patakról felmene és ugyan 
oda fel meghala; csak testét hozók alá , és Patak várát minden jó
szágával császár számára foglalák. 

1567. Szepsi városát meggyujták történetből a magyar kato
nák, a napkeleti szert, mely mind megége éppen a templommal 
együtt és a napnyugati szernek egy darabjával; hárem jelös ha
rangok is olvadtanak el. 

1568. Maximilián német császár és Zelim török császár kö
zött frigy vettetik, melyben foglalták Erdélységet is. Svendi Lázár 
ismég föíindula. 

1569. Koradion György a Nyírségen paraszt hadat támaszta, 
^ papokat és nemeseket levágalá, végre ö maga is rútul vésze. 

1570. Az f e k e t e á m í t ó e m b e r n e k hada megveretik 

^ 

ai 
Bala *) Sz. Miklós alatt a szolnoki béktöl. S«ehennek fele raegógo 
Erdélyben. Nagy éhség Magyarországban egy esztendeig. 

1571. János v.íjda meghal 14 martií. 
Báthori István erdélyi vajdává választatik. Gedon (?) várát a 

löi'ök megveszi. 
Ruber János kassai király képe Kallót építteti. 
Békés Gáspár Bálbori Istvánt nem akarja erdélyi vajdának 

ismerni. * 
Maximilián császár halála. 
I b 7 í . IL Rudolphus magyar kírálylyá koronáztatik 25. 

7-brÍ3 Pozsonyban. Somlyal Bátliori Zsigmond e tájban szülelett. 
28. 7-bris új csillag láttatik. 

1573. Kálló vára építtetik. Fogaras várát megveszi Báthori 
István, Békés Gáspár kimenvén belőle. 

1574. A szepsi tornyot újonnan csinálják az égés után. 
A szigeti törökök Kanisa városát dúlják. 
1575. Békés Gáspár magyar és német haddal Erdélybe me

gyén híjába , Báthori István ellen. 
1576. Bálbori István választatik lengyel kírálylyá 1 maji. 

Báthori Kristóf erdélyi vajdává tétetik. Békés Gáspárnak meglie-
gyelmez István király. 

Rudolphus német császárrá leszen. 
1577. A Ferhát fileki bék, a szikszai sokadalomra sz. Már

ton napján reá ütó, sok népet és marhát vín el; de az Ur Isten bó
kével el nembocsátá, hanem megveretek éktelenül Szent-Péteren 
tul minden hadával Vadnánál a hegy között s a Sajó között 11. 
9-brís Prépostvári Zsigmond által, vele levén a sárgák és vörö
sek. **) 

Ugyan ezön esztendőben volt szörnyű döghalál. Üstökös csil
lag láltalik. 

István király Danczkát megszállja. 
1578. Buda várát a menyülÖ kő megüti ós a por elhányja. 

Musztafát, budai basát megfojták. 

*j Talán Ráha - Szent Miklós, mert ily nevű falul, legalább én nem 
ismerek. 

**) Oldalvást Írva: a sárgák ős vörösek gyalogokat teszen. 
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1578. AFerhátfileki bék elküldéhadát tablani Torna-üjfaUi-
ra; de ax Ur Islen olt is megveré hadát Rákóczi Zsigmond által, 
hololt sok fő-fö tővökök vészének. 

1579 A nagyságos Bálhori István vötte ol házas társul a 
nagyságos IIoraonnaiFerencz leáuyátiFrusina aszszoayt. 25 januarii 
volt menyegzői lakodalmok. 

A menykÖ Gyula-Fejérváral meggyujlja. 
1580. A magyarok és némblök Hatvan városát megégelék 

és ehrablák 4 april. nagy nyereséggel. 
Sasvár békét megverik Nádudvarnál 19 jnlii: 11 zászlókat 

nyertlék tőle a magyarok, rab törököt háromszáznál többet hoznak 
Kassára. 

István király egy néhány várost elnyer a muszkáktól. A né
metek Szepsi városának egyik részét meggyujlák napnyugol felöl 
való szeren 2% octohris. 

1581. Báthori Kistóf meghala,a fia Báthori Zsigmond leszen 
az atyja helyett erdélyi vajdává. 

1582. A mely törökök Mohira jővének és Onodot is megége
tek, viszsza tértökben Hidvéginélmegverotének 11. apríUs;voltának 
sok ezerén, sok zószlójok volt, S«*svár bék volt velők. 

A magyarok és némötök nem igen voltak többen ötödfél száznál. 
István királyt és a Basílíus János muszkvát egymással meg

békéltetek. 
Üj kalendárium először lámada. 
Svendi Lázár meghala 27 maji, 

' Á szepsi templom hijaztatik az égés után és mcgpadoltatik, 
a feápólnát is megcsinálják. 

1583. A szepsi templommegfejérittetik belől, és Asztalgyár
tó Mathé megirá festékkel az hót alatt. 

Bodnár Máthéné az urát egy varga legénynyel megöleté: tüzes 
fogóval szaggaták,fejőket vevék ós négygyé vágván, mind kettőt 
kerékre vetek. 

1584. Rudolphus és Ámurates császár közölt a frigy meg-
hogzszabbiltaték 8 esztendővel. 

Somlyai Báthori András cardlnállá leszen. '̂') Horvátbország-
*) Oldaliviís: practica, a famíliái fogyatják. 
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ban 10,000 lörököl megvernek a keresztyének ós Sok rabokat sza-
badilnak. Török rabot hoznak 145. 

1585. Góczi János erdélyi gubernátorrá válaszlatik. 
Nagy hirtelen való drágaság s döghalál következőit. Paxi Mi

hály szepsi prédikátor meghal 2 martii. 
Ez esztendőben volt szörnyű szárazság, a Bodva mind elapa

dóit, Somodjbíin őrölhetnek három forinton. 
A magyarok a thuri sokadsíomra ütnek, sok nyereséget hoz

nak: Bátiiori István, Russel Ciaudius tokaji kapitány, egri Borbély 
András, kassai had: sárgák, vörösek. 

1586. Nagy drágaság volt e földön. A búza költ ötödfél fq-
rínlon, rozs fi. 4, árpa fi. 2, zab fi. 1. 

1587. A törökök igen megveretnek Kanisa alatt. 
Ambrosius Laskai meghűli. 
1588. Szikszóra jővén a törökök 12 ezerén, szent Mihály 

esiin hét órakor éktelenül megveretének harmadszor a keresztyé
nektől, kik harmadfél ezerén nem voltának. A had elölt való gond
viselők voltának a iek. nagys. Bakóczi Zsigmond, egri kapitány 
Uouionnai István, fekete fegyveresek, sárgák, vörösek, és a 
végbeli vitézek, velök együtt a kassai had is ott volt. A tokaji had, 
Bornemisza a dobszai begyről nézte, 

Góczi János az erdélyi gubernatorságot az ország gyűlésé
ben Medgyesen leteszi. 

A tekinlelesnagys.HomonnaíIstvánlörök kézben foglylyá esett 
vala; de az Istene maga eszessége, bátorsága és vitézsége által 
megszabaditá, levágva a törököket a kik viszik vala. A fia Bálint 
G^satelybe ment, 

1589. Géczi János 7. jan. meghal Fejérváralt, 
1589. Báthori Zsigmond az erdélyi fejdelemségrc esküszik 

23 decembr. Jászó városát megüti amenykő, éppeji mind megége 
a prédikátor házától megválva, 16junii. 

1590. Nagy földindulás volt Bécs országban, 
1591. Volt szörnyű száraz dér; a Bodvát mind elapaszlotta, 

a somodi kútfőn itatták a barmot a határos szomszédok. 
1592. Bocskai István Váraddá jött a generalisságra 20 jun. 

Sok égboli csudák láttatnak éjszak felé karácson havában. 
A bosznaibasa nagy rablást teszenllorváthországban, ki miatt 
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a líét császár között a frigy fölbomla, mely a kél császár közölt 
1584 esztendőben köttetett vala. A szepsi templomot kőfallal 
megkerítik. 

1593. Bátbori Zsigmond elhajol a töröktől. 
22. junii. Horváthországban a Kupa vizénél megveretik negy

ven ezer töröU tizenkét ezer keresztyének állal, Sziszeknél, né
met, magyar horvát által- Elvesze a törökben lövés miatt, egyéb 
fegyver miatt és vízben, tizennyolca ezer. A magyarok és némö-
tök közül ötven alig esek el. 13. die januarii a szepsi gyalogok, 
25 januarii szondreiek, jászaiak le Szendröböl kimejivén megve-
retének. Szinán basa megveszi Beszpriraet és Palotát, a benne va
lókat levágták. 

1. 9-bris Székes-Fejérvárnál httsz ezer törököt megvernek 
az oda fel való nrak: Nádasdi, Battyáni, Zrini, Pálíi. Vollanak a 
törökök húsz ezerén a budai basával. Tizennégy ezer vésze el ben-
nök, sokbékeh. A basa sebben Laza szaladván, megholt. Nyertek 
32 tai-aczkokat. A mieinkben elesének 200 sebes és holt. 

6. 9-brís 1593. Szabadkát megszállá és megíité a magyar tá
bor j sánczot sem vétenek, sem nem lövék álgyuval, hanem mind
járt ostromnak ménének, (Ez azért gorombaság volt, mert mig a 
vizárkot megtöltötték, nagy kárt tölték lövéssel, és ngyan az után 
is lőni köUelett álgyuval; jobb lett volna elsőben lőni, kevesebb 
kár iölt volna a magyarban) ós ostromval megvévén, a benne való 
törököket mind levágák. 

E táborban jelen volt a kassai generális Tiffefibach Kristóf, 
Báthori István, Rákóczi Zsigmond, Dobó Ferencz, Homonnai Ist
ván, Forgács Simon, Bánfi János, Tököli Sebestyén. Onnan Filek 
vára alá ménének és mogszállák.*) 

1593. 11. novembris a megnevozött magyar araknak hada 
megveré a törököt Ronihánynál, mely jött volt Filek segítségére. ***) 

*J Oldalvást írva: Az urak még kícsinyst-göklicri inagzaljükal (s/,<'klal-
ják valfO a vitéxi bátorságra, hogy királyoknak '](>l szolgálnának,. . , 

*^^) A magyar tábori akarta megütni c segítség; de a kritiök állal nyelvet 
kapván a magyarok, ők meutek reájuk, és hajnal elölt ütötték meg. 

Hasznos a vigyázás és serénységl 

25 

Tizen négy zász lókat nyertek tölök, sokat levágtak, és 5ok fejet hoz-
tanakKassára. Ezek között volt a híres Nemi agának is feje — ki annak 
előtte 41 esztendővel a magyaroknak gondviseletlensége és vigyá
zatlansága miatt egy menyekzöí Jakodalom alatt (mely a városban va
la, ott levén a várbeli gondviselők és liszttartók) a várat egy ablakról, 
annak elötle való rabságában a rostélyt ki tekervén belőle és bó 
hálózván vagy helyére tatarozván, meghágta és meglopta vala,— 
Kassán a több fejek előtt az alsó kapuban legmagosban tétetek, és 
az Isten így tartá meg a büntetésre. Csak Kassára hoztak akkor 97 
török fejet. 

11. novembris megadják a törökök hitre Filek várát. 
Első ok indította, a külső segítségnek megveretése, kiktől el

nyert zászlókat a magyarok egy parton mind rendre felverték vala, 
hogy a várból látnák a törökök. 

Másodszor inditá őket és kénszeríté a szomjúság. Mert a hol 
kőfal közölt csövön a víz bement a várba, egy paraszt ember infor-
niatiöjáhól a faltörő Öreg álgyuk oda szögeztettenek, és ki süttet
vén ugy elrontották a kőfalt, hogy a csövön mindjárt ide kíszaka' 
doll a víz. 

Harmadszor az erős szorongatás ós ostromlás. 
A törökök, kik házok népével tizenkilesicz százon voltának, 

békével hocsáttatfának, a rabok megszabadíttattak, a pribékök 
megfogatván. Murányi * ) — Szaros Jakab megsüttetének. 

E győzelmen aa egész magyar nemzet jnegörüle és Istennek 
hálákat ada. 

Egy héttel Filek megvétele után az Ur Isten egy néhány vég
házakat esmég kézben ada, úgymint: Szécsén, Ajnácskö, Somos-
kő, KókkÖ, Hollókő , Dévén, Buják, Drégely. Ezekből féltökben 
a törökök mind ki szöktek és pusztán hagyták, kár nélkül adta meg 
az Ur Isten. 

1594.Mátyás herczeg Nógrádot megveszi alkuvással 3. martü. 
1594. 11. április Hatvant megszállá a generális TiíFenbach 

Kristóf, tíz hétig vítták, de meg nem vehették, eljövének alóla 
21. Junii. 

') Itt egy név crtiiett-tlen 
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2 1 . április a buclai basa húszezer törölíkel jőve Halvan segít
ségére, kiltel az Ur Isten Túránál kevés keresztyének által csudá
latoson megSKégyenite és megvere. A török taraczkinak kilövése 
alatt az egész magyar gyalogság mind a földre leborult, és semmi 
kár nem lőtt a taraczkok miánbennöU; azután mind talpra állván, 
ugy kezdöltenek harczolni és lőni. Nyertek a töröklül 27 zászló
kat, nyolcz száz török fejet hoztanak csak Kassára, azon kivül 
Egerbe és minden várakba vittenek. 

1594. A slésiai fekete fegyveresek, nem fizetvén nekik a 
császár, zászlóját Tiffenbachnak vetek Hatvan alatt. 

1594. Ugyan ekkor Mátyás berezeg biáhan vivá Esztergo
mot; elmene alóla Szinán basa nagy táborának jövetele miatt június 
vég© felé. 

1594. 17. Julii. Husztnál kijöven a tatárok, az urak sokat 
harczolának vclÖk, és a nemzetes nagyságos vitéz Balassi Ferencz 
elesek a harczon.VoU e barcz Pólyinál (Debreczenen alól): nem bír
ván a tatár tábor a kevós magyar haddal, elszalada Szolnok felé. E 
tatárok jötökben megégették Tajót. E tatárok szörnyű rablást lő
nek az alföldön Magyarországban: pusztiták Kecskemétet, Thurl, ^ 
Hatvan környékét. Rák háton ment Tilíenbach a tatárral való harcz-
ra az ö német hadával, kiért pirongatás esek rajta a nagyságos 
Dobó Ferencztöl. 

1594. Báthori Zsigmond az erdélyi fejedelem öt nagyságos *) 
ürnak véteti fejét Kolozsváratl: Kendi Sándornak, Ilíju Jánosnak, 
Kendi Gábornak, Forró Jánosnak és Szent-Egyedi Gergelynek, 
hogy a török frigyétől való elhajlását nem javallanák. Báthori Bol
dizsárt és a canoellariusl felakasztatja, **) 

1594. 21 . junü Szinán basa törökkelés tatárral Tata várát 
megszállja, és harmadnapon a szent Márton hegyen való kastélyt 
mogvevén, a várat is a benne valók feladák. 

1594. Nagy-Győrt Szinán basa szent Jakab havának végi 
felé megszállá, megvcvé 29. septembris. 

Buchbolzerus erről igy ir: Jaurinum praecípuam non tanlum 
Ungariae sed universae cbristianae Roipublicae adversus turcas 

*) Oldalvást c/A volt irva: A k<.H utolsó nem voll nagyságos. 
**••) Oldalirás; meglojlalla S2>ainos-Ujvárban, uciii tclakaszlatta. 
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propugnaculum, daorum mensium intervallo a turcís gravissime ob-
sessum et oppugnatnm , tandem die S. Michaelis mane circa horam 
10. Sinani basae veziri, a Ferdinando comile (kit a magyarok kis 
grófnak hittak) Hardeccio arcís praefecto, perraissa sibi et suis 
vitae incolumitate, una cum omni apparalu bellico traditur. Jaurino 
dedito,Fapaquoque a praesidiariis ungaris incensa et deserta, in po-
testatem tiircarum ípsis calendis octobris porvenit. 

1594. Komáromot Sinán basa megszállja — erősen tartják 
a benne valók — meg nem veheti, hanem nagy kárával elszáll aló
la 13 octobris. Két álgyut és egy néhány taraczokokat ott hagya, és 
megréniülvén a felsÖ magyarországi uraknak hadaitól és táborok
tól, mely segítségre siet vala menni oda fel Komáromnak, meg 
nem vára Őket, hanem táboroslól Budára szalada. 

Nagy-Győr körül és Mályus földében a tatárok szörnyű rablást 
tevének; alá jővén Debreczen körül szörnyen rabiának. 

1595. A moldvai Aaron vajda ós a havasalföldi oláh Mihály 
vajda, Báthori Zsigmond mellé hajlanak a töröktől. 

1595. februáríusban Rudolphus császár frigyei vét Báthori 
Zsigmonddal az erdélyi fejedelemmel, Moldvával és Havasalföldé
vel, a török ellen való liarczolásra. 

Ugyan ezen februariusnak végében a tatárok haza akarván 
menni Magyarorsaágból a nagy sok prédával és rabokkal, Mold
vában a Neszter vize mellett Orissog városánál az erdélyi és havas
alföldi hadtól szörnyen megverelének. Négy ezer rabol szabadíta
nak eltolok. Haszon basa meg akarván a tatárokat segítem, ö ís 
megveretölt. 

1595. Alfaerlus Király, exercilus principis Transylvaniae in 
Valachia Transalpina praefeclus , Irajeclo Danubio, die 16. marlii 
in tria turcarnm millia incidit,quibus maxima ex parte caesis et pro-
fligatis, plurimisque una cum vexillis captis, Derztor (alíter Silis-
Iria) oppidum Bulgáriáé igne injecto incendit et destruxit, ac die 
sequentiDatiubium remeans, Brailoviam, arcem ad Danubii ripam, 
vi et armis in poteslatem suam redegit. 

1595. Circa itiitiumjunii tatari ín Valachíám et Transylvaniam 
magnó exercitu irruiturí, a vaiaohis, cosaccis el transylvanis in 
finibus Valachiae caesi et paulo post Ferhates hassa, prope Nicopo-
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lim cnm suis copiis praelio devictu3,et ipsa urbs Nicopolis (excepla 
ar*e, quae illaesa reinansit) ferro ot igne devastata esi. 

1595. Ferdinánd Hardeck lús grófnak hogy Nagy-Győrt hiti 
oUen Szinán basának megadta, először jobb kezét elvágják, azután 
lejét veszik Bécsben 14iunü, vele együtt azon szerint Lotharin-
giai Berlim Miklósnak a győri nt̂ met strázsa-meslernek. 

1595. Maximilián berezeg alá jőve Kassára, vele elhozván, 
a Károly bercxeg leányát Maria Christiernát, kit feleségül Erdély
ben Báthori Zsigmondnak vínek. Ez a — — házasság veszté őtet. 

1595. 1. Julii. A Mansfeldi Károly gróf Esztergomot meg
szállja húsz ezer hadával. 

30. Julii Bahocsát, mely Szigettől öt mértföldön vagyon, meg
veszi a magyar had. 

1595. 4. augusti. A Szinán basa Fia, Mahumet begler bék 
Uzenötezer törökkői jőve Esztergom segítségére, ki mikoron soka
ságában bizakodnék, megveretek szörnyen; Ötezer lörök vesző el, 
kik közül találtatott a nagy-győri Osman basának és hat békéknek 
testök. Huszonhét zászlót nyeréneU, a koppányi békét eleveuen el-
fogák egy Örményország! bekkel. A mi hadunkból ötvenen alig 
hullottanak el. 

1595, Sigisraundus Transylvaniao et Valachiae princeps cum 
Maria Christina (alíi Christierna) Caroli Archiducis Austriao filia die 
5 mensis marlü, sibi Graetii in Styria, praesente legato suo Stepha-
no Bocskai, legitimé desponsata, nuplias cclebravit Albae Juliae 
die 6. augusti. 

1595. 13. augusti. A temesvári Achmet basa nyolczezer tö
rökkel Facsyát váránál igen megveretek. A lippai és jenöi békék 
íoglylyul esének. Facsyát várát megvevék. 

1595. A Mansfeldi Károly gróf 14. augusti vérhasban meg
hal Komáromban. 

1595. In Valachia Transalpina, *) nonprocul ab oppido Ar-
gyas, die 23. augusti commissum est praelium inter Sinanem hassam 
vezirem (qui ponté navali structo Danubium trajecerat, et Transal-
pinam lurcia rursus subigere conabatur) et conjuiiclas valachorum 

*) Oldalvást írva: Duce Sigismundó Biilliori. 

el Iransylvanorura copias lurcarum multitudíne longe inferiores. 
In qno cum Iribus conflictibus, dabio quasi marté de summa rerum, 
et quidem acerrirae fuissel dimicalum: tandem transylvani, Deo ju-
vante, victoriam obtinuerunt, et Sinanem hassam, alíquot lurcarum 
millibus et inter praecipuos Mahomete hassa, caesis, tormenlis et 
signis pluribus captis, cum roliqua exercitus túrba in fugám conjece-
runt. 

Eharczon az erdélyi gyalognak nagyobb részéi Archiangieros 
{?), a török levágta. A maradéka —mintegy négyszáz — éjszakára 
kelve a tábor helyet meggyújtotta, hogy eljöjön a török elöl. De 
az Isten niegrémité a törököt, a kikkel nappal erősen harczoltak va-
la , és azlgondolván a török, hogy a gyalogok reájok készülnek, 
elöltök elfuta. Egy pribék jőve a magyarokhoz, a tőn hírt, és a 
gyalogok ugy ménének a török táborára : minden hadi szerszámot, 
álgyukat, taraczkokat készen találván elnyerének, 

15^05. Strigonium, cum duorummensium spatio,ab ungarorum, 
germaoorum et italorum exercitu (cui duminvivis esset, comes Ca-
rolus Mansfeldius sapionter praefaerat et viam ae rationem occu-
pandae arcis paulo ante obilum monslraveral) maxima tormentorum 
grandior«m_yi et incursionum frequenlia graviter fuisset concus-
sa etoppugnala, ac praesidiarii ejusdem de suppetiis a turcarum 
imperatore ferendis prorsus desperaverint: tandem certis coudilio-
nibus (ut nimirum vita incolnmes et solilis armts dimissi , mutuatis 
cymbis Budám usque deveherentur etqu&ntum supellectills evincto 
braccbio amplecti possent, secum ferrent) Matbiae Archiduci 
Auslriae arcem, quam annis 52. tenuerunl, die 1 septembris de-
diderunt. Inter dedititios ex imbelli túrba, utpote mulicres et 
pueri 1700, milites robusti 700 et vulneratorum 500 numerati 
ftiere, qui omnes Budám secundo Danubio descenderunt. 

1595. Király Albert és Borbély György ugyan azon 1 die 
sept. LippálaMaros vize mellett a töröktől megveszik. Hitre adák 
meg a várat. Jenőt is megvevó Báthori Zsigmond hilre igy. 

1595. 11. 8-bpís. A íörök Szent-Miklóst megégetvén, pusz
tán hagyá. Azután harmad nappal Szarvasból és Békésből is ki-
szőkének. Szállá a tábor míuLÍjárást Szolnok alá, de onnan hamar 
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viszsza kérdé *) MaximiUán berezeg. Mihelyt eljőve a tábor Szó
noktól, egyik bástyája ottan leszakadt a várnak* 

1596. Vissegradum siipra Budám arx(quae olím tbeca coronae 
rogni Ungariae habila esi) in altíssiraa rupe sUa, et fossa 12 ijeduni 
saxis incisa, cincla, pvobeque munita, a copüs caesareanís, die 21 . 
7-bris expiignata, in cbí-isUanorum potestatem concessit. 

Havasalföldet viszsza nyerik. 
Sigisinundus Báthori Transilvaniaíí princeps, Tei'govistiam ad 

Jaloniczam fluviumValacbiaeTransalpinae,melropoUmel sédem vaj-
vodae (ex qua biduoante Sinanesbassa vezires cum liaaaao bassa 
Buckarestura profugerat) die 18 octobr. sub vesperam expugnavit, 
et caesis ultra 600 praesidiariis, Meheraetem bassara Caramaniae et 
Ali begum Albanlae, praesidii lurclci praeíectos coepil. Biduo post 
20 octobr. Buckarestum arcem a Sinane bassa desertam et incensam, 
absque ullo suorum sangvine recuporavit, et tandem die 30 octobr. 
arcem Gyirgyo ad insulam Danubii muuftissimam, tridua obsidione 
quinqoemillibusturcarumpartim caesis, partim in Uanubio submersis 
et magna captivorum valacborum multitudine liberata, expugnatam 
sibi subegit, et Sinanem bassam ve/irem, cum superstUe exercilus 

• parte Valachia ejecit, praedamque ampUssimam adeptus est. 
Ez időben alÖröUnemzetretteguikezdölte vala a BMboriZsig

mond balalmát és jó-szerencséjét. Magyarországnak is nagy remény
sége vala felőle. 

1595. 23 . oclobris Jenőt az erdélyi és váradi hadnak föladják. 
Azután megszabadulának Világosvár,Pánkota,Feltót, Varsótz,Becs-
kerek, Sirylagh, Eperjes, Arad, Sólymos ésTóth-Váradja. 

1596. Sub finem raensis januarii Acbraetes bassa Temesvari-
ensis cum suo comitalu a Transylvanis caesus occubuit. 

1596. Lippa mense majo irrito conatu a turcis et tartaris ob-
sessa et oppugnata, ipsi turcae et tartari a Iransilvanis forlissime 
repulsi, et prope Temesvarum profügati; Zambok verő castellum 
a slrigoniensibus militibus armis el igne die 28 maji expugnatum et 
lurcis trucidalis destructuni est. 

^0 Talán térité, 
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1̂ 0;̂ 6. Szinán basa május vége felé Landor-Fejérváratl gulla-
ütésben ineghni. 

1596. Vacianí arcem infra Novigradum, non procul a ripis 
Danubii, clam discelsis Uircis, ungari rccuperanl; 22. julii. 

1596. Báthori Zsigmond TömÖsvárat júniusban megszállja, 
erősen víjaj Úe a tatár tábor mián félben hagyván eljőve alóla, 

i 596. Hálvan-várát die 3. septembris eslve felé 4 órakor meg
veszik ostrommal. Két ezer töröknél többet vágnak le mind házné-
pestöl. Hirtelen meg nem csinálhatván, a török császár ereje elÖft 
kijönek belőle, és 9. septembris porral mind elhányaták- Jelen vol
tak a megvételben Maximilián, Svartzenberg, Pálfi a felső táborral, 
az alsó táborbeliek voltak kassai generális Tiffenbach Kristóf, Rá
kóczi Zsigmond, Homonnai István. 

1596. A török császár derék erejével személy szerénl jővén 
Magyarországra, útában nieghallá Hatvan megvételét, és a néme
tektől a töröknek Hatvanban való lekonczoltatását, a holt testöknek 
nyuzását, felhasogatásál, metéUését, hajók kiszedéséi; (a magyar 
elevenen fogja vala mind Őket, de kezében is általverik ós levágják 
vala a németek) megbüsula rajta, és hogy vlndicálna érte,a mi föl-
dünfci'fe-forduia erejével; 19 septembris azért megszállá Eger várál 
másfélszáz ezer emberrel: három felöl szörnyen lőteté és rontatá, 
végre a bástyáját is megásván, porral fölveltelé, és sok ízben os-
tromoltalá három hétig. Nem bizhatván a benne valók a küísö segít
séghez, noha Maximilián megeskütt vala nekik, hogy megsegíti: 12 
octobr. hitre föladáka várat. Elvesze az ostromokon Eger alatt, a tö
rökben húszezer. A vitézlő rendet mind magyart, néniötöt levágatá 
hili ellen' a török, a parasztságot megfosztván, békével bocsátá. 
Nyári Pál a fökapilán és helytartó megfogattatok. 

Eger várában a császár tízezer törököt hagya. 
1596 die 26. octobris a török császár hadával megharczola 

Maximilián és Báthory Zsigmond keresztesnél 40,000 magokkal. 
Elsőbben a magyar had lőn győzedelmes, és mikor a császár hadát 
megtéritótlék volna és a török táborban is vágnák immár őket, pré-
dálásnak esénok a magyarok, elhagyván az üzést. Kit mikor látott 
volna valami sereg török, hátra fordula és a szélijei eloszlott kap
dosó hadat megfulamlatá, A fegyveres lovagos német csak seregen
ként veszteg áll vala és meg nem segité a magyar hadal^söt ez időben 
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ugy dühösködnek vala, hogy okármely fövitéz magyar embert is 
meglőnek vala;mint Halvan alatt a vitéz Horvát Györgyöt, és So-
modiban a hirös vitéz Kardos Pált, Trombitás Albertet, Trombitás Ta
mást, Homonnai István szolgáit. Így fogok fejérét mutogatják vala, 
melyet a magyarok is eszökbe kezdenek venni lassan-lassan, mire 
intendálnának: nam malum diu dissimulari non potest. 

A keresztesi harczon hatezer magyar s német maradott oda, a 
törökben tizenkétezer. Lett ez nagy harcz a nikápolyi veszedelem 
után, mely volt 1396 esKtendöben, 200 esztendővel- Az nikápolyi 
\eszedelemnlán 52 esztendövellötta várnai veszedelem,az az 1448. 

1596. Eger megvétele után a vÖrÖs és sárga némötöket Szép
eibe szálliták: mind olaszok kezdenek lenni, kik minden istentelen
séget, prédálást, köborlást, embernek megölését, lövését, által ve
rését, a nagy uraknak nevetséges csúfolását, szabadosan kezdik cse
lekedni. Sok mérög boszssut kénszerittelik vala ekkor a magyar 
nemzet elnyelni. 

1596. Circa inltium novembris lurcae et tartari expugna super-
stites, in Bulgária circa Nicopolim a Michaele Valachiae Transalpinae 
vajvoda et transylvanis caesi et íugati, ac praeda quam secum ha-
bebant amplissima exuü sünt, 

1597, Báthori Zsigmond az arany gyapjas vitézük köziben 
számláltatik IL Rudolphus császártól Prágában a ceremónia szo-
rént 6. marlü és nevezik: Princeps SacriRomani Imperii, de igazab
ban itl tevék vasalássá. 

Nem igen nyere vele. 
1597. Tata várát Pálü Miklős és Nádasdí Ferencz—a kap\iját 

fa álgyuval(p8tarda) bélövén—kár nélkül negveszik 22 maji hova 9. 
anlemerid. és a benne való törököt mind levágák, 

1597. Masimilán Pápa várót 14 augusti megszállja,20 augusli 
megveszi bitre és az áruló bolonokat, kik töröknek adták vala, mind 
levágták. A törököt elbocsáták. 

1597. Maximilián 9. septembris. Nagy-Györt megszállja, de 
keményen tartja a töpók; ég Mahomet basa is nagy erővel érkez
vén,Tatát megszállá és 12 octobr. megvevé. Azért die 3. és 4. óc-

* lobris Nagy Győr alól elszáll, Komáromhoz megyén, onnan Eszter
gomhoz, azután Váczhoz, a holott meg akara a basa harczotni Maximi
lián táborával. De kevés voltátlátván hadánakMa;ximilián,bésán.czolá 
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táborát,é9 6.novembr. a töröka táborára nieno, oslromlá a tábort; 
de hiában, mert 700 jancsára vésze az ostromláson és az eszéki 
basa. Melyetlátván az, másnap — kilátta?-—frigyről akara tractálni, 
és a hit adás alatt másnap elszalada, Váczot megégeté és Budára 
mene. A magyarok Váczba bészállának és megépítek. 

1597, Báthori Zsigmond 9. és 12. octobris megveszi Fellakot 
és Csanádot, Józsika Istvánt a cancellariust Tömösvár alá bocsátá, 
de decemberben biában ejjövének alóla. 

1598. Jaurinum foríissimum orbis chrisliani ppopugnacnium, 
inclytuselgenerosusberos Adolphus Baro Schwartzenbergius, urbis 
Viennensis praefectus, et Liber Baro NicoIausPálffi ac Sebastianus 
Tököli exercitu 4500 equitum et peditum hungarorum, germano-
rumque instructus, insignistrotagemate militari (porta nimirum vi et 
impetu tormenli pelarrae a Vabacurtío, *) nobilí lotharingo pr/iepa-
ratae clanculum admotae et succensae, hóra noctis 3. rupta, disjecta 
el aperta, militibusque immíssis, praecipuis plateis, vallis et propu-
gnaculis occupatis) post acerrimam quatuor bőrárura dímicationem, 
die 29. marlü fortíler et feliciter expugnarunt et recuperarunt. Ex. 
lurcis coesi 1600. capti 400, equi 700. et 185 tormenta bellica re-; 
porta, nostronim verő 500 vulnerati fuere, et plus minus 700 tru-
cidali periere. Intor reliquos magni nominís turcas occisos praeci-, 
puua fűit Mehemetes bassa, qui duobus sclopeli globulis ictus, tan-, 
dem n Vabacurtio (sl ita est) lancea Iransfossus, prope portám in si-
nístra valli parte occubuit, cujus caput a cervíce resectum et bastae 
suffixum publicom omnibus specfaculum praebuit. Vabacurtiura pro 
hoc nobili inveiilo el facinore Rudolphus Imp. equilis auratijureac 
dignitate donavit, aliisque honoribus et munerlbus ornavit. Amis-
sum fűit Jaurinum 29. septembr. anno 1594. recuperatum 29. 
martii 1598, 

Az ágyuknak és taraczkohnak számok, a mennyit a keresztyé-
nök — Nagy-Györt a töröktül megvevén — nevezet szerént ben
ne találtának: 

Öreg ágyukat ós apró taraczkokat ín summa, numero: 187-
Örog ágyukat in specie: numero 24. 
Éneklő ágyuknak kit hívnak, numero 4. 

*) Oldaljegyzés í Vabacurtius a petíírda inrentora. 
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VaUürÖ ágyukat, öregelífet, numero 8. 
Még alkalmas öreg szabáso ágyukat, numero 4 . 
Még olyakat, kiket FallsonyoUnak hivnak, uumero 17 . 
Hasonló szal>ásuak a Falkonyokhnz, numero 1 1 1 . 
Még olyatén öregek, faltörök és forgó taraczkokat, numero 16 
Mozsár paltantyukal, numero 7. 
Ezeknek kivíilötte sokakat, kik a földön ágy nélliül hevernek 

és ágyok ninosen. 
Port találtának benne numero 500 tonnával. 
Fejér ónat találtának 50 mázsát. 
Vas golyóbisokat és egyébféle golyóbisokat, kik ágyukhoz és 

taraczkokhoz valók voltának, találtának numero huszanöt ezerét. 

E nagy hadi készületet, a császár Bécs megszállására készi-

tötte volt, de Isten nem engedte. 
Ezek lőttek 1 8 . marlii juxta nóvum, anno 1 5 9 8 . 
1598,Sigismundus Transylvaniae princeps,3esmticis consiliis 

mulató vitae instituto, Rudolpbo 11. romanorum imperátori regionem 
suam Transylvaniam occupandam, possidendam et contra turcas de 
fendendam Albae Juliaeinconventuordinum Transylv. praesenlibus 
imperatoris legatis die 4. április tradidit; proceres, nobiles et subdi-
tos omnes eidem juramenlo fidelitalis et obedientiae obstrinxit; Tran
sylvaniae gubernátor a legatis nomine imper. rom. Maximilianus 
archidux Austriae designatus et unanimi omnium Ordinum consensu 
receptus est. Szintén ugy jára Báthory Zsigmond fejedelem, mint a 
kit a kertben megrijasztnak: ki akar hágni, és a csipke bokorhoz 
kapván, kezét megsérti, mint az Aesopusnál való róka. 

Transylvanorum exemplum secutus Michael Valachiae Tran-
salpinaevajvoda (Megfizettek neki is ér te , megláthatod ide alább.) una 
cura suissubditis mensejumolegatisimp.similiterhomagium praeslitit. 

1 5 9 8 . Sigiamundus Transylvaniae princeps Iradita Hndolpho 11. 
rom. imp. Transylvania, mense jumo duos Silesiao Ducatus, Oppoli-
ensem et Uatiboriensem, *) sibi ad tempóra vitae dunlaxat ab imp. 

») Oldaljegyzése az Írónak! Nosza fraska! Igen vakok az cmlíerekj nem 
,:;;:!^::;o^ . hal.sz, .s .ién savöU a madav^sz. 

_ _ S 5 

rom, (addita annua quinquaginta millíum Joachimicorum'"péhsiÖrie) 
concessosoccupavít (Subán gubát cseréié.) et sédem rerumac fortu
narum suaruni ibidem collocavit. Verum duos vix menses in Sílesia 
commoratus, praeter omnem spem et expectalionem eandem rursus 
deseruit el per Poloniam ac Scepusmmin Transylvaniam celerrimis 
itlneríbus contendens die 21.augustí Glaudiopolím rediit- Igen bánák 
ezt a — — , hogy a fraskát és praktikát Báthori Zsigmond eszé
be völte és mindenképpen nem kezdenek igyekezni, miképpen ha
marább elüthetnék láb alíSI. 

1598 . Adolphus Baro Schwarzenberger Tatát megveszi fegy
verrel, Czákat, Palotái, Veszperimel és többet kevés kárral nyol-
czadn apig, idesl a die 2. augusti ad 9. augusti. 

1598, Michael Valachiae Transalpinae vajvoda, exercilu quin-
que millíum valachorum armafus, trajecto sub iinem septembris supra 
Nicopolim Danubio, in Bulgáriám írruptionem fecit et in tredecim 
tnrcarum miüia incidit; cumquibus velítando primum, postea aperto 
marté dimicando, adeo felíctterpugnavit;, ut nonminima exercitus ip-
sorum parte deleta et profligala, reliqui cum ducibus snís dlssipati el 
in fugám versi sint. Ünde prosperum victoriae cursum urgen3,ipsam 
Nicopolim aggiessusesl,candemquoigneincensam tolamferme exus-
9il, omnesque incolns lurcas una cum hassa urbis praefecto Irucidavit. 
Similem fortunam Bodonum,PIevinla, üracrudum,Fiorenlinta et Ar-
chavichal«m(?),oppÍda lurcica experta gunl, quae idem vajvoda mense 
octobri cum mullis pagis exussil, vastavit atque evertit; ita tamen, 
ut lurcis tantum coesis,chrÍslianorum etbulgarorum utriusque sexus 
sedecim circitcr miliía una cumbonis et fortunis ipsorum ex turcicae 
ínhnmanilatis jugo Uberati el Danubio transmisso in Valachiam de-
ducti fuerinl, 

1598 . Buda regni Hungáriáé metropolis, ab archtduce Mathia, 
ab initio octohris usque ad fínem ejusdem mensis, seiectissimo et 
florentissimotrigintacirciter millíum exercilu circumsessa,strenueque 
oppugnata est. Ac elsi turcae praesidíarii illám pro viribus propu-
gnaront et defenderent, et continuae quoque pluviae, ac inde secuta 
Danubif eluvies, praeclaris nostrorum conatibns^—cuniculos nimirum 
inundando et impressiones susceptas impediendo—remoram injice-
rent: adtamen, suburbio ver^ug Danubium primo, postea civitate 
sati^ ampla et bene muaita, casteljo denique íu monte Diví Gerardi 

3 * 
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a noslris summa vi expugnalis, turcae ultra duo militum siiorum mil-
Ha, ac inter hos dnos bassas, magnam commeatus,variiqwe supelle-
ctilis copiam, el ultra 80 tormenta aenea amiserunt, ot cladem haud 
©xiguam accepex'unt. Cumquo plura et majora archidux ob dictas 
causas efficere non posset, arcé ipsa tormentorum fulmine gravis-
sime diverberata et concussa, oppido et suburbio eversis, molis uUra 
100 exustis, vilUsin duabus Danubiiinsulis solo aequatis, earumque 
colonis numero 7000 abactis, jumentis et pecoribus in veteres Cae
sarig fundog reductis, obsidionem die 2. novembris solvit, exerei-
tumque dimisit. 

1598. Varadinum, superioris Ungariae arcem valadissimam et 
munitissimam Mahometes bassa vezirus, **) chamus tartaricus et Ismail 
bassaTemesvariensisexercitucentumel quadraginta plus minusmiK 
Kum turcarum et tarlarorum irtstructi, castris undiquaque positis, die 
29.septembris obsidione arctissima cingere el conjunctis viribus op-
pugnare coeperunt. Verum cum tolis 36. diebus muros tormenlis 
aeneisferiendo,munimcntaetpropugnaculaarcis cunicuÜs actisrum-
pendo, extrema omnia tentassent, et conlinuis ferme impressionibus 
acerrime sed frustra oppugnassent, obfidionem spe omni abjecta sol-
verunt, etmuUissuorummillibus amissis,die 3.,novembris summo cum 
dedecoi-e discesserunt. Ex praesidiarus militibus, qui ab inilio 2O00 
faerant et rabiem tamanimos© sustinuerunt ac represserunt, septin-
gentl superstites remanserunt; inlerfecti sünt raiUe et Irecenti. 

Nyári Pál volt főkapitány benne ós Melciiior Redern a németek 
ka^tánya; mert immár Báthori Zsigmond ismét a törökhöz kezdett 
vala hajlani. 

1599. Invocavit vasárnap a tatárok szörnyű rablást tesznek a 
Tiszán lul Miskolcz körül is, az egri törökök is velők voltának. A sár
gákat és vöröseket Vámosnál megverik; 28 maradnak oda, kit meg
ölnek, kit rabságra visznek. A kassai hadból maradlak 15. 

1599. Sz. György napján a tatárok ismét Szendrö körül, az 
egész Cserelíáton Forróig rabolnak; a forróiak az ostromlás után a 
templomból elszaladni kijönek, a tatárok utókban sokat levágnak ben-
nök. Boszitán (ma Buaita) Rösten(raa Resté) égettenek, PéderbÖl is 
rabokat vittenek. Boszilán a kastélyt Becz Ferenczné a tatároktól 
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megoltalmazza és megtartja, szakállosokkal ö m«ga lövödözvén hoz-
zájok. Emlékezetre méltd aszszonyi állati bátorság és vitézség.! *) 

1599. A hajdúk Szolnok városát fölverik és megégetik. Ek
kor kezd Magyarországban a hajdúság támadni és szaporodni Róttál 
János a szendrei német kapitány alatt, kit a hajdúság a sok török 
prédával igen igen meggazdagita. 

1599. Ismét másodszor circa initium septembrís megégetik 
Szolnokvárosát; de a petarrát a vár kapujának nem süthetek, mert 
igen készen várták a törökök a reájok ütö hadat. A petarrát elnye
rik, mert az álgyukat a kapun nékik szögezték, rajok sütötték. Vol
tak e hadban magyar katonák, a sárga és vörös némötök, kozákok, 
hajdúk. Gondviselők velők Forgács Zsigmond, Pethe László, Rá
kóczi Lajos, Róttál János szendrei német kapitány, ki alatt a hajdú
ság nevekedék. 

1599. A török és tatár iszonyú rablást tön Mátyus-földében, 
söt szinte Vöröskőig égetett, rablott. Annakutána Szécsén felé tért, 
Filek és Rima-Szombat körül Rosnyóig rablott; magyar német és 
egyéb hadak is elfutottak elöttök. Básta György Szepsiböl ólgyuival 
és hadával Kassára szalad. A tatár tábor az oldal utón akart által 
menni Pálak felé és Huszlra által, hogy arra menjen haza ; de az 
Ur Isten csudálatosan raeggátolá útokat és megszégyenité őket. Mert 
Szendrö táján hét (700) száz hajdú éjszaka az egész táborokra üte, 
mikor szinte fekünni készülnének: szörnyen lövék őket, az egész ta
tár tábor elfula Eger felé elöttök. Tízenháromszáz lovat nyeréndk 
lölök, a rabokat elszabaditák és sok prédát nyerének. Ekkor ásatá 
Pebó Ferencz Sáros-Patak hostátit körül sánczczal ótalomnak okáért, 

1599. Lőcse városa mind megégő, temploméval és harangjá
va! egyetemben. 

1599. Báthori Zsigmond Erdélyi hagyja Báthori Andrásnak a 
cardinálnak, 5 maga Lengyelországba mégyen. A felesége Maria 
Chrislierna Erdélyből haza küldetik. 

1599. 28. octobris Mihály vajda megverő Báthori Aűdrás ha
dai; Szobonnél megverték. Csíkon állal menvén a moldovai határban 
ölték meg a csíki-székelyek. , i. 

*)Az író oldaljegyzése: Ez dolog bővebh szóval decláráUassék a Ie« 
Íráskor. 

*) Oldalirás: Szalarcsí Méhemet basa volt. 
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1600. Januariusnali: kezdetén Kassán hatvan mázsa puskapor 
vétó fel magát nagy szörnyű retleneleeséggel a portörö malomban, 
tizenkét óra után éjjel. A porlöröket, kik olt háltak, mind elszag
gatta. Az egész Kassa városa megreszketött a por hatalma miatt: bol
tok szakadtak, ablakok lehullottak, kemenczék romladoztak, pléhes 
ajtók bezárolva levén megnyitalkoztanak. Éjszaka nem tudták mire 
vélni, azt Ítélték, hogy ítéletnek napja leszen — igen féltek. 
''-•-'• 1600. Húsvét elölt való héten a hajdúk éjjel meghágák Egör 

városát, sok törököt vágának le benne. A basa a várból reájok ki-
üte, erősen harczolának: a törökben Ötszázhúsz vésze, a hajdúk
ban is száznál többen hullottak el. 

1600. Júliusban erős palánkkal Szepsl megkerittetilí. 
1600. 16. junii a hajdúk Gyula városát meghágák, fölverek és 

megégetek, nagy gazdag nyereséget hozának; és valamint a tatár 
rablott vala Magyarországban,ugy kezdenek a hajdúk a törökkel bánni. 

1600. Volt iszonyú nagy döghalál. 
1600. A hajdúk Becskereket megveszik. 
1600. Volt szörnyű nagy drágaság A búzát adták fi. 8. A rozs 

is nem sokkal volt olcsóbb. Tizenhat pénzön oly kenyeret adlak 
a vásáron, hogy csak egy elö-araszni volt az fenekének széli vagy 
kerekdedsége. 

1600. Kanizsát raegvevé a török. 
1600. Básta György a kassai olasz generális (Ez időben mind 

olasz praesidiariusok kezdenek az országba bocsáltatni.) Mihály vaj
dát megvervén, kiüzé Erdélyből octobernek elején.. *) 

1600. Decemberben Mihály vajda a császárhoz felmegyen, 25 . 
die Szepsiböl Jászóra megyén, 

1600. Decemberben az uj kalendáriumot nagy bírság alatt be
véteti a császár a pápa akaratjából az országgal. Ezer forint vala a 
bírság. Az ecclesiais Telkibányán generális synodusban cum ,)Pro-
t e s l a l i o n e ' ' felveszi. 

1601. Az erdélyiek Báthori Zsigmondot Moldvából titkon ismét 
kihozzák Kolozsvárra. Básta Györgynek az ország búcsút ada Er
délyből. 

1601. 12 martii a törökké lölt hirös pribéknek Oroszlán Pé
ternek a fileki magyar vitézök a csatán fejét veszik és 14 martii 
Kassára viszik. 

1601. Mihály vajda alá érkezik a császártól Kassára pünkösd 
előtt három héttel, és onnan ment Tokajba Ö maga; tábora és hada 
voltRaUamaznál, pünkösd után ment el táborostól Bástával együtt. 

1601. Punkösd elölt negyednappal Kassa városának napkelet 
felöl való szeri nagyobb része megége a czaigházig; a maiom-utcza 
is az alsó kapuig. 

1601. Básfa György megveré^Bálhori Zsigmondot Goroszld-
nál 3. augusli: ott volt Mihály vajda is és a magyar hajdúk, sok ma
gyar vésze ez harczon. 

Ez a Básla György midőn in consilio kérdetnék: Miképpen 
kolleno a magyar nemzetet könyebben elveszteni és elfogyatni az 
orzzágból? azt feleié az imperalornak: egyik ebet a másik ebbel 
kell mardostatni, és ugy mehet az véghez. 

Egy embör az ö tanácsával soha annyit nem ártott a magyar 
nemzetnek mint ez ember; mert az ö tanácsából kezdik a magyarral 
egymást vágatni és fogyatni. Ennek a veszedelmes tanácsnak gyü
mölcseit sok esztendőig ezután megláthatod a meglőtt siralmas 
példákból. 

1601. Zsigmond a megveretés után Moldovába megyén, és 
viszszajö törökkel, tatárral szent András havában, és Básta kénsze-
ritlelikkijöni Szakmarra. A talárok nagyrablást tesznek Erdélyben. 

1601. Sz. Bertalan napján pénlökön, Básta György a néme
tekkel Mihály vajdát a maga sátorában neglövödözteli, által vereti, 
fejét véteti, a fejét a maga fejér lovára kötözteti, a táborban szélijei 
ugy hordoztatja és azt kiáltatja, hogy áruló volt. A vitéz magyar 
Békényi Jánosnak véle együtt fejót vötték, Rákóczi Lajost nyakon 
vágták, kicsinyen mull, hogy fejét nem vötték. 

Epítaphium Michaelis vajvodae: 
Ilic jacetille ferus, latro merus et Nero verus; 
Cacus, atrox Dacus, scelerum lacus ille valachus. 
Híc qui transibis, bis terve big el ibis. *) 

1601. Székes-Fejérvárat megveszik : lakott a török hem^ 57. 
*j Ivónk oldaljegyzése: Sok kozák vesz a Maros vizében a Mihíily vaj

da hadából; stratagemiSval verték meg—simulatione fugae. * Kissé oldalvást írva: Stephanus Szamosközi fecit. 
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esztendeig, sz. Mihály hetében völlék meg. Dúca de Mercurio 
volt a praefeclus belli. A sembékre Üres hordókat hordottanak, 
azokra hánytak sövényeket, ugy mentek ostromnak. 

löOl . Kanizsát a némötök magok megszáliák magyarok nél
kül, hogy a vitézségöket — magyar olt nem levén velők — meg
mutassák, a várnak megvételét kevélyen Ígérvén magoknak. Ször
nyű nagy veszedelemmel és szégyen vallással elhaladnak alOIa. In
nen kelé amaz közmondás: Kacsó Kanyisat 

1601. Erdélyben megvervén a hajdúk Zsigmond hadát, iszo
nyú rettenetes dúlást, kinozást, égetést tőnek a németek, balonok 
és hajdúk: mind marhájokat, ruhájokat, pénzüket, barmoknak soka
ságát elhozák és kihajták. 
"-" 1603. A miskolczi hajdúk százan vesznek a hevesi erdőn ré-
szegségök miatt: szónoki, hatvani,egri törökök mind rajtok voltak. 
Ugyan fekö helyökben ütötték meg őket, talán csak heten szalad
hattak el bennök, 
''-'^ 1603. Székes-Fejérváral a török sz. Mihály nap előtt egy hó-
najkpálisraég megveszi; a benne valókat levágja circa 19, augusti, 
megszállotta 10. augusti. 
** 1602. 6. augusti Báthori Zsigmond Tokajba érkezik, a császár
hoz felmegyen gratia kérni, és ugyan oda fel marada, azután nem 
iüve alá mind hótáig. Éltig való rabságban tárták Báthori Zsigmond 
fejedelmet a németek a sógorságérl. Básta György regnál Erdélyben 
szörnyű magyar vérontás és pusztítás által. 

1602, Dobó Ferencz EperjesenmeghalaLedniczéröl hazajÖl-
léhenlb.septembriSíeltemeltékSáros-PatakonatemplombaS. janaar. 
1603. Patakot német császár számára foglalák. Dobó Ferencz nagy 
kincsét a tárházból az Erdélyre menő német hadaknak zsoldjokra 
forditák. 

1602. Básta György megveré Székely Mózest Fejérvárnál. 
1602. 13 octobris tájban Budát megszállják másodszor, 21 . 

9-brís félben hagyják a vivást. Mátyás berezeg volt a hadnak gondvi
selője. Pest városát mindazáltal megvevók és népet hagyának benne. 

1603. 22 január, a tatároka Ny irben rabiának, azután oda fel 
a Duna mellett. 

1603. 2 martii Lyszkán Básta György zsoldot kiállal; gyalog
nak öl forintot, lovasnak helot. Erdélyre megyén. 
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1603. Erdélyből hétszáz (700) bolon kijőve; nagy kárt lön 
Lyszkán, a búzára bocsátottak minden lovakat 10 maji—közel más
félezerlovat; smertreájoktámadaaföld népe,kicsinyen málék, hogy 
mind le nem vágák; Egerbe akarának szökni a törökhöz, Lyszkáról 
í'esztely felé menvén, de Kassára föikisérék őket a magyar hadak a 
bolonoUkal kedvek ellen a generális parancsolatjából—hatot négy-
gyé vágának bennök Kassán. 

1603. A törökök, tatárok Egerbe jutának éléssel és 4 junii 
mindjárást rablani jövének. Szerencsről reájok kimenének, tizenki-
lencz tatárt fogának, sok barmot viszsza nyerének. 6. junii ezek a 
latárok a Tiszántúl rabiának és 9. junii a Horváth Ábrahám hajdúi 
megverek Őket; másfél százat vágtak le, kétszáz elevent fogtak. 

1603.12 Julii Sáros-Patakra szállá a Thessini berezeg, Bástá-
hoz menvén segítségre Szakmarhoz, és a Dobó Ferencz kincsét 
ismét elvivék, hogy a hadaknak fizessenek. Básta György néhány 
nap múlva Erdélybe megyén másodszor és az országot ismét occu-
pólja; megvervén Murza, aRadul vajda hadnagya Székely Mózest, 
és a vele való török, tatár ellenséget, ö maga is elvesze auguslus-
ban. Básla György nem volt a harczon a németekkel. Nagy drága
ság lön Erdélyben. 

1603. 21 novembris. Hatvan várát megadák a törökök hilre a 
felső táborbelieknek; a benne való török mind Szolnokba mene, vol
tak harmadfél százan. 

1603.14 napjától fogva decembernek igen lágy és meleg idő 
lön mind decembernek a végéig. A jég a Bodrogról mind elmene. 

1604, 11 januarii Jakab János azolasz áj generális Kassán, a 
magyarországi német és olasz praesidiariusokat bébiván fegyveres 
készülettel Kassára, a templomot elveszi erővel a keresztyénektől, 
és mindjárást misét mondat benne Dominica 1. post Epiphanias. A 
városbelieknek meg nem engedi, hogy prédikáltathassanak. A ko-
resztelést is megtiltja és a megholtaknak keresztyéni ceremóniával 
való eltemelésökel. Szabó György házánál egy vasárnap prcdikál-
lani kezdőitek volt az oda gyülekezett keresztyénségnek; de a ki
rály képe Jakab János de Belgiojosaágyukkal akará reájok rontatni 
a házat. Szabó Gyöygyöt megfogván, minden marháját olfoglalá és 
clpecséllé: vött rajta 25 hordó bort ós faáromozor forintot. 
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1604. Apriíisben a Bodrog és Tisza ugy megárada, hogy tiz-
esztendölül fogva nem volt ilyen árviz. 

1604. 6 augusli hallatik, hogy Jakab János a kassai generális 
Magyarországban közönséges persecutiot akarna az imperátor aka
ratjából indítani. 

Ez időtájban egy astrologus, helvetiai Sebaldus Brandínus, a 
romai császárnak és az austriaca familiának szerencséje és velők 
együtt az imperiumnalt jövendő állapotja felöl, az ő jövendő mondá
sát kibocsátá, mely im ide alá megvagyon irva, mivel részszerént 
Magyarországra is tartozik; 

Vaticinium sive diviiiatio futurorum, promanans ex conjunc-
tiono planetarum, Sebaldi Brandini helvelii ab anno 1604 us-
que 1623. 

Verissimum est partim ab oraculorum divinorum delectionc, 
pariim ex inlallibiUbus verae astrologiae fuudamentis desumliimi va
ticinium de imminenle ecclesiaslici et polilici status mutatione mul
tarum in Európa, praesortim Germaniao provinciarum ab anno 1604 
ad anmim usque 1623 deduclum, et ad omnes romani imperíl pro-
ceres et ordines fidelissimae pracmonitiouis causa conscriptum per 
Sebaldum Brandinum ex Ilelvetia, purioris mathomaticae disciplinae 
artificem. 

Anno 1604. Frustra homiuum sortes explorat, qui astra non 
consuluerlt. Ut a romanorum imperatore juxta illud: „a Jőve prin
cípium" hunc meum sincerioris astrologiae discursum exordiar: 
dicam, quidipsius Majestati cum suis fralribus et cognatis brevianno-
rum spatio sit speclandum. Et primum formidabilem terrae íncursum 
annis fiituris 1605 et 1606,irao multarum civitatum, propugnaculo-
rum, castrorum et arciumoccupalioncm Hungária tota superior prae-
sertim experitur, terror plebis ingens érit, etsubditorum a suo cae-
sare defectio, unde ipsi caesari ob majorem animi moerorem mors 
non longe aüutura. Cujus dignitatem et sucessionem in regno unus 
ox fralribus affectabit, sed fruslra ; imo Dii sphaerarum erranles, ot 
lotus syderum positushuiclineae ex sangvine superiorum caesarum 
pi'ocreatae inleritum, et provinciarum translationem in alium longe 
ignobilioris sangvinisperegrinumque príncipemminatur. Reliquorum 
in Austria et Styria viventium status propter exercilatum in chrisli-
ano9 lyrannidem ot alia graviora deliclaoritaniiol607.ommumgor-. 
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maniae principum miserrimus. .Quolidiana enim Turcarumincursione, 
crudelitate, devaslalione etincolarum in perpetuam servitntemabdu-
clione omnes illaeregíones desolabunturita, ut islis in iocis Salvatoris 
dictum adimpleatur: Eodem modulo, quo mensi fueritis, remelietur 
vobis. Et Salamonig: Vaelerrae, cujus rex puer veifatuus est. 

Secundo: Italiae status mihiperluslrandusvenit, in qua caesare 
otpontifice demortuis, tantae erunt seditiones, lurbao et inleslinao 
caedes, ut nisi Hispániáé et Galliae rcgionum ope sublcvenlur, ve-
renduni sit,'ne tota nobiUtas italorum fundítus subverlatur. Sed novo 
pontifice creato, florebit rogni tranquilitaset divulgabunlur Clemen-
tis octavi pontificis consília adversus quosdam romani imperü pro-
ceres; de quibus tamen hoc nostrum tempus non tacet. Intertm ma-
gnus Hetruscorum dux ilemqueParmensis a Simoniacis insidiis hujus 
növi pontificis etcardinalium sibi consulto cavcant. 

Ad Galliara me converto, cujus statum, hoc rege vivente, astra 
pronunciant moderalum et placidum. 

Audientup tamen in eo anno 1606.horribiles inproximis Ger-
maniae partibtis terrae motus el montíum quorundam disruptiones, 
quae sine dubio magnatum dissensiones ob dignitatem in quosdam col-
lalam ex invidia exortas pronunciant. Hic rex, romani imperü scep-
trara,demortuo hoc caesare,variis technis,imo palám postea persvasu 
et consilio nonnuUorumGermaniae principum flagitabit, sed inutiliter 
et cum damno belgicae nalionis, quae ipsi suas vires frustra poUice-
bitur. Nunc in Germaniam redeo, cujus conditio—indagatur — imperio 
érit pláne formidabilis. Duorum enim superiorum planeíarum con-
junctio in sagiltario facta, quibusdam princípibus electoribus imo uni-
versae Germaniae populo, imprimis autem Misnicae nationimutalionem 
religionis fit alia non levia pericula portendít. Et revera érit magnum 
Elecloruminnovi imperatoris creatione dissidium; quidam enim ex 
ecclesiaslicis valde favebunt vei regi Francorum, vei famíliáé au-
slriacae,vel dominó Bavariae, secularium autem votum inclinabit po-
íissimum ad partes regni Üaniae; nonnuUorum ad ipsum Eloctorem 
Saxoniae, cujus electionem vehemonternrgebunt vei Ordines et ipse 
rex Poloniao; et érit sane eo tempore ejus nominis authorilas par
iim propter septemviralem dignitatem, partim obdivitias, quibus ipse 
saxo omnibus imperü princípibus antecelüt. Quod si fatale foret, vei 
rex Franciáé vei Daniae — nullatenus ex Germaniao ducibos elige-
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re lur ,— non tamen sinc sangvine el caede muUornm, ímperii roma-
ni regnum esi occupaturus. 

Moriente caesare romanorum moritur simul e t r e x Bohemiae,*) 
ex cujus obitu omnibus islius regni ordínibus grnvissima calamitas, 
privilegiorum et iibertatis amissio, item reipub. lotins conquassatio 
imminebit. Trés enim Germaniae de velustissima generis prosapia 
orinndi priöcipes, ex diversis el conlrariis Boliemiae procenim votis 
poslulali, saxo nimirum, bavarus et auslriacus hujus regni sceptrum 
sibi adscribent; hinc variis in locis exuslionem et inflammalionem 
pagis, eversionem iirblbus, depopulationein agris, el devastationem 
praediís sunl lUaluri. Pacis tamen legibus et conditione aequa, inter 
hos trés pdncipes convenlione facta: regni diadema Duci Saxonum 
ex anliquo ejus cum hoc regno inilo foedere manebit. 

Novo caesare creato (sít quicunque velit) novae leges — uti 
fit — exoriri solenl. *) Itaque fiet, ut mutató romanae ecclesiao 
cultu, plurimi reformatae Germanorum religioni (uti vocanl) nomina 
sua sint subscripturi. Hoc tempus Jesuitarum oi'dini in Germania 
pláne esi lelhale; ut qui sibi fuga malure non consuluerit gravissima 
pericula sil initurus. Ordines Auslriae, quibus invitis romanae cc-
clesiae rilus contra dalum promissum fűit obtrussus, Isto periculoso 
servituUs jugo se liberabunt et pristinara Augustanae Confessionis 
üdém in lempla ac scholas iterum inlrodacent. 

Jupiter ingressus signum Geminorum et cum Mercurio ac Solc 
junclus, quod circa annum 1610 continget, duci ejusdem Bavariac 
ingenü virtulibus excellenti, mutationeni prislinae religionis itemquo 
majorem dignitatis eíeclionem praedicil. Vetus el antiqua simultas 
palatinorum Rbeni et ducum Bavariae, quae hactenus Ín unius bo-
nitate delítuit, lum temporis gravilep recrudescet; consilia cruenta, 
machinaliones et insidias invicem raolientur, donec conjanctis ab 
ulraque parle copiis, per sangvinolentum confllctum negolium, de 
quo disceptatur, novo caesare auctorilatem suam interponentc, com-
ponatur; domus Brandenburgica anno 1607. caveat sibi ab incursi-
one barbára polonorum crudelitate Prussíam ail'eclanlium; facile 
enim lotam hanc provinciám pulcherrimam incuria et negligentia 

») Oldalirás: MalUias moritur a. 1619, 
*) Oldalirtís; 1619. 
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amillore possunt; dubinm siqoidem nullura e s t , quod res Poloniae 
— rege praesertim inperlinacia sua persistente — ad arma tandem 
deveniat. 

Idem rex quorundam sui regni procerum senliel infídelilalem 
ex inila cum suspectis in vicinio babilanlibus princlpibus amicitia 
ortam. ***) Sed proh dolor! quantani rerum omnium penurjam el cari-
talem circa liunc annum 1607 . el soquentem annum universa senli-
et Románia, potius conticere malo, quamin recensendo hoc misnrri-
mo patriae statu niorari diutius. Probos autem et oplimos qnosque 
praemonilos volo, ul in tempore de frumento in annis frucliferis sibi 
prospiciant. 

Exoptata jam dudum a Belgis et Hispanis pax, utrinque bonis 
conditionibus a caesaris növi bonitale tandem stabiíietur, el sic in 
omnibus inferioris Germaniae provinciis Iranquillitas publlca denuo 
effioroscere incipiet; sed ex mala Hispanorum a cunabulis ad per-
Tidiam educatorum malitia non diu pax illa durabit; donec ex juslis-
sima et promerita Dei vindicla obstupendas scortalionis, crudelitatis 
etimpietatis suae poeuas (quas anno 1 6 2 3 . quando superiores duo 
planétáéin signo Leonis congregabunlur) certissime experiuntur et 
Deo coelorum el lurcae Asiae regi cum magna loUus orbis terra-
rum admiratione ex professo dederinl. " 

Anno 1 6 1 1 . episcopus salisburgensis novos non admodum si
bi oplatos hospitcs in Archiepiscopatu suoexcipiet, *) quorum stúdi
um érit depraedari rusticos,etquídquidsubditi ex pasin pecorum Incri 
currassent, de industria depraedare, nonnuIU exprimariis Iribulum 
implorabunt a canonicis et clericis, el sic multorum gazopbilacia e-
vacuabuntur, imo ipsius quoque episcopi aerarium a spolialoribus non 
tutum érit; jussu tandem növi im^eraloris per Bavariae dúcom ex-
pellentur. Idem annus 12. reliquor. Pontificior, senatui propler vari-
as aslrorum constellationes eril admodum inyisus. 

JVam expuisis ex Germania Jesuitis quidam ex imperü procerí-
bus conabuntur etiam ejicere monachos ordin'ts Francisci, quos qui-

*^0 Oldalirás: Í6I9. 1620. Fost conflictum ad Homonna trés magnates 
poloni literas dánt ad Magnificum Dominum Generálom Georgi-
um Kííkí'íczyi 

*^ Oldalirás: Anno D. 1619. impletum per Üngaros cuih Bohemis. 
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dein Capucianos appellanU sed intercessione Pontiücis dabitur eis 
longuis degoiidi spnliiim, ex qua occasione desolatam romanae ec-
clesiae fidem iteruni denuo restaurare íabovabunt, sed fruslra. 

Ad finem diim properal meum vaticinandi sludium, cupio uni-
verso populo cbristianolaetabilem cl gloriosam vicloriam, quam de 
lurcico exercilu annis fere 1614 . et 1616, felicilale prius inaudita 
sünt reportatiiri, praenunciarc. Circa boc tempug enim hostis chris-
liíiiiitatis ingenles mililutn copias ex oninibtis siiis provinciis con-
scribel, cum quibus in has Germaniae partes magnó impetu irriiet, 
ct quidem primo cupiens pátriám nostram funditusevcrlere. Necqu i -
dem primo aggressu respondebit votís eventus. Totain dein Hungá
riám, Slavoniara, Croatiam, Carinthiam et Styriam percurrent de* 
vastanlque,venientes usque adsuperiores Austriaeplagasjubi Roma-
norum imperátor exercitu equitutn et peditum selecUssimo ei obviam 
resistit, et conflictione facta, tantas in turcicum railitem edet stra-
ges, quantas pro redimenda patriae libertate et sumta do hoste ty-
ranno ob dominandi libidinem uUione, sat laudabile érit. 

Ez vaticiniumnak és jövendő mondúsnalt igaxsíígát a Itövellíe-
y.endo idő ide alább, ha megtekinted, elegendőképpen megbizonyil-
ja,csak aa idővel együtt figyelmezz a meglöU példiíkra, lassan lassan 
mint megyén elő ennek igazsága. 

1604 . Rudolphus császár országgyűlésre hivjaa magyarokat. 
Báthori István után sokat praktikáinak hogy Ecsed várából kihitc-
gelhetnék, mivel ö tőle igen tartanak vala, de ö is igen eszén jár s 
azt mondja vala; E l m e n n é k a g y ű l é s b e , ha E c s e d v á r a e l j ő -
n e v e l e m . Az ország a gyűlésre felmenvén, articulusokat ira. Az 
országnak hazajövetele után pedig ilyen articulust irának ország 
bire és akaratja nélkül. 

Articulus vigesimuiS secutidus/^) 
í*oslremö síquidem Majcstas sua Caesarea atquo Regia lum ex 

lidedigna rclatione, tum verő ex bioisper supi-adictum Serenissimum 
Principem, Dominum Malliiam Archidocem Auslriae et fratrem suum 

*;) ÖszvcvelenJÍ) a Corpus Juris 1751-beli, nagy-szombali kiadásának 
C42. lapján levő 22. t. czikkel és az arra tett jegyzéssel. 
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chari3simum,suae Majeslati transmissis suppUcalionibus eorum, qui 
sese potiorem statmim et ordinum Regni Hungáriáé partém indigi-
tarunt, nonsineadmiralione,tanquam rem haclenusinusilalam et pláne 
novam, displicenterinlcUexil, quidnam illi de lurbatione ipsorum re-
ligionis, ademtione suarura Eclesiarum et proventuum, ac submoti-
one ministorum verbi,siveconcionatorum suorum, tam scriplo quam 
oretenus ejus Serenilati exposuerunt et explicarunt; atque insuper 
ab ejus Serenitate intercessionem ad sacram Mattem snam Caesaream 
ac Regiam, eum in finem demisse flagitarunt, ut omnibus per suam 
Majestatem rcstilutis, in liberó suae religionis excrcilio permanere, 
illoque frui et gaudere qiíeanl; quí lamen ab ejus Serenitate requi-
siti et admonitt, nequescriptam suum, qui se illius participem facere 
cogitassent, proprio suo nomine subscribere, neque cnjus religionis 
sint, profiteri, quasve Ecclesias et proventus sibi ademptos esse questi 
sünt, explicare voluerunt; sed circa generállá solummodo persisten-
tes, haud facile a concepta opinione sese dimoveri passi sünt, et per 
hoc publicos hujus Dielao tractatus non raodicum retardnrunt, caele-
risque fidefibus regni stalibuset scandalnm el maUim exeraphim pre-
buerunl. Quod quidem sicut suae Majestati Caesareae Regiaeqiie 
gratum esse non potost , ila quoque sua Mattas recordari nequit, 
quod illis per suam Mattem ín praetensa eorum religione aliqua in-
juria irrogata, vei nliquao Ecclesiae aut earum proventus, in bonis 
pracsertim eorum propriis et aviticis, eis ademptae fuissent; non sua 
Majestas Caesarea super obnubilatis eorum praelensionibus, sese 
ullo modo resolvere valet, praeserlim quod existimet, illos aliquam 
cum iiberis civitatibus Regni, quae sacrae coronae et suae Majestatis 
Caesareae tanquam inclyti regis Ungariae peculium sünt, collusio-
nem- in urgendo novae religionis exercilio habere. Cum autem sua 
Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas, instar duorum quondam 
progenitorum et praedecessorum suorum, tam Imperatoram Roma-
nortim, quam verő regum etiam Hungáriáé felicium recordationum, 
sacrosanctam calkolicam románam fidem el rcligionem sincere pro-
fiteatur, illám quoque in regnis et provinciis suis, ac praeséríÍ!" !!! 
hoc suo Hungáriáé regno, ad laudem et glóriám omnipotentís Dei, 
ex tot faísis opinionibus et seclis erutam, ubique florere eí dilatare 
cupiat, ac ex debito regiminis üfficío pro virili etiam lueri etdefen-
deresatagat. IdcicoIVIajestas gaa Sacratissima, nutu proprio, deque 
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regiae suae potestalis plenitudine, taxa sancti regis Stephani, hujus 
gentis hiingaricae npostoli, quam verő omnium aliorum divorum quon-
dam Hungáriáé regum, suae Majestalis praedecessorum decreta, 
consUlutiones et articulos pro praefala sancta caUiolica rontana fide 
et roHgione, quovis lempore praeclare et pie ed i ta .e t evulgala, 
non secus ac si de verbo ad verbum praeseulibus literis inserta et in-
scripla essent, hoc speciali suo articulo, clementer ratjílcat et con-
firmat, ac ne deinceps in generalibus praesertim et arduis regni 
tvactalibus et diaetis, alicuireligioni ad remorandos et interrumpen-
dos publicos tractatus quovis coloro et praetextu, ímpune movere 
liceat, benigne statuil et serio decernit: ut contra tales inquielos r c -
rumque novarum cupidos poena a div s quondam regibug Üngariae 
in eisdem decretis et orticulis statula, confestim procedatur, et cae-
teris in exemplum irremissibiliter puniantur. Datae Pragae, 1604 . 
die — mensis maji. ^ 

Szörnyű nagy háborúSí^got és romlást hoz ez az art.cuUts az 
országoknak és sok tanácskozást szerze. Az ország protestál, hogy 
az articulust nem acceptálja, sőt a státusok a császárnak a pecsétes 
articulusokat vlszsza küldék; mivel a Diaeta eloszlása után íratta
tott volt ország hire nélkül ez 22-ik arliculus. 

1604 . Júliusban Básla Erdélyből kíjüve; Jakab Jánossal Kas
sán elvégezé, hogy ö indítsa el az persecutiot, ö pedig ÍÖlmegyen 
hadat gyűjteni , hogy alá jöjjön melléje segítségre. Azután Kassá
ról fölmcne Pozsony felé hadat készifeni és gyűjteni, hogy a meg-
irott articulust az ország protestaticija ellen, legyverrel exequálják. 

1604 . 10. auguslí a magyar b;idak gyűlnek a zsold kiáltásra 
Jakab JánoH mellé császár szániára, A hajdusíg is igen megyén 
reája. A hajdúság felől pedig ily vélekedésben valának: De csak a 
hajdúknak adjunk zsoldot, mind atyjokat anyjokat levágathatjuk 
velők, Ua a zsold melleit szabad nyereséget is adunk nekiek. De 
megcsaló őket ez vélekedés. 

1604 . 15 . augusti. Rakamazra gyűlnek táborra szállani a 
hadak mindenfelől. 

A had gyűjtésben és indulásban Jakab János mind azt tetteti 
vala, hogy az ország javára igyekeznék, Gyulát akarná a török kéz
ből megszabadítani. Ezért jó szivei mennek vala a táborba fize
tésre. De mérög vala alatta. 

T 

t 
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1604. 18. augusti Jakab János de Belgiojosa a kassai gene
rális kiszállván Kassáról Tokajba é r e , hogy Rakamazboz menne 
a táborba ; de egy néhány nap mnlva Kassára viszsza téré. 

Ez Jakab János indulásában ilyen ómen esek. Mikor ki 
akar indulni a kassai házából, a lovasok oda gyülének. A koro
na-zászlóval a zászlótartó a házból kijőve és a kassai piaczon a 
ház előtt megálla. Azonban a ló tapodni kezd és tekergeni alatta, 
és nagy bűsulva bészágulda viszsza a generális házába; és mikor 
ott is szöknék a zászlótartóval a Í ó , a korona-zászlónak a nyele 
vagy fája megakada a bóthajtásban, ketté törék ós a zászló a föld
re leesék. Ebből eszébe vehette volna, mini j á r , ha akarta volna. 

2 1 . aug. kél zászlóalja katona szállá Lyszkára, viszsza jővén 
Rakamaztól, hogy nem mustrálta meg a király képe. Ez idő alatt 
Pethe Márton is a magyarországi Locumtenens a Rudolphus császár 
Pátens Mandátumával alá jő Pozsonyból,hogy a lóbbszabad királyi 
városokban is a templomokat elvegye. Maga is a Locumtenens Pá
tens Mandátumot készitött va la , hogy a maga authoritásával is 
ugyanazon dolgot véghez vinné az országban; mely két Mandátu
mok Lyszkán akadának kézbe, mint ide alább megláthatod. 

9. septerahr. ismét másodszor Jakab János Kassáról alájőve 
Tokajba 2 óra tájban déljest; igen erőlködik a templomot Tokaj
ban elfoglalni és elvenni a város népétől; de Ruber György tanácsá
ból nem engedének nék i , noha a tanácsbeli embereket a bíróval 
együtt igen fenyegeti vala. Állhatatosok és erősek levének a 
tokajiak. Látván a regale hracbiumot a keresztyén magyar urak, 
mint a tekintetes és nagyságos Báthori István, Bocskai István ós a 
többi, látván a feljövő vezér basa is ezt az alkalmatosságot: leve
le által a magyar nemzettel való frigyöt igen kezdé jártatni; csak 
azért a nagy szükségtől és veszedelemtől kénszerittetvén, hogy 
mind a kél császár ellenségök ne lenne, a törökkel frigyöt kötének. 

1 1 . septembris Rakamazhoz szállá táborba Jakab János. A 
magyar hadakat megmustrálván a király képe, arra erőltette, hogy a 
zsoldot fölvévén, ugy esküdjenek meg neki, hogy valaki ö neki 
ellensége és valakikre viszi , azok lesznek ő nekiek is ellenségi. 
A magyar hadak eszökben veszik, hogy:„Iatet angvis in herba" , 
megjelentik az uraknak (Bálhorí István vala a főtanács) Jakab János 
kívánságát, kiknek iníqaa conditionak tetszék. Azért meg n e m e s -
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kü\ék a hajdúság az ö liiválisága ezerént-, hanem ugy: hogy hívek 
lesznek, ha tOröhre VÍSKÍ őket. Mert a király képe praelexlusa a 
vala, hogy törökre viszi őket és Gyula várát akarja megszállani. 

1604. 12. septembr. Pestből a magyarok a vezér basa elölt 
kijönek, porral elvettetik és pusztán hagyják. A török Esztorgom 
segitségére jő vala, melyet Básta György megszállott vala, hogy 
a magyarok az ö tanácsát eszökbe ne vennék. 

Hatvanból is kijönek és török száll belé. Veszik vala eszökbe, 
hogy Jakab Ján<is nem jó dologban törekedik. 

19. 7-bns szörnyű vörös rettenetes nagy égbeli jegy mintegy 
hadi kerek sátor mind az egész föld fölölt látszik éjjel, és hajnalig 
tart szinte. E chEtsmánah *) csudálatos voltán az világ álmélkodék 
és szivében rettege. 

26. 7-bris LyszkánPethe Márton akaratjából, Pethe László a 
templomot és parochiát elfoglalván, a prédikátornak (R. et Clar. 
Paulus Szántai) bucsut adnak, és jesuilák vitetnek ketten a paro-
chiába. Páter Gregorius Vásárhelyi és Paulus Bezerédi,kik angyali 
jámborsággal és szelidséggel képlak áraitják vala elsőben a közsé
get; de azért az ö uraságokat nem hagyják vala porba esni: legkis-
sebb kivánságok is igen nagy parancsolat vala és el nem múlik vala. 

Pétbe László midőn e dologban munkálkodnék Lyszkán, hogy 
hamarább elhnjlana a község, mivel ugyan consiliariusa is vala az 
imperatornak és a magyar hadnak campestris generálisa, ezt jö
vendőié Lyszkán, kifakaszlván a mérgét: „Hat esztendőt vetek^— 
úgymond — neki határul, és ennek a ti hilötöknek e világon még 
csak a hire sem marad meg.'^'Ezlis mondja vala a persvasiora:„Jobb, 
Ucsudáljatok másokon,hogynemmint mások csudáljanak tirajtalolC 

1604. Pethe Márton de Hetes, a Locumtenens Lőcsére me-
ne a császár Mandátumával, kére a várostól a templomot, de meg 
nem adák nekL Mikor pedig urgeálná a dolgot, fenyegetné őket, 

*̂ ) A lég tünemények e nemérCU igy ír HamboliUa ,,Kosmos"I küt. löV). 
lapjiín: Dcr Aiiblick feucrigor Meteoré halle dio AUen auf ilio 
IdeH von SytíUcn und Kissen CC'iasinata) in iit;r Hiinmelsdtír.kt; 
geleitel; tnil C o l l á igy bÖvitki: Diesc; SpuUeu vvurdcn aber nur als 
vorUbei'gcliend betmchtet; ,st;\tl ilimkel zu seyn, waren sÍo erleucb-
tet und feuerig, wegen des liintorliegendcn, durcUscheinenrtenj 
entzündeten Aethers. Avlstot, Meleor, II. 1. 
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és a fanácsot megrekesztötle volna egy házban, kénszeritve,hogy 
engedelmesek legyenek a templom megadásában: megharaguvék 
rajta a község, házára mene, kővel béveré a szállása ablakait, és 
rút szégyenvallással kiszalada Lőcséről. 

Jakab János Ecsedbe készül kémlelni: micsoda állapotban le
gyen Báthori István? kelljen-e tőle félni vagy ne ? Mert olt feküszik 
vala a pásztor a bokorban, a kitől a vadak rettegnek vala. Az lir eszé
be vévén a dolgot, fő ember szolgait (kik sokan valának) mindenfelől 
béhivatá Ecsedbe, drabantit megszaporitá, és Jakab Jánosnak izené, 
hogy örömest elvárja, ha oda akar menni hozzája. Elmene Ecsedbe, 
és elálmélkodék a számtalan udver-népen ésfÖ-fö népeken. A fő ne
mes népek székben Ülvén, néhol a gyalogok között kezeket fogja vala 
és kérdezi vala: ha ez e az ür ? Végre bemenvén a várba az tirhoz, 
köszönté ; az úr nem kelé fel előtte, veszteg öle. Ebédre meg ma-
rasztá és raegvendéglé. Az ebéd után pedig kér vala az ürlól köl
csön császár számára, (a nervust akarván kicsalni); de eludálá az 
ür a praktikát, mondván: Lát ja k e g y e l m e d , énnékem sok ud-
v a r - n é p e m v a g y o n , e z e k n e k m i n d e n h ó r a m e g ke l l 
f ize tnem. Jakab János kijővén EcsedbŐl, azt monda: „Nem 
n a g y s á g o s ü r ez e m b e r , h a n e m n a g y b e r e z e g ! " 

1604. Jakab János a váradi német haddal Szent-Jöbot elfog
lalja Bocskai Istvántól. Itt matatá ki Jakab János kicsoda az ö törö
ké , a ki ellen táborba szállott t. i. a nagyságos Bocskai István. 
Ezen megörüle Jakab János, hogy Szent-Jóbol elfoglalhalá, és Ke-
reki alá bocsáta nyargalókat, hogy kérjék a császárnak, ég ha 
meg nem adnák, tehát megszállják, ágyúval lőjék és ostrommal 
is meg vegyék. 

Ezt atáborban való hajdúság meghallá, hogy Konczin a váradi 
kapitán Szent-Jóbol elfoglalta és megvolté, immár penig Kerekít is 
megnyargalták és megszállották: megtudák ezért, hol halász Jakab 
János és mit akar, ezt mondván egymásnak: ,,Nem t ö r ö k v á r 
S z e n t - J ó b , s em K e r e k i , hogy azoka t v é s z i meg és 
a z o k a t szá l l ja meg. Más a d o l o g , nem t r é f a ez, mó
dot k e l l e b b e n t a l á l n i , i d e j e m á r a t r o m f o t m e g 
ülni ." Ilyen tanácsol tartottak vala pedig a persecutionak módja 
felöl. A török birodalomnak szomszédságában leg szélén kezdjük 
el — úgymond — a persecutiot, hogy valamiképpen megbúsulván a 

4 * 
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magyarság, a töíök közibe ne szaladjon és valamit ne indílliasson; 
hanem a generális Jakab János onnan alól inditsa fel őke t , innen 
felül pedig Básta György legyen rajtok, hogy se egyfelé, se más
felé ne szaladhassanak. Ez veszedelmes hálót velék ntánn Ma
gyarországnak, ki nagy sok esztendőktől fogván a maga nyakán 
viselé a török és talár fegyvert, hogy — — — egyéb országok 
békességben nyughalnának. A praktikában pedig mind az olaszok 
valának fök. Az Isten ez álnok tanácsot nézi vala ós elÖ bocsátja va-
la , hogy jót hozna ki belőle — megszabadulást. 

Ez időben a magyar keresztyénség minden külső emberi se
gítségtől megfosztatott vala. Nem vala kire szemeit oltalomnak 
okáért függeszteni; csak sóhajtunk, bánkódunk és az Istenhez ő 
Felségéhez fohászkodunk vala. Sem várainkban nem bizhatunk va
la; mert az országházaiban mind idegen praesidiariusok voltának, 
gyalogok és lovasok; sem hadainkban nem, mert az ország és nem
zetség ótalmára sehol egy csöp had sem vala. 

F i n i s s i t L i b r i P r i m i . 

Isteni segítség kezdetik. 
Azért a hajdúkat fölébrei^zté és felköUé az Isten, kik köve

teket bocsátanak Bocskai Istvánhoz, hogy tractálnának véle. Egy 
köz helyre ménének a mezőn a kapitányok Bocskai urunkhoz: Német 
Balázs , Lippai Balázs s. a.t. megesküvének Bocskai Istvánnak a 
h ivségre , hogy mellette lesznek mind halálig in vindicanda liber
tate patriae et religionig—a nagy keresztyén uraknak tanácsok
ból, Bocskai István urunk is a hitnek és a megromlott Magyaror
szágnak hajnal csillaga föltámada és megesküvék nekiek , hogy 
gondjokviselö leszen. És itt végezek el,mint bánjanak a Jakab János 

hadával. 
13 és 14, octobris hó-pénzt ad Jakab János a hajdúknak — 

estve későn gyertyánál is olvassák a hő-pénzt. Éjszakára kelvén, 

az egész magyar hajdúság éjfélkor felüle a mozŐben; a kapitányok 
megmondák a hadnak, Jakab János miben praktikái, és kerék a 
hajdúságot, hogy pro patria et fide vonjanak fegyvert e l lene , és az 
egész had reá hajla. 

1605 . 15. octobris a hajdúság éjfél u tán , midőn Kereki alá 
menne a Jakab János és Pecz János hada, a tanácskozás után mel
lesleg eredvén vélök, midőn szinte olyan hoszszan nyulának el 
mint a németek, egyszersmind oldalról egész végig nekik sival-
kodának a németeknek, erősen harczolának és levágák a némötöket 
Diószegnól. Pecz Jánost megfogák és Kerekibe fogva vivék, me
lyet megakarnak vala venni. 2600 lovas slésiai fegyveresek és 
lánczok vesztek. 

Jakab János Pethe Lászlóval futva szalad viszsza Váradról: 
a hajdúság utána vagyon űzőben , szörnyen űzi de nem érheti. 
Dobreczen felé várják vala, de a ^kalauzok Szolnok felöl hozák 
el; igy menekedénok meg. A magyarországi praesidiarius fegy
veresek : sárgák, vörösek, zöldek s. a. t. valának vélek. 

34. octobr. Tokajhoz érkezik a futó Jakab János estve ké
sőn, és hadaival általjö a kompos hidon, Pethe László is vele, **) 
és a deszkát utánok felszedeti mindjárt, mert igen fél. A ráczok 
oda által sötétülének és maradának. 

25 . octobr. jó hajnalban Tokajhoz érkezek a hajdúság, és a 
ráczokban számtalan sokat levágának a Tiszán túl. Tokajból 
ágyukkal igen lövének a hajdúkhoz a németek, de mivel nagy köd 
vala, semmi kártbennök nem tehettek. A ráczokban a Tiszába is 
sokat üzenek és sokan (el) vészének. 

26 . octobr. Paulus Bezerédi a jesuita elszalad: kanavácz kön
tösét és kalapos süvegét levetvén, szűrbe öltözik, estranggal hoz
zája övcdzi kocsis módjára, köz süvegöt nyom a fejébe, és Bé-
nyére által az oldal ütra és Szepes t é lé tartja a ló száját Lyszkáról. 
Páter Gregorius Vásárhelyi egy néhány nappal megint az előtt Le-
leszre illanta. Lökhöz száll Boccskai István táborba. 

27 . octobris Lyszkára érkezik Ladányi Gergely egy néhány 
hajdúval; Hegedűs Malhé a Locumtenensispánja házát el prédáljak: 

*) Oldalirás: Inseratur Ladislai Pelhe colloqiiium Lyszconse post fu-

k' ^am et discessum . , . . Elmaradt. 
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a ládákat fÖlv&gdalvAn, mindeneket kiforgatnak és á ruhákat, 
pénzt, ezüst marhát elviszik. E házban a szóljelhányt levelek és 
papirosok között megtalállatilt a Rudolphus császár pecsétes Man
dátuma és a Petho Márton váradi püspök és Locumtenens pecsétes 
Mandátuma cum subscriptione et sigillo axithentico; melyekben 
serio parancsolták mindketten: hogy a templomok mindenütt a 
P—nak megadattassanak; akarták elboronálni, hogy nem volt a csá
szárnak hírével. Kecskeméti Tiburtius János hozta volt alá ez Man
dátumokat, de mi végre ö maga tudja csak. 

Jakab János Kassáról Szepes várába szalad: Tarjánl Demeter 
reá szállja a várat, szörnyen löteli, de meg nem veheti. 

29. oclobr. Kallót megadják Bocskai Istvánnak. 
Jakab János feleségét a hajdúk utában elérik, megfosztják. 
31 . octobris Kassát megadják Bocskai Istvánnak Lippai Ba-

lásts és Német Balázs által; a némötöket kiküldik belőle. Ugyan 
ezen bélen Szendröt is megadják Német Balázsnak, a némötöket ki
küldvén belőle. 

Szádvárából is ugyan akkor kimennek a németek és pusztán 
hagyják féltökben a várat. 

7. novembris Tokajt megszállják a magyarok és sánozot 
vetnek alatta. 

14. novembr. alá jö Bágta György a magyarokra a Duna 
mellől tizennégyezer magával. Losonczboz szállá táborba, és vak
merőül Német Balázs kevesed magával lóvén Ozsgyánnál megbar-
czola bolondul velők, megveretek és maga is foglylyá esek — nagy 
kínnal ölték meg. Lippai Balázs eléggé kére ós tartózlatá Német 
Balázst, hogy kevesed magával az ellenségnek ne menjen, és ne 
tegyen kárt sem a fejedelemnek, sem az országnak, sem a hadnak 
sem magának, de temere ugyan neki (mene.) No, itt mondhatták: 
neki Balázs. *) 

28. novembris Básta megütközik Edelénnél a Bocskai hadá
val, és megfordula a had Básta György hada elÖtt,mert stratagemá-
val csalá meg. 

30. nov. Bocskai Gönczre Siiálla táborba , a hajdúság melléje 

*) Oldalirása az Írónak: MuHa inserenda de strenuitate mililum hunga-
i'orum, securitalc ducum, contemptu boni consilü Barcsaiani et 
slratagemate Uostis ,.., Elmaradt, 
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gyülekezék, Básta pedig Szendrö felé lére fel a német táborral éa 
Szendröt viszsza veszi. 

Jászóvárát a bolonokés ráczok, hitre bocsáltatván, földúlják. 
2. decembr. Nagy-Idához szállá Básta táborba, egy éjjel olt 

hála és a falut—elmenvén- megégetek, 
3. decembr. Kassát Básta György megszállja, löleti, nagy 

kárával. 
7. decembris elszáll alóla és minden hadával Eperjesbe szala-

da , mert a fejedelem hadától megijedő, 
9. decembris a fejedelem Bocskai István magyar hadaival. tö

rökkel, tatárral Gönczröl elraegyen Kassára, ós hadai a nemötökkel 
igen csatáznak Scbösön; egy éjjel egy néhány százat megégetó-
nek — fegyvereseket—reájok gyújtván a falut, erősen vágák, Ölek 
őket nyargalván az égés alatt. 

10. dec. Tokajból kiüténok a némötök a sánczra, igen meg-
csalázának a magyarokkal. A némötöknek a színe itt künn vésze: 
Elias a strázsamester és a profotz; a többi bészalada a várba. 

1605. G. január. Lippai Balázs Kassán megöletik a Kátai Mi
hály szállásán : Senyéi Miklós, Nagy Albert ölek meg,és a harang
láb mellett eltemettetik. 

10, január, ágyúval kezdik a magyarok Tokajt lŐni. 
24. január, hallók, hogy a németek Szakmárt megadák és ki

mentek belőle; laktak benne negyven kél esztendeig— az útban 
levágattanak a fejedelem hire és akaratja nélkül. 

E napokban Bocskai István a hajdúságot az országban szél
jel elbocsátá telelni, és mikoron egész Filehig és Nagy-Bányáig 
eloszlottak volna: innen alkalmatosságot vön Básta György arra, 
hogy Tokaj várában Ruber Györgyöt megsegítené és Tokaji éléssel 
megtakapilaná. 

Azért 12. februarii 1605. Eperjesből kiindulván, alámegyen 
Tokaj segítségére, míhelyen a fejedelem ugyan azon napon Kas
sáról Sáros-Patakra jött volna. A német had Gönczre érvén, a vá
rost feldulák, sok embert ölének meg; ezenképpen Hejczen, Szán
tón, Szerencsen, Mádon szörnyű dulást,éktelen fertelmességet cse
lekedének, és minden éléssel megrakodván Tokajba ménének. A 
Tokaj alatt levő örizö vármegye hada a német tábor előtt elszalada. 
Tokajból a németek zsákmányra jövónek Tolcsvára, és a hajdúktól 
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tói megvcrelének — a Bástohada féle. TolcsvánalólmeginditoUák, 
Lysakánál alől is mind űzték és hullatták őket. 

Patakról mintegy ezer lóval eleibe ménének csatára a német 
labornak; éjszaka Mádon ulól a német strázsára ütének, de sokan 
levén a németek, nem birának velők. 

Tokajban Básta György egy néhány nap mulata, ós az egész 
környékből: Tarczalról, Kereszturból, Mádról, Zomborról számta
lan bnzát, bort,barmot takarita a várba. Azután Lyszkára szállá 
minden hadával táborba, és harmad napig tanácskozók ott, ha meg-
szállja-e Patakot vagy ne? A tanácsban Horváth Györgyöt hivatja, 
Patak átlapotját megkérdezi. Nem. lön módja a megszállásban: egy 
az , hogy lövő szerszámokat hagyott vala a fejedelem benne; más 
az, hogy téli idö vala, és a hostátot megégették előtte; harmad
szor, mert a fejedelem hada minden felől gyülekezik vala, és 
igen fél, hogy megütik Patak alatt. Azért Patak mellől elme-
n e , hogy a fejedelem után menne. A fejedelem Vásárhelynél 
általkelő a Bodrogon, és Homonnai Bálint tanácsából a Bod
rog-közről Patakba viszsza jöve; kinn Bústa György igen meghá-
borodék elméjében, és igen kezde tartam a cunctator fejedelemtől, 
mint Hannibál Fabiustól; mert nem tud vala ellene mit cselekedni, 
ós rókának mondja vala. 

Homonnai Bálint Vásárhelynél eleibe szállá Básta hadának, ki 
Huszt felé igyekezik vala, és Erdélyben a fejedelem háta megé ke
rülni; d© féle mind a hadaktól, mind a vizek megáradásától, és 
Eperjesbe viszsza mene nagy égetéssel. Oka viszsza menetelének 
ez lön. A bolonok egy praedikátor foglyot vínek Bástának, kit 
csak akkor fogtak vala, kitÖl azt kérdé Básta : miért lőnek ily igen 
a várakban ? Feleié amaz: „Egyért lőnek, hogy ez jegyre minden 
felöl a fejedelem hadai induljanak a nagyságod hadával való har-
czolásra." Ezen megijedő Básta, és ugy inditá hadát Eperjes felé. 
-•= Básta György Eperjesben nem mere maradni, hanem minden 

hadával Pozsony felé eredé, hogy kimenjen Magyarországból. 
A hajdúság mind utána lévén, a Liptóságon igen üzék, kapdosák 
őket; Pozsonynál pedig igenlevágák hadának egy darabját, és igy 
ki píronkodék Magyarországból a korbácsos hajdúk elöl. Jakab 
János még az előtt elszökék, mikor Tarjáni elmen© Szopes vára 
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alól. Semmi mezei praesidiariusi nem maradának Magyarországban 
Rudolphus császárnak. 

Do Georgio Basta ex üngaria Slephani Principis arrais pulso 
anno 1606: 

Ne füge, sta Basta, sta, ne füge, sta bene Basta! 
Sed fugis et vasta tua copia sternitur hasta, 
Copia non casta, miserorum sangvine pasta. 
Te pariter Basta perdat male vasta catasta. 
1605. 1. martii Rhedei Ferencznek megadja Honorius Tan-

hauser János Filek várát', maga is Bocskaihoz hajla. 
1605. Nagy-pénteken déljesl három órakor tiszta levén az 

ég, nagy csudálatos raenydörgés lön, mintha sok ágyúval lőUenek 
volna Kossá táján, és a zendülés minden felé meghallatott SzcndrÖ 
felé, Tokaj felé, Lyszkára; Szepslben szép verőfény volt, semmi 
felhő nem volt. 

Bocskai István magyarországi fejedelemmé tétetik az ország
tól, Szerencsen való gyűlésben 17 die április. *) 

Nos Stephanus, Dei Gralia Hungáriáé, Transylvaniae Prin-
ceps el Sicnlorum Comes etal. 

Adjuk emlékezetre mindeneknek ez mi levelünknek rendiben: 
Mivelhogy az Ur Istennek a volt kedves és kellemetes akaratja, 
hogy a magyar nemzetség elvött szabadságoknak felállatására a 
boldog emlékezetű eleinknek szokások szerint fegyvert fogjon , és 
legelsőben is minket választott volt arra, hogy ez dicséretes do
logban elő mennénk: mellben az Ur Isten az ö szent nevének tisz
tességéért és megromlott hazánknak megszabadulásáért minket 
megáldván, ez elmúlt szent György havának tizenhetedik napjára 
egybengyülvén Szerencsre országunknak szükséges dolgairól vé
gezni, holott egyenlő akaratból minden rendbeliek megtekintvén 
hazánk mellett való fáradságunkat és nagy költségünket,ugyan azon 
hónak hüszadiít napján Urckká-fejedelmökké válaszlónak. Mely 
választáskor nyújtanak és adának kezünkbe közönséges gyülésök-
ben végezett articulusokat, könyörögvén nekünk, hogy azokat mind 
magokért és maradékjokért kegyelmesen acceplálnók, erősitenök. 

*) Amik itl következnek, Pray, Katona és mások közlötték. 
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javallanök, és aíoUra fojedelmi enged elmünket adnök. Mely atti-
culusok rendszerint igy következnek: *) 

Urunknak ö felségének első articulusóban való kívánságát a 
mi illeti, végezte az ország: hogy Eptórjes városát , kiben az el
lenség vagyon, hadóval megszállván, megvétesse; moly várost 
álgyuival Isten segítségéből ö felsége megvevén, a benne Ukoztí-
kat (kik megérdemlik) hitellenségeknek erős büntetésével büntes
se meg; ha nz ö felsége álgyuit reá várja, tehát ö felsége, ín loto, 
az egész várost deleáltassa, mint Argentína régentén doleáltatolt 
Atillától, 

Minthogy Tokaj várában benne az ellenség, végezte azt az 
ország: hogy azokat Zemplény, Szabolcs és Ungvár megyékhon 
lakozó urak Segítségével rekeszszék meg. 

Váradot, Bihar, Szolnok és Kraszna vármegyék az urakkal Ösz-
ve rekeszszék meg. 

Hnszt várában levő ellenséget is Máramavos, Szakmar , B e -
reg és Ugocsa azon szerént rckeszszék meg. 

A mi az ö felsége második articulusában való kívánságát illő
i t : Minthogy az ellenség hazánkban vagyon , és azt is értette ö 
felsége bizonyos alyánkfiaitól, hogy a felső vármegyékben van
nak olyak, kik feltámadtanak ellenünk, találjon módot ö felsége 
benne , azokat mint szállíthassa le, és az ellenséget kövesse ö felsé
ge hadával. 

A mi a harmadik articulust illeti: Minthogy urunkat ö felségét 
választoltuk fejedelmünknek, azt ö felsége tudja, hol szükséges 
szolgalatja a tatárnak, szolgáltasson ö felsége Ott vélek; mely ta
lárokkal ö felsége kerültesse el Magyarországot, ne sanyarilsák 
ennél is inkább a romlott országot. Rendeljen pedig ö felsége a ta
tárok mellé bizonyos kapitányokat, kik zabolán hordozhassák őket, 
úgymint Bosnyák Tamást, Dúló Gergelyt és Jolay Benedeket. 

*) A Fiscale Archívumban levő hiteles egykorú póldányban ide van i g -
latva a hozoll lürvények szokoU bevezetése is: A r t i c u l i Un i v e r -
s o r u m S t a t u u i n et O r d i i i u m R e g n i H u n g a r i a c in G c* 
n e r a l i l i u s e o r u i n C o m i l i i s ac! d i e m 17. m o n s i s á p r i l i s 
an ni 1606. C a s s o v i a m i n d í c U s c l u o n l i n u a t i v e c e l e 
b r á l i s c 0 n c l'a s i. 
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A mi a negyedik s ölödik artículusnak kívánságát illeti: Noha 
az ország felelte igen megromlott és megégettetett az ellenségtől, 
mindazonáltal hazánk megmaradásáért ígérünk őfelségének e hadak
nak continuálásárn minden füst után, a mint tavalyi esztendőben vol
tának a házaknak a számok, két két forintot, de ugy, hogy a hololt 
meg égették a falut, tehát az olyan felöl megígért contributionak 
felél, az az egy-egy forintot adják meg, holott pedig az emberét 
levágták, azok semmit ne adjanak, 

A mi a téli egy-egy forint contributiot illeti: azok a kiket il
let az exigólüsa, késedelem nélkül exígóiják és adják a perceptor-
nak kezébe , mely perceptort ö felsége rendel a mostani contribulio-
nak beszedésére. 

Zólyom és Hont vármegyebeliek (migislen megszabadítja őket 
az ellenségtől) felét adják meg a két-két forintnak; a szerént azok 
i s , kik törököknek hódolnak, a régi szokás szerént. 

E mostani contributionak exactorát, minden vármegye rendel
jen olyan atyjaÜát, ki késedelem nélkül szolgáltassa felét a jövendő 
pünkösd napjára; a másik felél pedig a következendő szent Jakab 
apostol napjára szolgáltassa a perceptor kezébe. 

A felöl pedig ö felsége urunk continuálja a győzedelmes ha
dakozást. Ajánljuk magunkat mind urak, mind nemesek, hogy sze
mélyünk szerént lovagokkal, gyalogokkal készek lesziink felülni ö 
felsége mellé mentől jobban lehe"; kérjük is ő felségét, hogy a győ
zedelmes hadakozást continuálja késedelem nélkül. 

A hatodik articulust a mi íl!eti:Hogyhn olyannemes személyek 
vagy városok találtatnának, kik hilellenségnek nótájában eshetné
nek, azoknak jószágok confi9cáltassék,hoc declarato, hogy ha vala
mely nemes embernek vagy városnak pénzen volt szőlője vagy egyéb 
öröksége volna valamely urnák földén vagy halárán, aíFéle örök
ségnek a pénze, a min vötték, ö felségére szál l , de nem az öröke, 
az is u g y , ha a notóriusnak atyjafia nem volna; mert az atyjafia 
hozzá vallhatja a fejedelemtől ha a földesúr engedi. Ha pedig a föl
desúr aiféle notóriusnak donált volna olyan Örökséget, nem ö felsé
gére , hanem in donantem regrediái. 

Ha pedig ő felsége birni akarja a pénzen vötl örökséget és az 
Ö felsége udvarbirói elhagynák parlagulni, ós az olyan szőlőkel há
rom esztendeig negligálnák mivelnl: a földesuraknak szabad legyen 
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pénz letétel nélkül hozzá nyúlni. De míg miveli, tartozzék a dézmá-
jávai, (ha más megveondi és mivelendi) a földes urának és egyéb 
proventU3ával: ugy pedig, ha nem szabados az örökség. Ha pedig 
a földesúr ö felségét nem akarná patiálni, szabad legyen a földes 
urnák pénzét letenni, a mint vötték volt az örökséget, mert a 
proprielas a földes uráé. 

Ha valamely várinegyebeli atyánkfiai találtatnának olyak,kik 
íi felsége hivsége mellé akarnának jöni, és azoknak az ö felsége 
alattvaló vármegyékben jószágok volna, de az ellenség miatt nem 
jöhetnek , és alattomban azért országunknak és Ő felségének iga
zak, addig mig ö felsége hada felérkezik, azoknak jószágok no 
confiscáltassék. A kiknek pedig jószágokat eladta vagy eligérte 
volna (ugy mint hiveknek, igazaknak) abból is módot keressen ö fel
sége, hogy resütuáltassék. 

A mi a hetedik articulust illeti: Miért hogy a szabad váro
soknak Isten segitségéböl jobb része ö felsége hivsége mellé haj
lott, kiknek lovok barmok ugyan megmaradt, — lük mellé rendeltet-
tenek Szathmár-Némethy, Nagy-Bánya és Debreczen — azokat illeti 
az álgyu alá való barom és szekér adás. Az urak, nemesek, job
bágyoknak a kétféle hadak miatt mind lovok barmok elveszett, az 
álgyu alá való barommal és szekerekkel régi szokások szerént 
nem tartoznak. 

A mi a nyolczadik articulust illeti: Minthogy országunk igen 
megromlott a két féle had miatt, ö felsége zabolázza meg a vitézlő 
rendet, hogy az élés hordók, kalmárok és mindenféle kereskedők, 
szabadon járhassanak, és rendeljen ö felsége élésmestert a mely 
varmegyékből lehet; a tábor élésből meg ne fogyatkozzék, hogyha 
az élésnek ára megadatik, kinek gondviselésére rendeljen ő felsége 
bizonyos élésmestert. 

Hogyha a hajdú vitézek malmokat elvagdalnának, a félék
nek kezek elvágattassék; a kik pedig falukat szántszándékkal éget
nének , azok megégettessenek. 

A hidak és lUak mindenütt megcsináltassanak. Debreczen, 
Várad , Kalló contribuáltassék , azonképpen Báthor, ha a régi privi
légium szerént valamelynek exemptioja nincsen. 

Országul könyörgünk urunknak ö felségének azon: Minthogy 
Sáros vármegyebeli atyánkfiainak házok és minden örökségeknek 
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jobb része az ellenségtől tűzzel emésztetett meg, Ö felsége az eper
jesieknek házokat ugy mint hitelleneknek nekik adja,hogy épülhes
senek romlásokból, és a kik okai a hitetlenségnek a városbeliek 
közül, az olyakat méltó büntetéssel büntesse meg. 

Az élés hordó szekeresektől se vámot, se harminczadot ne 
vehessenek. 

Ezt is végezte az ország: hogy az ur és nemes rend, a mely 
vármegyékben derékképpen lakik, onnan tartozik személyében fel
ülni ö felsége mellé, de.más vármegyékben való házaitól nem tar
tozik személyétől lovast bocsátani, hanem csak jószágától a vár
megyéknek felvetése szerénl. 

A mi illeti a tisztviselő és egyéb féle esztendős szolgát, si-
milíter et inhabíles: abból accomodátja az ország magát a régi con-
stitutiohoz, és a szeréní üljenek fel és vitézkedjenek a nemesek. 

Item: A mely jószágot urunk ö felsége valakitől olyantól, a 
ki sem némettel együtt ellenünk nem hadakozott, sem országunknak 
vagy ö felségének ellensége nem volt és nem vétett, ez distur-
biumban elfoglalt vagy elfoglaltatott, eladott és eligérl volna is, 
azoknak a kiktől elfoglaltatott, megadassék. A kiknek pedig pén
zek, marhájok elvétetett, akármi névvel neveztessék, vagy várban 
vagy városban, vagy pedig falukon,azok a híveknek ex facto meg
adassék, ha ugyan vannak, A kik pedig azon hitetlenségben ma
radnának, ö felsége szabad azokkal és azoknak jószágokkal mar
bájokkal. 

A mely olyan híveknek pedig jószágokat ö felsége valakiknek 
eladta volna, avagy valamely hatalmas elfoglalta volna ez dislur-
biumban, és azok ez jövendő pünkösd napig meg nem eresztenék, 
in nóta perpetuae infidelitatis convincáltassanak, kivévén azokat a 
jószágokat belőle, kiket ö felsége a szolgáló rend köziben osztott 
volt; hogy most azok oda fel hazánknak szolgálnak, és nincsenek 
az országban, mig a had viszszajő és Ő felsége újabban végez vélek, 
legyenek exemlusok az articulustöl, hogy valamiképpen a szolgá-
laUól meg ne idegenedjenek országunknak nagy kárával. A hol pe
dig elvöli pénzeket, marhájokai, a kiknél jelen volna és meg nem 
akarnák adni, az olyan conturnáxok in minori potentia régi orszá
gunknak törvénye szerént, et iasuper in refusione damnorum dup-
li convincáltassanak. Mely contumáxok ellen minden vármegyék-
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ben levő vice-i?pánolt, slatim et de facto solummodo ad prirnnm cer-
Uficalioííem,exmissÍonaUs nélkül csak házoktól is, nhscissisomnibiis 
juridicis remediis,kimehessenek és exequálhassanak.; ha a vice-is
pánoknak engedetlenek lonnének, a ffiíspánja minden vármegyé
nek pegitséggel lehessen. 

A mely czímeres nemesek városokon laknak, azok Is tartoznak 
a vármegyével együtt felülni személyek szerénl ; hogy ha nem 
akarníUí cselekedni, azoknak a czímep-ievelek corniáltassék, és 
ezután ne élhessen nemességével — kivévén Debreczent belőle, 
kinek errÖl privilégiuma vagyon, és tartozzék az orszíig elötl 
producálni. 

Végezte cztis az ország: hogy az urak és nemes személyek 
udvarházokra és majorokra, azonképpen az egyház-rendek házára, 
semmi féle vitézlő rendnek ne legyen szabad szállani feje vesztése 
alatt; a kik pedig cselekednék, megtalálván a generális kapitánl, kit 
ö felsége rendel, az arliculusnak rendelt büntetésével irremissibilí-
ter büntesse meg. 

A keresztyén prédikátoroknak, kik evangelicusoknaU mondat
nak, az holott azelőtt quartát adtának, ott cnnekulána is quartát, az 
holoft decimát, decimát adjanak régi szokásunk szerént. 

Végezte aztis az ország: hogy urxmk ö felsége minden véghá-
zaibau főrendek közül bizonyos kapitánokat rendeljen, nem hajdúk 
közül, hogy inkább a végházak táján való uraknak és nemeseknek 
jószágok nepusztillassék. 

Kassában is ő felsége rendeljen az urak közül egy generálist, 
mely igen szükséges volna. 

A mi az ö felsége utolsó arliculusának kívánságát illeti; Noha 
az országnak nagy pusztulása vagyon, mindazonáltal hogy ö felsé
gének is jobb alkalmatossága lehessen a hatalmasok compescálására, 
megígértük ö felségének az ezer kék gyalogot esztendeig megtarta
ni, kik ö felsége mellett continue legyenek. Mely ezer gyalognak 
az öt százát rendeltük hogy az vármegyékben lakozó urak és ne
mesek és minden rendek tartsák, kiknek megtartására mind ö fel
sége, mind pedig urak és nemesek jószága hasonlóképpen rótas-
sék meg 

A más ötszáz gyalogot a szabad városok a melléjek rendelt 
varosokkal együtt, úgymint: Debreczennel, Szathmárral, Neme-
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tivel, Bányával és Váraddal tartsák meg. E városokat a tizenhárom 
szepesi városok segítsék meg; de hogy Ö felsége bizonyosabb gya
logokat fogadhasson, az ezer gyalognak fogadására az ország az ö 
részéről és a városok is ö felségének készpénzül adják kezéhez. 

Minthogy őfelségének is hasznosabbnak itóljük, az országnak 
is jobb, végeztük: hogy a máramarosi sónak százát három forinton, 
mint régen járt , most is adják. 

Ezen is könyörög az ország ö felségének: hogy ö felsége a 
lengyel királyhoz és a respublikához bizonyos követeket rendeljen, 
mert az is igen kívántatik, miért hogy sok nyomorúsággal és há
borgatással illettetnek az ö felsége hívei a lengyelektől. 

Végeztük azt is: hogy a szökött jobbágyok, mind várakból, 
városokból és minden helyekből a hololt találtatnak, a szökött szol
gák az szerént, mindjárást a régi szokásunk szerént és törvényünk 
tartása szerént megadassanak mindenektől. Ha mely városnak pedig 
ez ellen privilégiuma vagyon, producálja és abban tartassék. 

A mely nemesek városokba futottanak volna ós végházakban 
volnának, tartassanak meg régi szabadságokban. 

Ha ennekutána akárminemü renden levő vitézlő népek közül 
valamelyek szentegyházat feltörnének, avagy fertőztetnének, azok 
megégettessenek. 

Ha valamely hajdúk találtatnának, kiknek sem zászlójok, sem 
kapitányok, sem ö felségétől, sem generális uraktól levelek nem 
volna, azok megfogassanak és megbüntettessenek. 

Miérthogy a káptalanok requisitorok nélkül nem lehetnek, vé
gezte azt az ország: hogy Homonnai Bálint uram a leleszi convent-
ben két nemes személyt és egy nótáriust rendeljen, kik az Ungvár
megye elölt és ö nagysága előtt megesküdjenek, azonkóppena sze
pesi káptalanban rendelt két nemes személy és egy nótárius az olt 
való vármegye előtt. A jászai conventben azon szerént. 

A leveleknek taxája mind az ö felsége cancellariáján, mind 
káptalanokban, e mostani időhöz képest fizettessék. Mikor pedig 
csendesb állapotba jutand országunk, az régi királyok szerzése sze
rént és országunk rendtartása szerént exigáltassék. 

Mi azért tekintvén minden renden levő híveinknek méltó és igaz 
lorckedéseket és kívánságukat: ez feljül megirt, minékünk muta
tott artlculosokat szorul szóra vélek és fogyatkozás nélkül leíratván. 
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minden részeiben javalloltuU, occ^ptáituU, erösitellük, és azoknak 
nieelartásúra kegyelmes engedelmünket ndtuk, és a mi fejedelmi 
szOnkra ígérvén magunkat,hogy mindenekel, valamik az articulusok-
han irv,in vannak, minden punctaiban és részeiben mind magunk meg-
tni'íjuk, mind pedig minden rendbeli alattunkvaló híveinkkel megtar
tat juk. A mint is acceptáljuk, erősítjük ös javalljuk ez mi levelünknek 
erejével és bizonysága állal. Dalum in Libera Civitate nostra Casso-
viensi die vicesima **) mensis raaji, AnnoDomini millessirao sexcen-
tesimo quinto. . . 

1605 . májusnak tizenhetedik napja tájában ilyen csuda dolog 
esik. Apádfalvánál az égből mint egy nagy iiordó füst szállott alá, 
és a apádfalusi erdő meggyűlölt, a nagy nyers fák és a föld is füs
tölögve égett küael két hét ig; ugyan ekkor az égbon ágyulövések 
és trombita szók hallaltanak, nagy seregek láttattonak. A nagyságos 
Báthori István Kis Farkas nevű fő szolgáját elbocsátá látni az a-
pádfalusi erdőre, és égve találta, és nagy csuda dolgokat látott és 
hallott. Egy ősz emberrel is beszéletl, ki azt monda Kis Farkasnak: 
a te uradnak alamisnálkodási kedvesek az Isten előtt, de menj el ha
za, és mond meg uradnak, hogy a mely titkos bűnben él, térjen meg, 
mert hamar időn meghal. Közvélekedés, hogy angyal volt. 

A reUquiákaltestaraentomábanálok alatt az ecclésiának hagyá, 
hogy deákokat promoveáljanak, rabokat szabadílsanak és szegénye
ket tápláljanak; de Forgács Zsigmond és Dóczi András violálák a 
teslamentomot. 

1605 . 25 Julii kilencz ós tíz éra közölt estve a tekintetes és 
nemzetes Nyir-Bálhori István Ecsedben meghala. Ötszáz esztendőnél 
több ideig durált ez família. Az ősz embernek izeneti igy hételjese-
dék. Ez Báthori Istvánt az Isten sokféle ajándékival látogatta volt. 
Az igaz roligionak arliculusit fundamentum szerént jól tudta, biblí-
othecában igen gyönyörködölt, költségével esztendőnként a religio 
propagálására és oltalmazására sokakat promoveált. Hatalmat, be
csülelet és nervust is a mellé Isten neki elegendőt adott. Országot, 
nemzetséget, mindenek fölött pedig az ecclesiát és igaz keresztyén-
séget igen szeretle, és egy szóval: fuil acerrimus fidei et libertatis 

*J A feniilézett hiteles példJnyban e törvény kiadása napja 25, miíjusra 
van léve; ezen kivül a lényegben különbség nincs. 
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pntriae defensor. Kiért sokan hazánknak gonosz akarói noha csak 
veszteg ült a keresztesi harcz után várában, igen tartottanak tőle, 
és sem hazánk ellen, sem az ecclesia ellen sokáig derekason az Ö 
vírusokat nem merték nyilván kifakasztaní; a mikor pedig Jakab Já
nos állal kiönték is, az ő hasznos tanácsából orvosoUaték meg a fel
séges Bocskai István fejedelmünk által-

1605 . A felséges Bocskai István Erdélybe megyén, és Med-
gyesen ország fejedelmévé választatok. 

1605 . 9 octobrís Báthori István eltemettetik a Báthori-lemplom-
ban. Báthori Gáborra száll Ecsed vára. A fejedelem Bocskai István 
is ott lön a teraetségen, kijővén Erdélyből minden hadaival. 

1605 . 12 octobrís a Zemplén vármegyebeli nemesség sze
mélyek szerónt felülvén, Lyszkára szállának, várván a fejedelmet 
hogy általkeljen a Tiszán Patak felé. 

1005, 14 octobrís Bertzelnél csinálának hajókra hidast, olt 
kelé által a fejedelem- A hadakat peníg Lutznál költözleté által, és 
Filekre foocsáfá fel az országot meghajtani. 

1605 . Esztergom vái*át a töröknek adják meg a németek a 
magyarok boszszuságára.IIomonnaí Bálint Ersektíjvárat löleti és os-
tromoltalja, 

1 6 0 5 . 2 6 oclobris hallók, hogy Érseküjváral, Lévát és egyéb 
várakat a németek megadának a magyaroknak. 

28 . oclobris a fejedelem Falakról Szerencsre ment, onnan a 
Rákos mezejére, és 12. novenibrís a vezér basa a török császár aka
ratjából, (ki Bocskai Istvánt hitvös atyjának fogadta vala) a g ö r ö g 
c s á s z á r k o r o n á j á v a l m e g k o r o n á z á , és raegajándéfcozá a 
ráczországi koronával 1 3 . novembris. Egy botot és kardot is külde 
a császár a fejedelemnek, negyvenezer forintra becsülik a kettőt. 
Láttam és kezemben is volt Tokajban mind keltő,' mikor a fejedelem 
lestét Erdélybe vitték temeln;—Rimái János komornyika Balthasar 
Búrja mutatta meg. 

1605. 14 die novembris Váczról a koronázat után a fejede
lem a korponai gyűlésbe megyén. 

Rákóczi Zsigmond erdélyi gubernátorrá tétetik Erdélyben, 
1605. Midőn Korponán aa országgyűlésében a pacíGcationak 

conditioit és postulntumít disputálják: az idő alatt a császár fanácsa 
commissariusokat bocsát Komáromba, kik tílkon elküldék Caesar 
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Gált Budára Aly basához, hogy traclát indilsöit a magyarok nélkül 
a törökkel, és mindenféle ígéretekkel és adományokkal a törököt 
arra bírja, hogy a magyar nemzettel kölött frigyet elbonisíi. 

ISunttna legationis niagnijici Caesar is GaUi{\\sX\) a specta-
hilihus et magnificis Eruesto et Joanne « Molarth, et Adolplio 
ah Althan, commissarits caesareis^ ad ilhtstrissimmn Ahj Oaa 

et responsa curn eodem hassa^ ultro cUroqne hahil.a,jideliter 
ea? lingva turcica, propriaque ípjsius bassae, ex ore legati rap-
tim excipientis, descripttone transtata. 

Quoniam dictus internnnciug dominorura commissariorum Cae
sar Gallus, non expectalis literis salvi passus et publicae fidoi, ex 
improvlso ettemeritate se Budám conlulit, humaniter nihilominus ab 
illustrissimo Aly bassa, aunc pro tractatu isto pacis, a supremo ve-
zirio cum plena instruclione et aulhoritate relicto, cxceptus, ac in 
hospicinm deduclus, tandem solenniter in aulám Budensem ad has
sam introduclus, primum literas credenlionales commissariorum 
praesentare jussus est; tandem summám hreviler bassa his verbis 
denotavit. 

S^erliita i p s l u s basj^ae t raus -
l a t a ejc t u r e l c o . 

Domini commissarii Principales Comaromío haec scribunt: 
Nos cum proceribus ac magnalibus regni Hungáriáé, cumque 

serenissimo rege Bocskaio, tolum pacis negotium in optatum per-
duximus ftnem — Slephano lllyésháiio nobis pro obside dato, ({uem 
jam nostro caesari misimus — cum ipsis omnes pacis condiliones 

" ftnaliter et Integre conclusimus, restat lantuin pacis nobiscum in-
eundae ratio. Magnificis Domlnationibusveslris puram hac in re ve-
ritatem scribimus et Internuncium misimus, qui quidquid loquelur, 
noslra verba sünt, et quidquid canclusei-itj idem est, ac si nobiscum 
conclusissent. Hoc et liis similia clare scribunl. 
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R e s p o n d e t [bai^i^a a d l l l e -
rais ere«lei i l ioi iale^ e o i n -

niii§jiíai*loruiii« 
Serenissimum regem et príncipem Dominum Bocskaium, uni-

versosque el singulos regni Hungáriáé procereset magnales, el om
nes ípsi subjectas provincias potentissimus et ínviclissinms imperá
tor noster, in manum, potentera suam proleclionem, et curam sin-
gularem accepit, ac firmissímo jure jnrando fideliter ac diligenter 
eosdem protecturum ac defensurum obsignavit. Ad nuda ac simpMcia 
verba veslra paceni vobiscum inire non possumus; ut de his cer-
liores—quae vos dicitis—fieri queamus, a serenissimo dominó rege 
Bocskaio, lileras- sigülo et manus propriae subscriptíone firmatas 
adferri, et ex űdelissimis a latere ipsius dominis consilíariis, qui no
biscum huic tractatniinlorsií, praesenlera esse necesse esi, ciim quo 
coUatis consíb'is, communibus votís et suífragiis, ex ipsius vohm-
tale et nostra censura, de pacis conditionibus concludemus. 

Pacem porro omnimode in optatum ínem jani esse perductam, 
mnltis juramontis el variis coloribns verborum legati confirmarunt. 
Ad quae omnia nihil ilie respondit, praeter verba prius a nobis 
reccnsila. 

l ieniisK p r o p o n l t leg-atiii^í 
lai ionimu 

Nunc—inquit—exercilus caesarei numero el apparalu sünt in-
struclissimi: a sacralissimo Papa, a duce Florenlino, et ah Imperio 
mulla auxilia, una cum ingenti pecunianim summa advenere, ac pro 
capto Sírigonio Ponlifex romanus summa animí indignatione est 
commotus. Rex Poloniae nobiscum est. Fráter carnalis regis Daniae 
in castris adesl. Aut oblalae paci consealies, auE lu vinceris. Mullus 
ab utrinque sangvis elTundi debet, ac plebs misera fundilus deleri, 
üliud nihil efflicletur. Nihilominus noster Caesar ad pacem foedus-
que vobiscum ineundum animumsuum induxit, ob idque per nos, si 
vobis placuerit, hanc legalionem inslituil. 

Respo i ide t a d Iiaee Aly bas^a. 
Potentissimus et invictissimus — inquit — imperátor noster 

tieque sumptibus, neque militibus subfídíariis indiget. ac neutrum eorum 
*5 
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ab quo([uam flagilat, qwin alios quos convenit, lam sumptitus, quam 
copiis auxiUaribusjuval. A tanto temporis spalio, quoA scitis, voMs-
cum, et quos lu enumevas, simul cuin omnibos bella gerimus, cum 
vires genlis hungaricae vobis fuenmt adbuc adjunctae ; ac si ita sors 
lulerít, in poslemm etiam eodem modo belUgerare vobiscum non re-
cuaamus. Cum a vobis arxStrigoniensis capta est, binis vicibus tri-
ginta milUahominum in oppugnalioue amisisUs; nobis verő Deus esi 
misericors, eUam si rexPoloniae vobiscum consenserit — is scmper 
manibus nostris subjectus est — quíd vos nuper cum decem milU-
bus cozacorum adjuverit? Bonam regni ejus partém in puWerem et 
cinerera redegimus. Si his similia quaerere perrexerit, plura eliam 
jnveniet. 

Iteplleat l egá tus ^ e r m a -
nomnoi. 

Quod proceres Hungáriáé se vobis subdidcre, causa ejus baec 
fűit. Cassoviae antca pro negolio reUgionis controversia quaedam 
saborla Tueral, sed cum illi a religione majorum suorum et parentum 
radicilus imbula nequaquam discedere voluissent, imo in illa perti-
naciterseindurare coT)lenderent:caesarnosíer bocubi animadverlit, 
requisilus a proceribus et magnalibus regni, hanc iUis culpam jam 
condonaveral, iUisque in graliam receplis, omnem controversiam 
sedaveral; sed interim videntes hungarorum primates, tam indesi-
nentem unius post alterum cladem et morlem, atque dilionum suarum 
ac miserae plebis tantara calamitatcm, quae a ISocskaianis hajdonibus 
ilUs quotidie inferebaVur, et quod erficax maledictio in his omnibus 
sacratissimi nostri caesaris eos apprehenderit, ne unicum quidem 
verbum Bocskaio proterro concessum esi, sed unanimi consensu 
omnes simul ad fidelitatem noslri caesaris iterum redierunU 

Ecquidnam mali quaeso, inquit, proceres Hungáriáé a poten= 
lissimo imperatore nostio passi sünt, ob quod turbali, aversa facio 
rursum advos defecissenl? Aut quo melu quave limoris causa pev-
culsi sua vobis rursum collá subderent? Sin autem de magnalibus 
nunc primum demorlui3loqu6ris,iilales fuere, quipost cnrsum pro£-
perae duntaxat fortunae se converterunl,nunc vobis, uli sorslemporis 
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ferebat, se adjungentes, quos Sigismundus Bathori violenler in 
verba veslra jurare cogens , vestro se subdiderunt imporío, Talium 
verő mors in omolumenlum polenlissimi ac sacratissimi imperato-
ris noslri el serenissimí regis Bocskai prosperos successus^laetio-
rcmque eorura progressum peropporlune conligit. 

Nunc autem omnium, quae in hisce confinibus sunl, arcium, 
inviclissimi imperatoris noslri, mililumque slipendia in illis meren-
liiini, supremuscapitaneatusmeaefidei est commissus, in quibus plus 
quam viginli miilia selectorumet expeditissimoium militum sub im-
perio meo relicta sünt; quantigcunque auxillaribus copiis serenissi-
mus rex Bocskaius indiguerit, severissime mihi in niandatis dalum 
csl, quod ad primam requisifionem ipsius, praesto illi sim, suppe-
tiasque feram. Ac insuper hoc momento ~ ut videtis — supervenit 
cursor a supremo vezirio, qui quinque milIia tartarorum et duo 
miilia janizerorura advenisse mihi certo adtulit; praeterea versus 
Cassoviam eliam nova auxilia denuo expedivimus. 

Proposfilt i t e r u m leg'atiis 
g-eruiaBioruuitt 

Ouia—inquil—videó illuslrissimam dominationem vestram,de 
confecla cum serenissimo rege Bocskaio pace prorsus dubitare, 
ego, q«o niajorem verbís meis üdém adhibeat, formám etiam et 
modum proferre possum, quibus de pace inler nos terminata con-
venturafuerit. Regnumnamque Transylv. imperátor noster Bocskaio 
lradidit,cum quo etiam ipse conlentus est,reliqui Hungáriáé proce
res in prioribus suis locis el conditionibus permansere. Coronam, 
quam nuper illi supremus vezirius dedit, noslro imperátori misit; 
rogiam dignilalem, quam alfectare videbatur, post se posuU, ac 
lalem conatuni volunlalomqne prorsus deposuit, atque sicuti antea, 
nunc eliam servilio imperatoris nostri se addixit. 

Replleat Itassa acl liaec l^to 
Ast — inquit —nequaquam lu mihi pcrsvadere poleris, quod 

verbum serenissimí domini regis Bocskai semelore prolatum, ac 
tam potentissímo et invictissimo imperátori nostro, quam etiam 

É 
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illuslrissimo snpromoejus vezirio promissum, duplex et dubiosum esse 
queat; siquídera nullura ipsius postnlatum coram invictissinio impe-
ratore repulsam patitui-, quin tam de sumplibus, quam etiam copiis 
auxüiaribuspraesto illi sit. Cuin nulem tol pulcherrimorumregnorum 
adeptione ad tantam regiae dignitalis fastigium ascenderit, ac cum 
invictissimo imperatore nostro foedere conslanti, pnceque durabili 
coniiexus, oum tulorem ac proleclorein habeat: qxioinodo ego ver-
bis veslris fidem adhibere posshíi, suam Serenitatem tam sua spon-
te, ac sine omni rationabili de causa, manum vobis poiTexisse,per-
pendcns idontidem, quantis injuriís, damnis et calamitalibus Tua 
Nos Serenitas airecerU; et quod sola Traiisylvania furiditus toUes 
eversa deletaque, i*elictis hisce regni Hungáriáé fertilioribus et po-
pulosioribus ditionibus, contentus foret? Sicque dimisso exercilu et 
armis depositis, collum rursiim ve"slro jugo subderet, nisi in memo-
i'iam fortassis revocaverít, quanla scilicet beneficia vobiscum hisce 
diebus praeStiterít; quastvero tam frigidae memóriáé sua Serenitas 
esse püset, ut immemor sit facinorum et cladium veslrae genti a 
suis illntorum. Et quod május est: faclu ímpossibile arbitror, quüd 
tanta bonaadepla, nisi inevitabilis necessitag coegerit, raanibus 
suis extorqueri palialur. 

:u íVidens autem Caesar Gallas pacis conditiones jam 
esse perfectas turcis nequaqnam persvaderi pos-
se; aliis technís remaggredi tentavit,etsicdixít 

Novcrit—inquit—iUustriS8Íma Dominatio vestra, gentembun-
garicam lam esse intidam et inconstantem, quod quidquid cum suo 
naturali acsolennitercoronatoregefecerit,multo magis vobiscum — 
videbit vestra illustrissima Dominatio —hocipsumfacluraegtJdeo il-
luslrissÍmamDominationemvestramobnixepeto,iitipsispostIiabitis,pa-
cem nobiscum inire digneiur, et quidquid a nobis postulaverit, ea sine 
fuce et defectu nos praestituros spondemus ; et his dictis ad gonua 
manusqueprocumbentes obsecrarunt et obtestati sünt — addentes— 
solummodo nos, inquit, cum illustrissimis Uominationibus veslris ac 
gente turcica pacem inire queamus. Quidquid injuriarum et calarai-
tatum gens hungarica vobíg inlulerit, debílores earnm vobis nos 
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esse, ac in manibus retinere nequaquam patiamur, duplícem pro 
una quaque vindictam de ülis sumpturi. 

Nam ut uno verbo vestra illustrissima Dominatio rem totam 
capiat, sibique persvadeal, nunquamex utraque parte pax certa ot 
constans conslitui et permanere poterit, neque bic tumultus opportu-
lie sed;iri, quamdiu inter nos gens ista hungarica in hoc statu 
permanserit. 

Dassa ad liaee rcNpooclet* 
Potentissimi —inquit —imperatoris nostri noslrumque omnium 

jusjurandum genti hungaricae praestilum tale est: quoadusque ipsi a 
nobis secessionem non fecerint, neque nos offenderint, interca nobis 
nedum ipsis nocere, sed ne maiam quidem cogitalionem contra illos 
concipere praesumemus. 

llomini in vita, üde ac religione juramenti nihil praeclarius esse 
poterit. Vos gentem hungaricam tam in religíonis libertate violas-
lis, quam aliis eliani bonis privaslis. Sub invictissimo et potentissi-
mo imperatore nostro s e p t u a g i n t a duarum n a t í o n u m díver-
sis legibus et r e l i g i o n i b u s utentium homincs reperiuntur, ex 
quibus n u l l a gens in s u a r e l i g i o n e t u r b a t u r . Nos hun-
garis nihil injuriae inferre conabimur; si ipsi nobis nil tale merenti-
bus injuriam fecerint, a Deo ipso, justo omnium judice, dígnam 
vindictam recípient. 

Repllcat iterum legratui§» 
g-erm anonim. 

Credat — inquit—illustrissima Dominatio vestra, Bocskaium 
regem jam dudum íidelitati nostri caesaris se addixisse, vei his ra-
tionibus:Nam cum primum arces et praesidia annis superioribus 
cbrislianorum armis e vestris raanibus recuperata, ab hungaris res-
tiluenda petivistis . varüs ipsi lergiversationihus et dilationibuS usi, 
nequaquam vos voti compotes fecerunt; nec mirum, síquidem ne 
in poslerum quidem vobis ea restituent. Praesidium Novae Arcis, 
quod Arcbiepiscopale dicitur, ex voluntate et concessxone noslra 
hungarorum manibus assignatum est. <|Uod tamen nunc quoque ia 
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nostra poteslate habemus. Thomas siquidom Bosnyák ejus praesídii 
praefcclus, caesari nostro sesubjeci t , et ut semel dicam, cerlissi-
mum est, hoc praesidium noslrum esse. Ipsi verő ejus moái arces et 
praesidia turcai'ura manibus deinhabita, nunquara vobis reslUuere 
volunt, nos aulem ea omnia, quae a nobis antea fuernnt posscssa, 
iterum restiíueraus; saltem modo pacem nobiscum coristituere non 
dedignemini. 

Oasiisa ad l iaee re^poiicllt. 
Praesidia—inquit — de quibus loqmmini, laus Deo s í t , nunc 

omnia nostrae jurisdictionis sünt, et invictissiraus imperátor persva-
gum habét, nostro ea iraperio subjecta esse. Curigitiir esset neoes-
sarium, eadem a vobis vei petére vei accipere? Oaeterura ut causa 
earum arcium vei tantillum nos a fide semel hungaris data receda-
mus , nulla voluntas nobis e s t Quod si Valenlinus Homonnai et Tho
mas Bosnyák vestri regis fideiitati se addixerunt, gladius polenlis-
simi et inviclissimi imperatoris nostri super illos aeque ac siiper re-
liquos hostes érit. Cum tamen nos certo certius sciamus , Valenti-
num HoiBonnai dies noctesque aequalem in omnibus occasionibus 
noslro imperátori, nobiscum operám navare , eamque semper fide-
lissime praestiturum firmissimo multoties jusjurandi sacramento se 
nobis obstrinxisse. Sed brevi videbilis, quod quidquid nobis tam 
de íoederis et amiciliae inter nos initae rat ione, quana de negotio 
arcium coram nobis dicitis, omnia in confusionem faciei vestrae 
redundabunt. 

His aeeeptli^s atl t a l e m ^e 
Tlaio leg:atiis g e r m a n o -

rnii i eonvertlt . 
Spondeo—inquit — ego iUustrissime bassa, nomino domino-

rum commissariorum, quod quocunque díe do pacis conditionibus 
inter nos convenerimns, linibusquü rogni Hungáriáé turcarura et tarla-
rorum subsidiarios exercitus eduxeritis , omnes arccs ct praesidia, 
quae autea potentissirai imperatoris vestri fuerunt, nunc aulem in 
nostra potestate habemus, omaes eas et singula illico manibus vest-
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ris resignabimug. Hoc autem anno efBciemus, ut imperátor noster, 
vestrum imperatorem in filium sibi adoplet genuinum. In cujus t e -
stímonium, donalivam illi pecuniam, vídelicet marsupialera, seu pro 
minutis expensi3 ducenla fJorenorum millia, quae jam Comaromü 
deporlata nobiscum habemus, mittel. Sin illani parvi aestímabitis, 
diicenlis addemus adhuc alia quinquaginta millia, vei si etiam illis 
conlenti esse nolueritis, summára trecentorum millium fíorenorum 
plenarie potentissimo impeiatori numerari parati sumus. 

Illustrissimo dominó supremo vezirio, quaecunque a nobis an
tea honorarin seu donativa annualim data sünt, diibuntur etiam in 
poslernm. Propter Deum et fidem vestram, aniinarumque vestrarum 
salutem rogamus, pacem nobiscum ac ff'edus ineatis tam justis bo-
nlsque conditionibus: 

Excursiones et velítaliones militum mutuo in con&nia in posle-
rum ne sunlo; arces et praesidia sive aperto marté, sive occultis et 
dolosis stralagematibus miles nequaquam capiunto. 

1(1 coníinibuset totoimperio viatoribiisquibuscunque liber adí-
lus el redilus perraíltunlo. 

Negociatores et mercatores cujuscunque nationis, ad exl re-
mos usque imperiorum et provinciarum omnium fines libere ac 
sine impedimenlo peragranto, suasque pro lubilu negociationes 
exercento. 

A gerraanis nullo unquam tempore niolestiae eí injuriae turcis 
inferunto, sed ne pilus quidem capitis alicui ex vestratibus cadunto. 

Imperátor noster, vestrum imperatorem paterno amore, hic 
vicissitn illum filiali honore invicem colunlo et ampleclunlo. 

Aeternum foedus, perpetuaque tranquillitas inter ulrosque no
slrum pangunlo, quod in omne aevnm permanento. 

Rei§poaidet ba^sa* 
Tnvíctissimus — inquit — et potentissimus imperátor noster 

sivo incumbat illi bellorum necessitas, sive non, singulis tamen an-
nis, tot azprorum millia expendit^ quot quinquo aut sex millia mu-
lorum beneoneratorum portare possunl. Qnae ergo necessitas—in
quit— tam invictissimo et ditissimo imperátori, ad tantam, quam 
ofertís pecuníolao summulam incumbit, ut fidem semel Serenis-



74 
. i 

simo dominó BocsUaio datam violarel? Absit boc a nobis, fi-
den i ne, n o s q u i d e m , n e d ű m inv i c t i s s i m u s i m p e r a l o r 
n o s t e r v e n a l o m u n q u a m b a b u i m u s ! A paclis el promis-
sis semel cura sua Serenitale fíictis et conclusis, ne latura quidem 
ungvem discedimns, et — ut jam aliquoties dixi — resolnlionem 
super bac re vobis, dedimus. Si pax vobis cordi est, et foedus nobis-
cum pangere vultis, ad serenissimum dominum regem Bocskaium ite, 
litteras suae Serenitatis sígillo et manus propriae subscriplione r o -
b o r a t a s a d f e r t e Si suae Serenitati ita placuerit, ut communi-
ter de pace concludatur, nos etiam vobiscum paulalim suis módis 
conveniemus. 

Ergo—inquit—si tanlo rigore, illuslrissima fíom. veslra nos 
ad Bocskaium dirigil, rogo saltem, ut ad illustr. dominum supre-
mum vezirium certum aliquem nuncium cxpedire liceal, per quera 
animum etiam ipsius his de rebus tenláre modus detur. 

'• 
Illustrissimus dorainus supremus vezirius me tali cum instru-

clione hic reliquit, ut tam de pacis islius tractatione, quam etiam in 
aliis ne^fotiis necesariis, totus a serenissimo rege Bocslcaio pen-
deam. Itaque bac de re etiam absque scilu suae Serenitatis nequa-
quam vobis aut eundi, aut mittendi aliquem facuUatem ad su-
premum vezirium concedere possum. Omnino igitur vobis, tam de 
hac, quam aliis de rebus, ad suam Serenitatera, siquid volueri-
tis, eundura est. 

Cum Iributo tamen, ad incíytam polentissimi imperatoris no-
strae portám ingredi volentes, probibere difficile est — quod sig-
nanter animadvertlt. 

Pária literarum Aly bassae Budensis ad sereniss, prioci-
pem D. D. Stephanum Bocskai datarum. Ex corrupto 

tiungarico idiomate in latinum translata. 
Serenissime Rex! In omnibus bonis, licitis et bonestis re

bus, officiosam araicitiae meae offero comniendationem, tanquam 
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amico fratriqué benevolo. A Deo maximo valetudinem optimam, 
prosperosque successus iargiri, Serenitati vestrae precor! 

Signiiicandum porro Serenitati vostrae volui, quod lectis iis 
iiteris, quas per Ahmet begum nuper ad me miserat, cura alias 
quasque res necessarias intellexi, tum v e r ő , quod in illis de omni
bus negofiis, quae in commune eraolumentum inter nos agifanlur, 
tam inviclissimum et potentissimum impcratorem, quemndraodum 
illustrissimum D. supreraum ejus veziram, atque me etiam frat-
rem Serenitatis vestrae benevolum, post íinem Comitiorum per 
certura internuncium cerliores se facturam claro promiserit ct 
scripserit, unde nos in poslerum saltem raodofuturosrerum eventus 
speculamur eí expectamus. Magnificum verő dominum Ahmet be
gum, ex eo,quo erga Serenitatem vestram amore afficior, proprae-
cognoscenda ejus valeludine et incolumitate, quam visilandi gratia 
similiter etiam reliquoriimspectabiliumac raagniricorum dominorum 
primatum et consiliariorum, qui amici nostri sünt , ac insuper sla-^' 
tum oplimamque valetudinem universorum ejusdem exercituum^ 
sciscitandi, injurias praesentis frigoris et hyemis subire nil 
recusanlem, ad eandera Serenitatem vestram, tanquam fralrem 
charissimum expedivi: praesertim verő, quo magis per eura singu-
lis de rebus neccssariis Serenitatem vestram cerliorem redderem, 
dalis in manibus bisce meis Iiteris transmisi. 

Qui non ita pridem a Serenitate vestra ad me rever sus , post 
eum, quo huc appulisset, die sequenti matulina, literae Slrigonio 
statim advenere; in quibus scribebatur, legatos regis germanorum 
daabus actuariis navibus Slrigonium appulisse,Budám—inquientes— 
ad iliuslrissímam Dominationem vestram descendere volunt, eamque 
ibidcm convenipc, itineris ducem poslulant, cum quo libere descen-
dendi facultas illis praebeatur. Haec nostrales Strigonio ad me scri-
pserunt. Nos autem illico ejusmodi acluaria navigia vicissím prao-
parantcs, ecce! cum in pi-ocinctu profeclionis stabant, terrestri eliam 
itinere literae sünt allatáé, ad quas dum respondemus, iaterira de 
ropenle Caesar Gallus, cura aliis aliquot oaesareanis capitaneis 
adl'uil. 

Ouos sccundum invictissiini ac potentissimi impcratoi'is nostri 
olViciosam consveludincm, ac in cxcipicndis legatis mórom, ab an-. 
liquo usítalum, honoriftce excipicnles, et in hospilium deducenles, 
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tandem cum illis congressi suraus. Ubi de pncis negotio, magniricor. 
Joannis et Ernesli a Mülart, et Adolphi ab Altban sxippcmorum re-
gis gerraanici commissanor. nomine literas nobis praesentarunt. 

In quibus scriplum erat: ,,Serenis9Ímum caesarem nostrum 
„cumpotentíssimo et invictissimo imperatore , ac serenissimo rege 
„Bocskaio., procerumque hungarorum universitate, do pacis negotio 
„concludendi ac delerrainandi, nobis plenam authoritalem dedisse, 
„cunitiue in finem expedivisse, ut cum serenissimo rege BocsUaio 
„ct magnatibus hungarorum, de rebus omnibus necessariis jam 
„conferenles, lUyéshazius nobis pro obside missusac datus est, qui 
„ad caesarem etiam nostrum transmissiis.*' 

,,E numero honiinum nostrorum hunc capitaneum Caesarem 
„Gallnm, loco nostri ad 11!. d. veslram misimus, qui quidquid dixerit, 
„noslra verba loquetur, ac quidquid cum 111. d. vestra concl.iserit, 
„lantum est, ac si nobiscum concluderet"—clare scripsenint: 
haud secus ut in prioribus literis, nuUo modo, nuUaque rei occa-
síone habíta, praeter omnem verítatem, qualia verba scripserunt, 
nunc etiam similibus raacbinationibus et technis rem aggressi sünt. 

Bgo verő Serenitatl veslrae tanquam amicus sincere benevo-
lus qualem resolutionem ipsis dederim, noster Ahmet beg cum 
traclatui interfuit cumque plura ibi longe negotia, quam ut prae-
sentium lllerarum modulus capere possit, agitata sint, satius esse 
duxi, verbis SerenitíUl vestrae ea denunciare, quae omnia Ab-
met begum üdeliter referentem Serenilas vestra exaudiat. 

Summa tamen earum , ut paucís attingam, haec fűit. Potentis-
simus imperátor iiosler,a qno serenlssimum donimum Stephanum Bocs-
kaiumacprocereset magnates hungaros, toluraque regnum Hungáriáé 
sub lutelam alarum suar. recepit, maximoque confirmavit juramen-
lo, se nequaquam praeter voluntatem et consensum Ipsorum pacem 
voblscum aut foedus constituturum. Vos autem agseritis pacem cum 
illis jam esse confeclam, quod nos nequaqnam credimus , verbaque 
vestra loco literarum sigillo munilanim haud quietare nos poterunt, 
donec serenissími dominiStephani regis llterae, certlque eade ro 
commissarii ad nos venerint. 

Ellamsi de constituendac pacis negotio vobiscum loquorer, aut 
de qulbusdam admittendis annuerem, tamen nonnisi in praesentia 
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illorum fmaliter concludere poterimus. líaec mea ad illos reso-
lulio fűit. 

Quod me Slrigonium usque saTtem conferrem, indeque duos 
aut Ires ex nostrntibusComaromium expediam, aut verő ad iliustris-
simum dominum supremum vezirium mittendi vei eundi rucuUatem 
ipsis praebeam, anxie et obnixe sollicilarunt; ex quibus nullám pe-
ne conditionem admisi, sed vebcmenliusincnlcavi, quod si cum So-
renitate vestra de pacis negotio conclusum est,Uteras etcertos inter-
nunclos a Serenitate vestra mibi adferant. 

Mi serenissimo rcx et amice! Reliquis de rebus necessariis 
ab Ahmet bego certior redditus, mihl amico Serenitatis vestrae since
re benevolo, quod optimum visura fuerit, vére ac uli se res habue-
rlt, nolum faciat. 

Tractalus porro, quem in agro Pestiensi Serenilas vestra cum 
suprcmo vezirlo bábuit, optime eidem constat, quidquid Serenitas 
vestra eatenus dignum conveniensqTie arbitrabítur, nos etiam ea 
omnia pro rato firmoque habebimus. 

Quinque verő millia tartarorum, quos ab illustrissimo dominó 
supremo vezirio Serenitas vestra poslulaveral, ad me Serenitatis vest
rae amicum benevolum &ua Illuslritas transmisit, literasque simul 
ad Serenitalem veslram dedil j hos ergo exercitus ad qnas parles mii
tere debeamus, vestra Serenitas me reddat certiorem. Janizerorum 
etiam duo millia sua Illuslritas misit, qui contínuis ilineribus adven-
lum maluranles, brevi huc appellent. 

Rogo Serenilatem vestram, ne Ahmet begum diutius ibi moram 
nectero patiatur, sed quanto ocyus poterit ad me remittal. 

IVOTA. A mely levelet Aly basa kivan vala Caesar Gáliul, 
a német császár Rudolphus II. és Bocskai István között véghez 
ment békességről (maga még végben nem ment vala a békesség, 
hanem arró! csak tractában valának Illyésházi István által) lásd 
meg minemű mesterséggel akarák obtineálni, hogy azzal az basa 
elölt abulálhatnának. Ilyen levelet küldenek azért Komárombdia 
commissariusok a fejedelemnek, minekutána Aly basától Caesar 
Gál által a fejedelemhez igazitatának. 
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jPüria l i t e raru in art sere -
nI«!$Nliniiiii 1*1*1 i i e ipem aD« 
Cominl^Narilis Caesarea-

iil^ datariini* 
lUustrissime domine amice nobis observandissime! SaluMs et 

officiorum noslrorura praemissa coinmcndaUone 
Ex nobis resciyit D. veslra illus rissima,in quo stalu sit tracla-

tio foederis, quam cum magnificis comraissariis, Aly bassa cl Ilabil 
effendi traclavinius, et certe nobis constal, quod plenipolentiam ha-
beant, quae per tiorainem nostrum visa est. Fost multos hinc inde 
Iractatus, tandem negolium hoc eo pervenit, ut omnem bonum even-
tum,Deo faventc, non dubitamus.*)hoc ea de causa Dominationem ves-
tram illuslrissimam certiorem reddere voluimus, cum promiserimHS, 
nos nihil sinointervenUidominorum hungarorumeípraescituüomi-
nalionis veslrae illustrissimae (ractaturos esse, ac eadcm, tara suao 
Seronitati quam nobis aliquoties scripserit, quod nihil magis quam 
tranquiUítalem ct quielem totius chrislianitatis optet, nec quidquam 
anliquius habeal;id nunc ex eo apparebit, si statim suos honiines 
huc Comarümium cum omni plenipotenlia, de quo emidem rogamus, 
in hocnegolio tractandietconcludendi miserit, praeserlim ea de cau-
sa, cum aliqua perardua negotia cum ejusdem homitiibus confe-
reada sint, quae nunc calamo commiltere non possumus. Oaod si 
autem id oblemporísbrevilatem fieri non posset, aílamen speramus 
D. veslram illustrissimam literas nobis missiirum, in quibus cum 
Caesarea Majeslale se traclasse et cpnclusisse appareat, cum hoc in 
publicum bonum utrique parti vergat, et nullum tempus practereun-
dum sit; certo promittentes, hoc sine omni praejudicio fieri possc, 

Vqc de commissione domini I l lyésház i i non solum nihil detrahi, 
scd muUo magis promoveri et inde argumentarí, quod sicuti antea, 
ita etnunc ouiüia ex nostra parte sincere et candlde tractenlur. Nos 
aulem promittentes, ad fidem, bonorem et humanilatem nostram, 
quod liomines suos omni honore excipere^ nec non libere, pacifice 
et secure cum omnibus adjunctis servitoribus, dimittere velimus. In 
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cujus rei leslimonium hag praesentes iileras propria manu subscrip-
simus, el proprio sigillo noslro muniri fecímus. In reliquo D. V. il
lustrissimam felicitervalere cupimus.*) Dátum in arcé Comarom, 11. 
die docembris, anno 1605. 

Ad omnia amiciliae offfcia prompti 
Ernes tus o Molarth, 

locumtenens. 
Joannes a Molarth. 
Adolph ab Altban, 

liber baro, 

A fejedelem mature informállatván a budai Aly basától mind 
a fölső levél által, mind Ahmet bék által; a commissariusok levelére 
ilyea választ ira és így eludálá : 

Respoai^lo lilii^trlíi^siiniPrjii-
eipls ad s i iper iores ComBUls^-

sarlorHBn literasií* 
Spectabiles ac magnifici domini, amici nobis honorandi! Salu-

tem el officii nostri commendationem. 
Accepi literas D. vestrarum 11. die decembris Comaromii dalas, 

audivi quoque hominem earundem cum dictis Uteris ad me missum, 
Quod igitur dominationes vestrae sciant se caepisse cum illustrissimo 
Aly bassa et Habil effendi potentissimi imperatoris turcarum com-
missariis de foedere tractare, et spem bonam affulgere negotü ad 
optalura finem perducendi, modo nos quoque commissarios nostros, 
qiii tractationi inlersint, quantocyus miltamus: Significamus domiua-
lionibus vestr s, nos commissarios nostros, spectabilem ac magnifi-
cum Dominum Stephanum lUyésházi de Illyésháza et egregium Petrum 
Mladossovilh ad sereniss. Dominum Malhiam Archiducem Austriae 
jam ablegasse cum certa inslruclione, negolium id apud suam Sere-
nitalem Iractandi. Cum igitur dubium non sit, quin quoque spectabi-
lium ac domin. vestrarum commissionis authorítas a sua Serenitate 

*> Oldalvást Írva: P. S- rK;ra oretenus ex homiiie nostro ilI-D. v. iti-
telligerc haud gravabitur. 
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negoUo ad spect. ac magnific. D. vestras expediamus, ne iddup-
p l ic i via duppliciqufí in ioco, imo eodemque tempore traetelur. 
Qnoá siqiiae negolia alia ardna sünt nobiscum conferenda, poterunt 
ea si non literis, tamen fido alicui homini nobis perferenda 
commiui. 

Quodautem spectabilesDom. vestrae cupinnt, ut eo casu, si ob 
brevitatem temporis nemo a nobis mitti posset, lileras daremus, in 
quibus apparerelnos,cumsacr. caes. Majeslate tractasse ot conclu-
sisse: facere id quoque non pussumus, cum nihildum pláne conclu-
suin sil, apparoanteliam num maximae difGcuUates.Persvademusigi-
tur nobis, easdem vitio non daturas, quod Earundem voliintali mo
rém gerere non possumns. In reliquo D. V. feliciter ac dluUssiinD 
valere cnpimus.DátumCarponae, 15. decembris,anno 1605. AbOlcs 
Cato mondási^t követé a Fejedelem: 

" Í ; Qui simulat verbis, nec corde est fidus amicus. 
Tu íjuoque fao simile, sic ars deludilur arte. 

Anno 1606. A török császár Üzen effendi csauzálól egy csu
dálatos drága szép botot és egy görbe kardot külde; némely helyt 
rubintokkal, smaragdokkal szépen egészen megvoltak rakva és éke
sítve. Negyven ezer forintra becsültetett ez drága szép ajándék. 

1606. A sáros-pataki kapitány, a híres neves vitézlő Simoni 
György, Bodrog-Kereszturban szállván a vármegye hadával és a 
pataki haddal, a Tokajban levő németekre igen szorgalmatoson vi
gyáz, és a kit kikaphat, lábáról eliiUeli. Sok izben Tokaj várát 
megnyargalja, igen serénykedik, a németekkel vitézül csatázik és 
igen ragadozza a kit kiviil kaphatnak. Zsákmányra ki nem mernek 
jöni, megrémülvén tőle: és igy kibeszélhetetlen és hallatlan nagy 
éhségre jultalának. 

1606. die 10 febr .Rnber György szót ad Ui a várból, és To
kajt megígéri a fejedelemnek. Rácz György kapitány negyed ma
gával mene bé a várba, hogy végezzen Roberrel a vár megadása 
felöl. Ugyan azon nap kijőve Ráoz György a várból, más nap Kas
sára mene a fejedelemhez és az tractát megmondá. Titkon mindaz- B 
által Ruberl árultatásből ez a gonosz életű áruló Rácz György meg-
biztalta vala, hogy még tovább tartsa a várat, és talán mód leszen 
^ megsegítésben. Mely áruitatás azután ki tudódván, oka lön több i 
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gonosz cselekedeteivel nem sok idő mnlva a Rácz György megölet-
letésének és feje vételének sok istentelencégéért. 

1606. die 11. febr. Ruber György a Iracta alatt Tokaj várából 
másfél százig kíbocsáta a németekben és ráczokban. A véneket, 
betegeseket, aszszonyiállatokat, gyermekeket és erőtleneket. (Rácz 
C'y"''gy tanácsa volt ez.) A magyar rabokat is, a kiket a község kö
zül békaplanak volt, és eddig ébelmegnem holtának vala,(mert éh
ség miatt ugyan sok magyar rab holt megottbenn a tömlöczben) ki-
bocsátá, csak azért, mintha ö nagy jóakarója volna a magyaroknak; 
maga azzal csak azt intendáljn vala, hogy az ö kibocsátott felei bé
kével maradnának, kiket a magyarok ugyan nem is bántanak. Ezeket 
mind azért bocsátá ki a várból, hogy a maradék élésí ne fogyaszszák, 
és hogy a vastagabb nép, a kész eleség melleit, a várat tovább tart
hassa. Ugyan ekkora magyar raboktól egy nagy táblán, melyet négy 
ember hoz vala, Tokaj várának hasoniatosságára, Tokajt nagy mester
séggel minden bástyáival, ágyúival, kicsinálfatván, Simoni György
nek—hogy vele megcsúfolhatná — Kereazlurba küldé, ezt izenvén 
neki: ,,Ihon — úgymond—Simoninak kis Tokaj, vagy Tokajnak 
na,lássa ba lakhatik benne! Én az anyjában lakom és azt senki
nek nem adom.** Simoni György ezt jóra magyarázta és Rubernek 
viszont azt izené: „Igen jó nevén veszem Tokajnak kis fiát, mert 
valahova a hu megyén, a jö anya is nem sokára megkeresi a fiát, és 
ulána megyén." Ez okos felelet nem sok napok múlva rea teljesedék. 

14. febr. a nagy éhségnek miatta egy bástyán való németek 
tizenhármán éjtszaka Tokaj várából mindnyájan kiszökének. 

1600. die 15 febr, a betegeseknek, véneknek és erőtlenek
nek kibocsátása után, begyüjtó Ruber György a várban maradott né
pet és ezt monda nékiek: „Jó vitézek! ím kibocsátottam a várból a 
kik csak haszontalanul költötték a kész eleséget. Immár azért ti sem
mit ne féljetek; mert még annyi élés vagyon a várban, a kit ti nem 
tudtatok, hogy fél esztendeig híven megtarthatjuk a császárnak a 
várat, és az idő alatt nem feledkezik el ö felsége rólunk." Az után 
elhivá őket magával, egy boltot megnyittata, a mely dugva tele vala 
búzával, és monda: „Ihon vagyon jó vitézek, az eleség, ne kétel
kedjetek benne, és semmit ne féljelek!''-Megörülének azért az igen 
éhező németek látván a sok búzát, és kilencz órakor reggel mind 
a külső várban a bástyákon, mind a belső várban az ágyakkal két 
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Ízben örömet lövének. De nem lön állandó az öröm^ mert midőn a 
bűzához nyulának, hogy örleiiéneU benne és kenyeret késxUonének 
belőle, megláták hogy nem élhetnek véle, mert a susok féreg mind 
megette vala az székit, csak a héja és korpája maradott vala. 

26. febr. megszorongattatván, megbi'isiilván és elepedvén a 
tokaji németek a szörnyű éhség miatt, ismég kénszeriltetik Ruber 
levelet írni a fejedelemnek, hogy Tokaj várát megadja jö condi-
tiok alatt. 

A némele l i t i ek Tokaj Tá« 
r a b a u iszonyatom liallat-

l a o éliség'Ok. 
Midőn Básta György megsegitütto volna Tokajban a nömötö-

ket az elmuU felső 1605 esztendőben, és a várat az egész környék
nek javával megtakaritolta ós töltötte volna: Básta Györgyben ve
tek reménységeket és elMvék magokat. Ez okáért örülni kezdénelí, 
hogy ök híven megtartván a romai császárnak Tokaj várát, nagy 
uraságra jutnának s vitézségökaek is hire örökben fönn maradna. 
Ez reménységtől viseltetvén és a várban minden jókkal bövölköd-
vén, házasulni, vendégeskedni,lakoskodni, menyegzözni kezdenek 
sok szegénységnek siralmas verítékéből, melyet Básta György To
kajba takaritott vala az egész tartományból. De az emberben való 
bizodalom és a magok reménysége igen megcsalá őket. Mert el
fogyván a közönséges rendtartás szerént való húsféle eleség, úgy
mint szalonna, tehénhus, juhhús, tyiik, lúd sat. először a lóhusva 
szorulának, és két lónál több nem marada a várban, mind megevék. 
Másodszor elfogyván a lóhus, az ebhusra szorulának, és valamennyi 
obek leve, a busát mind megevék. Harmadszor az ebek után a macska-
húsra szorulának, és valamennyi macska a várban volt, mind egyig-
lenmegevék. Negyedszer az egerekre szorulának, és mint jó macska, 
az vala föbbmester, a ki hamarabban és több egeret foghat vala, 
mert az lakhatík vala jobban. Ötödször a puszta város helyre kijő
vén, mivel az előtt a várost magok megégették vala, ha az udvar
helyeken rtógi hitván megrothadotl torkolt találhatnak vala, nagy ret
tegéssel lopva a várba beviszik vala, megmosák, szárasztják, vag
dalják, őrlik vala és pogácsát sütnek vala belőle, korpával elegyít

vén azt eszik vala. Hatodszor valemennyi Ökörbőr, lóbör, juh és 
kecskebőr volt a várban, megfőzvén, mind megöttók—a lenyirolt 
szőrrel rakva volt a vár az megadáskor. Hetedszer, midőn az is el-
fogya, azután valamennyi hitváu sarujok és czípellöjök volt, meg
főzték és megötték. Nyolczadszor, a szemetekből és rakás ganéjok-
bol a hitván sarutalpat és egyéb dirib-darab régi hitván rothadt fa
lat böröcskéket felkeresgették, megmosták, megfőzték és megették. 
Iliért hogy megadták a várat, sehol az egész várban a szemetekben 
csak egy ujjnyi hitván bőrt sem találhattak volna. Kilenczedszer, az 
ökör, lehén, kecske és juh szarvát, lókörmöt, ökörkörmöt és egyéb 
oktalan állatok körmeit a tűzbe hányták, meglágyították a tűzön, 
és valamíg meglágyult, mind elrágták—még az fogok helye is mind 
ott maradott a harapás után a meglágyult szarvakon és lókörmö-
líön —a mhíl a vár föladáskor a külső várpiaczon minden ember 
látta és egymásnak mutogatták. Tizedszer, gyermeket sütöttek meg. 
Tizenegyedszer harmadnapi eltemetett holt testet a földből kiásta-
nak és megötték 

Emberi állat soha az ég alatt vajuttabb és elkampadoltabb né
pei azoknál nem láthat e világon. Mert mindnyájon mintha eszten
deig a phtysisben feküdtek volna, oly igen elapadlanak leslökben. 
Ha a fejedelem kegyellenséget akart volna üzní, kevés ideig mind 
ékel megölelhette volna őket a várban; mert egy jó féhnarokni len
magot három ezüst talléron adtának. De kegyelmesen cselekedék 
a fejedelem vélek 

1606. 4 martii a fejedelém Ruber György kívánságára ismét 
commisgariust bocsáta Tokajba, kivel beszéle Ruber György. 

5. marii három németet bocsáta Ruber Kassára a fejedelemhez, 
hogy a vár megadásának conditioiról végezzenek. Három fŐ ember 
magyar mene hé a várba is zálogul. A németek a conditiokban imez 
dolgokat kivánák: 1.) Hogy senkitől semmi injuriájok ne légyen. 
2.) Hogy semmi marhájok tőlök el ne vétessék. 3.) Hogy békével 
elbocsáttassanak haza Németországba. Ez conditiokat a fejedelem 
nékiek kegyelmesen megengedé. 

1606. 17 martii sok halogatás és várakozás után Ruber György 
kénszerittetik Tokaj várát megadni a fejedelemnek 10 órákor reg
gel. A fejedelem commissariugi voltak Czobor Mihály és .Simoni 
György, a sáros-patakikopitány.Elöszörbémenének a várba a feje-
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delfim keli hacz éri kék 7.ás7.1úval, és a be\sö vrti' kapuja eleibe ál
lának kél renddel, a tárogató sípot örömmel íujják vala és dobolnak 
vala. Azután bémenének a commissariusok és azokkal együtt az 
egyházi rend, Ruber György a külső kapun belől kél rendben állatta 
volt a beteges, vájiitt lánczokat fegyveresen, maga pedig a porko
lábokkal és egyéb tisztviselő főemberekkel elől áll vala; az orálása 
és a commissariusok replicálása után a várat a fejedelemnek és az 
országnak resignálá, melynek bizonyságára a föporkolábtól a vár 
kulcsait elő kérvén, azokat Czobor Mihálynak a fö commissariusnak 
kezébe adá. Azután a belső várba bémenének, az várt „T e D e-
um Ijaudamus'' '-sal és imádsággal consecrálák, és inventálának a 

várban. 
1606. 22 martii 11 órakor reggel, Ruber György Tokaj várá

ból kiméne, és milielyen Ruber ö maga a Bodrogon általkelvén, a 
pázsitra kihága, ottan a magyarok a várban az ágyukkal örömet 
lövének A németek bírták Svendi Lázár megvételétől fogva negy
venegy esztendeig, egy holnapig és mintegy két hétíg. 

1606. 16 martü Illyésházi István a fejedelemhez Kassára haza 
érkezik Bécsből a követséggel, és a pacificationak exemplarát alá 
hozá a fejedelemnek és az országnak. De a fejedelem és az ország 
nem akará acceptálni, mivel nagy ambiguilas vala benne, hanem 
ismét másodszor nem sokára ugyan lUyésházi Istvántól fólküldéU, 
hogy a paciíicatio megjobbittassék: „De Liber ta te r e l i g ion i s et 
T e m p l o r u m " — mert addig a fegyvert le men teszik. 

1606. 16 április lUyéshási István Kassáról Tokajba mene a 
várat meglátogatni, és ismég Kassára viszsza mene, hogy Bécsbe 
menne a paciticationak megjobbitásáért. 

1606. 8 maji fogtanak meg Kassán két németet, kik éjtszaka 
árkokat ástanak, és puska porral töltötték meg az árkot, kanótot 
csináltanak melléje tüzesen, hogy a por egynéhány helyen fellob
banván, a várost elhányja. Az ágyukat is az Czeig-házban meglöll-
vén, a Homonnai Bálint szállására általellenben szögelték volt, hogy 
a mikor az oda hivattatott vendégségben leeadő urak, a fejedelem
mel öszve, legvigabban mulatnának,akkor kisüssékreájok az ágyu
kat, és mind ott vcszeszszék őket. De az Ur Isten nem engedé és meg-
nyilatkoztatá, A ki fö volt ez practikában, az elszaladott; a más kél 
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practikást pedig, a fölaÖ hostáton ágyura ültetvén és megltötöaivén, 
ellöllók és izenként szakadoztanak. 

1606. Buda várát a menykö másodszor megüli, a por a bás
tyában löle meggyuladván, a bástyának nagyobb részét elveti, tö
rököt is sokat hánya fel. A bástya köveit Pest városa felé hányta. 

1606. 9 augusti haza juta lUyósházi István másodszor Bécs
ből Kassára a fejedelemhez és akkor hozá alá a bécsi pacificatíot, a 
melynek continentiája szerént az ország megbékélek Rudolphus 
császárral. Mely bécsi paciQcationak tenora ígyen következik. 

Bée^i JPaclfieatlo. 
Esremplar Viennefisis reconcüiritionis cum Hungarisfactae 

US janii, anno 1606, earcusstun Pifigae, typis Othtnarianis.*) 
NB. Acta haec superiora, iterala sunl mense septembri anni 

1606, otconfirmatH sünt, alíjue admajorem primi articuli „De re l i -
gione" declaralionem, hocin specíe additum est: ut hae tros con-
fessiones: Romano-Catholicascilicet^Latherana el Helvetica absquo 
omni impedimento in totó Hungáriáé Regno éxerceri possint. 

Rudolphus császár diplomája, uielylyel az országot assocurálá 
híMvel, hogy a Bocskai támadásáért, és az ellene támadásban esött 
violenliákért és injuriákért soha sem ö maga, sem postoritása nem 
viiidicál, hanem Örök amnesliában, feledékenységben hagyja a feje
delemnek és az országnak postulatuma szerént, alias az ország a 
pacilicaliora semmiképpen nem menne. 

D i p l o n i a A!$;§eciiratorluiii?. 
Rudolphus secundus, divina favente clementia, clectus Rom. 

Imp. semper augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalma-
liae, Sclavoniae otc. Rex, Archidux Anstriac, Dux Burgundiáé, Mar-
chio Moraviae, Comes Tyrolis ele. 

Ouoniamnos adinstanlíam ct devotam supplicalionem tidelium 
noslrorum praelatorum, baronum,procerum et nobílium regninostrí 
Hungáriáé decrevimus,cum omnihus rebellibus et advcrsariis nostris 

*) Olvasliiiló n ,,Cüi|nis Jui-is" 4;74K: éyí nagy-szombati IdadásíSban a 
tí43 Os kö.ví;lkejíü lapoküu., ; 
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in regno Himgarine, necnon in parlibns Transilvaniae conslitulis el 
existenlihiis veramet syncerampacemfacere, concordiamque slabi-
l i re i ideo nos ex innata nobis clcraenlia, ox regia item ct paterna 
aíFecUone moti, onsnibusetsinguUs baronibns, magnatibus, nobilibus, 
Miiülibus, clienlibijs, necnon cujuscuiique alleriiis status e tpraeemi-
nentiao vei conditionis bominibiis, in regno nostro Hungáriáé atquo 
elinin in Transylvaniacommorantibiis, graliam dandamet facieudam 
duxinnis in hunc modum: Qnod omnibiisel singitlis baronibus, nobi
libus, milítibns, clientibu's et aliis praetilulalis el haeredibus iUoriim 
miiversas violentias, quas a 15 die octobris Anni Domini 1604 . KS-
quö modo binc inde patranint ct commisenmt, obÜvioni benignc 
concedimiis, ila, quod vei ratione ei'ecUonis banderii et ínsxirrectionis 
contra Majestatera nostram et alíos fideles nostros, divcrsanim pug-
narnn et conflictuum, excursionum, ablatiomira, omnium denique 
caedium, rapinarum, spolioriim, castronim interceptionum, necnon 
civilatnm, oppidoriim,possessioniim et villarura occiipalionurn, gene-
raliler verő universaruni violenliarum sub boc temporo factarum ct 
palratarnm, nuUi hominum cujusvis status, conditionis, ordinis et 
praeeminentiae hominibus, denilis in Traclatu exceptis, quidqxiam om-
iiino imputetur; sedcunctade piano et siinplici obliterentur et anni-
bilenUir,et nullo nnquamtempore, quovis exquisilo modo et colore, 
neqiie Majestas nostra, aut síiccessores nostri legitimi reges Unga-
riae, nec ipsi damnificali regnicolae ad invicem, pakm vei occulte, 
in vei extra judicium, per eos vei per alios, possint propterea vei iin-
pedire, aut aüqnaliter aggravare; qnin imo hi omnes et universi, 
snper suis factis, intra praefaluni terapus coinmissis, a quibusvis ac-
toribus, causidícis et litigantibus tam in, quam extra judicium liberi 
penitusque absoluti sínt et habeanlur; nec eos quivis judex ordina-
rius judicarevaleat autpraesumat quovis modo. Siqui etiam ex prae-
diclis Bocskaio adhaerentes Ungariae quaevis castra, fortalitia, mu-
nitiones sponte vei invitc manibus Imngarorum Iradidlssent, aut as-
sumto sibi exterorum turcarum auxilio, Majestati nostrae, aut bun-
garis, aut etiam vicinis piovinciis damna intuUssent, nec non liberas 
civitates, fodinas, oppída, villás, possessiones, census, laxas, vei 
proventus quovis nominis vocabulo nunciqiatos percepissent ct pro 
se usurpassont, aut cusionem aliquam monelae fecissent, sínt sicut 
supra dicU superinde quoque absoluU. Ita famen, ut Traclatui supe-
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rinde conleclo omnino salisfiat, et ubi aliqiiis eorum de praemissi9 
(juovis modo resiÜendo, contra nostram Majeslatem in futurum rebel-
lizare niterelur .ttque vellet, tunc nos cum praelatis et baronibus 
noslris consiliariis, simul et conjuncli, non autem divísim, Juxta 
regni nostri jura et antiquag consveludines, prout qualitas rei exígel, 
piinire laleni valeamus; spondentes alque promittentes omnia prae-
missa et singula eorum eis, et quibuslibet eorum et ad ipsos perli-
nentibus, heredibusque et posteritatibus illorum universis, pure ei 
sincere, sine omni dolo et fraude aliqnali b o n a fide e t i n v i o l a -
blli m e d i a n l e firmiter observaturos. In cujus rei fidem et testimo-
nium hasce nostras literas manu nostra subscripsimus, et regio 
nostro s;giIlo,quo lanquam rex Ungariae utimur, munivimus. Dátum in 
arcé nostra Pragenei '<4 die mensis septembris, Anno Domini 1606 . 
regnorum nostrorum.Romani tricesimo primo, Hungáriáé et alíorum 
tricesimo quarlo, Bohemiae verő anno similiter tricesimo primo. 

R u d o l p h u s S e c u n d u s . 

Franciscus Nagy-Mihályi. 

A niinemii difficultása volt a fejedelemnek és az országnak a 
roligionalt szabadsága felöl, az elsÖ arliculusra való homályos roso-
lutioböl: azt igy complánálá és arröl ilyen assecuratoriát ada az or
szágnak a felséges Mátyás berezeg, a császári méltóság plenipoten-
tiariusa, a fejedelem és az ország postulaluraa szerént. 

Serefissimi Archiduci.s Austrine. 

Nos Mathias, Dei gratia Archidux Austriae, Dux Burgundiáé, 
Comes Tyrolis et Goristiae etc. Memóriáé commendamus tenoré 
praesentium signiücantes etc. Recognosciaius et notum facimus, quod 
cum specliabilis ct magnifici Stephani Bocskai de Kis-Mária, eique ad-
liaerentiumhungarorumablegatietnunciiinTractalu cumipsis proxi-
me concluso^super quorundam articulorum correctione, additiono ct 
explicatione scripto singulari, die noná hujus mensis septembris ob-
lalo snpplicarunt, ob certas verő causas illis expositas, hujusmodi 
corroctionem, limitationem aut additíonem Tractatus liic jam con-
olusus et a sua Majestale conűrmatus ampUus non patialur; Ideo nos 
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ea omnia, quae praeler paragrapimm iiltimiim arliculi prími in mé
dium addtixerunt, ad proximam Diaetam revidenda, explicanda et 
complananda remittiaius; proul in lioc, etiain domiiii abiegali ex ra-
lionibus siipra uiemoratis quoque consenscrunt. Ouod verő prae-
dictiim paragraphum in verhis: (Absque tamen *) usque ad linóm— 
non mala fide adjectum es se ; sed ol utraque pars in eorum religio-
n e , «su, exercilio et teaiplis non Inrbenliu". In cujiis rei leslimo-
nium has litleras propria noslra manu subscripsimiis, et sigillo 
nostro communirifecimns. Dalum 25 dic septembris, Anno Dni 1606. 

M a t h i a s m. pr. 
Franciscus Nagy-Mihályi. 

1606 . A Lippán laliozö ráCKok, kik az elölt Lippát elárullak 
és töröknek adlak vala,Ievágák a Lippában levő törököket, 6s Lip
pát a fejedelemnek megadják. Világos-várát és Sólymost is megndák. 

1606. A felséges Bocskai I s tván , né/.vén Magyarországnak 
és a magyar nerazelnelí megmaradására , sok okokért a iöríik csá
szár és német császár között hi'isz esztendeig való frigyet és békes
séget szerze. Mely dolognak bizonyságára Kassán és Tokajban 20. 
die novembris örömre kilövék az ágyukat. A két császárok között 
való confoederationak tenora és condilioi vagy arliculusi imigyen 
vannak, végeztetvén a Sytvatorokban Anno 1600 die l l . m e n s i s 
novembris, ipso die b. Martini Episcopi. 

Articulí Conclusíonís Paciflcationis inter Turcarum et 
Romanorum Imperatores. "'̂ •'') 

Nos Joannes a Molarth, Uber baro in lleineck et TrosendorfT, 
Sacr. Caos. Reg. Mattis consiliarius bellicus, supremus capitaneus 
Comaromiensis et supremus praefeclus tormentariorum in conüniis 

*) Megolvasandó a becsi Ii6kckütés I-sii l. czikkénck 2. g-a a Cori)i!S 
- Jurls idézett lapjain. 

^^•*) Oldalvást irvit: Haec reperiunliir de verbo ad verbum in libello rubro 
'^ impresso Kz lehetett oka, hogy irAnk »Í békekötést csak ki-

vonalilag ísiiierteli. Kgyéliiriinl lállialni azt a Corpus Juris rencinli-
lett kiadásában egész kilei-jedésóben a 649—650 lapon. 
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Suae Mattis, Adolphus ab Altban liber baro in Gonspurg et Mnn-
sterheim, Sacr. Caes. Reg. Mattis consiliarius bellicus, supremus 
praefeclus tormentanonim campestrium, el gubernátor exercitiis 
Sacr. Caes. Reg. Matfis, comes Georgius Turzo de Bethlenfalva; 
perpetuuscomesComitatus Arvensis,dapirerorum regalium in Hungá
ria magisler, Sacr. Caes. Reg. Mattis consiliarius, Nicolaus Istvánfi 
de Kisaszszonyfalva,janitorum regalium in Hungária magister, Sacr. 
Caes. Reg. Mattis consiliarius, Sigefridus a Kolonits Sacr. Caes. 
Reg.Matlis partiam Regni Hungáriáé Cis — Dannbianarum generális 
capitaneus, Christophorus ErdÖdi de Erdőd, perpeluus comes Montis 
Claudii, Serenissimi Archiducis Mathiae cubicularius, ad Iracta-
lum pacis designati commissariij ac per illuslrissimum Principem, 
Siculorum Comitem, ac partiam Regni Hungáriáé Dorainum ad trac-
tíitum ejusdem pacis delegatiíStephanus Illyésházi comes Comitatus 
Trencziniensis et Liptó, Paulus Nyári de Bedegh, Michael Czo-
bor de Czobor-Szent-Mihály et Georgius Hoffman. 

Adjuk ez mi levelünknek jelenvoUával mindeneknek tudtára, 
hogy minekutána a mi kegyelmes urunk és fejedelmünk, második 
Rudolphus isten engedelméböl a felséges romai császár, Német
országnak, Magyarországnak, Csehországnak, Dalmaliának, Hor
vát- és Tótországnak királya közölt, és a hatalmas második Mura-
tes , harmadik Méhemet megholt császárok közölt, a török részről 
mogszegetvén a békeség , had támadott, és az mind a mostani ha
talmas Achmates török császár idejéig tartolt: Ugyan azon fejedel
mek azért, szánakodván a sok szegénységnek ennyi ideig való, 
úgymint tizenöt egész esztendeig különb különbféle egymás sze
rencsékkel continuáltatott hadak miatt való nyomoruságokon; és 
akarván azoknak a több alattokvaíóknak is nyugodalmat és csen
dességet szerzeni, a hadaknak Uilajdon való báborgatásából vala
mennyire elméjeket elfordították, és Ö felsége császár urunk, a 
mi királyunk, a fölül megnevezett eommissariusokat és követeket, 
a hatalmas Achmates török császár penig a tekintetes és nagysá
gos Aly basát , Buda várának föhelytartóját és gondviselőjét, Ilabil 
olVendit a fő kadiát váiasztotlák, kik sok traclálások és egymás kö
zött való szöíások után, végtére a kovülkezondö bókoségnek con-
ditiójára, mind a két felől erősen mogtartandókra jutottak. 

I. Hogy mind a két császárhoz a követek elérkezvén, mostan 
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mindjárást ugyan azon követségben, egyílí a másikat apjának, a 
másik penig a másikat fiának fogadja. 

11. Hogy minden Írásokban, levelűkben ós látogatásokban 
tisztességesen procedáltassék, és egyik a másikat császárnak ne
vezze, ne királynak. 

ín . Hogy a tatárok is és egyóbféle nemzetségök a bókos-
singben befoglaltassanak, és mig a békeség ta r l , semmi kárt a ke
resztyén országokon ne cselekedjenek. 

IV. Hogy a két fejedelem között legyön a békeség minden 
helyekben, főképpen Magyarországban, és ahoz eleitől fogva tar
tozandó tartományokban és egyéb országokban, tartományokban és 
provinciákban, mind tengeren mind S7,árazon, a kik ő hozzája larto-
zandök, és befoglaltassanak minden országok, az anstriai házhoz kö
telesek. És ha a Spanyol királylyal is békeséget akarnak gzerzeni, 
ellent nem tartanak benne. ele. etc. 

Ez békeség szerzésével cselekedé a fejedelem, hogy mindon 
nemzetségeket kirekeszt© Magyarországból, kik Európának minden 
részeiből és Ázsiából i s , mint hadakozásnak szérűjére ide gyüle
keznek vala , és az országot és nemzetet rontják vala. 

1606 . die 22 . novembris, Váradot a németek a fejedelemnek 
megadják és kimennek belőle. 

Propo^ltloiieN 
• h 

A Sere/iissmio Principe et Domi/to Sleplia/io , Oet grá
fia Ifu/ígariae, 'Via/isylvattiaeqfte Pri/tvtpe et Siculor. Couiite, 
pro boiio publicy in Couventu ad 13 dietti devetttbr. nnito 
1606 Cnssovitív iudiclo^ SttUibus et Ordimbus reg/ii disvuti-
eudíie extradatae, *) 

Praefatlo* 
Miért hogy soha oly hoszszu ós kemény hadakozás nem le

he t , kinek végre békeségre nem kelletöti menni; sőt gyakorta a 
hadak azért iniitatnak és viseltetnek, hogy magoknak az emberek 

*) Öszszevetcndö: Katona, „História Oilica Regum Hungariue*' Toin. 
íí8. Stirpis Auslriacae Toin. 9- pag. (J32. ni.r 

azzal az elviselhetetlen Ínség alól szabadulást szerezvén, állandó 
békeségre jussanak: Nemkülömben mi is az elmúlt esztendőkben, 
először — ugy vagyon — csak magunk életünk oltalmáért, annak-
ulána közönségesen hitünknek és régi törvényünknek, megronta
tott szabadságunknak helyére állalásáért egész országul, egyenlő 
értelemből, nyilván való kéntolenségböl fegyvert kellett volt fog
nunk; kiben a hatalmas Isten látván méltó és igaz igyünket az ö 
tisztessége mellett, csudálatosképpen sok jó szerencsékkel megáldván 
bennünket, csak hamar viszontag mind a két félnek szivét arra vitte 
ésindilotta, hogy mind ő felségök egyfelől, mind mi másfelől az 
oliensóges fegyvert letennök, meglévén hitünknek és régi törvé
nyünknek régi állandó és bizonyos szabadsága; viszontag az elébbi 
egyességre és békességre szállá(nk) a közöttünk elvégezett condi-
tiok szerént, melyeket a múlt kassai gyűlésünk után a nemes or
szágnak tőlünk való kívánsága szerént , ultro citroque miképpen 
IractráUunk legyen, és most micsoda karban legyenek—gyiijtöllük 
öszve ö kegyelmöket—hogy azokat voltaképpen ér tvén , lássák 
mind hitünk és szabadságunknak restitulióját, és a z t i s , minthogy 
tizen négy esztendöktül fogva a két császár között való hadako
zással láttuk csak a mi hazánk pusztulását és romlását, kívántuk 
volt, hogy a mi békeségünkkel együtt a török császárral való hé-
kéllés is egyszersmind menjön véghez , miért hogy a mi hazánk 
közbejárt és az t i s Isten segítségéből véghöz vittük;értse a nemes 
ország, mint ment legyön a két császár közöli való békeség véghöz, 
és a melyek még hátra maradtanak ez állapotnak helyére hozásá
ban, arrolís egyenlő értelemből minden jót végezzön. 

1* Propo!Sltlo» 
Először e tractatusban minthogy sok disputatioknak kellett 

ultro cilroque lenni,^a kassai ez előtt való gyűlés után, kétszer is 
kelletött Bécsbe kövelünket felküldenünk. Meri először a minémii 
resolutiokat hozott volt Illyésházi uram, noha mindenestül a ne
mes országot arra nem convocálhaltuk, de tanácsinkkal éS itt kör-
nyül való vármegyék és szabad városok köveleivel megruminálván, 
oly difficultásokat lálltmk benne , kiknek megjobbitásaért lijabban 
fclküldvén, legutolszor azon állapodott meg a dolog, hogy Mátyás 



92 

hcfcKeg ö felsége A s s e c n r a l o r i á t adolt róla, líil a nemes or
szágnak megmiitatlunk, hogy olt fenn a követltozendö generális 
Diaetán mindenben ex consensii dominorum regnicolarum compla-
nálja. Intjült azért a nemes országol: a conchisiokat renddel elő
vévén, most végezzenek bizonyost felöle magok javára és szabad
ságoknak örökös aUandöságára,mit kellessék ott fenn ö felségekkel 
és mi módjával componáltatni, hogy innen fölmenö követeknek le
hessen arról teljes és egyenlő értelemből való tanúságok. HoloU 
nekünk iigy tetszeti, hogy mind az első, harmad, nyolczad, kilen-
czed, tized , tizenkettödig és tizennegyedik articulusokban vannak 
complanátásra való diű'icultások. A magunk személyének conlen-
tálásáról való írásban pedig, minthogy annál is sokkal több akadá
lyok láttatnak, ha tetszik a nemes országnak, éppen az az irás ha-
gyassékki, hanem csak az írassék róla, hogy a minemű Diploma 
császár ö felsége és mi közöttünk emanáUatott, mind a két fél csak 
arra legyen köteles, valamelyok abban irva vannak és azon kívül 
seramire se. 

Kívántuk ez előtt is, most pedig annál nyílvánosabban kiván-
lassék, bogy nem csak a pozsonyi gyűlésben Anno IGOt. a rcligio 
szabadsága ellen végezett articuUis deleáltassók, hanem eloltül 
fogva akármely királyok gyűlésében , decretumokban , constilulio-
jokbao emanáltalott arliculu3ok,expresse kííratván,in perpetuum pro 
cassatis, invalidatis el anníhilatis habeantur, 

III. 
Harmadszor noha nyilván látjuk azt, hogy a (izetellcn hadak 

miull c kevés idő alatt a nemes ország felette sok károkat vallolt, 
ki miatt minden rendek—elhittük—keseredett szivei is vannak, do 
minthogy hitünknek, lelkiismeretünknek, azonképpen régi törvé
nyünknek szabadsága minden aranynál és drága marháinknál föl
jebb becsültetik, sőt azért a maga életét is ember le szokta lenni, 
ezennel penig a szent békeség alatt és csendességben afféle ká
rainkról mind elfeledkezünk: szükség a nemes országnak azokról a 
hadakról, kik szabadságunknak megkereséséért életeket nem szán
ták letenni és fegyverökkel igazán szolgáltának hazánknak, ez ulán 
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is hálaadóképpen emlékezni, és minden eddig váló kárk, boszszut 
elfelejtvén, sem titkon, sem nyilván^, sem lörvénynyel, sem tör
vény nélkül azért senki boszszuállásra ne igyeközzék. Söt legyön 
gondja arra a nemes országnak, hogy a korponai gyűlésben lölt 
végezés szerénl,ami tőlünk adattatott kegyelmességünkben—a ne
mességben megtartathassanak j és valakik a Tiszán innen a mi bi
rodalmunk kivűl maradnak is , mind fizetésre s mind tisztre és 
a vitézlő rendben akármi becsületes állapotra elömenotelök lehes
sen. A kik mi alattunk lesznek, azokra minekünk hálaadó tekinte
tünk levén, mostani csendesen való leszállitatásokról is a nemes 
ország gondolkodjék illendőképpen és deliberáljon bizonyosan. 

IV. 
A hadakozást penig minthogy egyenlő értelemből ordinálluk 

a nemes országgal, igérelünk tartotta, hogy semmit ország híre 
nélkül nem cselekeszünk, noha a békeségnek véghöz vitele után 
szorgalmaztattunk a váraknak, kik mi birodalmunkban és kezünk
ben vannak, resignatiojára, és immár commissaríusokat is denomi
náltunk Mátyás berezegnek ö felségének, kik kezébe kellelnék 
ország számára a várakot bocsátanunk; de még eddig egyet is azok
ban nem resignáltunk,— akarjuk azért a nemes országnak megje
lenteni , hogy a bécsi végezés szerént immár ennekutána a véghá
zakat és a birodalmat, mind tul a Dunán s mind innen, resignál-
nunk kelletik. 

V. 
Minthogy méltó és igaz okokból tartjuk, hitünk és törvényünk 

szabadságáért ö felségek ellen eddig való hadakozásinkat, és ahoz 
képest szabad akaratjából minket választván a nemes ország feje
delmévé magának, mind addig is meddig a birodalmat ö felségének 
nem resignáljuk, az országnak választott, szabados és törvény 
szerént való fejedelmének tartván magunkat, szükségesképpen 
minden adományunknak, inscriptíonknak, disposifioinknak, ós akár 
micsoda legitimé emanáUatott leveleinknek, örökösen állandóknak 
kell lenni, mint legitimus Frinceps leveleinek; alioquin azoknak 
ínvaUdálásával,haamieddig való fejedelemségünk in valídáltatnék: 
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conseípiens,hogy a nemes ország is, Itik minket fejedelmekké vá-
lasKtoUannk, nótába esnék. Ki hogy ne legyen, szükség ö kegyel
meknek serio gondolliodni és concludálni felöle. 

VI. 
Nyilván vagyon az is , hogy nem lUoIsó támasza n rejSpubliká-

nak megmaradásának a szomszéd országokkal való erős confaede-
ralio, bár idegen nemzetséggel legyen is; mentül inkább, miért 
hogy a sok hadakozás miatt, és a sok körülöttünk való hatalmas 
nemzetségekből álló szomszédoknak húzása vonása niiaít, ennyé-
re elfogyatkozott legyön a mi szegény magyar nemzetségünk ö ma
gában : semmi nagyobb erőssége nem lehet, az egymás közölt va
ló egyességnél és szeretetnél. Azért noha a Tisaán lul való darab 
föld Erdélylyel együtt, más fejedelemség alá láttatik szakadni; de 
a minemű hittel való kötelesség Erdély és Magyarország közölt 
mostan köttetött, felette hasznos és szükséges, hogy az örökben 
fönn maradjon, ugy, bogy egyik birodalom alalt való is más feje
delemnek személyéhez köteles ne legyön. De az országok egymás 
között és abban való respublikák egymás javára és oltalmára köte
lesek legyenek, és minden ellenségök ellen tartozzanak egymást 
megoltalmazni. Kiről nem ártalmas sőt szükséges leszen, hogy a kö
vetkezendő generális diactán articulus írassék erről, és hitlevél is 
keljen egymás között. Az erdélyiek is abból hasonlóképpen cse
lekedjenek. 

VII. 
Szabad választásából adván reánk a nemes ország Szerencsön 

a fejedelemséget: ugyan ekkor p r ae sc r ibá l t ö kegye lmök 
nekünk t i tu lus t és subscr ibá lásnak formáját is- Mostan pe-
nig immár abékeségnek több módjai között őfelsége adván nekünk 
titulust:In P r i n c i p e m S a c r i R o m a n i Imper i i ,T rans i lvan iae -
que c reá l tanak , Partium Regni Hangar iae Dominum et Si-
c u l o r u m Comitem appelláltanak. Az ö kegyelmök hirök nélkül 
az előtt nekünk adott titulust letenni nem akartuk, és mostan a ne
mes ország eleibe támasztjuk: ha az eddig való titulust, kit ö ke
gyelmök adtának, letévén, a másikat, kit ö felségök adtának, félve-

gyük és usurpáljuk; vagy^ hogy ennek is a birodalomnak resignálá-
sával együtt kellessék változni. 

VIII. 
Az ott fönn való gyűlésre válaszszanak ö kegyelmök oly ha

zája szerető atyánkfiait,kik valóban a közönséges jóra nézendő dol
gokat tudhassák forgatni. Ne is szánjuk költségünket, hanem azok 
feles számuk legyenek, hogy voxxal is ne superálhassák Ökel, és a 
minek fundamentumát itt felvetik, instrucliojok legyen arról a ne
mes országtól, hogy semmiben azokból hátra ne álljanak. 

IX. 
Az erdélyi fejedelemség, minthogy a nemes országnak egyenlő 

értelméből, mostan a Tiszáig Tokajjal és régtől fogván Tokajhoz 
lurlozómindenjószágokkal, Beregvármegyének egészen a Tiszán tul 
és innen való részeivel és ezökön belől, Szabolcs, Ugocsa és Szatli-
már vármegyékkel megöregbitelölt és oda szakadott, és császártól 
Ö felségétől is, ugy mint Magyarországnak koronás királyától örök
ben minden királyi igazsággal, hittel adatott diplomával nekünk ada
tott: kívánjuk a nemes országtól, hogy megemlékezvén ennek előlié 
ezön dologról, ő felségének mellettünk való törekedéséröl, most is 
azoknak a rászoknék örökben való oda szakadását ott fenn a gene
rális gyűlésben artioulusba írassák, és oda adatni coníirmálják. 

X. 
Minthogy ez hadakozásinkkal régi szabadságát édes hazánknak 

és nemzetségünknek éppen helyére igyekeztük állítani, annak pe-
nig nagy része és fundamentuma a régi mód szerént áll, a Palatínusnak 
cum veteri et plenaria authoritale restitutiojából: emlékeztetjük és 
intjük a nemes országot mégis arra, ne mulassak el arra való alkal
matosságokat, hanem azt a következendő gyűlésben solenniter eli-
gálván, minden dignításával igyekezzenek helyére állatni. Azonkép
pen melléje magyar consiliariusokat rendeljenek és a végházakba is 
magyar kapitányokat, tisztviselőket,hazafiait, nem adoptivusokat vá
laszszanak. Mert ha ezt amoslani jó occasiot elmulatják,és állapotjok-
nak elrendelését ha könnyen hagyják, mi mind Isten S mind embe-
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rek előtt jó lelkiismerettel protesliilUotunlt, hogy mirajtunk semmi 
el nem muU. Áll nzért csnk a nemes országon, lia maga szabadságát 
hcílyére akarja állatni, most az ideje, holott a feltolt cxélt, kiért eddig 
hndnkoztnnk, az országnak és respublikának régi szép formáját ép
pen helyére állatván, valaraintmagunUat ennekelőlte mi a nemes or
szágnak Ígértük volt, annak minden részének megfeleltünk. Kiért a 
mi hasznos szolgálatunkról a nemes ország minden időben azután is 
hálaadó jóakarattal emlékezhetik, és a mi általunk szereztetett, vég-
híiz viltjó és békeséges csendes állapotban sokáig floreálván, ki
csinytől fogván nagyig, a mi hatalmas kegyelmes szabadító Tsle-
nílnknek velünk egyetemben nagy hálákat adhat. 

Rerimi lo Tita 
a Herenúsimo Priticipe Dominó Stcplmno Botshaio in Unga 
ria et Transylvmiia gestanmi consignatio^ descrrpta ex aiilo-

grapho ejusdem. 

I. Anno Domini 1557. prima die januarii, qui inciderat in di
lim veneris,natus sum Claudiopoli, in arcé veteri in captivítat*', í|aiim 
genitor,ob fidelitatem Austriacae Domui exhibilam porpcssus fnit. 

II. Ab ejusdem Domns Austriacae fidelitate armis Suae Mojes-
lalis pulsus frivolasuspicione per generalem Cassovionsem Joanneiu 
Jacobum Barbianum comitemde BeIgiojosa,die veneris mov.i ex arcé 
Sólyomkő, dle secnnda mensis octobris anno 1604. 

III. Prima vicloria obtigitdie veneriír. apud Almosd, cum copias 
Joannis PetK obtruncari fecissem, 15 die octobris anno 1604. 

IV. Proseqnendo illám victoriam,fugato generálé, Civitas Casso-
viensis die veneiis ad manus meas devenit 29. mensis octobris. 

V. Poslea Eperjes ijuoque die veneris 5. novembris dedilio-
nem fecit. 

VI. Turcarum Imperatoris vexillum, clavam et frameam, die 
veneris adlulerunt Cassoviam 19. novembris. 

-u VII. Primus conflictus cum Georgio Basta apud Edelin faclus 
satis victoriosns die veneris fűit, iibi plures quam mille pedites ami-
sit, 1604. 28 novembris. 

VIII. Octingentoepeditescapitanei Puchan in possessioneKuchin 
die veneris nostri invaserunt, qua inceusa, pedites etiam coesi. 
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TX. ImpressíO facla est in Szathmár die veneris 14 januarii anno 
J605. ipsodie ex arcé vox edita, et obsides trnditi. 

X. Dedilioném arcis Füek dle veneris 10 martii promiserunt.; 
XI. In Sebes, Kellemes, equiles et pedites KolonUsii die' ve

neris profligati. •J ̂ '"f'" '''•lE'^-- ' ̂ M'\W\ l\ 
XII. Quartum praelium cum exercitu GeorgiiBastae commissum 

in die Parasceves circa díluculum, qiio die forluna usi sünt milites 
ea, qiiod Georgius Basta coactus fuepíl 10. bora Eperjesino cum 
fletu excedere. .<I'ÍÍ'I 

XIII. Georgium Bastam Posonium usque exercitu meo per-
sequente, validus conflictus ad civitatem factus, qui nostratibus fűit 
victoriosns, exusto etiam suburhio civitatis, die veneris. 

XIV. Germani Trincinium die veneris 22. julii dediderunt. 
XV. Die veneris discessi et perveni ad PrincipatumTransylva-

niae Claudiopoüm, ad iocura nativitalis. 
XVI. Adversarii ex Segesvár die veneris excesserimt, et eo 

die civitas ad manus meas devenit; ilIo die tola Transsylvania ab hos-
tibus liberata. 

XVII. Nova arx Archiepiscopalis die veneris dedita. 
XVJII . Arx Huszt die veneris deditíonem fecU, scquenli die 

germanis egressis. '•' 'IfiOn" 
XIX. Cum vezerio die veneris sub Buda conveni, ubi turca

rum imperatoris missam coronam 11. novembris accepi. 
XX. Arx Déva in Transsylvania die veneris dedita 11. novem

bris juxta scriptum Domini Sigismundí Rákóczi Transsylvaniáé gu-
bernatoris. 

1606. die •• decembr. midőn lassan bizonyosan és nyilván kí-
iudódék, hogy Kálai Mihály raegételte méreggel a fejedelmet, a ta
nács urak közül a fejedelem némelyeket béhiva, és a dolgot consili-
miVra bocsátá, mit kellessék cselekedni'? In intimo consilío azt talá
lók: hogy mint áruló gyilkost meg kelljen fogni, és várakozásban 
kell lenni, mire megyén a dolog. E tanács után, egy éjszaka fairtelen 
mind felhívák az urakat a tanácsházra. Midőn az urak felgyülekez-
tenek volna, égő szövétnekökkel mindnyájan benn voltának és nem 
tudáfc mi dolog volna. Azonban Kellemesi Mihály, a fejedelemnek 
egyik intimus consilíariusa szövétnekkel közikben mene és monda: 
„Urak! azl kérdem nagyságtoktul,mit érdemlene az az ember, a ki a& 
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égen való fényes napot, melyet az Isten nzévt teremtelt, hogy az 
egész földet világosUsn, és a teremtett állalokal melegUö erejével 
neVekedésökbon gyarapítsa és vidámítsa, az égből alá lopná, és 
világosító erejében megrontván, sötétségre változtatná?'^' Az urak 
azt felelék: „Mivel mind ez világnak kárt tenne az olyan ember, igen 
szörnyű nagy büntetést érdemlene.'"' Monda ismég Kellemesi Mihály: 
„Hál az olyan ember mit érdemlene, a ki jól tött urát, kegyelmes 
fejedelmét, ki az egész országot a hatalmas ellenségtől Isten kegyel
méből megszabadította, az Isten anyaszentegyházát megoltalmazta, 
az országot és a magyar nemzetet régi szabadságára juttatta mint 
édes atya, halálos méreggel megéteti ós elveszti?" Az urak felelé
nek: „Az is hasonló szörnyű büntetést érdemel, mert egész ország 
ellen vételt." Mondának az urak: „Kicsoda az az ember'?" Fe
lele Kellemesi: „Kátai Mihály az, a ki azt cselekedte." Az urak mon
dának: „Bizony tehát méltó a bimtotésre. Azért fogják mint árulót 
és vigyék fogságra." Ezután megfogák Kátait ugyan olt és fog
ságra vivék. 

1606. die 39 decembrís bora 5. matut. a felséges fejedelem 
Bocskai István, ki a magyar nemzetet — — ~ — megszabadítá, 
egy néhány hétig való betegoskedóse után, meghala Kassán, midön 
annak elÖtle Kátai Mihály egy néhány holnappal mérge t adot t 
volna meginnia egy ker tben való lakodalomban. Ezen Ká
tai Mihály rendi szerént nemes ember vala, a Mislei jószágot bírja 
vala, A fejedelem nem tekintvén közrenden való voltát és az ö ér
demét, az uri renden való móltóság fölött magasztala és cancetlariu-
sává tévé. Ez méltósággal nem elégedvén meg, hanem a felső grá-
dust,az erdélyi fejedelemséget kívánja vala, melyet másunnan talán 
ugyan meg is ígérlek vala neki; abból coUigáltiatni, hogy mihelyen 
a mérget megadá innia Kassán a fejedelemnek Kátai Mihály, híre 
lön ^ n az etetésnek titkon. És noha még él vala a fejedelem, de 
tudván,hogy bevötte a mérget: az egész imperiumban kibocsáták 
a hírt minden felé, Bocskai Istvánnak halála előtt egy néhány hét
lel: i^hogy megholt Bocskai István." 
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Afeli§íé@'ei§í Doeishal Ii§ítTannak 
ine^ l ia la i§a ró l« 

Nóta: 1rgalma%% Ur Isten immáron ect. 
Bátorság lelkemben felette nagy vagyon, 

Noha sok fájdalom tagjaimban vagyon, 
Testem sok kínokkal megterhelve vagyon, 
Sok keserűséggel szivem rakva vagyon. 

Kassa szép városa, legyen Isten hozzád! 
Ki tisztességemet nekem oltalmazád. 
Hűségedet hozzám mindenkor mutattad, 
Én királyi székem meg nem rágalmaztad. 

Saívem hasad rajta hogy tőled megválom, 
Nagy keserűséggel tanácsid említem. 
De ez földiektől nekem meg kell válnom, 
Az halállal bizony ím majd meg kell vínom. 

Kincses Erdélyország! futamjál élőmben, 
Légy vigasság nekem ily nagy gyötreímemben. 
Oh nagy Isten ! s urak! hol vagytok ígyomben, 
Könnyebbséget, kérlek, tegyelek testemben. 

Az én gyölrelmimet, íntlek, lássátok meg, 
Jaj a méreg míalt mert szivem hasad meg; 
Tagom nyavalyától hogy nem nyughatik meg. 
Jaj az én életem, hogy már nem halok meg. 

iszonyú kínomat palotám jajgatja. 
Én kiáltásomat ágyas házam hallja; 
Tagjaim gyötrelmét az ég És csudálja, 
Ki volna az ember ki engem nem szánna? 

Jövel jövel hozzám hamar én Krisztusom! 
Lelkemet ezennel én néked ajánlom, 
Bádjadt lestem penig a földnek ajánlom. 
Halálom óráján mindennek azt mondom: 

#7 
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Szerető fiainn^urak és Uöznópek! 
Kik én halálomon moslan jelen vngyloU, 
Nagy jó nevén vesíÖmU szolgiHattokal, 
Kik nagy zokogással atyátokon sírtok. 

Testem fájdalmakkal noha rakva vagyon, 
De eszöm és elmém nyilván helyén vagyon, 
Királyi koronám előttetek vagyon, 
Tündöklő zászlómat tireátok bízom. 

Vegyétek fel gondját, kérlek, országomnok, 
Helyt adjatok, urak, az én intésemnek; 
Ugy adjon jőt Isten, urak, magatoknak. 
Hogy megőrizzétek ti az q^szágtokat. 

A hatalmas Isten tUeket megáldjon. 
Én testemmel együtt Erdélybe bevigyen, 
Minden utalókban szerencséssé tegyen. 
Minden tanácsokban liveletek legyen. 

Nó, menj immár lelkem, jövel én Krisztusom! 
Mert bádjadt leslemet tovább nem tarthatom. 
Te szent országodat add meg nekem látnom, 
A nagy dicsőségben veled uralkodnom. 

1^1 

1607. Meghalván lassan az mérög bevétel után a fejedelem, 
Kátai Mihály a fogságban igen megbizá magát, azl kérdi vaU: „Ki
csoda foglya vagyok én? Ki tart engemet in arresto? Akariám bi
zony megtudni, és gondol is viselek jövendőben róla." AztAán tit
kon a császárnak leveleket ira és egyebeknek is, melyekben kéri 
vala a császári, hogy küldene Mandátumot, hogy a fogságból mind
járást elbocsáttatnék. Aziitán titkon hiváegy fő szolgáját*) 
—. — — és commiltálá, hogy mentől hamarább a leveleket vigye 
el, és ö felségöktől hamarsággal hozzon kedves választ. A jó ifja 
legény követ nem tűrheti, hanem a Malom-utczába tekint estve, ma-
dnrálél elbúcsúzni, hogy oly meszszc ulra menne. A szépen szóló 
madár mint Delila, a nyájasság közben kiveszi belőle: hova menne, 

*) A név nincs kitéve az eredetiben is. 
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mi dologban járna, és mikor indulna; igen fogadá, hogy senkinek 
meg nem mondja. Reggeh*e kelve a követ Kassáról elindula és útára 
eredvén Jásztíra mene. Nem lürheté a csácsogó szarka, hanem a tit
kot, házát nyomkodd és látogató hőseknek reggel ottan megmondá. 
Azok hitösek levénudvarhoz,Nyári Pálnak a dolgot titkon megmon-
dáli. Nyári Pál ex consilio a követ után elkülde eslve Kassáról, ós 
megparancsolá, hogy Jászon ott érjék és megfogván viszsza vigyék 
az udvar hadabelíek. Azok éjjel Jászdra ménének, ós megtudakOT 
zák n Kátai követének szállását. Reggelre kelve, elkészüle utáta a 
követ, és a búcsúvétel után fölüle és elindula. A fejedelem szolgái 
mindjárt rajta lőnek, megfogák és mind levelestől Kassára viszsza 
vivék, honnan az urak sok titkokat megértének. Azután Kátai Mi
hályt, a megholt fejedelem udvara népe egy hajnalkor a fogságból 
kihozá, igen mondja vala: ..Mitcsináltok vitézek ? Ugy cselekedje
tek, hogy jó legyen, mert bizony megbánjátok! A romai császárra 
tiltom magamat." Amazok mondának: „„El költél bizony arról!"" 
Midőn a piaczra érének vélle, a kö pelengérhez kezdenek vélle menni. 
Eszében vévé, hogy elkölt a tréfáról; reménkedni kezde. Amazok 
mondának: „Jer elébb cgak, majd elhocsátunk". A pelengér alá vivék, 
és Gymes Ferencz azt kiáltá kivonván az kardját: „Nosza v i t t e k ! 
tisztessége vesztett áruló az, ki c hitetlen árulót nem vágja." Elsőb
ben Gymes Ferencz vága, azután mindnyájan, izröl ízre a sokaság 
apróra elapriIá a fejedelem mególetéséért. Azután mintegy'kilencz 
óra tájban a felesége öszvesöpörletéa sok ezer részre aprított testet 
a pelengér alatt, égy lepedőben fölszedeté és ugyan azon nap Kas
sáról kivivén, azután Mislén eltemettette. 

A f'e je«leaeiiiiiel£ BMegrétetö-
Jéröl én annak l^tínteté-

séröl Taló ének . 
Nóta: Hajiunk Islettneh mostan nagy haragja, otc. 

Ha kérdi Isten, Kátai, te tőled, 
Hol vagyon neked kegyes fejedolifled? 
Mit felelsz arra ? Mert azt clvesztötted, 
Testéből lelkét méreggel kiűzted. 
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Te ia azt feleld, mit Kain felőle, 
A barázdából mikor öcsé vére 
Fel kiált vaia Isten eleibe: 

••: Mi? nem voltam Öcsémnek örzŐje, 

Haj te áruló! őrzője nem voltál, 
Fejedelmünknek, de gyilkosa voltál, 
Noha ö töIe nagyra méltóztattál. 
De mindazokról háládatlan voltál. 

Magyarországban nagyobb ur náladnál, 
Nem tudom ki volt Kátai Mihálynál, 
Tiszteddel mindent te fölül haladtál. 
Fejedelmünknél becsületben voltál. 

A mi kegyelmes fejedelmünk téged, 
'!lón: Érdemed fölött emelt volt fel téged. 

Nagy urasággal látott volt meg téged. 
Kit nem érdemlött volna meg személyed. 

Csak nézte Isten, mit csinálsz, az égből; 
Ha hálaadó lesz hozzá ezekről; 
Elfeledkezel régi jó tettéről — 
Gondolatod lŐn fejedelemségről. 

Mini jára Júdás — ha olvastad volna -r-
Jól tölt urának hogy lőn árulója ? 
Igaz példa ez, mert Szentírás mondja: 
Önön maga lön magának hóhéra. 

Tudd-e mint jára Mydás kevélységbenV 
Mikor Bacchus ezt tévé eleiben, 
Hogy a mit kérne tüle szükségében, 
Megadná neki teljes életében. 

Telhetetlenség környókozó szívét, 
És azt Idváná : valamire kezét 
Ö ki nyújtaná, régi természetét. 
Napnak elvenné arany fényességól. 
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Mikor Bacchus ezt tevó eleiben — 
Ha valamihez Mydás király nyúlna, 
Elváltoznának azok mind aranynyá — 
A Midás király azt megbánávala. 

Mert sem ihatik, sem ehetik vala, 
Telhetetlenség ezt mivelte vala, 
Étke aranynyá mert válik vala. 
Ez áldást Mydás viszsza adta vala. 

Mydást azután Phoebus megcsúfolá, 
Mert igen nagy szamár füllel látá. 
Téged bizony kevélység szamárrá, 

Tött vagy annál is oktalamb állattá. 

Kevélység mit tön kilencz kar-angyalnak, 
A kik magokban felfuvalkodának, 
Istenök ellen hogy tanácskozának. 
Tudd-e? Mennyekből alá hányatának. 

Ha forgott volna Biblia kezedben, 
Mózes könyvének szintén kezdetiben, 
Megláttad volna harmadik részében, 
Mint jára Ádám nagyra nézésében. 

Minthogy Istenné akar vala lenni, 
Mind jót és gonoszt meg akara tudni: 
Azért kelleték neki elváltozni, 
Halhatatlanból halandóvá lenni. 

Talám téged is Isten ö felsége. 
Az ezer hatszáz és hét esztendőben, 
Gyertya-szentelö havának végében. 
Izenként nem tött volna he a földben. 

De hogy éllödben jót és gonoszt tudtál, 
A jót elhagytad és gonoszt forgattál, 
Urad székében ülnie akartál, 
Mogérdemlötted azt, a mit laláltál. 

T«t SA 



Ebbon főképpen vetél Istenednek, 
Annak utána minden feleidnek, 
Vélél magadnak és ío noraKétednok, 
Do summa szeréní a magyar nemzetnek. 

Hogy ily kegyelmes jó fejedelmünket, ^̂  
Ugy mint mi nékünk tagunkat vérünket, 
Ki által Isten jö egyességünket. 
Megadta viala mi békességünket: 

Csalárdul tőlünk elveszted méreggel, 
Fog nélkül való élnek fegyverével, 
Kiért tégedet sok élös fegyverrel, 
Elapritának Kassán egy jó reggel. 

Méltó nem voltál temetni a földben, 
Hanem vadaknak hollóknak gyomrában, 
Mindazonáltal testednek fölibe. 
Egy verset irok emlékezetedre: 

Én, ki magyar n e m z e t á ru ló ja , 
Adtam u r a m n a k m é r g e t h a l á l á r a , 
K a t a 1, Mi s í é n e g y k i s s i r b a n , 
T a k a r v á n f e k s z e m sok e z e r d a r a b b a n . 

Az ezer hatszáz és hét esztendőben, 
Kegyelmes uram halála eszöraben 
Mikor forogna keserűségemben. 
Szerzem ezeket a Maros mentébon. *) 

AK idvexlílt föl^é^cN OocNkal 
Istvanoiik9Kl£tgysir é^SSrdély-
orszagTteJeclelinéiiek ^xomo-

rii l ialalaról* 
Nóta: A Jó hitil ember széfed e% világon ect. 

Mély álomba merült, oszloptul üresült. 
Pusztaságra tertill, gyalázatra került, 

*) Öszszevetendő Huszli „Ó és IJJ í)át;iá"-ja 247-ik lapjával. 
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Szemében veresült, szivében keserült, 
Idejében vénhült, erejében gyengült — 

Kögzivü magyarság! kiben a pusztaság, 
Megrögzött a rabság, újult az árvaság: 
Micsoda durvaság tolod • ország, 
Ila most is vigaság dolgod és nyájasság?! 

Szomorú ruhával, feketített gyászszal, 
Siraímas orczával, elholt ábrázattal, 
Festett lobogókkal, keserves zászlókkal. 
Nézd! az urak haddal, mint mennek bánattul. 

Ama bevont hintó, és hat fekete ló, 
Kit a sok udvarló körül vött, sok zászló 
Váljon mire való ? Bezzeg sok a jajszó! 
Nem nyerít csak egy ló, s mind sir a sok báró. 

Csendes szép lépéssel, alázatos színnel. 
Kit visznek btís szivvul, siránkozó szemmel. 
Mit akarnak ezzel, a sok énekléssel, 
A papi sereggel, deákkal, meáteprel? 

Född bé szemeidet, nyisd meg füleidet, 
Hallhatdsza ezeket, a siró igéket, 
Í^Iveszszek, ha többet értél ilyeneket:. 
Megölték fejünket, jó fejedelmünket! 

0 váratlan fortély, véletlen jött veszély, 
Júdás szivü személy, iszonyitó fekély! 
lm mily nagy bút szerzel, mely kárban leledzel, 
Jó uradnak kevély, halállal űzettél. 

KŐSZÍVŰ kegyetlen, étető hitetlen! ••.-.• t * i ^ . , • 
Tigris volt elmédben, scorpio lelkedben. 
Uradat bor közben, itatván méregben. 
Hogy valamennyiben nem szántad szivedbon? 

A 
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S lásd moly nagy jót kapál, csak magadnak árlál, 
Urunkon a halál mert ugyan nem regnál: 
Lelke a Krisztusnj^l, teste az országnál, 
Ilire penig fenn áll az egész világnál. 

De le — sok kínokra, sok ezer szablyára. 
Sok szinü halálra, méltó gyehennára — 
Nerc maradékja, Júdás unokája! 
Nem mehetél nagyra az ő halálába ; 

Sok részre vagdalva, sok ízre konczolva, 
Sok dirib-darabba, vettetél pokolba. 
Áldott legyen annak karja és a kardja, 
A ki ezt próbálta, mert jó urát szánta. 

S hát ti szclid Múzsák, számkivetött Nyraphák! 
Kitíet a magyarság megunt mint az ország, 
— Noha vagytok csufsig — de háládallanság 
Ne legyen, parasztság bennetek a vakság. 

Ha ndvar nép szánta ötét elannyira, 
Halálát bajában hogy mégis torlotia. 
Nemde méltó volna tehát siratnia 
Nektek is, ő rajta könnyet hullatnia? 

Bűn nélkül egy sincsen földi emberekben, 
Rágalmazás közben jusson eszetokben, 
Azt hagyja az Isten Moizes könyvébon: 
Holtakat hírekben tartsunk tisztességben. 

Alexander marka ha nem volt ö nála, 
Nem is volt annyira terjedt birodalma, 
így minden ö reá méltán panaszolna. 
De ki Krisztus tagja, azt már megbocsátja. 

Fényes szerencséjti, jó emlékezetű! 
Kit sirat minden szű, meri holtad keserű. 
Mely szép tekintetű valál s éles szomü, 
Mely kegyelmes szivü, mely drága erkölcsű! 

t ^ / 

Magyarok paizsa, igazság oszlopa. 
Jók oltalmazója, gonoszok rontója! 
Hova mégy a sírba, elölünk a porba, 
Pásztor nélkül néma és kevés juhocska — 

Sok farkas környülünk, melyektől rettegünk, 
Tudjuk hogy vezérünk vagyon, egy Istenünk, 
De drága tükörünk valál te közöttünk. 
Kinek Örvendeztünk, kivel dicsekedtünk. 

Ha lo minket elhagysz, mint a hogy el is hagysz, ' " 
Utánad csak btít hagysz, csak keserű jajt hagysz, 
Minden jót elragadsz, árvaságra juttatsz, 
A pusztaságra hagysz, ha nekünk szót nem adsz. 

Nedves keszkenöcske ! kit szememmek könye. 
Sűrűen mogtölte, megbata bÖ vize. 
Te légy ennek jele, keserűség mérge 
Hogy bement lelkembe, szivem közepibe. 

Nó im raegfacsarlak: Hol vagytok már urakV '•' 
Nincs-e fía annak a drága atyának, 
Itt-e vége annak a jó akaratnak. 
Kit ajánlottanak az előtt urunknak? 

Megvénhüdt katonák, űzetetlen szolgák, 
Rongyosult besliák, nyomorodott árvák ! 
Bizonyság az ország, voltatok jó szolgák, 
Kiről julalomság mennyei boldogság. 

Ne nézzétek dolgát, megszorult tárházát, 
Láttátok jóvoltát, kegyes akaratját. 
Mutathat Isten mást, fáradtság váltságát. 
Ki megadja árát, munkátok jutalmát. 

Kísérjétek cl hó ti ölet Erdélybe, 
Az urak székekben hadd üljenek helyben; 
Lcszcn jövendőben csak hamar időben, 
Hogy ö nemzetünkben lesz emléke?.etben. 
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lladot szállítani, törökkel alkiiniii, 
Némettel tractálni, erős fi'igyet kötni, 
Népet guliernálni, megtelepíteni, 
Megválik hordozni, ki lesz jobb viselni?! 

Nrt oz Isten dolga, ti ötét azonban, 
Fogjátok ágyában, Síomoru boUji\b«n, 
Vigyétek a sírba, utolsó házába, i 
Holott nyngovásban, lesz csendes álomban. 

De a vitel közben, keseredett szűben. 
Sírjatok lélekben, ezt mondván ezenbon: 
„A kihez éltünkben bizliink legerösbben, 
Azt tcszszük a földbo romlandó sclyébon." 

Magyarok bölcs atyja, nemzet megszánója! -,^ -iovii 
A kit csak mutata Isten s meg elhiva, 
Jiidás maradéka, kit pénzért eloUa, . i 
És minket elronta, töIed hogy megl'osKta —'• 

Immár az irigység, nem bánt semmi inség, 
Drága test! békeség, legyen már könnyebség, 
Testedben szép épség, lelkedben csendesség, 
Krisztusnak dicsőség, örökös fényesség-

Országod országnál jobb legyen ez rosznál. 
Kit romlásban hagyál, mert ugy is találál; 
Immár mindnyájunknál siralmas bánatnál 
Nem marad a búnál egyéb óhajtásnál. 

Többet nem szólhatunk, téged im itt hagyvnk, 
Most csak mi siratunk, kik szegények vagyunk, 
De jövendőt mondunk, hamar időt hagyimk, 
Országostul sírunk, rajtad és zokogunk. 

Adja Isten jóra, mit szivünk vádolna, ' 1 > ,i 
Gonoszt távoztassa, lölünk elfordítsa, 
Hazánkat megtartsa, békességbe hozza, 
A ki magyar tagja, tudjuk ezt kívánja. 

109 

UgT^ii azoM felség'esBoeiSlíal 
l!§ítTáii f e j e d e l e m ha lá láró l 
Írattatott ^Irámkozó verselt* 

Clari et potentes Pannóniáé Dnces, ' 
Chorus Baronum et tu generosior, 
Vulgique egeni lurba senla 
Cum Procerum, Comitumque copís. 

Trisles querelas peclore Irngvido 
Plangore niixtas fundite, et aera 
Implete moestis questubus nunc 
Mille modís sonitus férendő. 

Alríi favillű spargite nunc caput, 
Pulloque frontem syrmate cingile. 
Venít dies en ultionis 
Ultíma Pannonicas ad oras. 

Cujug venenum, vírus et asperum 
Pannon columnam diluil, bem! tuam 
Stantem, potentem Principemque 
Sustulit e medio Triumphi. 

Heröem iniqua, eheu! Stephanum, Atropos ' 
Injuríoso calce petit furens. 
Fulcro hoc dirempto, cuncla passim 
Ergo cadant pereantque, oportet. 

Si Trója planxít magnanimum Ilectora, 
Ducem severum pro merítis píe, 
Grajílmque malres ejiilando 
Sí lacrymis decorAre Achillem: 

Quís qufieso tan'i funera Principis 
Non fristig plangat? Qnisque recondere 
Posset dolores cordis aegros 
Hac super immeríta ruína? 
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ZelfíS hic altér finibus Hnrpyas, H B A Y!Sá 
Origque nostvís Euinenidas truces , ^ • " 
Divisit, Heros, rite sceplro . » » • * • * -

e ..w y i aap-^TUnis retiuiemque fessis J l f i t í f l í * ? ' 

Virlule summa praebuit Ilungaris ; 
Almám fidem post e tenebris Slygis 
Solus redux i t— fala dura — 
Interimens Furias scelestas. 

Cyrus secundug, Codrus et Hercules, 
Fortis Camillus, Numaque maximug, 
Theseus erat Fautor per orbem, 
Mucius et Decius coruscus. 

In hoc micabant laud, pietas,decus, 
Honor potenter , nudaque veritas, 
Candor benignug, ceu Poli inler 
Solnitidos roseiis planétás, 

Cujusque virtus clarius igneo 
Fulsit pyropo, parrhasia et nive aut 
Carbunculo: 0 quanlo Deus nos 
Principe despolias colonos'. 

H u n c — credo — casum scilicet ingemil 
Tristis Notas, nec non Ilyadae simul 
Ómen minaces innuunt lioc 
Insolilis pluviis frequenter; 

Arclurus ipse et Cimmeriis Poli 
Involvit aedes nubibus, aera et, 
Lugendo nobis spargit umbram, 
•Ob miseram Ducis hanc ruinam. 

Nec desinas'tu Pannon egens ope 
Deflere damnum hoc irreparabile, 
Sed Principi praecouia aíFer, 
Et recinas benefacta semper. 

\ \ \ 

Omnis sahis. spes, glória et inclyta, 
Fasces siiperbi sub fumulo hoc jaccnl; 

, Huslo fer ergo sponie serla, 
Vola simul cineri bealo. 

Salveto regni jam columen pium, et 
Phoenix! Való Lnx! Elysiae plagae 
Manes colantoras, precamur. 
Fáma solo vigeat supersles. 

Stephanug Síd. Szikszai. 

jEuplieiiilstleoli 
Carmen de veneris dte, quae ^m'enissimo Vn^ariae et Iratis 
sylvam'ae Principi Stephano elv. felix et sahttaris saepius 

illu^it. *) 

Alme volubilium moderátor Phoebo díerumí 
St fas pauca loqui, te ducc pauca loquar. 

Tu quoque quae iiiveig peragras Venus aslra columbis, 
Ad mea propilio numino vota veni! 

Vos Stephani primos vldistis Principis ortus, ;-
Lucinae genitrix quum pia sensit opem. 

Per vestros radios supera defluxit ab Aetra 
Spíritus iramensi vis animosa Jovis. 

Qualis in Alcidae generoso peclore, quaiig 
Aeacidae geminis Tyndaridisque fűit: 

Fosta sít in noslrig lua lux, Cythereia, faslig 
Semper, et hunc solem candida gemma notet. 

Clara dies veneris Jani gociata calendis 
Nascenti Stephano lumina prima dedit, 

Aurea qua surgit septenig Dacia cagtris 
Et gpeclat Jannag cuitu Cologvar aquas — 

*) Megolvasandó ide vonalUozólaga „ T u d o m á n n y o s Gyűjtemény'* 
1818. évi I. köt. 68—75, V, köt, 132—133. lapja-
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Dux Stephanus, Venerisque dies et Jonus et annus 
Frincipium cnpiiint (quod bene vertal) idem. 

Luce pin veneris Stephanus descendit ob arcé 
Quae de F a l c o n i s nomina r u p e gerit, *) 

Indnlusque piis adversus Teiitonas armis 
Pro se proque suis ad nova bella ruit. 

Lux veneris slravU germanica castra Dioszegb 
Frugiferis laté qua spatiatur agris. 

Illa dies captum Peczem stratasque cohortos 
*, Faustaque coelesli proelia vidit ope. 

Lux veneris fulsit, gratans Cassovia quando 
Victori Stephano seque fideraque dedit. 

Insuper interea victricibus Ilalus armis. 
Cedit, el e tola peílitur Ungaria. 

' Lux veneris sceptrum tibi dat signumque perampium, 
Et capit invita turcica dona uianu. 

Lux veneris Bastae vires Edelinae repressit, 
Et dedit ex illis, mille,-per árva, neci. 

Hic Mars inflatum Bastam, victoria turmas, 
Spes animos, vires deslituere manum. 

ciuiMitloOastra die veneris Colonica Mars fudit atrox 
In mediisque armis fulsit amica Venus. 

Strata cadaveribus sünt Kellemisia rura 
El rubuit ropidus caede frequente Sebes. 

Lux veneris fulsit, quiira Kővár ad Aetliera surgens, 
Qao rapit auriferas Lírpus araoenus aquas, 

Dux tibi depositis germanus Iradidit armis, 
Et Dominae Rivus **) sub tua sceplra redit. 

Fausta dies veneris tibi Princeps maximé reddit 
'̂ * Szalbmíir, dividuis quam Szamos ambit aquis. 

Vane, duci Stephano, frustra germáné, repugnas, 
Omnes vincendi nam lenét ille vias. 

Lux veneris Filecum sublimi rupe locatum 
Subjugat, et Stephano reddit amica suo. 

»0 Sólyomkő. 
«*) Nagy-Bánya. 
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Hinc Szecien rapidis victoria pervolat alis 
Daniibioque lenus pandilur omnis humus. 

Lux veneris Baslam liquenlem vidit Eperjes, 
Cui sparsit trepidas lacbryma multa genas. 

Forge senex vulpes, et non tua desere rura, 
Hic nihil est, quod jam fraude favente geras. 

Luce tua, Venus, hausit edax ante-urbia fiammá, 
Ouae Posonura laté Danubiumque videnl. 

Basta repentinos spectaus e moenibus ignes 
Indoluit, ferrum sic hebes esse suum. 

Luce etiam veneris victricia senseral arma 
Gens Moravöm, quos pax foverat ante díu. 

Hic toties fraclasque manus conflataque frustra 
StravitDux Micliáel agmina Dengelegus. 

Luce sacra veneris Pannon Trenczine potilur, 
Teulonicos stringit compedibusque pedes. 

Haec plaga fért tepidas, coelestia munera, ihermas 
Vagus amoena vagis qua seeat árva vadis. 

Alma dies veneris OuintiH*) raense reclusit 
El Fogaras arcem et subdidit imperio. 

Hic tibi se vicit Teuto discordibus armis, 
Jam siculus jussis paret Aluta tuis. 

Lux veneris fulsit, quum Principis ora Kolosvár 
Vidit, et invícto plausit amica Duce. 

0 bene habét, magnó cívis grafatus alumno 
Natali reducem susciplt űrbe ducem. 

Lux veneris celsum depouat ut arma Segesvár 
Jussit, et expulso Teutoné párta quies. 

Jam Siculus, jam Saxo tuum Dux inclite vuUum 
Obsequio pergunt demeruisse suo. 

Lux veneris tractus Iluszti tangentiaque aslra 
Moenia, dimisso Teutoné, reddit ovans ; 

Nunc jam Carpatico fusus de monte Tibiscus 
Per tua regna vado liberiore fluit. 

*) Július. 
8 
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L«ce bona veneris Patachinam venit in urbem 
Laetifice Forgács foedero pacis hobeiis. 

1 Slephane! el Jannm c«m magnó claude Uuíiolpho 
El corapesce hrevi bella crueiita sera. 

Prospera lux veneris forli obsidione coarctans 
Restiluit castrum Pontificale nóvum. 

Pro te stant superi, líbi l'allas Gorgona sumpsit, 
Annipotens Mavors miiitat ipse tibi. 

Lux veneris claro cinxit diademate frontem, 
El plausit Stephano Regia Buda Duci. 

Danubii vitreoplauserunt gurgile Nympliae, 
Et fulsit radiis laetus Apolló suis. 

Lux veneris Marisáé sublimia meeniaDevao 
Praesidio frustra forlía Teutonico, 

Víclori Stepbano pacalis reddidit armis, 
Et posuit crebros Dacia pressa melu?. 

Lux veneris celsi palefeciE claustra Murányi 
Jam lua Rallibor jussa fidelis obit. 

Carpatus in coelos Stephanum atque cacumina lollons 
Jungit sarmalicis ungara regna plagis. 

Luee nova veneris Zólyom se dedidit altum. 
Cremniciumque vagis insinuata jugis. 

Hic tibi fttlva coquit montanus Tauto Metalla, 
Aurea commutans fért tibi dona Midas. 

Lux veneris Tokajum Ruberi ergaslulo solvil 
Tarda licel fuerit, deditione tua est. 

Nunc Bodrogus placido miscel vada lata Tibisco, 
Per juga jam lympbas libera liber ágit. 

Lux veneris reddit redivivae moenia Lippae, 
Thrax ilerum dubio te colit obsequio, 

Efficit hoc virlus, ut tu vei ab hoste proberis 
Et redeant Moesi sub lua signa truces. 

Phoebe, potens astrisl Rex coeli, et luminis autor 
Sic lua teDaphna, sic lua Delris amet, 

Et matuUno radias quae lumine Díva 
Sic te Mars propior sic tua Cyprus amel. 
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Ambo serenanles Stephano depromite vuUus, 
Ei dalé mngnanimo prospera cuncla Diví, 

Semper oi vestram felicem rcddite lucem: 
Phoebe Imim solem, tu Venus alma, jubar— 

Laurea tu capití, tu myrtea mitlito serla, 
Ludat per placídas ulraquc bacca Comag. 

Ilis super accedat pacalig ramus OJivae, 
Et decoret te simul Pallas, Apolló, Venus. 

Steplianus SKamosközí. 

SiPls-ramiiia. 
Oualis ubi roseum Tilhonuspurpural orlum 

Tranaloque polum earpit olore Veuus — 
Laeta serenanlem seiisim lux inficít orbem, 

Heddilur el rebus, qui fűit ante color; 
Deformes fogiunl lenebrae, redit ignipotens Sol 

Purpureisque petit celsa serena rotis: 
Talis Dux Stephanus fulgens viclricibus armis 

Aerumnas patria servitiumque fugát 
Candida libertás Astraeaque sancta reverlit, 

Et pia restiluit patria jura Theinis. 
DilTugiunt Erebumquepelunt Alemannica monslra, 

Et merilas poenas vindice caede Inunt. 
Vive diu Princeps, Superorura munus! et uniis, 

In quo Spes palriae praesidiumque situm ost. 
Te tremant hostes, tibi totus serviat Ister 

Et" diutnrna tuis sil rediviva salus. i 

Stephanus Szamosközi. 

1607. 1. jan. lágy esős id6, és szivárvány látszik. 
1607. 6. jan. két szivárvány látszik. A bodza fa, csanál és 

földi bodza igen megindulnak: egy ujjnyi földi bodza és fái bodza 
jövésl találtunk a kertekben 36 die. Az eb~ kapor is virágKOlt. Ilyen 
idol télben a mostani emberek soha nem emiitének hogy volt le
gyen. Nagy sokáiglan e?ös idő tárta és nagy homály, beborult idö 
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lön sokáig, hogy o napot is sokáig nem láthatUik, és az éltető ég 
is a szelek által a ködöktől és homályos föihöklül sokáig meg nein 

Usztitatolt. 
A követközendö pestisnek matériája és elöljáró jegye volt, 

mint a követközcndö július havában megtetszett. 
1607 . 2. január, reggel föl-szél indul, és a felhőt megszaggat

ván az eget megtisztltia és az időt megderiti. 
1607 . febr. a megholt fejedelem lestével Kassábúi kiin

dulnak, hogy Erdélybe vigyék eltemetni. 
6. febr. Tokajba érnek a fejedelem testével. 
7. febr. állal vivék a fejedelem lestét a Tiszán Tokajnál az al

só Patkó-kÖnél egy órakor délután; vélle vollnnak az urak közül: 
HomonnaiBálint, Czobor Mihály, Szokolyi Péler,Homonnai György, 
Nyári István. 

1 1 . febr. Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelemségre válaszla

lik az országtól Erdélyben. 
1 1 . febr. a császár cümmissariusi Turzó György és Forgács 

Zsigmond Kassára érkeznek. Gyulai István szót ada ki nekiek a 
fokról; mely dologért kicsinyen mulék , hogy feje nem esek, mi
vel nem ö reá bizattatolt vala Kassa, és hogy a generális Magocsi 
Ferencz tiszti ellen cselekedett volna , a kire az ország az urakkal 
Kassát és a tractát bizla vala. 

12 . febr. ismég ujabban Rudoiphus császárhoz hajla az or
szág, és megadván Kassát a commissariusoknak Örömet lövének 
Kassán az ágyukkal. — — —• — — — — — —• — — 

19. febr. ugyan azon császár comraissariusit Tokaj várába 
is bebocsátván, a várat megadák, és ott is délután ogy órakor az 
ágyukkal hárora izben lötetének. 

2 2 . . febr. eltemetek a fejedelem lestét Gynia-Fejérváralt 
Erdélyben. Homonnai Bálint hirtelen kiszalad Erdélyből; mert Ká-
kóczi Zsigmondot a gubernalort választoltak volt fejedelemségre a 
fejedelem temetségeig ; jóllehel Bocskai István Homonnai Bálintot 
hagyta volt leslamentomában a tanács uraknak és az országnak, 
hogy az erdélyi fejedelemségben ö legyen successora. Kijővén 
Homonnai Bálint Erdélyből (ki a magyarországi tanács uraktól ugy 
bocsáttatott volt a fejedelem testével Erdélybe, hogy a lemetség 
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után mindjárást succedáljon a fejedelemségben Bocskai urunknak 
de hir nélkül Rákóczi Zsigmond választatott voíl fejedelemségre) 
igen mogháhorodának a tanács urak rajta, és lUyésházi István ilyen 
levelet ira Rákóczi Zsigmondnak az erdélyi ój fejedelemnek. 

Illyésházi István levele. 
Pária literarnm Splis ac Magnifici Dni Stephani Illyésházi, ad 

Stíreniss. Dnum Principem Transsylvaniáé, Splem ac Mag. Dnum 
Sigismundum Rákóczi datarum. lUustris et Spectabilis domine ot 
fráter observandissime! Post Salulem et Servitii mei commen-
dationem. 

Az Ur Istentől egésséget és minden jókat kívánok kegyelmed
nek. Itt mi felénk olyan hírek érkezének, hogy Erdélyország ke
gyelmedet választolta volna ott való fejedelminek a szegény Bocs
kai uramnak tanácsi és a török császár censensusa ellen. Azt is 
beszélik hogy kegyelmed hátra vélvén azokat a végezéseket, a ki
kel a szegény ors/,ág sok kárával ós vére hullásával végre való 
megmaradására valót végezett volna, semmivé akarná tenni. A vó-
gezés pedig a z , hogy a német nemzetség Erdélyhez , sem pedig 
ahoz a mit engedlek Erdélyhez, ne avassa magát; hanem egy feje
delem legyen Erdélyben, s a birja ezeket. Erre peníg a kívánságra 
a vitte a magyarokai, hogy ez okkal és ez szín alatt megtarthassák 
Erdélyt és az oda való földel a török hatalmasságától. Minthogy 
immár mind a boldog emlékezetű Maximilián és Ferdinánd császár 
eléggé megpróbálták ós kisérlelték azt , ha megtarthatnák e Erdélyt 
fegyverrel; de minthogy Erdély igen oda hé vagyon, Buda, Eszíer-
gom. Fejérvár, és a több törOk végházak mind előlié feküsznek, 
nom vihették véghez soha, hogy megtarthatták volna: számtalan 
sok kincset költött főképpen Ferdinandus császár reá ós Maximilián 
császár, de nem tarthatlak meg. Utolszor ő felsége Rudoiphus csá
szár urunk is kezéhez vévé. Mi következek belőle? Az, hogy szinte 
íi bécsi kapura hozák mind a törököt 9 mind a tatárt , ós csak a Ur 
Isten oltalmaza meg bennünket, hogy az egész hazánk török biro
dalma alá nem esek. Ezek és sok egyéb igaz okokért ment csá
szár ő felsége és a német tanács is ar ra , hogy Erdélyt kihagyják a 
vógezósből a hozzá tartozó tartományokkal egyetemben. A török-



tol is ezzel 13 hogy megollalmazzák és Magyai'országnak megtart
sák. Senki nem lehet oly vak, a ki ezt által nem látja, hogy ha 
Ei-dél^fben török férkezik, hát Magyarországnak el kell belőle vesz
ni. Immár azért ha ezen az ütőn, a kit végeztünk, megtarlhaljuk 
Magyarországnak és a keresztyénségnek javára, micsoda lelkiis
meretű magyar az, a ki hazájának és a magyar nemzetnek javát és 
megmaradását inkább nem kivánja, hogynem a maga hasznát. 

Azért kegyelmed jól meglássa mind az eleit, mind a közepit, 
és a végét is ennek a dolognak jól megrostálja hegyehned, maga 
vagy gyermekei hasznáért kárt ne legyen kegyelmed az ország
nak, so penig lij háborúságot és új veszedelmet ne indítson a sze
gény országnak. Meggondolja aat is kegyelmed, hogy immár mint 
szintén én, kegyelmed is elhajlott a délről, beteges is, de legfő
képpen az Istennek itéletitül féljen kegyelmed; az igaz keresmti-
nyét is, szép gyermekit is e miatt kegyelmed szerencsére ne vesse: 
bizonynyal higyje kegyelmed, hogy az Ur Isten igen igaz bíró. A 
romai császár és a török császár is consentiált ahoz , a mit szegény 
Bocskai uram rendelt volt az erdélyi dolgon ; ugyan meglehetett 
volna, hogy az erdélyiek is választoltak volna, a libera eleclio 
ugyan helyén maradhatott volna, hiszen líomomuii uram is 
kegyelmed Ga és tagja; higyje kegyelmed, bogy sem német, sem 
magyar, sem semmi nemzet nem dicséri ezt a kegyelmed dolgát és 
maga haszna keresését, sem az Ur Isten sem fogja kegyelmedet 
nyomóssá tenni benne. 

Innen császár urunktól semmi ok nem adatik; valamit végezett 
az országgal, azokat mind megtartja, de a mint látom immár mi 
magyarok és kegyelmed leszen az egyik, ki felbontja. Sokkal ká-
nyebb háborúságot indítani, hogysem békoséget szerzeni. Megér
nénk most egyszer vélle, mennyi nyomorúságot és pusztítást szen
ved szegény hazánk, bátor ne indilanánnk többet. Ila kegyelmed okol 
fog adni hozza, hogy ezt a végezést, kit én végeztem, megbontja 
kegyelmed, méltán az egész magyar nemzet valamíg a kegyelmed 
nemzetségében egy tart, méltán halálos elloiiségeknek tarthatják 
és átkozhatják őket. Azért kegyelmed értsen egyet Ilomonnai 
urammal, és alkudjék meg vele, hazánknak javát és megmara
dását nézze kegyelmed, nem csak a maga tiasznát és becsüíetót. 
Éhez a kegyelmed cselekedetihoz képest Báthori Zsigmond is Prá-
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gából elindult, oda megyén Erdélybe, kegyelmed őrizkedjék tőle. 
Isten tartsa meg kegyelmedet. Dátum ex arco Trincsin, díe 12 mar-
lii, anno 1607. 

Illustriss. D. Vestrae 
Servitor et fráter dcdilissimus 
Stephanus Illyésházi, m*prta. 

1607. 17. martii Lyszka városát Tokaj várától elszakasztják, 
és a ssepes-váraljai káptalan prépostjának Hoszszulóli Lászlónak 
foglalják és ismét megadják. 

1 

lilBfiRIII. 
Itt kezdik a papi jószágokat a haza jödökö papoknak 
megadni és lassan lassan a Bocskai István fejedelemtől 
jókarba állatott dolgokat viszsza más karba állatnia 

1607. 18. martii a budai basa Tihája másod magával feljőve 
Budáról és a török császár akaratjából Ungvárra mene, hogy Ilo
monnai Bálintot Bocskai István helyett Magyarországnak és Er
délynek fejedelmévé tennék. De Homonnai Bálint elméne előttök 
Kővárba, ós a fejedelemséget föl nem vévé, előtte viselvén mind a 
király becsütetít, s mind országunknak békeséges állapotját, hogy 
áj háború ne támadna a Fejedelemség miatt. Kevés ember találta
lik ilyen,hogy az arabítiotul meg nem győzetnék, és a fölső potes-
táson, mikor unszolják vélle, és ilyen módja volna benne, hogy nem 
kapdosna és magáról le lerázná — 

Sed feÜx, qui sua sorté contentus vivit. 
1607. 19. apr. az uraknak Rozgonban leve gyűlések a fejede

lem halála után ; ott voltának a Kudolphns császár urunk commíssa-
riusiis, Turzó György és Forgács Zsigmond, holott arról Iractálta-
nak, hogy Homonnai Bálint menjen az erdélyi fejedelemségre a 
megholt fejedelem testamentoma és a két császárnak consensusa 
szeréiit, Uákóczí Zsigmond penig resignálja az erdélyi lejedé-
lemsóget. . tnií.i.^ 
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1607. 20 . apr. Turzó György a rozgoni gyűlés után ilyen 
levelet ira Rákóczi Zsigmondnak az erdélyi fejedelemnek; 

Pária literarum per MagficosDnosGommissarios ad lilust-
ris. D. Sigismundum Rákóczi exaratarum in Trans

sylvaniám. 
lilaslrissíme Dno etc. Servitiorum nostror. ele. 

Sok jó szerencsékkel és 'boldog csendes állapottal, hoszszu 
ideiglen való egésséges éleltel áldja meg Isten kegyelmedet! 

Mit izent legyen kegyelmed minékünk Erdélynek óUapolja és 
magának minden rendbeli dolgai felöl, meghitt fő követe és atyjaüa 
által, s annak utána is bizonyos levelében mindenikröi mit irjon, 
nyilván és bőségesen megértellük. 

Mindazokat azért magunkban igaz ilélelünk és elmélkedésünk 
szerént aequa lance ponderálván, és mindeneknek mind eleit ulil-
j á t , és gonosz végét diligenler perpendálván, és akarván szerel
mes hazánknak szép megmaradásának és benne levÖ kedves egyes-
ségének mostani kívánatos állapolját minden tanácsunkkal, igyekeze
tünkkel és tehetségünkkel erősíteni és nagyobbra kiterjeszteni — 

Én Turzó György, mellénk vévén Dóczi András uramat és 
Iloífman György uramat ö kegyelmeket, mentünk vala ki Ilomon-
nai Bálint uramboz ö kegyelméhez Rozgonba, úgymint szemben 
lótelünkre és egymással való beszélgetésünkre rendeltetett helyünk
re ; holott ő kegyelmével a dologról bőségesen beszélgetvén és 
mindeneket előszámlálván, sok bizonyos szép levelekből minémii 
jó akarattal és affectioval legyen ő kegyelméhez mind a hatalmas 
lörök császár s mind peniglen a vezér, nyilván és kétség nélkül 
megértettük. De sőt egy fő szolgájától is , úgymint Budai Islvántul, 
ki csak akkor a beszélgetés közben érkezek a vezér től , és a mi 
bizonyos követinktöl i s , úgymint Kékedi Györgytül és Csató Imré
től, kiket a budai basához bocsáloítunk volt , értettük azt, hogy 
semmiképpen a török nem akarja szenvedni kegyelmedet olt az 
országban, s5t még a mely Muszlapha kapucsi basa kegyeimednoli 
a zászlót, botol és szablyát vitte , azt igen iszonyú kínos halállal, 
(noha nagy summa aranyon váltotta volna meg életét) ölelte meg 

bizonyosan a vezér ; azzal meg nem elégedvén, minden marhájában 
zsákmánt létetett,és a házát is, in terribile aliorum exemplum,tövé
ből kiégettelte és porrá télette sal. A deáknak peniglen, mely a 
Ilomonnai uram nevét kivakarta a levélből — mertbizonyos az, hogy 
nem a kegyelmed neve volt a vezér levelében, hanem Homonnai 
uramé—a félkezét elvágatta, s annakulána fejét vétette. A mi pc" 
níglen mind ezeknél nagyobb és az egész Erdély országának ártal-
masb, s a mellett a mi szegény hazánknak is—ki mind ez ideig is 
Erdély miatt romla ennyire és pnsztula — veszedelmes: mely hadát 
a török császár a Kazulra akarta bocsátani, és a többi kin levő ha
dakat is mind törököt, tatárt, kiknek bé kellett volna menniek, a 
vezér meglartózlatla, s leljességesen mind csak Erdélyre fordítani 
akarja, oly szándékban l e v é n , hogy ha szintén a vajdaságra Ho
monnai uram nem menne is bé , átalan fogva mást akarna bevinni a 
vajdaságra, az országot leljességesen megrontani, és kegyelmedet 
tűzzel vassal persequálni. ele. 

Mely exemplum és indulat,akegyelmeden ésazegészországon 
való boszszuóllásoknak—a mi vékony értelmünk szerént—váljon 
nem bizonyos oka é? És mi következhessek belőle, kegyelmed 
mint eszes okos ur , bölcs Ítéletivel ítélje meg maga is. Meggondul-
ván azért kegyelmed mindezeketa bizonyos okokat, hogy immár 
kegyelmed törődött idős és beteges, s ha ilyenkor kegyelmednek 
holta történnék, kegyelmed felesége, gyermeke mint maradnának 
és mire jutnának, azt csak az Isten tudja; nem lenne-e valami ve 
szedelmek , gyalázatjok, és romlások, akár ki is meggondolhatja. 

Kérjük annalíokáért kegyelmedet az Istenért i s , kegyelmed 
mini atya szerelmes gyermekével, ugy igazgattatván fő eszes okos 
emberek által, végezzen minden j ó t , egymással szépen meg alku-
ván, s ö felségének először mindeneket hírré adván , jőjön ki Er
délyből kegyelmed s az országnak ö kegyeiméi commendálván vi
gye hó a vajdaságra, mely kegyelmednek sem gyalázatjára, seui 
peniglen kissebbségére nem esik, azt jól látjuk. De minlhcgya török
nek ő kegyelméhez való deciaráit jó akaratját nyilván eszünkbe 
vötték, és a botot zászlót immár el is hozták ö kegyelmének, s 
Egren vannak véle , csak hogy addig mig kegyelmed végez ö ke
gyelmével, nem acceptálja: kérjük mégis kegyelmedet, holott jól 
tudja azt kegyelmed, soha kegyelmednek nem akartunk gonoszat, 

4 
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banem mindenltor javára voUunk és igyekezltinU , mind magának s 
mind az egt^s/. országnak csendes megmaradását és javál s mind 
peniglen o mostani hazánkban való szép békességet jöl meggon
dolván : szálljon magába, és addig mig én Turzö György Ö felségé
nek Mátyás herczeg urunknak bizonyos és kiváltképpen való M-
valaljából felmegyek Bécsbe , hololt ö felségének mindeneket pro
ponálván s diligenter eleibe adván, értésére kell adnom, végezzen 
minden jót Ö kegyelmével, 5 kegyelme pedig ad ulteriorem usque 
suae Mattis resolulionem csendességben leszen, és a kegyelmed 
salvus conductusára is bó nem megyén. Mert ha kegyelmed addig 
semmi bizonyost ő kegyelmével nem végez , a botnak is ós zászló
nak kezéhez való vételét kényszeritelnek megengedni ö felségek. 
És annakutána mint succedáljon kegyelmednek a dolog, azt csak 
az Isten tudja. Szuhai Gáspár uramtól a kegyelmed föszolgájától és 
meghill alyjaíiiUul szóval is izenlünk kegyelmednek bőségesen, 
higyje meg szavát ö kegyelmének és mindenekre teljes választ 
Írjon minekünk. Tartsa meg Is!en kegyelmedet jó szerencsés 
cgésségben. Dalum Cassoviac, die 20 április, anno 1607 . 

aiathias Granyoi, Secretarius 
m. pria 

1607 . 2 4 . augusti in festő Barlholomaei, az országot Ru-
dolphus császár Pozsonyban diaetára hívja, hogy szent Mihály na
pig celebráltassék. 

9. septembris azt hallók meg, hogy a német herczegök ós 
uiak nem jültenek és nem is akarnak jÖni a diae ára. A mely frigy-
leveleket annak elÖtte a megholt fejedelemnek és az országnak adá-
nak volt Rudolplwis császár és a herczegök pecséti alatt, Rudolphus 
császár azt mondja vala, hogy nem az ő hírével e snem az ö enge-
delméböl cselekedte azt Mátyás herczeg, és ez okon haragszik reá, 
nem is akarja azt a végezést megtartani, hanem az insurrectioért 
vindicúlni akar. 

A magyarországi követek ezt hallván, azt mondák: hogy Ök 
az országgal a pecsétes conrederaliohoz tartják magokat és a hü-
séghöz, és kétsaör protestálnak, hogy ha a confederatiot valaki föl
bontja, Magyarország oka nem leszen, és ha mi romlás esik vala
mely országon és iiomzotségeu, Isten auuak okát büntesse meg. 
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Ez idő tájban Rudolphas császár az Imporiumbeli státusokhoz 
minden feló követeket bocsála, segítséget kér vala a státusoktól, 
hogy a confedoratio ellen is hadd úUaná meg boszuját a magyar 
nemzeten. Az irapenumbeli státusok megértvén a császár kívánsá
gát , gyűlést . tevének, és a császárnak a kövelek állal ilyen választ 
adának írásban: 

1.) Impérium nunquam arma tulitin hungaros. 
2.) Num quid oppugnabimus Hungáriám antemurale Chri-

stianílatís? 
3.) Víölenta média contra hungaros nunquam valebunt. 
4.) Fídem dafam esse servandam cuílibet, etiam gonli 'es 

sanxerunt. 
Ez dorgáló és pirongató felelelet hallván és értvén a császár, 

a bécsi paciücaliot helyben hagyá. 
1607. 35 . seplerabris üstökös csillag támada napkelet és 

éjszak között: az üstöke dél felé áll v.ala; elenyészek vagy elfo-
gya 20 . octohris tájban. 

1607. 20. octobris a hajdúság a Tiszán tu! másodszor föllá-
niada. Nagy András kapitányok lévén , és a népet üjonnan efikelni 
kezdek Magyarország liivsógére , és magyar fojodelom hivségéro. 
A hajdúság líomcnnai Bálintot akará erővel is fejedelemmé lenni, 
de ez semmiképpen a fejedelemséget föl nem vcvé. Báthori Gábor 
nagy haddal által jőve a Tiszán Ecsedböl taraczkokkal, Tarczalra 
szállá. *) 

Nagy nehezen szállíthaták le az urak a liajduságol, nagy kár
tételek után, hogy helyben higyá Rudolpluis a confederatiot 
vagy bécsi pacíficaliot. Volt a hajdúság második leszállítása 19 
április 1608 . 

1608. 5. martii Rákóczi Zsigmond Erdélyben az országiul el-
bücsuzík és Magyarországba kijőve. 

1608 . 7. septembris Magocsi Forencz bemegyen Kassára a 
generálissá gra. 

1608. Báthori Istvánné, Homonnai Frusina aszszony meg
hal ultima oclobris, Ellemettotik Váradon a templomban. 

•*f) Ültlaliriís: llt a hajdúkkal vídó zeiicljüim inseriillasfiék Kitadja 
jiií UKIK'II , elmaradt. 
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1608 . Mátyás hepczeg melléje vévén a magyarokat, Cseh
országban Prágára méné a magyar koronáért, és Riidolphustól a 
koronát liivevén, haza bozá Magyarországba, kiért a magyarok 
Mátyás hercaeget 19 . novembr. magyarországi királyságra raeg-
koronázék Pozsonyban. És mikoron lliyésházi István és a Cardinal 
Forgács Ferencz , fejébe tötték a koronát, kivonván pallósát a ki
rály, Bécs felé kétszer vágott (a király koronázatjan szokás az, 
kogy így vágjon, ad orientalem et occidentalem plagas) nap k e 
l e t r e s n a p n y u g ó t r a egyször-egysxör. A koronázás után 
lliyésházi l9l \ánt palatínussá választották, Homonnai Bálintot Judex 
Curiae3ágra,MagocsiFerenczet generalisságában hagyták és contir-
móltáli, Homonnai Györgyöt, Korlát Istvánt, Bornemisza Jánost, és 
Kékodi Györgyöt szentöli vitézökké lőt ték, Czobor Mihályt komá
romi liapilánynyá,Iíocskai Miklóst a szakmárikapitánságban hagyták. 

1608 Báthori Gábor erdélyi fejedelemségre megyén Erdély
be a hajdúsággal. 

1608. 21. januari i a nagyságos Rákóczi Zsigmondnuk loste 
Szerencsen eUemettelik, ki hazájának, a magyar nemzőinek és 
Istennek az anyaszentegyházzal való dajkálódásával, promovcálá-
eával és oltalmával sokat szolgáll. 

1609 . 4. scpleinbris Kyári Istvánnak ö nagyságának, elvevén 
a mostoha anyja leúnyát, menyegezöi lakodalma volt. 
^' 1609 . a nagyságos Turzó György palalinussá tétolik Pozsony
ban az országgyűlésében. 

1 609. az ország bírája a lokinlotes nagyságos istenfélő ke
resztyén Homonnai Bálint meghala, non sine suspicione veneni. 
Nyergét kenték volt meg méreggel, és a feneke rothadott, az miá 
hoU meg. Ez időben a Bocskai halála után szokásba jöve ez ország
ban íi meröggel való etetés, nyergeknek és széköknek méreg por
ral való meghintése. Vendégségbe menni ez időben igen félelmes 
valit. A Dóczi András vendégsége és Dóczi pohara példabeszéddé 
lÖtt voll. 

Eltemettetik Homonnai Bálint teste Ungváron dic 14 martii 
anno 1610. A keroíztyénség oz uraak halálán igen bánkódók. Egy 
kis üa maradu, kit az édes atyjának u n. Homonnai IslváunaU cmlé-
kozetíért keresztségekor Istvánnak neveze. 
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1610 . 22 . martii Jászó várát elfoglalják Nyári Islvánlól, és 
Pelhe László száüa belé. 

1610 . Báthori Gábor Kendi Istvánnak megengedi, hogy egy 
megromlott egész ágyúból mind pénzt veressen és gazdaguljon. 
Igen rósz hitván Öt penzös garast verele. 

A fejedelem Bocskai István halála után hertelenséggel mind 
megváltoztanak az emberek. 

1610 . A pápások közönségesen azt beszélik, hogykár—úgy
mond— eretnek embernek erdélyi fejedelemséget viselni. Ez axió
mából sok és nagy veszedelem következik. 

1610. A p urak tanácsot tartnakBálhoríGáhorfejedelmök 
ellen Erdélyben, és azt végezik, hogy megöljék éjjel a szállásánj 
a háznak reteszit mind letekerték, pléheit levonták volt az előtt a 
hová szállásra rendelték, hogy ha mikor éjjel a szálláson reá ütné
nek, a sovént mindjárt lerántván a háznak rohannának ós gonosz 
tanácsokat véghez vinnék, A praesidiarius kék harczérokat is mesz-
sze rendelték volt a szállástól, hogy míg odajutnának és hírűkkel 
lenne a rohanás, addig a vásár meglenne. De egy inasok az urak
nak éjjel megjelenté az áruitatást a fejedelemnek; a fejedelem mind
járást felöltözék; meghagyá a körülötte levőknek, hogy igen vi-
gyázzanak.Lovára ülea fejedelem és a kik közel vollanak,kevés fő-
szolgái vele. Kit mikor a p - uraknak a kímök megvittek volna, 
eszökben vevék, hogy hírével vagyon a fejedelemnek az áruitatás: 
megfutamának a fejedelem előtt , de némelyeket az udvar népe 
megfoga, és törvény szerént megöletletének. 

1610 . 30. die martii Kendi István az erdélyi cancellarius az 
áruUatás után elszaladván, Kassára futa,Ötöd napig jött Erdély
ből Kassára, mert igen megijedt volt. 

1610 . A palatínus Turzó György Kassára jöve 14 die április, 
30 die április ismét elmegyen - sok ajándékot viszön el. 

1610. 6. junii Szaki;iárt gyűlés lön. A palatínus ott volt , és 
az erdélyi fejedelem az áruló urakat kívánta kézbe, de nem adták, 
kinn igen megharaguvék a fejedelem és táborba szállá. Mikor pe-
nig a mezőn szemben akarnának lenni egymással; egyik is másik 
is vontatva léptet vala elő, és hogy Bálhori Gábor a palatínushoz 
netnmene e löhb, azért vöa ellene a palatínus nagy haragot sz ivé
ben, mely harag sokáig tárta. 
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1610. 1, augusli országgyűlést hirdele a palatínus Turzó 
György; 4. augusli azl végezik Kassán, hogy tíiborba szálljanak 
az erdélyi íejedelcm ellen , ki a Tiszán tul a liajdiiságot melléje ve-
vén , táborban vala és az áruló urakat kívánja vala. A hajdúságtól 
igen megijedének az emberek, és Kassában igen költöznek', futnak. 

15. angusti megbékéllek a palatínus és az erdélyi fejedelem. 
A nagyságos Magocsi Ferencz és Senyéi Miklós voltak az interces-
sorok. Örömet lőnek Kassán. 

23. aug. a palatínus Kassáról fölmegyen Bécsbe a királyhoz 
és ismét forral a fejedelem ellen, mely dolog a magyar nemzetnek 
nagy kárára esók. 15. aug. tájban Erdélyből számtalan sáska jőve 
Szakmar vidékére. 

1610. septemberben Starnitzki Lengyelországban tizennyolca 
száz hajdút hiva segítségre, de mig a hajdúk bejutónak, addig a 
lengyelek megölék Starnitzkit. A bajduk prédálva jövének viszsza. 
Magyarország hire nélkül és ország törvénye ellen cselekedték. 

1610. 29. decembr. Bátbori Erzsébetet Csejlén kö közzé rak
ják , mivel haragjában egynóbány leány aszszonyát megölte, el is 
rekkenlött bennök iszonyúképpen. Volt fogságban bárom eszten
deig; bolt meg 23. novembr. 1614. 

Anno 1610. Symbola vexillorum. Imperatoris Romanorum, 
quae ad futurum bellum praeparata sünt: 

1. Acquiruntur, augenlur, conservanlur virlulo impcria. 
2. Aequilate ele. 
3. Post nubila Phoebus. 
4. Super aspidem et basitiscum aralmlabis etconculcabis Leo

ném et Draconem. *) 
5. Periculum periculo expellendum. 
6. Potenles de sede dejecit el exaltavit bumiles. 
7. Ámor vincit omnia. 
S. Pro justitia 
9. Regina coeli protege nos tandem. 

Non babemus Regem nisi Caesarom. 

1 

*) Vonatkozás az ország és Bálhori nemzclsííg czimcrére. 
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10. Qui non nobiscum , contra'^nos est. 
11. De«s in coelo, Caesar in terra. 
12. Deo et Caesari reddile, qiiae debetig. 
13- Iniquis pavorem et in me speranlibns dabo salulcm. 

1611. Báthori Gábor Szeben városban bészálla. Mert Básta 
György járásakor a szászok a knlcsos városokban sok futott ma
gyarokat rekkentöltek el éjjel, és a magyar nemzetöt — bíz
ván a németekhez —minden injuriákkal illették: e b e k n e k 
h i v t á k B á s t a j á r á s a k o r . Ilyen okossággal élt a feje
delem Szeben megvételében. A hadaival Szeben hostáljába 
raene, magát ötvened magával bébocsáták és megvendéglék. Más
nap reggel a hadak, trombita szó után elkészülvén, fölülének; a 
fejedelem Ötvened magával a városban a szerént. Megindula a fe
jedelem a városból hogy kijőjön. Midőn a kapuba jut, a bóthajtás 
alatt megálln az ötvened magával, és igen dicséri a polgároknak, 
hogy igen szép és erős alko!mány volna. Midőn a kapuban mulatna 
a fejedelem, a kész hadak a parancsolat és végezés szerónl oda 
nyargalának, a kaput megvevék és minden hadak a városban 
bészállának, 

1611. 29. junü a kassai generális Forgács^Zsigmond kiszál-
la Kassáról táborba a hajdúk ellen, kik Báthori Gáborhoz hallgatnak 
vala. Ilyen ómen esek az ö kiszállásának elölte való napon 28. 
junii. Kassán szörnyű rettenetes zápor eső Ifin, az egész utczát a 
vize a piaczon elborította, két menyütö kö esöttle, egyik a mészár
székre, másik az alsó kaput ütötte meg, a melyen Forgácsnak ki 
kellett menni. Azután a közép-németihidacskánál az apró madaracs-
líák a kopjás seregnek akopjájokra sereggel szállottak, a katonák 
öszve zörgették a kopjájokat, mégis nehezen űzhették el a mada-
racskákat. A Tiszán tul menvén a tábor, nagy szomjúságot bocsá-
ta Isten reájok, egynéhány ember holt meg szomjuval a hadban; az 
után a sáska szállolt a táborára, hogy Máramarosba ment. 

6. Julii. Nagy András kapitány tízezer hajdúval áll a generális 
Forgács Zsigmond mellé. 

1611. 8. Julii. Brassónál megharczol Báthori Gábor Rádul 
"vajdával, és a szászok árultatása miatt megveretek; azután Sze-
bonbe szállá. Rádul vajdával az áruló urak valának, lengyel urak
kal és lengyel kozákokkal, kín a török császár lengyel királyra 
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megharaguvék, hogy az ö oltalma alatt lévö fejedelemre.támadolt, 
frigyes lévén a császárral. 

Forgács Zsigmond Erdélybe megyén a hadakkal Báthori Gábor 
ellen, megbízván magát, hogy a fejedelem hada Rádullól megveretÖU. 

1611. 18. augusti tájban Nagy András vigasza állván Bálhori 
Gáborhoz, Pálíi János, Bosnyák Tamás és Forgács Miklóst 
megveré Diószögnél, kik Forgács Zsigmond után síelnek vala 
menni Erdélybe , hogy ha Báthori Gábort elveszthetnék, tehát For
gács Zsigmond lenne a fejedelem, és az erdélyi lisztekkel ö utána 
fölosztoznának. 

A palatínus Kassán az olasa Caesar Gállal igen tanácskozik, 
mindennap a maga hintóján viteti maga szállására , és a mint töl6k 
lehet, igen igyekeznek a dolgot Báthori Gábor ellen promoveální 
és tanácsokkal innen házul Forgács Zsigmondot. *) 

29. augusti a palatínus országgyíiíését tevén Kassán, az or
szágot arra veszi, hogy az erdélyi fejedelemre fegyverrel támadjon. 

1611. 8. septembrís Ladánynál a hajdúkat megveri az ide 
által való had: sokat levágának bennök, és testeiket halomba rakák, 
kinn a hajdúság igen megharaguvék. Ezek a levógaltatott hajdúk 
Tokajt akarták megütni és próbálni. 
•'•^^^18. septembris a hajdúk megverek a hadat Bószörménynél, 
mely állal ment valareájok, sokan vészének az ide által valókban. 
Elesek az ide által való hadból Györü János, ki igen jámbor vi
téz keresztyén ember vala ós a pápai kapitány. 

1611, 18. septembris tájban Forgács Zsigmond panico ter
roré perterritus, Erdélyben Báthori Gábor fejedelem előtt harcz 
nélkül megfulamodolt nagy éktelenül, és az ember alig tudja meg
mondani, minemű rettenetes iszonyú ostorral verte meg Isten hadát. 
Minden gazdagságokat, sátorokat, tár szekereket, ezüst marhájo-
kal, lövő szerszámokat, elhagyták és futva elszaladtának. Azután 
nem mertek Magyarország felé víszsza jöni, hanem a havasalföldi 
és Moldva határiban lévö havasokra szaladlanak , azok közölt boly-
gottanak; harmad napig a mennyit mentenek, ismég ugyan azon 
helyre keveredtenek viszsza. Nagy havas eső és hideg támadott 
reájok,kopjájokat mind elhagyták, a hidegség miall fegyver de-
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rekokat, pánczéljokat, sisakjokat mind el kellett hányni, hideggel 
számtalan sokan megholtak,kenyerök nem levén tizennégyed napig 
lovok húsával éltének mindnyájon. 

A jesuita a ki Forgácscsal volt, a ló májra ott mondja vala 
pénteken, hogy: fiat piscis. Maradtanak oda a hadból éhség és fegy
ver miatt hat ezerén—amint mondják.Oka ez nagy veszedelemnek: 

1.) Az olasz praktika, nemzetségünk ellen, hogy a hadakozó 
férfiak, a földnek oltulmazóí kevesedjenek. 

2.) A palatínusnak a fejedelem ellen való titkos simultása. 
3.) Forgács Zsigmondnak ambitioja, ki a cardinál igéreti által 

az erdélyi fejedelemséget keresi vala. 
16*11. 15. octobris Kassára jut a hir, hogy Nagy András Se

nyéi Miklósnak fejét vötte. 
1611. 16. octobris a hajdúk Kalló várát megszállják hat eze

rén Bosnyák Tamásra és Forgács Bliklósra , kik az Istenért kérik a 
palatínust, hogy megsegítse, mert oda lesznek. 

1611. 17. octobris 9 órakor ebéd előtt a palatínus Kassán 
réz dobot üttet készülőre hogy táborra kiszálljon; 12 órakor ki-
szálla Kassából és Tokajba méné, az urakat és vármegyéket iS 
fölülteié és táborba szállitá. 

27. octobr. megbetegül a nagyságos Magocsi Ferencz; *) 
megholt non sine suspiciono venení 27. novembris, kinn az ország 
igen bánkódók, mivel jól és keresztyénül szolgált hazájának. El
temettetek Beregszászban 28 febr. anno 1612. 

Lásd meg halálának okát és módját Magyarország „Pana 
sza"—ban. Ez is méreg miatt hala meg mintHomonnaí Bálint. 

28. octobris Szécsi Tamást a palatínus állal bocsátván Tokaj
nál, a hajdu^st Kálló alól elfutamtatá,mivel két felé szakadott vala 
a hajdúság. A harczon Isten áldásából nem igen sokan estek el 
mind két félben i s , mert igen nagy köd volt 

31 . octobris a hajdúság elnyeri a port és golyóbist, melyet 
Kallóban akart küldeni a palatínus. 

2. novembp. a táborban gyülekezett urak és a királyi szabad 
Tarosok a vármegyékkel egyezvén, az ország akaratját a palati-

0 Innét valami kimaradoltnak látszik. *") Oldalvást írva: A Magocsi famíliának magva szakad a fiúi ágban. 
9 

r 
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nusnak irásbau pecsét alatt Tokajban beadják és megjelentik nyil
ván, hogy nem Ö akaraljokból vagyon az egymásra való rát hada
kozás. Azért a fejedelemmel a békesség tractáUsához kezdjen^mert 
az országnak ez az ö akaratja. Immár itt keidének az emberek vi
gyázni és felserkenni, és a mit Kassán a gyűlésben mtg nem meré-
nek mondani, a táborban kiraondák nyilvánsággal, és arról ilyen 
protestatiot adának bó a palatiniisnak. 

Protestatio Statnnm et Ordinum 
coram lUustrisst'mo Dno Comite I'alatino in Castrt's factn. 

Illustrissime Dne Une nobis gratiosissime! 
Servitiorum nostrorum addiclissimam semper commendalio-

nem. Intelleximus Splem ae Magfcum Dnum Sigismundum Forgács 
de Ghymes, Generalem Capitaneum Sacp. Regiae Mallls Superioris 
Ungariae parlium, ac Judicem Curiae. etc. cum suo altrito exercilu 
jam post multas miseríarum perpossiones, muUorumque suorum 
millium militum hovrendissimas caedes, ex alienis Regnis in Hun
gáriám penetrasse , ciijus adventu non minus gratulamur,quam mul-
torum emeritae militiae virorum, Rcgnique noslri Hungáriáé contra 
varios hostes protectorum, jamque penes ipsum Dnum Generalem 
occisorum amissione cruciamm*. Quod ullnam de alienis potius, 
quam defensorihus el militibus fratribusque nostris audívissemus. 
Yerum ut ut ista praeteriverint, saltem futura nobis erunt praevi-
denda et caVBnda,quae ita judicio nostro commode fieri poterunt, 
si deposilisarmi9,evitaloqueintestino beUo(quonihil funestius ©sse 
potest) pace pia nobis et nationi hungarae consuUum voluerimus,quam 
pacem consensus Statuum hujus regni Hungáriáé , per vestram Illu-
strissimam Celsitudinem quo ocyus fieri poterit, Iractari et concludi 
iustantissime adliuo petimus. Quia verő annotati Dni Sigismundi 
Forgács animum eum esse cerlo cerlius intelleximus, ut exhaustum 
suum exercitum, cum maximo Patriae detrimenlo, gratis in certis 
Comitatibus ultorius aleret; bellumque per ipsum Dnum Forgács 
insciis ©t inconsultis Statibus hujus l\egni, Transsylvaniao illatúm 
continuaret, cujus belli continuationem non minori cum periculo, 
quam antea fieri posse animadvertentes, iterum atqu© iterum vestrae 
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Illustrissimae Cels. supplícamug: dignetur ex officio suo, animo 
ipfius Dni Sigismundi Forgács mutnfo ita providere, ne uUerius quid-
plam damni et periculi hoc regnum Hungáriáé patiatur; milites ve
rő ipsius Dhi Sigismundi Forgács imumquemque in suas aedes, 
stipendiarios verő in sua loca pro communí Patriae defensione sta-
tim dimillere,ac pacem exopialissime Iraclare, salvaque et Intacta 
ditione Sacrae Regiae Mattis permanenle, etiam concludere. Hoc 
enim inconveniens esset, si ipsi milítes in nostris bonis jam extré
mé exhausUs haerentes, nobis qnoque penes personam vestrae 
Illustrissimae Cels.hic in casErisexislenlibus etadtenuatis,adhuc mi-
seros colonos nostros premerent.Protestamus enim eo nomine univer-
si Status et Ordines regni hic in castris constitutí, quodsiulterius in 
hoc regno suum exercilum cum extrema paupertate colonorum 
nostrorum aluerit: nos simul et semel ad unum usque cum omni bel-
lioo apparatu ex islis modernis castris insurgere, ac nos el bona 
noslra contra exercitum bona nostra expilantem,ac publicam pacera 
et slaiuta regni violare satagentem, defendere velle. Cum ipso ve
rő Frincipe Transsylvaniáé, salva coronae et Sacrae Regiae Mattis 
ditione permanente, omnino bono modo ut lUustrissima Cels. vestra 
concordeí et coníoederalionem cum eodem, Provinciaque Transsyl-
vanica conservet, iiislamus et lanquam Palatinum regni Hungáriáé 
petimus. Ut aulem nobis in posterum etiam in hoc cautum sít, pe--
timus per vestram Illustrissimam Ce!s. literas Prolestalorias super-
jnde authenlice extradare 

Ilhistrissímae Cels. vestrae 

Servitores addictissimi 
Üniversi Status et Ordines Regni 

hic in castris constituti. 

1611. 8. novembr. Rádul vajda Lengyelországon általmen
vén , fölméne a királyhoz. 

19. novembr. Forgács Zsigmond az erdélyi bujdosás után 
Lengyelországon által jővén, Kassára haza érkezik nagy kárával 
és hadának rát zsiros ködmónös voltával. Kassára bejöve hadastul, 
kopjak nélkül, trombitálás és dobolás nélkül. Ez dolognak csudá
jára mindez rendbeli emberek és a gyermekek futnak yala. Ez 

9* 
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nagy rút szégyenvalUst Forgács cl akorja vala törleni, hadát re-
patálni akarja vala, és ismég Erdélyre menni ancipiti fortuna el 
evenlu; de az ország opponáld magát és Protestatiot (lásd feljebb) 
ada bé ellene Tokajban a palatínusnak a táborbeli gyűléséből. 

20. novembris Bátbori Gábor a palatínussal békesség felöl 

kezd tractálni. 
27. novembris a brassaiak két követe, kik a császárhoz kül

dettek vala, Kassán lloifman György asztalánál a szászoknak sok 
rendbeli áruitatásokat kifecsegik az ebéd fölött—HoPFman György
nek hízelkedvén—melyei cselekedtek Básta György idejében az er
délyi magyar fejedelmek és a magyar nemzet ellen. Egyik követ 
nemes ember volt N. Miklós,a másik brassai polgár, egy nagy sza
kállú szíjgyártö. 

9. decembr. Szikszóra érkezik Dampir kél ezer magával 
németekkel és balonokkal, kikel a palatínus segítségre kért vala a 
királytól Bátbori Gábor ellen. 10. dec. Gönczre szállának. 

27. decembr. ismét megbékéllik színnel a palatínus Báthori 
Gáborral, de nem szívvel: a simtiltasnak gyökere megmarad, mely
től viseltetvén nem sok idővel ez ulán ilyen szó esek: „Még ez 
egyet megpróbálom — wgymond — és ha ezzel nem árthatok, ám él
jen a hestye kúra fia énfelőlem mind örökkél** Micsoda volt le
gyen az az egy—ki ludja. 

Magyarországnak Erdélylyel való confoederatiója. 

Mi Bethlenfalvi gróf Thurzó György, Magyarországnak pala
tínusa, és itt velünk együtt lévÖ király urunk ö felsége tanácsi, 
egyéb urak és vármegyék követi, kik a mi kegyelmes urunk koronás 
királyunk ö felsége részéről ide Tokajban gyülekeztünk: 

Adjuk emlékezetül a kiknek illik a mi levelünknek rendiben: 
Hogy látván a magyar uemzelnek ilyen veszedelmes állapolját, 
melyben egymás között mind Erdély és Magyarországnak felső ré
sze immár egynéhány esztendőtől fogván vagyon, ugy annyira, 
hogy mikoron a kél császár a nyílván való hadakozásban fenn lött 
i9, annyi romlásra a miatt nem jutott, nem Is veszett a mi nemzel-
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ségünkbcn, mint csak ez jelen való esztendőben. Akarván azért 
ennek elejét venni és csendes állandó békeségre hozni Erdélyt ég 
Magyarországot, a mi nevünkkel ez ide alá megirt conditiokat és 
törvényt végezénk a felséges Báthori Gáborral, Erdélynek fejedel
mével, székelyeknek ispánjával és Magyarországnak némely ré
szeinek urával, Erdélyben lakozó mind a három nemzetséggel és 
rendekkel és egyéb ö felségéhez tartozókkal: Hogy ha ö felségo 
országával és hozzá tartozókkal egyetemben magát azokhoz a con-
dítiokhoz tartja és ö felségével király urunkkal és magyarországi 
státusokkal és rendekkel maga ország becsületes követi által a mit 
a jövendő országgyűlésében végez, megállja, és azokat javallja éS 
acceptálja: mi is arra ajánljuk magunkat, hogy ö felségének éo or
szágénak minden illendő kívánságában, intercedálunk király urunk 
ö felsége és a nemes ország elölt, hogy azokról ö felsége orszá
gával együtt a mit végez, articulusbairas3a,a confoederatus ország
nál is ínlercedáljunk ö felsége az erdélyi fejedelem instantiája mel
lett. Fogódjuk is a mi igaz keresztyéni bitünkre, hogy az erdélyi fe
jedelem ő felsége ellen semmi birodalma és hozzá tartozók ellen 
sem titkon,sem nyilván, sem magunk által semmit nem inditunk, sem 
fegyvert nem fogunk, akar mely nemzetsége által is, sem ö felsége 
és birodalma ellen nem praktikálunk. Hanem a jó békességet és 
csendes egyességet ő felségével, az erdélyi státusokkal és hozzá 
tartozókkal örökké megtartjuk. Ha penig meg nem állanék ezeket, 
és csak valami részéből is violálnánk a mely hitlevelet nekünk az 
erdélyi fejedelem ö felsége maga és birodalmabéliek hozzá tartozók 
nevekkel, maga keze irása és pecsété alatt adott, annak semmi 
ereje ne legyen eo facto. 

A nevezett conditiok penig igy következnek: 
Első: Hogy most mindjárást becsületes meghitt szolgáját fel

ségéhez király urunkhoz bocsássa az erdélyi lejedelem ö felsége, 
elölte viselvén ebben ö felsége, király urunk ö felsége becstilíitit. A 
következendő magyarországi gyűlésre is peniglen maga és Erdély 
ország nevével bizonyos fö követit bocsássa, kiknek jelen létek
ben a mik ultro cítroque proponáltatnali, azoknak pomplan^Jására 
lehessenek elégségesek. 

A második: Hogy a hajdúság közül a jobbágyságot és parasM-
ságot ö felsége mindjárást kiadja; ö magokat is a régi hajdúságot. 
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a tói múlván mindjárást a maga diliojában szállítja és Iclepiti és ott 
is ugy conslitnálja, hogy soha mialtok semmi háboriiság ne legyen. 

A harmadik: Hogy ö felsége az erdélyi fejedelem, a köxötlünk 
lott békeség után, minden injuriákat és violenliókat coerceáljon éS 
a menőknek jövőknek szabad utat aperiáljon. Itten penig az Erdély
hez tartozó vármegyékbon, a kiktől in praesenti onno úgymint ez 
mostani disturbiumban jószágok clvélettenek, azokat megadatja; 
ezekhez penig így accedált ő fe l sége , hogy innét is a mi részünk
ről mindeneknek szabad jövések menések engedtessék, és jószá
gok is az Ö felsége hiveinck és szolgáinak hasonlóképpen meg-
adassék. 

A negyedik conditionak az utolsó *) —- —• •— mind a két 
felöl elvétetett marhának megadattatása fel — — — tönk, hogy 
ulrinque megadassanak, a kik megtaláltatnak [bennek. A ki penig 
meg nem akarná adni, innét a mi részünkről meg loszen luígyva az 
itt való generális uramnak és a végbeli kapitányoknak is,hogy kény
szerítsék a megadásra. 

Az ötödik condiUo igy következik: Sok kárlételek és préda-
lások között Icgszenvedhetetlenebb az , hogy ok nélkül és ártatla
nul nemes személyeknek is történt a hajdúságtól halálok: azokat 
az erdélyi fejedelem keresse ki és érdemlett büntetésekkel meg is 
büntesse, kedvezés nélkül értve. Erről azért a conditiorul igy al
kudtunk meg, hogy utrinque efféle bűnösök megbüntettessenek tör
vény szerint, ak i t a laesa pars megmutat, avagy megbizonyilbat. 
'*' A hatodik conditio igy volt: Hogy a feljülmegirt dolgokrul, 
mind két felöl assecuratoria leveleket adjunk egymásnak, melynek 
tartása szerint adjnk mi ez nevünk írásával megerögiiett pecsétes 
hillevelünkel. 

A hetedik conditio ez volt: Hogy a fegyver letétessék közöl
tünk. Végeztük azér t , hogy egyszersmind tétessék le mind két 
felől mindjárást. 

Dátum ín oppido Tokaj , die 37 . seplomb. anno millesimo sex-
contesimo undecimo. 

Transscriptura 30. decembris ao Chrisli 1611 . 

*) Ehljon és a következő rendben a vonalok noháiiy szakadás mialti 
olvashatlan szó helyét jegyzik. 
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TJtinam haec confoederatio diu durel, 
1612. 2. január, a palatínus Kassáról felmene a királyhoz. 
1612. 20. január. Rudolphus császár meghala. 
14. febr. A cardinál Forgács Ferencz Kassára jőve, 
2 1 . 22 . 2 3 . 24 . febr. oly nagy hó esik a többihöz, kinn 

mindenek álmélkodnak. A mezőn mindenütt Övedig fölért. Fuvások 
kopja magasságúira voltak. Sok emberek halnak meg a mezon hi
deg miá és a fuvatagokban. Szegedi Márton Kassán betegségéhen 
meghalván, házától a temetőbe teste különben nem vitethetik a nagy 
hó miá , hanem a háztól fogva szinte a felsÖ kapuig (mert ott temet
tetett a párkányban) hónaljig való havat hánynak kétfelé, a hol a 
funebris solonnitas elkíséri. 

29 . febr. Magocsi Ferencz eltemettetik Beregszászban. Mold
vából a török a vajdát kiűzi, mivel Lengyelhez kezd vala hallgatni. 

1612 . 1. martii hallatik, hogy a tatárok Lengyelországot 
hezdötték ostromlani, és hogy a török császár a frigylevclet visz-
sza küldte. *) 

Ugyan ekkor hallatik, hogy a török császár csauzát kül
dötte Lengyet királyhoz ilyen legatioval: hogy ha a pártosokat, a 
kik Bálhori Gáborra mentenek volt Erdélybe ez el múlt 1 6 1 1 . esz
tendőben, ki nem adandja, mind tűzzel vassal országán lészen. 

16. martii hallatik, hogy a tatárok 1500 rabokat visznek ei 
Lengyelországból. 

16. martii a nagyságos Homonnai Bálint egy fia Homonnai Ist
ván hirtelen halállal meghal nyolcz esztendős korában, non sine 
magna suspicione veneni, ki azelőtt való napon Homonnai György 
hozzámenvén , megvendéglette vala. Harmadnap mindjárást bé-
szálla Homonnai György Ungvárba. A régiek itt ez aránt azt mon
danák az ő szokások és törvények szerónt: Cui bono fűit mors ? A 
tekintetes, nagyságos vitéz Homonnai Istvánnak és Homonnai Bá
lintnak magva szakad. 

3. apríl. a balonok Kassán fölül való falukra szállnak. 
4. april. ezerén a balonok Kassára az alsó kapuig együtt jönek. 

Az alsó hostátban menvén kétfelé szakadnak: öt száz Göncz felé) 

*) 0kialírás: Inscrenduiii esi hic exemplar líttcraruin , quibus (Turca) 
boUurn indixit Poloniao ad 1. diem marlii 1613, 
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Öt száz Szepsi felé. Dampir az ö vitézségével igen kérkedik, és azt 
mondja kérkedésböl, hogy Bálhori Gábort bajra kihija, de meg nem 
cselekedé. 

4. április hir jut Kassára, hogy a brassaiakban sokat kiszo
rítván a fejedelem hada, mind levágák őket.Fejér Mihály a király
bíró is ekkor vágatott le. 

4. április azt hirdetik, hogy Níhápolynál köllözik a császár 
ereje. Eod. die : hogy Nagy András Budánál törökkel táborba szál
lolt. E hirt csak comminiscálák, és hasznos stratagcma lön az el
lenkező félnek megfenyegetésére, hasznot is hoza ez fráska hir, 
mivel contÍDgens vala ez dolog, és az emberek igen tarlnak 
vala tőle. 

15. április a balonoV és'németek felküldelnek haza Gömör 
vármegyéből. 

1. junii Forgács Zsigmond föímegyen a királyhoz. 
13. junii Mátyás király romai császársági a válaszlalik. 
29. junii a generális haza jőve Kassára. 
30. junii a,nagy öreg ágyukat a hostátokra vonszák ki, és — 
1, julü a reggeli prédikáczió után örömet lövének, hogy kirá-

lyimk császárrá tótelölt. 
1612. 25. augustí hir jött, hogy a fejedelem Báthorí Gábor 

Nagy Andrást ő maga a baltájával lova hátáról leverte, azután 
áruitatásáért megöletó. De ki tudja mint volt ez dolog, és micsoda 
praktika volt benne! 

25. aug. ugyan ekkor ha'.Iatik Kassán, hogy a muszkvák és 
tatárok a lengyeleket szörnyen megverték. Más fél száz lengyel 
nagyságos ur veszött a harczon. A kik ugyan zászlós ui-ak voltak, 
heten vesztek. 

22. novembr. Eszterházy Miklósnak és Magocsi Ferencznő-
nek Der&ffi Ferencz leányának Orsolya aszszonynak menyegzői la
kodalmok leszen, de igen gyalázatos és fabulás menyegző. Lásd 
meg a Magyarország „Panasz-"ában mellet irának anno 1620. 

1G13. 25. febr. Pozsonyban országgyűlést hirdet Mátyás 
király, tart ez országgyűlése húsvét napig. Micsodás artículusokat 
adott ki az országnak ö felsége azoknak röviden valö sensusok és 
értelmök így következik; 
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Die 9 martíi anno 1613 
Postniatioítnm Sacratt'ssimae Caesar. Regiaeque Mattis 
PosoHu extradatarum brevisstmus extractus vei serisus. 

1.) Hungáriáé novis molibus laboranti, aoviter censuit Diae-
tam Goneralem publicandam. 

2.) Clemenler acceptat frequentem conventum eorum. 
3.) Bona tempore Bocskai! donata, ínscripta et impignorata 

legitimis dominis reslítuantur. 
4.) Capilulo Agriensi certa residentia concedatur. 
5.) Hajdones nobilitate et bonis per Bocskaíum donatí,pro-

ducant testimoniales literas, si noluerint subire onera rusicana. 
6.) Transsylvaniáé infestationibus tempestive subvonienduro. 
7.) Rognicolis personaliter ínsurgendum. 
8.) Dica regiaad trés annoscontinuos a singulis doraibus per 

florenos trés exigatur, et a Dno torrestri f1,1. dr. 50. 
9.) Restantíae omnium annorum exiganttur, ac perceptio 

erogatioque dicarum in quem usura collala sínt, fideliter perquiratur 
10.) Ofűciales ad reddendam rationem dicae compellanlur. 
11.) Dica regia certis praescriptis terminis plenarie solvatur. 
13.) Dicatores non molestent subditos superfluis expensis,et 

nullám pecuniam pro quietantüs exigant. 
13.) Nemo dominorum levet contributionis pecuniam a snis 

propriis subditis. 
14.) Uníversa oppida et possessiones subjaceant contributio-

ni, quae alias non fuerunt dicatae, ita tamen, ut ditiores suble-
vent pauperiores; exactio solvafur daobus terminis, ut pro festő 
Georgii ot pro festő Michaelis. 

15.) Ralio exigalur a dno Petro Révai super tlispensatioao 
proventuum fi. 4. 

16.) Confinia Hungáriáé germanis compleantur. 
17.) Germanorum nationem hungariiu regno Hungáriáé in anti-

quum statum redigant. 
18.) Promlos et paratos se in his ullro offerant, quo vicina Rág

na ac Provinciáé, in ferendis subfidüs sint proniores. 
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19.) De slípendio militum ac peena eornm ad oxteras nntiones 
Iranseuntitim postulat renovare articulos superiores. 

20.) In confiniís inlertoncanlur milites continue certo ac plono 
numero. 

21.) Cenlum sabdUi equites trés interteneant continue, ad om-
nes regni nccossUates occurrentes. 

22.) Salis nitri et pulveris eductio séHb pfoBíBéatut*. 
23.) Ralio exigenda a D. Vicecomilibus de pocunia gratuUorum 

laborum. 
24.) Versus Canisíum nóvum praesidium muniendum. 
25.) Propter inconfidentiam turcicani in tomporé comparanda 

pecunia. 
26.) Vinorura et frumonli decimatio fideliler continuetur. 
27.) Qnaesloribns sit Ubera faciiUas venditionis, de monslratis 

literis regiis. 
28.) Reparenlur viae. 

'"̂  29 ) Bona demorluorum D, Magnatum et Nobilium, deficiente 
somine, deflectant ad Sacvaliss. Caesar. Majestatem. 

30.) Vagabimdis hajdonibus injiciatur fraeniim. 
31.) De occupatia bonis violenter superiorum annoriira üat di-

ligens revisio. 
32.)Hungari ubique sequanlur anlam suae Majeslatis. 
33,) Ad metas revidendas eliganlur personae certae. 
34.) Tibiscus fiuvius interdudatur, ne diífluens damnum inferat. 
35.) AdiiUerina nonela (Komorótzki hitván réz garasa) penilus 

aboleatur, et fautores monetarionim punianlxir. 
36.) Conventum regnicolarum differri postulat. 
37.) Educlionem vinorum ex Hungária prohiberi postulat S. C. 

Regiaque Majestas. 
Ugyan ezön gyűlésben koronáztatott meg a királyné aszszony. 

Az egri káptalannak az ország Jászon designál residentiát, és az 
exiliumból haza bocsátja. 

1613. 16 junii Lorándffi Mihálynak és Andrási Kata aszszony-
nakKrasznahurka várában menyegzői laUodalmok leve. Harmadnap 
múlva ismét Vas Gábornak lön menyegzői lakodalma Andrási Kala 
aszszonynnk az öcsével. 22, junii halljuk, hogy a vezér basa, Szkender 
minden hadával megindult. — - Í - Í -

^S9 

Fölérkezvén Szkender basa Havasalföldébe, lopva Erdélybe 
a Csiga-havason Itítcréhben mind béereszkedékBáthori Gábor ellen. 
Két okát mondják, a melyekért a torök császár a fejedelemre meg-
haraguvék: 

1. Hogy midőn annak előtte csauzát hozzája küldötte volt, az 
órálás közben a fejedelmet császár rabjának mondotta volt a legátus, 
kinn a fejedelem megbúsulván, az orálást félben szakasztotta, a 
császárt megszidalmazta egynéhányszor mind atyjáról, anyjúrtíl 
(melynek nem kelleti volna lenni, de nem tudott simulálni és patiálni) 
és papucsát levetvén és a legatusnnk mutatván, azt mondoUa volna, 
hogy csak annyit sem ad a császáron mint a papucsa. 

2. Azt vitték volt a török császárnak, hogy a német császárhoz 
hajlott, mint az előttBáthori Zsigmond; ős ilélem,ugyan ugy is volt 
a dolog. Septembernek elein volt e dolog. 

A fejedelemnek elégedendő kész hadaliera volt, hogy resistál-
hatna, hanem a palatínust (kinek szivében tövis vala) sollicitálja vala, 
hogy segítséget küldjön az ország oltalmára a török ellen. Vajha 
Báthori Gábornak eszébe jutott volna az Aesopus mythologiája abar-
langban feküvö oroszlánról és a rókáról, mely a vadaknak nyomát 
látá, hogy csak mind bementek, de viszsza ki nem tértek; gondol
kodhatott volna méltán állapotja felöl, ha kelljen-eaz oroszlánhoz a 
barlangba menni vagy nem. 

1613. 17. septembris a király képe Forgács Zsigmonda pala
tínus akaratjából Kassáról Gönczre jőve Iiadával, hogy Rakamazhoz 
szálljon táborba, és Erdélyt a fejedelemmel megsegítse. A dolog 
végi mutatja meg micsodás segítség volt ez. 

20. seplembris török követek jövének a generálishoz Gönczre, 
kik azt kivónák, hogy Magyarország Erdélyt meg ne segítse, alio-
quin a frigy felbomol. A generális ugy reSolvála, a mint közhírrel be
szélik, hogy nem lészen a töröknek ártására az ö hada és kiszállása. 

Octobernek elein Báthori ííábor kijőve Erdélyből a lörök és 
tatár előtt, nem levén elég hada, és Váradba szállá. Meggyulada be
lől és ég vala a ház, a consíliariusok megvesztenek vala, másunnan 
inform áltatván. 

A generális Rakamaztól a tokaji kapitánt Abaffi Miklósi hadak
kal Váradra küldi a fejedelemhez, hogy segítséggel legyen; kit nagy 
becsülettel és tisztességgel fogad Báthori Gábor: megajándékozá és 
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nagy bizodalmat vön, hogy Erdélybe bemehet ég az ellenséget or
szágából kiűzheti. 

26 octobrisa gyalog drabantokat — Nagy Balözs kapitánysága 
alatt a kik voltak — a vártól Váradon igen meszszo szállítják, go
nosz tanácsból a fejedelem kék haczérit csatára küldik a várból. 
(Ki látta?) És mikor a praesidiaríusokatmellőle elszaggatják, Géczi 
János *) Abaffi Miklóssal bémegyen a fojedelemhez. Mert ugy infor
málta vola Géczi Abaffit — a mint a közönséges hir tartja: „Igen 
„kedves ember vagy—úgymond—a fejedelem előtt és nagy hitöd 
„vagyon nála; menjünk bé hozzája,és csak dicsérje meg kegyelmed a 
„kardját: ottanhivoasza és kezedbe adja.Hakezedbenleszen a kardja, 
hiszöm könnyű mindjárt s. a. t.̂ *̂  Mikor azért bementek volna és kö
szöntötték volna, a fejedelem felálla és tisztességesen fogadá. Azután 
AbaHi dicsérni kezdé a fejedelem asztalán lévő kardját, a fejedelem 
is monda hogy igen jó, és mindjárástkivoná a kardot, és Abaffmak 
kezébe adá mondván: „Ibon, lássa kegyelmed hogy jó kard ez!'' 
De a fejedelem szivében lehetött valami gondolat, mert mihelyön a 
kardot kezébe adá, ottan mindjárást fordula, és a szögön levő he-
gyös tőrét kivoná, és ő is kezében tartván és forgatván, dicséri vala 
igen: hogy az még az ka rdná l is jobb volna . Azonban egy 
inas bónyitá az ajtót reájok, mert csak hárman valának a palotában, 
és letevó Abaffi a kardot, a fejedelem peníg helyekre tevó a fegy
vereket. Tanuljatok itt nagy renden levő emberek! 

1613.27 oclobris ebéd után déljest bémene Géczi András a feje -
delemhez és monda. „Fölséges uram! A hadban oda ki oly bir vagyon, 
hogy fölségöd féltében Ecsed várába ment, és a felföldi hadak mind 
haxa akarnak menni, immár mind fölültenek; (mert álnok tanácsból 
tatár birt comminiscálván, a hadakat mind fölüUették volt) csak in-
dulö félben vannak — úgymond. Mely dolog ha ugy leszen, igen 
nagy kára következik belőle fölségednek; mert semmi had mellet
tünk nem lészen, és félő, hogy a török eljővén, a várat reánk ne 
szállja. Hanem—úgymond—ha tetszenék fölségednek, én igen javal-
lanám, hogy fölséged menne ki a várból a hintón, hadd látnák a ha
dak fölségedet, hogy sehova nem ment fölséged, ós ha látnának, in-

*) Oldaljegyzés: Andris, 

kább megmarasztbatnók őket ' ' A fejedelemnek tetszék a színes ta
nács és monda: „Bátor ugy legyen! Készítsék a hintót, kimegyek, 
hadd lássanak.'' A fejedelem hintójára ülvén, kíméne a várból. (A 
mely puskákat a hintón tokokban v i s e l n e k vala, a tokoka t 
mind b e k ö t ö z t é k vala, mely dolgot a fejedelem nem vőn eszébe.) 
És mikor a vártól egy kicsinnyé a hosfát utczájában haladott volna, 
a vá r k a p u j á t m i n d j á r á s t f ö l v o n á k , melyben a fejedelem 
semmit nem tud vala. Mikor penig a mezőre kiment Volna egy ki
csinnyé, monda a fejedelem: „Menjünk viszsza immár." Viszsza 
térvén, a mely útszán bé szokott vala járni, a belső sarampo kapuját 
addig előtte bélánczolák, és hogy a külső sarampó-kapun béhalada a 
hintóval, a subornatus sicariusok mintegy hatvan lóval utána nyar-
galának, az utczán mintegy kertbe szorlták, és Szilasi János, Ladá
nyi Gergely és a tokaji kapitán Abaffi Miklós hadabeliek. Basa János 
a zászló tartója, Zámbo Balázs és többek, a fejedelmet véletlenül a 
déljesti concio alatt három és négy óra kö2Ött a Petze vize meÜett 
hintójában meglövödözék, és blntójából kiszökvén hogy magát oltal
mazná, egy fűzfánál megölék, testét megfosztván a Petze vizébe 
vetek. Mely dolog a hadaknál kinyilatkozván, igen megzendülének, 
a fejedelmet igen szánták, és Nagy Balázs a gyalogok kapitánya a 
testet fölvévén, szállására vitte, azután szekérre tevén, Ecsedbö 
vitte. Azután a felföldi hadakat mind haza bocsáták Váradról. A tö
röknek megviszik, hogy megölték Báthori Gábort, és igen örül rajta 
Szkender basa, mert tart vala igen bátorságától, vitézségétől és sze
rencséjétől, 

A sas között és a fene bestia között elesik a vigyázó és 
oltalmazó. 

Báthori Gábor megholt teste Ecsed várában halála után sok 
ideig veritözik, minden embernek csudájára és álmélkodására. Tö
köli Miklós és mindenek, kik mollette forgolódnak vala, ez dolognak 
szemökkel látott taniibiaonysági, sőt keszkenőcskóvel sokszor ugyan 
letörlötték a veritéköt róla. 

Talám vindictát példázott. 
Bethlen Gábor tétetik erdélyi fejedelemmé. 
1613. circa 22. diem decembrls mivel az ifjú Báthori András, 

a somlyai Báthori István fia, a lengyel aszszonytól való,sok injuri-
ákkal és gyalázattal ilietött vala minden rendeket Ecséd^várában, a 
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magyarokai mind egyaránt a tiszlviselőkkel ebeknek mondja vala, 
és azzal fenyegeti vala, hogy mind kihányja ökel a tisztből és a 
várból és lengyeleket hozna belé, (Idegen nemzetből való házasság
nak gyümölcse.) mert azok volnának az ö atyjafiai mind véi' szerént 
anyjáról s mind vallásáról. Ez okáért hogy idegen nemzet ne jőne az 
országba, várát ne occupálná és nagy háború ne következnék be
lőle: a király képének irának a testtartók f ki hadait Ecsed vára alá 
bocsátván,azlizené, hogy valaki nemesember és a várban vagyon, 
ha meg nem adják a várat király számára, (tanácsból vala ez) ide ki 
minden jószágokat király számára foglalnák. És a hadak ott levén, 
supplicálni keidé Báthori András a tiszttartóknak, hogy ne hagyják 
oly nagy szükségében; kik azt felelék: „Nem kellettünk mi az elölt 
le néked, ebeknek hívtál minket, lengyeleket akartál ide a várba 
hozni: nem gyermeknek való Ecsed vára, királyé a ház! Andare 
főre! Itt nem laksz."És a várat király számára hit alatt ilyen három 
condítiohkal adák meg kiváltképpen: 
^̂  1. Hogy pápista kapitánt soha Ecsedbe nem visznek. 

2. Hogy a religiot meg nem háborítják, a melyben Báthori 
litván halála után hagyatott. 

3. Hogy a moly régi pontificiusok reliquiáit, úgymint papi 
drága öltözeteket, oltári ékességeket, arany és ezüsl képeket, és a 
maga bibliotfaekáját (mely marhák mindószve lettek volna harmincz-
két szekérrel) Báthori István az eklésiánaU testamentomban ha
gyott volt, azt a teslamentom szorént az eklésla dispositiojában 
hagynák szabadosan. De az első és ez utolsó conditiok hamair ŷ q̂ ^ 
láltatának. 

1614. Elesvén Báthori Gábor a sok praktika által, a pápista 
clerus nagyobb szarvat emel és felette igen nagy szabadságot vesz
nek magoknak. Sőt a praktikához derékképpen hozzája kezdnek is
mét, hogy a más confession lévőket extirpálhassák és ugyan dele-
álhassák. Ez ö intentiojoknak promoveálására in consilio imez dol
gokat találák, a mint az eÜ'ectuálása az Ö tanácsoknak az idővel ki-
nyilatkoztatá. 

1. Hogy a jesuita pátereket a pápista urak mellé rendeljék, 
kik által tanquam percorpus anlma, az ö tanácsokat végbe vigyék. 

2. Hogy collegiumokat építsenek, és azokban tudós jesuitát 
tartsanak, hogy az urak és nemes rendek &okat azokhoz bocsássák, 
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kik a leneris imbibálják a pápisniust éS aztán Magyarországban is
mét felépítsék. 

3. A collegiuraok építésére hogy a pápista urak valamit con-
feráljanai^ és azokban tanitó és tanuló jesuitáknak táplálására; a 
romai császárnak és az pápának nagy gratiájával kelljen azt az 
uraktól emendicálni. 

4. Hogy nem olyan nyilván kelljen a dolgot, mint Jakab János 
idejében elkezdeni, hanem praktikák által, míg elömegyen dereka
son a dolog. ; 

5. Hogy nem a fején kellelkezdeni, mint Jakab János Kassán, 
a locumtenens pedig Pethe Márton LÖcsén kezdették volt el, hanem 
az aprólékokon kell elkezdeni, az apró eklésiákat kell lántorgatni; 
és a pápista urak az magok jószágában ha ezt véghez viszik, tehát 
inkább fognak nutálni az több eklésiák. így az emberek sem ven
nék a dolgot eszökben, utal nyithatnának a szabad városok perse-
culiojára. 

6. Hogy a pápista urak az ö ditiojokban sohol más confessiot 
ne paliáljanak, mert a jus patronalus azt meg engedné, és abból sen
kinek semmi injuriája is nem lehelne. E tanács nagyot árta az Isten 
anyaszentegyházának a többivel; de elébb elébb menvén az effec-
tuálásban, per accidens sokat használa. Mert ez lön mintegy próba
kő, kik legyenek igaz keresztyének, hazánknak igaz fiai, és hazá-
joknak és nemzetségöknek gonosz akarói az urak közül, az mint 
az idő azután megmutatja a példákból, ' ,̂  

7. Hogy a quartál és octavát sehol a pápista urak az evange-
licus ministereknek a régi szokás szerént meg ne adják, hanem in-
termíuálják és az ö religiojoknak promoveálására fordítsák. Ezzel 
azt intendálják vala, hogy a más confession lóvö ifiuság a míniste-
riumról meg idegenülne, látván a reditusnak defálcálását, és a mi-
nisterium lassan lassan fogyna, et contra az övéket öregbítvén. 

8. Hogy a praelatus urak az ö praebendájokon bizonyos szá
mú tanuló iílakat tartsanak, hogy inkább szaporodjanak. Ez dolog 
Ugróczi János az egri capilulumnak minor Praepositusa beszédé
ből nyilatkozék ki, 

9. Hogy minden rendeket hitegessenek a pápistaságra a lisz
teknek, dézmáknak,pr..ebenJáluiak osztogatásával, profusiojával és 
minden mesterséggel. 
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10. Hogy a hajdúság avagy díssipállassék avagy deleáUassék 
in lotuin, mert azok volnának a nagy akadályok, hogy az eklésia 
persecutiojában elö nem mehetnek. 

K tanácsnak effectuálásához ez 1614 esztendőben Ihgsan las
san hozza foga a cleru3:,és mindaddig pergála, míg a füstnek aztán 
szükségképpen lángot kellé vetni, az az, a keresztyén uraknak kén-
szeritésböl és nagy szükségből a defenslohoz kelleték újonnan nyúlni 
és kezdeni, és a persecutorokat — opponálván magokat — kelle
ték reprimálni, mint ide alább megtetszik. 

Homonnai Györgynek aureum vellust hoznak a pápátői és csá
szártól, az arany gyapjas vitézek köziben számláltatik, mint az előtt 
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem, és erős hittel kötelezik a romai 
hitnek oltalmazására és propagálására vagy promotiojára; mert az 
aureum vellust senkinek a pápa a nélkül meg nem adja. 

Homonnai György Homonnán a templomot elveszi és pápista 
papokat viszen bele. Homonnán a jesuitákuakCoUegíumot épit,igen 
ampliálja reditusát, jószágot ad hozzája, igen elszaporodnak: „C o 11 e-
g iumDruge thanu m"-naknevezek. VégreHomonnátkezdek kérni 
Homonnaitól, de azt nehezteli oda adni, mivel onnan neveztetnék. 

1614. Ad diem 6 juni oly igen elö méné a pápista clerus az 
quartanak az eklésiától való elfoglalásában, hogy midőn egy uri 
nagy főembernek *) renddel exponálták volna, mennyi helyön fog
lalták el immár a cpiartát, azt monda rea: „Nó nem híjában mondották 
és mondják az emberek hogy: sir a barát sir, a kert alatt sir; eir a 
barát Sir, ajtó megett sir; sir a barát sir, az ágyra sír. Szintén így já-
ránk mi a pápista papokkal. Meri mikor számkivetésben volnának, 
addig sirának,supplicálának az országnak, hogy recipiálná az ország, 
hogy az ország recipiálá és haza bocsátá. Azután ismég addig sirá-
nak, hogy az ország Jászét designálá az egri capítnlum residentiá' 
jának. Mostan immár annyira vagyon — úgymond — hogy még há
zunkban is alig maradhatunk miattok. De hadd járjon hadd. Hadd rak
janak fel csak többet többet, bizony mind egyször leontják és meg
fizet Isten nékik.*' Annyit lön az mondás: Laesa saepius patientia 
vertitur in furorem. Avagy: Lento pede venit divina vindicta, sed 
tarditatem gravitate poenae compensabit. 

*) Oldalirásítorándífi Mihály. 

4^j:.4i&Í4. 7 Julii hailatik,hogy a lengyelek megverlek a tatárokat 
és mus>.kváliat, és leváglak nro. 16,000. 

1614. Octoberben táborba akar szállani a király képe Forgács 
Zsigmond a hajdúk ellen, hogy a praktika promoveállassék, és csak
nem rea vevók a keresztyén urakat és vármegyéket, hogy a haj
dúság dissipáltassék vagy deleáltassék, ez fraska és Szép szín alatt: 

1. Mert ismét jobbágyink lesznek belöiök. 
2. Mert szolgát inkább találhatunk és tarthatunk. 
3. Mert jobbágyaink közíkben szöknek, ha az igát és szolgá

latot nem unják Do az eszes emberek eszökbe vevók és az haj
dúkra nem támadának-

1614. 9 octobris tájban Rácz Nagy Balázs, gyalog hajdúknak 
kapitánya Komárom tájáról ide alá jöve, ós az praktikásoktól subor-
nállatván és informáltatván, Szolnok alá mene, a szolnoki tehén
csordát hadával eíhajtá. A praklikósok ez dologgal azt íntendálák, 
hogy a török a hajdúságra megharagudjon, és ez fölső Magyaror
szágot és a letelepedett hajdúságot kárhoztassák a császár olött-̂ aT' 
frigy fölbontásért; és hogy ha a magyarok által nem lehetne, tehát 
a török által deleáltatbassák a hajdúságot. 

26. 9-bris a nemzetes és nevezetes Lorándffi Mihály Sáros-
Patakon éjszaka tizenkét óra tájban meghala. Eltemettetek a sáros
pataki templomban 4. január, hóra I I . anno 1615. A község igen 
szányjfl, mert olyan vala mint édesatyja. Két leányi maradának elsö 
feleségétől, Zeleméri Borbála aszszonytul: Susánna aszszony iés 
Mária aszszony. Második feleségétől, Andrási Kata aszszonytul egy 
leánya, Kata nevű, 

1615. 27 január. Homonnai György és Kádul Vajda b^lon 
haddal akarnak az erdélyi fejedelemre Bethlen Gáborra menni, de 
meggátolá az Isten szándékokat. Báthori Gábort elvesztették, és 
immár a másik fejedelem, Bethlen Gábor ellen forralnak. 

Az erdélyi fejedelem protestál levelei állal a vármegyéknek 
és státusoknak. 

1615. 1. február, tájban a cardínál Forgács Ferencz Deregnyön 
Forgács Zsigmonddal a generálissal igen tanácskoznak, miképpen 
vihessék hé Homonnai Györgyöt az erdélyi fejedelem Bethlen Gábor 
helyébe; mert gondoljak vala, hogy az tengeren nagy erőszakkal 
elinditolt és sebesen folyó gályájokat megtartóztatná igyoldaz kis 
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ftcheneis halacska, és abból sxörnyü szégyen vallások következnék. 
Híc Rhodus, hic sallus—az mini szoktak szoltani, magyarul annyit 
teszen: szintén ez a bökkenője. 

8. febr. tájban Kendi István Bethlen Gábor fizetésével kiszökik 
Erdélyből, és ismét itt kevereg az országban, sokat forralván az er
délyi fejedelem, jól tett ura ellen, és a közönséges békesség ellen. 

17. febr. Zemplin vármegyének ugyan ZempUnben közönséges 
gyűlése l9n,é3 az erdélyi íejedolein Protestatiojára azt végezi, (lát
ván és értvén a praktikásoknak szándékát) hogy senki az erdélyi 
fejedelemre ne menjen, ha szintén a generális az Ö felsége király 
Mandátumával parancsolná is hogy fölüljenek. Ugyan ezen dologról 
a palatínushoz a vármegye követet bocsáta, és a deliberallot meg-
izené, instálván azon, hogy interponálja magát a palatínus, hogy a ve
szedelmes praktika ne procedáljon. Ezön az dolgon az praktiUások 
megtartózkodnak, az fülöket lel'üggesztik, magokat megvonszák, 
mintha sem töttek sem vöttek, hallgatnak, hogy az dologról az em
berek elfeledkezzenek. 

20, april, éjjel égbeli jelek. 
23 . april. a Silva-torokban (ilélöm) a törökkel első tracta: a 

fr igyöt megiijitják húsz esz tende ig . Kit a német igen bána és 
igyekezéh elbontani. 

1615. 17. junii éjjel jegy. 
27. Julii a magyarországi keresztyén státusok megújítják a 

frigyet a török császárral, melyet Bocskai István lejedelmünk szer
zett volt, ismét húsz esztendeig. Az egész pápístaság minden orszá
gokban ellenzölte igen ezt az békességei, és mennyire forralák a tö
rök császár haragját reánk, iraez következendő Írásból megláthatod, 
melyei Prágábúl küldenek vala. 

N o v a P r a g e n s i a 
Anno 1615. 1^. septembris Pragae proditay 

az az 
Prágából Írattatott új hir. 

Az itt fönn levő török követeknek, úgymint Amhát libájának 
Gratianus^al (olaSz legátus vala ez, kit a császár a portán Ut benn 
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tart vala) 15 díe mensis 7-bri3 volt a mi kegyelmes urunknál csá
szárunknál audíentiájok. Az őfelsége szeíierén, lován vitték fel 
őket a várba és az audientiára nem csak ö magokat, ugy mint köve
tek népét, hanem mindeneket, a kik akartak, bebocsátottak. 

Mikoron azért ö felsége egy selszel-szókben ülvén, a követ 
ö felsége kezét megcsókolta volna: először az ö császárja nevével 
ö felségének köszönvén , azután maga képébén ö felségének hosz-
szu életet és sok ideig valóbirodalmat, ésa szent békességnek nem 
csak húsz esztendeiglen a török császárral, hanem örökösképpen 
való megmaradását, kiváltképpen egy szép fin magzatot és ifjú csá
szárt kívánván, idvezlött volna, a mellett a menybeli Istenre esküvék, 
hogy valamit ö a békességnek Iraclálásábanmondott, nem magától, 
hanem mindeneket az Ö hatalmas császárja parancsolatjából csele
kedett és cselekszik. 

Hogy penig a békesség tökéletesen megtartassék, kérné azon 
ö felségét, hogy ezután ö felsége a végházakban egy magyart sem, 
hanem mind kapitánokat s mind vitézlő népeket németeket tartson. 
Mert a török a magyarnak nem hihet, mivel a magyarok miolta a bé
kesség végben ment, ez nyolcz esztendő alatt sok töröknek meg
fosztásával, levágatásával és megfogásával sokképpen megszegték 
a békességet, melytől ezután sem lilódnának soha a magyarok. A 
mellett 5 felségese bízzék bár a magyarok tökéletes hűségében, 
melyet levelekkel is megbizonyithatni, hogy a magyarok közOft 
vannak oíyak, a kiknek kétfelöl való ábrázatjok vagyon: egyikkel 
ő felségére néznek, a másikkal adományért és ajándékért hízel
kedvén, török császárra néznek. Anoakokóért ő felségének és az 
ő felsége országának sokkal hasznosb és jobb, hogy a magyarok 
otthon házoknál maradjanak és lakjanak, pórok legyenek és szántsa
nak. A várak ellenben a tisztességbeli nómetekkelrakattassanakmeg, 
és azoktól hirallassanak. Továbbá azon kérte ö felsége, hogy nem csak 
az, hogy ö felsége azokat a kik békesség ellen tanácsolnák, hogy ne 
hallgassa, de sokkal inkább az olyakat, kik cselekedetekkel is a 
békesség ellen vétöttenek, és még naponként is tusakodnak, kedve-^ 
zés nélkül fenyíték és büntetés által megbüntesse ö felsége, a mint 
török császár is cselekedett, s ezután is cselekeszik, kiről a meg
öletett Nazup basa egyéb törökökkel elég példák lehetnek. Ha penig 
ö felségében császár urunkban e dologból valami fogyatkozás ló-
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szén, hát 'ö protestál, hogy a békesséo- öUandó nem lészen. Ezt sem 
akarván ö eltitUolni, liogy találtatnak oly magyarok, hogy csak török 
császár legyen melleitek oltalmuí, ok szintén olyan rebelliotszerez
nének, mint szintén Bocskai idejéhen volt, de azok török császörtól 
semmi válaszszal bocsáltattanak el. Azt is kivrtnta a tihaja, hogy 
Ö felsége valami oly dolgot akar végezni és forgatni, a kihez a tö
rököknek is interessatusoknak kell lenni, ö felsége német commis-
sariusokat küldjön arra. Utolsó kérése az volt, hogy 5 felséged vele 
együtt török császárhoz fönémet követet küldjön és bocsásson. Vé
gezetre azzá! concludálta beszédét, hogy ha ö nagysága bécsi püs
pök uram oly nagy szive szerént e Iractában nem munkálkodott volna, 
a békesség véghez nem ment volna, kiért az egész keresztyénség 
méllö kedvvel és gratiával tartozik. 

0 felsége az Impérium vice-cancellariusa szavával azt feleltette 
ezekre: hogy valamit e dologból elvégezlek egyszer , vagy a mi 
concludáltatott közöltök, Ö felsége abban hagyja, és mindenekből 
ngy accommodálja ö felsége ez dologhoz magát, a kinn a nagy Síultán 
is contentáltathatik. 

1615 . 7. octobris hallalik, hogy a Cardinal Forgács Ferencx 
megholt. *) Ez az Forgács l^erencx a tekintetes és nagyságos vitéz-
keresztyén Gyimesi Forgács Simon fia vo l t , ki ^ - — — — 
felnevekedve pápistává lőtt; ítélem azért, mivelhogy az Istenédes 
atyját több **) fiakkal is áldotta vala, és gondolja vala, hogy az 
atyja kevés jószága az atyja halála után sok részre oszlana., tehát 
Ö neki kicsiny urasága lenne a kicsiny jöszágocska u tán . . . , 

1615 . 18 . octobris tájban, a kassai generális Forgács Zsigmond 
Kassára országgyűlést hirdet király urunk akaratjából, és reá men
vén a státusok az országgyűlésre, nagy mérészen és bátran ki
mondja a státusok elötl; hogy császár urunk oly conditio aiatt bé-
kéUett meg török császárral, hogy a hajdúság palánkját elvonja 
és a töröknek meghódoljon, pórokká legyenek, ***) a fegyvert 
le tegyék, és csak jobbágyok legyenek és szántsanak; mert ha 
nem cselekszi azt a hajdúság, in totum deleáltatnak. Az ország és 
3 coripbaeusok ezt hallván o király képétől az ország gyiilésé-

*) Oldalirás: Szenl-Koreszteii holt jiieg. 
* • ) Szám szeréni tiz gyermeke volt. 
* •* ) Oldalirás: Nem engedi a hajdú oly itönnyen. 

* 

ben, mondának a generálisnak: „Megszolgáljuk nagyságodnak, 
hogy nagypágod minekünk ezt megjelentelíe és értésünkre adta, 
mert ez titkos dolgot sokképpen ennekelölte is általiáttuk, de mos
tan immár nagyságodlul iffl bizonyosan értjük. Azért ez dologról 
az ország solenniler protestál ilerum atque iterum nagyságod 
elötF, és e dologrul proteslationalist k ivan , hogy soha az or
szág azt senkinek és semmiképpen meg nem engedi''. Az or
szág a hajdúságnak, (megesküvén először a hajdúság az ország
nak és incorporáltatván a státusok közzé , hogy mindenekben 
az országgal egyeznek és az országtól leszen ezután minden
ben dependentiájok és consensusok) protectioját ígéri. Annak 
felette az ország Kálni Jánost a palatínushoz küldi, ugyan ezön 
kimondott dologról protestálni. A generális megijed, látván és 
hallván a/> ország cselekedetit, azt kezdi állatni és mondani, 
hogy nem or.'zág gyűlése a z , a melyet ö hirdetett ect. De ez
zel semmit nem használa, megfelelének reá. A gyűlés eloszol
ván , a generális Kassából kimegyen, igen bánja, hogy a tit
kos tanácsot kimondotta és a bátyja a cardinál temetségére 
niéne. Mig feljutó, addig Pázmány Péter a cardinál,jószágát és 
mindenét elfoglaló, kinn a generális igen bx'isula és haraguvék. 

A lynczi gyűlésben minden pápa követök azt urgeálták, hogy 
a törökkel violáltassék a frigy. De a magyarországi státusok recla-
málának és protestálának, hogy ők semmiképpen — hostí datam 
íidem et conl'oederationem — nem violáinak, hanem a confoede-
ratiot megtartanák; rea emlékezvén , mit cselekedett volt Eugenius 
pápa Julianus cardinál által: ki megszegetvén a tÖrÖk császár és 
László király között a frigy Öt a király lyal 1 4 4 4 esztendőben, nagy 
veszedelmet szerze a királynak és az országnak. Továbbá, hogy 
a török is a frigynek felbontásáért megharaguván , tűzzel vassal 
rajtunk lenne; ós még níigy kissebbségére a kereszlyénségnek azt 
mondhatnák a töröknek a keresztyénség felől: „Ne higyjelek — 
úgymond — nekiek, mert lám hogy hitetlenek és a frigyöt meg
szegték". Jlindazállal hogy ne láttatnának derogálni a több legá
tusoknak, országoknak, ilyen optiot és libertást bagyának a ma
gyar legátusok a lynczi gyűlésben. „Ha ki — úgymond — hada
kozni akar a törökkel, ám hadakozzék, de más országról hadítkoz-
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aék, nem Magyarországról; mert mi senkinek azt nem enged
jük, hogy Magyarországot hadakozásnak udvarává és szérűjé
vé csinálja." 

A magyar keresztyén státusok legatusi megjelenvén Lyncz-
ben hogy Magyarország a törökkel való confoederatiot föl nem 
bontja, hanem megtartja, reá emlékezvén a várnai veszedelemre: 
a több országok is a magyarországi voxra jövének (mert nem lehe
lé egyéb benne) és a törökkel ugy tijitá meg császár ö felsége a bé
kességet. A békességnek módja írásban így foglaltatott, a mint 
következik. 

Causa Pacis cum Tarcis 
• conchisae Pragae, 

' * ' ' ' • Anno 1615. 

Ad ineunda pacis foedera cum Othomanno impellebant suam 
Majestatem imprimis italica bella, quae plerique diuturniora főre cen-
sebantur, nulla spe externorum subsidioram. Tum provinciarum 
Suae Majestatis protestatio, quae exhaustis ubique publicis aerariis, 
nihil auxilii ad suscipiendum bellam lurcicura se praestare posse 
signíficabant, sed potius iniqnis conditionibus pacem ineundam sva-
debanf. Accedebat suae Majestatis aetas, subditorum ob religionem 
animi dissldcntes, in provincüs ac regnis non ita exacte cuncta or
dináta; ac demum rerum ad lantum bellum continuandum necessa-
riarum penuria , defeclus pecuniae, quae gravissima periculique 
plenissima consília reddebant. Quocirca sua Majestas habito maturo 
consilio ac praevisis commodis oninibus, quae christianae Reipubli-
cae exinde assequi vídebanlur, in pacis tractalionem cum Impera-
tore Turcarnni descendit, et quidem banc paciüoationem multo uli-
liorem tóti orbi christiano exislere, quam alias priorum Imperato-
rum, ex sequeutíbus patebít. 

I. 
Etenim cogebatur sua Majestas hactenus pro Hungáriáé Regno 

annuatim 60. millia tallerorum pendere, nectamencompetens titulus 
Iribuebatur suae Majestati. Per hanc verő pacis troctationem, prius 
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síiblatum, istud postremura suao Majestatis dignitati in titulis optíme 
provísum. 

II. 
Quotiescunque pax ineunda esset cum muneribus pretiosis tam 

Imperátori Turcarum, quara supremis Vezirüs Constantinopolira le-
gati transmittebantur, unde sumptus tiebant immensi, et pax prece 
et praemio mercabatur; nunc totuna et universum sublatum. Ante 
enim annum sponie sua iegatia Lyncíum absque muneribus rursnih 
redire jussís, non ita pridem cum muneribus pretiosis et Imperátori 
dignis Viennam legati turcici appulere. 

m. 
In prioribus pacis Tractationibus nulla unquam religionis fie-

bat mentío; nunc eo deventum, ul praeter exercitium liberura, et 
aedificandoruin Monasteriprum concegsam facultatem, defensionem 
catholicorum ípse Sultanus suscepiL -i 

IV. 

I 

Non licebat mercatoribus etiam pace duranle ín dilionibus tur-
cicis nisi appensis signis Anglicis et Gallicis negotiari; nunc autem 
ex imperio et provincüs Domus Auslriacao Haereditaríis, absque 
suae Majestatis litejis patentibus et tabulís navigíís afűxís, nemini 
conceditur. 

v. . '̂ 
Coiisules Constantinopoli a sua Mejestate depulatí sünt, qui 

Ütigantium mcrcatorum causas et summám 55. florenor. excedentem 
dijudicent, nec in omnibus ditionibus turcícis praeter semel—ídque 
ex florenis centura, trés florenos—'Vectigal solvere tenentur. 

VI. 
. Anloa turcis licuit pagos quoscunque in Hungária etiam pacis 

téoipore ad solvendum Iributum ferro flammaqüe adigere; nunc 
certi cancellí praescripti, quos oxcedere nefas. 

VII. 
NuIIus pagus in pacificatione turcis ooncessus, qui non antea 

temporibus tam Maximiliani, quam Rudolphi Imperatoruni vectigalia 
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jfuissel; conlra verő quadringenli liberali et centum quín<]Uiigin(a octo, 
sexoginla solum concessa sünt slrigoniensibus, 98 . prommciati libcri. 

Vili. 
Antea pagi dcdililii pro aubitrio dominonim sangvincm iniserae 

pleboculae exigenlium solvebant; nunc commíssarii instiluli, qni 
utrisque rebus bene perpensis coiisulant. 

IX. 
j Pax tomporé Hudolphi piac momoriao inila, inagiio cti-n omni-
um applausu est excepta, quae tainen sicut a turcis conceply ita ot 
accepla fuil; nunc auletn in tali formn est concliisa, qiiam nos ipsí 
voluimus el excogitavimus. 

' '~Licet in ultima pacis Tpactalione Transsylvaniáé et paiiium 
Oöt'ónao Ilungariae adhaerentirimfuitmeiitio, tainen nescio qua frau-
de in turcica iitigva est praetennissa illa particula. Nunc aulein et 
Transsylvaniám repetere et ei annexas ppovincias quocunque tem-
pore Majeslali suae líbuerit licebit. 

1616 . 3. januarii hallatik, hogy Balassi Menyhártot király 
urunk a maga várából kífogatá. 

1616. Horaonnai György hadat fogad; ajándékozással, ven-
di^gléssel igen kezdi a hajdúságot magához édcsitoni. 

1 6 1 6 . 1 5 . január, meghalljuk, hogy a Velenczcseka gréczi her-
czegrc Ferdinándra támadtak, és két varasát faágyuval megvötlék. 
( 161G. 19 január. Tarjám Dömötör vévén eszében az eskü
vésnek formájáből, miben kívánjaIlomonnai György az ö szolgálat
j á t : az ö hadát eloszlatá és Ilomonnai mellé nem álla, noha egyné
hány aranynyal és egy dolmánnal való fáin landis posztóval Ho-
monnai megajándékozta vala. 

1616. Látván Homonnai György, hogy magyar hadra szert 
nehezen tehet, lengyel hadért küld. 

1 6 1 6 . Rákóczi Zsigmondné meghala. 
1616 . 14 martii midőn a státusok látják, hogy Homonnai 

György itjy nyughatatlankodik ós hadakozásra vágyódik, a palatí
nusnak értésére adják; kérik hogy gondot viseljen, az országot se-

dítiotól oltalmazza, és Homonnait compescálja. Mandátumot kiild a 
palatínus, és a vármegyék Zemplin és Szabolcs inquirálnak Ho
monnai György felöl: mit inlendáll, hogy hadat kiáltat, gyűjt és 
nyughatatlankodik? Az inquirálásbói azt találják, hogy Erdélyre igye
kezik Bethlen Gábor ellen, és hogy ha módját ejthetné valaiiilkép-
pen, tehát Sáros-Patakot is megbágatná és megvenné Gzinkosokat 
is szerzett vala magínak Patakon ajándékkal. Két okért töre Patakra : 
1. Mert fél vala onnan. 3 . Mert ott vala a keresztyének seminari-
umja — (az) egyik. - ^ ' 

1616. 16 martii Homonnai Györgynek egy igen meghitt szol
gája Szikszai István megbeszéli, hogy a praktikás urak itnmár mind 
utat irtottak magoknak, és senki nem volt akadályul, a kitől immár 
tartottak volna az Erdélyre való menetelben, hanem csak Perényi 
Gábor. Ezizent azért a generális és Homonnai György,Perényi Gá
bornak {Sz. Mártonból-e Szathmárból-e) hogy várná oda őket, mert 
oda akarnának hozzája menni, (így kémlelte vala meg Jakab János 
Báthori Istvánt Ecsed várában.) látogatni és mulatni. Perényi Gábor 
a dolgot egy meghitt emberének a praedicatorának megjelenté, az 
okos ember penig ottan eszesen általíátá a szándékot, és a Báthori 
István eszes cselekedetét suggerálá az urnák. Az ur azért eljővén 
az nap, udvara népét szépen fölkészité fegyveresen és meg is sza-
porilá őket, ugy várván Ilomonnai Györgyöt a generálissal. Mikoron 
azért Nyaláb (?) várába jutottak volna, meglátván a fegyverös szép 
udvar népet, monda Homonnai a generálisnak: „Lám mondtam én ke
gyelmednek, hogy ez ember—ha akarja—akadályt szerezhet az er
délyi ulban, minthogy ugyan kötelessége is vagyon az erdélyi feje
delemhez". Ebben Perényi Gábor semmit nem tud vala, ós jó kedvvel 
Ibgadá a hozzája ment urakat, vigan megvendéglé Őket mind udva
rok népével együtt. Az étel elvógezodvén, ad secrelura colloquium 
szolliták kíiidn magokkal és mondának neki: „Mi kegyelmedhez 
jó akarattal és jó szívvel, jó szándékkal vagyunk, szereljük kogyel-
mcdetj azért is jöttíínk kegyelmedhez szeretettel megfálogatni." 
Az uraz jó akaratot megköszöné. „Ennekutána is kegyelmed ugyan 
ezen jó akaratot várja tőlünk; csak hogy egy dolgot kívánnánk ke
gyelmedtől, ha megcselekedne kegyelmod," Monda az ur: „Micsoda 
dolog a z ? " Mondának: „Ez , hogy kegyelmed állana el nz erdélyi feje
delem niellöl, és hajlana császár urunk ö felségéhez. Ha kegyelmed 
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ezt cselekszi, mi kegyelmedet a romai császárnak commendáljuk 
igen jó akarattal, és kegyelmed várhatja az Ö felsége gratiájót és 
jövendő nagy proraotioját. Mi is penig ö felsége után, oly promotio-
val leszünk és jé akarattal kegyelmedhez, hogy kegyelmed ingyen 
sem rcménlette votna,^'-Monda az ur erre: „Ez-e a dolog,melyet ke
gyelmetek akarl velem privátim conimxinicálni, és csak ezt kivánja-e 
kegyelmetek tőlem ?" Mondának, „hogy ezt, és hogy az erdélyi feje
delemre való menetelben contrarius ne lenne". Monda Perényi Gé-
bor: „Az eleim sem voltak soha árulók, én sem vagyok, nem is le
szek, jól tött uramat el nem árulom." És ott nagy szégyenben ma-
radának. Meg is bánák hogy titkokat megjelenték, mert e dolog 
értésére lön az erdélyi fejedelemnek. 

1616. 28. marlii tájban, Darózci Ferencz a kassai fökamarás 
meghala. 

7. április hallatik, hogy Munkácsra gyültenek ismét a pápista 
urak Eszterházi Miklóshoz. 

Pápista urak gyűlési 
re/ifldel fnegjegyezlelnek, es micsoda dolgokat tractnltanak 

Első gyűlések volt Parnón a Kendi István menyegzői lakodal
mában, holott Bálhori Gábor ellen végozének, hogy rea menvén, 
kiűzzék országából vagy degradálják vagy elüssék rajta. Noha pe
nig szép colort adnak vala ez dolognak, hogy gonosz élelü volna n 
fejedelem, de csak fraska vala, mert — a mint látod — az utána 
való fejedelem ellen is ugyan szinte ugy praktikáinak, és tartanak 
tőle, hogy valamiképpen megrántja a zabolát szájokban, oltalmaz
ván magát. 
I Második gyülésök lőtt Paczinban Alagi Ferencz idejében egy 

menyegzői lakodalomban; (Mertmind ilyen szin alatt gyűlnek vala 
öszve, hogy az emberek eszekben ne vennék. Azt is tudják vala 
ök, hogy senki semmit nem tud az Ö dolgokban; maga mihelyt va
lahovaelindulnak vala, mindjárást dolgokat mind jól tudják vala az 
emberek, és ugyan köz hírrel mondják vala ezt rólok: Ismét most 
gyülekeznek a Divánra;) a hol arról végezének, mi módon menne 
Forgács Zsigmond Erdélybe Báthori Gáborra. 

Harmadik gyülésök volt Deregnyön, holott a cardinéllal vé-
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gezék, hogy a hajdúk pórokká télessenek, a töröknek meghódolja
nak , avagy deleáltassanak. Ismét: Hogy Homonnai György az er**' 
délyi fejedelemre Bethlen Gáborra menjen , és életének végét érje. 

Negyedik gyülésök Munkácson, hololt ugyan azt végezek, 
hogy semmit ne gondoljon Homonnai György azzal, hogy a várme
gyék a palatínus Mandátumára inquirálnak ellene , és mindenek pnb-
lícae pacis perturbatornak kiáltják, hanem affelől aperlo marté 
ugyan kezdjen hozzá a dologhoz. *) 

(1616. 10. április éjjel égbeli jelenés lön: fejér és vörös.) 
1616. 36. április tájban Szent-Mártonban gyülének ilyen 

gzin alatt: hogy Forgőcs Zsigmond akarna megbékélni Homonnai 
Györgygyei. Az egymás között való harag penig csak comminis-
cálás és simulálás vala e végre gondolván azt, hogy a generális 
felöl a státusok el ne hinnék, hogy faveálná a Homonnai causájának, 
hanem inkább hinnének neki a státusok, és ő is inkább elő mehetne 
Homonnai promoveálásában, mely dolgot az eszes ember, Szabolcs 
és Ugocsa várraegyének vice-ispánja Bogdányi János tréfa örvével 
szemére vete Kassán a generálisnak mondván: ,,A nagyságod jám-
borsága sokat árt minékünk." Azután eszében vévé a sarcasmust 
a generális és igen igyekezék víndícálni, de nem tolálhata módot 
benne. Szent-Mártonbői Szakmarba ménének, és Ruber Györgyöt 
akarák EcSedben kapitányságra vinni, hogy bizhatnának hosüzája az 
erdélyi útban. De nem merek elvinni, mert igen résön vala sok 
coi'íphaeusnak a füle és a szeme. 

A reli(juíákat,papi öltöz'iket,püspök-süvegeket,mylrákat g.a. t. 
ekkor hozák ki tilkon Ecsed várából, melyeket Báthori István Tes-
tamentomában az ecelesiának légált volt. 

1616. 2. máji Homonnai György az ö hadainak — a mint 
mondják — tizenöt ezer forintot küldött zsoldjokra. 

5. máji tájban Miskolcz városa a töröktől való féltökbon el
fut. Két ember nagy summát vesztegetött ^volt el a török adójában, 
nem adhatták meg a summát, fenyegette a török — a volt oka. Az
után nem sok idŐ muIva haza szállának ismétlen. 

7. máji tájban Homonnai György hüsz ezer aranyat ktíld 

Ô Olílaliríís; Vid'é. suprn^ Acta mensis oulül-ris Aiiiii lüJ5. 
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Egerbe a basznak, hogy vélle a török egyöxzen,és hadat bocsásson 
vélle, hogy Erdélybe bémehessen az erdélyi fejedelemségre. A 
török az aranyat örömest elveszi és azt mondja: „Elköltjük örö-
mesl Homonnai György eg sségéért." És noha először még a bu
dai basa is faveálni kezdett volt és commendálni kezdötte volt a 
császárnak Homonnai Györgyöt, mivel Lippát és Jenőt (Talán még 
Váradot is) minden tartományával töröknek Ígérte vata: mindazáltal 
midőn eszébe vötte volna, hogy Homonnai Uádul vajdával Havas
alföldet ismét el akarnák Erdélylyel együtt a császártól foglalni, és 
a békesség és frigy abböl fölbomolván a két császár között nagy 
háború támadna: szándekát éselméjét megváltoztatván , ilyen le
velet külde Bndártíl Homonnai Györgynek, a mint ide alá ihon 
következik. 

Bndai basa levele., melyet külde Homonnai Györgynek 
Anno 1616. 

Mi, vezér Ali basa, Istennek engedelméböl hatalmas és győzhe
tetlen császárunknak a tengeren innen lévő várainak és hadainak, 
ós Bosznán, Tömösváron , Egrön, Kanisán és több várain szerdár-
jS», gondviselője és föhelytartója mostan Budán. 

Tekintetes és Nagyságos, nékünk becsületes vitézlő ur bará-
lunkí Isten áldja kegyelmedet sok jókkal. Ez barátodnak becsületes 
levele jővén (?) Nagyságodnak szerelmes atyámfia, nagy becsületlel 
völtem, és nagyságodnak állapotján s jó egésségben létén igen ör
vendeztem. Engedje Isten, hogy ezután is minden jóban és jó egés
ségben legyen. 

Az Erdélyország felöl ez napokban három izben az erdélyi 
urak közzül le Nagyságodhoz menvén, mostan is olt te Nagysá
goddal lévén, és Erdély felé való indulásra is hogy ők erőltetné
nek— azt írja Nagyságod. Nagyságos uri barátom, és szerelmes 
atyámíia! Becsületes, nemzetes voltotokra és jó híretekre neve
tekre nézvén, nagy eszesen és okosan a dolognak végét meggon
dolván és a barátodnak levelet iralván, valameddig abból a halai* 
mas császárnak engedelme nem leszen és én hozzám becsületes 
parancsolatja nem jö, soha addig helyemből fel nem támadok s ke
lek, és Erdély felé nem indulok. És hogy az erdélyieknek ezönt 

i 
írtad, azt irta nékünk Nagyságod, Mí azért igen örvendeztünk, és a 
Nagyságod Javára töreködtem mindenkor. Mostan bizonyosan Er
délyből és több helyekből hireim jöttek, hogy Nagyságod némely 
embereknek izgatásából ujabban hadnak gyüjléséhex kezdvén és 
Bádul vajda is Bécsbői j'̂ ^agy-Szombatba alá jövén, ö is a had
nak egybegyülésében volna, és Nagyságoddal az együtt való fel
támadásban volt. Hogyha azért a dolog vaíó leszen, szerelmes 
nagyságos ur barátomnak azért irom, hog^ a barátság ellenséggé 
változik: mert a hatalmas és győzhetetlen császárnak akaratja el
len, az önnön maga országira menendÖknek hogy eleit vegyük, 
meghagyattatott és parancsollalollí mei-t ha el nem mennénk, mind 
ez világon, s mind a másikon vétkezett bűnösök lennénk. A sze-
rénl a lörök haddal felkelvén, Erdélyországban szükséges leszen 
hogy titeket megelőzzünk. Akkor aztán az Isten a mint akarja, a le
szen ; de akkor a mely vér kiontalik, és a mely szegénység láb alá 
tapodtatik, azokon leszen bűne és büntetése, a kik abban okok lesz
nek. Nagyságodat minthogy szivem szerént szeretem, azért irlam 
Nagyságioknak ilyen nyilván , mert az Isten akaratja szerént va
ló dolgokat Nagyságodnak im tudtára adlam ; mégis Nagyságodnak 
szerelmes atyjafiához az idvezüll atyádfiához és nemzetedhez való 
szetetetem szerént intem Nagyságodat, hogy a dologiul az előtt va
ló magatok irása szerént szűnjetek meg, és azonképpen a Rádul 
vajdával való tractálástok is szűnjék meg; mert mi ő Nagyságának 
sokféle intéssel való fogadásokat töltünk, de szót nem fogadolt. 
Egynéhány ízben Havasalföldében császárunknak ellenébe ment és 
miképpen jütt ki, ö maga tudja. Isten segilségével mostan, —ugy 
gondolom, hogy halálára fog bemenni. Nagyságodhoz azért ez illik, 
hogy az olyan baratoktul magatokat megvonván, ez dolgot jó órára,és 
ajólsten a mikorra akarja,arra várjatok-shagyjátok. Nagyságodtul 
asért az én levelem vivő ember által, jó és kedves választ várok. 
Isten éliesse egésségben júban Nagyságodat. Dalum Budae 7. maji 
secundum velus dlendarium. Anno 1616. 

Nagyságodnak jó akaró ur barátja: 
Idem qui supra. 

Ez levéllel Homonnai György semmit nem gondol, hanem az 
ő dolgában ugyan proce^áini akar a muakácgi gyűlésekben való la-
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nácsUozások ós végezósek szerem, mivel sok pénzét is szánja vala, 
melyei kordéra eltékozlott vala. 

1616. 14. maji a Duna melléki hajdukot és ráczokot Rádul 
vajda mellé adják, és Bécsből alá jővén Rádul vajda, vele együtt 
Szepességen által jövén , Homonnai Györgyhöz ménének. 

Az ország igen háborog Homonnai György .tanácsán és csele-
kedptin, hogy erővel háborúságot akar ország akaratja ellen tá
masztani. 

Az oláhok és ráczok Rádul vajdához mindenTelől igen 
gyülekeznek. 

1616 . 24. máji Zemplin vármegyének derék gyűlése lön 
Zemplinben. Ebbe a gyűlésbe Homonnai György és Rádul vajda 
nagy haddal ménének; azt intendálják va la , hogy a hadat látván a 
vármegye,megijedne és féllében is axt cselekedné, a mit a Comes-
sök Homonnai György kivan vala , hogy mellette fölüljenek, és 
ötel az erdélyi székbe ültessék. De a nemes vármegye (consensnsa 
lévén a több szomszéd vármegyékkel mindenikkel,) masculé és bá
tor szívvel opponálámagát,noha kevesen volnának a Homonnai ha-

'fá^dához képest. Ebben a gyűlésben Hadul vajda először a császár 
Mandátumát exhibeálá, melyben ö felsége parancsol va la , hogy 
minden vármegyék Rádul vajdát békével bocsátanalí Erdélybe. Erre 
a nemes vármegye azt monda: „Mi az ö fölsége Mandátumát becsül-
jük,és a Mandátum lenora szerént békével bocsátjuk ö Nagyságát*' 
Másodszor azt kiváná Homonnai, hogy Rádul vajda mellett üljenek 
fel és kisérjék el tisztességesen Magyarország határáig, ezt csá
szár urunk jó néven venné a nemes vármegyétől. (Nem mondja va
la , hogy 0 mellette üljenek fel, hogy ÜZ emberek azt vetnék, mint
ába csak tisztességnek okáért akarná Rádul vajdát egy darabon el-
kisérlelni;de ha fölültethetné őket kedvök ellenÍ3,hadai aztán mel
lette és együtt lévén, oda vinné Uényszeritéssel i s , a hová ő akar
ná. Ezt az emberek penig mind értik vala, és ezt a Homonnai nagy 
mély bölcseségót még csak a gyermekek is látják vala.) Ea tracta 
alatt hérom zászló-alja gyalog puskás sereg, Homonnai hada féle, a 
mely kertben a vármegye gyűlése va la , a kertnek kapujába mene 
a zászlókkal, a kaput megállák, és mindenképpen készen valá-
nak. Ezzel a nemes vármegye nem gondolván semmit, replicála és 
-monda: „Nincsen az Ö fölségo Mandatumjában, hogy fölüljünk 

k 
Rádul mellett és l i isér jük, hanem csak a vagyon, hogy békével 
bocsássuk. Azért mi elbocsátjuk, de semmiképpen föl nem ülünk, 
nem is kisérjük. Sőt •—• úgymond — Nagyságodnak is nem tudjuk 
micsoda szandéka,miérl fogadja és larlja Nagyságod a hadat—mos
tan békeségben vagyunk, ellenségünk nincsen."" Erre Homonnai azt 
monda, hogy Rádul vajdát akarja ö elkísértetni; mer t—úgymond 
— vannak oly latrok és tolvajok, hogy a Rádul vajda hadán kap
dosnának és fosztogatnák Őket. Erre a nemes vármegye monda: 
„Kicsoda volna az, a ki azt cselekedné?" Megfelele erre a Rádul 
vajda kapitánya Almádi István, (Mert azt subornáltáh volt, hogy ö 
kezdje el a háborúságot, az urak akaratjából.) és mondá:„Simoni 
György az, ak i azt cselekeszi.^Erre Simoni György monda: „ P r o 
testálok a nemes várraegye elölt, és ebből törvényt várok ti ke
gyelmetektől. Én nem cselekedtem, bizonyítsd meg.*̂ * É3 fölkelvén 
monda: „Menjünk k i , legyen törvény benne." A Rádul vajda kapi
tánya monda :„Csak próbálja vala Simoni Györgynek bátorságát és 
vi tézségét , mivelhogy tártnak vala tőle. De vagy megyünk ki 
vagy nem , de te vagy az Simoni György.^-Monda Simoni György: 
„Nékemmondod-e azt?"Feleloamaz:„Tenékedmondom."Monda Si
moni :„Te vagy az (Istennek tisztessék adassék) ez s ez (k—) fiat És 
kezét a kardra vetvén, ruháját vállára fordítván, (Mert ö neki is in-
structioja vala a vármegyétől , hogy ha föl kell tenni, ugyan föl te-
gyön , és hozzájok bízzon, valami lészen a dolognak exitusa) mon
da: „Ha vitéz ember vagy, jer ki — ha merted — egy kardra.Ugyan 
itt a nemes vármegye elöt l , ezennel választ leszek én tenéked."A 
nemes népeknek is mind fegyver vala ruhájok alatt, hogy ha mit 
akarnak, magokat megoltalmazzák, és ugy disponálták vult a dol
got , hogy ha ő nekiek ott szenvedni kelletik, tehát a kik miatt e s 
nék a dolog, azok se menjenek tovább onnan, hanem velők olt 
maradjanak, és ők is azon lévvel levozzeneli. Eszében vévén a 
dolgot Homonnai, hogy nem cedálna a vármegye, bátorságokat 
látván, nofaa kevésben volnának, zendülésöket is látván, hallván, 
hogy szóval ígérné magát Simoni — törvényre — és nem keltene 
senkinek oda háborúság támasztásáért menni; azt is vévén eszébe, 
hogy ott igyold nem leszen semmi személyválogatás , hanem mind 
húzónak-vonónak egyaránt kezd jutni: hátrább hagyá a dolgot , éa 
csiiapitani kezdé a vármegyét , hogy „ n e háborodjon meg ezöa 
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Itcgyelmeleli, üljön kegyelmetek, minden ember legyen vcszteg-
ségben ós csendességben."IgycsiIapodának le,ég Homonnai György 
RáduUal dobjok-rakad\a elmenének a gyűlésből. 

Midőn Ilomonnai György abban munkálkodik, hogy a várme
gyéket fölültcsse, és azokkal menjen Erdélybe a fejedelem Bethlen 
Gábor ellen, a töröknek is híre lön e dologban,és a budai basa e 
dolog felöl ilyen levelet ira a státusoknak és vitézlő rendnek: 
ili B u d a i b a s a l e v e l e , m e l y e t a s t á t u s o k n a k é s v i 
t é z l ő r e n d n e k k í i lde ez H o m o n n a i é s K á d u l d o l 
g o k f e l ö l . 

Mi, vezér Ali basa , Istennek engedőiméből a hatalmas győz
hetetlen császárnak, a tengeren innen lévő várainak és hadainaki 
és Bosznán, Temesváron, Egren , Kanisán és több várain szer-
dárja , gondviselője és helytartója mostan Budán. 

Becsületes vitézlő kapitány ur barátink, hadnagyok s mind pe-
nig a több vitézök fejenként kik vagytok. Köszönetünk után minden 
hozzánk illendő dologban barátságunkat ajánlván Istentől minden 
jókat kivánok megadatni. 

Továbbá azt akarom kegyelmetek tudására adni, hogy mostan 
az erdélyi fejedelemtől, ós némely helyekből is ily hircink jötté
nek: hogy kegyelmetek helyekből felkelni készülvén, a hatalmas 
és győzhetetlen császárunknak és a s/.ent békességnek, a mi velünk 
való fogadásioknak ellene, Homonnai Györgyöt Erdélybe, Rádul 
vajdát Havasalföldébe valö vitelére akarván, és Lippát a mostani 
fejedelemmel Bethlehem Gáborral megadatni, sŐt a benne való go
noszoknak segétséggel lenni akartok. Ue a kegyelmetekkel való 
fogadásunkra nézvén, ón most is azt el nem hihetem; de hogy ha 
az igaz lészen, a szent békességnek és közlünk való fogadásnak 
ellene, a békességnek li lesztek felbontói, és ennekutánaha valami 
történik, tehát mi vétkesek és bűnösök nem leszünk sem Isten előtt, 
sem az emberek elolt, sem peníg egyéb nemzetségek elölt. És mi-
helyen kegyelmetek ez dologra feltámadand, tehát mindjárt mi is a 
végvárbeliekkel és hadnagyinkkal Erdélyországnak és több orszá
goknak, minthogy a hatalmas győzhetetlen császárunktól parancsol-
grán vagyon , őrizésére és otalmazására, immár meg nem tartózha
tunk , hanem egyenest hadunkkal oda megyünk, és valamint a jó 
J^tfin akarja ugy leszen. De még is intem kegyelmeteket mind fe-
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jenként,hogy senkinek izgatásával ez közöttünk való békességet és 
csendességet fölbontó dolgaitól magatokat mególalma'^zátok , mert 
minket mindenkor ti kegyelmelek javára és segitségóre készen ta
láltok. Isten éltesse fejenként ti kegyelmeteket. DalumBadae, die 
18. maji juxta vetus Calendarium, Anno D. 1616 . 

N o s , ídem quí supra. 

Közönségesen irá ez levelet a basa a státusoknak és vitézlő 
rendnek; mert mivel a praktikás urak bírják vala az országnak majd 
nagyobb részéi , a tiszteket is ők bírják vala: azt véli valaj, hogy az 
ország is velök egyaránt fogná a dolgot , maga az országnak ahoK 
semmi kedve nem vala, sőt igen ellenzi vala; ellenben a békességet 
és frigyet ótalmassza vala, a mint látod ós érted; mert tudja vala^ 
hogy: Dnice nonien pacis, res autem ipsa lenge dulcissíma. 

1616 Lónyaí András kallói kapitány nyolca zászlókat ada ki 
titkon , hogy Homonnai György és Rádul vajda részóre és pártjára 
a kiket ajándékkal megcsalhatnak vala, alája és meliéjök állatná; 
mely dolog 36 maji kinyilatkozék a státusok előtt, ós mindenek 
megutálták és pökik vala cselekedetit, hogy ország házában lak
vön és hites levén , azt cselekedte vala; de semmit nem gon
dola vele. 

Ez idő tájban Homonnai György Vinnai Kristófnak faluit veié 
zállogba tizezer aranyban, és az aranynyol igen ajándékozá vala a 
hajdú kapitányoknak némelyikét, hadnagyokfit, fölegényeket; ne
vezet szerént a szoboszlói kapitánynak Fekete Pélerneli száz aranyot 
ada ajándékon, hogy inkább az ö pártjára vonhatná őket. Fekete 
Péter titkon ugyan oda álla az ajándékért, és a kiket megcsalhata, 
sokakat maga mellé bitete titkon. Immár jószágát vesztegeli Ho-
monnai,a valót a nincsenértzállogosítja,és az árnyókon kapdos. Az 
ország fiai a Homonnai pártjára való hadat nevetségért , a r a n y o 8 
h a d n a k nevezek, mivel Homonnai György aranynyal fizet vala 
mind nekiek: Spem prelio emit , az az reménséget nagy áron volt. 

' 1616. 13 junii haliatik, hogy Fekete Pé ter , ki az elölt a szo
boszlói hajdúk kapitánya volt , húsz zászlóalja haddal, melyet tit
kon Homonnai György számára gyűjtött vala,Iíonyárdratitött,és mi
vel a konyárdi hajdúk melléje nem akarának állani, falujokat reájok 
gyujtá, mind cselódestöl vágta őket. Itt jelenék ki derókkóppen 
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Horaonnai György szándéka, mit forralt soí^szor, imiU-amott valú 
lappangó gyüléselíben, niely szándékát eddig sokképpen boronálla. 
Mikor azért Fekete Péter az ö istentelenségét vakmerő bátorság
gal elkezdette volna Konyárdnál, Petneházi István a jenöl kíipitány, 
ki vigyázásban nem meszaze vala, ezt meghallván., reá ute Fekete 
Péter hadára , erősen, harczola; a több hajdúság is, mely az ország
gal tartja vala a dolgot, reá ére a harczra, és Fekete Pétert igen 
megverek , húsz zászlót nyerének el töle,raaga is nehezen szaloda 
el sebben; mert a ki másnak ás vermet, maga esik belé. 

Ez fundamentumon ez egész felsÖ Magyarországban lévő vi
tézlő rend és a vármegyék megindulnak, és éjjel nappal líomonnai 
Györgyre sietnek mindenfelöl menni—dolgának farka ki tetsaett. 
Először Leleszhez szállának táborba ellene, 

1G16. 18 junii hallá ti k , hogy az erdélyi fejedelem nagy 
szükségtől kénszerittelvén (a Homonnai praklikájálöl, ki mind Lip-
pát, Jenőt, talán még Yáradot is töröknek ígérte volt, csak hogy 
ötét vinnék erdélyi fejedelemségre,) Lippát — a várraegyék először 
protestálván, hogy nem Ö az oka—-a töröknek megadá, a vidrá
nak okos természetét követvén ez dologban. 

üomonnai György megszeppen, és a lengyel had is haza mene 
mellöle, mert csípdesni kezdették vala őket'; reá megyén vala a 
hajdúság,de megérzó a sáfrány illatot, előbb álla, 

A pápa titkon — a mint, mondják köz hírrel — ló teréhben 
pénzt küld lIomonnainak,bogy az elindított persecutiot continuálja. 

Nagy szelídséget kezd Homonnai tettetni, mint verembe eselt 
farkas, és ezzel sepía hal módjára a vizet megzavarván, oly ho
mályt szerze az emberek elméjének, hogy megszabadula a haláltól. 

1616. 20 junii Simoni György a hajdúság közé ment, főem
berek tanácsából, generális kapitányságra. 

,^ 1616. 2. julíi a vármegyéknek Ujhelyben derék gyülésök Lön, 
és országul Öt tirat degradálnak: Homonnai Györgyöt, Kszterházi 
Miklóst, Dóczi Andrást, T̂ ó̂nyai Andrást és Mórilz Mártont. 

Lelesztöl Homonnai jószágáraTerebesre ós Vásárhelyre szál" 
la az ország hada. 

1610. 14 julíi a pártos nrak ellen a generális Kassára ország
gyűlést hirdet, és azt fogadja bitire aa országnak Kassán, hogy 
complanálja a dolgot; ha nem complanálja, tehát azt fogadja, hogy 
Bistál az ország elölt. 
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Akassaigyülósbölaz ország köveiekei bocsát 1) királyunkhoz, 
hogy ótalmazza országát seditiotól, ha él. Ketzer Andrást bocsátá 
eJ az ország és ugy informálá, hogy ugyan maga legyön szemben a 
kírálylyal ö felgégével, és lássa meg ha él o felsége, az országol 
is bizonyosan informálja. Mert azt vélik vala, hogy interregnuinban 
vagyon az ország, azért volna ilyen rút zűrzavar. 2) Lengyel ki
rályhoz, hogy a confoederatiot megtartván, a pártosok mellé hadat 
ne bocsásson. 3) Aly vezér basához, hogy a frigyhez tartsa magát, 
és hadát leszállítsa. 4) Az erdélyi fejedelemhez, hogy az ország a 
frigyet vele megtartja ég mellette lészen, 

1616. 20. Julii tájban Rádul vajda látván, hogy az ország 
Homonnai Györgynek resísfál az Erdélyre és Moldovába való 
menetelben: (Mert Homonnai György erdélyi fejedelemségre, Rádul 
pedig moldvai vajdaságra igyekezik vala.) Lengyelországba mene, 
éa a lengyel király hadai adván néki, onnan mene Moldvába, 

így végczének egymás köí5Ött,hogy Kádul vajda mennjen Mold
vába lengyel haddal, a ráczokkal és oláhokkal, (még balonokis 
voltak vele lengyel ruhában—a mint mondják) és ha Szkcnder basa 
hadát megverheti, tehát aztán Moldvából jöjön Erdélybe , Erdélyt 
is occupálja, és a fejedelmet veszeszsze el. (Kapi András beszélé 
meg ez titkos tanácsol egy utón.) Ha az idő azlán nem engedné a 
hidegség mialt — kogy télre maradna a dolog—tehát Rádul minden 
hadait telepítené meg Erdélyben és lelelne olt. Tavaszra kelveaztán 
ö Erdélyből indulna reánk hadaival,és ha ki opponálná magát nékik, 
mindjárást opprimálnák. lm látod, hogy elég bölesen vetik meg 
emberi okosság szerénl; sed non est consilium adversus domínum. 

1616. 4. augus.li hallalik, hogy Rádul vajda és Koreczkí 
hercjeg (lengyel, nagyságos ürez, Podolía felé vagypJThagy jószá
ga) megverték Szkender basa hadál Moldvában. 

Szkender basa hadát megüjitja, és megsaaporitja, az erdélyi 
fejedelemnek is ira, hogy segítséget küldene; meri immár minde
neknél nyílván constál vala, hogy az erdélyi fejedelemnek is szin
tén olyan ellensége volnának mint szinten a töröknek, és hogy a tö
rök meggyőzetvén, mindjárt a fejedelmen lennének. A fejedelem 
gondolkodók a Szkender basa kívánságán, és in tali casu, a nagy 
SfSfik é̂glől kéuszeriltetyén reá bajla, meggondolván mint bölcs, 
okos 5 eszes ember, hogy: Uníta virlus fojlius ibit; arról is gondol-
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kodván: lii tudja, talán idÖ jcirlábnn nélii is kelletnék valami nagy 
szükségében a török segítsége, ótalma, barátsága és jó akaratja, 
és Török István kapitányjűt öl száz kopjás rníígávol Szkenderbaso mol-
lé.bocsátá segítségül. Elég nehéz vala , de Istenre bizta az evenlnst. 

A Szkender tóboróban a hadak beérkezvén, xi harczhoz ké-
szüle, és badait a harczoláshoz elrendelé. A magyarok az első 
harczot megkérek Szkender basától, és megengedó, imez okokra 
nézve: Először, hogy hadd látná meg a magyaroknak forgolódáso-
kat, és ba vitézek-e a magyarok. Másodszor, hogy látná meg azt is, 
ha hívek; mert tcrt is vala , hogy talán valami correspondentlájok 
volna titkon RáduUal, Harmadszor azt is gondola, hogy jobb a magyar 
hulljon fogyjon az első harczon (abban neki semmi kára nem lészen) 
mint a lörök veszs^en. A magyarok azért elkezdek a hnrczot. Elő
ször azt kivánták,hogy a ki kereszlyén,félre álljon, senki nem bánt
ja ; a ki magyar, az is léire álljon. Azután megsivalkodván, a derék 
lengyel kopjás hadnak öklelének Öt szá?.an, a mely seregben áll 
vala a derék crö, és a melyhez leginkább bíznak VÍJIS, és ugy meg 
gázolá az öt sz.áz magyar kopjás a Rádul és Koreczki derék kopjás 
hadát, tétova szaggatván, űzvén, vágván, hogy a török ugyan reá 
bámul vala, álmélkodik és csudálkozik \ala rnjla. Melyet a len
gyel hadnak kétfelöl való szárnya látván, megfutamék, rajta a de
rék nyugodt erfivel lévő lörök tatár hadak, és oly szörnyen levágák 
ökel és megadák nekiek a kölcsönt, hogy tiUö-fúllÖ szalada el ben-
íibk^—megemlegethetik.Ily könnyen szakaszlá el Isten a hálót, 
Szkender basa TÖrök Istvánt nagyságos úrrá teszi. 

1616. 10. augusti tájban Ketzer András, kit az ország 
Kassáról a császárhoz külde, Prágából haza jőve, és az országnak 
azt monda, hogy szemben volt a császárral, és ugy resolváU, hogy 
nem volt hírével és nem tudla Homonnoi szándékát, 
; Midőn a Rádul hadát sv.örnyen levágák Moldvában, t'ij hírt köl
tenek, és igen hirdetik vala Míigyarországban, hogy a prédán nem 
nlkhattak meg a magyarok a tatárral és törökkel, és mind levágták 
a törökök és talárok a magyarokat. Ezzel az erdélyi fejedelmet 
.Mtarják vala ismét az országgal meggyülöllelni, és gyanússá tenni, 
hogy neki ne higyjen az ország. 

1616. 19. aug. tájban a császárnak ö felségének missiUs 
Mandalumi érkeznek, a melyekben parancsol minden vármogyék-
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nek, hogy ezulán országgyűlését no merjenek tenni, ós közönsé
gesen ne confluáljanak ö felsége híre nélkül. Mint fórjen immár a 
kél dolog öszsze, a Ketzer András által való resolutio és ez Man
dátum continentiája, a kárki is általláthatja. Láták az eszes embe
rek, és ugyan jó módot mutata Isten nékik a megmaradásra; mert 
ugy rendelek azután a vármegyék gyűlése napjait egy consensus-
ból, hogy egyik vármegye gyűlése meglévén, a szomszéd várme
gye gyűlésére reá érkezhetnének a residentiás és portionatus főem
berek, és elméjeket egymásnak érivén , egy lineán tudnának járni 
pro conservatione Patriae. 

(A kinek a császár missilis Mandátumának páriája vagyon, ilt 
inseráltassék.) 

1616. 22. septembrís a generális Forgács Zsigmond Sáros-
Patakra megyén Rákóczi Györgyhöz jó akaratból képlak látogatás
nak okáért. y\z ár becsülettel és jóakarattal fogadá, és tisztessé
gesen gazdálkodék. Annakután-i beszédbe eredvén a generális az 
úrral, monda: „Kegyelmedet, öcsém uram, igen kérem, hogy ne fá-
veáljon kegyelmed ez Simoni Györgynek, (ki a sáros-pataki ka-, 
pitánságot mily hasznosan, vitézül és jó hírrel névvel viselte Básta 
György latorságakor, ez darab föld jól tudja) sőt—jóakaratomból 
mondom kegyelmednek—ugyan ne tartsa kegyelmed maga mellett 
udvarában és fizetésén. Mert Simoni Györgyre sok panasz vagyon 
ő felsége császár urunknál. (Bizony elhiszem,hogy sokszor panasz-
lotlák meg a Tokaj várában való éhségöketa németek császár urunk
nak, melyre Simoni György juttatta volt serény gyorsaságával és 
vitézségével; hogy továbbá sáros-palakot is ö tartotta meg Básta 
György elíen.) Tudja pedig kegyelmed, hogy ez sárospataki 
jószág, királyi jószág, noha árendában vagyon. És ha kegyel
med mollette tartja és fáveál neki, igyold kegyelmedre is ne
hézsége leszen ü felségóneíi, és ki tudja mit gondol ő fölsége még a 
jószág felől is. Azért, hogy nagy gondja no érkezzék kegyelmed
nek, jobb hogy elbocsássa kegyelmed Simonit,talál kegyelmed elég 
szolgál."Az ár gondolkodók, és hogy nagyobb harag ne érné, 
gondola, hogy ideig jó helyet adni a szép szinü beszédnek, és helyt 
ada kedve ellen néki, hogy no láttatnék vagy ö felsége boszusá-̂ *^* 
gára tartani, vagy a generális kívánságát poslhabeálni. Mert min
denik nehéz dolog vala. 
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Rádul vajda megvetetvén Moldvában, a császíirhoz felme-
g^yeti; a kitől elbocsáttatott voU,ahoztér meg, és ism^t olt lészen fi
zetése—Lengyelországon mene által 17 septembris tájban. 

1616. "i. octobris Simoni György as! erdélyi fejedelemhez 
mene, és igen kedvesen vévé a fejedelem tőle, fÖhapitánságot ada 
olt is néki. A Simoni hada mindenfelöl igen gyülekezik. 

Fűzi István is az erdélyi fejedelem mellé mene. 
A császár ö felsége 4 octobris tájban pátens Mandátumot 

küld a vármegyékre ismét, hogy mindenek békességben legyenek, 
és hogy minden vármegyék a Mandátumra «xhibitát vesscneli. 

Az erdélyi fejedelem nagy hadat gyűjt 12 octóbr. tájban. 
1616. 30. octobris tájban, midőn Fekete Péter megveretek 

a hajdüktél, láták hogy Szerencsétlen ember volna, ez okáért más 
gonosz embert Gombos Andrást subornálának. Azért Gombos 
András kezd ismét grassálni, hogy Erdélybe menjen a fejedelem 
ellen elöljáróban, és ha succedálna a dolog, léhát a praktikások 
derekasan utána mennének. Mikor azért Gombos grassólna és a 
hajdúságot akarná ismét magához erővel hajtani, a váradi haá és 
Simoni György is az ö hadával vigyázni kijőve, hogy a Gombos 
András latorságát repviraólnák ; nem kaphaták sehol Gombos And-
i-ást, mert bé állott volt előttök hogy reá ne akadnának. Azért a 
váradi had és Simoni György is viszsza térének, és reájok estvé-
ledvén, Simoni György az ö hadával Tárcsán estve megszálla. Gom
bos András estvére kelve az áiltí helyből ulánok mene, és nyel
vet kapván Tárcsára siete, a Simoni György szállását megtité, me
lyet látván Simoni György a házból kétszer kicsapott, és erősen 
megharczoll n latrokkal. Neki felesedvén a sok lator, és a maga 
hada is Simoni Györgyöt meg nem segítvén, a házban a sok lator 
előtt Simoni György béálla; de az ablakokról reá lövÖdözvén , lö
véssel lábáról leejtek, azután megkötöaék, és sebben kötözve 
Szakmarba vivék Dóczi Andrásnak. Igen örüle rajta Dóczi András, 
azt tudja vaIa,hogy immár a derék triumphusra jutott, illudálja,bo3z-
szontja vala , kinozással fenyegeti vala, (maga anélkül is halálod 
sebben vala) és netalán afelől,a mint a közvélekedés vagyon, ugyan 
megkinozlák, maga: Rarccre prostratis sít nobilis ira leönis. 
Pugna suum fínem, cum jacet hostis, habe.t Instant raorientibus 
ursi. MegUala a sebben; testét Déczi András az ebeknek akará ki-

tetletni a várból, ugyan meg is cselekeszi Vala, de felesége inler-
cedála érette, mondván; Ne cselekedje azt kegyelmed, uram, mert 
a mint én Iiallom, igen vitéz ember volt ez, és kár volna ilyen gya
lázatot halála után rajta tenni. A felesége megkérvén a testét, a vár
ban a templom mellett temelteté el ceremónia nélkül. Ezt érdemié 
a jó vitéz ember, a ki hazájának hiven és igazán nagy szükségében 
sokat szolgála — magyar ürtól. 

1616. 7. nov-bris a generális Forgács Zsigmond ismét Szent-
Mártonban gyüle tanácskozni; Simoni halálából és eleséséből jó re
ménységet vévén , Gombos Andrást animálják és nógatják, hogy 
lásson a dologhoz. 8. die Dóczi András Patakra jöve az úrhoz — ité-

^ lem,kémlelni. 
14. 9-bris tájban Gombos András Dést megégeté; kii a fe

jedelem hallván, hadat bocsála ellene, hogy az Erdélyben való me
neteltől arceálják; ha pedig ugyan vakmerőül bő akarna menni. 
Isten segítségéből reprímálnák. 

20. novembrís tájban Gonibos András negyedfél ezer em
berrel elindula, hogy Erdélybe immár ugyan bemenjen. Hírével 
esek a fejedelem hadónak, a kit vigyázni a batár felé kibocsátolt 
volt, és Gombos Andrásra arczczal szemben jövének Désnél. Török 
István és Deli Szava valának a fejedelem hadainak kapitányi. Egy 
malomházban a gyalog puskás hadat lesben beállaták, kit Gombos 
András nem tud vala. A lovas had szemben jöve Gombos András
sal és Sarmasági Zsigmonddal: (mert immár jó reménységben levén, 
nagyságos urat is bocsátottak vala a praktikások a hadba) és elsőb
ben, minthogy mind a két had magyarból áll valai, a prahtlkás urak 
hada a fejedelem hadának azt mondja vala:„Vitózek! álljatok hozzánk 
a fejedelem mellől,és jobban leszen dolgotok." Amazok ismét ázl 
mondják vala :„Senimiképpen nem lehet,jó vitézek; mert hitesek va
gyunk a fejedelmünknek! Inkább azon csudálkOzunk, hogy fejedel
münk senkinek^semmit nem vétvén és magyar is levén, kegyelmé
tek ellene törekedik; inkább hagyjon békét kegyelmetek ez ilyen 
gonosz szándéknak, álljon kegyelmetek is fejedelmünk mellé, 
jobb lészen kegyelmeteknek.*'* Ez ilyen sokáig való tracta után 
viszsza fordula a fejedelem hada, mondván: „ Is ten hozzá
tok, jó vitézek! Menjetek viszsza békével ti is, mit fogyatjuk egy
mást? Hiszem mindnyájan magyarok vagyunk. Jobb ha kegyelme
tek 19 viszsza megyén, és békességbőn élUuk egymással.'^ Ezzel 
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a fejedelem haJa viszsza mene. A had megtérése tilón Gombos 
Andrüs és a többi mondának: „Bizonymegijedtek,azért sietnek el
menni. Jci'tek ulánok, most vagyon immár mddunk a dologban, 
majd szép nyereséggel járunk." Utánok induIánaU és az utolsó mar
taléknak néki sivalkodván,Iövöidözni kezdek, amazok annál inkább 
nyargalnak vala elöUök Dés városa piaczán által. Midőn azért a 
szorosba csalák őket, a hegy és viz közzé, nekik forduln arczczal a 
fejedelem hada: hátul is a malomházból a gyalog puskás had kiüt
vén reájuk» mind elöl mind hátul a szorosban szörnyen lövik vala 
öliet^-ugyan omlanak vala a lövés miá. így kerítek a hálóra őket. 
Látván nagy veszedelmüket, megfutamék a Gombos András hada, ós 
& ki elszaladható elszalada. Sarmasági Zsigmondon két seb esók, 
ki miatt kétszer esett le lováról; el nemhozhalák a harczról, mert 
szoros vala a kapcza, hanem ott érék és elfogák. Ez lön a szép 
Dyereség,amelylyel bíztalak magokat. Nem jó háló előtt halat fogni. 

1616. 28. novembris tájban elunván a békességes fejede
lom a sok tűrést, nagy hadat gyüjte és Tasnádhoz táborba szállá, 
oly intentioval,hogy a sok praktikát reprimálja ós nyakát szakaszsza. 

1616. 30. nov«mbris megszeppennek a praktikások, erő
sen tanácskoznak: mit kellessék cselekedni hogy megzavarták a vi
zel, mint ólalmazzák magokat? Azért in necessitale azt találák fel, 
hogy a király képe szálljon táborba, a vármegyéket ültessék fel, és 
az országköltségeés árnyéka alatt ök maradjanak békévek Addiem 
10 decembris Zemplin vármegyét gyűlésbe hirdetik Zemplinben (a 
többit is az ö szokott székök helyére) száz forint birsággal, és Man
dátumot hoznak a vármegyére, hogy a király képe mellett fölüljön s 
Tokajhoz táborba szálljon. A kormányzók igen urgeálják a dolgot, 
hogy a Mandátum tenora szerént meg kell lenni és fpl kell ülni. Ezt 
hallván Milith Vid, monda :„Hallja meg a becsületes nemes várme
gye szómat!"És silentium lévén,azután igy szóla:„Emlékezzék meg 
a becsületes nemes vármegye róla, hogy midőn ennekelötle Bá-
Ihori Gábor fejedelemmel háború volna, országunknak nagy kárá
val és nemzetségünknek s sok vitézeknek nagy kárával és elfogya-
lásokkal, az országa fejedelemmel és Erdólyorazágával frigyről ós 
szent békességről kezde tractálni, látván a két országnak nagy 
romlását és nemzetségünknek fogyatását; a moly tractára kegyel
metek engemet is elbocsátott volt, és abban a tractábon a frigy 
és ^ szent békesség Erdély és Magyarország között végben meni, 
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és mind a két ország megesküdt egymásnak, kiről hitlevelet is ad
tának egymásnak. Azért ha mi a fejedelemre támadnánk és ellene 
fegyvert fognánk, a frigyeta mi részünkről felbontanók, és igyold 
a mi bitlevelítnket a kopja hegyire csinálnák és ugy hoznák arcz
czal viszsza a mi szemünk köré. Azért lássa kegyelmetek, serio 
deliberáljon kegyelmetek ez dologról". Eat hallván a vármegye, 
ugy deliberála, hogy ők a szent frigyhöx tartják magokat, és a 
fejedelemre nem támadnak. Ezt deliberálván, senki a vármegyék 
közül föl nem üle, és a generálissal tĵ borha a fejedelem ellen nem 
szállá, sőt mindenek aperle megmondok, hogy a fejedelemnek 
igaz ügye vagyon. 

1616.2 dtícembr. tájban a fejedelem Csehit megszállja, ágyú
val löleti, megveszi—Prépostvári Zsigmondot benne megfogok. An-
nakutána Szécsi György intercessiojára negyvenezer forintőri ke
gyeimeze meg neki a fejedelem. 

5 decembr. a generális látván, hogy az ország mellettök nem 
insurgál, Kassáról a palatiniishoz mene föl'postán, szálljon-e táborba, 
vagy ne a fejedelem ellen? Mindenfelé kopnak. 

12 decembr. tájban az erdélyi fejedelem Bethlen Gábor tizen
kétezer magávalDebreczenbe és a körül való falukra szállá; kíván
sága az, hogy Kányái András a kállai kapitány és Dóczi András 
az szakmári kapitány, exíliumba menjenek. A több nrak pedig 
ország törvénye szerént megbüntettessenek: úgymint Ilomonnai 
György, Eszterházi Miklós, Kendi István etc. 

23 decembr. tájban a palatínus Thurzó György meghala, 
24 decembr. negyven napig való iiiduciákat vét az ország 

0 fejedelemmel. 
1616. decemberben Szerencsen a templomon ilyen írás talál

tatik egy papiroson: 
(Ek l éz s í ák : ) 

Kassa, Sepsi, Nagy-Ida, Göncz, Heycze,Szántó, Thalya, Sze
rencs, Szikszó, Zombor, Tarczal, Tokaj, Xur, Lyszka, Tolcsva, 
Bónye, Patak, Üjhely, N. Mihály, Toronya. Ez gpocificált helyek
ben lakozó praedikátorok nevei ez időben : 

Kassai :Pclrus Alvinczi, Sepsi: Emcricus Kovás/nni, N. Idái;, 
Andreas Szikszai, Gönczi: Micbacl Scpyi, Heyczei: Stephannsj 
Kevi,Szántai: GeorgiiisTardi, Thalyai: Job. Hell'op. Szikszai^ Sze-
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rencsi : Joh. Visoly, Szikszói: Ballh. Debrfeczeni, Zömbori: Ptílrus 
Ér sek , Tfirczali: Paulus Szántai, Tokaji: Mich. Srííiyerváráljai, 
Xiiri: Steph. Váradi,Lyszkai: Steph. Miskolcíi, Tolcsvai: PetrusBe-
szerményi, Bényéi: Matthaeiis Sepsl, Pataki: Mich. Suri, Újhelyi: 
MatlhaeusTihameri,N. Mihiilyi: N.N.Tororiyai: ChristophorusDócsi. 

1617.Szécsi György követségen mene a fejedelemhez, és az 
ide íiUal való vármegyék és urak képében kéri a fejedelmet, hogy 
hadait íéritse meg és mennjen viszsza Ei'délybe hac vice, hogy az 
ország ne romoljon a háborúság miatt. A fej delem keresztyéni 
szelídséggel a kérésre meghajla, az országnak javaiért hadait meg-
lérité, és Erdélybe viszsza megyén. Az ország is ayit igéri, hogyha 
többé praktikáinak a fejedelemellen, tehát országul a fejedelem mel
lett lösznek, és ha a szükség ugy kívánja, készek lesznek a fejede
lem mellett az ország hábóritöi ellen fölülni, és ellenek fegyvert venni. 

2 januarii tájban. Ekkor nyere kegyelmet Szécsi György Pre-
postvári Zsigmondnak a fejedelemtől negyvenezer forintéH. 

13 januarii tájban térité meg a fejedelem hadait, a vármegyék 
kérésére és akkor mene viszsza Erdélybe. 

1617. 4 febr. tájban új basa jőve Egerbe, és harmad vagy ne
gyed nap múlva az egri török Palkonyára jőve, hogy az oltvalö 
hajdúkat elrabolja. De vigyázásban levén és Őrizkedvén a hajdúság, 
midőn a kapujuknak üte a török,a sánozból erÖsen mogiövödözék 
őket, és szégyenoel viszsza térének. 

Homonnoi György Pozsonyba megyén. 
1617. 2 5 febr. tájban az egri török a frigy ellen Ónod alá 

jÖve; a kiket kivül kaphata, levágd, a marhát is a melyet kap-
hata, elhajtá. 

1 6 1 7 . 18 tíiaji hallalik meg, hogy MoldöVfiban a lengyelek 
Szkénder basát igen megverték. Szkender basa megverettetvén, ha
dát megűjítja — derék török hadéri ós tatárért külde. 

18 maji Tököli Miklóst eltemétik, kit a« ország igen szán. 
Csiga ételben étették meg—a mint mortdják. Horváth György neVü 
íöszolgájátís együtt ótéték meg urával. Ezt Horváton temetek el. 

1017. 20 junii a végvárakból a drabantok mind kimennek, 
mert másfél esztendeje, hogy egy pénzl sem ftdlanak neklek meg hó-
pénzökben: magok keze munkájával, ós áfáinkon és városokon 
széljel való koldulásokkal táplálták mti^jokat. A generál is M. junií 

) 

Zemplén vármegye gyűlésébe egy levelet kül^e, és a nómés várme
gyét azon kóré, hogy Tokajba és a végvárakba bocsásson fizetett 
gyalogokat és conlinue Űzessen a vármegye a várbeli gyalogok
nak, kik őrizzék a végvárakat, mert közel vágyon a török a szom-
ezédságban, nem hihetni neki, és ki tudja mi történheiik. De a stá
tusok igy resolválának e gyűlésben: Mostan igen kevesen va
gyon itt ben a vármegye; másszor ha felesebben leszünk, ö nagy
ságának választ adunk. t 

Szkender basa ismét xijabban sogitséget kére az erdélyi feje
delemtől a lengyelek ellen, do a fejedelem ós az ország segítséget 
nem ada 25 junii tájban. 
trfjfr 1 6 1 7 . 3 9 junii Ferdinánd a gréczi berezeg csehországi király-
lyá választatok a csehektől, ily conditioval, ha Magyarország is 
acceptálja, •• 

1617. 7 juIii hír juta, hogy Szkender hasa törökkel és tatár^ 
ral szörnyen megverte Moldvában a lengyeleket. - •* 

2 4 juIii a zempliní Comitatusnak ismét gyűlése lön, és a ge
nerális kívánságára ugy resolvála, hogy a vármegye az ö költse-
gÖn a végvárakban fizetett népet nem bocsát és nem tiirl, noha kö
zel a török szomszédság, mert — úgymond, — vagyon az ország
nak jövedelme s tartson abból ö felsége a király. • ' 

26 seplembr. hallatok, hogy a lengyelek megújítván hadokat 
Moldvában a török ellen, ismét harczolni akarnak egymással. De az 
erdélyi fejedelem Bethlen Gábor interponálá magát, mind a két fél
nek igen kedve szerént, quia dubius et anceps erat exitus et éventus 
belli, és bizonyos conditiok alatt megbékélteté a lengyeleket a tö
rökkel. A lengyellel is a fejedelem örök frigyet vele, kiről a len
gyelek hitlevelet adának a fejedelemnek. A törökkel is örökké- ' 
való frigyet vett magának, a hajdúknak és az országnak, é& azt 
mondják, hogy az azelőtti Athname-l«v6let, melyet a boldog emlé
kezetű Bocskai fejedelmünk szerzett volt a császártól, megüjitolta. 
Azt is mondják, hogy a mit Nigron (a német császár követe) tiz 
esztendeig praktikáit a Portán a magyar nemzet ellen, minden le
veleket a török császár az erdélyi fejedelemnek külde. 

1617. 4 octobr. Homonnai György gyalog hadat fogad, nem 
nyughatik. Anx ^ K t fOKüri .lod .anímttb 

14 octobris tájban, amaz hrrie^j lal'ór Gpiiibo^ Andrást, a ki' 
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Simoni Györgyöt iDeglövödÖzvén Tárcsán egy házban,fogva Dóczi 
Andrásnak vivé Szathmárba, a törökök elfogák. Cessanle judicio 
hum^no, non dormilat judiciura divinum. 

27 octobris bollalik, hogy a bécsi püspök Klezol az Atbname-
levclel, melyet a török császár a frigyről a felséges Bocskai István 
urunknak és fejedelmünknek adott volt, megégelé. 

4 novembris a regalisokat kibocsátják, ésdiaelára tiivják Po
zsonyba az országot. 

4 novembr. tájban a Sitva-Torokban harmadik gyűlés lön a 
törökkel, az holott a német commissariusok másodszor is a hatvan 
magyar falukat ugyan oda Ígérik és oda adják a töröknek hogy hö-
doljanak; és azt is urgeálják a németek, hogy a hajdúk pórokká 
tétessenek és minden erÖsségök,palánIijokelvonassék. Forgács Fe-
rencz cardinál ez veszedelmes dologban főcommissarius. 

Ugyan ez idő tájban választák Pethe Lászlót is commissarius-
nak császár ö felsége akaratjából, hogy alá jővén Tasnádon a fe
jedelemmel tracláljon. Ugy gondolkodnak vala a dolog felöl és oly 
szándékkal akarák Pethe László* alá bocsátani, hogy a rejedciemnek 
ide ki Magyarországban ígérnének szakasztva valami jószágot, és 
elhagyván a fejedelemséget, jöne ki Erdélyből, Laknék mint priva-
lus báró az ö jószágában. 

1617 . 2 7 novembr. tájban az erdélyi fejedelem Mármarosba 
jö ,do Pethe László a commíssarius meghalván, semmi tracla nem lön. 
>jt, 5. decembr. Zemplin vármegyének gyűlése lön Zcmpllnben; 

Homonnai György is bémene a gyűlésbe, hogy jelen létében az 
emberek megfélemlenének, és ne mernék megmondani, hogy az or
szág közönségespacificaliojánaklurbatopa. Jelen létében is zeroplini 
esperest Tihaméri Máthó sollicitálá a vármegyét, hogy restituálná 
az varanai templomot, mely violenter occupáltatoU, hogy a bécsi 
paciücatio maradna in vigore. Homonnai György erre azt monda: 
„Igen nem nyughatik ugyan kegyolmetek-Immár egynehányszor jöt
tetek az vármegyére és panaszt töltetek reám és feleségemre; de 
bizony meglátjátok, inquiráltatok ellenetek, és reá hívlak a szent 
Ezékre érette*-. 
*..= Ez 1617. esztendőn az Isten csodálatos nagy bőséget iida min

denben: bor, búza, árpa, zab, borsó, rozs , tenkely, lencse, répa 
n«gy bőséggel termett. Szikszó táján hüsz hordó bort adtak száz 

m 
forinton. Lyszka és Keresztúr táján a bort adták f|. 9. 10. 1 1 . 13. 
1 5 ; a búzának köblil adták néhol dr. 25 . néhol dr. 33 . néhol dr. 4 0 ; 
árpának, zabnak, kölezsnek, majd ugyan semmi bocsi nem volt. E 
bő esztendőnek aszlagai sokáig állának minden helyeken, még csóp-
lÖt sem talált az ember reája; két esztendeig is állolt sok helyen, 
és harmadik esztendőre kelve megmuskásodolt. Ez pedig Isten os
tora lön, mert böcstelenségben tartják vala az Isten ajándékát az 
emberek.Sokan azt mondják vala a bőségért : Ha az Isten minden
kor ily bőséget adna, és csak ilyen ára lenne a búzának, az fejé
ben soha nem is szántanék—úgymond. Azért megboszulá az Isten a 
háládallanságot, és számtalan egereket, muskákat támaszta, melyek 
az asztagokat emésztik vala; a szemül álló bűzát is a muska 
vagy zsuzsok szinte ugy emészti vala, még az búza vermökben is. 
Sőt a mi nagyobb csudára méltó dolog, sok helyben Isten az aszta-
gokban számtalan kígyókat teremt vala mind a Tiszán tul (holott 
a sok kígyókért még az asztagokat is megégetek vala.) s mind a 
Tiszán innen, mind Zemplinben és egyéb helyeken, holott a csép-
lők a sok kígyóktól megirtózván, az adztag cséplését félben hagy
ják vala. Tanulj ember, megbecsülni uz Isten ajándékát és hálaadás
sal ö sz. felségének megköszönni; mert az háládállanság haragra 
indítja az Istent, és könnyű elvenni Istennek —- a mint a példából 
látod — az ö ajándékát; sőt a háládatlanságért a bőség után szük
séget bocsát, mint szintén ez egy bő esztendő után igen szűk két 
esztendőket bocsáta, mind búzából, borbóL Mert a bor is szinte oly 
böcstelenségben vala; néhol arról ísazt mondják vala a háládatlanok: 
Bátor—úgymond—az Isten ennyit ne adott folno, mert ugyan nem 
is tudjuk hova tenni. Tudják vala hova tenni annakutáua 1618 és 
1619 esztendőkben csak leszen vala. Mert 1618 esztendőben oly 
szűk lön a bor mind országul, hogy a hol azelőtt a nagy szőlőkben 
száz hordó bor termett: egy vagy két bordó bor ha termett, ugyan 
sok volt.Ebben a szükségben mindazáltal a lyszkai, bőnyei és tolcs-
vai begyen annyi bort ada Isten, hogy az országnak legnagyobb ré
szében is annyi bor nem lÖtt. Isten a hol akarja a szükségben is adhat. 

1618. Konstánczinápolyban a törökök között pártütés lön a 
császárságért, a megholt császárnak fia és Öcsé közölt. Konstán-
csinápolyban nagy harci lüll, Í* 
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Ország gyűlése Pozsonyban. 
1618. eszlendöben 4 mnHii fölmenvén az ország Poasonyba 

diaetára császár ö felsége hivntaljára, nz ország gyűlését fél esz
tendőnél tovább vontaiák. Ebben a diaetában őfelsége császár urunk 
azt kiváná, hogy ugyan éltében Magyarország koronázza meg az ö 
TeUége öcsét Ferdinándot, a gréczi lierczegel. Okának ezt niondá 
Ö felsége: „Tudjátok— ugymond~jó híveim, magyarok! hogy én 
„ti néktek és or^zágtoknak eíeitül fogván jóakarótok voltam, mostan 
„is javatokat akarom ; és mivel öreg ember vagyok, azt sem tudom 
„mely órában meghalok. Ha pedig ti közöttetek nem disponálok és 
„életemben successort nem választok s nem hagyok, tehát halálom 
„után a successor felől nagy viszszavonás és háború követkézbe^ 
„tik, kiböI li néktek is és órszágtoknak nagy kára és pusztulása 
„követkíszhetik. Hogy azért az ne legyen és az én ti rólatok való 
„atyai gondviselésem megtessék, azt kívánom és azt akarom, hogy 
„az öcsémet Ferdjnándust ez mostani ország gyűlésében válasi^zá-
„tok királyotokká, és boropázzátok meg, hogy ha szintén történik 
„halálomis, legyen mindjárt gondviselője országtoknak". Az ország 

azt feleié, „hogy az ö felsége jóakaratjátjó nevén veszi, 
de ö felsége, éltében nem akar mást uralni, meri az ország ö felsér 
gének hülös, azért ö felsége éltéig máshoz nem kötelez.heli magát 
és hűségét; nem \9 akarja, hanem ö felségét akarja uralni, ö felsé
gének hűséget tartani és az ö felsége regimenével megelégedni; 
járulván ez is okul, hogy gz országigen megromlott, és nem érkez
hetnék el gz ország köt király tartására". A császár sok disputatíQ 
ulán igy replicála: ,,Jó t^even va§ze^ az országnak hozzám való hű-
„S^gét, és a mint az ország akarja, báloir legyen ugy, hogy az qr-
„saá^ éltemig engemet uraljon, az pcgimeR is és a potestas én ná-
„lam legyen, Ferdinánd is éltemig a regimenhez ne nyúljon; de mu-
„tassa meg az ország hozzám ebben jóakaratját, hogy eltávoztat-
„hassa jövendő aagy kárát is, hogy koronázza meg Ferdinándust 
„Magyarország királyának és jövendő successororanak, kire aztán 
„halálom után mindjárást szálljon a régimen és potestas". Erre az 
ország azt feleié nyilváhban szólván és elméjét jobban declarálván, 
„hogy a liberaeleclio ezzel megbáuíalnék". Erről nagy hoszszuide-
iglenvaló disputaliojok lön a praelatusoknak a státusokkal. Továbbá 

f 

a hoszszu idoiglen való dlsputotio után megfogyatkozván költsé-
gökben és megunatkozván a státusok, azt urgeálják való, „hogy a 
miihemU gravameniaa országnak volnának, ő felsége azokat tollálná, 
a violentiákrói láttatna törvényt és mindeniket sopiálná^'". Arra is 
aM feleié, hogy „minden gravareinákat törvény szerént sopiói, és az 
víí>,l©ntiáróI,templomx)kelfo^l'aláisáról,eccIesÍasticusreditusoknakiar 
lervertálásáról törvényt és executiot szoígáltat jövendiö dinetán, 
csak koronázzák meg Ferdinándust.^^ 

Két conditiok alatt mene reá az ország: L^Hogy a regimenhez 
nem nyúl Ferdinánd az imperátor éltéig, 2.) Hogy a rogímen kez-^ 
detin mindeneknek előtte a giavaminákat tollálja. 

Ez diaetának minden actáit írásban veszik a státusok, ott min
deneket megtalál a kegyes olvasó: minemű gravamináí voltak az 
országnak és minemű assecuratoriát adott legyen Ferdínan^ns a^ 
országnak az Ő megkorojiázása elolt, hogy a császár éltéig a ma
gyarországi regimenhez nem nyuí, a régimen elkezdése előtt pedig 
minden gravaminákat tolMl. Hogy mindazáltal ez írásban levő dol
goknak bizonyos voltában ne hótelkedjék senki, némely dolgokat 
itt is inserá,Uíim. *) 

Az ország a gyűlésből a császár ö felsége proposítiojára levél 
áU^l ra;egfelel, és a többi között a grayaminák eligazítása felöl így 
íra a levél végében. 

Praeterea cum plurimis oppressionibus hocce regnum, superio-i 
ribus hisce prneteiitis temporibus, quassatum et afflictum fuerit, de-
fectusque non pauci tam contra Constituliones Viennenses, quam 
et immunitotes Regni irrepseriut, eosquoque toUere dignetur gratiose, 
ut tanto alacríoribus promptioribusque animis, tam benígnam prae-

*) A mik idt kíivetküznek, ÜT, IGlS-ki pozsonyi országgyűlés irományai 
közólt; „ A c t a Diae t . P o s o n " pag. 20—21 és a következő lapo
kon, valamint Katona: „ H i s t ó r i a C r i t i c a R e g u m H u n g á r i á é " 
Toiii. 29 . Stirpis Auslriacao pag. 693 sal, mind feltalíilliató; óa a 
fontosabbakat, r íszlntnémoly apróbb variiínsok, részint a korirónak 
ezekre vonatkozó nem érdekessí'^g nélküli észrevételei tekinteté-
bül liUtam: szükségesnek közloní. 
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sentem vestrae S. ÍVT. proposítionem, quatn alia diaetalin negotia ag-
gredi, Deoquo propilío otnnia, quae dignitatem et authoritatem Ma-
jestalis veslrne cmn perpelua ejasdem immortalilatis laude et honore, 
ac publicum bonum, slatusqne publíci conservationem et libertatéra 
pati'iae cuncernunt, bono modo et ratione tractare atque concludere 
valoant, clemens a Majeslate vestra expectantes responsum. Ejus-
dem-sacratissimae Majestatis veslrae — 

Subditi humillimí et fideleS perpetui; 
Üniversi Status et Ordines Praelatorum, Baronum^Magnatum el 

Nobilium Regni Hungáriáé et Partium ei subjectarum, Posonium ad 
Generalem Diaelam congregati. lúMaMif 

•Rescríptio Sacratissimae Caesar, atqoe Regiae Majestatis ad 
respoQSum Statuum et Ordinam Regni die 29. martii 

Assecuralio Caesareao Majestatis de gravaminibus toltendís, 
Malhias,Divina faventeclomentia electus Rom. Imperátor. Re-

verendiss. Reverendi, Ilonorabiies, Speclabiles, Magniűci, Egregii 
el Nobiles, Pi-udentes ilem ac Circumspecti fideles nobis dilecli! Ea, 
quae fídelitates vestrae ad prímám nostram propositionem per seré-
nissimum Ferdinandum Regem Bohemiae palruelem et Glium noslrum 
charissimum, vobis nuper tempore inchoationis Diaetae exhiberi 
jussimus scpipto, 37. labenlis mensis martii nobis representari volu-
erunt, per proprium ad uos deslinalum cursorem inteliexiraus, et 
propensam quidem obsequendi proroptitudinem, quam luculenter erga 
Majeslalem nostram coatestanlur, magnopere probamus. Porro rem 
Íp(;8m quod adtinet:Etsi omnino nobis persvasumfuisset, vos citra 
tongiorcni moram vei dirficultatem cum deputatis nostris commíssa-
riis et cousiliariis primarüs tractationem inotituturos, et omnia pro 
voto nostro et communis Reipublicae commodo ad optatum ünem 
perduclur^s fuisse: intelügimus lamen ex eodem scripto, nomine 
vestro exhibito, paternae nostrae sollicitudinis optimaeque intenlio-
nis, nondum eura quem sperabamus effectum subsecutum, quin po-
tius aequissímis postulatis nostris podtpositis,id, qjod rationi omníum-
que gentium consvetudini consentaneum est, vos ín dubium pene 
vocare vellej Cum tamen et recentia, et ántiqua tum nodtrae tum prae-

decessorum nostrorum Hungáriáé Kegura coronationis exempla, quií 
hac in parte ordo observandus sit,clare demonstrent, quemadmodum 
ex Regalibus quoque nostris, quae nos ad diaetara banc celebrandam 
causa primario moverit, plenius inteUexeritis. Meminimus uíique tem
pore coronationis nostrae in quam nos sententiamresoiverímus, neque 
necessximfuít id nobis in memóriám revocare, quori constanter tuerí 
nunquam nobis non fűit propositum. Postquam verő slatuto ilJo de 
pialatini persona, nequaquam verő de tractalionosuccessoris cavelur, 
ndeoqueutpriorem Ministri, quamDomínirationem habeamus, neuti-
quam nos stringere posse, ipsimet intelligetis, omnino superfluura 
judicamus, quod constitutionis hujus nos admonendoscensueritis.Cae-
terum quod si paternae jiíTectionis, curae atque sollicitudinis nostrae, 
oumiumque eorum, quae in propositione nostra plenius deducta sünt, 
eam, quam a vobis clementer expectamus rationem, accurate habueri- ' 
tis,omnino contidimus supremaeautlioritatis nostrae praeeminentiam 
convenientem apud vos locum habituram, et justissimo hac in parte 
desiderio nostro, quod Regni islius ulilitatera primario concernít, ob-
sequenti vos quoque studio responsuros esse- Quibus fcliciter con-
feclis, sub verbo nostro Regio seouros vos esse volumiis, subito et 
ante omnia de palatino creando et gravaminibus complanandis per 
serenissimum Regem Ferdinandum, fílium et patruelem nostrum et 
adhaeccomitia deputatum commissarium noslrum una vobiscum trac-
tatum, rectificatum et resolutum iri, posteaquam nimírum is propo-
Sitiones more anliqno etconsveto publicaverít, in deeursu reliquo-
rum Traclatuum, publica negolia concernentium etiam gravamina 
pari passu coraplanabuntur. Atque in his omnibus plene conűdimus, 
vestrasque fídelitates denuo clementer requirimus, ne ulteriores eas-̂  
quG non necessarias circa hoc negotium nioras neclatis, quin potius ita 
vos benignae voluntati nostrae accommodet!s,uti fideles et Reipub. 
amantesStatus etOrdines decet, quod gratia nostra Caesíír. Regiaque, 
quam conjunctim singulatimque vobis oiferímus, benigueagnituri su-
mus. Caetera, si quae occurrentg a fidelibus íioslris Reverendissimo in 
Chrislo patre, Dominó Melchiore Sac. Rom. Eccl. Praesbytero, Cardi-
nale Kleselio Episcopo Viennensi et Novae Civilatis, consilii nostrl 
secreti Dlrcctore, reliquisque consíliariis nostris secretis, quibns in 
hoc negotio vobiscum tractando plenipoLentiam dedimus, uberius 
intelligetis. Dátum in Civitate noglra Vienna, die 38. martii, anno 
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161S. Regnorutn nostrorum Romanorum pexto, Hungar. 10. Bohe-
miae verő septimo. 

Erre a császár levelére megfelele a nemes ország, és megkö-
szöné ö felségéneli, hogy a gravaminák eligazítását mogigéré Ö fel
sége, ezt írván: „Fideles Status etOrdínes primum et ante omnia pro 
paterna cura et soUicitudine, qua ad bonum Hegni et lideliumsuorum 
Regnicolanim semper intenta fuií, ne scilicet in periculum et diffi-
cultates varias, quibus tempore interregni cenfliclari Regna solent, 
Status et Ordines involvantur, de successore benigue et tempestive 
prospicere intendit, eosdemque de electione palatini subilo et ante 
omnla fienda et gravaminibus coinplanandis benigne assecurat, gra-
lias quam maxiraas agunt". 

Továbbá supplicála az ország ö felségének imez dolgokért: 
1.) Hogy a király választásában eleitől fogván való szabadsá

gokat a státusoknak ö felsége illibate et firme tartsa meg, és bizonyos 
artÍcul«ssalconfipmáljameg,hogy :,,R égis ele c t io ex mera e t j i -
be ra S t a l u u m e t O r d i n u m R e g n i e l ec t i one prof ic i sca lur" . 

3.) Hogy illendő személyeket nevezzen ö felsége a palatínus 
választásra, és nevöket Judex Curiae uram kezébe adja, a követ
kezendő király választása előtt, kik k5zül mindjárást palatínus válasz-
tassék, cum plena aulhoritate. 

3.) Hogy a gravaminák complánálása fe!öl assecurálja, bogy 
a következendő király és palatínus választása után, mind egyéb 
tractálások előtt eligazítja a gravaminákat. 

Ez kívánságokra a commissaríusok, cardinalisKlezelius, Ilanz 
von Molavd, Ludovicas von Ulm, felelének meg. De csak a második 
dolgot engedek meg, a többit nem. 

1618. die 9. april. a német commissaríusok közül Molárd ég 
Ludovicus ab Ulm, az urak és az ország közé küldetvén. Kiesel car-
dinál kívánta azt, hogy nyilvábban declárálná magát az ország, liogy 
ha 5 felsége reá menvén az országtól proponált punctumokra és con-
dítíokra: ugyan Ferdinánd csehek királyát akarják-ó választani kirá
lyoknak? Azután azok elmenvén és az ország is az uraktól helyekre 
menvén, sok disputálások után ezt izenlék az uraknak: ,,Ha ö fel-
„ségök reá menvén, és az országtól beadott utolsó scriptuma sze-
„rént a Diplomát és Assecuratoriál minden változás nélkül a ne-
„mes országnak megadják, az ország is procedál ad electionem 
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„regis Ferdinandi". Tetszett az uraknak is ez izeneí, és eztizentók 
a commissariusoknak. 

Nuncium Domínornm Regn ico Ia rumadCommiss . Sa-
era t i ss imae Caesar. Regiaeque MajQ,3tatis ore tenus re tule
n i nt in huncmodum, hungar i co id íomato , 9 die ápr i l i s ; 

„Sí sua Majestas Caesar. Diploma etSerenissimus Rex Ferdi-
nandusjuxta Statuum et Ordinum Regni postremo exhibítura scriptum, 
Assecuralionem Statibus et Ordinibus absque omní immutatíone de-
derint. Status et Ordines etíam procedent ad electionem regis 
Ferdinandi". 

Az országnak utolszor beadott scripluma szerént Kiesel car-
dínál hozott 21 april. ö felségétől egy diplomái;, melyet az ország 
nem szeretett. Ezen diplomát 23. april. olvasták meg az ország előtt, 
kit semmiképpen az ország nem acceplátt, hanem azután az urak és 
az ország a plenipotentiarius urakkal való sok disputálások után 26. 
april. azeleclíon így alkudtanak meg. 

A király választásának módja. 
„Ad noslram benignam requisitionem el paternam reeomménda'-

lionem serenissimum PrincipemD. Ferdinandum, Bohemiae Regem, 
Sacri Romani Imperíi Elcctorem, Archiducem Austriae ect. patru-
elem et filíum nostrum charissimum ob excellenles et heroicas, qui
bus pollel animi íngeníique dotes, universi Status el Ordines post 
plures tractatus, juxta anliquam consvetudineui et libertatém eorun-
dem semper observatamin Dominum el Regem ipsorum,paribu9 vo-
tis unanimíque consensii rite elegerunt, proclamarunt, invocatoque 
demum Numinis Divíni auxillo feliciter coronaverunt. 

Ezután irtanak conditiokal, melyekről ő felségétől Ferdinánd 
xirunktól Assecuratoriát kívánlak. Azoknak disputálása tartóit egy 
hétig, kiváltképpen a templomok felöl volt a vesződés; végre bead
ták 6. roaji ő felségének. Ő felsége resolválta magát, és a resolu-
tiot kiadta die 9. mensis maji. A condítioknak disputálása közt, né
minemű dolog az országnak nemlelszell, melyről protestáltak coram 
Judice Curiae, és ki is vöttéka proteslaliot, mely igy következik:*) 

*; Ezen „Protestatiot** lásd Katona 2£—10 kol* pag, 734. A calho-
licusokét ugyan ott pag. 737. 

la* 
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1618. martiusban ismét húsz esztendeig való frigyet vét az 
ország a török császárral Pozsonyban, az ország gyűlésében levő 
követe által. 

Az orsziág gyűl sébon a hajdúkat az ö szabadságokban meg
hagyják, minekutána a török császár követe előtt az ö privilegio-
mokat producálák, melyet a felséges Bocskai István fejedelmünk 
conferált nekiek, a török császár engedelméböl. 

10. április a hir eljuta Magyarországba, hogy a lengyel királyt 
szörnyen megverték a muszkák; csak balon 12,000 veszött oda a 
mint mondják, kik lengyel ruhában militáltanak. A király harmad fél
száz magával jött haza. 

9. majíKendi IstvánnakBáthori GúbornóvalBódogkö be n *) 
mennyegzöi lakodalmok leve. Eleget csudálált ezt az emberek, hogy 
Kendi István Báthori Gábornak árulója volt, és halála utána felesége 
mégis hozzája mene. 

16. maji Forgács Zsigmond palatínussá tétetik. 
1618. 18, maji Ferdinandus II. magyarországi királyságra 

választatik. 
21,junii meghalljuk, hogy a csehek a religio oltalmazásáért 

feltámadlanak, és Prágában a császár consiliariusiban ugyan a csá
szár házában a tanácsháznak ablakán harmadik conlignatioról hár
mat alá vetötlenelí. Az egyik megholt, másiknak keze törött el, har
madik igen megsérült. Szlavala volt egyiknek neve. 

A csehországi urak, ez meglévén, öszvc esküsznek, táborban 
szállanak pro libertate religionis et patriae, a jesuitákat pedig mind 
exiliumba ktildé és kergeté az ország. Malhias gróf a Thurn gond
viselő a cseh keresztyének hadában. Ez meglévén, minden orszá
gokba a csehek legátusokat küldenek a keresztyén fejedelmekhez, 
hogy nem valami ambitioíöl indittalván cselekedték, hanem az Isten
hez és az igazreligiohoz való zelusböl. 

2. Julii a magyarországi stáíusok ilyen condiliok alatt Ferdinan-
dúst megUoronázák, hogy Assecuratoriátada az országnak. i.)Hogy 
a császár éltében a Magyarország regimenéhez nem nyúl. 2.) Hogy 

-..») Ma Boldogkü-Váröljaí. 
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az Ö felsége halála ulán midőn a regimenhez akarna nyúlni, addig 
hozza nem nyúl, hanem először is a gravaminákat tollálja. 

A Ferdinánd Assccuraloriájának páriája. *) M 

Ordo Goronationis Regiae Majestatis. 
Ad portás templl cathedralis S. Martini, ne tumultuarie vulgus 

el plebs irniat, ordinantur Magnifici Domini Nicolaus Forgács et Joan-
nes Pogrányi,itemEgregii Stephanus Herencséni et Nicolaus Csehi; 
cenlum darabantbi seu satrapae ot cenlum muskaterii circa tem-
plum in coemeterio pro cnstodia ordinandi et constituendi sünt. 

Hóra quinta matutina ipso die coronationis adhospitium domini 
palalini infrascripti domini regnicolae convenient, ac ad levandam 
et deportandam coronam etaliaclenodia procoronatione necessaria, 
in arcéra profisiscentur. 

Domini conservatores coronae, Dominus Petrus Révai et Ste
phanus PáIffi,Dominus Demetrius Náprágyi Archieppus Colocensis, 
Dominus Demetrius Domitrovith Episcopus Zagrabiensis, Dominus 
Franciscus de Battyán Agazonum Magister, Dominus Andreas Dóczi 
cubiculariorum Magister, Dominus Georgins lloraonnai Pincernarum 
Magisler, Dominus Stanizlaus Thurzó, Dominus Apponyi, Dominus 
Melchior Alaghi, Dominus Nicolaus Eszterhás, Dominus Christopho-
rus Erdödi, Dominus Comes a Zrinio, Dominus Comes Emericus 
Thurzó, Dominus Georgms Szécsy, Dominus Sigisraundus Rákóczi, 
Dominus Paulus Rákóczi, Dominus Casparas lUyésházy, Dominus 
Stephanus Vesseléni, Dominus MichaelKárolyi, Dominus Caspar Hor
váth de Veghla, Dominus Sigismundus Prépostvári, Dominus Bene-
dictűs Pákai, Personalis Praesentiae, Dominus Nicolaus Dallos nun-
cius CnpituliStrigonionsis, Dominus Balthasar Napolyi Praeposilus 
Major ecclesiae Zagrabiensis; Dominus Balthasar Parhachich, Do-/ 
minus Moyses Csáki, Dominus Joannes Sándor, Dominus Franciscus 
Zthrucz, Dominus Marlinus Révai, Domiuus Martinus Szerdahelyi, 
Dominus Franciscus Szántóházy, Dominus Martinus Horváth, Do
minus nuncius Civitalis Cassoviensis. • . 

Thronum pro Regia Majestate in summo templo, loco idoneo 

*) Lásd „Coi-pus Jui'is ílungarici*' Tyrnaviae MDCCU. pag. 708—711, 
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et congveto erigendam curare debet Camera, Injutigendum ppoinde 
Camerae Officialibus, ut — 

In Sacristia altsre praeparelur etornelur, io quo corona el cle-
nodia collocentur. 

Majestas Regia deligal aliquüs cum clavi seralurae coronae 
sívé cistae ferreae, ubi reconditur corona, ut praeacntibus iis Do-
Hiini conservatores illára excipiant et dedacant. 

Regis currus sít, cui ímponütUL' cista coronae cum clenodüs. 
Ex magnatuni numero quatuor personae constituendae, quao 

cislam coronae et clenodiorum tollant, et ex turri ubi asservatur, ad 
currum defei'ant, eandemque rursum ad gradus coemeterii sublatam 
ex curru cistam deportenl in sacristiam. Norainentur aulem Dominus 
Comes Chrislophorus Erdödi, Sigisraundus Rákóczi, Michiiel Káro
lyi et Sigismundus Fröpostvári. 

Levata corona deducelup in curru Regis ad sacrisliam eccle-
siae S. Marlini. Blensa ad parlem altaris summi praeparanda, ui)Í pa-
ludamentum Regis el alia indumenla ponentur. 

Satrapae ex numero custodam coroaae viginli hungari et vl-
ginti germani, ad latus currus comitabuntur. 

Deportata cista coronae cum clenodüs, et in Sacristiam collo-
cata, vexillla Regnorum decem convoluta ad portám ingressns in 
átrium ad Sacristiam parieti ordinanlur. 

Aá portám atrii Sacristiae casteliani duo, item satraparum ex 
cuslodibus coronae sínt liungari sex et germani sex. 

Deposita corona, Domini Petrus Révai et Stephanus Pálffi cus-
lodes remanebunt penes coronam. 

Reliqui suprascripti Domini comitabuntur palalinum ad regem 
in Aulám. 

Accessum in ascensu ad Sancluarinm in templo majori obser-
vabunt Stephanus Dtíczy, Andreas Jakossyth. 

Gynecaei ordinationem in admissione ad Theatrum in summo 
templo praeparatura, peraget Dominus Stephanus Vesseléni. 

Keserata cista, in qua reposita est corona, paludimentum Re-
gium Dominus Révai vei quem ipse destínaret, exemptum, ad locum 
retro altare május praeparatum,veIo tectum deportabit. Nominat autem 
pro nunc Dominus Révai, Dominum Benedictum Pákai Personalem 
Praesentiae. 

f 183 "" 

Sua Majeslas cómmoda bora movere polorít ex Aula et domo 
residentiae in templum május: censetur bora circiter 6V2Í 1* ^^ 
summum sua Majeslas in puncto horae 7. possil esse in templo. 

Gladium evanginatum Regi praeferet Dominus Baltyáni tanquam 
Agazonum Magister, dum nimirum ex hospitio sua Majestas Regia 
in templum proficiscetur. Idque pedes faciet Dominus Battyáni. 

Antecedet Dominum Battyáni Agazonum Magistrura unus He-
roldus Hungáriáé, vestitus more caduceatorum, cum stylo seu ba-
cillo albo. Camerae incnmbit cura lalis habitus. 

Veuientem Re^em anlecedit Dominus Palatínus, Magnatea 
Regni, Status et Ordines, postquam ingressus in templum, in mo-
dica distantia adlalnssequitur serenissimus Archidux Maxiraiíianus-

Sequuntur d'̂ mum Aulici Regiae Majestatis et Serenissimi Ma-
xi|uiliani Archiducis pro dignitate ordinis cujusque. 

In ingressu Regi obviam ibunt Dominus Bernhardinus ab Her-
menstein Baro, suae Majestatis Marscalchus Aulae, et Dominus Petrus 
Révai, usque ad átrium templi, et suam Majestatera praecedent de-
ducentque in Sacristiam. 

Archidux autem Maximilianus directe in sanctuarium abit ad 
locum praeparalum. 

In ipso ingressu templi dabitur sonus lympani et lubarum; 
dispositis tempestive Musicis in theatro pro ipsis exstructo, durare 
debet clangor tubarum dum sua Majestas pervenerit in Sacristiam, 
et tunc cessare debet. 

Coronam el caetera clenodia cum vexíllis secundum ordinati
onem Dominus Marscalchus et Dominus Révai distribuere debebunt. 

Dominus Révaiét Marschalchus proficiscenturad sanctuarium, 
deducent duos Episcopos, quos Dominus Archiepiscopus Strigoni-
ensis ordinabit ad sacristiam, qui suam Majestatemutrinque comita
buntur ad Aram majorem. 

ExpectabuntsuamMajestatemadlimenjanuaeSacristiaeetegre-
dienti sese adjungent, et una progredientur ordínati Episcopi. 

Ex Sacristia progreesus fiat cum clenodüs et vexillis juxta or
dinationem praescriptam, bini et bini ante Regiam Majestatem, a 
dexlris quinque, a sinistris totidem. Consistent postmodum utrinquo 
ad Ihronum suae Majestatis erecliira; vexiUa sint expansa. ^ 
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€MiÜ-h V e x i l l a p o r t a b u n t ; 
Hungáriáé vexillum D. Nícolaus Eszterhás. 
Dalnialiae „ D. Paulus Comes de Niidasd. . 
Croaliae „ D. Georgius Szécsi. 
Sclavoniae „ D. Comes Christophorus ErdŐdi. 
Ramae „ D. Comes Emericus Thurzó. 

&<i m a Serviae ,, D Comes Georgius a Zrinio. 
Gailiciae „ D. Chrislopborus BínfU. 

w,f„„^y,' Xodomeriae „ D. Sigismundus Rákóczi. 
Cumaniae „ D. Casparus Illyésházi. , 
Bulgária© „ D. Michael Károly. 

Expansa vexilla praeferenles, dum ascensus Qet, clenodia sub-
eequentur, juxla ordinationem per Dominos hungaros factam. 
^iftt *^oronam portabit Dominus Regni Hungáriáé Palatínus. 
• Gladiuni evaginatum Dominus Franciscus de Battyán portabil. 

Sceptrum Dominus Nícolaus, Sclavoniae Banus, de Frangepán, 
Pomum Dominus Georgius HomonnaL 
Gladium S. Stephani in vagina recondilum D. Andreas Ddczi. 
Palüum Dominus Pálffi. 
Crucem aiiream Dominus Stanislaus Tburzó. 
Dominus Petrus Révai cum scipione MagislriCuriaeoí'ficio funi-r. 

gons praeceditjprout in omoibus etíam alüs aclibus pro ofíicio SHÍ?{, 
suae Majestati Regiao adstaro, et procedenti. sicut etiain .cleiiodiis 
Regni anteire debebit. 

Ileroldiis Hungáriáé adstabit Regi ante thronum suae Majes-
tatis, declinans parumper ad dextrum latus, in ima basi. 

Domini Regnicolae clenodia sex porlanles, postquam devene-
rint ad altare summum, lum Episcopi adstantes excípluntex manibus 
ipsorum clenodia, et collocant ad altare summum. 

Quo facto aniecedit Rex ad altare, et genuaneclil supra pulvi-
nar boloserícum, et exosculatur crucem, quara Dominus Archiepis-
copusSlrigoniensisexosculandampraebet. Tale pulvínar Regis auli-
corum est procurare. 

Reliquas occlesiasticas ceremorías in coronatíono Regis con-
svelas peragit et curaturus est Dominus Archiepiscopus Strigoni-
ensis juxta ritumín Pontificali praescripluui. 
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Adveniente tempore, quod indicabitur a clerieis et adstanlibud 
personis ecclesiasticis, pest finitas Litanias, regis babitus ad pectus 
solvitijr, sic ctiam ad brachium dextrum, in loco ad boc designato, 
fíetqe ea per regis supremum Cnbicularium et Dominum Andreám 
Dóczi. Idque pro unctione ölei sacri. 

Posl unclionem adornalur habílu et paludimento Divi Stepha
ni Regis. 

Post ceremonias offícii Missae Iniroitus solenniler decantatas, 
post Epistolam et Graduale Cantatum, gladins S. Slepbaní evaginatus 
manibus Regis per celebrantem in Ponlíficalibus traditur, cum ser-
monibus in Pontificali conlentis: Ut 
Mtutitfti^Accipe g l a d i u m , s a n c t u m m u n u s a D e o , In quo c o n -

c i d e s a d v e r s a r i o s p o p u l i D e i I z r a é l'^ Tunc resumlus gladíus 
et recondilus accingitur regi cum verbis eto. 

Rex evagiuato gladio immotüs trés ictus facit antrorsum et ad-
latéra duo, recondít gladium et íleclit genua. 

Postmodum accedit ad supremum gradum AUaris, ad cornu 
Evángelii, el accepta corona ex manu Archiepiscopi, adverlit so ad. 
Regni Status et Ordines, et quaerit tríbus vicibus iteratis : A k a r j á-
t o k - é ? Respondent: A k a r j u k . Tunc conclamant: V i v á t r e x , 
V i v a t r 6 X! 

Deinde per Archiepiscopum imponitur corona regi flectenti; 
attrectant Episcopi adstantes, praebetur sceplrum et pomum. 

Discingitup rex gladio S. Stephani post coronaiionem, el tra
ditur Dominó Andreáé Dóczi , utpote qui antequoque gestabat ta-
lem gladium. 

Archieppus et caeteri Eppi minislrantes deducunt regem ad 
Altare ad solium regi paratum corona redimifum, sceplrum el po
mum geslantem. 

Cantalur: „ T e D e u m laudamus"" usque ad fmem alternis 
vicibus, tympanis el lubis ac musico cantu. Eodem tempore príma 
vice sit explosio tormenlorum el sciopetorum. h> <„ * J 

Peractis per celebrantem in Pontilicalibus oralionibuset bene-
dictionibus , redit Archieppus celebrans ad cantandum Evangélium ; 
interim sceplrum et pomum a rege eximitur ct assignalur personis, 
quae ea gestarunt, quae etiam acoeptis ejusmodi olt!nodii9,ante BO"^ 
líum regis utrínque consistunt gnslinentes clenodia. 3 
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Cantalo Evahgelil el Credo, deducitar a depulalis Eppis ad 
offerloriiiiD, flectel genua , cffert aliquam quantitatem aur i , exos-
culatur cruoem , quampraebet exosculandara Archieppus. Quo faoto 
rediicitnr ad thronum ab Eppís. ''-

.Sub elevatione clenodia gestantes ante thronum regium ipsa 
clenodia invertunl, ut superior pars torram respiciaí. 

Peracta elevatione erigunlur rursum clenodia a capile, perdu-
cilur Missae officium usquo ad communionem, quo terapore a dao-
bus Eppis deducilur Matlas Regia ad communicandum. 

Ad volunlatem regis aliquis Dnorutn coronam ex capile lol-
lil Modernus Dnus Rex Matbias id muneris dederal Dominó co-
mili Traulhsonio. Collocalur aulem inleriin corona ad inclinatorium 
throni. 

Post communionem Sua Majestasredncitur ad lhronum,praedi-
clis Eppis comitiintibus a lalere. Apponitur rursum corona. 

Moderno Regiae Malii apposuit Dnus a Meggai. 
Finita Missa lotaliter, constiluti cuslodes portae aperire facient 

poriam inferiorem, majorem versus scliolae partém, et üt processio 
per ponlem stratum ad claustrnm. 

Thonias Bosnyák et Caspar Horváth regnicolas dirigent, ut 
ppocedanl sine haesitatione, plebe el vulgo ad partém relegatis. 

Sequuntur vexilliferi decem, bini et bini. 
VexilUferos sequuntur Heroldí. 

Ileroldos sequuntur Dnus Révai et Dnus Hoffmarscalchus Re-
gius , praeferlur clenodium crucis per Dnum Stanislaum Thurzó. 

Pallium gestabit Dnus Slephanus Pálffi. 
GLadium S. Stephani Dnus Andreas Dóczi. 
Pomum Dnus Georgius Homonnai. 
Sceptrum Dnus Ban Regni Sclavoníae. 
Dominus Palatínus sequitur: 
Dominus Battyánl cum ense evagínato immediate ante 

regem. 

B e x p r o c e di t . 

Ad latus regiae Mattis sinistrum Archidux Maximilianus,(iuexi-
guadistantia remanens) sequitur Arcbieppus Strigoniensis eireliqui 
Eppi. Item supremi camerarU Item Regis eC Archiducis aulici. 
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Regis praelorianorum roiiilum Capitaneus Dnus a Mesberg, 
cum nonnullis satrapifi, qui aulicos claudent, procedif. 

Sequuntur post aliquam distantiam Domini aulici suae Mattis 
cquites, quí bursas ex collo pendentes habent, et numismata 
praeparata spargunl. Adjunctos habenl primarios vifos qualuor a 
Dno Battyáni ordinatos, qui irruentem populum amovoant, ne ja-
ctantes pecuniam impediantur in progressu. 

Post aliquam distantiam mediocrem Capitanei praescriplorum 
ducenlorum muscateriorum, qui processionem claudsnt, procedent. 

Jactatur pecunia a cathedrali templo usque ad claustrnm-
Cives in armis utrinque ad latéra pontis ordinabuntur. Injun-

gendum Magistro civium , ne capiant iUi pecuniam. 
Custodes portarum claustri ordinantur ex hungar, duo Magna-

tes: Stephanus Oslrossilfa, Stephanus Pogrányi,Egregii Dániel Esz-
terhás, Stepbanus Soos. 

Thronus in templo in claustro pro rege ex^truendus, in quo 
considens rex in habitu, creal equites auratos gladio S. Stephani, 
quo accinclus esse debet. Clenodia deposita mancant ad thronum, 
prout in summo templo. 

Dnus Palatínus consignaln in calhalogo, serialim prononci-
abitnomina vocandorura in equites auratos. 

In Equites Auratos creandi: 

Sples ac Magci Domni: Comps Georgius a Zrinio 
,1 „ „ Comes Paulus de Nádasd. 

Magn. Dnus Nicolaus Eszterhás, 'V mui 
Dnus Sígismundus Prépostvári. 
Dnus Peírus Forgács. 
Dnus Pelrus Balassa. 
Dnus Caspar Horváth de Veghla. 
Dnus Joannes PálíFy. 
Dnus Casparus lUyésházi. 

Egregii Domini: 
Marlinus Mórilz. 
Stephanus Balog-

,.w. . Sephanus Herencseni. .. M . . .^L 
' . f:|<J 
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^ftwl^sli. R Franciscus Beniczki. 
Joannes Lengyel. 
Joannes Káthai. 

tmf* Stephanus Soos. d Tflp fftítliiijfit 
Caspar Horváth de Vasonkö, 
Nicolaus Csehi. 
Georgius Golgitch. 
Joannes Ki9. 
Joannes Orle. 

Peracla creatione Equitiim Auralor. Maltas Regia egvedietur 
et extra temptum insidet equo, sic etiam caeleri Praelati, Bapo-
nes et A1agnates,eodcmt|iie ordine vexilla et clenodia praereruntiir, 
proiili factum fuerat pedes , et sic progressus extra portaoi Sancti 
IVlichaelís. 

Extra poriam SancU Mlchaelis fit theatnira rubro panno lectutn, 
in tnedio fit thronus seu statio aliquanto eminentior, tecla aureo 
panno; sua Mattas descendens ex equo ascendit in thronum, et 
stans jurát erectis duobus digitis. 

Jurato rege omnes lecto capite adstant. 
Peracto juramento elatis vocibus fit clamor: V i v á t r o x 

H o s t e r , v i v á t ! 
Secundario exploduntur tormenta et sclopela. Interiin sua 

Maltas descendit ex throno el insidet equo, cum comiliva regnico-
larum equítanlium, procedil od collem, et stantibus regnicolis sua 
Matlas procurrit conciíatiori cursu ad summitalem collis, et in 
crucem ictus facit, primo versus orientem unumictum, verso equo 
alinm ictum versus occiientem, tertium versus meridiom , quarlum 
versus septemlrionem. 

Et hoc tempore tertio exploduntur Eormenta ct sciopeta. 
Processio conlinualur oodem ordine equítando ad Arcem. 
Postquam ad Arcem venlum fuorit, Rex secedet in hypo-

caustum praeparalum pro sua Matté. 
Rex in habitu regali coronaredimitus assidet niensae ad pran-

dium, el solus consídet in speciali throno auroo panno obducto. 
Paulo post corouam deponil et in pelvim auraam collocat re

gia Matlas, ot ad sinislram inanum nd cornn mensae ponitur. 
Sessio ad mensam fit sequentt ordine. Ad dextrutn latus se-

^ 

renissimuá Maximilianus; penes serenissimum Archíducem adstat 
mensae praecisor — — — *) et panetarius; praecJsor est Dnus 
Stanislaus Thurzó, Silber-Kamniorcr est Pelrus Balassa, et panela-
rius ComesEmericusThurzíí. A sinistris assidot Cardinalis, penes 
illum Archieppus Strigonien. Palatínus et Archieppus Colocensis. 

Modus prandinm snmendi. 
^e.l 

Ad mensam Suae Regiae Mattis accumbunl: 
Sua Majestas Regia. 
Sereníssimus Archidux Moximiliaims, Illmus et Reverendiss. 

Dnus Melchior S. R. E. Presbyter Cardinalis, Ulmus ac Reveren
diss. dominus Pelrus Pázm;in Arcchieppus Strlgoniensís, Ul
mus comes Slgisniundus Forgács Regni Hungáriáé Palalinus, Ul
mus ac Reverendiss. dnus Demelrius Náprágyi Arcliiepiscopus 
Colocensis. 

Prandenti Suae Malii Regiae ad mensam hí serviunl: Dnus 
Pelrus Réva i , adslabit Regiae Matti scipioue. 

Janitorum Magistri officio fungitur Dnus Melchior Alaghi. 
Dnus Joannes PálíTy manebit a latere Suae Mattis. 
Mantile subniinistrabit Dnus comes Palatínus, a prandío verő 

Dnus Petrus Révai. 
Praescindet Dnus Stanislaus Thurzö. 
Ad pocutura ministrabit Dnus Georgius Homonnai. 
Panetarius Dnus comeri Emericus Thurzó. 
Sercnissimo Archiduci ad mensam ministrabunt: 
Lavacrum porrigit Dnus Georgius Szécsi. 
Mantile porrigit Dnus Sigismundus Préposlvári. 
Pocillator idem Dnus Georgius Szécsi. 
Dno Cardinali Klezelio lavacrum porrigit Dnus Nicolaus For

gács. Pocillator idem. Mantile porrigit Dnus Sigismundus RiiUóczí. 
Dno Archieppo Strigoniensi: 

Lavacrum porrigit Dnus Paulus Ráköczi, pocillator idem. 
Mantile porrigit Caspar Illyesházi. 

*) Itt egy szó olvashatatlan. 
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D o m i n ó F a l a t í n o : 

Lavacrutn pörrigit Dnug Michöel Károly, pocillalor idem. 
Manlile pörrigit Dnus Felrus Forgács. 
Dominó Archieppo Coloconsi: 
Lavacruiu pörrigit Dnus Nicolaus Keglevicti,pociliator idein. 
Mantile pörrigit Dnus Pelrus Keglevich. 
Dapiferoruai Magísler Dnus Paulus Appony. 

« ? i 
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IIIÜJ^IS' 

Cömeg Chrislophorus ErdÖdi. 
„ Georgius a Zrinio. 
„ Paulus de Nádasd. 
„ Casparus Illyésházi. 

Andreas Jakossith. 
Steplianus Lyszthius. 
Sigismundus Rákóczi. 
Christophorus Bánffi. 
Stephanus Nyári. 
Sigismundus Préposlvári. 

„ Nicolaus Dráskovith. 
„ Andreas Zai. 
„ Slephanns Ostrossilh. 

•••í'^í Franciscus Révai. 
„ Petrus Forgács. 

Petrus Bakith. 
Emericus Balassa. 
Joannes Oslrossith. 
Joannes Pogrányi. 
Stephanus Pogrányi. 
Christophorus Gyulaffi. 
Joannes et Chrisloph. Lyszthius 
Nicolaus Keglevich. 
Ladislaus Horváth de Tepla. 
Filii Stephani Csáki duo. 
Joannes Káthai. . ';£•: xv 
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Comes Sigismundus Lónyai. 
„ Martinus Móricz. 
„ Franciscus Ruczet. 
„ Dániel Eszterhás. 
„ Pauius Eszterhás. 
„ Stephanus Soos. 
„ Stephanus Balog. 
.„ Andreas Babíndali. 
„ Joannes Ujfalusi. 
„ Franciscus Káldí. 
,^ Stephanus Bakos. 

Finito prandio Dni Magnales et rognicolae caeter i , qui mi
nistrabant ad mensam suae Mattis, per Dnin Magrm Curiae devo-
centUL' ad prandium. 

His minislrabunt proprii famuli et servilores. 
Cibos suppeditabunt niinistri et servitores Suae Hat l i s , qui 

cibos ex mensa suae Mattis ablatos exceperunt, et alias űat juxta 
praescribendum inodum. 

Status et Ordines verő per Dominum Personalem Pracsentiae 
in peculiarem domum ad prandium invitandi et deducendi erunt. 
Absoluto prandio ante desceasum suae Matlis Regiae ex Arcé co -
rona et reliqua clenodía in locum suum deíerunlur, per priores ad 
id deputatos Dnos Praelatos , Barones, Magnales et Nobiles. 

Heposita corona suam Mattem Regiam Status et Ordines ad 
proprium hospitium comitantur et deducent. 

Faria literarum Suae Mattis Caesar. Intercessionaliam 
penes germanos Ujvárienses Statibus et Ordinibsscripta-

rnm, ac die 10. junii in Diaeta perlectarnm. 
Malhias Dívitia favenlo Cloínehtia electus Rom. Imperátor ele. 

Reverendissimi, Reverendi, Honorabiles, Sples, Magci, Egregil et 
Nobiles, Prudentes item et Circumspecti, fideles syncere dilecü. 
Varias in eo difficultales ver t i , quod germani in praesidíum Ujvá-
riense sínt introducU, illorumque remotionem magnó nisu et com-
muni fidelitalum veslrarum vo(o eíFlagitarí intelUgimus- Caeterum 
si proxime superiorum annorura seriem et exlromít pericula a vici-
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no hosle Regno imminentia penitius introspicere líbeat, dum pax ad-
Imc dubia aUpie incerta fliictuaret, neque satis secura composilionis 
spes effiilgeret, qiiisqiie caeciig rerum aestíraator solliciUidini et 
providentiae noslrae palernae acccplum feret, quod loci illius secu-
rUati, quanlum maximé üeri potuH, opportune tiini temporis consu-
lendum censuerimus. Subsunt eliam mim gravissima ralionum mo-
menta , quominus inde gerinanicum praesidium hoc potíssimum tem-
pore commode educi posse videatur, tum ne graviorem ea res of-
fensamnationi germanicao communem pariat , adeoque Sacr. Rom. 
Imperii aliarumque dilionum vicinarum opem atque sxibsidia diífici-
liora reddat: lum verő ul forlalilio locis atque confinibus hostilibus 
vicino, unde Regni hujus reliquiis haud dubie salug et tranquilílas 
conslat , quam oplime prospiciatur. Neque dubitamus fidelUates quo-
que vestras hac iti parte cum optimae intentionis, tum stipremae 
dignitatis afque authoritaUs nostrae —quam subita illa eductio per-
slringeret^— convenientem rationem habituras esse; quibus vicis-
s im, literis hisce praesenlihus in verbo nostro regio cautum esse 
volumus, tam in confiniis müite praesidiario probe muniendis, quam 
etiam ini 'raefeclis el Gapitaneis iisdem praeüciendis cum deinceps 
modum et ordinem,quem Regni constitutiones et Articuli Viennen-
ses praescribunt, accurale observaíum iri , modo germanos in ü j -
voriensi praesidio pro hac vice relinquant, et supremura Praefectam 
Teuffenpachiuro, (cujus id virtus el praedara merita Regno huiestre-
nue impcnsa cum antecessorum et potissimum parentis sui meritis, 
atque interpositione hac nostra conjuncta, a fidelitatibus sihi vestris 
poUicenlur,) eliam Ín Hungarorum provincialium coetum atque con-
sorlium adsciscant, operám qiioque dafuri,ut quamprimum dictam 
praefecturam, quacunque tandem ratione vacare contigerit, eidem 
himganis juxta supra dictos Articulos Vieunenses subslituatur. 
Graliam nostram Caesaream Regiamque űdelitatos vestrae ut re ip-
sa experiantur, quoliescunque occasio fere l , benigne curaturi su-
mus. Daliim iu Civítate uostra Viennae, die 9. mensis junii, Anno 
Dni 1618 Regnor. Nostrorum Romani 6. Hungáriáé 10. Bohe-

miae 18. 
~foor> l^ "^'r. i.av.i Matbiaa m. p. [̂  nKtni 
t a n s l Ö l S . A Ferdinánd király megkoronázása után a praelalusok 
felette igen megörülének, bíznak vala a Ferdinánd elméjéhez; 
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ugy gondolkodnak va la , hogy ez király idejében vihetnék elÖ im-, 
már az ö szándékokat. Ez okért együtt levén mind a püspökök és 
prépostok, tanácsot tárta az érsek Pázmán Péter , és a tanácsban, 
azt svadeálja vala, hogy immár nem kelt tovább halasztani az eret-
nekök kigyomlálását; mert—úgymond—jobb ha az országot a farka
sok és a rtíkák lakják, hogynem mint az eretnekek. Hogy mindaz
által ne láttatnék praeceptorie praejudicálni, a többit is meg kérdé; 
mi tetszenek ö nektek is? Voxot mondának mindnyájan, és rend
del mind az érsek voxára hajlanak vala. Midőn pedig Pethö Fe-
renczre az jászai püspökre jutott volna a szer , monda: „ lm, jri 
uraim! mind azt mondja kegyelmetek, hogy jobb ha az eretnekek 
lakd helyeit farkasok és rökák lakják; de bizony igen félők azon, 
hogy valamiképpen a mi lakd helyeink ne legyenek farkasoknak 
és rdkáknak barlangivá.'^ Ezt hallván az érsek Pázmán Péter, mon
da : „La a gyermek, la! PethŐ Ferencz mivel álmodozik!*' És mind
nyájan csúfolják és nevetik vala. PethÖ Ferencz ezt hallván és látr 
ván, monda: „Ám meglátjátok jó uraim , mit cselekesztek; de én 
az én eredetemre nézve is nagyságos úri nemből való vagyok, Isten
nek áldásából énnekem szép jószágom is vagyon. Ha mire kel a 
dolog, ugyan leszön énnekem mivel elélnem. De a kiknek saját jó
szága nincsen, akkor válik meg, mint leszen azoknak dolga, ha a 
praebendát az ország elveszi.'* Ezzel a jd tanácscsal semmit sem 
gondolának, és csak álom látásnak vélék a jó tanácsot. 

Ferdinánd az ö koronázásának idején, mind az urakat, a kikel 
az ország nem igen kedvel vala , az ország lisztéire promoveálá: 
Forgács Zsigmondot palatínussá t évé , Dóczi Andrást felsÖ ma
gyarországi generálissá, hogy Kassából gondot viseljen, Homonnai 
Györgyöt Judex Curiaevá, ország bírájává. Eszterházi Miklóst al
só magyarországi király képévé, Alagi Menyhártot consiliariu-
sává otc. 

1613 . 3 3 . julii tájban a csehek megverek a császár hadát. 

Gardinalis Andreáé Klezelii stupenda periidia et captiva-
tio Anno 1618. 

Klezelius sublalus in al tum, ut lapsu gravioro ruat , inaudilo 
suofastu Deo et hominibns önerőse exosus, injurius, tandem et Infi-

13 
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delis factus Imperátori e tRegi suo , a quohonoresamplissimos, opes 
maxinias, dignitatem oitmem quam habitit conseculus est , monar
chiám ab augustissima domo Auslriacorum clandestínís practicis in 
Bavariam transferre conalus, tolies ex termino in terminum dilalü-
rum, nunquam ante hac audita lemporis diulurnitate, sumpluum 
insolita profusione, summa denique cum dlfftcuUate conlinuatorura 
moluum bohemicorum solus author exsUtit; ejus artibus faclum, ut 
boheraici raotus concitarenlur, quibus tanquam instrumento ad ef-
fecluandum suum propositum uleretur. Interea cum Bavaro per li-
leras ullro cilroque agilur , et certe eventu non caruisset, si turbae 
bobemicae electíonem Ferdinandeam octiduum sallem praecessis-
senl. Dici enim nequit, quara exulceralis tunc animis Status et Or-
dines fuerint, usque adeo profecto, ut postulatis suis oiordicitus in-
haerendo, haud príus in electíonem Ferdinandi consensissent, quam 
singulis pro placito a Rege obtentis; unde quantae, Deus boné! 
tu rbae , quantamala, quantae calamitates emersissent! Sed miser-
tus nostri Deus , christiaaoque parcere volens sangvini, consiíium 
Archilophel manifostavit, dissipavit, evertit , síbi soli regiam ele
ctíonem esse reservalam, hoc ipso potenler contestalus. Saxo (uti 
ferunt) Klezelhina isthac perfidia suboltacta, literas ipsius inter-
cepit; inlerceptoi'um integrum fasciculum , nianu Klezeliana propria 
scriptum — quibus cum Ravaro de assequenda Monarchia Europaea 
egerat — Imperátori per fidum horainem transmiltit; quibus cum 
slupore perlectís, perfidiaque inopinata deprehenso: con&Uium cum 
Rege Ferdinaudo, Archiduce Maximiliano, et nuucio Apostolico 
Viennae hoc tempore commoranlibus iniit, quidve de Kleaelio sta-
luendura esse t , serio deliberalur; landemque post multam tracta-
tionem, dispositis prius circa confiscalíonem omniura suorum bono-
rum,(quod in paratis ad 300 ,000 flór. solummodo Viqnnae compertum 
est,) Yenetiis 300 ,000 coronalos ad interessé miserat. 20- julii in 
consilium accersiUis KlezelÍus,producunlur literae ipsius proditoriae. 
An pro suis eas agnosceret, quaerilur? lile non negare, non excu-
salione uti ausus, primus sententiam in caput suum pronunciavít. 
líxprobi'alur ipsi ab ipsismet clemenlissimis alioquin naluraliter be-
nignis Principibus, non sino lachrymis tot , lantovumque benefic o-
rum in unicum ipsum solum coacervatio, quam non fuisset verilus 
lamperüdo decipere. Mox per nunciuin ApostoUcuin purpurea de-
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trahitur cardinalltia ^ aufertur pileus ruber , induitur pallío nigro 
insutus, domum jubelur egredi, Iruditura pierisque occulte, qui eum 
metuebant odioque habuerunt. Rhedae, equis jam junclis , et sexa-
ginta pro tutiori cuslodía equitibus dispositis,imponitur, festinanter-
que Tyropolium in Arcem munitissimam Ambras vocalam captivus 
deducjlur, unde haud egressurus, priusquam extremum quadrantem 
persolverit. Ingens pecuniarum auri et argenti thesaurus confiS-
calur—fit vulgi fabula—nihílquepraetermíttilur, quod ad hujus per-
juri condemnationem videbatur requiri. Georgius Theufel ba 'O, ur-
bis Viennensis locuiutenens, officío adempto ab e o , urbis clavi-
bus privalur. Dioilur aliquot babuisse raagni nomitiiscomplices per-
fídíae conscios ot fautores, quos dies et Deus revelabit. Summa: 
Quem prius numinis lerreni loco venerabantur adorabanique — — 
jam ad infimum detrusum, meritorum meritissimas poenas lulisse ip-
simet judices ajunt et pronunciant, pedibus omnia ejus meritaet be-
neficia, quae uriquam ab ipso fuerunt profecta, foede conculcantes. 
Dalum 2 8 . julii. 

A csehek Bécs alól elmennek, és Fisamennéf a Dunán vísz^ 
sza köilöznek. 

Az imperátor Mathias Primus a hispániai királyhoz küld, hogy 
mint atyjafia legyen segítséggel mind pénzzel s mind haddal. Azt 
íelelé a hispanusok királya; néppel nem lehet, mert mesxsze iakomj 
hanem im emberemet, Conte de Buquoyt bocsátom ö felségéhez, 
ugy tarlsa, mint minden kincsemet és országomnak felét. 

Haza jővén az országgyűléséből Homonnai György, a t e r e -
besi parochiához való földet elfoglalá. 

Item: Alagi Menyhárt a díaetárúl haza jövetele után a paczini 
és karcsai templomokat elfoglalá. 

1618 . Dóczi András az új generális a Nyir-Báthoriakal ször
nyen megdulatá, a kiket a polgárokban és bírákban kaphata, Szak
marba fogva vivé mind feleségestől. 

7. novembris az új generális Dóczi András nagy pompával 
bé megyén Kassába a király-képoségre. Azt kívánta nagy feslum-
r a , hogy az egész hajdusi^g fölüljön mellelte, és ugy kísérjék bé 
Kassára, Ez alatt mindazáltal az ü sok mesterségü praktikájával azt 
intendálja vala, hogy ha a.hajdúságot fölüUethetné, tehát a csá
szár Ferdinánd segítségére küldhetné a csehek ellen. De nem te-

1 3 * 
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.lék kedv© benne, föl nem ülének, bnnem csak a végvárbeliekke! 
kísértete magát Kassába. 

— 11. novembris gróf Thurzó Imre hozza veszi feleségül a 
nagyságos Nyári Pál leányát. 

1618. SO. novembris napkelet felöl nagy rettenetes üstökös 
csillag jö föl, melynek nagy voltán és üstökének széles hoszszu 
voltén, ez egész világ csudálkozik való,, és ugy szollanak vala 
hozzája, hogy az Isten ez világot meg akarja söpreni, mivel mint 
ögy széles és hoszszu szürö söprő az üstöke olyan vala. Egy né
hány napig tarla, azután elenyészek. 

— 14. decembris a császárné aszszony meghala Bécsben. 
1619. 10. januarü tájban Alagi Menyhárthoz legátusokat 

bocsát Zemplin várraegye, kik által kéreti tőle az elfoglaltatott 
paczini és karcsai templomokat, de meg nem adja. 

Kendi István Bodóköben az együgyű keresztyén jobbágyokon 
igen saeviál, nyomorgatja őket, per contemptum eb hitüeknek hív
ja. A maga felesége í& ez idö tájban pápistává lészen, ki annak 
elölte Bálhori Gáborné volt, Palocsai Horváth György leánya. 

— Pozsonyban gyűlést hirdetének, de elbomla, mert in sum-
mo lemplo vérontás esek. Februariusban lön ez dolog. 

•— Szikszón a viz nagy darabon vérré válva fagya meg. 
10. martii tájban Károlyban az erdélyi fejedelem szemben lön 

a generálissal Dóczi Andrással. Igen szépen beszél vala Döczi, azt 
tudja vala, hogy jó madarász ; azonban pedig a bölcs okos fejedelem 
a sípolást mind érti vala, a megvetött hálót tudja és látja vala, a 
sípolásról a madaraknak szovátis állal látja vala, mint ihon eszöd-
ben vehétd. Mert ugyan ezen károlyi gyűlésre Ferdinánd király Ö 
felsége Eszterházi Miklós commissariusát botsáta a tractára az er
délyi fejedelemhez, és kéCfélo jóakaratját mutatja Ferdinánd az 
erdélyi fejedelemhez. Először a felséges nevezetet és titulust meg
adja Ö felségének,Bethlen Gábornak, *) hogy ez jó akaratért ö fel-

•"" «) l i laz tíredíitibenkésűblii irássnl ezen oldaljegyziis taiiíltalik: ,,2tj-i;k 
niarlii 1019. voU a károlyi gyiilós, tlo Bethlen Gúbor oU nem voll, 

^ j ^ . psak conimissariiisi voltak otl, a mint kilátszik az akkori transactio-
h61- A lilulus S c r c n i l a l i s - t a fnj)''rvári gyüK'Sre ugyan 1Ö19 dfe 
10 mensis maji Iiozák inog neki. 
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sége is a fejedelem inkább és könynyefaben consentíálna abban, bogy 
az ország regíraene az új király kezébe adassék az imperátor halála 
ulán. Másodszor az aureum vellust is megltüldik ö felségének, hogy 
az által mint Bálhori Zsigmond fejedelmet és Homonnaí Györgyöt 
hittel kötelezhessék arra, hogy a pápa hitit minden erejével propár 
gálja és ad ultimum usque halitum defendálja. De előtte viselvén a 
fejedelem Bálhori Zsigmond szomorú példáját, leginkább pedig bitit 
íüs vallását, (melyei a szent Bibliának gyakran által olvasásából, és 
ugyan azon Isten igéjének gyakorta való hallgatásából tanult vala) 
hazájához való szeretetit, azt monda keresztyéni emlékezetre és di
cséretes követésre méltó példára: „Nem kell énnekem semmire ez 
az aranyos Örv, mert ón mostan szabad ember vagyok, olt járok és 
nyulászok a holott én akarom; de ha ezt az örvöt az én nyakamban 
vethetnék, kedvem ellen is ott hurczolnának pórázon,a hol nem 
akarnám — vigyétek viszsza a honnét hozatok, énnekem nem kell.'' 
Dóezi András mindazáltal a fejedelemnek azt monda: „Ihon látja 
felséged, mely jó akarattal vagyon Ferdinánd király ö felsége felsé
gedhez, azért felséged is mostani szükségében ne hagyja , hanem 
a csehek ellen bocsásson segítséget felséged." Erre a fejedelem 
azt monda: „lm hadat gyűjtök, és meglátom, mit kelljen cseleked
nem." Dóczi Andrást egy fö lóval minden szerszámoslól megaján-
dékozá—négy ezer forintra becsülék. Eloszolván a gyűlésből, Esz-
terhází Miklós kífakaszlja a mérgét és azt monda, midőn kérdeznék 
mint succedáü a tracta: „Ám egy kis mézes madzagot vonánk ál
tal Bethlen Gábor száján, de bizony nem viszi meszszóre." E szó 
nngy vigyázásra serkenté a fejedelmet. 

1619. 20. martii a felséges II. Mátyás király és császár Bécs
ben meghala. 

— 2. april. hallatik, hogy a lengyel király nagy rovást tölt, 
kétszáz ezer népetakar fogadni a török ellen, és már elkezdette 
a népet gyűjteni. Csak simulált, török volt a nevezetben, de a ke-
resztyénoég volt az ö töröké, a mint a Homonnai harcz bizonyítja. 

12. apr. egy IVanczia követ a portáról kijővén, Erdélybe jö, 
onnan Váraddá, Szakmarba, a hajdúság közé, Tokajba, Regecz-
be, és onnan Kassára megyén 29 április. Igen nagy barátságot mu
tat, de közönséges vélekedés, hogy az országot és a vítéziű ren
det kímlötte. Az idő megmulatja. , _• i.̂ ^ ^j. •,.;.::' • --ty-...',-. .- . 



•198 

. Á végváraltból a fizelÖU katonákat a király segítségére föl-
küldik a csehek ellen, ország hire és akaratja nélkül, kiltben Bu-
quoy sokat oda veszte. 

Az erdélyi fejedelem is hadat kezd kiáltani, és mintha Ferdi
nánd segítségére készülne, ugy simulálá; de a keresztyén országok 
elméjét legaliok által tudja vala , és azok czéijára intendál vala. 
Csehország is a Iiirálysógra hivjavala. 

l .ma j i Tarjáni Dömötör hadat kiáltat Itirály számára ország 
hire és akaratja ellen. 

4. maji tájban a Mansfeldi gróf a csehekhez megyén haddal 
segitségül. 

5. maji a franczia követ viszsza megyén Budára. Kém volt,a«t 
mondják. 

1619 . 9. maji a csehek ujabban a király hadában leváglak 
nyolcz százat. Az érsek-iijváriak, szécséniek Forgács Miklóssal és 
többek is voUak oda , a magyarokban is sokan vészének a harczon 
— a király fizetett népe^—kik ország hire és akaratja nélkül vi
tettek a csebekre. 

Ekkor hallani, hogy a csehek más királyt választottak magok
nak, Fridericus Comes Palatínust. E nagy változás a fejedelmet föl-

' ültette. 
— Májusban országgyűlése celebráltatik Pozsonyban, mely

ben a király ö felsége a palatínus által azt kívánja, hogy az ország 
a regiment és potestast adja ö felsége kezébe. Az ország pedig 
az Assecuratoriájáfaan való condltiot erősen állatja, és azt kívánja, 
hogy personaliter compareáljon a király, és a gravaminákat foga
dása szerént toUálja és törvény szerónt complanálja. A palatínus 
mind azt syadeálja vala , hogy más ídÖre kelljen negolium Relígio-
nis halasztani, de az evangel. státusok nem assentiálnak. 

2 2 . maji hallani, hogy a csehek Morvában Olomaczot és Be-
rint megvöt ték , Carolus a Zerotint, a cardinált és a püspököket 
megfogák. 

1619 . májusnak 29 napja táján a becs-országi nagyságos 
urak , comesek és egyéb státusbeliek, harmincz pecsétekkel meg
pecsételtetett levelet küldenek a vármegyékre, melyben kérik a 
státusokat, hogy a confoederatíot egymás közölt megtartván, segít
séget Ferdinandus mellé ne bocsássanak. -.•:--••- • J J " ' " " 

199 

A levélnek páriája imez. *) 

1619. a palatínus sok delíheralío után a diaelában az ország
nak azt feleli: „Semmiképpen ö felsége a király personaliter jelen 
nem lehel a dinetában: mert — úgymond — ö felségének az impé
rium gyűlésében kell Francfurtumba menni, ós onnan magával 
együtt a császárt is el hozza; hanem — úgymond — engemet ha
gyott personalisnak, hogy praesideáljak.^'- Ezt hallván az ország, 
a palatínusnak azt motidá: ^,Ámbátí)r ugy l egyen , ha ö felségének 
oly nagy szüksége vagyon; deaztkérdjiikna gyságodtul:haplenípo-
lenlíával hagyta e nagyságodat ö felsége V*- Erre azt feleié a pala
tínus, „hogy plenipolentíával hagyta ö felsége, ugy, hogy valamit 
disponól vagy conferál, ratum leszen.^'- Az ország azt monda: 

TSó hát jól vagyon a dolog, tudjuk immár az ország kívánságát 
nao-yságodnak proponálni." 

Junii 16 die hallani, hogy a csehek Bécset megszállották 
Ferdinándra. 

25 . junii a palatínus és a praelatusok Aszalón a csehek ellen 
hadat kiáltanak. 

A díaetából az ország a csehekhez követeket bocsáta : „hogy 
mennének el Bécs alól, és ha paciíicatioröl kellessék tractálni, ugy 
legyön a Iracla; mert az ország azt átalságnak tartja, hogy a koro
nás király szállolt helyben in aresto Iegyen."A csehek az ország 
kívánsáo-a szerént Bécs alól elmenének és Fisamennói a Dunán 
viszsza köUÖzének. 26 . junii hallatik meg ez dolog. 

1619. 6. juUi hallatik, hogy a kozákok a Neszter vize mel
lett a mely várat a török a lengyelek ellen akart csinálni, vízi erő
vel reá merének , ós Szkender basa szeme láttára megégetek: nem 
árihata nekik a vízön. Azután a kozákok a vízön alá ménének, ós 
a frigy ellen nagy rablást és ége tés t tevének a császár birodalmá
ban, kinn a császár a lengyelekre igen niegharaguvék, hogy frí-
gyöt boniának. 

13 Julii Kassának csaknem szintén fele napnyugat felöl 
három órakor dóljest szörnyen raegége. 

"3 Ugy líílszik,korir6nknak nem jutliatott e h:vé\ Iiirtokába, mert kíz^ 
iratiilmn az üresen hagyott hely jnaig lielöUctlen van. 
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Jüliusban a diaetában az ország a palatínusnak proponálja az 
ország gravamináit, és azt kívánja, hogy a király ö felsége Asse-
curatoriájiínak continenliája szerént törvény szerént complánálja, 
Legelsöí):cn ;is pedig azt kívánó,a/í o rszág , hogy a mely templomo
kat és egyházijövedelmeket violenter occupáltak, azokat restituúl-
ja. Erre a palalinüg azt monda:,.Hogy nincsen ö neki arra plenipo-
tentiája." Az ország replicála és azt monda,hogy: „Lám nagyságod az -
elÖtt azt mondotta, hogy cum plenipolentia hagyta nagyságodat ö fel
sége ." Erre azt felelte: „Ne kívánjon az ország tőlem lelkem es-
mereti ellen való dolgot." Az ország ezt hallván, azt monda: 
„Egyátaljában semmire az ország nem megyén , valamíg a templo
mok nem re3tituáltatnak,és a regiment ö felsége kezében semmikép
pen nem adják." Pázmán Péter az érsek azt monda: „Bezzegigen 
fönnyen fogták. —• — — - ^ , — . — — — — — — -.— 
— — — — — —- — — — — Azután az — — urak 
a diaetából egyenként haza oszlanak, elvégezvén magok kőzött, 
hogy a defensiohoz kell nyúlni. 

1619. 14 juUi hallatik, hogy Ferdinánd király az impérium 
gyűlésébe Frankfurtba nem mehet , mert a gyűlés solváltaiotl, 
mivel az imperátor választásban secessio lÖtt az elector püspökök, 
és a secularis electorok között. — Ferdinánd Német-Újhelyié 
megyén. 

1619. 26 . julii tájban Conte do iíuquoy Dampyrhoz me
gyén segítségre Budoviczába a csehek ellen táborával. Ugyan ez 
idö tájban Christianus Anhaltínus princeps a csehek mellé jő se
gítségül., 

I tem; ugyan ekkor 26 . julii tájban derékképpen tractál az 
ország de libertate relígionig, de a praelatusok semmit nem enged
nek. Elvégre mikor a foglalt templomoknak resliluúlását sine rela-
xalione urgeálná az ország, Pázmán Péter az ország instantiájára 
azt feleli a gyűlésben: hogy „semmiképpen ök meg nem adják a 
templomokat, és senki — úgymond — abban nem piszkál." Az or
szág protestál, hogy viszsza vész i , és a palatínustól protostationa-
Hst kíván oz dologról. Igen meg is háborodék az érsek mód nélkül 
való szaván az ország. 

Az ország protestatíoját ide alább megtalálod. 

964 

Pária literarum pleDÍpotentíaliam Sacr. Regiae Mattis Domiao 
Gomiti Regni Palatino, super tractatu Díaetali, medio a Mo-
larth, et HegenmüUer eidemÍD Generáli Consessu Regaicolarum 

exhibitarum "') 

Gravamina SS. et 00. Inclyti Regni Hangár per S R. Mat
tis plentpotentiarium III D Comitem Palatínum R Hungáriáé ante 
omnes alios diaetales tractatus tollenda et eíTectaanda, dia 15. 

jnlii. A 1619. sammatim et breviter extracta =̂-0 

Midőn a palatínus az ö plenipolenlíája szerént a práelaln-
soknak tanácsából az elvött és elfoglalt templomokat semmiképpen 
az evangelicus státus postulatumáranem akará reslítaálni: az evan-
gelícus státus az Ö postulatumában ínhaoreála. Ígérték in genere a 
gravaminák eligazítását, de ín specie a templomok feFöl nem telje
sítek. És mivel sem a császár ö felsége diplomíljábán, sem a Ferdi
nánd ö felsége Assecuratoriájában való ígéretnek semmi helyt és 
effecluálást nem ada és nem tön:ez okáért az evangelicus státus is
mét protestáia a palatínus előtt. A protestatíonalisl is kikéri a pala
tínustól, melynek continentiájai mez. -

Protestatio Statuum Evagelicorum. 
Nos, Comes Sigismundus Forgács de Ghymos, Regni Hungar. 

Palatínus et Judex Cumanorum, necnon Comitaluum Nogradiensis, 
Sárosíensis et de Zabolcs comes, ac serenissimi Princípis et Domini 
Domini Ferdinánd! secundi Dei gratia Hungáriáé, Bohemiae, ecl, 
Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiáé ecl. intimus consilia-
rius, et per Hungáriám Locumtenens. Memor. commendamus tenoro 
praesentium sígnificantes quibns expodít universis: quod Egregii, 
NobilesetPrudentesitem et CircumspectiDoininorum Baronum, Mag-
natum, üomitatuumetLiberar. Regiar. ac Monlanar.Civitatum Status 
GvangeliciNuncii et Legati, die datorum praesejitium coram nobi3 

*^) Lásd: Acla D i a e l á l i a Tosün i e nsi a JíílS. pag. 326—'28. 
**) Lásd: Aota Diae t aUa . Tes. 1618. pag. 333—77. .;M^-L*Í u 
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constituti, per modum solennis Proteslatlonís nobis publice el ma-
nifesle proposuerunt el significaverunt in hunc modum: Qualiter ipgi 
a Principalibus suis ad praesenteni gcneralem Regni Diaetam, per 
Sacram Regiam Majeslateir. Dominum noslrum clemenlissimom uni-
versis Statibus et Ordinibus Regni Hungáriáé, seciindum Diploma 
septemdecim suarum condilionum, Posonü die decimaquinta mensiá 
maji Anno superiori mülesimo sexcenlesimo dccimo octavo emana-
tum, pro feslo sacrosanctaeetindividuae Trinilatis indictara et piib-
licatam, in hanc civitatem liberam Posoniensem, cerlis missí venis-
sent et comparuissenllnslruclionalibus et Credentionalibus. A quo 
quidem tempore in praesentiStatuum et Ordinum Regni Diaela, inter 
reliqiia lotius Regni gravamina, ea quoqu©, quae circa negotium ro-
ligionis Slatibus et Ordinibus evangelicis ab Anno millesimo sexcen
lesimo octavo contra genuinum etsincerum Vieiinensis pacificationis 
arliculi primi sensum subseculumque divi quondam Mathiae luipera-
ioris et Regis, Viennae,die vigesima quinta seplembris Aiino Domini 
millesimo sexcentesimo emanatum ejusdem ArlicuÜ expHcatorium, 
inque Archivis regni approbantibusid pubUcis coustitutionibus anni 
miilesimi sexcentesimi decimi terlü articulo trigesimo tertio,et Anni 
millesimi sexcentesimi decimi oclavi articulo sepluagesimo quínto 
recondjtuni Diploma; itemarliculumpublicarum Regni constitutionum 
anni millesimi sexcentesimi oclavi anle coronationem itidem primum; 
dehinc contra conditionem ujodernaeRegiae Majestalis numero sex-
lain, usumquc rcalem ac pacificum templorum, in quo ab inila pacifi-
calione Viennensi perstitissent; poslremo contra Protestationem eo-

4f rundem coram nobis lum olFicio Jodicatus Curiae fungentibus in prae-
senlía Statuum et Ordinum Regni anno superiori lactam, nostramque 
insuper ac praecipuornm ex stalu romano calholico Dominorum 
Magnatum, super non inferendis StalniEvangelico in negotio religi-
onis molestiis ntque difficultatibus, verbalem Assecurationem, adem-
lione templorum etproventuum parocMalium ejectioneque ministro-
rum verbi divini, quae pliiribus illata essent et commissa in locia iis, 
scripto specifice lenumerata exinbuissent et praesentassent, eaqúe 
0 nobis tanquam plenípolentiario praefaíae Regiae Majestalis loUi el 
levari cum reliquis tolins Regni gravaminibus laliler po9tulassent:ul 
nimirum terapla oppidiset villis ablata iísdem restituerentur, ministri 
verbi Divini suis recoUocarenlur parochiis, proventus itidem eorum 
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parochiales redderentur; et ne in posterum quidpiam praedeclaraloa 
articulos binaque promissa Diplomata sicut sünt perse longe clarissl-
ma et evidentissima, contrario et divergo sensu interpraelari alque 
ita publicam regni et religionis pacem perturbare possit, Articulo 
sanciri et conslitui petiissent: idque nullum aliurain finem, quam ut 
sublatis omnium simultalum causis, quae ex religionis hacténus pro-
manassenl perlurbalione, periculosi etiam el pernitiosi eorundem 
praescinderenlureíFeclus, sicque publicae omniura Statuum et Ordi
num regni concordiae.unioni et amicitiae redinlegrandae consutere-
tur. Qua sola de causa hoc etiam ursi sünt, ut Jesuilae, qui contra 
constitutiones Viennenses et publicas, in Regno collegia sibi fun-
dassenl bonaque possiderent, dissensionesque et odia inter regnico^ 
las clam et palam excitarent, extra Regnum relegarentur. Quia ta-
men status Romano Catholicus potissimum verő Ecclosiaslicus di-
versis et pláne contrariis studiis, praescriptos articulos et bina Di
plomata superius declarata, in aliam et praemisso eorum sensui r e -
pugnanlem sententiam, inque sua tantum commoda et emolumenta 
pertrahere, ac inprímis Diploma non minus a sancto quam oplimo Im-
peratore et Rege Malbia dátum, módis omnibus impugnave el invali-
dare non dubilaret, sed neque templa occupata restituere, mullo mi
nus in articulum super verő et reali liberoquo religionis exercilio 
oppidis et villis una cum templis reünquendo sanciendum consentiro 
\e l i t , quin insuper scripto quodam suo sub nomine lit quidom prae 
se íerunt „ G r a v a m i n u m " nobis exbibíto,liberlates publicas vio-
lare, honori,existimationi, bonisque Statuum et Ordinum Evangelico-
rum periculum et praejudicium creare (sicuti hoc nobis jam com-
monslratum per ipsos fuisset) infenderent, sicque ncnmodo reliqnis 
diaetalibus negotüs obstaculum et remoram ponerent, sed paci et !i-
bertati publicae impedimenlo essent: Ideoiidem anlefatorum Statuum 
cl Ordinum Evangelicorum legali, nolenles paci et liberlati religio
nis incommodare vei quidpiam derogare, advertenles eliam hoc, si 
templa villis et oppidis religionem utramcunque sponte et libere ac-
ceplare volentibus auferentur et occupentur, religionis exercitium 
non libenim jam, sed servum polius etanguslis circumscriptum t e r -
minis forel, consentire in id nequaqnam polnissent, eo, quod hoo 
illis concodere citfa derogamen oxislimatlonis scu nominis fidelis 
suaelegationís,inquod aputi Principaies suosmoidere merilo possent^ 
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omnino non esset integrum. Quibus quidem gravibiis addnclí caiiais 
cogerenliir ad siia pro niiiic rcdire, actaque praesenlium Comitionim 
STiis referre Principalibus, protestanlés super eo solenniter, ne quis-
qtiaai eosdem qiiasi vei contra .latliorii.atemrögiie Majestatis, fide-
litalemque suae Majestati debitam, vei eontra pacení et publicam 
regni tranquillitatem id fecerint, insinuare, sed nec quotníniis con-
ditionessacrae regiaeMajesEatis praemissaeeíFecluatao, nriiversaque 
regni gravamina intra spatium sex mensiura sublata non 9int,ípsisad-
scribere el imputare possit, etiam sese et Principales suos, aemper 
in fidelitatesuaeregiaeMajeslalispersistere, nuüamsoissionem, nulla 
dissidia fovere- quin itno condilionibus illis seplcmdeeim, quibus se 
tomporé elecUonis ac felicis sna« coronationis sua regia Majeslas 
Regno huic devincire dignala est, per omnia insistere, et ne in mi-
nimo quidem puncto ab iisdem^ sicut nec a reliquis superius recen-
sitis conslilulionibus discedere velle, prout perstituros se, el nequa-
qnam reccsöuros, publicamque regni pacera el IranquiiUtatem, uni-
versorum Statuum et Ordinnm regni unionetn et concordiam quaesi-
luros ct promoluros, suo ac Principaliimi suorutn nomine ilei'um at-
quc iterum protestali sünt, literas superinde Teslimoíiiales sibi et 
Principalibns suis extradari futura pro cautela postulantes. 

Instructio pro generoso Dominó Emcrico Lyptai, Vice-
Comite Gottos Barsiensis a Statibns et Ordínibus Inclyti 
Regni Hnngar ad Portám Ottomannicam expedito facta. 

1. Elsőbben: Hogy inegemlóitez vénLyptailmre nraiB,anemes Ma-
gyarországtul mi végre boesétlalottlegyön a portára,hogy ott őfelsége 
oratorával együtt a magyarországi dolgtíkol ugy lrflctáÍja,hogy mind 
ö felségének a mi kegyelmes urunknak királyunknak méltóságának 
növekedésére, ez mi országunknak penig megmnradására legyen, 
kiért őkegyelme is a nemes orgzéglul mélíó jutalmat várhasson. 

2. Másodszor: Megindulván Isten kegyeiméből és Budára ér-
keavén ő kegyelme, a basa helylarlőjával ha szemben loszen, ott 
egyebekről nem szükség beszéllení, ha kérdezkednek tüle, hanem 
hogy az országiul azért küldelött a fónyös portára, hogy az orator 
állal megjelenlse török császárnak és a vezéreknek, bogy a szom

széd országokban levÖ hadak felöl ne legyenek oly ítéletben és vé
lekedésben, hogy ö ellenük és a békesség elleii valamit akarnának 
íadttaní; hanem sőt inkább mindenekben Magyarországgal együtt 
a szent békességet velők meg akarnák tartani. " k 

3. Ilarmadsz»F: Ha Ő kegyelme vagy útában, avagy Nándor-
Fejérvárban találná a Budára rendeltetett fővezért, az Ö felsége le
velét adja meg neki, és Magyarországnak nevével is köszöntse, s 
neki is a szerént jelentse meg,niinl a budai helytartönak: mi járásban 
foglalatos, és mi végre megyön alá. 

4. Negyedszer: Ha Isten Konstánczinápolyba juttatja békével, 
ott az oratorral szemben levén, jelentse meg, hogy ötöt a magyar
országi státusok küldöttek aportára azért, hogy az oratorral egyet
ér tvén, egyenlő értelemből a magyarországi dolgokat mindeneknek 
előtte török császárnak proponálják és el is végezzék, ugy, hogy 
ezen Ö felsége curirjával ö kegyelme ismét viszsza jöhessen és bi
zonyos választ hozhasson. - .i 

5. Ötödször: Mindeneknek elölte minden dologról az oralort 
elegendőképpen informálja, és minden inconvenientiákat, kik contro-
verláUatnalí, neki expUcálja; hogy igy megértvén a dolgot, az ora
tor is jobb módjával előmehessen a dologban. Kellelik penig ilyen 
dologról informálni.: 

I. Ez mostani hadaknak áltapotját kell eleibe adni, hogy ezek 
a hadak nem arra valók, hogy a szent békesség ellen török császár
nak avagy vezérének s végházainak ártani akarnának. Mert mind ö 
felsége király urunk, s mind a magyarországi státusok a békessé
get török császárral minden részeiben meg akarják tartani; hanem 
indíttatott magok között némely nyughatatlan elméjű embereknek 
izgatásából az a veszekedés, mely miatt mind a két felöl kelleti eze
ket a hadakat fogadntok: bizonyos levén abban török császár, hogy 
király urunk ő felsége, készebb volna azokra arczul támadni, a kik 
a szent békességei háborgatüik, hogysem mint azt felbontani. Hogy 
penig néha valami csavargók, kiknek semmi bizonyos lakó helyek 
nincsen, kárt tesznek mind a kél részről, az sem az Ő felsége, sem 
az ország hírével nincsen; oleget is kergelik mind a két felŐl Őket 
és büntetik is. Afféle tolvajok pedig és az út állók minden orszá
gokban vannak és sok károUiU is tesznek, de mindazonáltal a közön
séges békesség ugyan megmarad. . ,„ .. . 

-.*: 



11. A hódoltság dolgát és állapotját kell deciaráim, hogy az 
iszpabiak, basák és békék a szegény bddolt községeket a török csá
szárnak sok rendbeli végezése ellen az ö régi szokott summújokban 
és adözásokban meg nem tartják, Iianein naponként azokat nevelik 
és füljebb verik, igaz dézmájokkal me;g nem elégesznek ; hanem so
kan közzülök a dézmákért nagy summa pénzeket vesznek ; némelyek 
a dézmákat bamis mértékkel veszik bé, hogy mind feljebb megyén 
a dézmájok annál, amivel tartoznának—kylát és itczét hamisat tart
ván hozzá. A basa és vajda ajándékja, kí annakeiötte csak akkor 
lött, mikop valamely helyben ú} basa szállolt bé, de immár mostan 
azt is minden esztendőnként, söl néha kétszer, háromszor egy esz
tendőben a szegénységen megveszik; a szolgálat is penig oly szün
telen nálok, hagy egyiketa másikkal ki kellessék váltani t31ök. Né
melyek penig közzülök nemcsak magoknak szolgáltatnak velük, ha
nem pénzért és fizetésért kereskedvén velÖk, másoknak szolgáltat
nak. Történik ez is gyakorta, hogy az iszpáhiak egész summájokat 
megvevén rajtok, a falut pénzen másnak eladják, és az is a summát 
újabban rajtok megveszi; és igy néha két s három ura megvagyon 
egy falunak esztendeig. Hasonlóképpen a basáknak, békéknek és a 
jancsár agáknak gyakorta való változások miatt teljességgel elnyo-
morultanak azokhoz való faluk és városok; mert ha csak két avagy 
három hétig birja is a tisztöt, de a maga faluin a summát és egyéb 
jövedelmet mindjárt megveszi Mindezeket cselekszik a bécsi capi-
tulatioknak harmadik arliculusa ellen, ki miatt sok városok és faluk 
a két császárnak nagy kárával elpusztulnak. 

Uí. Azt is meg kell jelenteni, hogy a hódoltságban lakó ne
mességnek, kik ö felségének nem adóznak, nem hogy békességek 
lehetne a török részről, de sőt a sitva-toroki végezésnek tizenötödik 
articulusa ellen nem csak béhödoltatják ós adózásra erőltetik, ha
nem efféle nemeseknek bázokra mennek és mentenek, magok köz
bül sokakat levágtanak, marhájokat felprédálták, házokat megéget
ték, nagy károkat tevén; a kik penig közzülök végházakba mente
nek, azoknak még csak marhájokat sem engedik meg hogy jószá
gokban megmaradhasson, hanem adót és dézmát is vesznek rajtok ; 
a kik fizetni nem akarnak, marhájokat is elhajtják. A kiknek penig 
malmok vagyon, nem elégesznek meg a nekik jutandó rész jövede
lemmel, hanem kit égetéssel fenyegetnek, kiktől penig minden ke-
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réktöl egy egy vég karasiát kivannak, a mint Veszprim vármegyé
ben* is megtörtént. 

IV. Erről is informálni kelletik, hogy a török vitézek, basák, 
békék és iszpahiak,iiemgondolván séma sitva-loroki capitulationak 
tizenötödik articulusával,sem a becsi pacificalionak harmadik articu-
lusával, hanem a végezésnek utána egy néhány szá/- falukat és v á 
rosokat marhájoknak elhajlásával, embereknek levágásával béhó-
doltanak. Hogy azért eíféle béhódoltatott faluk és városok a vógezés 
szerént a hódolásíöl felszabaduljanak, efíiciálni kellelik a portán, ós 
a basákra, békékre és iszpáhiakraezön dologról erŐs parancsolato
kat hozni. 

V. Airul is meg kell emlékezni, hogy a moly 60. falukat a bécsi 
és komáromi capitulatiok szerént Barson béadtanak, a miben sum-
májok elvégezletött, azok kOzzül is egy néhány faluk megbántatta-
nak; kívánják azt is, hogy annak büntetése eíTectuáltassék azon Ko
máromban lölt végezés szerént,\i[ JÍ^^I ^ • „y 

VI. Igen serio kelletik ai oratort a palánkoknak eligazítása 
felől informálni, mivelhogy a palánkoknak ez mostani állapotban 
való megmaradásával erősödik meg a b^íkessóg; azoknak penig álla-
potjok igy vagyon: Hogy milior a hajdúság Bocskai pártja volt, 
Bocskai fejedelem penig török császár pártja volt, elsőbben lötl a 
hajdúságnak leszállítása, azután a békességnek traclálása és elvé
gezése. A hajdúságot penig Bocskai fejedelem, különben 1© nem 
szállíthatta, henem Kállöt kellett nekik adnia több városokkal együtt, 
kikben mostan laknak, úgymint: S z o b o s z l ó t , H a t h á z a t , N á n á s t , 
D o r o g o t , V á m o s - P e r c z e t , F o l y á n t , K a b á t , P a l k o n y á t és 
K i s f a l u d o t , a kik akkor puszta telekék voltának ; minthogy penig 
Kallóból az erősségből csatáztanakés nyughalatlankodtanak,és a bé
csi végezés szerént is, a Kállai famíliának meg kellett adni Kallót, 
mert jó igaxságok volt hozza. Báthori Gábor succedálván az erdélyi 
fejedelemségben.ugy adta B e s z e r m é n t , ki e c s e d i j ó s z á g v o l t , 
a hajdúságnak Kallóén. Ezeknek azért leszállítása előbb lött a Sytva-
Torkon való végezésnek Azért nem azokról vagyon a palánkokról 
a pacificatioban emlékezet; hanem de Arcibus finitimis et Fortalitiís 
de novo extruendis. Hogy penig ne hódoljanak, hanem szabadosok 
legyenek, Nagy András végezte volt el Aly basával, a törökök is rea 
felelvén neki: „Hogyha Nád-Udvart, ki in modum Fortalitii voU esi-
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ndlva, elvonalja Nagy András, tehát a több hajdú városok békével 
helyben maradhatnak''^—-kitelhányalott Nagy András de facto. Azért 
igy levén a hajdúság lakó helyének állapolja, meg nem háborít
hatják őket lakó helyökben; mert ba megháboritanájak, és la-
kö hélyökbon szenvedni nem akarnájak, ismét nagy háborúsá
got indítanának, és mind a két hatalmas fejedelem birodalmá
ban sok károkat tennének, azért, minthogy ö felölök és lakó helyök 
felöl semmi emlékezet nem volt, hanem csak Amhat hasa a követ 
nagy mód nélkül indította volt ezt a disputaliota Sitva-Torkon való 
végezés ellen,holott csak új végházak építése volt tilalmas, és a pa
lánkoknak csak emlékezeti sincsen, ki megtetszik a Sytva-Torkon 
való végezésböi. Tudnivaló dolog az is , hogy az egész hajdúság 
Bocskai fejedelemtől megnemesítetvén, azon nemesség szabadsá
gával élnek, igy is meg nem háborithatni őket, mert ő felsége is 
megtartja Őket a szabadságban. Azért ha ennyi időtől fogva a haj
dúságot lakhelyökben mind a két hatalmas császár meghagyta, nem 
illik ö miattok a szent békességet felháborítani, holott azoknak nin
csen semmi egyéb erősségűk valami tövises ároknál és a szent
egyházak keritésénél,melyeket ugyan bé szoktanak a keresztyének 
keríteni, hogy a tolvajok, latrok föl no törjék, temetÖ helyöket fel ne 
prédálják és ne defoedálják. Szükség azért, hogy a hatalmas császár 
is azon állapotban hagyja a hajdúságot, a kiben most vannak, holott 
az ö lakó helyek egyik sem erősség, sem penig álgyu,taraczk és 
egyéb munítio nincsen bennek; a törökök penig a végezés ellen—nyil
ván vagyon—hogy cíféle erősségeket épittenek:a felföldön Hevest, 
a Dunán tuIFakct (?) a Balaton mellett, holotannakelötte semmi erős
ség nem volt. Holott penig a palánkok dolgát el nem végezhetné 
Lyptaí uram az ö felsége oratorával együtt mind ezekkel a ratiokkal 
is, halasztani kell és referálni a bécsi 1616 eszlendöbeli conclusi-
onok ötödik Articulnsát «gy, hogy ad certum termínum utrinque in-
quisitorok rendeltessenek, ós abból menjen aztán végbe, mit kel
lessék elvonni s mit nem. 

Vn Hetedszer: Mindennemű aclákatós végezéseket—asytva-
torohit, bécsit, komáromit és bársit ö kegyelme magával elvigyen, 
és azokból mindeneket megbizonyíthasson az oralorral együtt. 

Vn i . Nyolczadszor: Szolljonaz oratorral erről is, hogy ha a 
szükség kívánja, a vezéreknek és mindazoknak, a kik által a fölöl 
megirt országunk dolgait hasssnoson véghez vihetni, a végezések 

szerént, hogy megmaradjanak illendő ajándékokat adjon Lyptai urani 
hírével 6s jelenlétében, megalkudván egymással felöle, ö felsége 
refundálja, minthogy ilyen hitetlenséggel kellett a köveleknek meg
indulni posta módon, és nem volt az ajándéknak tisztességesen való 
elvitelében módja. 

IX. Kilenczedszer: Nyilván vagyon török császárnál ós az ora-
toroknál i s ,^ogy az eimult esztendőben a békesség ellen Egren la
kozó törökök, kiknek navSket tudják, Homonnai György uramat ö 
nagyságát és jámbor szolgáit az ország gyűléséből mikor haza akart 
volna menni, igaz utában megtolvajlották, minden marhájokat fel-
prédáUák, mely marhákban mégis vagyon oda benne tízezer forint 
érő marha. Azért azt is efficjálják az oratorral, hogy a hátra mara
dott marha éppen meglériltessók, és a kik cselekedték, mégis bün
tettessenek érdemek szerónt, mert a nyilván való szent békesség 
ellen cselekedtenek. 

X. Tizedszer: A komáromi áros embernek F*ejérvári Kozma 
Istvánnak, hogy az esztergomi és párkányi törökök, kik most is szün
telen kijárnak és csatáznak, igaz utában Léva mellett szekéréi fel
verték, három szolgáit levágták, öt lovát és négyezer forint érö 
marháját elvitték. Azért utában szemben levén ő kegyelme a ve 
zérrel, szolljon, és azoknak az ut álló latroknak, kik a szent békes
ség ellen ezt cselekedték, büntetéseket urgeálja, kik között neve
zetes a párkányi Szőke Oszmanjés hogy a szegény kárvallott áros 
embernek is elprédált marháját, melyeket Esztergomban és Pár
kányban vittenek, hogy a vezér mind megadassa, dlligenter instáljon; 
sőt ha kívántatik még a portán is ezt a dolgot proponálja, mert ha 
efféle nyilván való dolgok biinletlenül maradnak, a szent békesség 
meg nem állhat. 

XI. Tizenegyedszer; A kanysai törökök ez mu!t esztendőben 
minden hadokkal az egerszögi városra mentenek, tőbÖl mind kié
gették és negyed félszáz rabnál többet vittenek el, kik közzül most 
is háromszáz oda vagyon; a kastélyt ostromolván fő embereket is 
öltenek meg, és sok több insolenliákat is cSelekesznek, a mint a 
Dunán tul való országok részének beadott signaturájából megtetszik. 

XII. Tizenkettödszer : Ezeken kivül is, valamivel az elvégezett 
szent békességet eröftiy»eii,és leghasznpsafeifíin helyére állathatja, 



minden tehetségével az ovalorral együU azon legyen, és menltil ha
marább jó válaszszal viszsza jfihessen Tslen segítségéből. 

Xlll. Tizenharmadszor: A portán és az vezér basánál instálni 
keli, hogy erös parancsolallal commiltálják a végbeli basáknak és 
békéknek, hogy Somogyban és Haranyában levő jobbágyok ö felsé
gének és az országnak a dicát és a bécsi püspöknek, és egyéb föl
des uraknak is a,magok jobbágyi az Ö szokott adójokat praestálják 
az 1618. esztendÖbeli komáromi végezés szerént, és ne engedjék 
a végbeli basák és békék, hogy az iszpahiak ebben akadékot tegye
nek, kik karókat állalván az faluk végére, prohibeálják a pensiot és 
dicát. Dátum in Libera Regiaque Civitate Posoniensi, 8. juUi 1616 . 

1619 . die 1 3 . ct 14 . augusti a hajdúknak Beszerményhen kö
zönséges gyütésök lön a vármegyék akaratjából. Ebben a gyűlésben 
a vármegyék követekot bocsátanak a hajdúsághoz, hogy tractálja-
nak és commonicáljanak velők az ország megmaradásáról. A legátu
sokat pedig ugy expediálék a vármegyék, hogy ha a király képe 
Dóczi András oda menne a gyűlésbe, hogy jelenlétében vagy silen-
tiumot akarna imponálni, vagy császár ö felsége aulhorivásával és 
palatínus iurisdicliüjávnl iiibibitiot tenni: tehát in hac uUima necessi-
tate, midőn a hallgatás immár tovább ugyan nem lehet, veszedelmes 
is ,salvojure alieno kérdjék meg a generálist Dóczi Andrást; Micsoda 
volt annak az oka, hogy a hajdúságot oly igen soUicUálta az ország 
hire és akaratja nélkül, hogy közönségesen mind fölüljenek, és a 
csehek ellen segítségül menjenek? Mert sok isben Mandoluraokat 
küld vala reájok hogy fölüljenek, sokszor Szakmarba béhija való a 
kapitányokat, és sok ígérettel, szép szóval kéri va la ; midőn penig 
látta volna, hogy az nem succedálna, és a hajdúság csak mind az 
országra halasztaná : ha ez ország mondja — úgymond — és a vár
megyék i9 fölülnek, mi sem vonszuk ki magunkat. Mentetlék is ma
gokat azzal a hajdú vitézek: (méltán és igazán) „Mi—úgymond — 
semmiképpen ország hire nélkül föl nem ülhetünk; mert ha föltil-

' n énk i s , azt mondaná így old felölünk az orsaág: ám elfogyott immár 
a sok pródájok, és csak az iirédálás kedvéért költ föl a hajdúság. 
így az országnak, kinek mi is hilös tagjai vagyunk, nagy nehézsége 
következnék reánk, mely dologra mi okot jiera akarunk adni. Azu-
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tán mást gondola Dóczi a dologban, és haraggal kezdé erőltetni, 
hogy fölüljenek, mert akasztással és fejök vételével fenyegeti vala 
a kapitányokat. Azt is irta vala nekiek, hogy hamis hitűek és hiletle-
nök, mert — úgymond —• a király földén lakván és hitösök levén 
neki, szüksége korán nem akartak neki szolgálni és a csehekre menni. 
Hogy mehettek volna pedig, confoederatusok levén a csehországi
akkal a Magyarország lakosi? Hogy violálhatták volna a confoede-
raliot? De azzal Dóczi semmit nem gondol vala. Ilyen emberek gu-
bernálják vala az országot: Övem Jupo commiserant. Ezelőtt egy 
néhány nappal ilyen fraskát is gondolt vala Dóczi András a hajdú
ság ellen: A beszerményi kapitányt, Szöcs Györgyöt és az nánási 
kapitányt— — —béhivatá Szakmarba, és megvendégelvén ökeE, 
egy levelet hozala elö, melyet az elölt íratott vala, és tenora az vala : 
„hogy az egész hajdúság n ó t á b a esött ö felsége a császár ellen, 
és azért leszen nekik gratiával, hogy meílelte fölüljenek ós a cse
hekre menjenek". Addig kéró a két kapitányt az ital közben, hogy 
subscribáltatá velők. Azután elküldó őket, hogy ott a levelet a haj
dú városokon hordozzák el mind széljel, és a kapitányok minde
nütt subscribáljanak. A két kapitány elvivé a levelet, de a több kapi
tányok gorombaságokért igen megdorgálák őket, és azt mondák: 
„Mi ö felsége eüen semmit nem vetöttünk, nolába sem estünk sem
mi dologból; azérígratia nélkül sem szűkölködünk.Ha vétöttünk va
lakinek, törvényes orszógban lakunk, ország tagjai vagyunk, tör
vényt állunk mindennek. Azért vigyétek viszsza generális urunknak 
a levelel, mondjátok meg, hogy nem vétöttünk senkinek, gratiát 
sem kérünk, sem nem subscríbálunk; hanem még a íi subscriptio-
loknak is contradicálunk és azt is cassáljuk, mivel csak magatoktól 
cselekedtétek, a ti alattatok levő vitézöknek hirök, akaraljok és ta
nácsok nélkül". Viszsza vivék a levelet a generálisnak, ezeket meg
mondok neki: erössen dul-fula, de dobja fakadva marada. Ezeket 
mind tudják vala a vármegyék, azért akarják vala Dóczit megkér
deni, ha jelen leszen vala, de nem mene oda. Továbbá oly ínslruc-
tioval is bocsáttattanak vala a követek a hajdúsághoz, hogy ha a ge
nerális személy szerént olt lenne is, palam et aperte a mit akarnak 
megmondják, és a hajduságggal azon közönséges megmaradásról 
végezzenek. 

14. augusti. Alaghi Menyhárt öt szolgái (?) azt mondják, hogy 
14* 



nem Jö hírvágyon, és az uraknak postán éjjel nappal Pozsonyba föl 
kelletik menni. Alaghi mindaKíiltal valami okra nézve Pozsonyba el 
nem mene Ö maga. 

16. augusti Alaghi Menyhárt RegecK várában a Uszletigcn la
karja: veszi eszében, hogy ha űk a praktikában igen elö mentek, 
más is szemes, vigyáz, a zsendöU ulánok hordják, és ki tudja mini 
esik a dolog. 

19, augusli a Diaetáró' haza kezdnek érkezni, a mely re in-
fecta solváltatoU. 

19 . augusti Homonnaí György Zemplin vármegyének főis
pánja, a vármegyét Terebesre gyűlésbe hivja, hogy vice-ispánt vá
lasztanának. Az úr az elölt is egynéhányszor mind azt intendálto, 
hogy pápista vice-comesl tétethessön a vármegyével, de a vártne
gye is vévén eszében hol tapogat és hol halász Homonnai György, 
semmiképpen nem engodé eszességével magát a hálóba kerittelni, 
hanem mindenkor resistála, és nem acceptála magának pápista vice-
comest. Erre azért a terebesi gyűlésre, Homonnaí a pápista urakat 
mindenfelől reá hivá, hogy jobb módja lehelne a várraegye cogálá-
sában, hogy ha jó akaratjok szerént nem, tehát avagy félelemmel, 
avagy erőszakkal is as ö kívánságára hajtaná a nemes vármegyét, 
és a pápista nagyságos Mileth Györgyöt telelhetné vice-comessé. 
Eljőve azért a gyűlésre a generális Déczi András mind hadastól. Mi
dőn Szakmarból Kassára racne, ósugy simulálja valaa dolgot, mint
ha nem ex consilio, hanem csak per transennam talált volna oda a 
gyűlésre menni. Ez idö alatt monda a vitézlő, Sáros-Patakon lakozó 
Füstis Miklós oz ö nemes vitézlő atyjafiainak, kikkel deambulál vala: 
„Én soha nem voltam Terebes várában; ha nem restelU kegyelme
i t e k , menjünk bé a várba, hadd láthassam meg a várat ." Amazok el
menének véle. Midőn a várban járnának és nézelnének, azonban juta 
egy birmondó, kitől Alaghi Menyhárt az ö jövetelét Homonnai György
nek megizeüé5monáa ilomonnai a követnek: „Istennek hála, hogyjÖ 
ö kegyelme, igen várjuk, Dóczi uram is itt vagyon immár. Meszsze 
jön-e ü kegyelme í̂ *" Monda a követ: „Ihon csak a hid elolt vagyon." 
Az úr kiindula eleibe, hogy escipiálja tisztességesen. Fűsüs Miklós 
monda: „Jertink uram! mi is lássuk az urakat." Excipiálá Homon
nai nagy örömmel Alaghi Menyhártot és igen üdvözlék egymást. 
Azután kérdé Alaghi: „Kik vaimnk jelen a pápista urakban ?-' Meg-
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nevezó renddel mindökel.Kérdá azt is Alaghi: „ítí vagyon-e—úgy
mond—Nyári István?" Monda Homonnai? .,Nincsen, mert nem szo
kott ö efféle pápista gyűlésbe menni". Azonban bémenének házba 
a várban. Füsűs Miklós monda az ö comesinek: „Uram! hallátok-e 
„mit monda az úr Alaghínak? Pápista gyűlésnek mondja ezt, nem vár -
„megye gyűlésének. És a dolognak valósága megmutatja hogy az, 
„mert a pápista urak—im látják—hogy mind bógyűltek; a mieink köz-
„zül egy sincsen itt. Menjünk ki mi innen a várból, nem jól vagyon 
„itt a dolog", Kijövének és communicálák a dolgot itt kün a vár
megyében levő főemberekkel. Mely dolgol azok hallván, csak elál-
mélkodának. Azután a comes a várból azt izené a vármegyének az 
ott benn való tanácskozás után, hogy a vármegye gyűljön öszve a 
templomban. Eszébe vevók, hogy fraska vagyon benne, ós azt izenék: 
„Nem jó a vármegyének a templomba gyűlni, meri a gyűlésben sok 
nO^yenetlenség és kiállás vagyon néha, scriplum est antem: Domus 
„mea domus precationis est; hanem a régi szokás szerént a várme-
„gye egy kertben gyülekezik, ő nagysága menjen közikbe". Azu
tán avarba liivalá, de oda annál inkább nem ménének. Azt igen báná 
az ur, hogy sem a templomba, sem az várba nem veheté az várme
gyét. Azután Dóczival együtt bémene a gyűlésbe Homonnai, pro-
ponalá a dolgot és commendálá Mileth Györgyöt a vármegyének 
hogy acceptálja vice-comesinek. A vármegye replicálaés azt mon
da : „Semmiképpen Ö nagyságát mi více-comesünknek nem accep-
„tálhatjuk ; mert sokan vannak közzíilünk szegény kézzel, és ha va-
„lami execnliora ki kellene jöni, ö nagysága hintón jár, sok szol-
„gákkol jár, és az ö nagysága személyének és szolgáinak mivoltok 
„szerónt, a szűkült atyánkfiai nem gazdálkodhatnának elegendökóp-
„pen, mindenökből kifogynának; hanem a kiket a vármegye neve-
„zelt, Ö nagysága azok küzzűl válaszszon vice-comesl". Az tír 
semmiképpen a vármegye kivánságára nem hajla, hanem Dóczival 
ugyan a Mileth György választását urgeálják vala. Midőn a traclahú-
zodnók-vontídnék, egy okos tréfás nemes ember, Besenyei János 
részeg voltát siamlálván,tiagy zajjal bémegyen a gyűlésbe, mondja 
a tolyongó sokaságnak: „Adjatok utat és helyt, hadd menjek oda elÖ 
„az m*ak eleibe, mert én is nem<3S ember vagyok ! é n n ^ e m is voxom 
„vagyon a vármegyén*'. Az ur^k hallván kiállozását, azt mondák: 
„Ne bocsássák ide a részeg embert". Amaz ^rniál inkább eMbb me>n-< 
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vén, mindenek hnÜására azt monda: „Én bizony nem acceptálom Mi-
„letli Györgyöt vice-comesemnek, hanem ha ő nagysága ispán uram 
„azt akarja, hogy nagysi^gos i'ir legyön a vice-comes, tehát viselje 
„ö nagysága a vice-ispánságot is, de ugy, hogy csak kocsin járjon, 
„csak négy ló legyöu a kocsi elölt és kél csatlén álló szolgája le-
„gyön csak, hogy ha execiiliora jö ki, tehát ne essünk nagy költ
ségbe"', Ilomonnai ezt hallván, igen megharaguvék, nagy gyalázat
nak lartá, (ugyan az is vala, másokon akartak vala nagy authoritá-
sokkal és hadakkal gyalázatot ejteni, és viszsza fordul vala) a ne
mes embert — azt mondja vala — vessék ki, vessék ki. A nemes 
ember azt mondja vala: „No vessen senki, nem vétötlem senkinek, 
énnekem is szabad voxom vagyon"^'. Dóczi András ezt látván és 
hallván, monda Homonnainak: ,,Azt gondolja-e kegyelmed, hogy 
„magától szól az ember? Bizony nem magától, hanem mástól szól 
„^—úgymond—az ember". Hagyjon békét kegyelmed neki. Mikor 
mégis ugyan tovább urgeálnák a ftlileth vice-ispánságát l^lomonnai 
és Dóczi, a vármegye azt feleié : „Mi semmiképpen nem acceptál-
„juk. Először: mert vármegyénknek szokott törvénye ellen genera-
„lis urunknak fegyveres hada itt vagyon, és láttatnánk libertásunk 
„ellen valamit cselekedni. Másodszor: mert meghallván atyánkfiai 
,,sokan az útban, hogy mind a generális urunk, mind a comesünk 
„haddal jöttének a gyűlésbe, viszsza tértének, nem vagyunk nagy 
„részve mindnyájan itt ben, azért sommiképpen a választás nem le
hel" . A generális azzal menté magát, hogy ö nem is tudta, hogy 
gyülésök legyen, (igen is tudta penig) é$ csak utában tért bé Tere-
besre az Ö hadával, senkinek nem árt. A comes penig azt mondja 
vala: „Én nagyú r vagyok, kevés magammal nem járhatok, ha ki 
az én hadamat bánja, járjon Ő is sokad magávah^ így palástolják 
vala a veszedelmes tanácsol, A vármegye inhaereáia az ö delibera-
tnmában és a vice-ispán választást elhalászta. Pomum Eridis vala 
ekkor a vice-ispánság választása. Igy mind a pápista urak, mind a 
vármegye re infecta oszla el; mert mind a két fél arra néz vala, 
hogy az nyerné a dolgot, a ki voxa szerént a vice-comes vá« 
tasztatnék. 

itfíjj.'jA lerobesi gyűlés eloszolván, a király képe Kassába megyén, 
és kedve szerént lakozik. Azonban Ilomonnai György és Eszlev-
háai Miklós igen fogadnak vala hadat. . , , . . . , - . , , , 
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Rákóczi Györgytől Igen tartanak a praktikások, igen tanács-
' koznak, miképpen vesztheinék el, de módot nem találhatnak vala 

benne. Alaghi Menybárt in consilio Terebesen azt monda: (a mint a 
közönséges hir tartja) „Könnyű a Rákóczi György elvesztésében mó
dot találni, annak módja igy legyen: Én mivelhogy szomszédságá-
„ban laliom, által megyek hozzája, mintha látogatásnak okáért. Aga-
„rakat is viszök el velem. Tudom, hogy megmaraszt, és ha az én 
„agaraimat meglátja, tehát igen meg fogja dicsérni az ö agarait; én 
„is azt fogom mondani, hogy igen jók azenyimek is és igen jelesek. 
.,Mindjárt nyulászni fog engemet ebéd után Itihivni, és mikor az lé-
„szen, Hotykafelé éjszaka álljon bé együtt a sereg, és ha Patakból 
„kijö nyulászni, üssék el rajta. Igy járhatni végére Rákóczi életé
nek". Regula: Nem mind barátja az embernek, a ki házához megyön, 
barátságot teltet, és az embernek szépen szól a vagy mosolyog. E 
gonosz tanácsot Isten nem engedé véghez vinni, mert Rákóczi 
György a napokban keveset lön Patakon, hanem széljel fáradoz vala 
a defensio dolgában. 

1619. 25 . augusti Bethlen Gábor ő felsége kiindul Fejérvár
ról Magyarország felé a cseheknek segítségekre-. Szécsi György 
Enyiszkéro megyén jószágába látogatni, és Rákóczi György hoz
zája mene, de defensione commnnicálni és a defensionnk módjáról 
is traclálni titkon. 

26 aug. a hajdúsággal communicálván Rákóczi György, igen 
készül a hajdúság. Egy néhány napokon sokat fáradoza, vigyáza és 
nyargala a nagyságos Rákóczi György, az Isten anyaszentegyhá
zának megmaradásáért az vitézlő renddel tractálván. Maga is az ur 
igen fogadja a hadat; de Patakon nem mennek hó, hanem hagyoU 
helyben vágynak titkon. 

Dóczi Andrásnak megírják valahonnan, hogy Rákóczi György 
hadat készít, és azt irá egy levelében az urnák: „Hallom kegyel-
,,med felöl, öcsém uram, hogy hadat gyűjt kegyelmed ; de én semmi-
„képpen el nem hihetöm kegyelmed felöl, holott mostan semmi há~ 
„boruja országunknak nincsen, (maga meggyujtotlák belől a házat, 
,,ígen ég vala belől, de azt akarják vala, hogy senki eszében ne ve-
v^y® ^s ne lássa égését, hanem akkor aztán lássák, mikor megégött 
„és hamuvá lőtt) és nem szükség semmire mostan a had". Az ur a 
gq(ioraIis lovelére megfelolo és az t í rá : „Írja nagyságod levelében, 
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„hogy azl hallolla felÖlen, hogy mostan nagy hadat fogadnék, de 
„nem hinné nagyságod az hirt én felölem. Kegyelmedet uram, igen 
„liérem, hogy kegyelmed ezután se higyje. Énnekem mostan Pata-
„kon az udvar népénél egyéb hadam nincsen^* Igazat ira az úr, 
mert Patakon had nem vala, de másutt elég vala. 

*•- Homonnaí György, nagy haddal Terebesen vagyon, igen gyűjti 
0 hadat, és készül az ö tanácsok szerént Kassa megvételére. A Rá
kóczi életét is oda tolja vala a tanács szerént és Patak fölverését. 

1 Lónyai András a kóliai kapitány, megérti a defensorok szán
dékát, hogy pro vindícanda religione föl akarnak serkenni; megirja 
Kassára a generálisnak és két szolgájától elküldi. Istí^nnek gondja 
viseléséből Bay Zsigmond megérti Tokajban, hogy Lónyai András 
levelét viszik Kassára Dóczinak. Utánok nyargalván a Lónyai szol
gáinak, Mádon alól a Lónyai levelét elveszi. Patakra az úrhoz nyar
gal késedelem nélkül vele, és az urnák megadja a levelet; melyben 
Lónyai azt irá Dóczinak: „Addig halászta, addig huzá-voná nagy-
„ságtok a dolgot, hogy immár késő sütve. Mert a lazsnak elfordult 
j,és a szablya az eleivel áll fÖT^ Mely szóval azl jelönié, hogy: 
„Mi végeztük vala el egymás között, hogy s mint bánjunk az enibe-
„rekkel ; de az Isten bizony a mi tanácsunkat elfordította, és a mi 
„fejünkre téritölte, és immár a fegyvert is ki kezdte vonni Isten mi 
ellenünk, mert immár a hajdúság a defensiohoz készül vala". 

Felelte igen nehéz vala penig ez időben az eklésiának ég az 
közönséges libertásnak defensioját elkezdeni. Ezt látják vala a defen-
sofok, és in tanta angustia, a nagy és sok hatalmasok ellen nem tu-
dának hova folyamodni, hanem Istentől vezéreltetvén, az erdélyi fe
jedelmet találák meg mind követök által s mind levelök által, hogy ö 
felsége a következendő veszedelmet látván, az ekíésiát és nemző
iét szánná meg Magyarországban is, és jöne segítségre a persecu-
torok ellen. A fejedelem is ö felsége látja vala, mely nagy hatalom
nak kellene magát opponálni; de az Istenhez, az eklásiához és ma
gyar nemzclchöz való szeretetitöl meggyÖzettetvén, a defensiora 
clígérkezék, a magyarországi keresztyén urak, Rákóczi György, 
Szócsi György ect. hitlevelet küldvén ö felségének a vármegyék
nek akaratjából és egy consensnsából. A fejedelmet penig már an-

nakelötte a csehek is megtalálták volt régen legátusok állal: *) kí
vánták ök is ö felsége segítségét, és az imperiamban levő keresz
tyén státusoknak inlentumokat ö felségének infítnállák. Látja vala 
penig az eszes fejedelem, hogy soha a defensio ennyi sok hatalmas 
ellen különben nem lehet, hanemha a törökkel a frigyöt megerösilí, 
mint szintén az idvezült Bocskai István fejedelem. Mert ha az nem 
lenne, tehát nagy incommodum következnék belőle. Annakokáért 
a török császárral örök frigyöt vete, hitlevelet ad a a császárnak. A 
császár is ólaimat igére, és a fejedelemnek ö felségének (a mint 
országul immár párban hordozzák) ilyen hitlevelet ada. 

A hatalmas török császár bitinek formája, melyet a fel
séges Bethlen Gábornak praestált a frigyben, ^^) 

Én, Szultán Szulímán császár, Isten segítségéből törököltnek 
győzhetetlen császára, esküszöm a nagy Istennek mindenhatósá
gára, szentségére, jóságára, hatalmasságára, és ö szent fölségének 
dicsőségére, egeknek erősségére, a napra, holdra, csillagokra, a 
földre és az anyámnak fejére, mindennapi kenyeremre, élös fegyve
remre, életemre, lelkemre, a nagy és szentséges Mahumetre, az első 
ősömre és nemzetségemre, az egész Buszurmányolinak környüimc-
télkedésekre: hogy tégödet, atyámfiiít, tudnia illik Gábrielt, Magyar
országnak jövendő királyát, semminemű dolgában Q1 nem hagyom, 
ha szintén minden birodalmamat, országimat, és mindennemű jószá-
gímat elveszteném is és csak én magam maradnék is ; ha én velem 
csak három .avagy négy hadnagyok maradnának, azokkal is tartoz
nám ha kívántatik oltalmazni. Ha fogadásomnak elegei nem teendek, 
a hatalmas Istennek haragja és az ő igazsága szálljon az én fejemre, 
és engemet clveszoszszen, és v.'ílamit az én testem megérend, a ma-
gasságbeli Islen kősziklává változtassa, és engemet a földön járni 
ne szenvedjen, hanem a föld méghasadviSti, mind testestül lelkes
tül elnyeljen. 

*) Oldaljegyzést Z m e s kai volt k-gntus titkon az fejeijcliiiek kijzött, 
ki eszesen és liiv(;n s/.olg;íll. 

*»•) Oldalirií^ii az iróuii'k: Trans,^Eiifrfirtiín A'n'nfo 'Christi 1620, 2Í apví\. 
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Második megszabadulása a magyar keresztyénségnek 
Istennek áldásából a felséges Bethlen Gábor által 

1619. 1. sepl Fáy Péter a Csereháton és a Hernád mellell 
valő nemes ifjúságot és hajdiikat melléje vévé , és éjszaUa Jászén 
az egri káptalanban lévÖ píipolíat fölveré,és minden jo?)zágoUban arait 
kophalánalt, zsókmánt vétenek. Mert ök köszörülték vala a Secu-
laris potestasl a persecufiora. 

A püspök Majtényi László, ágyából ugrik föl, az ajtó a haj
dúktól reá torelvén, megfogaltaték; fogságában monda: „Jó sze
rencsélek bizony,hogy li kezdöUátek el először a dolgot, mert bi
zony mi akarlunk ti veletek igy bánni." Azután ö tszáz forintban 
megsarczolván, elbocsátlaték. Kit igen bánának a defensorok és 
érette Fáy Péterre igen haraguvénak annakutána. 

Ugróczi János Minor Pracposítus a padon rejtezik el; megta
láltatván, igen sír vala, és megszánván a ki reá talála, mivel esméri 
vala annakelölte, ugyan ott hagyá bókével és meg monda neki, 
liogyjohhan elrejtezzen, hogy reá ne találjanak. Egyébként is ez 
az Ugróczi János nem saeviál vala az eklésia ellen ugy, mint a többi. 

Nyári István LeJeszt felveri. Habardi László elszalad. 
A hajdúság Szerénye várát meg akarja vala hágni , de meg-

sarczolának és az ország hűségére megesküvének a pápisták. 
Ugyan akkor 1. sept. Rákóczi György az egész jószágból az 

iíres szekerekkel mind béhirdeíte vala Patakra a jobbágyokat,hogy 
éjjel a gyalog hadat szekérre vévén , a lovas hadakkal és a hajdú
sággal hirtelen Terebesro mehetne, és Homonnai Györgyöt olt ta
pasztalhatná Terebes táján, és megfoghatnák. De mivel Monaki 
Miklósa hagyott napra Patakra nem mene, a készület hiában ma-
rada;Homonnai György is kémet bocsátván Patakra, Somogyi Györ
gyöt , megérzé a sáfrány illatot és elébb álla a galambok árával. 

2. sept. Majtényi László a hajdúk kezéből megszabadulván, 
Kassára mezítláb és hajadon fővel szalad. Meglátván Fáy Ferencz 
a király számára való vice-porkoláb, megérti a dolgot niiní vagyon. 
Gyorsan a király képéhez siet menni, és bejutván monda: „Uram! 
bizony nem jól vagyon a dolog: mert az ország föltámadott, és 
immár Jászon föl is verték az egri káptalant. Ihon jÖ szaladva az 
egri püspök Majtényi László mezítláb és hajadon fővel." Monda 

^¥ •— ]̂:iF ^ 

Dóczi mini valami nagy mély álomból fölserkent: „líadd el , ne 
mondd azt; hogy volna az?" Monda amaz. „íligyje meg nagysá
god, hogy bizony nincsen különben a dolog." Alá indula a palotá
ból,és a kapu között,szemben lalálá Majtényi László—a király ké
pét—mezitláb és hajadon fővel. Monda Dóczi:„IIogy vagyon ez — 
apám uram, hogy igy jö kegyelmed hozzám?^^ Monda Majtényi: 
„Elég ebül vagyon. Addig huzók-halasztók a dolgot, hogy oda va-r 
gyen Jászon a káptalan, én is öt száz forinton változóm meg,,.és^ 
ebben s igy maradtam a mint kegyelmed látja, mert az ország el
lenünk föltámadott.*•*• Monda király képe: „Hát megyünk immár?" 
Felele a püspök: „Nem tudom én,mert késő immár a tanácskozás." 
Ezön igen megijede a király képe az ő udvara népével , és a bíró
nak és grófnak izene, hogy vigyázzon az egész vá ros , mert nem 
jó hír vagyon. Ezt pedig mind a bíró, a gróf és tanács tudják vala, 
és a dolgot ugyan várják vala. Mert a jószágból búzát vitettek vala 
bé Kassára, és a szekerökön titkon fegyvert, az ifjúság pedig a 
szekerek mellett egyszer i s , másszor is a városban bészivárga, 
mivel Kassának correspondentiója vala a defensorokkal. A gróf 
azért Rayner Menyhárt és a bíró, parancsolának a város népének, 
hogy mindjárást fegyverös kézzel öszvegyülvén vigyázzanak, 
minden czéhbeliek az ő szokott báslyájokon és vártájokra menjenek. 
A hir azonban mind nevekedik , hogy az egész ország megháboro
dott, és elunván'a sok mód nélkül való háborgatást, az ország áru
lóit ki akarja keresni, tovább nem akarja szenvedni, hanem meg
büntetni. Gondolkodik igen Dóczí: egy eszével ki menne Kassá
ról, másfelöl viszont igen fél, hogy ha ki jő , tehát a hajdúk kezébe 
akad. Azoktul pedig igen re t t eg , mert azelőtt sokat háborgatta 
Őket. Nem tud mit cselekedni, mert Isten elveszi eszét; inter spem 
el metum Kassában marad , azt tudja, hogy az ö elvégezöít taná
csokat nem tudja Kassa, és ott ben megmaradhat; nem veszi esaíó-
be, hogy annakelötte meggyuj'olta belől Kassát, és olt ben is igen 
ég Kassa. 

3. septembr. midőn látja Dóczi a városban a biró házánál a 
sok fegyverös gyalog népet, melyei a tanács vitt volt bé , nagy 
gondba esik, eszébe vesz i , hogy viszsza vagyon a városával, ké
szül, hogy kimenjen Kassából, de a biró megizeni, hogy vesztög 
legyös , mert raost kell egyször vigyáani. Anniul inkább mcgfélem-
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lik. Estvére kelvén, HoíFman Györgyöt és Gyulai Is tvánt , a király 
számára valé föporkolábot Rayner Meiiybárthoz küldé, (hogy a hű
ségét csíSszíírhoz larlsa meg, 6s n generálissal értsön egyet, l 'ro-
missiim: negyven ezer forint érÖ jószág. De nem assonliála Ray
ner . felelvén: „Sok jtíkat adott Islen énnekem Magyarországban: 
feleséget, gyermekeket, becsületet, gazdagságot.Azért nem leszek 
árulója Magyarországnak.) éjszakára a város kulcsait kéreti vala. 
Megértvén Rayner Menyhárt a legaliot, megharaguvék, ragadá a 
hellebárdját kezébe és monda: „Azt hallom,hogy Dóczi uram azt 
mondja,énnekem fejem véteti :pizony meghal addig két ember, mig 
én meghalok.'^ Azután monda: „Fiam, Melda György! állj az aj
tóra, hadd esküdjön meg ez ember az ország hűségére." Pityör-
geni kezde Gyulai Is tván, melyei látván Melda György monda 
Raynernek:,,Uram,hagyjon békét neki kegyelmed ilyen éjszakának 
idején.' ' Mondó Rayner: „Fiam, Melda! pizony elköUlink a tréfá
ról , ngyan pizony meg kell ennek lenni."" Azután monda Gyulai
nak: „Addig sususu , addig suttogátok, susogálok, pesté kuraGak, 
hogy az ország pékeségét elponláíok, lássátok iwmar! Nó esküd
j é l , mert pizony majd elütietöni a fejedet, pizony addig innen Ui 
nem mégy, mig meg nem esküszbl.'^lgy a fö porkolábot ország hű
ségére megesküté és elbocsálá. Kimenvén Gyulai s i rva , elöl ta
lálja Fáy Ferenczet a vice-porkolábját, ki lámpással raegyön vala, 
monda neki: „Hamar, hamar oltsd meg a gyertyát^ nem jól vagyon 
a dolog, bizony ezennel fejed veszik, ha reád találnak; énnekem 
csaknem fejem vétette Rayner. Hamar menj el haza és viselj gon
dot magadról, mert immár engemet ország hűségére megesküt-
tek. '̂̂  Elrugá a papucsát Fáy Ferencz,eliramodék egy utczára, hogy 
reá ne találjanak. A király képéhez haza mene Gyulai,és sirva mon
da neki : „Bátor nagyságod engem Raynerhez ne küldhetett volna, 
és bátor én se mehettem volna: mert fengemet fejem elesésévelkón-
s»eritének, addig el sem bocsátanak, mig az ország hűségére meg 
nem eskiivém." Ezön csak elálméikodék Dóczi , ós fejét csóválva, 
sóhajt vala. Éjszaka az ágyukat a piaczon Raynev meglölteté, a 
király képe házának forgattatá, hogy ha mit tentál Dóczi, lejére 
rontassa á házat. Reggel azt is meglátá Dóczi—öregbül gondja ós 

félelme. 
4. septembr, midőn Rékóeiii György bizonyosan megtadta 

volna Homonnai elszaladását, az ő hadait a hajduságginl Kassa alá 
inditá , hogy Dóczif, hálóra keríthetné. Reggel azért a leshöl nyar-
galókat bocsáta Kassa alá , hogy megpróbálja mint lószen a-dolog. 
A nyargalókat a vigyázók megláták, hírt tevének a király képének. 
A udvarnépének monda, hogy menjenek ki és lássák mint vagyon 
a dolog. Kijövének egynéhány lóval Kassából, a nyargalok arcz-
czal szembe ménének velök, és Öszve lövÖdözének; az itt kün va
lók fejet vőnek. Kit látván a Dóczi hivei , viszsza szaladának, és 
megmondok DóczinaI(,bogy elkölt a tréfa, mert fejet vőnek oda ki. 

A nyargalok viszsza térvén, Rákóczi György mintegy négy 
ezer magával a lesből megindula, és Kassa alá megyén vala. Azt 
is megvívok Dóczinak :,,Ihon — úgymond — nagy had jő Kassa 
alá.'-'Gondolkodik vala mélyen; a gondolkodás után monda az udvar 
népének:,,Jövetek el,lássuk meg mint vagyon a dolog." Kijővén há
zából, a föld bástyára megyén vala. A biró meglátá, hogy a bás-
tyárff megyén, és sokad magával fegyverös kézzel ö is oda me
gyén vala. A bástyára fölmenvén Dóczi, megnézé a hadakat, és 
monda: „Nosza, igazítsátok nekik az ágyút és taraczkokat, és 
lőjjétek őket." Monda a biró: „Senki no lÖjön, mert valaki lő, 
bizony mindjárást feje esik.'^ Ezt hallván Dóczi, lesüté a fejét, alá
jőve mindjárást a bástyáról, lálá, hogy vakot vetött a koczka, és 
haza induló. A biró is utána megyön az Ő seregével és igen őrizik 
Dóczit, vigyáznak utána, hogy el ne illantson. A had a város alá 
é rvén, Kassát mind körül vevé^ hogy valamiképpen Dóczi vala
honnan Kassából el ne szaladhatna. Harmad napig mind ugy őrizék 
Kassát. Egy éjszaka szűrbe öltözvén, ki akar vala ereszkedni Dő-' 
cz i , do a czirkálók rajta érék, mert ismerek, és nem lőn abban is 
módja. Továbbá Homonnai György is izene titkon egy emberétől 
Kassára Dóczinak , hogy ha módját találja, tehát kimenjen Kassá
hó i , cs a határban megvárná addig, hogy Lengyelországba együtt 
mennének: üres hordóban auará magát kivitetni Kassából, de addig 
bebocsálák Rákóczi Györgyöt. 

5. sept. az erdélyi fejedelem a tokaji kapitány Abafi Miklós
nak Egri Istvántól azt izeni, hogy a Tiszán Tokajnál hidat csinál
tasson, hogy a hadak által kelhessenek. Ezzel Abafinak hűségét 
próbáiák meg. Ö engedelmességét és hűségét igére. 

6. seplí sok tracia után Kassa városa Rákóczi Györgyöt bi-
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zónyos számú hadával a városba bébocsátá. Dőcziné kitekintvén 
az ablakiin, monda az urának: „Jaj elvesztünk! Ahon nyargal Rá
kóczi György a piaczoii!" Ezt hallván Dóczi, a kékeknek hitöket 
mindjárt felszabnditá. Az.ur a neki rendelt szálláson megszálla. 
Azulánamaga tiszUartójat Csernél Györgyöt és az udvar hadna
gyát Ibrányi Mihályt gyalog haddal elküldé a király kepéért. Be
menvén, monda Csernél György: „Nagyságodat urunk ö nagysága 
hivatja." Monda Dóczi: „Nincsen mostan énnekem vele semmi dol
gom.'' Arra monda Csernél György: „Bleg kell uram annak lenni, 
mert nagyságod fogoly és rab." Kérdi Dóczi: „Ki foglya és rabja 
vágyok?^* Monda Csernél: „Az országé és az erdélyi fejedelemé, 
hanem oldja le nagyságod az oldaláról a fegyvert." Monda arra Dó
czi :„Nem oldom én , mert a romai császár kötötte az én oldalomra 
a fegyvert: azért lássa, ki oldja le az én oldalomröl a kardot." Fu
tamék mindjárt Ibrányi Mihály, leoldá a Dóczi oldaláról a kardot, 
éá"á inaga nyakába veté. Azuláír kedve ellen u Rákóczi György 
szállására kisérék és őrizet alatt tariák. A felesége látván az urá
nak fogságra való vitelét, keservesen az urat megsiratá. Ezeknek 
tilána DóczinaU minden marháját a Rákóczi György szállására hor
dák. A király fiscusában is a mit találának, mind eltakarilák. Ez lön 
a Dóczi sok praktikájának gyümölcse. 

6. sept. Rhédei Ferencz hada Löknél által kelvén, Regecz 
alól az Alaghi barmát, juhát elhajtják. 

8. seplembr. Rákóczi Gyürgy Kassáról a király képét Dóczí 
Andrási Patakra hozá , hogy ország rabja legyen; Patakra jutván, 
midőn a kapuhoz közeliinek a hintójával, a fejét csóválja Dóczi és 
azt mondja: ,,Bezzeg másképpen akartam én Patakba béjöni."" De 
ugy Isten nem engedte hogy menjen, amint Dóczi akarta , hanem 
ugy kellett menni, a mint Isten a Dóczi büntetésére akarla. Ugy 
vagyon pedig , hogy Dóczi az Ö felesége után, valami jussál prae-
tendálja Pütakboz, de az ö szavával nem az jusra inlendál vala, 
hanem az úr felöl elvégezött gonosz tanácsra, mely viszsza fordula 
magára. 

Három pápista papot levágnak Kassán. 
' " 1 1 . sept. Rákóczi György az erdélyi fejedelem eleibe me
gyén a Tiszán tu l , ki nagy haddal jön segítségre. 

12 . sept. a fejedelem fizető mestere Balling János Patakra 
érkezik és hadat kiállat a fejedelem számára. 

Dóczi András Patakon a várban őrizet alatt levén, az őriző 
kékeknek azt mondja: „Váljon gondolkodik-e Rákóczi György, mit 
cselekedett? Bizony — úgymond — nagy dolgot próbált meg, hogy 
engemet király képét Kassán meg mert fogni, Kassáról ide hozni, 
és itt mostan is Őrizet alalt tartani. Nagy dolog ez. Azt gondolja-e, 
hogy csak ebben marad ez dolog? Ingyen csak meg se gondolja 
azt." Ingyen forgatja a nagy kokól, de elkölt arról, a mit ö gon
dol; semmit nem használ az a kokó,mert ugyan nem bocsátják el. 
Mégis az ö megvelölt hálójokról álmodozik és gondolkodik: nem 
veszi eszébe, hogy elszakasztotta Isten az ő Lálójokat. 

13 . a pápások hirt comminiscálnak, hogy Bosnyák Tamásnak 
és a palatínusnak nagy hada vagyon. Ezzel akarják meglartózlalni 
a defensorokat az ö dolgokban. 

Alaghi Menyhárt a császárhoz köveleket küld, hogy ö felsége 
engedje meg, hogy pro tempore hadd mulasson hívséget, mert a 
nagy erőnek ellene nem állhatna. A császár ezt nagy jó nevén vé
vé tőle, és pro tempore ugy engedé meg, hogy a mikor az idő hoz
z a , ö felségének ismét hivon igazán szolgáljon. ' 

14 . Lónyai András Káliéban igen fél a fejedelemtől az ö sok 
praktikáiért, és avagy elszökik vala a fejedelem hada előtt Kallóból 
Ecsedbe Pernyeszi Gábor ipához, avagy Kallóban bezárkózik va
la; de a kallói had egyiket sem engedé, hanem megtarttíztalván, 
megbizlaták a fejedelem kegyelmességével, és Kalló várát a feje
delemnek megadták véle. A fejedelem meg kegyeimeze neki ily 
okon, hogy Ecsed várát Pernyeszi Gábor ipától megkérje az or
szágnak és a fejedelemnek, kire reá felele Lónyai. 

Fib'k várát megadják ország számára Szécsi Györgynek éá 
Bakos Jánosnak, Azon íölíil Szecsént, Dévint, Palánkot, Érsek-
Ujvárát és a lobbii; mert mind fizetellenök valának régtől fogván 
az ország házaiban a magyar vitézek. 

17. sept. a fejedelem Kenyezlönél által kelvén, Patakra jöve 
Rákóczi Györgyhöz, ki a fejedelmet megvendéglé az erdélyi urak
kal nagy Örömmel és nagy liszt'ességesen. 

18. sept. a fejedelem Szántóra megyén Patakról, Erdö-Bé-
nyén által az oldalúira szép kopjás hadakkal és a kékekkel. 
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18. sept. Palakon a király képét Ddczit vasba verik, nagy 
vasal ülnek a lábára^ Őrixet alalt hintón a fejedelem után Szánt(3ra 
visxik, és 19. sept. a fejedelem Szántóról fogságra í'ogarasba kiil-
di. Szemben sem lön a fejedelem fogságában Dóczival; oka, mert 
annakelötte mig szabad ember vol t , sokat praktikáit ellene. 

19, Kassára indul a fejedelem Szántóról. 
Uomonnai György hadait elbocsátván, Lengyelországba sza-

lada. Az udvara népe és maga hada az ország határáig elkiséfék, 
de é lnem ménének vele. Okát azt mondák neki: „Minékünk — 
úgymond — feleségünk, gyermekünk az országban vagyon , azo
kat el nem hagyhatjuk, idegen országra sem yihetjük, mert abban 
módunk nincsen. Azért nagyságod megbocsásson, minékünk szük
ségképpen itthon kell maradnunk.^Elbucsuzának az uroktó[,vÍ£zsza 
térének. Homonnai kiszalada az országból. Annakelötte más or
szágot és nagy fejedelemséget kivan vala,-másokat akar vala jó
szágából kivetni és számkivetésre juttatni: mostan immár, országá
tól , nagy uraságától mcgválék, és magának jut dolga számkivetés
re és bujdosásra mind feleségestől gyermekestől ^ azért igaz amaz 
mondás: A ki másnak ás vermöl , maga esik bele. És ő róla mond
hatni : Damna parans aliis, proprio párat hepati darana. A kővárai
ban mindazáltal fizetőit népet hagy, hogy Ö számára megtarlsák 
és h^mar való napon megsegíti őket. 

Eszterházi Miklós is szinte ugy jára miül Homonnai, nagy ura-
ságától megválék és szép jószágától elesek. 

20. sept. Kassába megyén a fejedelem, kita kassaiak szivök 
szerént örömmel várnak vala. 

A löbb királyi szabad kulcsos városok is Kassával együtt a 
hivségre az országnak és fejedelemnek excopsensu unanimi meg
hajtanak. 

20 . Ungvár várát megadják a fejedelemnek—Baling Jánost 
bocsálá belé kapitányságra. 

2 1 . gyűlést leszen Kassái! a fejedelem, moly gyűlésben Ma
gyarország fejedelmévé választalik a felséges fejedelem, Rákóczi 
György pedig képévé tétetik. 

EzÖn gyűlésben az ország státusi articulusokat irnak, és ö 
felségének az ország beadja, hogy meg confirmáltassanak. 

Ugyan ezön gyűlésből 9 fejedelem lengyel lúríiiylioz követöt 
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bocsát , (Vinnai Kristófot és *) ) ós azt kívánja, hogy sem 
maga, sem országa Hoinonnail meg ne segítse, mert vindicál érette. 

A császár portájára is Korlát István a szendrei kapitány va-
lásztatik, hogy az ország állapoljáröl informálja a porlát, hogy on^ 
nan kára ne következzék az országnak. 

A kassai articnlnsok következnek Anno Christi 1619. 
26. decembr. 

Nos Gábriel, 0e i gralia Regnorum Hungáriáé et Transsylva
niáé Princeps et Siculorum Comes etc. 

Memóriáé commcndamus tenoré praesentium, significantes 
quibus expedit universis et singulis: Quod Sples ac Magci Dni, 
Generosi, Egregii et Nohiles, caeterique Status el Ordines trium 
Slatuum Regni Hungáriáé superioris in Civítate nostra regia libe-
raque Cassoviensí ín Comitiiseorum Generalibus ad 21 diem mensis 
septembris. Anno Domini 1619 ex. edícto nosíro ceiebratis, con-
gregati: Exhibuerunt nobis et prapsentaverunt quosdam insfrascrip-
tos artÍculos,in eisdom Comiliis paribus ipsorum votis, et unanimi 
consensu conclusos, siipftlicanles nobis humíllime, ul nos eosdem 
articnlos universos el singulos , omniaque et singula in eísde.n con-
tenta, ralos, gratos et accepta hahentes approbaremus, ratificaremus 
etconfirmaremus. Quorum quídem articulorum lenor talis est: 

Artimdi Dontiuortim Regmcolarttm Trium Síatuurn Regni 
Hungáriáé fu Comitiis eor. Generalibus in Ciritate regia et 
Ubera Cassotimisi ad 2 1 . diem. mensis sepiemlir. Anno Do

mini 1619 . indictis et ceiebratis coítclnst. 

Nyilván vagyon elöltünk kegyelmes urunk, mind Igten 9 
mindé világ elötl mely nehéz ítéletet viseljenek azok, kik az or^' 
szagnak régi szabadsága és megrögzött törvénye szerént szaba
dosan választott fejedelmükre,koronás királyokra ok nélkül támadná
nak. De viszontag mikor a subditusok is a fejedelmektől és kirá
lyoktól nagy ártatlanul külső szép szabadságokban, jó rendtartá
sokban, mentül inkább penig Iclkiesmereteknek tiszta szabadságá-

A iiiiisik név az eredetiben nincs klt<íve. 
15 
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baü megbánlatnak, háborgnttalnaU, különben eleit nem vebelvén: 
igaz igyök láttalik, ha ök is az olyan előttökjúróknak nem kezd-
nek engedelmességet praestálni, és mind hirek s mint! külső sza
badságok helyére állatásáért illendő gondviseléseket rautatjök ha
zájukhoz és poslerilásokhoz; hololt noha n fejedelmek kdzönséges 
tisztet viselnek, de ha az országok törvényéhez kötelességeket, meg 
nem tartják, csak emberek és egy személyek levén , egymás után 
a törvények örizése nélkül, minden jó rendtartások és az országok 
boldog áliapotja mind fölforgattatnak. 

Mi is annakokáért hogy ez mostani indulatunk miatt azok kö
zibe ne számláltassunk, kik ok nélkül bontogatnánk hazánknak szép 
békességes óllapolját, és ext a terhes gondviselést csak nyugha
tatlanság miatt vöttnk volna fel, támadozássa!, pát-tolkodással kár
hoztatnánk ellenkezőinktől. Mely igyünkben, hogy vagy ö fel
sége , vagy közel való szomszéd országok előtt sok szóval iga
zítsuk dolgunkat, szükségesnek nem itéljuk. Mert valaki esmér
t e , tudta állopolunkat; ha közöltünk járt vagy tadakozta dolgain
k a t , különben nem találta, szemeivel láthatta, füleivel hallhat
t a ; nem tudjuk ha valami régen ellenünk praeconceplum ódiumból 
és boszszuállásböl, avagy csak a religionaU disparitása mialt, nem 
hogy az ö felsége tisztviselői és a romai valláson való papi rendek, 
a bécsi paciGcatio után absque discretione religionis egyenlő becsü
lettel , tisztek osztogatásával látogatták volna hazánknak lös, gyö
keres , érdemes fiait: de inkább sok hamis vádolásokkal terheltet
vén a clerustól, és velők egyetértőktől, oly veszedelmes suspi-
ciokban, gyalázatos állapotban forgottak, hogy édes hazánkban a 
haza becsületes fiai nem különben mintha számkivetésben élté
nek volna. 

Religionak dolgában penig sok eklésiákhól, többekből pré-
dlkátorinltat delurhálván, templomoUal elvételvén, a hol magokat 
meghagyák, jövedelmeket elcsipdeMék, kikről a tavalyi ország
gyűlésében Judex Curiae uramtól authentice Frotcstatoriális vöt-
tünk jövcnduro, apei-te ez elmúlt gyűlésben derekas és nyilván 
fegyverref való porseculioval fenyegcttettünk. Mely nyomoralt és 
keserves állapotunkban csaknem desperálván, egyebüvé conrugiál-
ni nem tudtunk, hanem felségedet, mind magunk szerelmes nem
zőiéből való kegyes fejed*'lemnek, mind a közönséges igazságnak 
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szeretőjének tudván lenni, nagy bizodalommal folyamodtunk a fel
séged kegyelmes patroeiniumjához.és hívtuk s kívántuk ilyen igyünk
ben segilségünkre jöni, nem különben mint Jephtát régentén. Nem 
azért, hogy vagy a romai, vagy más religiokat persequáljuk, hanem 
liogy nékünk is , mind ín exercítío religionis, mind külsŐ előmene
telekben és mindenekben szabadságunk restituáltassék. 

Hivtuk penig és obtestáltuk felségedet nem csak régen Er-
délylyel való confoederationk szerént, hanem hogy mi és ennek 
előtte felséged, aemulusí (mint Homonnai és a több praktikások) el
len országul fegyvert fogtunk,és ótalommal voltunk, mostan ilyen 
igyünkben hasonló jó akaratját várhaljuk felségednek. Mely kíván
ságunkra és hivatalunkra hogy felséged kegyelmesen accedáll, és 
mind maga méltóságos személyében s mind becsületes híveivel, 
számos hadaival, vitézivel kifáradott, és már a magunk szép ügyes
sége után is vér nélkül ilyen szép progrcssus engodtetetl. Istenünk
nek szent nevét nagy hálaadással dicsérjük érette, és felségednek 
minden időben alázatos hűséggel igaz hálaadó szolgálatunlikal meg 
igyekezzük szolgálni. 

Hogy penig ilyen igaz igyünknek promoveálásában Istennek 
segítségéből felségeddel egyetemben jobb móddal progrediálhas-
sunk , egyenlő szivbÖl és szabad akaratból, szeretetből, felségedet 
fejünkké, előltüíllijárónkká, és fögondviselönkké választottuk:adván 
országunk teljes hatalmat felségednek niost.'ini végezésünk szeréiit, 
végig ebben az óHapolunkban elömenni; kiben hogy az ur Isten fel
ségedet minden kívánatos jó szerencsékkel megáldja, ellenségétől 
megótalmazza, azokon velünk diadalmassá tegye , megromlott sza
badságunknak ós édes nemzetünknek régi jó hírének nevének le
hessen helyére állatója és ótalmazója: melyekért ö szent felségét 
szívből való ájtatos könyörgésünkltel is imádjuk. 

Ez idők alatt penig felségednek minemű módot kelljen követ
ni , ennek a szögelet földnek, sőt egész hazánknak i$ gubernatíojá-
ban: oz ide alá megírt végezésünket felséged kegyelmes szemei
be praesentáltuk, kérvén felségedet alázatoson mostani közönsé
ges akaratunkból adatott authoritásból, méltóztassék azokat accep-
lálni, approbálni ós confirmálni, maga is kegyeimessen azokat kö
vetni és megtartani, egyebekkel is megtariatní. Mely vógezósink 
így következnek: 
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1.) Sokan vágynak a fölső magyarországiak közztil,kiknyiig" 
hatatlan elméjűek voltának, és némelyek a papi rendekkel egyet
értvén, a libera religio felöl való arliculus s bécsi pacificatlo, szom
széd országokkal való coníoederalio ós országunk törvényi s sza
badságunk ellen vétöUenek, az országból kimentenek, s némelyek 
penig az atyánkfiai közzül vannak olyak, kik romai hitön levén,csak 
ez hirtelen indulattól megijedvén futamodtanak meg , és szomszéd 
országokban vannak most is, némelyek penIg végházakban és erős
ségekben vágynak. Azért afféle három státusok közzül ha kik vol
nának, exceplis omnibus pacis publicae lurbatoribus et Regni Hun
gáriáé rebellibus , praefigáltatik qutndena , ugy, hogy intra quindo-
nam, vei ipsa quindena, ez jelen való conventusnak utolsó napjá
tól számlálván , viszsza jöjenek országunkba, és a kit Ö felsége itt 
Kassán generálisnak rendelt lenni , tartozzék snb poena notae infi-
delitatig,confiscationeque bonormn generális uram előtt compareálni. 

2,) Hogy ha kik közziilök megjönének, és oly praktikások ta
láltatnának, abban jó módot szabván, sine dilatione országunk érde
mes törvénye szerént megbüntetlessenek; a kik büntelenök, mind 
személyökben, mind marhájokban, mind jószágokban békével 
maradjanak. 

3.) Sokan vágynak a romai hitön való urak és nemes rendek, 
kik a bécsi pacificatio után, ipsorum autliontate, a régi mód sze
rónt megjáró jövedelmeket hatalmasul megtartották, és a régi szent
egyházaknak praejudiciumjára.üj kápolnákat erigáltanak: Azért a 
kik affélék volnának, akármely helyekben, addig a jószágok meg ne 
adas8ék,mig az idÖtöl fogván megtartott jövedelmeket meg nem ad
ják a megkárosított prédikátoroknak, avagy eklésiának, és rever-
salist tartozzanak adni magokra, successorokra és legatariusokra, 
hogy sem ők , sem azok ezután meg ne tarthassák, hanem éppen 
minden fogyatkozás nélkül minJen jövedelmekéi megadják, és az 
új kápolnák i s , kit ínlerim épitöltenek, de facto elvonaltassanak 
ö magok állal. Elfoglalt szentegyházakat is parochiákkal s ahoz 
való jószágokkal együtt a kiktől elfoglaltatott, a vice-ispánok mel
lettök levén, egy-egy szolgabíró és egy-egy eskütt állal jövedel-
möket károkkal együtt restiluólják de facto. ípsis insufficientibus 
generális uram exequáljon. 

4. Szomszédságunkban levén a török nemzetség, és mivel 
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most a portára két rendbeli magyarországi követség is expediálta-
tolt: ilyen nagy változással levén állapotunk, noha ö felsége ele-
gedeudöképpen megtadósitotta, mind assecurntiot is vött a portáról 
erre; dehogy bizonyosban a Pogrányi és Lippoi uramék követsé
gek helyekben most más magyarországi követség kívántatik, ki 
erről az állapotról mentől jobb módjával informálja a por tá t ,hová— 
mivel ö felsége erdélyi kövelét bocsátá — azzal együtt expediáltatik 
a magyarországi követ is, tudniillik a nemzetes vitézlő Korlát István 
lu-unk atyánküa; ő kegyelme mellé adjungáltuk Gergellaki Miklóst 
is a török nyelvnek értelméért , kinek instructíojára ö felségének 
gondja leszen, a hová mostan semmi ajándék nem kelletik az ö Fel
sége tetszése szerént. 

5.) Mind az itthon való szükséges v igyázás , mind peníg a 
hadnak végig bódogul való prosequálásáórt — minthogy ö felségét 
már fejünkké választván, maga személyében,söt saját országabeli 
híveivel, ha nem szánta mi érettünk való fáradságát, s ezután sem 
szánja ótalmunkért, szép szabadságunkért magát minden sze
rencsérc vetni—méltó ós szükségesképpen kívántatik , hogy mi is 
generaliter insurgáljunk hová hamarébb a régi mód ós büntetés sze
rént. A tizenhárom szepesi városok is er re a szükségre tartoznak 
hadat tartani vármegye között ^ amint ezelőtt is tar tot t , mely ha
dakból ha mit vagy el kelletik vinni Ö felségének, vagy itthon vi-
gyázásra depulálni, mind most s mind ennekutána, az ország meg
maradására és ótalmazására kiki készen találtassék. 

6. Szécsi György uram minthogy jelenti ö felségének, hogy 
a végházakat a Dunán innefi, inkább mind Iractatus által vér nélkül 
vötto kezéhez, fogyatkozott és fizetetlen állapotjokhoz képest mind 
ugy adták meg, hogy két-két hópénzzel contentáltassanak: ö felsé
ge kívánja, hogy provideáljunk, ha holmi restantiák, pénzbeli j ö 
vedelmek találtatnának, ha ö felsége hadait nem ségithetjük,akár csak 
magyarországi végházakban megígért fizetésektől subleváltassák, 
vagy bányákon, vagy harminczadokon, és akármi formán azoknak 
oontentálására legyen gondviselésünk. Ezekre és egyéb ország szük
ségére, generális uram ő nagysága mentül hamarébb lehet a tanácsok
ban maga mellé convocálván, cerlo hrevi termino certifícálván, és 
ide Kassára behiván a kamarásokat, perceploTokat, rovókat, bar-



380 331 

minczadosokal és liSzlviselÖket, erös reverSRÜSsal országunUkal 
egyetérteni kölelesek legyenek. 

7 . Vágynak sokan affélék, kik e mostani insurrectiokor fel-
l'uvalkodíisokbél vagy boszszuságokbólj ö felsége aka alja nélkül 
nemes alyánktiaira és a szegénységre , várakra, kastélyokra, ne
mes udvarházakra és jószágokra fegyveres kézzel rohanlanak, 
személyekben megvertenek, minden jószágokat elfoglallak, mar
hájokban kárt töttenek. Azért méltó, hogy minden vármegye, e 
fölföldi Magyarországban afféle hatalmas prédálók ellen ínquisilío-
ban módot szabjon, et per inquisitionem, ad requisitionem laesae 
part is , ha kin«k elvitt marhájoU, jószágok találtatik, a vice-ispánok 
és szolgabirók állal restíluáltassanak, és efféle prédálásért , akár
mely rend legyen i s , személyekben i s , ha paraszt i s , comperta rei 
veritale, feje és jószága elvesztése alatt törvény szerént bünleltes-
senek, abscissis quibusvis remediis. Ezután is penig ha kik aíl'éle 
prédálók történnének, azok ellen is e szerént procedállaí^sók. 
Hogy ha az execuliora insuFfjciensek lennének a vice-ispúiiok, 
procedálhassanak a fö-ispánok a hol vágynak, illis nonexislenlibus, 
generális uram a k i l e szen , exequálhasson peremlone. 

'.-f,':8.) jVlivel szükfaéges hogy ez felföldön generális legyön , a 
ki vigyázzon és szorgalmatos gondot viseljen ez felföldön , kitől ö 
felsége után minden rendek függjenek, erre a tisztre ö felsége a 
nemes országgal együtt, a nagyságos Fölső-Vadászi Rákóczi György 
uramat ö nagyságát cum plenaria aüthoritate és bizonyos elrendeli 
állapottal választotta az ország gyűléséig. 

9.) A liscus jövedelmére, hasonlóképpen a papi jószágokra 
ós liszlviselésekre, ez előtt való végezésünk szerónt, ö felséga 
méltóztassék gondot viselni. 

1 0 ) A káptalanokban úgymint Jászaiban , Szepesiben, és Le-
lesziben, hazafiai ós jószágos nemes emberek, hiteles requisitorok 
rendeltessenek , kik a levelekre , és az expeditiokra gondol visel
jenek, és suspecta personák ne legyenek. 

1 1 . Az egri káptalanban való leve lek , a jászai konventben 
külön ládákban legyenek, és a kinek kelletik, more solito ott talál
hatja meg. 

12.) Könyörgünk azon őfelségének, mint kegyelmes urunk
nak , hogy a végházakban ö felsége suspicione carentes kapitány 
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szemé!yeket,kik igaz magyarok és hazafiai és érdemesek, rendeljen 
a liol kívántatik, kik mind ő felségének, mind az országnak hitele
sek legyenek' 

1-3.) A végházakra is Ö felsége jó gondviselést rendeljen, a 
többi között Ónodra, Győrre , Putnokra és Szendrőre. 

14.) A szabad városok is hogy az ö szabadsé.gokban megtar
tassanak, országul méltónak Ítéljük. 

15.) A hódoltságon lakozó nemes atyánkliai hogy a török 
szoniyzédoklól békével maradhassanak és a szegénységnek is hogy 
könnyebbsége lehessen, Ö felsége abban találjon módot—könyör
günk ö felségének. 

16.) A kik notiita personák volnának, és 6 felségével 3 a ne
mes országgal egyet nom értöttenek, azoknak ő felsége sine prae-
scilu etoonsensu regni gratiát ne adjon sem személyében, sem 
jószágában. 

17.) Vngynak oty szolgák, kik az uroktul csak mostanában 
prédálás kedveért elszöktenek, kik föl sem mennek szolgálni. O 
felsége találjon módot benne , hogy afféle szökött szolgák a hol 
megtíilállathalnának, viszsza az előbbi uroknak adassanak. • 

18,) Míglen az ország bírói és requisitorok helyökre állanak, 
addig minden vármegyék vice-ÍS[)áni éS szolgabírói előtt prókátor-
vallások, fassiok, expeditoriák, per totum regnum deserviáljanak. 
Mindenféle fölvelöU rovásokról, és akármi névvel nevezendő jöve
delemről számot vegyen , és a jövedelmet is minden resfantiákkal 
egyült mentül h:imarébb lehet beszolgáltassák, a kiből alkalmas 
jövedelem leszen ; ezekhez accedáljon a papok jövedelme is. 

19.) A sok változások—mint a monetáknak elegyes állapofja 
Erdélylyel s Magyarországgal — miatt, mivel látjuk, ő felsége hadai-
rink pénzeket a mivel fizethetné, vagy el nem akarják venni, vagy 
károsan vennék el, pro tempore hogy diíBcultas ne legyenabbólis, 
végeztük azt is: hogy a jó arany két forintban negyven pénzben, a 
tallér egy forintban harmincz pénzben, a három pénzes is kit Er
délyben vériének és vernek elvélessék, a polturák is ötödfél pénz
ben , az o dutka liz pénzben, az új csak kilenczben. 

20.) Nagy fogyatkozására vagyon a nemes országnak, hogy 
a kereskedők Lengyolországban a bort beviszik, azért ezután sen
ki bort kereskedésre Magyarországból Lengyelországba sub poena 
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confiscationis vinorum, no merjen vinni, hanem a ki borral akar ke
reskedni, ad lóca deputalionuin , a mint az előtt is volt, vigye oda, 
ós ugy a lengyelek jöjenek Magyarországba bor venni. 

21.) Ö felségének könyörgünk, méltóztassék Ö felsége serié 
megparancsolni Nyári Pálné aszszonyomnak ég Nyári István uram
nak , .1 Melilli Péter és felesége várát, jószágát, minden elvötí mar
háját de facto reslituálják. Ha nem restituálják, végeztük azt, hogy 
generális urunk ő nagysága sub amissione offici , manu militari cura 
genlibus ejusdem Comitalus,ubi bona adjacere dignoscuntiir, tar
tozzék restituálni. 

22.) Ő felségének látván hozzánk kegyelmes jó akaratját,ren-
deltük, igerlíik Ö felségének minden jobbágy és zsellér porták után 
— nuUorum bonis exeniptis — loco honorarii egy-egy forintot ad
ni, mely rovásnak a hódoltság felél szokta fizetni. Hasonlóképpen 
a portára és Lengyelországba menő követeknek követségekre, mind 
jobbágy zsellér portákra hetven öt pénzt vetöttünk fel. 

Nos itaque praemissa supplicatione Dominorum Regnicolarum 
trium Statuum et Ordinum dicti Regni Hungáriáé nobis modo, quo 
supra porrecta , benigne admissa et exaudita., praescriptos univer-
sos et singulos articulos, omniaque et singula in eisdem coutenta, 
ratos et accepta habentes, acceptavimus,approbavimus, et ratiücavi-
mus,nostrum ilüs consensum pariter et assensum benevolum prae-
buimus, prout acceptamus,approbamus et ratifícamus, et tam nos 
ipsi observabimus, quam per alios quospiam observari faciemus, 
harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 

Dátum in Libera et Regi:) Civitatonostra Cassoviensi die, 26. 
praedicti mensis septembris, Anno 1619. 

A palatínus Forgács Zsigmond a fejedelemnek ö felségének 
levelet i r , hűségét igen ajánlja, és hogy a mi szivében vagyon, 
azt inkább elpalástolhassa, először jó akaratját a fejedetemhez a 
korona megigéretivel tetteti. Másodszor a német nemzethez nagy 
idegenséget mutat. Hogy pedig ez ö szavában senki ne kételkedhet
nék, okosan az ö szavának okát is adá. „Mert, — úgymond — an-
nakelőtte (a jó emlékezetű felséges Bocskai István fejedelmünk és 
urunk idejében) Bécsben szorultara volt, semmi böcsöm, tisztessé-
göm elöttök uem volt. S e lm az az áruló volt tülök nevem, és a 
sv̂ bám galléra alá pökte^, c^ufolyái^. Azért ,bizony nejni akarom 
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hogy többé oda pökjenek." Ezzel ámitá Forgács és hiteté el a» em
bereket, hogy hinnének az 5 mézes beszédének. 

A fejedelem Kassóról minden hadaival fölindul Pozsony felé. 
1619. 3. octobris hallatik, hogy Homonnai György kozák 

haddal, melyet a lengyel király adott segitségül nekí, és maga is a 
papok segítsége által fogadott, ki készül jöni. hogy jószágát visz-
sza vegye, és a kik Barkó és Jeszenö várai alatt vágynak, azokat 
elkergesse. 

— 4. ootobr. a generális Rákóczi György parancsol a haj* 
duknak, hogy sem napot, sem órát ne várjanak, hanem mindjárást 
újabban felüljenek, induljanak, és hagyott helyökre menjenek—Ho
monnai György ellen vigyázni. 

Krakkóban megyén Homonnai, hogy a kijövetelriek módjáról 
a királytól informáltasgék. 

1619. 6. die octobrísí Rákóczi Györgynek a lengyel király 
egy levelet külde, melynek continentiája iuiez. 

III Zsigmond lengyel király levele. 
S I g i s m u n d u s Tertius, Dei gralia Rex Poloniae, Magnus 

Dux Lithvaniae, Russiae, MasSoviae, Samogitiae,Lyvoniaeque, neo
non Luccorum, Gothorum, Vandalorum haereditarius Rex. 

Generose, Grate, nobis Dilecte ! Multorum literis ad nos per-
latum est in regno Hungáriáé non medíocrem exercitum eo consilio 
esse collectum, ut Serenissimus Rex Ferdinandus legitimo suo reg
no exuatur, et alius qnispiam pacis publicae turbator, contra omne 
jus fasque por vim introducatur. Exercitum autem eo in loco conse-
disse, unde propter vicinitatem non mediocria possent ad subditos 
noslros damna redundare.^ Quae oninia signíficanlur geri non alio 
magis et soUicitius, quam Generosa Dominaone Vestra stimulante 
atque inflammante. Ac nobis quidem id de Generosa Dominaone 
Vestra primís nuntiisdifficulter persvaderi potuit,cujuserganosnon 
stúdium solnm, sed etiam summám observantiam perspexisse nobis 
vídemur. Oaeterum cum crebrídet non diversis vocibus haec eadeni 
nobis ex diversis locis adferantur,sanedenegaro iís iidem nullo mo
do possumus. Itaque etiam atque eüam Generosam Dom. Vegtram 
monemus, ^ecum ipsa expendat, quid agat, et quibus se saoBque 
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sftclatores calamitatibus involvat. Non.ignorál Generoí3aDom. Ves -
tra, ottines quotquol fueninl, qui simileni telam lexere aggressi sunt, 
Deo ipso vindíce,dign3s ab iis poenas siimplas esse, el repenle mi-
serrime periis9e-lVovilpraeterea,quibns quamque arclissimis neces-
sititdinis et pactorura atque foederum víncuüs, lum serenissima do-
mus Austriaca nobiscum, lum Regnnm Hungáriáé cum Regno nu-
stro a priscis teoiporibus collígalum sít. Sic igitur Generosa Dom. 
Vestra apud se slaluet, vincula isla laxari nul lo modo posse, nisí prius 
universus crbis christianus vehementissimis fluclibns concutiatur* 
Proinde mature GenerosamDominam Veslram horlamur, ut ab ejns-
inodi turbulentis consiliis desistat, neque se Regnumque Ilungar. tam 
multis apertisque perieulis objicial, praesertim cum sereniss. Regem 
Ferdínandum certa spe Imperatoriam sédem assecuturum esse, el 
conlra rebelles bohemos felicissimo successu aliquolies pugnasse, 
non obscuris ad nos nuntiis perferatur. Quae omnia sl Generosa 
Dom. Vestra its secum cogitet, ut rei ipsius, quam aggressa est, 
lurpltudinem intelligat, cl pericula quae ir<iiiiinent, lanquam prae-
seiitia ob oculos ponat, non dubilamus quin oplatum noslrae monili-
onis fruclum a Generosa Dom. Vestra simus conseculuri. Quam qui-
dem mentem a Dco immortaiidari Geuerosae Dom. Vestrac oplamus 
eique diulurnam valeludinem prccamur. Dalum Varsoviae, die XV. 
mensis seplembris, Anno MDOXIX. Regnorum Nostrorum Poloniae 
XXXII. Sveciae XXVI. 
;,; ' Sigismundus, Rex. 

- Ez levélre ilyen válaszl íra Rákóczi György lengyel királynak. 

Responsum ad soae Majestatis Regiae scriptum die 9. 
mensis octobris, Anno 1619. 

;^ Sacra Regia Majestas, Domine Domine raihi benignissime ecl. 
Literas Majestatis Veslrae accepi, quibus perlectis, continen-

lias earundem abunde inlellexi. Quia verő ad gacram Majestatem 
Veslram Status er Ordines Regni hujus Ilungar. ralione islorum ne-
gotiorum nostrorum corlos ipsorum iiuncios jani receng expedive-
runl ,exi ísdem Majestas Vestra Regia omnia, quae mihi adMajesla-
tis Vestrae literas essenl scribenda et rospondenda, copiosius el Itt-
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culentius intelligere dignabitur. Qua re inlellecta, altioríque animi 
sui acumine discussa, spero Veslram Majestalem animiim suum su-
nple natura propensum et benignum erga iioc Regnum Hungar. vi-
cina jura et pacis cum Regno Poloniae olim ínitae íoedera semper 
coler© servareque conaturum. Quam de caetero Majostalem Veslram 
Regiam feliciter va!ere oplamus. Dalum iu arcé nostra Sáros-Patak, 
die 8 . oclobris, Anno Domini 1611), 

Ejusdem Majestatis Vestrae Regiae 

Servitor addictissimus 
Georgius Rákóczi. 

Midőn Ferdinánd is meghallá, hogy a fejedelem nagy haddal 
kijöll, az ország Ö felségéi jó kedvvel SKcrelellel acceplálta, ö fel
ségének mind a királyi szabad városok s mind a végházak meghaj
lottak; hogy továbbá ö felsége iiz országtól fejedelemmé teletvén, 
az egész országot és az o r s z á g k o r o n á j á t is a k a r j a keresni, 
és immáron is Pozsony felé indult volna hadaival ö felsége, a IioloU 
az ország koronája tartatik: in consílio azt találták, hogy D a m p i r 
goneralisokal az ö expeditiojával bocsássák a fejedelem ellen, Bu-
quoy penig a császár hadának másik részével hadakoznék a cseh 
király Fridericus ellen. Mivel penig az f e j e d e l e m s e m m i t n e m 
k é s i k v a l a , { r e a emlékezvén a Sybillálól Alexandernek adatott fe
leletre: Nihil procraslinando) hanem mindennap Pozsony felé ha
daival siet vala, azt találák Bécsben is in consílio, hogy: Melius est 
praevenire, quam praeveniri. Ez okáért a Dampir hadából váloga
tott legényeket tizenöt száz muskatérosokat ós lánczosokat válasz
tanak, hogy eleil vennék a fejedelemnek, és Pozsonyhoz való ju
tással megelőznék és Pozsonyt a koronával megtartanák. Ezök a lán-
czok igen köpik vala a markokat, hányják vetik vala jó legénysé
gekel — mindenik tiz liz magyarra irja vala magát. Elkészítvén 
ezeket, a Dunán hajókon Bécsből Pozsony alá bocsáták, és három 
nagy öreg ágyukat is adának velők. Midőn Pozsonyhoz őrének, ki-
szállának a Dunaparlra, és erősön bésánczolák magokat. Pozsony 
városa, ki a fejedelmet jó s/ivvel várja vala, látván a németeknek 
jövelelil, posta által mogtudósitá ö felségét, hogy lássa ö felsége 
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mit cselekszik: meri immár a németelinek az elei élárkeaelt. 19 . 
oclobris vala ez dolog. 

19 . octobr. estve vacsora fölöU megadá a posta Pozsony vá
rosa levelét ö felségének, melyei ö felgége megolvasviín óá a né
meteknek Pozsonyhoz való érkezését értvén, a vacsorát mindjárt 
félben ha^yá Szemezen. Az urakat in consiliiim szollítatá, a dolgot 
proponálá, és azt kérdó ö felsége a tanácsos uraktól: „Reájok kel-
lessék-émindjárást menni a németekre, avagy nem?". 0 maga mind-
azAllal immár elvégezte vala magában a fejedelem mit cselekedjék; 
de azért proponálá csak a dolgot, és némely erdélyi urak, kik a fe
jedelem mellett valának, azt mondák, hogy nem kell mindjárást a 
németre menni. Két okit adiik voxoknak: 1. Mert a hadak megfá
radtának és nem bátorságos a fáradt hadat harczra vinni. 2. Mert 
ha mindjárást indulnának, mivel az esÖ igen esnék, és annélkül is 
igen sáros nehéz út volna, annál inkább megfáradnának a hadak, és 
igen periculosum lenne az ellenségre menni. Hanem hadd nyugod
nának a hadak kél vagy harmad napig, az eső is hadd állana meg, 
és ha megkönnyebbednék az ut, azután bátorségosb lenne a csa

tára való raenetolök. Erre a fejedelem eszesen azt monda: ,,Nem 
jó a némettel késni; mert sokára igen bésánczolja magát, és sok 
kárral vehetni ki ötét a sánczből. Aztán azt hallottam én, mikor a 
vitézségön és katonaságon forgottam — úgymond — s mostan is 
igaznak tartom, hogy a németnek nem szolgál esős időben a pus
kája. Azért mindjárást csak üssenek dobot, és a hadak induljanak, 
mert ennek meg kell lenni' ' . Dobot titének és a hadak megindulván, 
éjszaka mind ménének. A dologban az eszes bölcs fejedelem néze 
Nagysándornak a Sybillátul adatott mondására, miképpen hddot-
iíithatná meg hamarban ez világot: Nihil procrastínando. 

20. octobr. setét hajnalban Pozsonyhoz érének a fejedelem 
kék hnczéri több gyalogokkal—mint egy hétszázan. Megüték egy fe
löl Őket hajnalban, ellenköznek vala velők: a másfelöl vivé a többit 
a fejedelem, és lovon forgolódván ő maga is, neki bátoritá őket, és 
Istennek segitsége által, noha szörnyen lőve a sánczból a német, 
mindazáltal nem sok kárral a sánczot megvevék hamar tölök. Láták 
hogy elköltek a tréfáról, az ágyukat a Dunába taszigálák a harca 
alatt, hogy kézre ne kerülnének. Nekik sivalkodának azért annál in
kább a magyarok, megsegité az Isten őket, és tizenöt száz gyalog 
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németben nem sok szalada el, mind rakásban vágák őket. Azután a 
lestök közzé mene a fejedelem az urukkal, és látván a lovágaltalott 
tisztes német gyalogok lestét, igen szánja vala őket, és Forgács 
Zsigmondnak azt monda: „Patalinns uram iHiszöm kár ennyi ember-
„nek egy kevés korig elveszni. Én Isten előtt állok, ezeknek ve-
,,3zedelmeknek oka én nem vagyok, mert keresztyén véri nem 
„szomjúhozom; a ki ezeknek veszedelmének oka, adjon számot az 
„Islen előli róla."" A kegyös tarmészelü fejedelem nem örülé ellen-
séginek veszedelmét, hanem szánakozék rajtok. Azután a fejedelem 
az ágyukat a Dunából nagy munkával fölvételé, az egyikét Thurzó ^ 
Szaniszlónak adá ajándékon, a ketleit penig Váradba küldé, a magá
tól épittelött új bástyára erősségért és emlékezetért. A levágattatott 
lánczoknak muskater puskájokat is Tburzó Szaníszló szekerekkel 
hordatja vala váraiba. E dolognak hirét meghallá Dampir az ö ha
dával, és nagy gondba esek, mit kelljen reménleni, hogy ilyen váló •-
gatotl erős fegyverös hadát oly kevés magyar vágta volna \e. ̂ ^ÍSsA 

A palatínus e harcz és'gyözedelem után Pozsony városát meg-
adá a fejedelemnek bánattal, nagy Örömmel penig a pozsonyiak 

2 4 . octobr. Ibrányi Mihály postán aláküldetik Pozsonyból és 
örömet mond itthon Rákóczi Györgynek a szép győzedelem felöl. 

Dampir midőn a németeket Pozsonynál levágják, hogy félel-i î 
met ne tettetne, az ő táborával Magyarország felé közelit; azon 
igen mesterkedik, hogy a magyarok a cseheket meg ne segítsék. 
De Rhedei Ferencz a morvái hadba mene, melyet Dampir igen meg
szorongatott vala. Oda jutván a magyarok, mindjárást csatára mé
nének, a Dampir hadát mindennap igen hullatják ós vágják, fo
gyasztják. A morvaiak táborát a zsákmányozásra megszabaditák. 
Dampir táborát penig a zsákmánytól olfogák, ki magát igen bé-
sánczolá. 

27 . octobr. bizonynyal hozák meg, hogy Homonnai György 
hat vagy hé teze r lengyel lüiddal készül kijőni. Egy levelel is ira 
Zemplin vármegyének, (Rákóczi Györgynek) melyben nagy negéde
sen csúfolja vala, azt irván, hogy bogár után indult volna; örül vala 
azon is, hogy oda fel Pozsonynál a fejedelem hada megveretött vol
na, (maga a fejedelem verte vala meg a németeket Pozsonynál; de 
mind viszsza hirdetik vala a dolgot, és sokszor költik vala azt, hogy 

/ 
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megveretÖU a fejedelem hada) és fenyegetőzik crögen, hogy házát 
rövid nap megkeresi. 

Egy néhány nap mulva Rhédei FerencK a morvaiak táborát a 
csehek táborával Buquoy és Dampir ellen öszve viszi. A csehek 
a magyaroknak ugy örülnek, hogy a kengyelben lábokat is meg-
csdkolják. 

1619 . 11 novemhris ország gyűlése leszen Pozsonyban. 
A palatínus Forgács Zsigmond, a fejedelem és Ferdinánd csá

szár coiisensusokból az országot regalisokkal Pozsonyba Diaetára 
hivja, hogy törvény legyön benne: kicsoda legyön oka az ország 
föltámadásának és a háborúságnak ? 

Az helvetiai Gonfession levő magyarországbeli cklésiák-
nak tanítóinak kivánsági, melyeket a következendő 1619 
esztendőben 11.9-bris a pozsonyi gyűlésbe felment nemes 
vármegyéknek és az eklésiáknak követi az országnak 

béadtanak. 
1.) Rendeltessék valamely alkalmatos hely elegendő jövede

lemmel Akadémiának, az az közönséges és legfőbb nevezetes ta
nuló helynek, az igaz evangeliomi tudománynak és a politikának, 

, azaz külső társaságnak helyesen igazgatására szükséges tudomá
nyoknak terjesztésére, ö felségének istenes és keresztyéni ájtatos 
indulatjából ez múlt kassai közönséges országgyűlése alatt megje-
lenletelt kegyelmes akaratja gzcrént. 

II. A sáros-pataki schola, táplálására való jövedelemmel és 
felette szükséges épületekkel s ház-okkal Öregbitessék, hogy minden 
rendeknek gyermeki abban tűrhető költséggel az Akadémiában való 
tanulásra készítethessenek és tápláltalhassanak, és abban lejendö 
tanitó mestereknek elegendő számok tisztesség'es fizetéssel tartat
hassanak. 

! III.) A boldog emlékezetű második Mátyás királynak koroná-
zatjakoriratlalotteísöarticulus az religionak szabadságáról ez szük
séges nyilvábban való magyarázattal elől hozattassék és megcon-
firmáltassék, tudniillik: hogy a földes urak is a religionak, templom
nak, temetésnek, prédikátorsághoz való házoknak, scholáknak és 
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ezekhez tartozó örökségeknek, jövedelmeknek, és akármely név
vel nevezendő jószágoknak, házasságbeli causáknak és minden 
egyébféle dolgoknak, valamolyek néznek a helvetiai confession 
levő rendeknek Isten igéje szerént való igazgatására: ezen szabad
ságban, azoknak seniorok és azokhoz tartozó prédikátorok, schola-
mesterek, tanuló deákok, és azoknak birtokában levÖ jobbágyság
ból álló hallgatók, akármínemü ok és szín alatt semmiképpen meg 
ne hántassanak, 

IV.) A helvetiai confession levő eklésiák tanilójokkal és haltra 
gatójokkal egyetemben, teljességgel meg mentessenek és szabad-
Eágossá létessenek a pápista papok jurisdictíojok és birodalmok 
alól, mind igazgatásokra s mind fenyítékre és jövedelmekre nézve. 

V.) Az úgynevezett szent szék a helvetiai confession lévÖ 
tanítóknak és minden renden levÖ hallgatóknak javokért, teljesség
gel ellöröltessók. 

VI.) A Tiszán tul és innen a helvetiai confession levő eklési-
áktól már régen bevétetett és sok idöklül fogván való éléssel egyező 
értelemből megerösitött articulusok az eklésiai fenyítékről, minde
neknek ellenkező igyekezetek ellen szabadosan exerceáltassanak és 
gyakoroltassanak a vármegyéknek tulajdon senioritul. 

VII.) A boldog emlékezetű felséges Bocskai Istvántul, hazánk
nak és a törvények szabadságának ótalmazójátul és helyben állató-
játul, és a tekintetes Thiírzó György urunktól is az országnak ez 
elébbi palalinussától, a helvetiai confession levő prédikátoroknak 
adattatott diplomát ö felségének és a nemes országnak egyezéséből, 
az ország gyűlésében confinuáltassák. 

VÍII) Magyarországban ez ídeiglen közönségesen hévött, meg-
ongedtelött és szabad religíon levő minden rendeknek megparan-
csoltassók, hogy egymás között békességben és egyességben élje
nek, viszs7'álkodá9ok, versöngásök és azoknak minden alkahuatos-
sógaugy el távoztassák, hogy ennekulána csak valami kicsiny alkal
matosság se adassék kőztök való gyülölségre és zenebonának in
dítására. 

IX.) Kassán e minapi országgyűlésében kiadaltatott articulu
sok prédikátorsághoz való házaknakel vételéről, mind egyéb helye
ken s mind Zemplin várm, gyében, nevezett szerénl Homonnán, 
Paczinbon, Karczán, Pí^rnqn, Varanon ect. templomoknak elvételé-
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röl, elfoglalt jövedelmelínek mtíg lóri lés érői, újonnan épitetelt ká
polnáknak etvonstásokról mindjárást effectuáltassanak. 

X.) A sKentirás szerént, méltó a munkás az ö fizetésére. An-
nakokáért a helvetiaiconfession Iev5 prédikáloroknak a quartáknak 
hasonfele a decimából conferáUassék, 

XI.) A boldog emlékezetű tekintetes Báthori Istvántul a pré-
dikátoroknak és szegényeknek táplálásokra hagyattatott jószágok, 
melyek EcsedbÖl elvitettenek, adattassanak meg, és fordíttassanak 
oda, a hova testaraentom szerént átok alatt hagyattanak. 

XII.) Hogy penig ezek és egyéb megiartáspa minden szük
ségesdolgok közönséges és magán való jovokra, minden státusok
nak, rendeknek és állapotban levőknek, patronusoknak, prédiká
toroknak földes uraknak és jobbágyoknak éppen és minden bántás 
nélkül megmaradhassanak, és minden erőszaktétel nélkül nemzet
ségről nerazelsógre megtartassanak ós vigeálhassanak: a confoede-
ratus cseh, morvái és silesiai uraink dicséretes példájok szerént, 
ez mi följebb megnevezőit szabadságos relígionknak, egyházi fenyi-
lékineks ahoz tartozó dolgoknak ós arról következendő articulusok-
nak a helvetiaiconfession levő urak közzül hazánkban rendeltesse
nek defensorok, kik kötelesek legyenek hittel az ekléstáknak ótal-
mazását törvény szerénl felvenni, és a mi megbántatnék vagy sér
tetnék, az előbbi helyre és állapotra állatni tartozzanak. 

Ez Idvánságokat béadáván a nemes országnak, 
így resolválának a nemes országnak három státusi: 

Ad pvimum poslulatum: Relinquitur ad pacaliora tempóra. 
Békességesebb időre kell azt halasztani. 
3.) A pataki scholára provisionak kell lenni. 
3.) Ország arliculusában is vagyon immár írva, és ez volt a 

derék controversia ezelőtt. Immár articulust ir ezután az ország az 
öjó telszése szerént róla. 

4.) A negyedik postulatumot articulusba irák. 
5.) A szent széket aboleáták, a pápistákat csak szintén quoad 

causas matrimoniales bocsátá az ország oda, még azt is nagy limi-
tatioval és csak a pápisták causáit, tanquam ad competentes judices. 
Az evangelicusokét penig competenter az evangelicus superiotea-
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densek és seníorok eleibe. A felemás confessíon levőknek causájo-
kat penig, ad aequali numero míxtos ex utraque confessione com
petentes judices. 

6.) A hatodik postulatum diíTeráltatott. 
7.) A hetedik a szerént. 
8.) A nyolczadik, articulusba íratott ilyen igékkel articulo 2. 

circa finem, uM agilur de defensoribusfidei:„Ut autem concordia et 
animorum conjunctio altiores radíces in animum omníum statuum fí-
gere possit, nullaeque occasiones scissioníhus alíenatiouique animo
rum praebeantur, Status et Ordines universi decernunt, ut a modo 
in poslemm nemo socerdolum, concionatorum, plebanorum, cujus-
cunque relígionis ín publicis concionibus, imo neque alias iu priva-
lis colloquiis et soriptis quovis sub titulo exaratís praeSumat enor-
mibns et calumniosis criminationibus Homano-Catholícam, Augusla-
nam et Helveticam confessionem afficere, injuriosisque et detrecta-
toriís verbis in scriplura sacra non conprehensis animos exulcerare, 
sub paena privationis henoficiorum et exiiü irremissibíiiter per de-
fensores, cognita prius rei verilate, Iransgressori hujus statuli 
ínfligenda'S 

9.) A kilenczedik postulatum is articulusba írattatott. 
10.) A tizedik diíferáltatott deliberatiora. 
11.) DiíTeráltatott. 
12) Megengedtetett és effectuáltatott arrölírott articulus szerént. 
1619, 3. novembris a lengyel király audienliát ada a kassai 

gyűlésből expediáltatott ország követinek és ekkor admittálá. Mi
dőn a legatiot és az ország kívánságát megérté, hogy fejedelmünk 
ö felsége az országgal együtt azt kívánná, hogy Homonnai György 
mellé hadat az ország ellen ne adjon, hogy igy Magyarország és 
Lengyelország között régtől fogván való kötés és sz, frigy azzal fel 
ne bomlana : igen háborog elméjében és haraguszik, mivel az ö szán
dékával ellenkezik a legalio. Haragjában a király nemzetünket igen 
szidalmazza és azt mondja: „A magyarok — úgymond — mintáz 
ebek egymás t mardossák". Azután ilyen választ teszen a követek
nek: „Én Homonnainak segítséget nem adok, de ha pénze vagyon 
„és hadat akar fogadni hogy Magyarországra kimenjen, azt nem el-
„lenzöm, hanem engedve vagyon. 

16 
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E választ Rákóczi György a fejedelemnek megirja poslán és 
instructiotváP,halölesse-e ágyúval Barkó és Jeszenö várál>agy ne? 

5. novembr. Szöcs György a beszerraényi kapUán etetés raián 
meghalván, eltemettetek. Mikor a subscribált levelet haza vivé Dó-
czinak, vacsorára akkor raaraszlák meg, akkor kóstoló meg a Dóczi 
poharát Szakmarban. 

A fejedelem Pozsonyból aztizené a generálisnak, hogy ne lö-
iesse a várakat, ós a népétne veszeszsze alatla, mert a nélkül is kón-
szerittetnek megadni. 

14. novombris Barkó várát megadják a generálisnak. 
1619. 20. novembris a Rhen vize mellett lakozó palatínus 

herczeg Frlderik, cseh királyságra megkoronáztatilc. 
22 . novembr. Homonnai az ő készületi szerént kijővén a len

gyel haddal, megveré Rákóczi György hadát és a vármegyék hadát 
a Homonnai mezőn. Oka a had raegveretésnek ea lön: Először, mert 
ez ideiglen való győzedelmes előmenetelt inkább a magok vitézsé-
göknek és erejöknek lulajdoniták vala az emberek, hogynem mint 
Isten gondviselésének és áldásának. Azért igy akará az Isten az Ö 
hatalmát mogesmertelnl, és az emberekel imádkozásra serkenteni 
a megszabadításért. Másodszor, mert azemberök az ellenségöt meg
utálták vala, semminek tartják vala, azt mondják vala: De csak jö-
nénekki akozákok, elégjólovunk és drága ruhánk lenne; háló elÖtt 
— a mint szólnak — halat fognak vala, avagy inkább még meg 
sera fogták s immár mejesztik vala. Azért rajtok telek hé ama mon
dás: A ki ellenségét semminek véli, maga leszen semmivé. Harmad
szor, mert bona causa male acta e s t , a generálist Rákóczi Györ
gyöt valaki nem jó akarója ós tisztességének rontója a hadból visz-
sza küldé, hogy magáról gondot viseljen. Mely dolgot látván a ma
gyar hadak, szivök és bátorságok mindjárást meglankada; mert a 
had gondviselő és elölte járó nélkül csak fejellen láb. A lengyel pe-
nig meglátván, hogy a társzekerek is viszsza indullak,nagy bátorsá
got vön, és a többit bátorítván azt kiállá: F u t a m a g y a r , maga még 
az acies rendében Vftla Negyedszer, mert a mint közhírrel beszé
lik, oly emberek is voltak ezharcznn, kiknek elméjök talám a másik 
pártra vonszolt inkább, hogynem mint arra, a mely seregben ök 
voltának. Ilyen jegyről gondolják vala és veszik vala e dolgot eszök-
ben az emberek: hogy midőn a harcz elkezdetek, a kevés hajdú a 
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ki a generálissal vala, a lengyelnek elöljáró aciesével megharczola 
és megveré; azokat pedig midőn a több lengyel seregök megsegí
tek és a kevés hajdúkra rohanának, senki a kétszáz hajdút meg 
nem segité, sŐt kivont hegyös tőrrel tartóztattatik vala a had, hogy 
senki a lengyelre ne menjen. Tisztessége vesztött árulónak is kiáltják 
vala a ki a lengyelre menne. Kicsinyön is mulék, hogy némelyeknek 
lövéssel ugyan ott meg nem üzetének ezilyeténoknek. Mihelyt azért 
a kevés előljáró hajdút megtolják, ottan viszsza fordula az egész 
magyar had, és a lengyel ulána tódulván, sokat levága a magyar 
hadban, kiváltképpen a főnemes emberekben, kik subákban voltának. 
Oda maradának ez harczon a magyar hadból ezernél többen. így 
Zsigmond király a régi frigygyei semmit nem gondolván, Homonnaí 
mellé segitségöt ada; onnat szerzónek veszedelmet az ország fiainak 
contra pacíaregnor. et regum antiquorum. A levágattatott testeket, 
nem hagyja Homonnai György eltemettetni — az égi madarakkal 
éteti. Azután a fejedelem parancsolatjából eltcmettetének. 

Az oroszok föltámadnak, és valakit kaphatnak a futó magyar 
rokbaa, minden kímélés nélliül agyon verik és megölik — nagy 
kárt tesznek. 

Alaghi Menyhártné, a horváthországi bánné, ErdÖdi Miklós 
leánya, Erdödi Anna aszszony meghallja Regecz várában, hogy a 
keresztyének hada megveretölt Homonnánál; örül, vigad,kaczag ég 
tapsol örömében, tollas süvegét a fejébe fölteszi, és mint az Herodias 
leánya tánczot jára. Nem emlékezek meg aMicheás prófétának mon
dásáról: Mich. 7. V. 3 . Ne laelatur ínimica mea de me, cum ceci-
dero, surgam: quum sedero in tenebris, Jehova illucescet mihi. 

Innen immár nyilván látod mire való volt a Diaetára való hí
vás : arra, hogy a fejedelmet ín progressu kósleljék, a harczhoz k é 
szülének mind kétfelől. Homonnai ide alá a kozákokkal kijővén, a 
hadat megveré. 

1619. 2 3 . novembris a fejedelem Isten áldásából a Ferdinánd 
hadát merőben igen megveri. Dampir ö maga elszalada. Volt ez 
harcz Hainburgnál a Dunán tul. 

Meghallok e hirl 7. decembris. Mely dologról egy fő ember 
igy ír: „Akarám kegyelmednek rövideden örvendetes hírül értésére 
adnom: Ö felsége a mi kegyelmes urunk. Isten segilségéböl, a Fer
dinánd hadait mezőben ugy megverte? hogy az egész esztendőben 
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lábat nem kaphat bizonyosan. Dampir futva szaladott. Ha ez győze
delmet Isten nem adja való, igen meghanyatlanak vala az emberek". 

Ilomonnai veszödcimén az ország népe igen megbődul és a 
várakba futnak és költözködnek, mivel a hajdúság és o fizetött nép 
mind oda fel vagyon a fejedelemmellett. Ugyan tanácsbői ment vala 
a ki, hogy ha a fejedelem egyfelől a Ferdinánd hadával szembe száü, 
tehát mástelöl addig a lengyel hátul vegye és két felöl legyenek rajta. 

28. novemhr. Ilomonnai György a kozák haddal rablani és 
ország pusztítani alá jö,Báskot megégeti; onnan Szaláncz völgyén 
Mislére megyön, és nagy szörnyű kegyetlenséget és éktelenségel 
cselekesznek Szinán, Nagy-Idán égetnek, Szesztán a templomot 
megveszik, megégetik, a férfiakat mind levágák; Szepsi vidékét, 
Szendrö táját, a Cserehátat és a'Hernád mellékét Enczig mind bé-
nyargalák, és szörnyű kárt levének. Herenczeni István vala kalauzok. 

Az oroszok sokan öszve gyülekeznek: Nagy-Mihály várát 
megostromlák a nagy-mihályi urakra és a benne való magyarokra, 
de az ostromon sokat kövei, gerendákkal agyon vérének, és a többi 
rút szégyenvallással a vár alöl elfntának. 

Item: Az oroszok zászlói emelnek, flomonnaihoz igen biznak, 
és posztóból kereszteket várván a süvegeknek elein, a magyarok
ra dühösséggel indulnak. Magyar hadtalálá Őket, és nyolczvanat le-
vága bennök. 

30. noverabris Homonnai Kassa alá megyön az ölengyel ha-
flávcfl; azt tudja, hogy már övé Magyarország, Kassát Ferdinánd szá
mára kéri; de nem adják. A bástyákról ágyukkal, taraczkokkal igen 
lőnek hozzájok. Csatára Kassából kijőnek Vatai István hadnagysága 
alatt. Vatait hitre hozzája hivá Homonnai, és addig Alesintzki lengyel 
nagyságos ural adá zállogul a magyarok közzé, migValaival tractála. 
Víttai Istvánt azon kéri vala, hogy Ferdinánd császárnak hajlana 
meg Kassa, a graüát ö megszerzené és minden jóval lenne Ferdi
nánd Kassának. Vatai azt monda : hogy nem kell más graüája, meg-
eíégszik Kassa a fejedelem jó akaratjával és eddig megmutatott és 
ennekutána is megmutatandó gratiájával és kegyelmességével. A 
magyarok is addig Mesintzkit Iraclának fogak, és azt kérdek tÖle: 
„Micsoda az oka, hogy nagyságod és a vitézök ide jöttek Magyaror
szágba és ilyen nagy kárt tesznek? Lám frigye volna Magyaror
szágnak Lengyelországgal! Azért nem kellene igy a frigyöt hábor-
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gatni". Erre Mesintzki azt monda vállat vonitván: „Mi, jd vitézök, ar
ról nem tehetünk, mert a király akaratja és parancsolatja ez. Mi szol
gák vagyunk, és azt kell cselekednünk, a mit parancsolnak; sőt ha itt 
jó karban állathatnók a dolgot, innen Ferdinánd segítségére kell 
oda felmennünk a parancsolat szerénl".Ezek után egymástól elválá-
nak; Vatai az úrtól viszsza jöve, Mesintzki is Homonnaihoz viszsza 
mene, de raegvallá, hogy a lengyel király akaratjából jöttek Ma
gyarországba. 

A generális a hadakat igen gyűjti a lengyelek ellen minden 
felöl, hogy a lengyeleket kiindítsa az országból. 

Alaghi Menyhártné megírja Homonnainak, hogy elmenjen; 
mert — úgymond — a sok had mint a sok eb minden felöl ugy 
megyön reád. 

A sok eső ugyan leszakad, minden vízeket igon megáraszta. A 
lengyelek sok falukat meg égetnek vala, de Isten a nagy esÖkkel 
ótalmazza meg. 

2. decembr. Ilomonnai Széplakról Eperjes felé indul az 6 len
gyel hadával. A kassai had mindjárt utána indul Kassáról Fűzi 
Istvánnal, és Ahafi Miklós a tokai kapitán. A több hadak is minden
felöl igen mennek utánok a lengyeleknek. Felette igen nagy esÖS 
idő jár és szörnyű árvíz leszen mindenütt az egész országban. 

Homonnaít Kapi várában megvendéglék, Örülnek díadalmának. 
Abaü Miklós Szebcnbe száll a lengyelek eleibe és Szebent a 

lengyelektől megtartja. Szeben alatt még csatázik emberül és vité
zül a lengyelekkel, és ha többed magával leszen vala a lengyele
ket Szebennél ugyan megveri vala ; mert kevesed magával is meg-
tolá és megfutamtatá. Bátor ott lőtt volna a Homonnai harczon. 

Pécsi Zsigmond egy nap és egy éjjel mind puskagolyóbist 
öntete a jobbagyaival Újfaluban Sáros vármegyében, és elegendő 
puskaporral együtt mind a kozákoknak osztá. 

16. decembr. a kozák had haza rándula a hadak előtt Lengyel
országba. Homonnai Ötszáz lóval megyön Jeszenőbe. A magyar 
hadak viszsza térnek és eloszlanak, megcsendesedik a háború. 

20. decembr. három lengyel nagyságos urak, kik közel az or
szág határában laknak, félvén, hogy a magyarok a kárért vindicál-
nak és jószágok elpusztul: a király képének Rákóczi Györgynek azt 
írják, hogy ők Magyarországgal a frigyöt megtartják, és készebbek 
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a lengyel királytól elszakadni, hogysem a frigyöl megliáboritani. 
A leveleket Rákóczi György a fejedelemnek küldi. 

1619. 20 decembris Szócsi György az ö hadával Szepsibe 
szállá, hogy a lengyelekre menjen. OU mulata Karácson innepében, 
szörnyű kárt lőnek a városnak. A lengyel urak, a kik Rákóczinak a 
levelet küldöttek volt, Szepsibe jövének Szécsi Györgyhöz trac-
tára, békességöl kérnek a kártétel után. Rákóczi György is oda me-
ne a tractára. Azután Kassán a vármegyéknek gyűlést tevének, és 
ily választ adunak: „Tartsák a régi confoederatiohoz magokat". 

Megverettetvén Dampir hada, Ferdinánd megbékélés felöl 
való tractát indit. *) 

- • % • 

S Z É K E L Y A D A T O K . 

*} Itt még van 1624-röl egy terjedelmes oktiiáiiy, melyet azonlan 
nem láttam közölhetőnek. 



I. 
Egy XVI-ik századbeli töredék periromáity a székely nemek és 

ágak birtoklása és hivatalviselése tárgyában. 
Az alább következő per i romány , a benne foglalt különböző 

pertárgyakkal kapcsolatban, érdekes magyarázatot ad a székely ne
mek és ágak birtoklásáról és hivatalviseléséről; költ ez alcserná-
toni Bernáld Bálás hátrahagyott árvái: Bernáld János és Bernáld 
Klára perökben, s eredetije a közlő nemzetségi levéltárában létezik, 
a hova 1622 körül, esik-szent-tamási Lázár János elhalálozásával 
juthatott, ki aẑ  emiitett árvák egyikének Bernáld Klárának, esik-
szent-tamási Lázár Farkasnénak fia^ --^.^^^ 

Áll ez iromány három iv papírból, egy ív külön áll, a más ket
tő selyemmel van egybe várva. Mind a három iv ugyan azon egy kéz 
Írása. Az irományban több helyen előforduló kiigazításokból, hol 
egyes szavak, hol több sor kitörléséből és másként fogalmazásából 
látszik, hogy az maga az eredeti szerkesztés s valószínűleg a Ber
náld árvák ügyvédének fogalmazása. Kelési ideje — a mint alább 
kitűnik — az 1563 ós 1571-ik év közzé esik, tehát (Zápolya) János 
Zsigmond választolt király idejére. 

Azonban szóljon maga az okmány. 

„ftuantiim ad sessíones MÍ» (darás) terrasQue 
araölles, sylvas et piscinas' ^u 

Kegyelmes uram. Érti felséged a Mester uram relatíojábdl, hogy 
Oancellarius uram ö nagysága excipiált és contendált Kis Orbán fe-
161, mivel oly házban laknék, hi falu szeribe való ház volt. 

Mi is azt mondtuk, hogy ugy volj; régen, de vagyon tizenhat 
'* ^ • — « 
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esztendeje, vagy htísz is, vagy az tájba, hogy kiholt az falus ember 
belőle, az hagyta volt egy atyjafiának Sikó Lászlónak, ez adta egy 
Özvegy aszszonynak, ki egy vala a Kis Orbán atyjával; ez aszszony 
is kihala a bázbó); ez hagyá Kis Orbánnak a házát, maradt voltadíísíi 
ez aszszony Sikö Lászlónak az ház árába, mely adósságot Kis Or
bán fizete meg, ugy mene az házba. Abból is mind az árvák atyját 
szolgálta, atyjok holta után az árvákat. Mert ö jobbágyok vala az 
atyja, az ö földökön hala meg is, az falu semmiben nem erőltették, 
hogy közikbe szolgáljon mert nyilván volt nálok, hogy oda való 
jobbágy fiu, Cancellarius uram sem szólt személyéhez. 

Az tábla ugy Ítélte, hogy azházaz donatariusé, az ember ben
ne vagyon, azt az ország végezése szerint parancsolattal kérjék 
meg az árvák. 

Ezt azért appeláltuk felséged személyére, hogy az házból 
az falus embernek kihalása és az háznak eladása, végre az Kis Orbán 
kezébe jutása, volt az felséglek bódog megtérése és ez oi'Szágba 
béjövése előtt, a.) az 5 földes urát abból szolgálta, az falu semmiben 
ö közikbe nem számlálta, földöket, füvöket neki nem adták, hanem 
Rz ö földes ura földét élte. 

Ez veszedelmes támadásnak utána is felséged kegyelmes ren
delése szerint az székelység felséged számára kapitányság alá vet
tetek, kik meg is számláltatának. b.) Ez Kis Orbánt akkor sem ad
ták saámba, mert tudták, hogy az árvák jobbágy gyermeke és oda 
való szolga. Azért kegyelmes uram, az Decretum tartása szerint 
praescribált az házbán, holott az a Decretum continentiája az prae-
scriptioról: Villanorum autem praescriptio unius anni integri dunlaxat 
et unius diei terminum compleclilur. Személye oda való jobbágy fiu, 
kit az falu nem tagadhat, Ö nagyságánál is nyilván vagyon. 

Hogy mi azl mondjuk, hogy praemissis rationibus az házához 
sincs Cancellarius uramnak semmi jussa,mert az segesvári articulus-
nak erejével ez árvák kezénél maradott, kit felséged azután az tor-
dai articulusban is ratificált. c.) Hert nem hatalommal foglalt ház, sem 
valami quaesitus coloralatl inscribáltatott; de ha ö nagysága valami 
jussát praetendálja az házhoz, ö nagyságának kell az házat keresni, 
nem az árváknak az ö jobbágyok fiát, kit ez árvák atyja tarla, ne
veié fel udvarában, ö házasitá meg is. Felségedtől saníorb delibera-
tio* várunk. 
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^•' Mert a mely articulusra az tábla mutat münköt, az: „Dé fugitivts 
jobbagionibus" — végeztetett, ez penig nem afféle. 

Ennyi sok esztendőtől fogva békességgel szenvedte az falu az 
ház megvételt, az benne lakását, és abból az ö földes urának szol-
gálását. 

Az Sole Lukács háza régolta az nemes házhoz való ház voll, 
kit Bernáld Bálás békességesen bírt, azfija azonképpen, annak holta 
után az árvák is. d.) Jóllehet feleié az Actor procuralora, hogy az 
falu perlett ez árvákkal, el is nyerte volt az falu, akkor az árvák el
tiltották az falul a restatutiotól. Erről bipót kivánánk az árvák képé
ben: mely birö előtt nyerte volt/el az falu? és ki volt az iktató birő? 
Egyiket sem adhaták. 

Azt is az tábla az többivel egyetembe Ag népével való bizonyí
tásra bocsátá, mindaz régi házhelyekkel, kiknek neveket adtunk, és 
generaliter erdÖkÖt, hogy Ág népével azt bizonyítsuk meg: hogy 
mindenek, a kiket oda az nemes házhoz, udvarhoz bírtak régtől fogva, 
azokat az Ág népe részébe adta az háznak possessorának. Ezt is ap-
pellálnunk kellett kegyelmes urunk az felséged tulajdon személyére. 

Mert Mester uramék és az Ass&ssor uraim néztek arra ebben, 
a hol az Decretum (Part. 3. Tit. 4.) az székelységről szól, ez igék
kel: „Suntpraeterea Transsilvanis in partibus Scylhuli privilegiati ab 
„scythico populo in primo eorum ingressu in Pannoniam propagati, 
„quos nos corrupto quodam vocabulo Siculos appellamus, dissimili 
„penitus lege et consvetudine gaudentes etc. qiii per tribns et ge-
„nerationes atque líneas generatíonum (antíquo more) baeredítates 
„ac officia inler seso partiuntur el dividunt*'. 

Ez mondást mintha ugy magyarázná ö kegyelmek, hogy minden 
fő embernek az Ag népe osztott volna falunként örökséget. Ez pedig 
nem néz oda. Mert az Ág népe soha nem osztott, sem oszt is sen
kinek örökséget, hanem tisztet, esztendeig való hadnagyságot, és 
esztendeig való bíróságot (az az) egy főhadnagyot, mást egy főbírót 
emeltek köztök. Ez két ember mellett lófejek voltak, kikkel ítélté
nek. Ez hadnagyság és bíróság series szerint járt minden székeken, 
egy esztendőben az kik voltak, más esztendőben mást emeltek fel 
kőztök az tisztre. Az hadnagynak társi voltak az hadnagysághoz, 
az bírónak azonképpen más rendbeli társi voltak az bírósághoz. 

(Ez a lófötársokkal egyetemben tízen kellett lenníök mindon 
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esztendőben, hanem ha valamely megholt hözztilök, azért tudták kire 
száll annak tiszti. *) 

Ezek az falukat elrendelték, ki mely falaknak legyen praefec-
lussa; azokban az falukban, az melyek melyik lófönek jutott, más löfö 
ott bírságot semmit nem vehetett, miüt egy-egy ispán olyaténok vol
tak. Ezek mondattak Ág népének, a kik az ily szerbe járó tisztben egy 
társaságban voltának. Ezek nem mind egy faluban laktak, hanem 
csak hogy egy székben, de ki egy mólyföldön, s ki kettőn lakolt 
egymástól; egyik sem tudta, az másiknak hány hold földe vagyon? 
hány ember kaszálhatja meg rétit? mennyi Örököt bír? pénzön vötte-e 
s kilöl vötte vagy mint jutott hozzá? quo titulo in scrib áltat ott neki? 
hanem consvetudo et, observalío trium generum Sicnlornm ez volt, 
hogy az mely faluban fö ember szállott bé, vagy löfö, az falutól kőrt 
az is ház helyet, vagy pénzen kellett venni. 

Ha ülés helyet vagy házat pénzen volt is, de szántóföldeket 
ós réteket az falutól kért, kit nyil-földeknek hinak. Az falu kénte
len tartozott nyilat adni, kinek-kinek az ö conditioja szerint. Egy köz 
lófönek is két annyit kellett az falu földében adni, mint egy paraszt
nak, az főembernek annál is többet. 

Mert az község az ö rendi szedni) adót adott, hadba pedig se-
riatim mentek, az ország szüksége szerint és a fejedelem parancso
latja szerint, vagy ötöde, vagy harmada, de fejenként igen ritkán 
meniek hadba; de az Itífejek minden hadba mint szinte az nemes 
uraim vagy háromnak vagy négynek egyikét etbocsáták (az az) egy 
lovagot kellett bocsátní; gyakorta mind fejenként el kellelt menniek 
mint szinte az nemes uraim. Az fönépeknek inkább minden hadba 
fejenként el k&Uelt menniek, nem illett csak egyedül menni ha fő
ember volt, hanem az ö conditioja szerint kellett menni. Innét volt, 
hogy azoknak több nyil-föidet adott az falu, mert többet kellett 
szolgálni és költeni az fejedelmek mellett az ország szükségében. 

Az nyil-földeket penig örökbe adták azoknak, de az községnél 
nem volt az falu íölúe örö^kbe—a nyil; hanem mikor a községmeg
szaporodott, ha szinte idegen nemzet szállott közikbe is , ház he^ 
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lyet kellett neki adni, és minden ember kibocsátá a nyilat kezéből 
ésüjolag osztották fel, ugy penig, hogy az áj embernek is annyi 
jusson ,mint ő rendin valóknak egyiknek,de igy, ha közikbe bocsátá 
magát mind szolgálattal s mind fizetéssel; ha penig a paraszt ember 
ki falu egyike volt, deficiált, esmét az falura szállott öröksége, kit 
az falu adott volt neki. 

Ez a három nem az székelységben, tudni illik: 
Főember, "i Ez a kit a Decretum contineál, hogy ezek három 
Lófö, I Ágban-Nemben osztják az tisztet köztök és az 
Község. ) örökséget is. 

Hogy egy közembernek az falu nyilában mennyit adott az falu, 
az lófönek két annyit, az főembernek megint juxta suam conditionem 
annál is többet. Ezen kivül mind szegénynek, mind gazdagnak sza
bad volt irtani, az a községnek is. 

Mondám: csak az Isten tudja, kié voU az madarasiház és mind 
a hozza tartozó házak , házhelyek, erdők, mezőn szántóföldek é» 
rétek legelőször, és mint jutott kezéhez ~ ember ezt nem tudja; ha
nem a praescriptiot készek vagyunk megbizonyitniper communem 
vicinusokkal és commetaneusokkal,de az Ág népe minthogy semmi 
köze nem volt hozzá, azonképpen semmit nem tudnak ebben. 

A Horvát Márton háza hogy falura szállott volt, mert egy pa
pé volt, az pap hagyta volt az Szentegyház épületire, hogy eladják, 
és árát az szentegyház szükségére költsék , és Bernáld Bálás azon 
szerint vötte volna meg az falutól. Ezt az Actor is ez igén felelé,mi 
is azt mondók, hogy mi is ugy hallottuk^ hogy ugy volt, és Ber
náld Bálás a nemes Ülés helybeli részéért adta voU Márta asz-
szonynak, *) Horvát Mártonnénah, mert az is Tóth Ferencz uno
kája. Csak ez lön differentia köztünk, hogy az Actor directe taga-
dá, hogy soha Bernáld Bálás semmit meg nem adott az árában. 

Mi azt mondók, hogy mi ugy hallottuk, hogy megfizette az 
árát. Ezlazszék ugy leié: hogy mi megbizonyítsuk, mit adott az 
házért Bernáld Bálás, az Actor azt megadja nekünk, és az ház neki 
maradjon. Ezt is apellálok. 

*) Ez a három vem! az eredetiben ki van húzva. Ugy látszik, az elÖbbeni 
körmondat végén levÖ három rend, mi oldalvást volt írva, ennek pó

tolja helyét,Én az abban levő adatéri hUám közlendőnek. K ö z l ő . 
IS" 

*) Lásd a J e g y z e t e k közt a d.) pontot. 
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Mert kitetszik az AclorfeleletibÖI, hogy az ház semplebános-
sághoz, sem oltár-mesterséghb/. való nem volt, hanem az pap is 
valaki volt, pénzen szerzetté volt, onnan következeit, hogy tes-
liilhatott rtíla, az falu is mellé állott, senki nemcontradicált; azt is 
feleié, hogy másnak is eladja volt az falu Böge Benedeknek, de Ber
náld Balás hogy főember volt, ö állolt bele az áruba, és azt mond
ta, hogy ö is megadja azt érette mit Böge Benedek, az falu ugy en
gedte neki, annakutána osztozott meg Horvát Mártonnóval; az 
nemes házból, udvarból Antal totte ki, hihető dolog, hogy ha meg 
nem adti volna az árát, a falu conlradicált volna, nem hagyták 
volna oda ára-fizetetlen, vagy az, hogy kitiltották volna belőle 
Horvát Mártonnét. Ebben semmi nem lőtt, ha volt pedig, hiszen 
vagyon biró róla, ki erejével tölték tilalmat. Ebből tetszik ki, ha 
megadta volt Bernáld Balás az árát vagy nem ; de hogy bono ju-
re fairta legyen Bernáld Balás ós békességes örökséget adott le
gyen Horvát Mártonnénak, kitetszik ebből, hogy azután a Hor
vát Mártonné szomszédja Hegedűs Bálint egynéhány esztendővel 
eladóvá tévé házát, azt is megvevó Horvát Mártonné, noha az ura 
adta meg az árát, de felesége után ÖröködÖtt ott Madarason mint 
szinte Bernáld Balás. 

Az Móré Lukács ö maga az árvák jobbágya fia Szilágyban , a 
házal penig az kiben lakik, egy varga adta volt Bernáld Baíásnak 
kárvallásáért; valami bőröket adott Bernáld Balás az vargának ki-
fejéritteui, azokat az varga elvesztette volt gondviselellensége 
miatt, vagy eladta volt, nem volt marhája Itiböl megelégítse , ugy 
köUe örökbe az házat. Ez az árváknak ősiktől maradott mind az job
bágy s mind az ház, jóllehet az jobbágy sem monda semmi 
jussát. 

Ez két ház fölött is ugy deliberála az tábla, hogy egyik sem 
adhatójáfadla, s az emptorok sem vehették, az Actornak itélék. Mi 
appelálánk. 

És azt mondjuk, hogy a Decretumban (Part. S.Tit. u.) az kivel 
egész Magyarország és Erdély él, abban nyilván meg vagyon az 
megnevezett helyen, hogy ezt az székelységetaz ö régi szabadsá
gokban hagyták akkoron: mind lörvényjeket, módjokot, szoká
sokat, örökség dolgát, gyrájokat és díjokat, generaliter 
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semmi változtatást nem töttek dolgokban. Ergo szabadságok 
volt mind szegénynek, gazdagnak mind eladni mígnem deficiált s 
mind venni. Még ez minapi veszedelmes támadásnak ulána is ö 
felsége országával ugy végeze, hogy mind lófőnél s mind föem-
bernél az mi Örökség igazán vagyon, az ugyan nála maradjon. 

Álljon elő valaki, mondja meg: ha mit az házhoz bírtak az ár
váknak az elei^(merl ez minapi gyermekek) kitől foglalták hatalom
mal és oknélkül el? álljon ©lö, a ki haeresnek mondja magát vala
melyikben, és bizonyítsa meg az violentiát:ha nem akarnák is, meg
adatja az törvény; de hogy a donatarius ilyen simpliciter vegye'el
tolunk , ez nem tetszik. Azért várunk felségedtől saniorb delibera-
liot mind az egész processusból. 

Kegyelmes urunk. Ez lön oka hogy felséged tulajdon szemé
lye eleibe kelleték ez dolgot oppelálnunk, hogy felséged az urakkal 
egyetembe, ez megnyomorodott árvák dolgát exactiusbbanmegdís-
cutiálván, saniorbban delíberáloa az dologban. 

Elsőbben a F e k e t e nevö praediumboli birodalom. Mert mint 
megérté felséged az Mester u . , . . relatiojából, nevet adtak vala az 
árvák az réteknek, kiket Bernáld Balás ez Bernáld Ferencz árváinak 
őssök bírt, azonképpen Bernáld Ferencz, Bernáld Ferencz holta után 
ez árvák is birták, ennek pacifícum domíníumában praescríbáltak 
volna. Ezt Csáki Mihály uram Ő nagysága prókátora által tagadá, 
hogy sem Bernáld Balás, sem az fia, sem az árvák nem birlák, e.) 
hanem Bernáld Ferencz egyszer vagy kétszer hatalmasul kaszál-
tatta volt meg ezeket az peres réteket, de az három falu annak is el
lene állott és többször nem hagyták megkaszáltatnt. 

Kibocsátá az törvény, hogy mind ö nagysága s mind az árvák 
bizonyítsanak, ki mind juxta actionem. Az bizonyításnak napjára ki-
hozák Mester uramat,Szigety Pál Mestert az többregiusokkal egye
tembe; kimenének.az peres földnek színire, modo oculalae revisio-
nisperlustrálák az réteket, az bizonyságok kimutatták az határát, 
meddig birta és kaszállatta Bernáld Balás és az fia; az bizonyságok 
peníg mind vicinusok és commetaneusok, az melyik láttatnék lenni 
conprovincialisnak, azok némelyik Bernáld Balás szolgája volt, 
ott forgódott mikor Bernáld Balás kaszállatta, mint az Decretumban 
meg vagyon irva, hogy ha ki mit meg akar bizonyílani, egyik az ki-

i 
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vántalik, hogy az bizonyság megmondja az mddját: mirBl tudja azt 
ö , hogy ugy volt az mint Ö vallja.Ezek megmondják, az ki szolga 
volt az időben,megmondja az ki akkor ott az szomszéd faluban lakott, 
látta akkor és bizonynyal ludja.Rövidségnek okáért imkijegyzettera 
azokat, az kik vallják az contradictoroknak az Feketebeli paoificum 
dominiumokat. Felségednek alázatosan könyörgünk, olvastassa meg 
felséged. 

Ebből az tábla ugy deliberála, hogy az mely Ágban-Nemben az 
Bernáld Bálás lófösóget birt, az Ág népével bizonyítsák meg az 
corítradictorok, hogy az Ág népe adta az eleiknek, ós lóföségek-
bez járó rétek azok. Ez nem tetszék, ugy appellálák felséged sze
mélyére. Ez okáért: 

Mert egyszer cédáit ö nagysága, hogy azt meg bizonyítsák 
az árvák, hogy békességesen birla Bernáld Bálás ez árváknak 
ősek, azonképpen az atyjok is. % 

Ö nagysága is kifoga bizonyságra e contra, hogy nem birták 
békességesen, hanem Bernáld Bálás süvege levévén mikor meg
kérhette az faluktöl, ós hogy Ferencz egyszer vagy két
szer hatalmass • • • • kaszáltatta volt meg, kinek annakutána resis-
tált az falu és továbbá nem hagyták birni. Jóllehet bándiak vagy 
ketten vallják az Bernáld Bálás kérését, de ha meg akarnák mon
dani, megmondhatnák az madarasiak, hogy mig Bernáld Bálás ma
gát birhalá és ott Madarason lakók, megörizleti vala az Feketét az 
bándiaktól, annakutána az fia is. Még egy erdőt is szépet nevelt 
valaBernáld Ferencz az Fekete szélében, kit holta után az bándiak 
mind levágák és elhordák, ezek mindenkor aspirállak az Feketére. 
Ergo az bándiak, kik igy vállnak, hogy kérve élte Bernáíd Bálás, 
azok suspectusok lehetnek. 

Hogy penig Bernáld Ferencz egyszer vagy kétszer violenter 
kaszáltatta volna meg, ez non acceptalur. Ebben ö nagysága sem
mit meg nem bizonyított. 

Hol ö nagysága azt proponálta az táblán, hogy az árvák sem 
bizonyították azt, hogy lófösőgekre járna nekik az Feketebeli do
mínium 

Felséged az igazságnak világosbbanlátetszésónek okáért, mél-
őztassék aa itilet levélt, kivel kimentenek mindkét felöl bizonyság

ai 
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ra , megolvastatni, kiben az árvák az első feleletét prókátoroknak 
cum solito onere revocálták;meg vagyon abban írva, hogy csak az 
peres földnek nevét hagyták fen, arra rakták az új feleletet, az üj 
feleletben sohol nincsen az, hogy azt is megbizonyítják, hogy lófő-
ségekre járó volna. Mindazáltal ha Mester uram ós a regiusok arra 
is reá kérdezték volna a bizonyságokat, hiszem hogy ha ki mit tu
dott volna, megvallotta volna. Másik oka kegyelmes uram appella-
tionknak: 

( e . ) Mert Bernáld Balás (Kézdiben) csernátoni fiu vala, ré
gen jött ki onnat, még akkor, mikor a mi kegyelmes megholt urunk 
felséged szerelmés atyja, a kissebbik tisztiben erdélyi vajdaságá
ban volna, akkor ö nagysága szolgája lőtt; annakutána mikor a ha
talmas Isten azon mi urunkat a királyi méltóságra felvötte, míg ö 
felségét elteté, mindaddig híven szolgált mind ö felségének békes
ségének idején s mind háborúságának idején, kinyiiván volt mind 
Ö felségénél s mind pedig akkori hiveinéí, kit én is sokszor hallot
tam Mikola László uramtól. ' 

Szolgaságának idején házasult Madarasra, vötte Tótíi Ferencz 
leányát. Ugy hallottuk régivén emberektől, hogy Tóth Ferencz 
előtt az nagyságos Erdélyi Mihály lakott ott az nemes ülésen. Ez 
Tóth Ferencz quo jure succedáll Erdélyi Mihály után ott, azt ki tud
hatja? mert csak Tóth Ferencz hogy megholt, 1507 esztendőben 
holt meg; Tóth Ferencznek az elei Maros-Szenl-Annán lakott, kit 
most az Polyák Ferencz árvái bírnak. Ki osztoztatta megezeket,azt 
csak az egy isten tudhatja; felséged végezése szerint, az Lajos 
király halála után való dolgot ítél az tábla, ergo leheletlennek tet
szik nekünk, hogy mi az articuluson által mehessünk, és ilyen régi 
dolgot Ág népével bizonyítsuk. Ebben várunk felségedtől. 

17 



Jegyzetek az eiöbbeni okmányhoz. 

a.) I t ta „felségtek^^ többes számú czímezés alatt Izabella 
királyné és János Zsigmond van értve; a „ m e g t é r é s e é s az 
o r s z á g b a b e j ö v é s e " szavak pedig a királyi felségeknek 1556-
ban Lengyelországból Erdélybe való viszszatérésére czéloznak. 

b.) E sorok az 1562-beU székely támadást érintik, és pedig 
a kezdő szó: „ea." gyanitatja , hogy e periromány az 1562-beli 
támadáshoz közel esd időben költ. 

c.) E hivatkozás van az 1563. június 20-kán Segesvárit költ 
Kdictum Siculorum-ra és az 1563-beli tordai diaeta törvényczik-
keinek egyikére. 

d.) As itt és alább is előforduló jószágok a nevezett Ber-
náld árvákra nagyanyjokról, mező-madarasi Tóth Kláráról, a Tóth 
Ferencz leányáról szállván , a dolog könnyebb érlhetése végett ide 
igtatom a kérdésben levő árváknak Tóth Ferenczröli leszármozási 
rendét mutató táblát is, a mint erről a Nemes Széke ly N e m z e t 
C o n s t i t u t i ó i czimü könyv 67—80 lapján is olvashatni: 

Maroa-Szent-
Aimai Tóth 

István, MezS-
Madaraaí TóthJ 
í'ero-iiralBÖ? f 

T6th Ajrna, 
Sülye Györgyné. I Sű 

2-. 

Siilyo Mártha 
•8r Horváth Mártonué 
or EernáldMitlósué 1574. 

Ti'ith Kl&ra 
Bei'u/ilcl Balítg ne
je 1551. 

vv 

Bern áld Ferenci!, 
Ágota Klára, 

BemMcl Urszula 
Ves'ó Lászlóoé. 

' B o r n á l d J á n o s 
1597.t 

i B e r n á i a K l á r a , 
[Lázár Farkasué 

1588—1597. 

íDesB Ferencz 
\ThaMassy Klára 

B e r n á l d B a l á s ugyan az, a ki 1551-ben a kolozsvári 
diaetán Maros-V^ásárhelyrea könnyű gyalogság mellé volt ki ren
delve, fia a Bernáld család első alapítójának, tuduüllik Czirjék Ber-
náldnak vagy másként Kezdi Bernáldnak, ki 1588-belJ eredeti hi
teles esketés szerént Kilyénböl származott ki, és állítólag mint a 
Nyujtódi Demeter leányának maradéka lesz birtokos Kézdi-székben 
Alcsernátonon; a gróf Kemény József genealógiai táblája utQiutatá-
sa szerént pedig mint a Nyujtódi Demeter unokájának, alcsernátoni 
Jánossy Magdolnának férje. 

S ü l y e Már tha e perirományban két helytt fordul elé, egy 
helyit mini „Martba aszszony," majd elsÖ férje nevével is mint 
Horváth Mártonné; e szerént ez iromány akkor készült, a mikor 
Sülye Mártha még nem volt másodszor férjnél; második férjével Ber-^ 
náld Miklóssal való házassági szövetségét 1574-belí hiteles adat 
mutatja. 

e.) Csáki Mihályról tudjuk, hogy János Zsigmond király alatt 
szerepelt utoljára mint cancellár, és miután Csáki Mihály 1572-bon 
holt meg, (lásd: „Archív des Vereins für Sieb. Landeskunde II. 
B. 1855." Drei Briefe des Gr. Joseph Kemény an einen Freund 
über Míchael Csáki, den vielvermögenden KanzlerínSiebenbürgen 
zur Zeit des jungen Königs Johann Sigismund.") a perírományban 
pedig még mint akkor élőre hivatkoznak—ez is a perirománynak 
1573 előtti kelését bizonyítja. 

f.) E sorok éppen kétségtelenné teszik e perirománynak János 
Zsigmond király idejében kelését, mert a t y j á ra hivatkoznak mint 
előbb vajdára, azután mint.kírálylyá emeltetett fejedelemre. 

És igy e perirományban foglalt magyarázat a székely os bir
toklásról és hivatalviselésröl az előbb Engeltől (Danielis Cornides 
Vindiciae anonymi Belae regis Notaríi, Budae 18^3, 4. p. 351. 
352) közlött, nem régen pedig nagy-ajtai Kovács István urtól . 
ezen kütfő-gyüjtemény I kötetében a 261—364. lapon megiga
zítva kiadott székely N^mek ós Ágak lajstroma kelése ideje után 
alig költ busz évvel későbben. 

E periralbeli magyarázat figyelmesebb történetbuváraínknak 
aligha nem adand némi világot a székely Nemek és Ágak ősi birtok-
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lása és hivatalvlselóse kérdésének felderítésére. Az idézett maros-
szélíi lajstromban a „Hadnagyság" és „Bíróság" alatt Ián nem csak 
egyedül az evenként hivataloskodő olyan hadnagy vagy biró van 
értve, a ki akként szerepelt a székely székeken , mint nemzeti fe
jedelmeink korszakában a főkapitány és fökirálybiró, hanem hihető
leg a két nevezet alatt az egész tisztséget lehet érteni. Feltéve, hogy 
mind a hadnagy, mind a biró tiszte évenként változott: az l545-ik 
évtől 1548-ig, bezárólag a négy év alatt csak is négy hadnagynak 
és négy birónak kellett volna rendre egymás után következni, és 
csupán négy nemből, főleg ha mind a hadnagy, mind a birö meg
választására nézve a nemek sorát külön külön-tartották meg; ám
de az emiitett lajstromban mind a hadnagyság, mind a biróság ren
débe előjön a hat „nem" mindegyike , még pedig mind a hat „nem ," 
négyszer, ésigyba az évek szerént osztjuk el a lajstromot, ugy egy 
évre mind a hat ,,nem" esik. Azonban melyikek azon nemek, a 
melyek a négy év alatt a főbb rangot birták a tisztségben,nehéz lesz 
kiderftni; de történelhuvárainknak idehátrább tán némi segedelmére 
lesz az a körülmény^ a mely szerént miután a hadnagyság rendje 
mindig a Halom nemmel kezdődik, a biróság rendje mindig a Halom 
nemmel végződik , ebből a tetszik ki: hogy a Halom nemből mindig 
ugyanazon ág visel hadnagyságot, mely ág azon nemből birósö-
ságot is visel, p. 0. 

A.) a H a d n a g y s á g r e n d j e B.) a B i r ó s á g rend je 
I. osztály: Halom nemben Gyerg aga , 

~ Halom 
II. osztály: Halom nemben P é t e r aga . 

nemben G y e r g aga 

Halom n e m b e n P é t e r aga 
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A.) a H a d n a g y s á g r end je B.) a B i róság r e n d j e 
Hl. osztály: Halond nemben Halond aga 

— Hatond 
IV. osztály: Halom nemben Naznan aga 

nemben Halond aga 

Halom nemben N a z n a n aga 

Közli gróf Lázár ffliklós* 

H. 

A székely jobbágyságot és zsellérséget tárgyazó 
okmány 1622-röl. 

A szóban levő okmány Bethlen Gábor fejedelemnek egy elé-
terjesztése s illetőleg törvényterve,melyet az 1622, seplember 29-
re Beszterczére hirdetett s folytatólag octob. 21-ig tartott erdélyi 
országgyűlésen adott elé a székely jobbágyságnak és zsellér-
sógnek a hazai kö/.terhekbenmiképen részesedése tárgyában. Fontos 
az egyfelől az abban foglalt adatokért, melyek felvilágositást nyujt-
nak az akkori törvényalkotás módjáról, valamint a székelység ke
belében levő jobbágyság száma és polgári állása felöl is; de fontos 
másfelöl azért, mivel az ezen előterjesztés végén levő s a fejede
lem nézetét magában foglaló javaslatot a Kfí. ós RR. által kevés, 
szóbeli változtatással elfogadva s törvénynyó emelve látjuk; mi 
azon eszlendőbeli nyomtatotl,fejedelmi és cancellári aláírással hite-
lesitelt törvényczikkok között a XHI-katteszi, sőt az ebben kimondott 
elv kesöhh az App. Const. szekesztésekor annak törvényei közé is 
az V. R. 5. czím I czikkében felvétetett s a székely jobbágy-
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kérdésben századokig siuormértékül szolgált. A példány, melyből 
én kiadom, egykorú másolat, egész ívalakban van i rva , azon kor 
sajátságait magukon viselő betűkkel és írásmóddal; megtaiáibató 
tanár Tunyogi József ur gyűjteményében. 

Lássuk magát nz okmányt. 

Anno 1622. 8. octobr. Az székelység felöl való propo-
sitioja umnknak ö felségének Beszterczén. 

Nem differálhatjuk tovább a székely híveink között valtí nagy 
abususoknak is némely részeit liogy ne proponáljuk, mivel nyil
ván való injuriájál és fogyatkozását szemeinkkel látjuk azokbul ö 
kegyelmeknek országul. Többi között azért ezt igen illetlennek, sőt 
az igazsággal ellenkezőnek látjuk tel jességgel, hogy az egész szé-
kelységen való jobbágyság in genere{kik számmal a tiz ezerét meg 
fogják haladni) noha ez országban laknak ők is , és minden hasznát 
ugy veszik,mitit egyik nemzet akármelyik; mindazáltal sem adót,sem 
dézniát nem adnak, hadba nem mennek,akármi szedés, terüh legyen 
a székelységon, a jobbágyság semmitaÜ'élébc nem ad, hanem egy 
szóval mindenféle terhet csak az kevés lófö, veres darabant, sza
bad székely supportál, hadba azok mennek, ha mit az ország szük
ségé re , vagy egyébre magok közölt felvetnek, azok űzetik^ mely
ből ilyen és nagy fogyatkozása vagyon az országnak, hogy a zász
lók alöl nagy része a jobbágyságra kötötte a székelységnek ma
gát, látván a z t , hogy sokkal könnyebb ós jobb állapotja vagyon 
az jobbágynak közöltök hadakozásnak idején, hogysem a szabados 
embeireknek , mivel azok közül senkit semmi közönséges szükségre 
nem erőltetnek, hanem az urának, vagy inkább társának többire 
egy héten ha egy két nap dolgozót bocsát , azzal minden egyéb 
szolgálattól, űzetéstöl megmarad. Ez az oka, hogy a zászlók üre
s e k , ós csak szegény Bocskai fejedelem idejétől fogva is közel hat 
ezer székely lötl jobbágygyá, kiket a nemesek ós csak nem régen 
jobbágyokból lelt löfövek is ugy elhitegetlenek, megmutogatván 
nekik, mely könnyen élhetnek a jobbágyságnak neve alatt; avagy 
sokan csak liölcsön vett kevés pénzért kötötték magokat e l , azt fo-
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gadván az olyanoknak, hogy pénzeket valamikor megadhatják, azon 
túl kibocsátják kezekből. Más fogyatkozás és injuria ebben ez , 
hogy noha szinte ugy élik hazánknak földét ők i s , hasznát-zsirját 
veszik, mindazáltal egy pénzzel sem segítik a két nemzetséget 
semmi szükségében. Mely abusus Ö kegyelmeknek országul mine
mű nagy injuviájokra, és az igazságnak is ellene legyen , akárki 
megitélheti. Mely dolgot mikor eszünkbe vettünk volna, akarván 
tollální, ennekelötte két vagy harmadfél esztendővel, ezen dolgot 
az mi kedves öcsénk, gubernátor uram által midőn proponáltuk 
volna , ugy vagyon, hogy az egy portai adónak fizetésére ígértek 
a székely híveink, zászlónk alól magokat elkötött jobbágyoktöl va
lamit iizottotni, de azt is oly sokféle kigondolt mesterséges circum-
scriptiokkal, ki ö kegyelmeknek is nem illett volna; melyet látván, 
hogy minden terhet csak a hadakozó nép nyakába akarnak vetni, 
nem acceptállunk , hanem azolta csak in suspenso tartottunk. Ér t 
vén annakokáért ö kegyelmek a székely híveink között valö diffi-
cultásokat, minekünk az tetszik, hogy ők is kövessék az igazságot, 
és ha már nagy része az hadakozö népnek közöttök jobbágyságra 
adta magát (kinek a szabadságot azért adták volt ö kegyelmeknek 
országul, hogy az szükségnek idején , velünk együtt fegyverekkel 
szolgáljanak hazánknak) mindazok, és in genere mindenféle jobbá
gyok rótassanak kapuszámra ő köztök is ,kik ha esztendőben, or
szágunk régi szokása szerint, kétszeri adóba nem contribuálnak is , 
otlan csak az egy porta adójának felvetésekor kapuszámtól űzesse
nek ük is ugy , mint a két nemzetségben levő szegény község, ha 
egyéb hasznokat ő kegyelmeknek országul —enny i ezer jobbágy
nak egyszeri fizetésénél. ^ *) 
'•' Ki ellen soha jó lelkiismerettel senki közülök nem szólhat, mert 

a békességben való csendes nyugodalom nekik is csak olyan jó 
és hasznos, mint minékünk. 

Másikat ezt kívánjuk kegyelmesen, hogy valakik az jobbágy
ságra magokat fizetésért köük, azok közül magokat ha kik redi-
málni akarják, tartozzék az nemes vagy főember pénzét felvenni ós 
manumiltálni, megelégedvén eddig való szolgalatjukkal, az olya
noknak pénzeket is megadván. Mely két dolog ha eligazodik az igaz-

*) Ilt az eredetiben hézag volt e tétel értelmében. 
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Ság szer in t , ez két jö jöhet ki belőle: Hogyenilekutána nem olyan 
könnyen adja a roszsza magát jobbágyságra; meri az olyakat mél
tán rosznak mondhaljuk^ az kik az hazánknak való szolgálat elöl 
magok szabadságát ultro leteszik és jobbágyokká lesznek örömes
tebben, lá tván, a jobbágyságban sem élhet szinte olyan könnyen, 
mint ők elgondolták volt , és igy megszaporodik a szolgáld rend 
közöttök. Másik jó ez lehet , hogy mégis valami kevéssel segíthetik 
ö kegyelmeket a porta adójának megfizetésében. 

Ezekre az ö felsége kegyelmes resolulioja ez:*) 
„Mivel az székely uraink atyánkfiai is közöttök való jobbágy

ságnak connumeratioját, ez országnak kftzönségesjavára nézve , a 
portai adónak contributiojára megígérték, hogy az közöttök való 
egynéhány rendbeli jobbágyoknak discretioja egyszer pro rato et 
firmo decidáltassók, és kiket connumeráljanak közöttök, és micso
da rendbeli jobbágyokat rójjanak meg , világosan constáljon: Vé
geztük országul, hogy az ös jobbágyok és egyéb rendbeliek meg-
választassonak; melyből i s , hogy valami confusio ne legyen , a 
kik közülök ös jobbágyoknak ítéltetnek, azok legyenek, a kik 
Mihály vajda bejövetele elölt ös jobbágyoknak tartaltanak. A kik 
pedig avagy Mihály vajda bejövetele elölt ös jobbágyoknak nem 
tartaltanak, avagy Mihály vajda bejövetele után számláltattak ös 
jobbágyok közé , azok ös jobbágyoknak most is ne tartassanak az 
connumeralioban, hanem ezeken kívül in genere mindenféle job
bágyok connumeráitassanak és kapuszárara rótassanak, 

Az kik pedig Mihály vajda bejövetele elÖU ös jobbágyoknak 
tartallanak,azok most is ös jobbágyságban tartnssanak,és ne is connu
meráitassanak az zsellérekkel együtt , de zsellérnek is csak azok 
tartassanak,az kiket az nemes ember csak az maga saját nemes ülé
sére szállilolt és telepitell.^'-

^) Az itt köviítkezíi végzés teszi némi módosítással az 1622-l)eli, fen-
'd' idézett Xlll-ik t. czikket. Azt tán fölösleges megjegyzímem, hogy 

az itt előforduló „ö s" szó, annyit tesz mint régi; mert a székely
ség üsileg mind szabad és nemes. 
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III. 
*v 

A székelység iránt 1559. sept. 12. Gyula-Fejérmtt 
hozatott articalnsok egykorn másolata. 

Mi Il-jk J á n o s , Istennek kogyelmességéböl Magyar, Tóth 
Horváth országnak választott királya, sat. 

Adjuk emlékezetül ez levél által, hogy a mi eszes és gond
viselő hívünk Nyerges Sebestyén , mi városunknak Szókely-Vásár-
belynek bírája , az ö maga, és ugyan azon város polgárinak, és a 
több ott valóknak nevével és személyekben mi élőnkbe jővén, k ö -
nyörge minékünk alázatoson, hogy mi az székely uraim könyörgé-
sóröl való articulusokat, melyek itt Fejérvárott, az 1559. eszten
dőben, szent Iván havánaktizenkettőd napjára való gyűlésben mi 
általunk és a megholt királyné felség, mi kegyelmes emlékezetű 
szerelmes aszszonyunk anyánk által végeztettenek, a mi bódog be
jövetelünknek utána közönségesen végezett artículusok között meg-
kereslelnök, és kiiralott levélül néki kiadni méltóztatnók. Mely 
articulusohnak rendi tartása ez: 

Así 1559 esztendőben Fejér-cáratt s%ent lián havának 
ti%€tikettőd napjára t'ö/d gyülésbe?t, ó felségök által, a% 
székely uraim könyörgése felQÍ végeztetett artwultísok: 

Miórthogy ő felségök, az több engedelmes hivei között, az 
székely uraimhoz mindenkor kegyelmes és kegyes tekintetbe vol
tának, és az Ö szabadságok megtartásának kedveztek: mostan is 
beadott snpplicaliojokat jó akarattal fogják, és őket régi szabadsá
gokban— a mennyire lehetséges—az időnek mivoltáért eltökéllcllék 
megtartania. Holott penig a feleltetésnek és czírkálásnak Önnen 
magok adtának legyen okot aval , hogy hátra hagyván a thordai kö
zönséges gyülésben^—az ö szokott szertartások szerént—tizenkét 
e7.er ft ravalalrul végezett articulusokat, a fö-fö székelyek az ö se-
lyéröket kivették belőle, és az köz rendbeli községre az egész egy 
forint és ötven pénzt adóul terhelték, itiértaz köz rendbeli község ö 
felségeket gyakorpanaszszal érte. Tetszeti azért ö felségének ta
nácsival egyetemben, hogy amiképpen mind a két Maros-Udvar
hely Székben ahoz Választatott személyek által leli a feleltetés, és 



aK cKÍrkálás, azonkképpen — — — — — — — — — *) 
mert nem kedvezhet ebben semmiképpen ö felsége ők nokik, holott 
a több székeknek sem kedvezett; mindaziiltal ennek a twljón aíFéle 
feleltetés és czirkálás semmiképpen nem leszen közöltök, ha ma
gok nem adnak okot reá, és az ö határokban maradnak és állnak 
meg; sÖt inkább mind a fö-fö székelyek, azokkal a lófejekkel egye
temben, kik tudniillik igaz gyökér szerént lófö ősöktől származta-
nak, és kiknek az ö elejök az Mátyás király és egyéb királyok 
ideibe jámborul és serényen vitézkedtenek és véreket ontották, 
semmiképpen ezentnl meg nem rótatnak,söt a régi szabadságok
ban megsértés nélkül, a vitézlő dologra és hadakozásra tartatnak 
meg, kiket ö felségük bizonyos időkben raegmustráltat és készüle
tüket megtudatja. 

Minden székre penig alkalmas és hív személyek bocsáttatnak, 
hik minden faluknak számlálnak kapukat, és az ö felségök(töl) nékik 
adott Instructio szerént, mind selyért, szolgát és az közlíözséget 
hivee s igazán rónak. 

A mi a hadakozásnak dolgát és a vitézlő készületet nézi: szé
kelyek ugy készülnek és mozdulnak, a liiint az országi urak vé
gezték, és a mint az ország szüksége kivánja, kit akkoron az ö fel-
ségök arról küldött leveljéböl megértnek, és mozdulnak vagy min
denestől, vagy rész szerént a levél tartása szerént. 

A székely városok az egyéb székelységtől külön szakasztat-
tanak, mert azok portái adót kénszerittelnek adnia, esnem lehet 
hogy két terohhel hántassanak. Azért bizonyába tetszett ö felsé-
göknek azoknak városit az Ő szabadságokban megtartatni, a mint 
hogy kegyelmesen kedveznek a több székelyek szabadságinak. 

Királybirák adatnak tisztül, hogy dicséretes szokással és az 
ő királyi felségükhöz illendő méltósággal éljenek minden székeken; 
a bírság büntetés nem az ispánok akaratjára engedtetik, jóllehet 

• azokat is Ö felségök nem akarja ugy hátra hagyni, hogy az ő jöve
delmektől akármint elfogattassanak, avagy egyebek között semmi
nek becsültessenek; mert nyilván látja ö felségök, és minden szék
nek hit alatt költ bizonyságból veszik eszekbe, hogy a királybi
rák a székely tisztartók között mindennél hátrább hagyattattanak. 

*) Itt a magyar másolatban néhány szónyi üres hely maradott. 
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és a birságnak is méltó része a mint kellene ós illendő volna, és a 
mint a fejedelmek tisztartói érdemiének, nekik ugy nem szolgáltat
nék. Azért ezentúl a királybirák minden székely székeken méltó 
tisztességben és becsületben tartassanak, és abban legyenek a te
kintetben, melylyel a fejedelmek méltósága igazán nyílván ós me
rőn kitündököljék. Mert ö felségök az ö személyeknek és móltó
ságoknak akarják kiváltképpen való tekintetét állítni. 

Annakokáért a királybíró, ha az Ő felségök avagy az ország 
szolgalatjába foglalatos nem lészen, személye szerént minden kö
zönséges törvényben jelen légyen. Ha pedig személye szerént az 
ö felségök avagy az ország szolgalatja, avagy egyéb bizonyos 
akadályok ós okok miatt jelen nem leend , tehát helyébe mást vala
kit hagyjon. 

A nyílván való bűnösök ós gonosz tevők törvényből megsen-
toRtiáztattak az ország végezése és szokása szerént halállal büntet
tessenek, semmi sarczon meg ne menjenek, hanemha fejedelem 
gratiája érendi. 

Az lopóknak, gyilkosoknak, paráznáknak, vérontóknak, tag 
szakasztóknak, hamis hitüeknek, verekedőknek és a kik kéket ejt-
nek, birsága minden székeken: Marus,Udvarhely, Aranyos, Csik, 
Gyergyó, Kezdi és Orbai széken fele résziből a királybíróé lészen, 
hasonfele ön köztök, a kapitány és a szék bírája s az székülök kö
zött az Ö szokások szerént oszlassék. 

Annak felette minden jövedelmekben t. i. appellatioknak bir
ságában, a házra való menésben, és mindenféle hatalmak tételé
ben, a capitalis sententiában és egyébben, ki egy forintra és fel
jebb megyén , a királybírónak hasonfele járjon. 

A bírságért vett zálogot meg becsüljók, és ha feljebb ér, mint 
a bírság volna, ha meg nem váltják, a bíró harmad nap múlva meg
tarthatja magának, de a mennyiVe^ többet ér, lartozik megfordítani. 

Végeztetett továbbá, hogy minden restantiákat a királybíró 
szedje a kapitánynyal és a szók bíróval. " 

Annak felette, hogy a királybíró az ö jövedelmét avagy bir-
.ságát akár mínemüt az negyedes biróval egyedül szedhesse ós ve
hesse fel; mely biró ha királybirovjtl ki nem menend, a királybí
ró negyedes bíró nélkül is az ö birságát felszedhesse. 

Továbbá, valamely faluba menend a királybíró, tisztességgel 



268 

fogadtassák, és valahol akar, szabadon az ügyét követhesse; de 
azért az 6 költségén éljen, a községnek és egyébnek akár kinek 
bántésa nélkül. 

A sö dolgában azért: a só hordók maradlságából és birságá
ból a régi mód tartassék, kinek birsága csak az királybírónak jár. 

Ha penig mi törvénytelen bántást tesznek az királybirák, 
akarják ö felségök, hogy azon széken törvényt álljanak, a hol a 
bántódás lelt, az egyéb vármegyék ispánja módja szeTént az ne
mesek közölt, holott az ispányok ha vétket tesznek , mindjárt ítél
tetni szoktak. Azért az appellatio erejében maradjon mind a két 
félnek Ö felségökre. 

Miérthogy törvényben bizonyittatott meg, hog'y^íTfö^Bzéke-
lyek a lófejektől nem csak a Háromszékbe, de a többiben is dézmát 
szedtek, végeztetett az: hogy Ö felsógöknek is dézmával tar
tozzanak. 

Azt is megengedik ő felségök kegyelmesen, hogy innét Mol-
dovába menőknek, avagy Moldovából ö felségökhez jövőknek, az 
ö felségök mandátuma nélkül lovat ne adjanak; de a hol ö felsége 
levele lészen, semmiképpen abban nem kedvezhetnek; jóllehet 
csak igen szükséges dologba kénszeritetnek aval terheltetni. 

Az görgényi tisztartó mely tiz*) vételt szerzett az ő nagy ká
rokra, ö felségök a lisztartótul megérti, és eligaziljók ugy, hogy 
arról ne panaszolkodhassanak. 
-V Az moldovaiakkal és az havaseljiekkel való viszszavonást, a 
barmok hajtogatását, ökröknek lovaknak elvételit és annyi erösza
kot ö felségök iigy végeztek elcsendesíteni, hogy mind Erdély
ből, mind Moldovából és havasclböl a viszszavonősok és ragado
mányok elcsendesedjenek. 

Továbbá: minthogy a székelyek semmi privilégiumot elö nem 
adtak, ö felségök seními privilégiumot sem adhatnak nékik és nem 
confirmálhatnak; mindazáltal ez jelen való arliculusokban kegyel
mesen végeztének jó rendet szabni és nékiek pecsét alatt kiadni; 
és ugy rendelték a dolgot a mennyire lehetett ez, hogy ennyi nehéz 
dolgok között mind az közönséges szükségre és az ország megtar-
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lására , mind penig az 6 szabadságoknak megoltalmazására kegyel
mes gondot viselnek, 

Ezarliculusokat penig parancsolja ö felségök minden punctjai-
ban és részeiben jövendő időkben, mindenkoron minden megsze
gés és rontás nélkül merőn megtartatni. 

Melynek nyilván való erősségére és bizonyságára kéz írás
sal és királyi pecséttel erősítették meg. Adatott Gyula-Fejérvá-
ratt,kisaszszony havának 14-ik napján, az 1559-ik esztendőben. 

Mi annakokáórt a félj ül raegirt Nyerges Sebestyénnek, az 
megmondott mivárosunknak,Székely-Vásárhelynek birájának mind 
az ö maga, és a több polgárok, és egyéb ott való lakosok szemé
lyekbe mi felségünknek tött könyörgését királyi kegyelemmel meg
hallgatván, az elől megirt articulusokat a többi között megkerestet
tük és megtaláltattuk , és minden rendit egyről egyre minden ke-
vesebbilés és öregbítés nélkül megirattnk, és ez mi jelenlévő leve
lünkhöz szerkesztetvén, az megnevezett bírónak *) és az elől meg
irt Székely-Vásárhely mező városa lakóinak jogaik védelmére ki-
adandóknak Ítéltük. Költ Gyula-Fojérvóratt november 11-én, 1566. 

(Eredetije a gr. Kemény gyigtemányébea.) 

*) A grúf Kemt'ny-félc eredeti lörvt^nyczilfk-gyüjtemünylitín a magyar 
szöveg itt következő két sora rs a szokoU^Iiiteiesiti-s liianyzik; én 
Icliál azt az ugyan olt nietrlevö, reje(f»;lfní pecsctlol <''s Lecta-val 
liiteltisili'lt latin példiinylx'il foi'ditva egészilellom ki. A magyar 
példány — ugy látszik — csak egyszerűen és azok kedyeért volt 
készülve, a kik számára e végzések hozattak. 



E R E D E T I T Ö R Y É N Y C Z I K K E K . 



I. 

1569. febr. 1—9-én Medgyesen hozott törvényczikkek 
Nos J o a n n e s S e c u n d u s , Dei Gratíaelöclus Rex Hungáriáé, 

Dalmatiae, Croatiae ect. JVlemoriae commendamus per praesentes: 
Quod fideles nostri DotnÍKi Regnicolae Hungari et trium Nalionum 
Transsylvaniens. exhibiierunt et praesenlaveruntnobis infrascriplos 
arliculos in praesentibus eorum Comiliis hic in Civítate nostra JVIed-
gyes ad feslum Purificationis Boatae Mariae vir^iiiis *j ex. mandato 
nostro celebralis paríbus eorundem vülis conclusos, supplicantes 
nobis huniililer, ul eosdem artlculos et statuta in eisdem contenta 
rátos, gratos et accepta habentes, gratiose confinnare djgnaremur. 
Quorum quidem articulorum tenor talís est : 

Az Erdélyors%ágbeli három nemzetnek, magyarországi 
beli nemességgel való ve'geze'seh ez mostani pnrijivatio Mariae 
napjára részszere-nl való gyillésekben urunk ő felsége paran~ 
csolatjábót Medgyesben szerzet te tett art iculusok 1569 esz-
íendÓbeu. 

Kegyelmes urunk! Megértettük mi felséged hivei Erdélyor-
szágbeliek mind három nemzel.ül és magyarorSKágbeli urainkkal 
atyánkfiaival, hogy minémü szükségek tekinteti miveltette felséged
del ez mostani gyűlésnek jelen voltát, a hol felséged, kegyelmes 
urunk, a szükségeket előszámláltatja felséged hivei előtt. JVIi is 
felséged hívei ugy intézzük mi magunkban, hogy ozt a szükséget el 
akarván távoztatni, sem magunkat, som községünket, ez mostani 
szükséges időt is nem tekinthetjük, hanem 3 megmaradásnak mődját, 
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kiböI mind az felséged kegyelmes személyének, g mind minékünk 
felséged híveinek látjuk nyugodalmunkat és épületünket; azérl a 
szükségnek eltávoztatásóért, az felséged kegyelmes személye nyu
godalmáért, és az mieinkért Ígértünk az rovás szerént minden kapu
tól kilenczven kilencz pénzt. 

A székely uraim is Ígérik felségednek az ö községektől, az 
kik az Ö birodalma alatt vannak, ugyan ezen móddal, az mint mi 
felséged hivei an mi községünktől ígérjük, hogy Ők is az ö közsé
gekkel egyenlő terhet viseljenek azokkal, az kiket felséged kegyel
mes jó akaratjából nekiok engedett. 

Az szász uraim is ugyanazon ígérettel ígérik magokat felsé
gednek, mint kegyelmes urunknak. Könyörgiink felségednek egyen
lőképpen, hogy ö vélek és mi velünk ^egyenlő terhet viseltessen. 

Az magyarországi uraink és atyánkfiai is azon hivséges ígé
rettel Ígérik magokat mind községekkel egyetembe, miképpen mi 
felséged hivei, kik ĉ s országban lakunk. 'iT 
•)ic Az adónak beszolgáltatásának nnpjáról még is könyörgünk 
felségednek mint kegyelmes urunknak, méltóztassék felséged ke-
gyelmességéböl megtekinteni felséged a mi könyörgésünket, közsé
günknek is szegénységeket, az szükség miatt fogyatkozásokat: en
gedne íelséged liegyelraességéböl mától fogva húszan ötöd napig— 
akkorra mindent fogyatkozás nélkül beszolgáltatunk Thordára az fel
séged pénz szedője kezébe. 

Az elmúlt megígért adónak restanUái felöl felséged, kegyelmes 
urunk, minékünk felséged híveinek ízen, hogy igen soU helyen 
volna kin az restanlia; ez így láttatik minékünk felséged híveinek 
jobbnak és hasznosbnak lenni, hogy felséged megparancsolná az 
ispánoknak, hogy erről szorgalmatoson oly gondot viselnének, hogy 
efféle restantiáknak kimaradásával a felséged tárházának fogyatko
zása ne történhetnék. A gondviselés felöl a mint nz ispánok ezt job
ban és hasznosbban bészolgállothasEóh, így szóltunk: hogy széket 
hirdettessenek, az restanliákat az székbe bevigyék,kiolvassák min
den ember hallottára, az kin az restantia vagyo.n, az második székre 
czéduláját bevigye, mind magát mind jobbágyát aval igazítsa; az 
kik elvesztették volna az cslédulát, az ilyenek egy meghagyott na
pon az ispánnal egyetembe bemenjenek a pénz szedöhez, az ispán 
előtt eligazítsa a dolgát az kin a restantia vagyon ; ha eligazíthatja, 
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másodszor meg ne vegyék rajta, de ha el nem igazíthatja, az ispánok 
beszolgáltassák a felséged pénz szedője kezébe; ha pedig meges
mérhetik, hogy a pénz szedőnél volna, néki beadták volna, mégis 
restantiába adná ki, az ilyeneket az ispán megírja, felségednek írva 
vigye, hogy megesmérje felséged, ki miatt vagyon a felséged tár
házának fogyatkozása. 

A dézma dolgáról minékünk felséged Mveínekugy láttatik hasz
nosnak lenni, hogy felséged semmibe megne változtassa a felséged 
megirott artículussát, mely arliculus iratolt Kolozsvárt! szent Fíata-
lin aszszony napjabóU gyűlésben 1556-ík esztendőben. Az az arti-
culus minden vármegyében künn vagyon, abból jól megtanulhatják 
mindenek, miképpen kelljen a dézma árát az felséged arendatorának 
bészolgáttalni; mert akkor kegyelmes urunk az felséged gyűlésén 
főszemélyek, egész országból hívei jelen voltak, mi sem tudjuk sem
mibe akkori artículust mogemendálni, hanem jónak és hasznosnak 
ítéljük lenni az felséged tárházának. 

Az egyházhelyi nemes személyek felől a hol felséged nékünk 
felséged híveinek ízen, és kegyelmesen elő is számlálja felséged, 
minémü fogyatkozások történtek volna az elmúlt esztendőben az 
szolgálatnak idején, mikoron az kívánatéit volna ö tőlök, hogy fel
ségednek és az hazának szolgálnának, akkoron Ök igen kevesen 
voltának volna jelen, a hova a szükség kívánta volna jelen léteket; 
kiből felséged mind felséged személyének, mind ez országnak kárét 
és fogyatkozását itéli. De kegyelmes urunk, megtekintjük az mi sze
mélyünket, hogy mi és mindhárom nemzetül magyarországbeli ura
inkkal, alyánkfioival egyetemben mindenkoron főképpen ezen kö-
nyörgötlönk könyörgünk is mint kegyelmes urunknak, hogy minket 
minden szabadságunkban megtartson felséged. 

Az egyházhelyi nemes embereknek személyeket ugy tekintjük-
személyekben, szabadságokban lenni, mint mi magunkat lokintjük. Mi
ért kegyelmes urunk, hogy ilt mi az felséged gyűlésében csak par-. 
tifditer vagyunk, mi ő réájok semmi külön való szolgálatol, avagy 
szolgálatnak módjátnem intézhetünk; hanem valamikor felséged ke
gyelmesakaratja lészen,vagy közönséges gyűlésben avagy hadának 
indulatjában ők is jelen lesznek, akkor végezzen felséged kegyelmes 
urunk ö vélek, mert mi ő reájok ö hírek nélkül szabadtalanságok 
felől semmit nem szólhatunk. 
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Az gonoszul cselekedett emberek felAl így szóltunk mi felsé
ged hívei: az jíimboroknak békességgel csendességgel való meg
maradásoknak jobb voltáért, hogy miképpen a kolozsvári nagy gyű
lésben végezeti volt felséged országával egyetemben, hogy minémtl 
mód tartassék a gonoszoknak kergetésekben és büntetésekben, mutat 
az articulus a Fráter György idejebeli arliculusra, mely íratott volt 
Székely-Vásárhelyen az közönséges gyűlésben. Felséged kerestetné 
meg akkori artíciilusl vagy &i. káptalanban, vagy az szász uraim kö
zött, avagy penig egyéb helyeken, íratná ki felséged minden vár
megyékre, székes helyekre: tartatnék meg az az articulus azon 
móddal minden rendibe, czíkkelyébe. 

Az elszökött jobbágyoknak haza viteleknek módjához mi fel
séged hívei igy szóltunk: hogy ugyanezen arliculusban, az ki irat-
talik ez mostani jelen való gyűlésben Medgyesen, hogy írják belé a 
módot, a minémü módot az elszökött jobágyoknak megkérésébe, 
haza vitelébe irtanak vala Kolozsvárit az feljül mondott szent Ka
talin aszszony napi gyűlésben 1556-ik esztendíihen; mert most is 
nem lelünk jobb módot az elszökött jobágynak megkérésébon ós ha
za vitelében. 

A religio dolgából igy szóltunk: hogy az minémü arliculusok 
először Szobenben 1566 esztendőben szent András napi gyűlésben, 
és annakutána tavali esztendőben Thordán az vízkereszt napi gyű
lésben végezteltenek az országbeli három nemzettől és a magyar
országbeli uraink atyánkfiaitól, a»ok éppen minden czikkelyóben 
helyén maradjanak, kiket könyörgünk felségednek hogy kegyelme
sen mindenekkel megtartasson. 

A terminusoknak rendéről módjáról Erdélyországnak, a két 
nemzetnek a nemes uraimnak és székely uraimnak, a magyarország
beli urainkkal atyánkfiaival egyetembe, igy láttatik jobbnak, basz-
nosbnak lenni: hogy a perekben több niehetne véghez, költségünket 
hiába ne költenök el, lenne a nemességnek első lerminassok szent 
György napja, de nyolczad napig a mesterek senkire per non venil 
seiitentiálne ndjnnak, ez tartson harmincz napig; a másik terminussá 
nemes uraimnak legyen ?zent Lukács napjára, azis tartson hai-
mlcz napig ugyan azon móddal mint a szent György ntipi termiDus. 

A székely uraimé legyen vízkereszt napba ugyan azon móddal; 
nyolczad napig per non venit scntenliát réájok ki ne adjanak, az is 
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tarlson harmincz napig. A második terminussok ugyan a székely 
uraimnak legyen szent Iván havának első napján és tartson har
mincz napig. 

A magyarországbeli urainknak és atyánkfiainak elsÖtermínus-' 
sok ez jövendő Reminiscere vasárnapra légyen és harmincz napra 
Ítéltessenek. De miérthogy a magyarországbeli atyánkfiai, kik ez 
mostani gyűlésbe vála=9ztaltanak, olykor haza nem juthatnak, hogy a 
terminusnak elejére elérkezhetnének: azért végeztük, hogy az első 
terminussoknak napja Laetare vasárnapon légyen^, de a következendő 
időkben mindenkoron Reminiscere vasárnapon kezdessék. A máso-. 
dik terminus kezdessék szent Erzséheth aszszony napján, az is tart
son harmincz n^pig. 

A szász uraim Transmissiojok meglátása az ő kívánságok sze
rént minden gyűléseken, akár generális akár partialis légyen, a gyű
lés alatt látlassék meg; ha a Transmissio annyi lenne, hogy a gyű
lés alatt el nem végződnék, a mesterek az assessorokkal egyetembe 
nyolczad nappal megnyújtsák. 

De raikoronaz erdélyi nemes ur<iimnak terminussok elő jő , ak-? 
kor se székely uraimnak, se magyarországbeli urainknak atyánkfiai^ 
nak semmi perek a miénk közibe no egyelittesseiiek; mi is sem a 
székely uraim terminussilia, sem az magyarországbeli uraink atyánk-
üai terminussába nem eiegyítjük, ezeket kivévén, a mit urunk ö fel
sége személyére appellálnak, kit Ö felsége kegyelmes kezébe vött, 
Jelesben tisztesség dolgát, és a mely per Capitalis sententiát nézne. 

A ki pedig vakmerő bátorsággal Ö felsége kegyelme s kedvo 
ellen ő felségének dézmáját bé merészkednék takarni, *) ezeket az 
bátor embereket minden terminusra, mind gyűlésre az fiscus reá ki
hassa — törvény szolgáltassék felölök. ; 

Továbbá kegyelmes urunk, mint ennekelőtte is felségednek: 
minden kegyelmessógóórt hivsóges szolgálatunkat Ígértük, mostan 
is ugyan azon hivséges szolgálatunkat ígérjük ajánljuk felségednek^ 
mint kegyelmes urunimak, hogy felséged kegyelmesen megemléke
zett ennekelőtte valóesztendőbeli kegyelmességéröl: miképpen fel
séged tudós személyekkel megíratta vala az leveleknek árát, kivel 
— ignz — most az mesterek nem azon móddal szokták az levelek 
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árát megvenni, de hogy az mesterek is meg ne hántassanak az ö igaa 
jövedelmek felöl, mi is meg ne fáradjunk az leveleknek kétsaer való 
ára megfizetésében; ugyan azon rendölést, ki 1661-ik esztendőben 
felséged parancaoíatjából országul erre válogatott főnépek által lölt, 
végeztük ez mostani arficulusba rendszerént héirattalni. 

Limitalio redemptionis litterarum in minori CancellariaSacrae 
Regiae Majestatis pro Dominis Regni Hungáriáé nobilibus ex Deere-
ti9 serenissimoram quondam Hungáriáé Regum: Slgismundi, Mathiae, 
et Ladislai de mandalo Regio in anno Domini 1 5 6 1 . Thordae sub 
lermino celebrationis Judiciorum festi heaü Georgii Martyris íacla: 

Fro litteris^ quae ad Instantiam Fiscí pertinent el emanari de-
benl, in quibuscunque negotüs et casibus, nullám solutionem ma-
gislri Protonotarii accipere deheant. 

Fro litleris Evocatoriis trium literarum Inquisilionalinm vires 
— fi. 1. = 
— ,, — dr. 1 3 . 

repraesentantibus — 
-:i" -JPro litleris Judicialibus — 

Pro litleris Procuratorüs sive simpHciter, 
sive ad instantis pelitjonem emanatis — 

Hoc addlto, quod pro laboré teslimoniorum 
Capitularium,sive Nobilium,Juratorumque Notari-
órura ad singulum diem singuiis personis 

Praetoria viclualia eisdem administrent. 
Pro litteris Prorogatorüs communibus super 

exhibitione litterarum et super evictione, quae 
nunc loco Irium litterarum Prorogaloriarum an-
tiquitus solitarum (sünt) — — 

E x quo in priorihus Decretis ternae litterae 
prorogatoriae dabantur ac pro singuiis solvobanlur 
quí insimul computati faciunt praetactum numerum 

Pro lUteris Juramenlalihus sola sua in per
sona, aut tertíD, vei sexto se alicui judicatis — 

De eo, quí jarabit duodecimo, vei vigesimo 
quinto, aut quinquagesimo se — —• 

Pro communi Inquisitione — — 
Pro Juramentalihus super caput nobilis — 
Pro litteris Fassionalibusímpignoratítiis — 
De litteris Perennalíbus jure perennalí ^ 

dt. 24 . 

— , ., — d r . l 2 . 

dr. 7 3 . 

— dr. 24. 

„ — dr. 34. 

a 1. — 
f!. 1. — 
fi. 2. — 
„ — dr. 2 4 . 
fi, 1. —. 
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„ — dr.24.:i 
fi. 1 . — 

fi. 1 2 . — 

— dr. 2 4 . 
— „ — dr; 2 4 . 

De litteris Prohibitoriis et Inhibitoriis sim-
plicibus — — —, 

De lilieris Prohihiloriis facie ad faciem — 
Pro litleris Sentenlionalibus majoris poton-

tiae, íactum quinque casuum concernens — 
Pro litteris Slalutoriis el Reambulatoriis sim-

plicibus cum illa clausula: Dicitur nobis — 
Pro litteris Requisitoriis — 
Pro litteris AdjudicatoriL^reobtentionis p0S3essionum,seu alia-

rum rorum,juxta quantitatem sessionisseu rei obtentae, habita con-
cordia inter causantes et protonotarios fiat solutio—in Decretis R e -
güm ista solummodo inveniunlur. 

Ex quo in Decretis Regum de litteris adjudicatoriis super b o -
nis juribusque possessionariis reobtentis, pro quibus hodie praeci-
pue fűit conlentio inter causantes etMagistros Protonotarios, in qui
bus amplíus nullus juridicus processus sequi potest, sed finalis de-
cisio sequitur, nuUa limitatio litterarum facta invenitur, propterea no
bis conscientíose hoc modo limltarl videlur, salvo Judicio Regis ét 
dominorum Consiliariorum remanenté. 

Primura: de litleris Adjudicatoriis super re-
oblenlione possessionum, bonorutn ac jurium pos-
sessionariorum,in qua nec inhibitio, nec repulsio, 
nec Procuratoris revocatio, vei alius aliquis juridi
cus processus amplíus sequi potest, de una sessi-
one, duabus, tribus, vei quatuor usque addecem 

A decem usque viginti, a viginti usque quin-
quaginla, a quinquaginla usque centum, si etiam 
centenárium numerUm aliquoties excesserint, in 
totó solvantur — — — 

Castellum integrum cum appertínentiis — 
Castrum integrum cum pertinentüs '^-
De Divisionibus bonorum, »cquisitione ju

rium quaHaliliorum per non venientíam, fiat solutío 
juxla eandem limilationem pi'aecedentem^ita vide-
licet,t[tdeuna,duabus,tribus etquatuor sessicmibus 

fi. 3.— 

fi. 
fi. 
fi. 1 0 0 . ^ 

fi. S.^ 
Et sic de aliis eoi!i9«íqueliter juxEa modum praescripitun. 
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fi. 3. 

fi. 6 — 
fi. 1.— 
fi. . 3 .— 

f i . 6. 

— f i . 3.— 
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De litteris Sententionalibus minorls potentiae 
tam ex responsione, quam per non venientiam 

De litterisSententionalíbus dolum,rerumque 
paraphemalitiin ac juriuoi impignoratitionaliuin, 
mului ac debiti per non venientiam — 

De litteris Inhibitionalibus in generáli — 
Pro litteris AbsolulionaJíbus in generáli — 

i P e vice iterala executionis sententiae per 
non venientiam, in facto majoris potentiae, us-
qujB ad ílnalem decísionem semper solvantur — 

,̂  De vice iterata exequuüonis minoris po
tentiae usque finalem decisionem 

Pro vice iterata ex contradictione Slatutio-
nis per non venientiam usque ad finalem causae 
decisionem — —. — fi. 3.— 

j^ Finalis autem decisio et deliberatio causpe intelligenda est sem-
per, in qua nec inbibitio, repulslo, nec revocalio Procurntoris vei 
ajius processns juridicus amplius sequi potost. 

Pro litteris Remissionalibus ex Iransmissi-
one qualitercunqne subsecutis prout antea quo-
que fiiít observatum 

Pro paribus litterarum Evocatoriarum sive 
excedat unum arcúm, öíve non ~ 

Pro paribus Responsionum — 
De aliis paribus attestationum Transmissi-

onum ac causarüm totius processusproprimo arcú 
Proreliquissubsequentibusquotquotfuerint, 

pro singtilis singuli — — 

4 
— fi. 3 .— 

— fi. 
?í 

l . ~ 
dr.24. 

fi. 1,— 

dr. 20. 

Limitatio litterarnm in Gapitolis et Gonventibns ex De-
creto Ladislai Regis. 

Pro qualibcí littera Kelaloria exequutionis 
sive ad unum, sive ad plures arcusscribanlur.—-

Pro paribusearundem Relatoriarum sive ad-
únum, sive ad plures arcus scribantur —'-

Pro qualibet litteraPrqliibilioria, Protestato-
ria e% alüa similibus — — í» 

dr, 73. 

dr. 36v 

dr. 24, 
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Pro litteris Procuratoriis sive simplicilerv^, ,UÍI-.iiK.n tairtoiw 
•>>) — dr.24. 

fi. 1.— 
„ — dr. 24Í-«H: 

fi. 1.— 

— dr. 24. 

n. 1.— 

- dr. 24. 

fi. 1.— 
dr. 24. 

sive ad ínstantiam émanandis — 
Pro qualibet littera Fassionaliprivilegíaliler 

emanata, demptis pergemena, cera et serico — 
Patenter verő, hoc est simpliciter emanatae 
Pro paribus antiquarum litterarum in con-

servatorio requisitarum Custodi seu Requisitori 
pro se — — — 

Pro redemptione litterae requisitae si non 
habuerit muItum de scrJptura, et patenter con-
fecta fuerit — — — 

Si verő labor scríbentis fuerit magnus et 
littera privilegialiler confecta — — 

De simplicibus tran ssumptis Litteris patenter 
émanatís, ubi scribentis labor magnus non fuerit 

Ubi autem Littera prolixa fuerit privilegia-
liler emanata — — — 

De littera Statutoria ubi contradictio fuerit 
De litteris verő StatutoriisperpetuÍs,ín quibus 

confradiclio facta non fuerit, recipiatur redemp-
tlo litterarum secundum quantítatempossessionis 
etnumerum sessionum modosubscripto, vídelicet: 
De sessione una et 2. 3 vei 4. in loto — 

Ubi autem fuerint ultra 4 sessiones us({ue 
ad decem, pro qualibet sessione — — 

Ubi verő fuerit ultra decem usque vigínti, de 
qualibet sessione — — . — 

Ubi verő fuerint ultra viginti, usque ad cen-
lum, de qualibet sessione — — 

Si verő fuerint ultra cenlum, de qualibet 
sessione 

Contrarium facienfes officio príventur. 
Felségednek az elmúlt időkben is kOuyörgöttünk az vozér czi~ 

gányok felül; most is könyörgünk mint kegyelmes urunknak: paran
csolja meg felséged a caigjiny vajdóknak, hogy elégedjenek meg 
törvény szerént való adójokkal. 

^ositaque humilisupplícatione Dominorura Regnícolarum ole-

fl, 1.— 

dr. 33. 

— dr. 24. 

- dr. 12. 

— „ — dr. 8. 

ni 

1.' 
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menter exaudita, etbenigneadmissa, praescrlptos articttlos ac oinnia 
et singula in eisdem contenta quoad omnes eorúndem contin^ntfas, 
clausulas et puncla, ratos, gralos el accepta habentes approba-
mus, roboramus et ratificamus, ac coníirmamus, alque tam nos ob-
servabimns, quam etiam per alios observari facíemas. Dátum in Ci> 
vilale noslra Medgyes, Feria quarta proxima pos feslutn Beatae Do-
rotheae virginis.*) Anno Domini supra scrípto. •'*^^-

J o a n n e s , E l e c t u s 
Rex. 

(Ered^tys a gr. Kemény-fúl* gyiyteinénybBii.) 

- i , ,.A&A 
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1573 január 1—6-n Kolozsváratt hozott tBrvény-

czikkek. 
Nos Stephanns Báthori de SomlyÖ, Va jvodaTranssilvaniae et 

Sicnlorura Comes.etc. Memóriáé commendamus tenoré praesentium 
significantes quibus expedit nniversis: Qnoú Spectabiles, Magnifici, 
Domini el Nobiles aliique Ordines trium Nationum Transsüvaniae et 
annexarum partium Hungáriáé exhibuerunt et praesentaverunt nobis 
inFrascript09 arliculos in Comitüs eorum parlialibus in Civitate Ko-
losTár ad feslum Circumcisionis Domitti**) ex commissione nostra 
celebrati9, paribus votis couclusos, petentes nos debíta cum instan-
tia et hoDore, ut eosdem arliculo9 aooeptare et approbare, ratifi-
care et clementer confirmare veUemus; quorum quidem articulorum 
tenor sequitur in hunc modum: ••>-

Értjük Nagyságodnak rólunk és hazánkröl valtí kegyelmes 
gondviselését, bogy Nagyságod tiszti szeréal és a köaijnséges áUa-

*) Február 9, 
*•) Januíir 1. •j/l tuiJ'j'»nim»Ki:í»r»i'*7."K " " i v 
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pótnak kívánsága szere t nem régen is minden dolgokról megtalál
tatta fő emberei által a hatalmas császárt. Azt is ^rtjiib, miben függ 
oonat kiváltképpen az mi megmaradásunk, tudniillik hozzá való hiv-
ségükbÖl és egyességbŐI, mely gondviselését Nagyságodnak biv^Q 
meg akarjuk szolgálni, mint kegyelmes urunknak, .anASBcf 

Megemlékezünk penig róla, hogy ezelőtt is minekutána Isten
nek rendeléséből Nagyságodat szeretetből választottuk fejünk, felé 
ésaz hatalmas császárnak is Nagyságodban nyugodt meg kedve aka
ratja, mindenkor intett minket erre a hatalmns császár, hogy Nagysá-. 
godtul függjünk és egy értelemben legyünk. Látjuk penig mi magánk 
is, mínéfflü nagy birodalmuk romlottak meg a víszsza vonás miatt j akar
ván azért a veszedelmet távoztatni, kívánjuk szüből, hogy a Nagy
ságodhoz való engedelmesség és köztünk való egyepsóg megtar-
tassék; azért nagyságod Isten segítségéből ezután is viseljen oly 
gondot reánk és az egyenetlen elméket egyesítse ugy Nagyságod, 
hogy efféléből közönséges veszedelem reánk ne következzék. Érlr 
vén főképpen hatalmas császár mozdulását. 

Meggondolván azt is, hogy ez hazának külső gondviselésö 
főképpen mostani időben vigyázást} néptartást, egyéb nagy fizetést, 
és szüntelen való költséget kivan: Végeztük egy akaratból, hogy 
efféle szükségre erdélyországbeli nemesség jószágokból sz elébbi 
rovás szerént míndon lakótól egy pénz hijánegyogy forintot adjanak. 

A székely uraink atyánkfiai is jószágokról kpz^ó^okrőt aŝ qn 
terhet viseljék. - U 

A szász uraink atyánkfiai is egyenlő (erehviselésro ígérik 
magokat-

A magyarországi nemesség is esen terhet viselik, mélynek be
szolgáltatását könyörögnek mind Erdély három nemzeti, mind ma-̂  
gyarországi uraink atyánkfiai (S, hogy Nagyságod halaszsza ez jö
vendő Puríticatio M4ria napjára. *) D© Qiiérthogy Nagyságod élőnkbe 
adja, hogy ennekejötte az adó beszolgáltatásba különb Hillönb k é 
sedelmek és fogyatkozások estek, annak jó módon v^ló hészolgöl-
tatásáért végezetett: hogy az isp^ayok minden vármegyéken, szé
ket hirdessenek azon az héten, melyen az bészolgáltAtásmak na^A 
esik^ oda vigyék regestrumoknak res|iiniiá4At»QltexflWP^íPyall)9Vplf)t 
—r———^—r u bii£r>nraiiflit \» ei M'̂ ni 
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Hdjítnak azokra, kik bé nem szolgáltatták a végezeti napra; de tizen
ötöd napot hagyjanak, hogy akkorra minden beszolgáltassa. Ha ki 
akkoron bó nem vinné, több széket vagy terminust ne adjanak, ha
nem az exmissioval levéllel kibocsáttassanak az ispánok és dúl
hassanak érette. 

A Várad építését, kit az megholt kegyelmes fejedelmünk kez
detett, urunk ö Nagysága is nagy költséggel gondviseléssel continu-
ált, miérthogy látjuk szükségesnek lenni hazánk őtalmára, hogy 
eKégezteesék az építés: axért annaképitégére azon előbbi kapu
szám szerént ötven 50 pénzt ígérünk mind erdélyi három nemzelül, 
mind magyarországi uraink atyánkfiaitól, melyet ez jövendő virág
vasárnap egyszersmind mind beszolgáltatjuk. 0 Nagysága az urak
kal egyenlő terhet viseltessen. 

A szász uraim szorgalmatoson gondot viseljenek köraiveaekre?^ 
tégla velőre, hogy fogyatkozás miattok ne legyen; az apró mívesek 
dolgából könyörgünk, hogy az előbbi arliculusok tartassanak meg. 

A köhordás dolgábul Várad építésére, azon terhet viseljenek 
ennekutána is a magyarországi uraink és atyánküai, mint ennekelÖtle 
az végezés szerént visellek. Az urak se hagyattassanak ki közülök, 
és az szegény népet ne verjék, se erőltessék vagy késleljék. To
vábbá u végezésnek e mellett legyen oly gondviselés, rendtartás, 
hogy a szegény népnek ne kellessék üda hijába menni és esmét 
viszaza jöni, mint ezelőtt történt. 

Dézma dolgáról semmi tíjitás ne legyen, hanem mindenben régi 
szokás szerénl ohservállassék—mind plébánusok quartájába, mind 
egyébbe; de az arendator reá vigyázzon, hogy senki az Isten tisztes
ségére szenteltetelt jövedelmet in profanos usus ne convertálja, 
hanem vagy plébánusnak adják vagy egyház épületjére költsék. 

Az czirkálásra és gonosztevő emberek büntelni az ispánok 
első székből mindenlitt kimenjenek; a mit eddig az gonosztevők 
változásából vöttek, számot adjanak róla; ezután is a ki változik, az 
első székek elvegyék és beszolgáltassák. 

Miérthogy a harminczad dolgából immár egy néhányszor még 
a megholt fejedelem idejében üjonnan való limitatíok és emendálá-
sok löltek, melyekben mindenek meg is elégedtenek: tetszik, hogy 
most is az harminczad dolga az elébbi végzés szerént maradjon; az 
instrqcUoK és vectigálok megláttassanak, és az szerént cselekedjé-
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nek az harminczadosok, kik ha azon hivül cselekednek, törvény 
szerént büntettessenek. 

Továbbá az Innovatorok felől végeztetelt: hogy az elébbi arti-
culus tartassék meg,hogy az effélék a két Superintendens előtt—több 
tudós személyeket is melléjök vévén—ha szemközt lenne, megexa-
mináltassanak, és ha mindeniktől különbözni találtatnak, és dogmájo-
kat pertinaciter defendáljáktexcommunicáltassanak és arunktól pro-
scribálfassanak; kivelha nem gondolnak, authoritásalegyen Ö Nagy
ságának vagy fogsággal, vagy halállal, avagy egyéb poénéval az 
ő káromlások érdeme szerént megbüntetni; ha ki penig urak vagy 
nemesek vagy városok közzül affélének pártját fogná, vagy oltal
mazná urunk ellenyaz ilyent a Director Causarum rá hibássá, és min
den ocláva kívül Jure Fisci törvény szerént procedálhasson ellene. 
A kik penig proscriptusok, azokat kergesse mindenütt. 

Nos igitur praemissa humiii petitioné et requisitione praefato-
rura Dominorum Regnicolarutu faventer exaudita, praescriplos arti-
cnlos, ac omnia et síngula ín eisdem contenta, quoad omnes eorum 
continentias, clausulas et puncta ratos, gratos et accepta habentes, 
autboritate nostra approbamus, roboramus, raliftcamus et confirma-
nus, atque tam nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet ob-
servari faciemus. Dátum ín praescripta Civítate Kolosváriensi, sexta 
die mensis januarü Anno, Domíni millesínao quingentesimo septua-
gesimo tertio. 

S t e p h a n u s Bát bori m. p. 
de Somlyó. 

F r a n c i s c u s F o r g á c s m. p. 
Cancellar. 

Hl. 
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1573. jun. 24. Thordáa hozott törrényczíkkek. 
Nos S t e p h a n u s B á l h o r i de Somlyó, Vajvoda Trannien;-^ 

sis et SicuIorumComes.clc.MiMnoriae oommendamusperpraesenteji; 
Quod magnifici Dni Nobiles aliique Ordines Irium Nationum TranniaQ 



el Regni Hungáriáé, Comiíatuum nemp© Bihar, Krasana, Szolnok 
Mediocrís, Maramaros et Zaráad, et DistrictQum Kárí^nsebes el 
Lúgos, eXhibuerunt etpraesentaverunt nobis infrascriplos articulos 
in Comitiis eorum partiolibus in oppido Thorda,vige9Íma quarta die 
jQoii pí»ribus votis conclusos, orantes nobis debita cum instantia , ut 
nos easdem articulos ratos, gratos et acceptos habentes, bene-
vole confirmare dignaremnr. Quorum quidem arliculorum tenor 
lalis est: 

A nagygiígos és vitézlő urak, Erdély országbeli bárom nemzet, 
és Magyar országbeli urak nemesek: Bihar, Kraszna, Közép-Szol
nok, Maramaros, Zaránd vármegyebeliek, Eáránsebes és Lúgos 
tavtománybeIiek,kik ez mostani thordai partialis gyűlésben ö Nagy
sága a mi kegyelmes urunk akaratjából gyűltünk az országnak kü
lönb különb szükségeiért, melyeket Nagyságod mi élőnkbe kegyel
mesen proponáltatott; annakutána megértettük kegyelmes urunk 
a Nagyságod hozzánk valö kegyelmes gondviselését, vigyázását, 
kiért Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak fejedelmünknek mind 
holtig való szolgálatunkat ajánljuk. 

Annakutána végeztük a három nemzettel, a magyarországi 
atyánkfiaival egyetembe egy akaratból tökéletesen, hogy a mi or
szág ótalmát nézi,minden okvetellen ahoz tartjuk magunkat ós azon 
rend tört áss al, mint onoekelötte articulusobban szegény megholt fe
jedelmünk idejében elvégeztetett volt generális gyűlésünkben, azon
képpen hadakozóul készek leszünk minden időben, a Nagyságod 
©Isö avagy másik levelére parancsolatjára azon móddal tizenhato-
dunkkal fejenként ott az helyen lenni, a hol Nagyságod kegyelme
sen parancsol Tennünk. Könyörgünk alázatoöon^ Nagyságodnak, 
hogy ezután is ne sz5njék reánk és az szegény hazára gondvisel
ni , vigyáztatni, hogy Isten segilségivel az Nagyságod szárnya és 
gondviselése alatt maradhassunk csendességben meg. Ha penig va
lamely nemzet, avagy kiváltképpen valtí személyek a Nagyságod 
parancsolatjára avagy levelére oda az helyre hadakozóul—módja 
szerént—nejn menne és elmulatná valamiképpen, Nagyságodnak 
teljes authoritást adunk azokat megbüntetni az articulusok tartása 
STíerént. 

Továbbá másodszor végeztük azt is országul a magyarország-
bMi alyánkfiaival egyetembe: hogy jóllehet esmérjük szegény 

közgépünknek ez mostani időben elég fogyatkozásokat, mindazon
által meggondotlván a Nagyságod szükségét, a hatalmas török csá
szárnak szokott ad<ónkat űiegadjuk,és ez jövendő szent-Péter napjá
ra egy pénz bián egy frtot Ígérünk Nagyságodnak az erdélyorszó-
giurak és nemzetség, rovás szerént, régi mód és rendtartás szerént 
beszolgáltatni az ispánok keaébe Nagyságodnak. A székely uraim 
is azon ígérettel ígérik magokat Nagyságodnak mint kegyelmes 
urunknak. , 

A szász uraim is egyenlő tereh viselésre ajánlják magokat. A 
A raagyarországbeli urainli és atyánkfiai is ezen tiivséges Ígé

rettel kötolezik magokat mind községgel egyetembe, miképpan. az 
Nagyságod alázatos szolgái, kik Erdélyben lakunk. .;••, ^^nui-'-r-'-^A 

Harmadszor a religio dolgát ami illeti: miképpen aíSért ennek 
előtte elvégeztük voltgeneraUsgyülésünkben, Nagyságod idejében 
az articiilusokba is beírattuk volt, Nagyságod is annak kegyelme
sen cens^Ditiált és megconfirmálta, hogy senkit az ő religiojában, 
melyet szegény megholt urunk idejében tartott, Nagyságod meg ne 
haboritana, se penig ogy mást közülünfc meg no merne szokott éa 
elvégezett terhek alatt báatani, háborítani, és senki, akár minémtt 
renden való ember legyen , Nagyságod birodalma alatt való avagy 
külső ember ez országban, avagy Magyarországban a Nagyságod 
birodalma alatt,a religíokra valami innoválást ne merne valami sasíu 
alatt indítani. Annakokáért most is alázatoson könyörgünk kegyel
mes urunknak, hogy az elvégezett articulusokat Nagyságod obser'^ 
váltassa meg miudeq czikkelében és rendiben, viseljen lolkünkre 
íSigondot, és az afféle innovátorokat ne szenvedje mi közöttünk 
lenni,^ büntesse meg azokat; mely dologra Nagyságodnak most ia 
mint annakelötte teljes authoritást, hatalmat adunk, joi- i-ioiIaYlü 

Annakutána a szegény nép elmenések és haza hozások felŐb 
országul végeztük azt: hogy azoknak szabadulások nem ilyen jelen^ 
való partialis gyülósl, hanem generális gyűlést illet, Annakokáérb • 
könyörgünk alázatoson Nagyságodnak mint kegyelmes fejedel
münknek, hogy Nagyságod is kegyelmesen halaszsza, a jövendő or^ 
szagos gyűlésünkre. Azonba Nagyságod a szegény nép meghozá-
sábau tartsa; meg és egyéb rendbeli emberekkel is tartasson meg. 
mindenekkel szabadságunkban az generális constUutiok szerént, míg; 
ezekről közönséged generalisi gyűlésünkben. Isten segítségével máSr: 



héppen rendelhetünk és megegyezhetünk közönséges akaratból, az 
Nagyságod kegyelmes akaratja és engedelme szerént. 

Az Monostori Konventet ítéljük kArosnak Jenni,hogy ez ideig 
pusztán állott, nz levelek is mód és rend tartás nélkül voltak. Vé
geztük azért országul közönséges akaratbői: hogy Nagyságod há
rom méltó személyt válaszszon oda a Konventbe a leveleknek con-
servatiojárai és requísitiojóra, és azoknak annyi authoritást és pe
csétet adjon minden exequuliokra, mint a váradi requisitoroknak, 
kiknek fizetéseket is Nagyságodra támasztottuk, miképpen Nagy
ságod kegyelmesen ajánlotta magái, hogy mi és az mi utánunk va
lók is örök hálát adhassanak Nagyságodnak efféle jóvoltáért és 
kegyelmes cselekedetéérti 
-!?i!ni!\! mives népeknek az ö árujok felöl igy szóltunk: miérlhogy 
látjiik ezt as bÖv üdöben is,mikor az Ur Isten mindeneket az 6 aján
dékából bövségesen reánk öntött, az ö miveknek árát nem akar
ják kissebbiteni, hanem inkább az ország végezése ellen napon
ként nevelniigyekszik, semmi jó rendtartás közötteknem l^vén,kö
zönséggel ugy cselekednek fejenként, és az ö árujokat árulják 
nyílván a birák és egyéb magistratusok szemek láttokra minden hoz
zá látás nélkül: 
'i' Intjük azért a városbeli polgármestereket, bírákat, polgárokat, 
foinagyokat s egyebeket, hogy az mives nép között rendeljék 
ugy az ö miveknek eladásokat a jövendő gyűlésig, hogy ez 
féle panaszok és Isten ellen való eladások ne történjenek; mert 
ha ez mostani szerlelenségböl nem akarják magokat meg emen-
dálni, és a mives népeket is nem akarják megzabolázni, 
tehát az jövendő gyűlésben Isten segitgégivel Nagyságod ke
gyelmes engedeltnéböl és annuentiájából reá akarunk gondol
ni, hogy ez féle istentelen szertelenség kivétessék közülünk, 
mely semmi keresztyén országban nem találtatik. Az nemes uraim 
penig ha az féle előbbi vétket megtapasztalják és a tiszfartók el 
nem igazítják, tehát a jövendő gyűlésben proponálják az ország 
eleibe. Végezetre a végvárak őrzését miképpen a több megma
radásunkat Nagyságodra támasztottuk mint kegyelmes urunkra,még 
is könyörgünk Nagyságodnak, hogy a Nagyságod elkezdett hozzánk 
való kegyelmességét tőlünk meg ne vonja, hanem cselekedje és fá
radjon érettünk, kiért Nagyságodnak és maradékának is örök há-
lAkat adhassunk. 
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Végeztetett ez is, hogy a szászvárosi harminczadosoltkal sem-̂  
mi újítást ne engedjen ö Nagysága, és valami árukat Szászvároson 
kívül nem visanek, abból serami harmínczadot ne vegyenek. 

Nos itaque praemissa humíÜima postulatione Düminorum Reg-
nicolarum faventer exaudita et adniissa, praescríptos articulos et 
omnia ac singula in eisdem contenta, quoad omnes eorum contí-
nentias, clausulas et puncta ratos, gratos el acceptos habentea 
approbamus, roboramus,ratificamiis et conürmamns, atque tam nos ípsi 
inviolabíliter observamus, quam per alios quoslibet authorítate no-
stra, qua publico fungimur, observari faciemus. Dátum in Oppido 
Thorda, feria quinta proxiraapost feslum beati Urbani papae. Anno 
Dní millesimo quingentesimo septuagesimo tertio. 

L. (ecta) 

(Eredetije, a gr. Kemény gyűjteményében.) 

IV. 

'1574-ben december 13—I8-kán Segesváratt hozott 
törvényczikkek. 

Nos S t e p h a n u s B á t b o r i de Somlyó, Vayvoda Tranniao 
el Sicolorum Comes etc. Memóriáé commendamus tenoré praesen-
tium significantes, quibus expedit universis: Quod Spectabiles, Mag-
nificí et Nobíles, aíiíque Ordines (fiúm Nationum Tranniae et par-
tium Regni Hungáriáé, dilionís videlícet nostrae, in praesentibus 
Comitüs eorum partialibus, in Civitate Segesvariensi ad festum 
beatae Luciae virginis. Anno Domini millesimo quingentesimo sep
tuagesimo quarto ex commissione nostra oelebralis, exhibuerunt 
nobis infrascriptos articulos, coramunibus ipsorum omníum votis, 
unanimíque consensu conclusos, supplicantűs nobís ut eosdem arti
culos et singula in eisdem contenta ratos, gratos et accepta ha-
bentes benigne conlirmare, atque tam nos ipsi observare, quam per-
alios omnes, quorum interest, observari facere dignaremur; Ouo-
rum quidem articalorum tenor talis est: 
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Articuli Dominorum Magimtutn ei Nohilium, caeterorutn-
fj/ue Ordinum trium Nationmn Regni Transsylcaniae etpar-
tiutii Regni Hungáriáé etc.ad festum beatae huciae rirgi-
nis in Couvent u eorum partiali Segesvári/ti Anno Domini 
1 5 7 4 celebrato conclusi. 

A tekintetes, nagyságos és vitézlő u rak , Erdély országbeli 
három nemzet és Magyar országbeli uraink, atyánkfiai, kik ez mos
tani gyűlésben, a mi kegyelmes urunk és fejedelmünk kegyes in
téséből egybegyűltünk, Ö Nagyságának mi kegyelmes urunknak fe
jedelmünknek holtig valé hívséges szolgálatunkat ajánljuk. Hálá
kat adván ö Nagyságának, hogy mindenkori szokása szerént ez mos
tani időben is rölunk és a mi megmaradásunkról oly szorgalma
tos gondot viselt , hogy ennyi sok felé való háború ós veszedelem 
közölt minket az Ur Isten ö nagysága kegyelmes gondviselése ál
tal ez ideiglen csendesen és békével megőrizett , megtartott , most 
is az Ur Istennek azon kegyelmességét látjuk; könyörgünk, hogy 
ezután is ne szűnjék meg ö Nagysága a rólunk való vigyázástól 
és gondviseléstől, kiért az Ur Istent dicsérhessük és Ö Nagyságának 
minden időben szolgálhassunk. 

A mi a törvény szolgáltatását nézi: végeztük egyenlő aka-
tat&^lt., hogy a székely uraim törvények szolgáltatása — miért 
hogy Ö magok is azt kívánják — mostani terminusról elmúljék bi
zonyos okokból, de főképpen, hogy vannak oly helyek, hol a dög
halál mostani időben naponként öregbedik. 

A nemes uraim terminussi penig mlérthogy ezután követ
keznek, és az időnek állapotja Istennek kezében vagyon, támasztják 
ezt ö Nagysága kegyelmes gondviselésére, hogy ha a szokott ter
minusig meg nem szűnnék a halál , azok is haladjanak; ha penig 
az Ú r i s t e n az ő kegyelraességéböl tágitja közzülűnk ostorát , Ö 
Nagysága megszolgállassa , és a terminus előtt három héttel min
denszékes helyeken levele által minden nemzetet certificáljon róla, 
ha akarja ö Nagysága hogy meg legyen, vagy múljék a törvény, 
helyei is ö Nagysága kegyelmességéböl rendeljen olyat, ki alkal
matos leszen költség és élés dolgából, és a hol halál miá is keve
sebb félelem légyen j mert Fejérvárat mind élésben s mind egyéb
ből szűk helynek esmérjük* 
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A magyarországi uraim is az ö ferminuesok szolgáltaíását 
azon állapotban hagyj.k és azon módon ő nagyságára táLsz t ják . 

ta l« " ; * S J P^" í^« törvény minden időben tudós emberek ál
tal szdgáltatott kik most mind halál és mind egyéb okokból meg-
o g y a k o z ^ k : ö Nagyságának könyörgünk, hogy ezt is a fogya l 

kozást épi se meg o Nagysága, ne panaszolkodhassók senki ez miatt 
tórvénybeh fogyatkozásáról; miért penig hogy Nagyságod minden 
rendbelieket esmér, kik mire és micsoda szolgálatra valók- Na^v-
ságodnak könyörgünk, hogy Nagyságod válaszszon közzüIünk ós 
végezzen vélek; a törvényben penig a Directornak authoritása 
íegyen, hogy a szókben valami indignitas ne essék. 

Ér^űk a Nagyságod kegyelmes intéséi * a váradi épi-
l ,i^^'*^'^"'^g">^'-«^á3»nkra szükségesnek Ítélünk: megszol

gáljuk Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak, hogy Na^rysáffod 
megtekintve községünknek mostani szükségét, fogyatkozás á t , a 
«ép adással nem terhei bennünket; mi is mint ilyen szükségben fo 
gyatkozósban Ígérünk Nagyságodnak kapu szám szerént Várad 
építésére ötven-ötven pénzt , kit ez jövendő szent Gergely napiára 
beszolgáltatunk, könyörögvén, hogy a szükséghez képest v e U e 
kegyelmesen Nagyságod, ^^ 

A mi a Nagyságod segítségét nézi: szokott rovás szerént 
ígérnek Nagyságodnak az Erdély országbeli nemes uraim kapu szám 
szerónt kilenczvenkilencz pénzt , kit ez jövendő szent Pál fordu
lásanapjára fogyatkozás nélkül beszolgáltatunk. Ezen terhet vise 
lik a szász uraim is. 

ma ^^^j'^^^'^^y "'"*'" atyánkfiai is egyenlő tereh viselésre ígérik 

A magyarországi nemes uraink is azon szokott rovás szerónt 
száz-száz pénzt ígérnek Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak 

Az orvok és gonosztevők büntetések felöl így végeztének • 
hogy minden ispánok és arra választott személyek kímenienek" 
üj czirkálást tegyenek minden rendbeli gonoszságról-é te töktöi és' 
égetőktől megválva,kiknek semmi határok,se kegyelmekne legyen 
" • S t r ! go'^oszságok ós azoknak büntetése kezdessék 
az időtő fogva, hogy Isten Nagyságodat ez birodalomba vette, az 
előtt valóknak pedig kegyelmek legyen. 
^ A Nagyeágod jószágóra miórthogy czirkálni ezelőtt az igpá-
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nok ki nem mehettek — hogy ott is a gonoszoknak fészikck ne le
gyen — végeztetett: hogy az ispán a czirkálásra akarván kimen
ni , a tisztartőt urunk parancsolatjával mellé hijja, ki tarto^aék az 
ispán mellett elmenni és hiti szerént igazán eljárni; azonképpen az 
exequutiokor is tartozzék mellette lenni aK ispánnak és egyenlő se-
gitséggel az latrot kergetni. Ugyan ezen möd lartassék az urak 
jószágában is. 

Az orvoknak penig ilyen büntetést szabtunk: hogy a ki elő
ször száz pénznek, vagy száz pénzt érő marhának — akármi név
vel neveztessék — alatta lopott volna vagy lopna, elsöbbep meg ne 
haljon érette, hanem marok veszgzövel piaczon erősen megverjék, 
meg ne bírságolják, se változtassák; ha penig első lopása az száz 
pénzt meghaladja,életével fizessen érette. Három juhért, két méhért 
meghaljon; ha szőlőt lop, először megveszszözzék, másodszor ha 
egy süeg szölö.felét lopná, felakasztassék; egyéb rendbeli go
noszságoknak büntetése az régi artículusok szerént legyen; má
sodszor avagy harmadszor is penig ha aprólékot avagy kevés érÖt 
lop, azonképpen büntettessék vereséggel; de ha második lopása 
avagy harmadik az elsővel egyetemben az egy forintot meghalad
ja, meghaljon érette; a kiadáskor penig hol mit és mikor lopott, 
nyilván meg kérdezzék az ispánok, hogy bűntelen senki meg ne 
haljon. 

A váradi palánk építéséről ilyen rendelést szabtunk: hogy 
' minden nemes és szolgáló ember, ki Váradon lakik és házat bir, két-
két szól palánkot állassan és építsen; azon kivül jószágáról is a vár
megyéből minden nemes ember minden két-két kaputól egy-egy szál 
palánkot tartozzék építeni; a ki attól megmarad, a város építse. ' 

A Bihar vármegyebeli uraink, atyánkfiai jószágokból rová
sokról igy végeztünk; hogy ő kegyelmek főnépek és nemesek fe
jenként a rovás szerént való adót éppen beszolgáltassák a tár
házba; hogyha penig abban fogyatkozás leszen, ennekutána való 
gyűlésben lüj connumeralio végeztessék. 

Az Hlye k a s t é l y a dolgáról ekképpen végeztünk:asz elmúlt 
vásárhelyi gyűlésben országul találtuk voltmeg Nagyságodat, hogy 
Nagyságod azoknak possessoritól megértvén igazságokot, viselne 
oly gondot arra az házra, hogy az országnak abból fogyatkozása ne 
kövelkezzékj de miérthogy azonmi atyánkfiai mind ez orszftgot és I 
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mind Nagyságodat könyörgés által megtalálták könyörögvén, hogy 
állapotjokban meg ne romoljanak, és erre is felelvén az országnak, 
hogy oly gondot viselnek reá, hogy abból romlás nem következik : 
igy intéztük Nagyságod kegyelmessége vélek lévén, hogy a meg
mondott possessorok házokban, örökségekben megmaradjaivak, de 
ugy, hogy felelések szerént gondot viseljenek, hogy gondviselel-
lenségek miatt se ő magok, se penig országul kárt ne valljunk, sub 
poena alias in talibus observari solita. 

Nos itaque praemissa suppÜcationc Dominorum Baronum, No-
bilium, aliorumque Ordinum, trium Nationum hujus Tranniae et 
partiüm Hungáriáé faventer admíssa , praediclos universos articulog 
modo praemisso nobis praesentatos, praesentibus lítteris nostris de 
verbo ad verbum inseri fecimus et inscríbi, oosdemque ac omnia in 
eisdem contenta, ratos et accepta habentes, acceptaviraus, appro-
bavimus, ratificavimus et confirmaviraus, oíferontes nos benevole, 
quod praemissa omnia in omnibiis punctis, clausulis et articulis 
tam nos ipsi inviolabiíiter observabimus, quara per alios quoslíbet, 
quorum interest seu intererit, observari faciemus. Imo acceptamus, 
approbamus, ratificamus et confirmanus harum nostrarum vigore 
et teslimonio litteramm. 

Dátum in praedicta Civitate Segesvariensi, decima oc(ava die 
mensjs decembris. Anno Domini míllesimo quingentesimo septua-
gesimo quarto. 

(Eíedetije a Gr. Kemény gyiij te menyében.) 

V. 

1575. december 6—14-kéig folytatólag Beszterczén 
hozott törvényczíkkek. 

Nos S tephanus B á t h o r i de Somlyó, Vayvoda Transsil-
vanus et Siculorum Comes etc. Memoriac commendamus per prae-



294 

sentes: Qaod Spectabiles, Magnifici Domini et Nobíles ac alii Ordi-
nes et Statiig trium Nationum Tranniae et partinm Regni Hungáriáé 
ditioni noslrae subjeclarum, exhibuerunt et praesentaverunt nobis 
infrascriplos arliciilos in Comitiis eornm partialibus , ad feslum san-
cti Nicolai episcopi in Civitate Bistriciensi celebratis, paribus votis 
conclusos, pelenles a nobis humiliter, ut nos eosdem articulos ac 
oninia et síngula in eisdem contenla ratos, gratos et accepta ha-
bentes grotiose confirmare dignaremur. Ouorum quideia arlicHlorum 
tenor sequitur ín hunc modum: 

A Nagyságod kegyelmes izenetit minden rendibe te Nagy
ságod fö emberi és írása által megértellük : kiért először az Uv Is
tennek hálákat adunk, hogy ez időt adta bókével elérheinünk, mely
ben öszve gyűlve ö szent felsége segiiségéböl szólhassunk és végez
hessünk Nagyságoddal egyetembe a ml szegény hazánknak meg
maradásáról és lövőiről. Annakutána penig Nagyságodnak háláda
tossággal és hivséggel meg akarjuk szolgálni a te Nagyságod ránk 
való kegyelmes gondviselését, hogy teNagyságod mindenekelelőnk-
be ad, a mit a közönséges jóra és megmaradásra valónak ítélte 
Nagyságod. 

Legelőször azért ugy tetszett mindnyájon ez három nemzetnek, 
magyarországi atyánkfiaival egyetembe, hogy a minémü időbe ós 
helyre az Ur Isten minket vetett, igen szükséges, hogy a mi tehet
ségünk szerént a miénkből magunkra gondot viseljünk és a kolozs
vári arliculusok tartása szerént lovagunkat, gyalogunkat készen 
tartsuk. Sőt látván az előttünk álló dolgokat, a Nagyságod kíván
sága sztrént szükségesnek ítéljük a késedelem nélkül való mustrát; 
de miérlhogy ez országnak tagai helylyel egymástól távul vannak, 
osztottuk a helyeketa mustrára ekképpen te Nagyságod kegj elmés 
akaratjából: hogy legelőször te Nagyságod Fejórvár és Hányad vár
megyét lássa Fejépváratt meg, az öt vármegyét pedig Kolozsváratt; 
a székely uraimat peníg és szász uraimat vagy Fogarasban vagy Med-
gyesen; de igy, hogy Aranyos-szék távul levén a több székektől, 
mustráljon Thordán meg Nagyságod Kolozsvárra jöttébe; Bihar 
vármegye mustráljon Báthori Kristóf urunk ö nagysága előtt Vára
don azon nap, mikor a nemesség Kolozsváratt megmustrál; Szol
nok és Kraszna azon nap Somlyón mustráljanak. Nagyságodnak 
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könyörgünk , hogy az előtt tized nappal ezekről minket cerlificál-
jon Nagyságod — hozzá akarunk készülni Isten segítségével. 

De mindeneknek előtte szükségesnek ítéljük, hogy a határ 
őrzésére gondviselés legyen a te Nagyságod kegyelmes intése és 
tanácsa szerént, hogy valami véletlen dolog ex insperato aut le
mére rajiunk ne eshessek; főképpen , hogy nyilván való hírek visel
tetnek a szomszédságnak készületi felöl, mint Nagyságod kegyel
mesen értésünkre adja. Végeztük azért: hogy efféle repentinus 
casus ellen Kolozsvár legyen a praesidíumnak helye, minthogy 
egyéb helyeknél alkalmatosbnak tetszik: píacza, élése és örök
sége vagyon; mely helyen a nemesség ad száz lovagot, száz gya
logot, székely uraink atyánkfiai kót száz lovagot, szász uraink hó-
rom száz gyalogot, igy, hogy a nemesség ez jövendő szent Tamás 
napjára^ a több nemzetség pedig azután mindjárást karácsonra ez 
szám szerónt Kolozsvárra lovagjával, gyalogjával készen legyen; 
minden vármegyéknek és széknek együtt egy-egy hadnagyok le
gyen—tekintetes személy, azonképpen az szász uraim gyaloginak. 
Ezeknek egy hó pénzt adunk, annakutána ha szükséges lészen to
vábbra való szolgalatjok. Nagyságod tárházából kegyelmesen fize
tést rendeltessen nekik; ezt is hozzá tevén , hogy a nemesség kö
zött a Nagyságod és az urak jószága egyenlő terhet viseljenek és 
az ispán azokra is czédulát adjon, és kapu szám szerént olöállas-
sák a lovagot, gyalogot. Könyörgünk Nagyságodnak, vegye ezt 
kegyelmesen , és te Nagyságod is udvara népe vagy fungáló szol
gái közzül ereszszen kót száz lovagot és száz darabantot, kik ugyan 
mostan innét menjenek a hagyott helyre Kolozsvárra. Azoknak elÖt-
le rendeljen te Nagyságod oly hadnagyot, ki mind hivséggel és 
gondviseléssel szolgáljon,ós kóborlást, ragadozást mind városon, 
mind városon kivül megtiltson és szeretettel egy értelemben lé
gyen ez ország népe előtt való hadnagyokkal. Ez Nagyságod had
nagya legyen fö hadnagy és parancsoljon mindennek. Mi, és szóm-' 
szed vármegye élés dolgából a^jpennyire lehet megfogyatkozni nem 
hagyjuk, csak hogy képes ós igaz árát megadják. 

Továbbá értjük azt is kegyelmes urunk, a mit az épí
tés dolgából elönkbo ad Nagyságod. Mely dolgot mint Nagy
ságod egyéb tanácsát jónak ós hasznosnak ítéljük, de Nagy-' 
Ságodat követjük mint kegyelmes urunkat, nem tagadhatjuk 
meg az Ür Istennek rajtunk ós közöttünk való keserves kezeit 
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melyet kétség nélkül eresztett ránk a mi bűneinkért: mind fegy
ve r , íielFÖ és külső éhség és döghalál egy időbe és egysaersmind 
ugy szállott iiöxünkbe, hogy ha az Ur Isten kegyelmes kezét reánk 
nem fordítja, fél5,hogy az Úristen végső romlást réánk ne hozzon. 
Más av!, hogy ilyen részszerént valö gyűlésben végső deliberatiol most 
mi nem tudimk mit tenni. Könyörgünk, bogy ez dolgot mostan tehát 
Nagyságod kegyelmesen halaszsza. Ha az LFr Isten ostorát közzülünk 
és látogató kezeit tágítja, a mire az Ur Isten eléggé teszen, semmi
ben hazánknak megfogyatkozni nem akarunk. 

E mellett könyörgünk Nagyságodnak, hogy a váradi elkezdett 
mivet a mi költségünkkel szorgalmatoson continuáltassa Nagyságod, 
és nem csak a szomszéd nemesség jószágát, hanem az urakét is 
személy válogatás nélkül az Nagyságodéval egyetembe reája eről
tesse a Iiözönséges tereh viselésre és haszonra; mertezen állapottal 
a mint ekkédig volt,rélöhoszsKU késedelemtől és hogy jó módon vég
hez ne menjen, kibÖlsok fogyatkozás, a földnek is romlása eshetik, 
kit Isten eltávoztasson. 

Miért pediglen tudjuk azt, hogy te Nagyságod a mi gondvise
lésünkre a miénkbÖl és mi segítségünkből lehet e lég: annakokáért 
szokásUíik szerént erdélyi nemes uraink atyánkfiai ígérnek Nagysá
godnak régi rovás szerént kileuczvenkilencz pénzt, a székely ura
ink is az ö rovások szerént azonképpen ajánlják Nagyságodnak ma
gokat; a szász uraink is egyenlő terhet viselnek; a magyarországi 
uraink atyánkfiai is azon régi rovások szerénl egy-egy forintot ígér
nek. Ezt pedig az Ur Isten segítségível a jövendő gyertyaszentelő 
Boldog-Aszszony napjára beszolgáltatják te Nagyságodnak. 

Azonképpen a váradi ház építésére adunk országul, az három 
nemzet , magyarországi atyánkfiaival, rovás szerént ötven-ötven 
pénzt, kit ez jövendő Szent Gergely pápa napjára az ispánok beszol
gáltassanak, és az adó beszolgáltatásban az irt ax'ticulusokat obser-
válják, különben ne cselekedjenek. 

Tetszett ez is országul: m i i ^ o g y a szomszédságok nélkül 
semmi rendbeli országok és népek nem lehetnek, látván a két szom
széd Olábországnak éhség miatt fogyatkozásokat, hogy a három 
belső székbeli székely nemes m-aink, atyánkfiai Csíkkal, Gyergyó-
val egyetembe mind községeslől ez jövendő Gergely pápa napig 
búzájokat eladhassák, de í g y , hogy e szin alatt másunnat búzát 
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erre ne vigyenek, se egyébképpen se az országnak egyéb lagai 
semmiképpen búzát el ne adhassanak, ki miatt ez ország megfogyat
kozzék, hanem csak tulajdon tarlóján termett majorságokat adhas
sák el az napig. 

Végeztük az hadakozó szerszámokról is polgár mesterekkel 
és bírákkal, hogy szorgalmatoson csinálják, jó roiet miveljenek és 
képes áron is adják. 

Tetszett ez is az ö Kagysdga személyére vött appellatiok dol
gáról : hogy minden nemzetségnek az ö appellalioja az Ő termínussán 
láttassék meg, gyűléseken penigcontinue minden nemzetség appel-
latíoját meglássa ö Nagysága. 

Az ispánok és vice-ispánok minden helyeken és vármegyén 
kergessék a gonosztévő népeket nagyobb szorgalmatossággal, hogy-
nem mint az előtt. 

Nos itaque praemissa humili supplicatione Dominorum Regni-
colarumtrium Nationum Transsílvaniae, et parlíum Kegni Hungáriáé 
ditiotti nostrae subjectarum clementer exaudita et admissa, prae-
scriptos artículos ac omnia et singula in eis conlenta acceptamuS, 
approbamus, ratificamus et confirmanus, ac tam nos ípsi observabí-
mus, quara per alios qnoslibet ac cujuscunque ordinis et status ho-
mines ditioni nostrae subjectos observari faciemus. Dátum in Civi-
tate Bistriciensj, sabbatho proximo post festum Conceptionis beatis-
simae semper Mariae virginis, Anno Domini miUesimo quingentesi-
mo septiiagcsimo quínto. 

S t e p h a n u s B á l h o r i m. p. 
Vayvoda Transsilvanien. 

(Eredetije a gr. Keménj-fóle gyüjteinényben.) 

m. 
1577.21—27 aprllísben Thordán hozott törvényczíkkek. 

Nos C h r i s t o p h o r u s B á l h o r i de Somlyó, Vayvoda Trans
sílvaniae et Siculorum Comes olc. flleinariao commendamus tejjiore 
praesentium signiíicanles quibus expedit universís: Quod Speclabi-
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les, Magnifici Doraini Nobiles caeteriqne Status et Ordines trium 
Nationum Regni Transsilvaniae et partium Regní Hungáriáé, dítionis 
scilícel nostrae, in partialíbus eorum Comitiis pro die Dominica Mi-
sericordiae i: e: ad vigesimum primum diem április proxime elap-
suin, Anno Domini millesimo quingentesimo sepluagesimo septimo, 
Thordae ex ediclo nostro celebratís, congregali, exhibuerunt nobis 
et praesentaverunt iiifrascriplos articulos in eisdetn Comitiis pari-
bus ipsorumvotiset unanimi consensu conclusos, siipplicantes nobis 
humillime, ut universos et singulos eos articulos, omniaque et singula 
ín cisdem contenta ralos, gratos et accepta habenles, nostrum con-
sensum illis praebentes,benevole acceptaro, apppobare ac coníirmare, 
et tamnosipsi observare,quaiuper aliosubique per ditionem nostram 
iirmiter observari facere dignaremur. Quorum quídem articulorutn 
tenor lalis est: 

Kegyelmes urunk. Megérteltük a te Nagyságod közünkbe kül
dölt propositiojit és a mellett való izonetit, tanácsbeli föszemélyek 
által élőnkbe adván a mi békességes megmaradásunknak régtöl-
fogva élőnkbe vött módját t.i. a batalmas császárnak engedelmes
ségünkkel és adományunkkal való megelégitését, mely esztendőn
ként ennekelötte szokott adónknak és a portai szükségeknek raeg-
nevekedésit lajstrom s/.erént, írva közinkbe béküldvén, élőnkbe adta. 
Mi is a sok szükségeket megtekintvén, és azt is, hogy mennyi sok
felé való fizetések, (kikben te Nagyságod a mi hazánk jováért meg 
nem fogyatkozhatott) Nagyságod elÖtt állottak, mitől fogva az Ür Is
ten te Nagyságodat közünkbe a birodalomba helyheztette, és hogy 
különb különbfelé is te Nagyságod magát adóztatni kényszeritelte: 
Ígérünk Nagyságodnak a hatalmas császárnak szokott adója felél 
—mely rovás szerónt kilenczvenkilencz pénz — segitsógül, három 
nemzetbeli rovás szerént, magyarországi atyánkfiaival egyetembe 
ötven pénzt. 

Könyörgünk Nagyságodnak, hogy azt vegye elég névvel tő
lünk, és ezt személy válogatás nélkül urak ós nemesek, minden rend
beli embereknek jószágából hiven és minden fogyatkozás nélkül 
az ispánok szolgáltassák az ö tisztök szerénl per remedía solila, sen
kinek ebben nem kedvezvén. Mert ez nézi a közönséges jót és meg
maradást, ki mindennek köz, mert mi tovább az ő terheket viselni 
nem akarjuk. ' - ^ 

299 

E mellett kívánjuk Nagyságodtól és könyörgünk, hogy vala
mely jövedelmek az országnak tárházából e!idegenitteUpk,kit idegen 
kézhezésad proprios usus convertállaltak, ezekre viseljenle Nagy
ságod oly gondol, hogy incorporáltassanak az országnak és tárház
nak derék jövedelméhez, kiből ennekutána tfiljesítse és építse meg 
n porta szükségét, hogy mindörökké ne kénszerittessünk ennyi kö
zönséges léreh viselésre; mert elégtelen és elviselhetetlen terek
nek ítéljük a szegény községnek, holott ennekutána szokásul felvenni 
semmiképpen nem esmerjUk elégnek lenni magunkat. 

Mely kilenczvenkileticz pénznek beszolgáltatását ígérjük Nagy
ságodnak fogyatkozás nélkül ez jövendő pünkösd napjára, ennek
elötte való mód és végezésünk tartása szerént, a/i Ötven pénznek 
pedig Sz. János napjára. 

Adja annakutána te Nagyságod a le Nagyságod tiszti és vi
gyázása szerént élőnkbe a szomszéd ellenségnek szüntelen való 
nynghalatlanságokat, kik noha mostan látjuk hogy aperle semmit 
nem tentálnak, de mindazonáltal a miképpen ennekelötte is gyakorta 
—occasíojok lévén—kimutattákmindenügyekezeteket ós veszedel
münkre való tanácsokat, a te Nagyságod jó intését és gondjavise
lését háládatossággal meg akarjuk szolgálni, mint kegyelmes urunk
nak s fejedelmünknek. 

Könyörgünk Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak, hogy 
azonképpen gondviselésében ennekutána is semmit hátra ne hagyjon, 
vigyázásába is meg ne szűnjék; mi is az Ur Isten velünk levén, mi 
magunknak és hazánknak ótalmára olyképpen igyekezünk és aka
runk készen lenni ennekelötte való rendelése szerént való büntetés 
alatt, hogy valahova és valamikor a szükség és Nagyságod paran
csolatja kívánja, olt levén, hazánknak és Nagyságodnak szolgaiunk. 

Végeztük ezt is: hogy az erdélyi ós magyarországi kereskedő 
népeknek ez országban Öreg barmot szabad legyen felszedni, és a 
letevő helyeken idegen kereskedő embereknek eladni; de juhot, ber-
bécsöt és eífélét se ez országi, se idegen embernek ne legyen ke
reskedésre szabad felszedni és kivinni ez országból idegen ország
ba; egyébféle marhák pedig kiket idegen emberek az országba be
hoznak, bizonyos és szokott letevő helyeken tótessenek le: kik Ha
vasalföldéből,Moldovából Brassó feló kelnek ki, az hostátba; kik Sze-
ben felöl jőnek, Talmácson; kik pedig Káránsebes, Lugas ésLippa 
felől, mind Szász-Sebösbeo. -
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Á kiknek pedig a birodalomban örökségek záUogok vagyon, 
ez mellett ennekelötte valö fejedelmektől is annuenliájok, azok 
egyéb helyekről is bejöhessenek az annuenlia szerént; contrarium fa-
cientes verő jnarhájok elvétessék, és ö magok is bűntett essenek 
meg mint violalores publicae Constitutionis. jji 

Miérthogy az oláh község közzül is vannak sokan, kiket az IJr 
Isten raegvilógositván, a görög professiotól elszakadtak, és az 
Istennek igéjét tulajdon nyelveken hallgatják, kiknek ezelőtt való 
Superintendensek megholt,végeztük: hogy ők is válaszszanakközzü-
lök igaz értelmen yalő tudös és alkalmatos személyt, hogy az élő 
Istennek igéjének hirdetése közötlök is meg ne szűnjék, hanem me
hessen elő. 

Vannak sok régi fenn álló perek, kik immár appellalioban van
nak; ezeknek mind most, mind ennekulána valö gyűléseknek idején 
való meglátását hogy Nagyságod conlinuálja, könyörgünk, ne marad
janak vég nélkül inexecute a törvényeknek szolgáltatása, vi 

Az elszökött jobbágyok felöl pedig végeztük: hogy az előbbi 
articulusok tartása szerént mind kamara-helyekről és városokból, 
urak jószágából megadassanak, kiknek exequálására minden helyek, 
birák, ispánok és vajvodalisok szabadon mehessenek és residentiá-
jokra meghozathassanak. 

Miérthogy sok különb különbféle postaságok találj ák a sze
gény községet ez országnak minden szegeletiben, mely immár any-
nyirament, hogy urunk ö Nagysága levele nélkül is magok dolgokba 
járván sokan, főképpen a szegény Szászságon lovakat szednek ós 
a községet terhelik költséggel, végeztük; hogy valakiknél urunk 
ö Nagysága levele nem lészen, semmi rendeknek sehol lovak ne 
adassanak, és ha ki violenter mit tentálna, resistáljanak; ha ki mii 
talál magának, elszenvedje—nobilitatis libertate non obstante, kivel 
szűnjenek meg a községek között való sok szertelenség és is
tentelenség. 

Az orvok és gonosztevő emberek felől végeztük: hogy minden 
vármegyében, székes helységről is az ispánok, királybirák czirká-
lásra kiinduljanak és a gonosztevőket büntessék; és mikoron ki 
akarnak indulni, az indulásról certíiicálják a szomszéd vármegyé
ket és székes helyeket is, hogy egyszersmind levén a kiindulás, 
jobb módon legyen járások és büntetések a gonosz embereknek. 

A kik pedig afféle gonosztevő embereket ót&{^%znÁmk vagy 
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pártjokat fognák, vagy ur vagy nemes ember, vagy idpán, vagy 
egyéb tisztbeli személyek, ennekelötte való régi statutíok szerént 
büntetések legyen. 

A kiadott gonosztevő nemes emberek felöl is azelőtt való sta
tutíok tartassanak meg. 

Magyarországban pedig Bihar vármegyében az ispánok Vá
radra gyűljenek, ott bizonyos tartományokat és falukat behívassa
nak ós falunkónt a bírót heted magával megeskessék; a hol go
nosz embereket tudnak, kiknek neveket földesuroknak czédulában 
kiadjanak, kiknek büntetéseknek napot hagyván, ha meg nem bün
tetnék, és ez szántszándékkal való gondviseletlenség miatt elhall
gatják, a főispán azaz a kapitány adjon segítséget az vice-ispánok 
mellé, kiknek erejével megfoghassák minden ember jószágában, 
személy válogatás nélkül urakéban és mind a Váradhoz való jószág
ban mindenütt. 

Kraszna,Közép-Szolnok és Máramarosban i3 ezen mód observál-
tassék,kíkDek büntetések után marhájából felesége és gyermeki részét 
kiadván, az ispán magának vegye a megbüntetett embernek részét. 

Nos igitur praemissa supplicatíone Dominorum Nobílíum cae-
terorumque Statuum et Ordinum trlum Nationum dítionis nostrae 
faventer admissa, praedictos universos artículos modo praemisso no-
bis praesentalos, praesentibus iítteris nostris de verbo ad verbum 
inseri et ínscrífaí fecimus, eosdemque ac omnia in eisdem contenta 
ratos, gratos et accepta habentes acceptavimus, approbavímus, ra-
tificavimus el confirmavimus,oirerentes nos benevole, quod praemissa 
omnia in omnibus punclis, clausulis et articulis tam nos ipsi invio-
labilíter observabimus, quamper alios quoslibet quorum interest seu 
intererit, observari facieraus, imo acceptamus, approbamus, ratifica-
mus et confirmanus harum nostrarum vigore et testimonio litterarum. 
Dalum in praedicto Oppido Thorda, die vigesima sexta mensis április, 
Anno Dominí míllesimo quingentesimo septuagesirao septimo. 

C h r i s t o p h o r u s Bá lhor i , 
de Somlyó, m. pr. 

(A birtokomban levtS firetletíbÖli) 
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Nádasdi Anna, Maylálh Istránné levele, a 
szebeniekhez 1546-róJ. 

Köszönetemnek és magam ajánlásának utána. Én megértet
tem a ti kegyelmetek levelit, mely felöl én üzenlem az fogarasi 
porkoláboknak, hogy az embert megfogják ég törvény láttassik reá. 
Továbbá Morgondai János uramlul iizentem, kinek szavát tök 
meghigyje. Islen tartsa meg k. Fejérvárböl. 1546. 

Anna Nádasdy m. pr. 

C z i m e z é s : Ez levél adasslk szebeni polgármester uramnak, 
és az király birájának, és az több eskütt bíráknak, nekem szom
széd uraimnak 

(Az eredetiből közli idí!sb bárő Bedeiis Jázsef.) 

11. 

A szász-sebesi várat érdeklő okiral 1567-röl. 
Mi, második J á n o s , Istennek kegyelmessógéböl Magyaror-

nságnak, Dalmátiának ós Horváthországnak választolt királya, etc. 
Mi hiveinknek, vitézlő és gyors férfiaknak, üdvarhelyszékenlakozö 
fönépeknek és löfejeknek köszönetünket és szokott kegyjlmessé-
günkeí írjuk. Nyilván vagyon nálatok,miképpen ez Erdélyországbeli 
híveink, három nemzetül ez minapi részszerént való gyűlésekben, 
melyet mi nekik Szent-András napjára Szebenbe hirdettünk vala, 
egyenlő akarattal végezek: hogy az nemesség az előbbeni rovás 
Szerénl Szása-Sebesnek építésére az ö jószágokböl minden kaputól 
huszonöt-Öt pénzt, az mely nemes embernek penig jobbágyi rováson 
nem volnának, azok ötven-ötven pénzt, az egyháahelyi nemesek pe-

20 
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nig hu9zonöt-Öt pénzt adjanak, Uikkel az székelység is egyenlő ter
het vön magára. Miérl penig; hogy ez dolog haladékot nem szen
vedhet, parancsolunk nektek, hogy vévén az mi levelünket, az fő
népek közületek, kiknek loldön lakójok az rováson nincsenek, az Öt
ven pénzt, az egyházhelyi lófej ek penig az hiiszonöt-öt pénzt Szász
sebesnek építésére minden haladék nélkül, szoliott terhek és bírsá
gok alatt az mi hívünknek vitézlő Kornis Mihálynak, ez dologra vá
lasztott személynek kezébe szolgáltassátok. Ebben egyebet semmi
képpenne cselekedjetek. Költ ez levél az mi városunkban, Medgyes-
ben, Küs-Karácson nap után való szombaton,Urszületéseután ezer 
ötszáz hatvanhét esztendőben. 

J o a n n e s , E l e c t u s Í ^ ^ S S , . . . Z 
Rex. l l E i l ' •̂ '̂ "̂'̂ ^ 

.-rq .pt' (A kezeimnél levií eredetiből.) 

III. 

tM 

Somlyói Báthori Kristóf levele Gavay Miklóshoz 
1577-böl. 

\ Egregie, nobis Dilecte. Salutem et faverem. 
A várnak resignálása felöl a mint cselekedtél, megérteltük; 

mi ugyan annakelötte is a mi hoz7,ánk való hivségedben a mint 
meg is irtuk, semmit nem kételkedtünk, és most sem kételkedünk 
erről; megbizonyítottad penig, hogyate hivségedhez tartottad ma
gadat: de mindazáltal vágynak, kik sokat szójnak, mondják: hogy 
sok aprólék volt ott. Azért kegyelmed mindent fogyatkozás nélkül 
exhibeáljon és adja elő, hogy se nekünk kárunk ne következzék, se 
penig kegyelmedre suspiclo ne mehessen. A zok meglévén, az ott való 
dolgot a mi embereink,kiket oda bocsátollunk, jó módon híigyván, 
jöjenek mi hozzánk, mi nekünk gondunk leszen, az oda való gond
viselésre kit bocsássunk; kegyelmed is ide jővén hozzánk, vá
laszul leszünk, hogy az kegyelmed állapotjára gondunk lehessen. 

3oy 

Secus non factur. Dátum ex Civitate nostra Kolosvár, die 29. apriüs 
Anno Domini 1577. 

Chr i s tophorus Bá thor i 
de Somlyó m. p, 

Külczim : Egregio Nlcolao Gavay etc. nobis dilecto. 
(A károly-fejérvári Batthyáni-könyvtárbaii levS eredetiből Dr. Ötvös Agoaton.) 

( t . 

IV. h QiJ»on 

Báthori István leng^yel király levele Kocsárdi 
Gálífi Jánoshoz 1582-beii. 

Stephanns, Dei gralia Rex Poloniae, Magnus Dox Lithvaníae, 
Russiae, Prussiae, Massoviae etc. Princeps TranssUvaniaei i v*;^^ 

MagniSoe Fldelis, nobis syncere Dilecte. Salutem et gratiam no-
stram regiam. Megadá nekünk a te kegyelmed szolgája a kegyel
med levelét, melyből igen örömest értettük a mi atyánkfiának *) jó 
egésségét, erkölcsét és tanúságában való dilígentiáját; kik hogy'ez 
Htán is ngy legyenek, legyen kegyelmednek szorgalmatos gondja 
reá, kinél kegyelmed nekünk kedvesb dolgot nem mivelhet. A lova
kat szintén jókor küldötte kegyelmed, kiket kegyelmedtől igen jó 
nevén vettünk; még meg nem próbáiluk őket, de reményijük, hogy 
nem lesznek gonoszok. Akarnók, ha ezután is szerezhetne kegyel
med efféléket, főképpen a ml magunk kocsijába igen kellene egy 
gyeplős. A debreczeniek szerét tehetik, csak hagyja meg kegyelmed 
nekik. A mely falut mostan kegyelmed tőlünk kér—irja kegyelmed 
hogy a szegény uram bátyám**) testamentumában is kegyelmednek 
hagyta volna — nincs kétségünk benne, hogy eleitől fogva szegény
nek jó akaratja nem volt volna kegyelmedhez a te kegyelmed szol
galatjáért, kire tekintve testamentumában is nem feledkezett el ke
gyelmedről. De miérthogy egyik új aknát •S) csak mellette értjük an
nak a falunak. Fejérvárhoz ig penig közel vagyon, kár nélkül onnét 

*) Báthori Zsigmonilnak, kinek Giilffi .liínos nevelője volt, és, a kit Ö 
mint fejedelem 1593-ban Huszton megöletett. K. 

*») Báthori Kristóf fejedelem. K. 
- *3) Maros-Ujvár van értve. K, 
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el nem gzakaszthatndk; hanftm vágynak egyéb gccidentiák, kik imin-
nen-amonnan per defeclum seminis reánk néznek, kikből nem bagy-
juk kegyelmedet. Tartsa meg Tsten I,egyelinedet. Dátum in Arcé no-
stra Regia Var90vien3i,díe 24 mensis augusti, AnnoDomini 1582. 
Regni verő nostri Anno seplimo. j . 

S^ephanus Pex, o;i. p* 
Ktilczim: Magniftco Joanni Gálffi de Kocsyárd, Consiliario 

nostro et Fideli nobis syncere dilecto, 
(Károly-fej órv4-Í BaWhy&ni-kÖnyvtárban levő eredetiből Dr. Ötvös.) 

V. 

Somlyói Háthori István, lengyel király és er- ' 
délyi fejedelem végrendelete. Í W I Í ^ 

(Közli és jegyzetekkel kiséri tan&r Vaqs József.) 

A szóban levö végrendelet Lengyelország legjelesb királyai, 
Erdély legeszélyesehb fejedelmei egyikének utolsó akaratnyilvá
nítása; melyben a mig a derék koronás fÖ és nagy hazafi vallásos, 
honpolgári és emberies érzülete és magasztos lélekbélyegei, tehát 
legfényesb erkölcsi oldalai egybe olvadva mutatkoznak: addig mint 
történelmi adatban, maga a hazai történet néhány hü és szükséges 
vonást nyer.IUö, hogy azl a jelenkor figyelemre méltassa. S nekem 
örömemre van,hogy enevezetes s eddigelö —tudtomra —egész, 
vagy legalább mostam t^,i:jedelmében nem ismertetett emléket ha
zai történelmünk barátival én közölhetem; hozzá csatolván egyszers
mind némely kiadási példányomban levö s a végrendelkező királyra 
Vonatl̂ 9;zó egykorn följegyzésekei lg. 

Példányom a néhai Aranka György s illetőleg az erdélyi MBK 
g y a p N y e l v m i v e l ö T á r s a s á g iromány-és könyvmaradvá
nyainak , ,Gyí i j t e i i i ények ' név alatt létező s vegyes irodalom
történetiadatokat tartalmazó egyik kötetében lön általam fölfedez
ve. Alakja kis S-adrél; áll négy levélből; kelési ideje valószínű
leg a XVII század másod fele, minthogy e.végrendeletihez a máso
lótól toldott jegyzésekben — melyeknek azonban é p p ^ e,%op ponl-
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ját, níint czélomhoz nem tartozót, hihagyanddriak láttam'— L Leo-
pfl*Id király is említve van; a másoló nevét nem irta aló, kiléte tehál 
nincs tudva; hogy az akkortájban száműzött protestáns papok egyi
ke lehetett, következtethetni im e szavaiból: „Haéc paucula hono-
fis, observantiae etcharitatis ergo,senex séptuagenariuspéregri-
fíans,exul pro v e r i t a t e Chr i sli,pauper amicus et servitoran-
tíquus, veslrae perlubens apposui Cíaritati et Reverentiae. Exiguutn 
ergo hocce manusculum dat Tibi, Patroné! pauper amicns, Accipito 
piacidé, et memor illius sis.'^ 

A papir régies szine, a szélek szakadozottsága, valamint a 
betűk és irály mutatják e végrendeleti példány közel koruságát; 
tartalmának belső valósága, valamint az ahoz csatolt adatoknak hi
telessége mellett pedig szól a másoló ezen öt magát illető értesíté
sé : Páter meus — sí liceat haec notáre — servivit famulabátarque 
hulc pio Kegi (érti Báthorit) usíjue ad moríenr, retulit hdec nobis. 
Tehát másolónk a király szolgálatában állolt atyjától értette a mikét 
följegyzeit, attól fogolt valószínűleg azon végrendeleti példánynak 
is birtokába jutni, a melyből saját ttiá^olatát holmi jegyzetekkel bö-
\itve készítette, s a melyet én — irályi hibáit zárjcl közt kiigazít
va — gondosan leírtam. 

Másik és taláil bővebb példányút e végrendeletnek irodalmunk^ 
— ha nem csalódom — nem bírja; pedig hogy léteznie kellett, bizo-' 
ilyitja részint Páriz-Pápainak Rudus Red ív ivümában .* ) ezen 
Végrendeletnek kivonatosan közlött s N é v t é le n ü n k é t ő l sok-
bail eltérő szakasza,az t. í. a hol a hagyakozó király BálfioriZsig-
moridunokaöcséhez külö n ő s ö n intézi szakáit **); valaniint azon 
másik hely is, mely így hangzik : Testamentum (írja a király) aliüí" 
aiio tempore, sí dabítur, fus ius f a c i e n d i hab e raus animum. 

Sajnálni lehet, hogy azon kérdésre: ha vájjon ezen , szándé
kában meg volt bővebb végrendeletét ihé^irla-e Báthori, vagy csalt 
aír, előbbi'mfellett maradott? és hogy báíhielyik esetben Páriz-Pápai 
m'éíilett-tí'erédetí ktitfőböl, vagy az én N é v t e l e n e m ? határozott 
feleletet adni nem lehet. 

•u) 

«^ Rmiiis Redivivum. Cihinii 1684. lapozás nélkül, számitásom szerént 
" ''* V r̂ *-—75 is 7*6 lapokoA. 
*0 hasd ugyan Páriz-Pdpai moát ifíézetl k9nyv6htín, a 76~ik lakion. 
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Ezek iránt legbizonyosabban lengyel irdknál lehelne és kel
lene a magyar történetnyomozönak utasítást találni, mintíin egyik, 
mint — feltéve hogy létezeit — a másik, Lengyelországban költ, 
a hol a nagy király végóráját érte. 

Azonban a mig felfedezhetnÖk az óhajtottál, ismerjük meg a 
mit Névtelenünk fenhagyolt, annak latin szövege szerént, mely im 
itt következik: 

Serenissimí olím Stephani Báthorei Hungari, 
Regis Poloniae^ Principis Transsylvaniáé Testá-
menti seu Extremae Voluntatis verum et genui-
^^ ^ num exemplar. 

Stephanus Báthory, Del Gratia Rcx Poloniae, Magniig Dux 
Líthvaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae (Masov iae ) etc. etc, 
sanus mente et corpore exislens. 

Dum incertitudinem horae extremae recogíío, ne inopinalos 
aliquos meos casus ( i n o p i n a t u s a l i q u i s m e u s casus ) cuiquam 
fraudi esse possit, tale ex tempore nianu mea conscríbo Teslamon-
Ixim, valilurum semper etubique, si non fuerit aliud posthac subse-
cutum; quod quidem aliud alio tempore si dabitur, fusius faciendi 
habemus animum. 

ThesaurumTicocinense (Tic o c i n e n s em),*)etiam intertot et 
lam arduas necessitates meas fideliter conservatum, Reipublicae 
reddo. Ex quíbus si quae paucula et viliora ero^ata, aut in usuni 
Serenissimae Regináé (Ja gyeU Anna ) extradiía sint, in charlís 
diiigenter signavimus. 

Rogo autem,aequibonique consulant hanc meam parsimoniam, 
nec quemquam eo nomíne vexent,aut üdém in dubium voceiil; nam 
in mea propria curafuere, nec ulliis sine mea potestate contreclavit. 
;̂ _ Ad contentatíonem meorum Aulicorum omnes restantias , tam 

in Regno Poloniae, qaam in Magnó Ducatu Litbvaníae habitas, jure 
ad nos pertlnontes, assigno et committo. 

Patriae charisque Propinquis quantum debcam , scio. Ipsa non 
(modo) me aluit,genuit, sed etíam atque etiam auxit, in buncque 
gradiim post Deum extulit atque evexit, plurimumque dangvinis pro 

•;) Gr. Keménynél; Thejauros Licocienses. 
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mea glória in omnibus diffioillimis arduiöque belHs tíllro' alacri-
ler fudit. 

Quae lalia tanlaque lícet sint, ut nulla compensatione sarciri 
per me queant: in signum tamen mutui amoris,ex peöunia mea pro
pria, quam post aliquot septimanas percepturi sumus pro redem-
ptione captivorum Moschoviticorum, summám videlicet 20.mil- 
lia (millium) florenorum,in usum communem Ueipublicaö Transsyl-
vaniensis do, dono 60. millia Talerorum, ex reposito verő el pro-
ventibus arcis nostrae Fogaras 40. millia Talerorum, ea tamen con-
(lilione , ne unquam haec pecunia erogetur , nisi summa et inevita-
bili necessitate urgente.'in communem defenaionem Regni; re-
ponatur aulem inarcem KŐvár sub fideli custodia. 

Et quoniam Potenlia Tm-cica tanta lalisque sil divino permissu 
ípVöut sentimxis ,) adeo, ut eliara viribus (itta -.zöveg-
böl egypár szó elevödött),*) ad conciliandamreconciliandamque im-
peratoris . . . . (Ut is egy szó olvashallan) benevolentiam: Üni-
cornu illuö a Palotino Lubloviensi, propria nostra pecunia reempluni, 
inslitutasolemnilegafioneinnomineTranssylvanorum nostrorum, im
perátori Turcarum pro nunc conslituto praesentandum committo. Quod 
eo faciiius Kegni Poloniae Status et Ordines concedent, si illud tri-
tum In mentem illis obvenerit: 

„Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet." 
Verum, si tamen tanta esset aliquorum ingratitudo, quod non 

credo 5 ut ülud exequi recusent et adversentur, sallem pecuniam, 
30. nr.illia Talerorum, pro UnicornuPalatino Lubloviensi erogatos 
(tudniillik T a 1 e r 0 s) reddant reslituanlque. 

ünde donativuni Transsylvani amplum meo nomine curabunt. 
At, nisi Dominus custodiorit civílatem , frustra vigilant, qui cusló-
diunt eam j proinde ipsum Sigismnndum Principem, omnes denique 
Senatores , Status et Ordinos Regni Transsylvaniáé oro et obte?tor 
pro salute animarum suarum, (ut) sanctam catholicam fidem recolant, 
aut saltem per me fratremque meum introductam post liminis (p o 91-
1 i m i n i o) aeqno feranl auimo. (a j ézsuiták lijonnan Erdélybe telepi-
teli társodáit érheti.) 

*) Gróf Kemény évekkel uzclött e két saól még kiolvashRttaj így Í vi
ribus suf&cerc nequeant. 
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GoUegiuru in CoIoSiV^ret Col03-BSonaster(Kolos-Aloní>sior) 
fuadatuin , bonisque dotalutn partim jure regio, partim pecunia, et 
aliorum bonorum permutatíono bono juro acquisitas (a c q u i s i t i s), 
taeantuir et conservont, sed et augeant, ad eorumque incrementum 
aliquid adjiciani; alioquin, si violentas injiciant manus, implebunt 
irae divinae modios, quae retribuet talibus secundum malitiam cor-
dis ipsorura. 

Falatino Transsylvania©, nepoli nostro , Sígtsmundo Báthory, 
do, dono ornamenta equorum et frameas, auro et geminis distinctas 
et ornatas. 

Item 6. annulos. ín parva ladul^ mea repositos, quorum unus 
adamas turbinatus magnijs, pediaquilino simili structura insitu?. Se-. 
eundus smaragdus, incisus cum üguris. Tertius el quarlus a^mas. 
Quintus rabinus, smaragdus, adamas in uno eodomqoe annulo. 
Sextus rubinus (itt egy szö elenyészett), a. (autem) 
BátbQFi,CardínaU,et Balthasaro Bátfaori . . . . ihus (nepolibus) ar-
gentum omne ^laboratum do, tum illud , quod in mea mensa bábui, 
tum quod pecunia mea propria a varüs creditoribus redcmi, et apud 
manus Vice-Thesaurarii exislunt; praeterea quod adhuc restat ex 
Transsylvanico argento apud manus Weselini. 

Item arcem Fogaras do, dono Balthazaro nepoti, ut omnibus ju-
ribus sui3 in bonis paternis aut postea acqoisitis {in bona pa te r -
na aut pos t ea acquMíta) cedat et abrenunciet aliis fratribus 
suiS;, nec sortem suam ab^eis requirat, nisi si Törte simUiter eoa 
decede* 3 contingeret, tunc nainque legítíma eorum successio locum 
habere debebit suum. 

Quodsi forte dictus Balthazar Báthori steriliter decederet, atx 
Fogaras, (ad neminem alium, nisi Sigismundum Bátfaoreum Principem, 
ejusque haeredes derívelur dovolvatnrque. Ouodsi contingerelipsum 
qfuoque Sigisniundum steriliter decede!re,ad Gábrielem Majláth ejus-
quo haeredes, descendentes in virilem sexum, devolvatur. 

Et quoniam Terra Fogaras a Qontributionibus (est) libera: oblí-
gitmus et oneramus Possessores ejusdem arcis Fogaras, pro temr 
poré existenies, ut ín omnem expeditionem generalem 200. equitesi 
et 100. pedites strenuos, bonosmilítes, non Bojar:.s (a Bo j a ro s 
szó itt világos ugyan, de érteményére nézve aligha nem olá bol&at 
akar jelenteni), ducant; aut obstante legitímp impedi^^ tQ^^ ipsi 
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in persona s«a iro non possent, sub certo strenuo Praefeclo (had
nagy) mittant suis sumptibus, et durante expeditione alant. 

Equosomnes, exceptis currulibus, vestes etiam omnes, servito-
ribus et pueris (apród) Camerae meae exaequo divideada committo. 

Ex pecunia redemptionis captivorum Moschoviticorum aliorum-
ve reslabunt 30,000, fl. Ex quibus 10,000. lego in aedificationera 
templí CoIIegii Grodnensis, 20,000. a. (autera)lego in emptionera 
bonorum pro hospitali Warsavíensi (est metropolis regní, regum Po-
loniaesedes, ubi comitia regni generolia celebrantur, — hihetőleg a 
másoló jegyzése) per rae locato atque reformáló. 

Ad manus Stephanovszky restanl 30,000. fl. vei paulo minus 
prout ratio monstrabit per meipsum emendata, nihil rationibns ip-
sorum nocere debebit. 

Ex eadem pecunia do, dono Francisco Weselini 10,000. fl., 
Stephano Lepseui 5,000.,GabrieliMajIélh 30,00. Deinde apud ma
nus, apud Magnum Procuratorem propriae' pecuniae meae roslant 
8,000. fl., qui exponantur tempore sepulturae in eíemosynam pau-
perum et sepulchri praeparationem, quodsimite fiat sepulchro fratris 
mei, nu (per) per me erecto Albae Juliae. 

Bona mea Condinensia (Coiiin ensia) *') in usum Grodnensis 
CoIIegii perpetuo jure adjicimus donanlusque. 

Bona per Falatinum Kyoviae nobis (Moschus hello et armis 
pro tunc occupavit,) donata, dicta Susa (Sussa), Symeoni Moscho 
damus donamusque,ea tamen condítione, ut eum unacum bonis illiua 
ín tutelam ©t protectionem recipial Cardinalis Andreas Báthory, ad 
aetatem legítimam. QuodsieumSymeonem moricontingerel,Dominus 
Cardinalis habeat, obtineat, possideat bona, quibus suo utatur arbítrio. 

Omnes Ordínes et Status Regni, Magnique Ducatus Líthvaniao 
oro et obtestor pro salute Reipublicae, q^atenus hocce Testamentum 
meum ratum firmumque esse velínt, nec ulla in parte ímpedjant, sal-
tem memores laborum et aerumnarum mciarura. 

Cum enim neglecta Patria, Posteritate, Cognatis, Propinquis, 
Amicia, florem aetatis meae ad eorum servitia impendi, exposui; tum, 
hűstem potenlem Mo3chum,popuiosum., pecuniosum, armís ferocem 
el potontemcervicibus ipsorura, Dooita favente, removi^ comp^cui,* 

0 Gr. Keiii'̂ nynt'l: t'uutiuciisia. 
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flnes amissos reciiperavi, Livoniamque ín ditionem et poleslatem ro-
degi^ prislinam dignitatem Reipublicaerestilüi: haacce proFecto gra-
títudinem, quam nullám unquam viventi regnanli praesUtere, saltem 
mortuo tandem rependere non graventur, 

Jamjamque Execulores hujus ültimae Voluntatis meae consli-
tuendos duxi Magnificos Joonnem a Zamoscie, magnum virum dic-
tiim a magnis el praeclaris facinoribus; Zamosky Cancellarium, in-
simul Ducem, supremum exercituura regní Generalem; Tliomara 
Opalinsky, supremum regni Marschalcum Christophorum Radzivil, 
Palatinum Vílnensem, de quorum singulari fide, candore, dexte-
ritate ut vivens ita mor (iens) conquiesco. 

In quorum omnium indubitatam fidem certioremque firmitatem' 
hanc nostram Ultiiuae Voluntalis ordinalionem secreto sigillo muní-
vimus, et manu nostra regali subscripsimus. 

Dalum Nicopolomitiis a í Cracoviam, uno milliari ab illa dístante 
(Notandura: in vivarío ibidera magna copia feraium, animalium r e -
ferlo, noncircum3epto,sub poena 100. Marcarum nobilr, e tsub poena 
cülli rustico, plebejo vei valacbo aliquod ex animalibus illis occi-
dore nefos et morte piandum,—hasonlólag a másoló gyerekes meg
jegyzése), die Dorainica Jubilate. 

Eddig a királyi végrendelet. Az idÖl, melyben az szerkesztve! 
volt, pontosan eltalálni példányunk után Jehetollen. Annyi áll, hogy 
B á t h o r y K r i s t ó f fejedelem halála után (f. 1582 . máj. 27.) ké
szült. Ext bizonyítja azon hagyakozás, iiogy saját sír-emléke hason
ló legyen testvérbátyjáéhoz, melyet neki ö állított Gyula-Fehér
váralt. Ezt tanúsítja továbbá az is, hogy a végrendeletben Kristóf 
n e m , d e Z s i g m on d (annakűa,illetőleg I s t v á n n a k unokája) több
ször említtetik. Gr. Kemény egy 1676-ik évi stylionariumbeli pél
dány után l 5 8 5 - r e leszi e végrendelet kelési idejét, melyben — a 
mintirja—a Báthori Zsigmondhoz intézett s Páriz-Pápainál látható kö-
lönös hagyakozás nem foglaltatik, azért én is kihagyandónak láttam. 

Kézirati példányom utórészóböl, mely vegyes tárgyú jegyze
tekből áll, csak a B á t h o r i I s t v á n r a vonatkozó történelmi rész
leteket látom ide iktatandóknak. így következnek azok: 

3 1 5 

Memorabilia quaedam, in laudem píí et lauda-
tissimi hujus haerois Regis Stephani Báthorei, 

Praecipu(us)inComitiis Regni generalibusad Oratores et Nun-
cios lerrestres sermo regalis : , ,̂ jj,í HÍ, 

„Non in caula, inquit, sed in aula homo liber nalus sum. Neque 
in hasce oras veni, ut Mihi aliquid victus et amiclus dcesset. Liber
tatém meam ego amo et conservabo, Deo ita favente. Per vosmet 
ipsos in regnum, in Regem vestrum electus sura. Cupientibus vobig 
huc veni et urgentibus. 

A vobismet diadema capiti meo impositum. Sum igilur Rex 
vester non ficlus necque pictus. Iraperare et regere, non regi volo, 
necque feram, ut Mihi quisquam imperet. *) 

Custodes libertatis vestrae est is ; non igitur vos volo paedago-
gos fieri......',és;ííi*,i*i^. (néhány szó kiszakadt) meorum. Cuslodes 
ergo silis libertatis vestrae (innét is hiányzik né
hány szó) ne haec vestra libertás quondam aurea, in effraonam ver-
latur licentiam, quod metuendum'^'". 

Testamentí extrema Ejusdeii pii Regis verba. 
„Abbreviati sünt dies mei. Sensus et anlmns officium suum 

exequi non valent. Multa verba pronunciare non valeo. Regnum ecce 
integrum et inviolalum, pristinam illám auream libertatém restilutam, 
leges bene emendatas vestrae ecce reiinquo Reipublicae. Huic et 
nepotes díligenter commendo". 

Obiit pius Rex Grodnae Lithvanorum. 

Elogíum Ejusdem Regis memorabile. 
In templo plus quam sacerdos. In Republica pIus quam Rex. 

In sententia dícenda plus quam Senator. In judicüs plus quam jurís-

*) Eliez hasonló olvasható B e n k ö n é l : Transsylvania Generális. Pars 
prior. Tom. I, Editio secunda, Claudiopülí, Typis Lycei Regii» anno 
1834. in 8-0. pag. 229. — Oratione in Convenlti Poloniae hahita, 
haec et similia falus est: „Neque antequaiu a vubis invitalus in 
has lerras venissem, victus el amíctus mihi defuit unquam: honesjo 
loco natus, libei'latein meam scmper amavi, quam nunc ctiam xueri 
esi animus; volo ilaque regnarc, volo esse Rex non fictus, pictus j 

^í- sed verus, bonis bonus, malis malus". .1 J ; Í ÍU . J iuifiiiilij/ dt-i 
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consultus. In exercitu plus quam imperátor. In acie eü cónflictu plus 
quam niiles. In adversis perferendis plus quam vir. In ainicítia co-
lenda plus quam amicus. In libertate publica tuenda pkis quam cívis 
In convivio plus quam familiáris. In venatione ferisque dbmandis 
plus quam leo. Ceteriira in reüqua vita plus qitam philosopbus. 

VI. 
Báthori Zsigmond levele Gavay Miklós konstán-

czinápolyi ügynökéhez 1589-ben. 
Egregie, nobis syncere Dilecte. Salulera et favorem. 
A minémü híreket Lengyelország felől a mtilap értettünk volt, 

azokat Ováry István deáktól, mi szolgánktól a fényes portára rtíeg-' 
irtuk; oiost üjibban hírünk juta onnét, hogy a leíigyelek és a néme
tek között a békesség immár meglőtt voln'a, kit mindjárt a hatalmas 
császárnak és a basának niogirtuk, és a leveleket is hozzád ktitd5(^' 
lük. Azért akarók értésedre adni, hogy ezeket is a leveleket mind
járt hozzád vévén, István deákkal együtt adjátok bé, és választ sze
rezvén mind az elöbbeniekre s mind ezekre, István deákot ne kés
leld, hanem bocsásd viszsza hozzám. Bene valete. Dátum Albao Ju-
liae, die 8. aprili^ Anno Domini 1589. 

S i g l s m u i i d u s B á t h o r y m.p. 
Külczím: Egregio Nicolao Gavay oratori nostro in oxcel^a 

porta potentissimi Imperátor. Turcar. nobis syncere dileoto.. 
(A károly-fej érv&ri Batthyáni-ltönyvtárban levő eredetiből Dr. Ötvös.) 

VII. 
Báthori Zsigmond levele, Gyulaffi Eustach, 

titoknokához 1592-ben. 
Egregie, nobis Dilecte. Salutem et favorera. 
Elveltük leveledet, kiből értjük, mint jártál el ott minden do

logban Cancollarius uramnál, a kit reád bíztunk volt. Abban eddig 
semmi vétket nem ismertünk; a mint látjuk: mindenben ugy proce-
dáltál, a mfnt kívántatott tÖled és a mint ínstructíod tartotta. Akar
tak volna, ha Cancellarius uram ugyan most resolváUiatta volna raa-
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gát; d© mivelhogy értjük, hogy az ö követének haza menését várta, 
hÍ9J?S9ük, hogy attól immár ekkédíg mindeneket megértvén, jobban 
gondolkodott róla, és ezután jobban megjelentheti minden akaratját. 
lm niost is irtunk neki, mint megérted a neki küldött levelek mássából; 
a minemű válaszszal Gorniczkit is bocsátottuk volt el innen hoz
zája, annak is oda küldtük páriáját ez okon, hogy mind ezelóttvaltí 
válaszunkat, s mind ez mostanit megértvén, ezekhez képest tud
hassad te is formálnod minden vele való tractálásodat, vógezésedet, 
aat előtted viselvén, hogy a mennyire nehézsége és kedvetlensége 
nélkül lehet, minden dolgaink a szerént a mini értened adtuk, és a 
mit te is immár elindítottál benne, mehessenek véghez. Azért a mi
kor ísjBÓg szembe lósz vele, azon légy, hogy minden vele való szol-
lásodbanugy hordozzad és moderáljad magadat, hogy valamire kel
letik menni, magáiul menjen, jó akaratból, nem erőltetésből, és min
den úton azt elkerüljed, hogy semmin meg ne induljon és meg ne há
borodjék, hanem megesmeíjo azt, hogy ezután is mindenkor meg 
akarjuk az atyafiságot tartani vele. 

A több dolgokban is mint kellessék eljárnod, érted instrnctio-
dat, ahoz tartsd magadat. Most is a mint kívántad, több credentia-le-
veleket is küldöttünk; asíokkal, mindenekkel a kikkel kelletik, szem
ben lehelsz, és mind a királylyal való dolgokat s mind a többit, ugy 
a mint az idő és a szükség kívánja, tractálhatad ugy, hogy ha le
hetséges leszen, mindenben mennél hamarább lehet, jó véget érhess. 

De mindaddig ott légy, a míg kívántatik, hogy többé ezért 
gondunknak ne kellessék lenni. Vale. Dátum Albae Juliae die 16. 
mensis januarii. Anno 1592. 

S i g i s m u n d u s B á t h o r i m. p. 
(A kfiroiy-fej érvári Batthyáni-köiiyvtArbau levő eredetii>81 Dr. Ötvös.) 

«1<ftfft» 

VIII, 
Lippay Balázs levele Sebessy Ferenczhez 

1604-röl. 
íízolgálalom és magam ajánlása után kívánok kegyelmed

nek Istentől minden jó szerencséi, hoszszu életet és jó egésgégel 
megadatni. 
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Érteltema kegyelmed felső táborból val<S hazajövetelét,ffioIyeii 
—hogy kegyelmed jó egésségben megjött—szivem szerént örülök. 
Mivel penig az oda fel való állapot felöl igen bizonytalan vagyok, 
kivánnám a kegyelmed jelenlétét. Kérem azért kegyelmedet mint 
vitéz barátomat, e levelet látván, mindjárást jöjön hozzám bizonyos 
dologról való beszélgetésemnek okáért. Kapi János uramnak — a 
kegyelmed törődését és becsületes voltát nézvén — én tőlem az ö 
vétkeinek engedelmessége és bocsánatja légyen, de ö kegyelme se 
restelje a keresztyénség és magyar hazája mellett felkelni, és a mi 
hadunkat az ő jelenlétével ékesiteni. Isten éltesse kedves jó egós-
séggel. Dátum in Capltolo Scepusiensi, die 11. nov. Anno 1604, 

Aláírás: A Tekintetes és Nagyságos Bocskay István uramnak, 
ki az igaz keresztyén hitért és Magyarország szabadulásáért fegy
vert fogott,a hozzá tartozó vitézeinek kapitánya, L i p p a i B a l á z s 
szeretettel szolgál kegyelmednek. *) 

H á t c z i m e z é s : Generoso ac Egregio Dominó Francisco 
Sebessy de Eadem, Dominó et Amico meo observandissimo. 

J e g y z é s : E czimezég alatt az eredeti levélben valószínűleg 
Sebessy által ez állt irva: 
«»ft. Kapi János uram n é z z e meg ezt a l e v e l e t Legalól pe

dig e sorok olvashatók: 
Lippay uramtól én most szerzettem e levelet magam és Se

bessy uram törekvésére. Annakutána szóvalis megmondta, hogy ke
gyelmetek közül egyiket sem bántja, kire énnékem kezét is adta. 
Azért én is bizonyoson reá felelhetek, hogy bizvást haza jöhet mind 
hárman kegyelmetek ós házánál bátorságoson lehet minden véleke
dés nélkül.Sebessy uramat Bocskay uram hivatta hamarsággal, nem 
találtam otthon. 11. nov. 

Kegyelmed szolgája s atyjafia 
Hetthjey András. *) 

(Eredetije a k.fejérvávi köayvt&rban, hiteles másolata gyűjteményemben.) 

*) Ez aláírás szÓ szerént igy van az eredetiben is. 
^} Azon idörül és napról, de mástentával és kézzel—kétségkívül az 

aláíróéval—kíiltirás. .. 

1 m»hmM m»l«e«» Í9Akf 
IX. 

Memliet basa levele Nagy-Szeben városához 
intézve 1604-iöl. •̂ < •Eiy'^ 

nyomtatott 
bélyeg helye 

(Jft egy török kézvon&s.) 

Mi,Memhet basa, a győzhetetlen hatalmas török császárnak fő
vezére és minden országinak főgondviselője, köszönetünket és re
ménységünket ajánljuk. Akarók értéstekre adni, hogy a tekintetes 
és nagyságos Bocskai Istvánt, az itt benn való magyar főemberek
nek választásokbul—látván az hatalmas császárhoz való hűségét— 
Erdélyországnak fejedelmének engedtük lenni. De nem csak hogy 
Erdélyországnak fejedelmének ne engedtük volna, hanem vala
mennyi magyar birodalom és váras vagy vára hatalmas császárnak 
fejet hajtván, a nagyságos Bocskai Istvánt uralja, s hiti mellett, 
nemzetsége mellett hazájáért kardot vonzón a hatalmas császár és 
a nagyságos Bocskai István ellensége ellen; sőt akaratunk és a jő 
Isten segítsége velünk levén, megtekintvén a magyar nemzetnek 
az Istenben elnyugudt szultán Szulimánnal való kötését és ez ideig 
a nőmet igája alatt való nyomorúságát, hogy minden országokbul 
a magyar nemzetet öszve gyűjtvén, a tekintetes és nagyságos 
urat, Bocskai Istvánt urokká és királyokká tegyük, meg akarván azt 
mutatni, hogy minden nemzetek felett hozzánk akarjak őket kapcsolni, 
és minden ótalmunkkal, hailíiinkkal, pénzünkkel ugy akarjuk meg-
ótalmazní, hogy egyéb nemzetet nem engedünk rajtok uralkodni. 
Intünk azért tüteket, szebeniek ,szereteltel, megtekintvén hazátoknak 
ennyi sok romlását, kinek mind ti voltatok az okai; de a mint az mi 
Istenben elnyugudt atyánk, a bódog emlékezetű szultán Szulimán 
császár kegyelmes volt minden rendekhez, valakik őhozzá tértok, 
oz mostani gyözhelellen hatalmas császárunk is olyan kegyeloies 
fejedelem, a ki ö hozzá tér. Mi is penig ö hatalmassága után, mind 
nektek és egyéb rendeknek is eddig való cselekedeteiről kegyelmesen 
meg nem emlékezünk; de most az ideje, a tekintetes és nagy
ságos urnák szárnya alá álljatok, a hatalmas császárnak fejet hajt
ván, mert ha ezt nem cselekszitek, a tekintetes urat, Bocskai Istvánt 
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rátok eresztem minden rátok készitell hadakkal és ahoz valö szer
számokkal, és megparancsolom, hogy ti vetetek ugy cselekedjék, 
hogy varasotoknak egyik köve a másikon ne maradjon. Ezt akarám 
értéstekre adni a ti megmaradástokért. 

Dátum in Gastris ad Rákos positis Anno 1604.19 octobr. 

J e g y z é s : Ezen kíizönsóges papiroson irt levél Nagy-Szeben vá-
rosálioz volt inli'zve. Közlő, 

(A.Z eredetibtíl kÖzU idösl) b. Bedeus József m. p.) 

DVx«éiv 
X. 

*% 

Bocskai fejedelem levele Balassy Ferenczhez a 
székelyek támadása felöl 1605-röl. ,., 

Stephanus Bocskai de Kís-Marja, raiseratione Divina Transsyl
vaniáé Princeps, partium Regni Hungáriáé Dorainus el Siculorum 
Comes etc. 

Generose Domine, fidelis nobis honorande. Salutera et benevo-
lentiae nostrae commendationem etc. 

A kegyelmed levelét elvettük, és azokat a dolgokat, a kírÖl 
kegyelmed irt, megértettük—a mi az első dolgot nézi—hogy a mi
nemű hadak oda bé az ellenséghez közelben voltak, azok kik elosz
lottak, kik hátrább szálloltanak. Tudja penig kegyelmed azt, hogy ef
féle cselekedet az ellenségnek szivét csak neveli és bizodalmat sze
rez; mikor egyéb lehetett volna benne, nem kellett volna lenni. Mind-
azállai ha lehetséges, mindjárást kegyeimetek a hadat gyűjtse öszve 
minden folöl, és Gyulaffi urammal, kit reménlünk hogy immár ott 
ben vagyon, mindenben egyetértvén, az ellenség szép szavának 
semmit kegyelmetek ne higyjen, hanem erÖs vigyázásban legyen, és 
a mire az Úristen segiti kegyeimetekei, ellenek mindent próbáljon, 
mivelhogy most vagyon annak is ideje, és kegyelmetek mennél 
jobban sbasznosbban tudja, nyúljon ugy a dologhoz. Gyulaffi uram
nak tőlünk minden oda bé való dologról tanúsága vagyon. A mi az 
ágyukat és falkonokat nézi: azok felöl immár irtunk Szathmárba, 
hiszszük is, hogy ez ideig megindították elegendő porral, golobiíísal 
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Gyulaffi urauimallevö hadunkkal együtt, kegyelmeteknek abból fo^ 
gyatkozása nem leszen. 

Irtunk immár a moldovai vajdának is, hogy kegyelmetekre 
vigyázzon, s hadát készen tartsa, hogy ha a szükség ugy kivánja, 
a segítséget mindjárást kegyelmetek mellé bocsáthassa; kit remén
lünk hogy meg is cselekszik, holott mind maga ajánlása, s mind a 
hatalmas császár parancsolatja arra viszi. De azt kegyelmetek csak 
akkor vigye bé az országba, mikor egyéb nem lehet benne, mert a 
had kártétel nélkül nem járhat. Atyámfia, Ferencz uram! Intjük ke
gyelmeteket szeretettel, hogy az egyességet és a közönséges jó
ban való egy értelmet igen megtartsa kegyelmetek; ki ha meg leszen, 
hiszsztik Isteni, hogy minden dolog boldogul és jó szerencsésen 
megyén véghez. Bene valeat.Datum ex arcé Szerencs, die 15 ápri
lis, Anno 1605. 

Stephanus Bocskai m. p. 
A mely levelet formált volt kegyelmetek mi szónkkal a vité

zeknek intésére és bátorítására, azt szükségesnek nem ítéljük hoary 
lött volna; egyikért, mert mi is egy néhányszor irtunk immár azok
nak szép inlö s fenyítő leveleket is; másért, hogy (csak) nem minden 
tizenötöd napra jö s megyén embere kegyelmeteknek', kik által 
mi tőlünk is ugyan mint magnnk kézírása és pecséti alatt ment volna 
mindjárást azokhoz való levelünk; most ís mindazonáltal im irtunk 
a More János hadának és Kun Istvánnak. Minket kegyelmed certi-
ficáljon voltaképpen minden ott benn való dolgok felöl. i 

M. Káthay m. pr. 
J e g y z í ^ s ; Az iilí'íirils, az eredeti parancs-fogalom î s canoeHáriusi 

wlíiirás közötti üres lielyre, a fejeiielem sajiít kezével van ivva, 
(Eredetije a gróf L ^ á r Miklós gyűjteményében.) ^^ 

XI. 
Bocskai István fejdelein levele Kapy János-, 

Zsigmond- és Lászlóhoz, 
S t e p h a n u s , Dei gratia Hungariae,Transsylvaniaeque Prin

ceps et Siculorum Comes etc, 
Generose Fidelis, nobis syncereDilecte.Salutem et propensam 

gratiam nostram. Noha kegyelmeteket tudván a vármegyének egyik 
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fö membruffiának lenni, e mosiani közönséges expeditiora bivó le
velünkre Í9 hiszszük hazánknak ilyen nagy és szükséges saol-
gálatjában magunk személye melleit jelen lenni. De mindazállal 
azért, hogy a dolog éjjeli és nappali szorgalmatosságot kíván, pri
vátim is akarók levelünk által megtalálni kegyelmeleket. A főve
zér Esztergomot megvöUe,onnatmerre felé induljon,nem tudhatjuk; 
ha sietséggel oda fel nem érkezünk, hazánknak s nemzetünknek ár
talma következhetik belőle; de hogyha tartédzás nélkül feljnlhatnnk, 
bizonyos reménységünk vagyon benne, hogy hazánknak, nemzetsé
günknek felelte sok haszonnal szolgálhatunk. Magunkon nem akar
juk hogy semmi dolog elmnljék, mert hazánknak, nemzetünknek 
közönséges jováért s megmaradásáért sem fáradságunkat, sem költ
ségünket nera kiméljük,S(>t vérünk hullását és halálunkat is—ha az 
idöugy hozza—édes nemzetünkért nem szánjuk. Kegyelmetekbe is kí
vánjuk hogy hasonló indulat legyen, minthogy nemzetünk között ke
gyelmeteknekbecsületes hlre-neve és hazánUban való szép zálog
ja is azt kívánja, hogy mint optimi Patríae cives, közönséges meg-
maradi^sunkért ne csak meg ne vonná magát, a szolgálatból, hanem 
egyebeknek is igyekezzék jó példaadással, sietséggel Indulni, és 
mást is szorgalmaztatni. Azért intjük kegyelmeleket szeretettel, hogy 
vagy együtt vármegyével, vagy külön, se órát se napot nem mu
latván, mennél jobb szerrel és készüleltel lehet, mindjárást a hadban 
mellénk siessen, és az orsxágnak régi szokott törvényével is (ha ma
gát ilyen gennralisexpeditiotól—magunkszemélye jeleiilevén—ke
gyelmelek absentálná)se az hazától,se mi tőlünk ne vádoltathassák ; 
söt az mely nehézségünk azért kegyelmetekre következhetnék, a 
helyett inkább várhassa kegyelmelek minden időbeli jó akaratunkat. 
Secus non factur. Dátum ex arcé nostra Sárospatak, 14. octobris 
Anno 1605. 

Stephanus m. p. 
Martitius Madochány m. p. 

Secret. 

(Eredetije a Károly-Fejéi-vái-tt le^íi gi". Battliyáni-tönyvtárbaiiO 
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xn. 
Básta György, német hadvezér levele ugyan

csak a Kapi-testvérekhez 1605-röl. 
Generosi et Egregii Domini et Amici observandissim'. Salutem 

et servitiorumnostrorum paratissímam commendationem. 
Postquam insignís illa pétulantia, invasio et depraedatio inclyti 

hujus regni Hungáriáé per perfidos istos Hajdones praetcr omneni 
opinionem et spem facta Sacralissimae Caesar. Rpgiaeque Majeslati 
Dominó nostro clementissimo innotuit: Eadem pro sua vére paterna 
cura nos ad liberandam Pátriám hanc a tot et tanlis illí a nefarüs istis 
hominibus imminentibus pericuíis cum valido exercilu et p lenar ia 
au thor í t a t e *) ablegavit et expedivit. Cum verő divina mediante 
gratia, profligatis aliquotics iis, qui nobís occurrerunt Hajdonibus, 
castrisque vicinioribus Caesareo praesidio iterum raunitis, jam huc 
Eperjesihum pervenimus •— Generosis et Egregüs Dominalionibus 
Veslris hoc significandum duximus, Eoddem nomine praedictae Sa
cralissimae Regiae Majestatis requirentes et hortanlos: ut penes prio
réra suam in altefalam suam Caes. Reg. Majeslatem fideíiíatem eo 
quo possnnt majori numero et apparalu huc, vei ubicunque prao-
senl iam noslram audiver in l ,personal i te r**)ad caslra nostra 
sub Caes. Reg. Majestalis vexillum quaraprimum veniant, quo con-
junclis viribus perfidis istis Hajdonibus (quí dies noclesque nihil ali-
ud curant, quam ut Patriae huic vestrae, quae pro libertate sua re-
tinenda tot annis in armis fűit, tandem durum illud et intolerabile 
turcícum jugnm imponant, ***) occurrere et resistere possimus. Gene-
rosae itaque et Egregiae Domínationes vestrae eliberaturao dulcís-
simam hanc Pátriám suam, seque et cónjuges el liheros suos a díra 
et iramani illa servitute vindicatnrae, non secus faciant. Nos iterum 
Sacrae Caes. Heg. que Majesfatís nomine üde nostra mediante sancte 

*j Ezek a megosztott szók pótlólag tétettek a szövegbe. 
**) Ezen szók is pótlólag szövettek a levélbe. 
»if«j E2; a közbevetett mondat az eredeti levélben gyengén, de látható

lag oly tentával, mínÖ a Básta névaláírása és az oldalon levő s á l 
talam idézett pótló sorok, át meg át van húzva. 

*gl 
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promitUmiis, quod Generosas et Egregias Dominál. Veslras non so-
lum in suis nnliquis liberlalibus el privilegüs conservabimus, sed et 
unicuique libemm relígionis siiae usum el exercilhim permittimus. 
Insuper ea, quae haclenus ex insolenlia militum irrepseruni grava-
mina, pro posselevare sludebimus.In quorum majoremfidem ac tes-
timonium hasce lilteras manu et sigiilo nosiro roborolas ad Kasdem 
dandas duximus. Easdem hisce bene et feliciler valere oplamus. Da
lim Eperjesini 9. die decembris 1G04. 

Sacrae Caesareo RegiaeMajeslalis Gubernátor per Transsylva
niám et Locumtenens in Hungária. 

G. Basta m. pr. 

Há tcz im: Generosis et EgregiisDomínig Joanni, Sigismundo, 
Ladislao Andrea (?), Nicolao Sondrino (?) Kapy de Eadem, Dominis 
Amicis observandissimis. 

(Az eredeti K, Fejáív&rtt a kiiiiyvtárban, hiteles mS '̂íolata aaját gyűjteményemben.) 

XIII. 

A hatalmas és győzhetetlen császárhoz, a te
kintetes és nagyságos Rákóczi Zsigmondnak, 
erdélyi fejedelemnek, országával egyetemben 

való könyörgése. ^̂ ) 
Hatalmas, gyözhelellen császár,nekünl£ kegyelmes urunk! 
Értvén hatalmasságod a mi hatalmasságodhoz való hívsé-

günket, melyet nagy veszedelmünkkel is megtartottunk hatalmassá
godhoz mind ez ideig, melytől mind ennyi sok változó háborúság 
sem idegenithelett e l , hanem ez óráig hűségesen megmaradtunk, 
valakik az hatalmasságod köntöséhez rfigaszkodlunk foU, és ez 
ulán is hűségesen meg akarunk tartani:Könyörgünk azért hatalmas
ságodnak, mint kegyelmes urunknak, császárunknak, hogy a mi 

*) Készült az 1607. Kolozsvárii tartott orszííggyüU-Scn a Rákóczi Zsig* 
mond megválasztatása alkalmával. KÖzlÖ. 
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igaz hűségünket eleibe vévén, ég sok nyomorúságunkat, kiket a 
hatalmasságodhoz való hűségünkért szenvedtünk,kegyelmesen meg
tekintvén, hatalmasságod méltó kivánságiukra adjon kegyelmes 
választ. 

Miérlhogy a régi, Istenben elnyugodt hatalmasságodnak elei, 
minket az Istenben elnyugodl győzhetetlen és hatalmas szultán 
Szulimán császártői adatott szabadságunknak minden részeiben 
igazán és békességesen megtartoltanak, és újonnan a hatalmas
ságod boldog emlékezetű Islenben elnyugodt édes atyja a hatal
mas Mohmet császár megtartott és erősített Athnamé-levelével: 
könyörgünk hatalmasságodnak mint kegyelmes urunknak, császá-
nmknak, hogy hatalmasságod is fejedelmünknek szabad választásá
ban tartson és meg is ótalmazzon. 

Ha ki penig oly találtatnék, líi a hatalmasságod fényes por
táját az ország híre és akaratja ellen futná az fejedelemségért, 
vagy maga személyében vagy szolgája állal: könyörgünk hatal
masságodnak, hogy helye ne legyen, sőt megbüntettessék érette.' 

Ha penig oly találtatnék, ki erővel fejedelemségét az ország
nak, magának akarná venni, vagy el is vötte volna, mig hatalmas
ságodat megtalálnók felöle : hatalmasságod azt botjával, szablyá
jával meg ne erősítse, hanem a több Istenben elnyugodt Iiatalmas 
császárok példáját követvén, pénzével, népével, megsegítsen min
ket annak kiűzésében. 

Minthogy lörlént olyan dolog i3 rajtunk, hogy csalárdul Slihály 
vajda reánk jővén, fejedelmünket kiüzé székéből, a fényes portát 
rneglalálván, botot, zászlót nyert magának, kivel hamisan éle s az 
ország nagy megromlására és a német királynak hűségére: 

Ezen is könyörgünk hatalmasságodnak, hogy ország hire ég 
akaratja ellen senkinek hatalmasságod botot, szablyát ne adasson; 
hanem a fejedelem választása után az országtól beküldött követek 
áltai erősítse hatalmasságod bottal, szablyával az országtól válasz
tott fejedelmet. 

Azon is könyörgünk hatalmasságodnak: hogy semmi áj dol
gokkal szokatlan ne hántasson hatalmasságod, hanem elégedjék 
meg hatalmasságod is, a régi Istenben elnyugodt hatalmas császá
roknak rendeltetett adományunkkal. 

Miérthogy a hatalmasságod Istenben elnyugodt édes atyja a 



hatalmas szultin Mehmet császár kegyelmességéböl megtekintfitte 
vo l t a mi romlott állapotunkat, és addnkat tízezer aranyra szállí
totta vo l t , mint szultáií Szolimán idejében: hatalmasságodnak is 
könyörgünk mint kegyelmes urunknak császárunknak, hogy hatal
masságod is a mi hivsógünket megtekintvén, arra engedje, és sem
mi egyéb ajándékkal ne bántassunk, a mint a hatalmasságod Ath-
namé-levele tartja , kit a magyaroknak itt létekben adott volt hatal
masságod. Annak felette ő hatalmagságn kegyelmességéböl orszá
gunknak romiolt állapotjál megértvén, mely a németek miá esett 
országunkon, ö hatalmassága könyörülvén az országbeli sze
génységen , tiz esztendeig engedte vala meg adónkat. 

De miérthogy mostan kétszerte inkább elromlott orsz^águnU, 
a Székely Mózes megverése után, (Itt a lap szólón más kéz óllal írva 
ezen jegyzés is ál l : „ k i m e l l e t t e g é s z o r s z á g u l a n é m e t r e 
t á m a d t u n k v o l t , é s e z m i a t t a n a g y r o m l á s v a n r a j -
tunk.. ."xs3íó;j ugy annyira,hogy sok éhei haló embervagyon ben
ne: könyörgünk hatalmasságodnak mint kegyelmes urunknak, csá
szárunknak, hogy először hatalmasságod tekintse az Is tent , az 
után a mi nagy r-^mlásunkat és hűségünket, és engedje meg 
a d ó n k a t h ú s z o s z t e n d e i g , hadd épü'hessünk a hatalmas
ságod szárnya alatt. 

Hatalmas győzhetetlen császár , nekünk kegyelmes urunk! 
Nera kételkedünk abban, hogy hatalmasságod a mi határínkban, 
melyben az Istenben elnyugodt hatalmasságodnak édes atyja min
ket meghagya , és Athnamé-levelével meg is erösilett, hogy hatal
masságod is meg ne hagyna, noha hatalmas császár valami hitvány 
kastélyokat a békesség alatt, kit elfoglaitanak akkor, mikor a hatal
masságod ellenségére a németre ment hadával Bocskai István ki
rály, kit ugyan magunk adtunk volt kézhez, 'hogy német kezébe ne 
essék: könyörgünk hatalmasságodnak, hogy kegyelmesen eleibe 
vévén , mind a hatalmas Istenben elnyugodt Mehmet császár hoz
zánk való kegyelmességét, mind penig ami hűségünket, hatalmas
ságod is adja meg azon határral és kastélyokkal, melyeket ^—hatal
mas császár — meg is ígérte volt Kocskai István királynak a hatal
masságod fő vezére, miérthogy az hatalmasságodnak nem káros, de 
nekünk kárunkra vagyon felette, miérthogy pusztítják a szegény-
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séget belőle, el is 'pusztí tották, hogy pusztán áll a fÖld, ember 
nem lakja miattok. 

Miháld, ki csak egy palánk, kit csak vigyázásnak okáért csi
náltak volt a magyarok, benne vagyon a mi határínkban, kit soha 
a hatalmasságod elei sem bírtak: könyörgünk hatalmasságodnak, pa
rancsoljon, hogy kimenjenek belő le , mert mi ott palánkot nem 
akarunk tartani. 

Bokiát, hatalmas császár, magunk adattuk a temesvári Ha
szon basa kezébe hit alait, hogy nekünk ismét megadja, miUor Isten 
hó viszen Erdélybe ; cselekedtük azé r t , hogy német kezébe ne es 
sék. Könyörgünk hatalmasságodnak, hogy a vógezós szerónl hatal
masságod parancsolja megadatni. 

Világosvár, kit valami ráczok adtak kézbe —hatalmas császár 
^ csak egyedül magának vagyon, a többi miénk kerülete. Miért; 
hogy a hatalmasságod Istenben elnyugodt atyja nekünk Athnamé-
levelével adta mindezeket, hatalmasságod is kegyelmességéböl ad -
ja meg , kit hatalmasságodnak teljes életünkben hiven megszól-
gálbassunk, mint kegyelmes urunknak császárunknak. 

Hatalmas, győzhetetlen császár! Miérthogy találkoznak a vé 
gekben oly basák, bégek , kik a hatalmasságod országát pusztít
ják: hatalmasságodnak könyörgünk, hogy mikor megtaláljuk hatal
masságodat felöle, vagy a hatalmasságod fényes portáját, hatal
masságod kivitesse és mégis büntettesse Őket érette.(Itt a levél szé
lére egy más kéz még ezeket toldotta hozzá: „ A h ó d o l t s á g miá 
s o k p u s z t u l á s u n k ós n y u g h a t a t l a n s á g u n k v a g y o n . 
H a t a l m a s c s á s z á r ! K ö n y ö r g ü n k h a t a l m a s s á g o d n a k , 
m i n t k e g y e l m e s u r u n k n a k c s á s z á r u n k n a k , h o g y h a t a l 
m a s s á g o d p a r a n c s o l j on e r ő s p a r a n c s o l a t j á v a l a t e m e s 
v á r i b a s á n a k , g y u l a i , s z o l n o k i b é g e k n e k , h o g y n e h ó -
d o l t a s s a n a k , h a n e m m a r a d j a n a k a h a t a l m a s s á g o d ü d -
v e z ü U é d e s a t y j á t ó l a d a t o t t h a t á r o n m e g . " KÖÍIH) 

A két Oláhország, miérthogy szomszédságunkban vagyon, 
könyörgünk hatalmasságodnak mint kegyelmes urunknak császá-' 
runknak,hogy ha mikor kívántatnék, hatalmasságod parancsolja 
meg , hogy az erdélyi fejedelem levelét látván, mindjárást fejek 
vesztése alatt a hatalmasságod híveit Erdélyt megsegítsék szemé
lyek szerénl hadoUkal. 
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A raboltat,halalmas császár, a mint hatalmasságod Alhnamé-
levelében megígérte v&It, mostan is ItÖnyörgünk hatalmasságodnak 
mint kegyelmes urunknak,császárunknak, hogy hatalmasságod pa
rancsolja megadatni; mert hatalmas császár, a sok pándnrság teljes
séggel elpusztitolla a földet; lopva is által hozták a szegénységet 
nagy rabságban tartván őket. Könyörgünk hatalmasságodnak mint 
kegyelmes urunknak,császárunknak, hogy parancsolja meg erős pa
rancsolatjával basáknak, bégeknek, hogy bocsássák szabadon 
őket, hadd üljék meg a földet, ne legyen pusztán, mert hatalmas 
császár, mind ez tíráig sem szüntenek meg a rablásttíl a törökök, 
tatárok, pandúrok. 

A hatalmasságod fényes portáján a fejedelemtől vagy orszá-
gfűVíkből jövő követeket becsülettel lássák , a dolgokért a hatalmas
ságod fényes arczója eleibe vigyék, hogy érthesse hatalmasságod a 
mi szükségünket és köhyörgésünket. 
•'̂ >> A kapitihajának a hatalmasságod rendelése özerénl táplálá
sába való megadassák, mint Bocsliai király idejében. 

A mi az áros emberek dolgát illeti, hatalmas császár, 
miérthogy hasznos a hatalmasságod jövedelminek is: könyörgünk 
hatalmasságodnak mint kegyelmes urunknak császáiunknak, hogy 
a régi szabadság szerént engedje szabadoson járniok, és ha hol a 
hatalmasságod országában károk esnék, vagy faluk halárán, vagy 
város határán, azon városbeliek, vagy falubeliek tartozzanak a kár
ról megelégileni a kárvallott embereket. 

Mind ezekre könyörgünk hatalmasságodnak mint kegyelmes 
urunknak császárunknak, hogy hatalmasságod kegyelmes szemei 
eleibe vévén a mi hűségünket és nagy romlásunkat, hatalmasságod 
mindezekre a mi könyörgésünkre és kivánságinkra méltóztassék 
kegyelmes választ adni, hogy a több szomszéd országok is a hatal
masságod velünk tölt kegyelmességéből jó példát vehessenek, és 
a hatalmasságod kegyelmes szárnya alá kívánkozzanak és fussanak, 
hit hatalmasságodnak mint kegyelmes urunknak, császárunknak hí
ven megszolgálhassunk. 
(A k.-fejórváiri gr. Batthyáni-könyvtárbau levÖ eredeti fogalmazásból leírta Dr. Ötyös.) 
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XIII. 

Bálhori Gábor levele a szebeniekhez és az ott 
egybegyűlt szász nemzeti Egyetemhez. 1610-r öl. 

G á b r i e l , Dei gratia Princeps Tranniae, parlium Regni Hung, 
Dominns et Siculorum Comes etc. 

Egregii, Prudent. ac Circum3pecti,Fideles nobis syncere dile-
cli. Salutem et gratiam nostram. A kegyelmetek hozzánk bocsátott 
atyjafiai s követi állal szóval vaió izenetit bőségesen megértettük; 
de kegyelmetektől Plenipotentiával bocsátottak nem voltak, semmit 
vélek nem végezhettünk. Kegyelmetok annakokáért a szász embe
reket minden helyeken bégyüjtvén, egyenlő akaratba! bizonyos 
meghitt tanácsbeli atyjafiát választván, bocsássa oly Plenipotentiával 
az egész Üniversitástul hozzánk mindjárást, kikkel haladék nélkül 
minden doigokrul végezhessünk. Ezen hozzánk küldölt atyjokfiai 
által szóval is izentünk kegyelmeteknek bőségesen mindenekről. 
Bene valeant, nec secus faciant. Dátum in Civitate nostra Álba 
Júlia, die 5 mensis maji, Anno Domihi 1610. 

D. V. Benevolus H 
Gábriel, Princeps m. p. 

, (Az eredetiből közli idÖeb b. Bedeiia József.) 

Báthori Gábortól Schirmer Antal szebeai polgár
nak adott mentségesitö levél 1611-röl. 

Gábrie l , Dei gratia Tranniae,Valáchíae,Transa]pinaequc Prin
ceps, Partium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. 
Fidelibns nostris universis et singulis Spectabilibus, Magnificis, Ge-
nerosis, Egregiis et Nobilibus, Capítaneis, Vice-Capi(aneis,Ducto-
ribus, Vicc-Ductoribus,Centurionibus, Decuiionibus, Dislributoriüus-
que hospitiorum ac uníversorum lam equestris quam pedestris ordi-
nis , Aulicisque et campestribus Militibus, cunctis eliam alüg cvi;U3-
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cunque stalug, dignitalís, honoris, ordinig, conditionis et praeemi-
nen. hominibus praesles nras Visuris Salulem et Grlamnram. Mivel
hogy szebeni Syrmer Antalnak ugyan itt Szebenben levő házát 
szállásul Komis Jánosnak és Kanasy Istvánnak,pohárnokinknak con-
foráltuk , söt asztalunkra való fejér ruhái is ott mosatnak: Hagyjuk 
és serlo parancsoljuk minden rendeknek, ez levelünk lá tván, hogy 
senki a megnevezett házra , akár honn s akár iául lélekben ak t -
ralja s kedve ellen szállani avagy gazdájuknak marhájában dalást, 
prédálást, kóborlást és valami erőszak szerént való hatalmaskodást 
cselekedni ne merészeljen, avagy valakinek szállásul ne adja. Secus 
sub gravi indignationis nostrae poena non factur. Praesenlibus por-
lectis exhiben. restitutis. Dátum in Civitate noslra Cibinien. die 
decima sccunda mensis junii , Anno Domiii mUlesimo gexcenlesi-
mo undecimo. 

Gábriel, Princeps. 

, (Az eredetíböl közli idöab b. Bedeus József.) 

XV. 

Bethlen Gábor levele Szent-Páli Komis Ferencz 
udvarhelyszéki királybíróhoz 1614-röl. 

G á b r i e l B e t h l e n , Dei gratia Princeps Transsylvaniáé, 
partium Regui Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes, e tc . 

Generose filelis, nobis Dilecte! Salutem et faverem nostrum. 
Kívántatott volna, hogyha kegyeimedék egynéhányan, kik Borne
misza Zsigmondnak ilyen atyafiuságának szövetségével kötelezte
te t t , ha azt a saép sógorságot, atyafiúságot szemei elÖtt viselvén, 
ennek elölte szükségének idején veié jól cselekedvén, nem jószá
gára, hanem jószága kivül adolt volna valami kevés költséget 
neki feje szabadítására ós egyéb szükséges dolgaira , és mint eddig 
is, jószága kezében levén , annak hasznát vévén, élhelell volna bo-

J e g y z é s : A fennnevezelt Sehirmer Antal egy nevezess és tehetős 
szebeni polgár és kereskedő voll. . . U I W [ . > ) | ' - K Ü Z 1 Ö . J,.,. ,. .... 
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lö le ; holott penig arra kegyelmednek semmi tekinleli nem lévén 
mind ez időig i s , sem a maga jóakaróinak törekedésekre, sem pe
nig a mi intésünkre, a disznói jószágot kezébM ki nem bocsátotta. 
Mi fejedelmi kegyelmességünket szemünk elölt viselvén, nem akar
juk, hogy tovább jószága kivül pericliLlljon, hanem a mely módot 
magad a megváltásában találtál , megengedtük, hogy olt a s z e n l -
p á l i h a t á r o n *) n é g y s z á z f o r i n t é r ö s ö t v á g a t v á n , 
abból a fiormemisza disznói jószágának váltságát leválhassad, áe 
igy, hogy a sót Öregebben szokásánál ne vágassa , milyennel (?) da
rabokkal, a közel való tartományt meg ne bövitse s le is ne töltse, 
és a négy száz forint kitelvén, többet azután ne vágasson ; söt meg
parancsoltuk a sófalvi gondviselőnknek Koncz Boldizsárnak, hogy 
erre reá vigyázván, kegyelmeddel számot vetvén, hites embereket 
hagyjon és rendeljen annak a sónak vágatására ós kiteljesítésének 
vigyázására. Kegyelmedet azért intjük söt hagyjuk is: tovább már 
kezénél a Bornemisza jószágát semmiképpen nem tartván, mindjá
rást magának, vagy arra rendeltetelt emberének adja kezébe. Be-
ne valeat, nec secus faciat. Dátum in Civitate nostra Álba Júlia, die 
2 . septembris. Anno 1614 . 

**) Kegyelmedet intjük szeretetlel , tovább ezt ne halogassa, 
hanem mindjárt ereszsze kezébe, kegyelmedtől jó nevén veszszük, 
és több kegyelmességünket várja ann*^!. 

Gábriel Bethlen m. p. 
Caspar Bölöny m. p. 

(Tunyogi József tanár ur gyűjteményéből, az eredeti szBrént.) 

xvi. 
Méhemet basa levele Bethlen Istvánhoz. 1616-ról, 

Mi, JMehemet basa, Isten kegyelmességéböl lömösvári begler-
bég, a Dunán innen a hatalmas győzhetetlen csásxár végvárainak 
gondviselője és szomszéd országinak vigyázója etc. 

(Itt a basa oíiraere és holmi törölt vouások vannak.J 

*J Ez adat szerént a Homoród-Szent-Pél határán 1611, még szokás 
ban volt a darabos só vágása, 

**) Ami itt következik, a fejedelein saját kezével van irva. '̂ '' ^ 
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Telúnteleg és nagyságos ur,neköm régi jóakaró ismeretes szom
széd vitéz úr barátom! Istentől sok jókat, jó szerencsés egésséget 
kivánok megadatni, mind a Nagyságod liedves szép háza népével 
ós minden jóakaróival egyetemben ele. Továbbá — ilí, 
lyfei Megadák minekünk a Nagyságod becsületes levelét, melyet 
nagy szeretelte! elolvastattam, melyben Nagyságod panaszolkodik a 
lippai bégre és a lippai vitézekre, hogy némü-nemü dolgokban mód 
nélkül indultának volna, ki kegyelmeteknek ellene volna. Asárt 
asst Nag;yságod bizonyoson elbigyje, hogy ha történt is afféle dolog, 
nem az én akaratomból, sem az én tanácsoiiaból lölt. Mert nem 
hogy a jó szomszédságnak bontója lennék, sőt inkább épitÖje aka
rok lenni,és nagy atyafiúi szeretöttel igyekezem és kivánok a szom
szédságban Nagyságoddal élni,csak Nagyságod valami idegenséget 
ne mulasson hozzánk. Én a dologról igen megfen^itötlera a lippai 
béget és az alattavaló lippai vitézeket erősképpen; ezután más 
különben is megzabolázom ökel, kit IMagysógod is meghallja. 
•'jil Ami penig a huszli paraszt embereknek izcnetit és feleletit 
né'zi: Bizonyoson elhigyje azt Nagyságod, hogy nem az én paran
csolatomból , sem én izenésemböl vCtték azt a választ a Nagyságod 
kezükben küldte emberének; mert nem ón parancsolatom, sem én 
izenésem, hogy a magyar iszpahiáknak ispánjokat kötve hozzák 
bé Lippára, és hogy én tiltanám a szegénységei az erdélyi fejede
lemnek ö Nagyságának adójának beszolgáltatásától, ós szolgálatról 
—- azt elbigyje Nagyságod , hogy ö magok költötték. Nem hogy ón 
ellene járnék ö Nagyságának, az én szerelmes atyámfiának, az er
délyi fejedelemnek; sőt inkábbigyekezöm ennekutánais szivem sze-
réní szolgálni ö Nagyságának mint ennek előtte is. A mi penig nézi 
azÖ Nagysága a hatalmas győzhetetlen császárunkhoz való meg
mutatott hűségét és igaz szolgálaljái: ludja azt 6 Nagysága jól, hogy 
mirtílenült ós minden szükségének idején mellette voltam ö Nagy
ságának, és egyiránt szolgáltam ö Nagyságával ö hatalmasságának 
császárunknak, kit jól tudom és meg is hiszem, ő Nagysága kedve
sen is vette tőlem minden törekedésemest és igazán való atyaüsá-
gomat. Most is ha én nem mentem volna ö Nagyságához Lippa alá, 
ki ludja miképpen lölt volna a dolog; netalán Nagyságod is jórószént 
tud benne, hogy elég fáradságom és fölörégom volt, kedvibe ejt
hessem a hatalmas császárunknak ő Naj^yságát. A mi penig a határ 
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dolgát illeti: az nyilván vagyon Nagyságodnál tudva , hogy Nagy
ságod hozta az Alhnamél ő hatalmasságaiul. Én—Isten oltalmazzon 
— hogy énabbul kihágnék sem kilebb, sem beljebb, mert nincsen is 
hatalmam reá. Én azt a Nagyságod jó lelkiismeretire hagyom, Nagy
ságod azt jobban ludja nálamnál, régentén törökök ideiben mikép
pen volt és meddig volt: régi mód és szokás szerént most is én an
nak helyi adok, hogy azon kivtíl se a lörök, se a magyar ki ne hág
jon. Itt is jámbor vén törökök vannak, jó lelkiismeretük, kik jól 
tudják és emlékeznek reá. Azért Nagyságod lássa; régentén lörö-. 
kök idejében hogy hogy volt és meddig volt, Nagyságod küldjen 
hozzám Lippára egy meghitt szolgáját levelével és végezek min
den jót. Én is Isten akaratjábul Lippára indulok. 

Azon kívül is Nagyságod parancsoljon, a szomszédságban a 
mivel tudok Nagyságodnak kedveskedni, nagy örömest én Nagysá
godnak régi jóakaró barátja vagyok. Mostan készitettem oda öt 
száz kopjás viléz törököt, kiket utána küldök Ö Nagyságának a mol
dovai segítségre az ö Nagysága írása és parancsolatja szerént. Az
ért Nagyságodat kérem mint vitéz szomszéd ur barátomat: Nagysá
god viseljen gondot a török vitézekre ós küldje utána ö Nagysá
gának szép módjával. Isten tartsa Nagyságodat sokáig jó egésség-
ben mind a Nagyságod kedves szép háza népével és minden jó
akaróival egyetemben. 

Dátum ex arcé Temesvár, die 6 augusti. Anno 1616. 

Idem qui supra, 
vicinus, amicus et fráter benevolus. 

P. S. Én immár a határ dolgát Nagyságodra bíztam—ezután a 
mint Nagyságod jobban tudja,igazság szerónt a mint eleintén volt— 
Nagyságod parancsoljon abból, hogy a törököt se bocsássa Nagysá
god azon beljebb, se a magyart azon alul, hanem a mint régen volt, 
igazítsa el Nagyságod jó lelkiismereti szerónt. 

(Tanár Timyó^i Jöasefur eredeti kézirat-gyiijteméuyébíSI.) 

. i i - H - - ^ — ^ - ^ ' -
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XVII. 

Méhemet basa levele Bethlen Gábor erdélyi 
fejdelemhez 1619-röl. 

Mi, vezér Méhemet, hatalmas és gyözhetellen császárunknak a 
tengeren innen való várainak shadainak szerdárja, gondviselője és 
föhelytartója mostan Budán. ele. 

Felséges fejedelem, nékem becsületes szerelmes barátom! 
Minden hozzám illendő tisztességes barátságom ajánlásának utána 
Istentől minden jóknak megadását kívánom, etc. továbbá a barátsá
gos levelemmel erről kelle ez barátomat megtalálnom: Ennekelölte 
is egy vagy két izhen barátságos leveleimet liiildöltem felségednek, 
sok ideje, hogy semmi hiröm, sem penig válaszom nem jött azokra ; 
nem tudom okát, mire vélni: ha reánk nehezlel-e felséged vagy 
mitől vagyon ? Mostan azért felségedet látni és állapolját megér-
teközni s tudakozni a felséged barátját Muharrem béget küldöltem 
oda. Jó barátom! ííémely emberi és hada felségednek a szegény 
községre, jóbágyságra eloszladozván, ez némely szokatlan dolgok
kal való hántásokért, háborgatásokért panaszalkodás lőtt; de mind
azáltal reméljük, hogy a szent békességnek ellene való dolgoktúl 
magát felséged megoltalmazván, és emböridnek hndaidnak is paran
csolja vastagon meg, hogy a szent békesség ellen való semmi oly 
ok ne adattassák, ttierl aHíiak oltalmára kell igyekeznünk. 

Minden dolga és állffpolja felől írjon azért Nagyságod és Mu
harrem béget minden haladék és késedelem nélkül hozzánk kül
deni méltóztassék. 

És a felséged mellett lévő nagyságos urakat is mindnyáját 
igen köszöntjük. Nyelvvel is penig minden dolgok felöl izentem fel
ségednek Muharrem bégtől, és szavának hitelt adjon felséged, etc. 
Isten tartsa és éltesse jó egésségben felségedet. 

Datae sünt Budae 11. díe novembris secundum vetus Calend. 
anno 1619. 

Felséged jóakaró ur barátja. 
Idem qui supra. 

(Eredetije tanár Tunyogi József tir gyüjteméojáben.) 

XVIIT. 
Ihraim basa levele Nagy PáK Sebes és Lugas 

várak bánjához 1620-rÓK 
Én, ki vagyok a hatalmas győzhetetlen török császár begler-

bégje, Ibraim basa, a Dunán innét az ö végháza<nak fő gondvise
lője és vigyázója. 

A kegyelmed levelét megadák neköm me szombaton a Guber
nátor ö nagysága levelével. Én az ő Nagysága levelórö választ 
Írtam, kérőm kegyelmedet, minden kesedelöm nélkül küldjétök fel, 
mert ö Nagysága panaszolkodik levelében, hogy az ő leveleire *) 
— — nem küldöm. Még eddig a mely levelei jöttének, min
denkor **) — — küldtem, hanemha ott kegyelmednél lőtt fo
gyatkozás a levél dolgában. A minapi levelében irta vala kegyel
med, az erdélyi hadnak egy része Váradhoz szállana: mi legyen az 
oka, hogy vissza térítőitek? Talám az erdélyi urak nem akarnak ö 
felségének segitségire menni? Hol Kolozsvárra gyűlnek, hol Besz-
terczére, hol Váradra akarnak menni; itélöm azt, hogy neUi akarnak 
egyet érteni. Hallom, hogy némel császár Prágát elfoglalta, a cse
hek a romai pápa mellé állottak. Kegyelmed arra is kér engem, 
hogy én kegyelmodnekminden jó választ adnék. Az én jó válaszom 
az kegyelmednek: A mi jobbágyinkat bó ne fogadjátok, a melyek 
oda mentenek, azokat is viszsza küldjétök; meri a portára hírré 
adom, (hogy) a hatalmas császárnak jobbágyokat oda csalogatjátok, 
annak fölötte hadat gyűjtettek és hirdettök. Mindeneknek példa le
het Gáspár vajda. Ha szép cseudességgel veszteg nem losztök, az 
utolját jól meggondoljátok, mert a császárnak sok gyermeke va
gyon ; Erdélyország igen kicsin ország, ha valamelyik itt a mi 
határunkban kezemben akad és kárt teszen, elhigyje nem jó ál
mát lát. Isten tartsa kegyelmedet. Dátum in Temesvár 4 die januarü 
Anno Dominil620. 

A levél c z i m e esS' v o l t : Adassék ez levél Sebes és Lugas 
várának fő bánjának Nagy Fáinak, neköm mindenkor jóakaró szom
széd vitéz barátomnak, szeretöttel. 

(Eredetije tanár Tunyogi iir gyüjteméayében.) 

*) Egy szó az eredetiben kiszakadt. 
*») Itt is egy szó ki ran szakadva. tvivsíiíií ijo; 
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f XIX. 

Ibráliim'liásá levele Bethlen István erdélyi Gu-
bernatorho/, 1620-ról. ' :*-, 

Én,li i vagyok a hatalmas győzhetetlen császár begler-bégje, 
lltrahim basa, a Dunán innét az ö végházainak főgondviselője és 
vigyázója Temesvárban. >'t*nl ,-R^fii 
(* » Tekintelös és nagyságos ur,neköm mindenben jöakarÖ szom
szédom! Isten adjon sok jót , jó szerencséket a hatalmas császá
runk hivségéberi. A Nagyságod levelét megadák nekem, a melyben 
panaszolkodik Nagyságod, hogy az ide alá való dolgok felöl énne
kem leveledet irtad volna, és semmi választ nem adtam. Azon is 
panaszolkodik Nagyságod; a végbeli vitézek, főképpen a lippaiAlíij 
bég és a lippai bég oly falukat hódoUatnának, a melyek soha ido 
mi nekünk hódoltak nem voltának, és a nemesek is sok panaszol-
kodást tennének Nagyságodnak. Én senkinek arra szabadságot nem 
adtam, nem is adok, hogy Erdély határában lévÖ falukat hódoltat-
ná, sem az erdélyi nemeseket innen a mi határunkból, hanem 
mindenek a hatalmas császár Athnaméját tartsák. A gyulaiak a mit 
cselekedtek a gyulai bég akaratjából, nekem ez dolgot mihelyt ér-
lésemre adák, a gyulai béget mazullá tevém és másik béget hüldóm 
helyébe. Ez dolog meg levén, nekem ugy adák értésemre: azok a 
Belénes vidéki jobbágyok a császár adóját nem akarták beadni, 
stm a császár vára épületire nem akartak bójöni, ez okon csele
kedték. Én élőmbe is uiindennop jönek a föiszpaiák, szajmok és 
ugyan sok búsulásom is vagyon mialtok, hogy az erdélyi nemesek 
a mi határunkban lévő falukat hivatják és dulással fenyegetik, né
melyszegény jobbágyot ugyan vasba is vernek, ugy sánczoltatják* 
Szintén a Nagyságod levele is jött én hozzám, hogy a Maros két 
fele behódolnának a magyar nemeseknek (a melyet a portára is 
elküldöttem) és Körös-Maros közi várak épületire bejárnának a ka
pitányokhoz a mikor kivánlatnéjok. Ezek peniglen a hatalmas csá
szár Athnaméja ellen vannak. Mindenek abban tartsák magokat, 
a mit ö felsége császárnak fogadott; mert én innen jobbágyot sen-
Mhez bé nem bocsátok sánczolni a mi határunkból, sem Erdély ha-
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tárábÖl senkinek nem hagyok jobbágyot hódoltatní; hanem minde
nek a szent békeséghöz tartsák magokat Ö hatalmassága szárnya 
alatt most szép hókeségben vagytok. 

A végbeli kapitányoknak, nemeseknek megparancsolja Nagy
ságod, a mi jobbágyinkat bé ne fogadják, se ne csalogassák, mert 
semmi jó nem következik belőle; mert a mi iszpajáink azt kiáltják 
panaszoliiodván: a háborúság idején talár rabságaiul Isten után ök 
szabadították meg azokat a jobbágyokat, a melyek most oda futnak, 
6B drága élettel táplálták őket. A hatalmas császárnak kijövetele 
vagyon, és valami kevés élést kívánnak töIök, nz elöl is biidosnak.' 
Azt is halljuk, hogy hét esztendeig való szabadságot kiáltatnak er
délyi nemesek. Mind az ilyen dologból leszen a háborúság. Isten
nek hála most senki csatát nem jár, sem oly dologban nem jár, a 
mi a szent békeség ellen volna. A Bocskai István idejében való do
log letételölt, a Mnros kétfelé nem adózik erdélyi nemeseknek; 
más oiszágokat látván, Erdólyországa igen szép békeségben és 
csendességben vagyon. Én mindenkoron Erdélyországnak javát 
igyekezöm. Éltesse Isten Nagyságodat sok jó szerencsékkel jó 
egésségben. Dátum in Temesvár 5 diejanuarii, anno Domini 1620. 

Nagyságodnak mindenkor jó akarattal és szerelöttel szolgá
lok nekünk jó akaró szomszédunknak. 

XXI. - i 

Ibi ahim basa levele Sebős és Lugas várak fö-
bánjáboz 1620-róL 

Én, ki vagyok a győzhetetlen császár begler-bégje, Ibrahim 
basa, a Dunán innét az ö végházainak főgondviselője ós vi'̂  
gyázója. 

A kegyelmed levelét megadák neköra gubernátor Ő Nagysága 
levelével együtt. írja kegyelmed is levelében, hogy az országnak 
egy rész hada Várad felé ment volna vigyázásnak okáért és egy 
rész Lugasba. Én nem bánom, sőt még inkább akarom, csak hogy 
mindenek tartsák jó szomszédsághoz magokat, és a mi határunk
ból futott jobbágyot bé ne fogadjátok; mert ha befogadjátok, semmi 
jó nem következik belőle. Tudja kegyelmed, ezeknek is a hatal-

23 
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mas császár vérökhullásáért adta a jobbágyot; semmilíéppen nem 
engedik hogy oda befogadjátok, tudom, gubernátor ö nagysága 
arra senkinek szabadságot nem ád. hogy a mi jobbágyinkat falujá
ban befogadja és viszsza ne adja. Mindenek az ö felsége fogadásá
ban tartsák magokat, meri én senkinek innen a háborúságra okot 
nem hagyok adni, nem is adnak. Én peniglen az erdélyi hadaknak 
Lúgosba jövésekböl semmi gonoszt nem itélök, mert a ki gonosz 
szándékkal jár császár ellen , látjátok mint jártak—példa lehet min-
deneknek, kegyelmednek is. Én penig az áros renden levőket eddig 
is meg nem tartoltam, ezután is nem tartom , a piaczokon kiáltatám 
mindennek:az áros renden levők mennének, a ki mit akar vinni 
vigyen, csak hogy én tÖlem uti levelet vegyenek; onnan kegyel
medtől is mindenek szabadon jöhetnek. Tstennelí hólá eddig is sen
kit nem háborgatlanak, mindenek felöl felelek, valaki igazságban 
jár,senkitöl nem bánlalik; meri én a gonoszoknak büntetője vagyok, 
a latrot nem szeretöm, nem is kedvezek nekik. 

Tartsa meg Isten kegyelmedet jó egésségben. íratott ez levél 
ma, szombaton *) Temesvárban, anno Domini 1620. 

Kegyelmednek minden jót akaró szom
szédja és barátja. ' 

Külcz i ra ez vol t . Ez levél adassék SebÖsésLugas várának 
fő bánjának, **) nekünk mindenkoron jóakaró szomszéd vitéz ba
rátunknak. 

(Eredetije tanár Tunyogi József ur gyüjteméayében.) 

XXII. 

Bethlen István levele Balassi Ferenczhez 1620-ról. 
Stephanus Bethlen de Iklár, ComitatuUm Ilunyadiens.et Marma-

rosiens.Supremus ac perpetuus Comes,Sacrae Regiae Mattis Consi-̂  
liarius, et per Tranniam Locumtenens. Generosis, Egregiis, Nobi-
libus, Comilibns, Vice-Comitibuset Judicibus Nobilium quorumcun-

»D A. kelés napja az eredetilíüii is csak ennyire van raegUatározva* 
**^ A név nincs Uitóve. 
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que Comitatuum,Capitaneís, Vice-Capitaneis, Judicibus,Vice-Judici-
busque Regiis quorumcunque sedium siculicalium, Prudent. item el 
Circumspectis quarumrumque Civitatum Judicibus etjuratis Civibus, 
ac alterius cujuscunque status, ordinis , conditionis, dignitatis, ho-
noris et praeeminentiae hominibus, ubivis in hoc regno Transsyl
vaniáé constítulis et commorantihus praesenles visuris, Dominis 
amicis honorem, salutem et omnem prosperitatem. 

A miképpen ennekelötte király urunk ö felsége parancsolt 
nekem, általam Székely Miklós uramnak, hogy bizonyos számú jó 
szerszámos lovas katonákét gyűjtvén,mostani szükségében Ö felsé
gének azokkal ö felsége mellé kimenni, és mind ö kegyelmének, 
mind penig a vele kimenő vitézeknek illendő fizetések, és böcsüle-
tek ö felségétől meg lenne; melyről annak előtte is Székely Miklós 
uramnak saivus conductus levelemet adván, hogy az ő felsége ke
gyes parancsolatja szerónt a dologban procedálhatna, de minek 
bizonyos okokból ez ideig annak haladni kellett- Most ismét denuo 
ezen levelemben asseciirálom kegyelmeteket, hogy valakik oda 
fel ő felsége mellé kimennek, itthon minden causájok (mig az őfel
sége szolgalatjában lesznek foglalatosok) dilatioban lészen, és há-
zok is minden szedéstől, vevéstöl, hadi expeditiotul eximáltatik. 
Valakik penig erre rá hagyják és ajánlják magokat, mindenestől 
Székely Miklós uramtól hallgatva és szavának mindenekben hitelt 
adva ahüz tartsa magát. A hol penig öszvegyülekezzék kegyelme
tek, rendeltem Köhalomszéket; ottvaló fflulalásában kegyelmetek
nek, hogy illendő gazdálkodással legyenek, mind magának mind 
lovainak; Írtam kőhalmi királybíró uramnakis felőle, Székely Miklós 
uramnak instructiotis adván, ahoz tartsa kegyelmetek magát. 

Bene valeant,nec secus faciant,prae3entibusperlectís exhibenti 
restítutis. Da'um Albae Juliae, die vigesima quinta mensis septem-
bris, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo. 

\' 
Stephanus Bethlen m. p. 

(A gT. Lázár Miklőa nrnál levÖ eredetibíll.) 

A l e v é l há tán v a l ó czim: Groso Dno Francisco Balassi de 
Véczke, Judici Regio Sedis siculicalis Udvarhely, ac Praefecto ar-
Cis nostrae Hadnóth etc. Fideli nobis honorando. £ 

2 2 * 



340 

xxin. 
Ibrahim basa levele Bethlen István erdélyi gu

bernátorhoz 1620-ról. 
Én, ki vagyok a hatalmas győzhetetlen török császi^r begler-

bégje Ibrahim basa , a Dunán innét a végházainak főgondviselője 
ésvigyázója. Isten Nagyságodat minden jó ügyekezetében minden 
dolgaiban tegye szerencséssé. 

A Nagyságodlevelét megadák nekÖm,a melyből megértem: a 
mostani oda fel valü tUlapothoa képöslaz országnak egy rész hadával 
vigyázásnak okáért Váradhoz táborban kelletik kisxálíanatok. Az 
oda fel való dolgoknak állapotja nálam is nyilván vagyon,3Öt mégha 
kivántatik,mi is készek vagyunk ö felségének minden előmonelelére 
a hatalmas császár vitézivel veletök lenni. Istennek hála most nin
csen oly dolog köztünkj a mely a szent békeség ellen volna; mert 
mi azt tudjuk, hogy Erdélyországa ö hatalmasságának igaz hive, 
ellenségöknek mindenkor ellenségi leszünk. Azt is irja Nagyságod, 
hogy Lugasban egynéhány száz lovast küldötletek. Én azt nem 
bánom, semmi idegen gondolatot abból nem magyarázok, söl még 
inkább akarom, csakhogy velem tartsák meg a jó szomszédságot, 
én ö nekik gonoszakarójok nem leszek. Azt is tudom értesire adták 
Nagyságodnak: a temesvári iszpaják valami szökött jobbágyokat az 
utón elértek, amelyek innét az ö falujoUból futnak volt, marháju
kat és gyermekeket viszszahoztak bennök, minthogy vött jobbá
gyok é3 vérök hullásáért adta császár nekiek. A szegénységnek is 
az Ö helyökböl kibúdosások semmi nem egyéb, mint hogy a hatal
mas császár személye szerént kijö, valami kevés élést rendeltének 
a szegénységre—azt nohezellik. Istennek hála egyéb hántások sen
kitől nincsen. A jobbágy valahová megyén, mindenült szolgálattal 
és adóval tartozik. Azért Nagyságod parancsolja meg a sebösi ós 
lugasi nemeseknek ; a mi határunkból futott jobbágjOtbé ne fogad
ják és ne csalogassák, én is felelök felöle—csak bé ne fogadják— 
senki az erdélyi határban kárt nem leszen; mert ö hatalmassága 
gcnkinekrablásra és csatázni szabadságot nem adott, nem is ad. A 
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jó szomszédsághoz és a szent békoséghez tartjuk magunkat. Tartsa 
meg Isten Nagyságodat sok jóegésségben. Dátum in Temesvár, 30 
díe decembr. anno Domini 1620. 

Nagyságodnak minden elkezdőit 
dolgaiban jóakarója és szom

szédja, etc. 

Külső c z i m e z é s : A tokintelös és nagyságos urnák, Ep
ri ély.országnak gubernatorja Bethlen István,nekünk mindenkoron jó
akaró szoms'/édunh- és barátunknak adassék. 

,. (^Eredetije tanÍH- Tunyogi ur gyüjteméuyében.) 

XXIV. 

Eghri István tábori jelentése Bethlen Gábor 
fejdelemhez 1621-röl. 

Serenissim© Domine Dne mihi semper Clementissime. Post 
humillimam servitii mei Gommendationem. 

Kegyelmes uram, a pzent Istentől kivánok felségednek bol
dog szerencsés hoszszu életet megadatni. Kegyelmes Uram! A teg
napi napon Vészesről nem tudom hogy ha megvitték-e felségednek 
avagy nem, ott kegyelmes uram a minémü hireket hallottam a pár
tosok felöl, egyenesen kelletett mennem Zólyomra a nyomon utá
na; a zólyomi kapitánynak György Benedeknek az elöljárótól izen-
lem felséged nevével: mindjárt Ö kegyelme engedelmes volt a fel
séged szóval izent nevével való parancsolatnak, jó száz gyalogot 
adott mellém; a mennyi lovasnak szerit tehettem itt néki válogatván 
Zólyom alatt a hadakat^—minthogy igen bádjadt erővel is voltunk, 
Hgymint tizenkét zászlóval, egynéhány lovassal több kegyelmes 
uram, a kik a harczra készültünk, azt a tizenkétszáz lovast külö
nös seregben rendeltem, mind elöljáróval együtt—Istennek szent 
hírével reájok indulván oly közel voltának, csak hogy egy hegy 
volt köztünk,akilegközelebb falnvagyon Zólyomhoz Szent-Benedek 
f^öl; ott mindjárást, kegyelmes uram, elérem rendelt seregével, 
lovasával, gyalogával: egy uagy érős szorosát meg átlátott a gya.-̂  
lobjával; hét órakorreggel állottifwk velők szemben, azt n»gy e r ^ 



ostrommal—kegyelmes uram—a szorosát, a hol csak két-két lovas 
mehetett el, egyfelől n víz voU, másfelől a hegy, tartolt egy pus-
kalövésnit a szorosa. Istennők kegyelmességéböl elvevök tőlük a 
szorosát; csak egy puskás sereget, egy kopjágthocsátottam által a 
szorosan: azok nagy vitézül forgoltídtanak,kegyelmes uram, mert 
az ellenségnek nagy mezeje volt, minden mezőt elvött volt tőlünk ; 
mikor a több rendelt seregekkel is által költözném, mind hátrább 
hátrább kezde állani a gyalogja; voU kegyelmes uram — öszve 
gyalogja, mint magok sem tagadják, lovassal gyaloggal voltának 
— négy ezerén , a mint intézhettem, de ö magok többnek mondot
ták magokat, Á hegyekről nem vehettem eszembe, kegyelmes uram, a 
gyalogját egy fűzésbe állatta bé ; oly szoros helyen kellett kegyelmes 
uram a sereget vinnem, hogy két seregnél több el nem mehetett 
egymás mellett, ott a hova Ö'.Í állottak, tiz sereget is rendelhettek 
egy széliben. Egyéb nem leiiete benne kegyelmes uram ,Ferenczi 
Alberlet,Ko\ ács Pétert reá bocsátám,hogy harczot adjon,lalám vala
hogy kicsalhatja,(meg hagyám,) a gyalog hála megül elöltök eljöje-
nek, szintén azon szerént kegyelmes uram hátat adván nekiek. Neki 
édesedék az eUonség,mindjárt mindenrendelt seregét kihozá a gyalog 
mellől nagy bátran; mi is innét Istennek segitségóből neki indul
ván, a mint olyan szoros földön mehettünk, nagy bátran,nagy vité
zül: Pálfi István a sereg előtt jó távol földön jött előtte, ugy ösz-
sze kelletelt mennünk,"—-a mint meg is látszik kegyelmes uram — 
két száz szál kopját el nem hozlak, mind eltörlek, ugy annyira 
kardra kellett aztác kelnünk. Kegyelmes uram , nem állhatta az el
lenség meg, meg futamék mihelyt Pálfi István elesek közülök, ö 
magok eltapodtatták a gyalogot: fél egész mélyföldig, a hol lesbo 
állatta volt a német gyalogot, valóban hánylak, lövődüztek mind 
kopjával,puskával, vágtak ott is , nem állhaták el, minthogy rendelt 
sereggel utána voltunk. A németek sem állhaták, legutól esónek, 
aztán kevés mene el bennek, kegyelmes uram, azokban is. SzarukÖ 
alatt ott még egy szorosan hagyott volt három száz gyalogot, ke
gyelmes uram, kihez nagy bizodatmok voll; ugy annyira ismegáliák 
azok a gyalogok, hogy a ki tul szaladhatott a lovasával, két egész 
úránáltöbbet kellett velők veszekednünk a szorosan , mert szekere
ket toltak élőnkbe, hanem a Garánon révet kellett kerestetnem; 
mihelyt azt meglátta a gyalog, mindjárást megftitamék, utána innét 
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is a vízen, (innét is két serege volt, meg ezer lovas, a mint meg-
láthatám): két száz lovas elment bennek,három zászlót láttam hogy 
elvittek, a lobbit kit erdőn, kit mezőn mind elhányták—számát nem 
tudom kegyelmes uram,magam is irtódzom annyi keresztyén vésnek 
kiontásán. Adjon Isten előtt számot az, ki mialt hazánkban ilyen 
nagy romlás feselt. ítélem kegyelmes uram : a ki elszaladt benne is 
— Horváth István uram Verebélynél volt, lestek — tudom ő ke
gyelmek is gondot viseltek reá. Pálfi Istvánt, kegyelmes uram, ele
venen fogiák el, noha a fején valami hüsznyi seb vagyon rajta, fel
séged rabja; német zászlótartót is fogtanak el. Ferenczi Ferencz 
uram irt egy levelet az itt való kapitánynak, melyben Ö kegyelme 
azt Írja, hogy Bukó minden társzekoreit megindította volt: a ma
gyaroknak hírré esett, sokat elszakaszlottanak bennek, a töb'nt mind 
viszsza szalasztotta. Itt kegyelmes uram a vitézekkel a Bánya
városokat— a mit felséged parancsolt volt — azokkal végezek 
most; reraénlem kegyelmes uram, hogy felségednek meghódolnak. 
Valami kevés pénzt készítettek volt ezeknek a pártosaknak, úgy
mint tizenegy ezer forintot; ha lehelne kegyelmes uram, elvinném 
magammal felségednek. Ezeket felségednek , kegyelmes uram, me
rem comraendálni a tisztviselőket: Kerekes Pétért, Veres Mártont, 
Kovács Pétert, Császár Jánosi, Kozma Balást, egy Kis Márton 
nevű hadnagyom is vagyon; a szegény Rácz Mihály igen megsebe-
sedett,Öt golyóbissal találták lőni. Kerekes Pétert is két golyóbis
sal találták meglőni a lábát. A hadakozás nem lehet a nélkül, ke
gyelmes uram. Tartsa meg Isten felségedet kegyelmes uram jó egés-
ségben. Dátum in castris circa Zólyom positis anno 1621. die S.julii. 

Felségednek alázatos 
szolgája: 

Eghri István, 

(Eredetije tanár Tunyogí József ur gyiijtennSnyébea.) 
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XXV. 
Bethlen Gábor levele Sáros vármegyéhez 

1621-röL •' ^ 
G á b r i e l , Dei gpalia eleclus Rex Hung. Dalmatíae, Croatiae 

et Slavoniae, PrincepsTranssyilvaniae et Siculor Coiiios. 
Generosi et Egregii, fideles nobis dilecti. SaliUem et gmliam. 

A felséges Ur Isten ingyenvaló nagy kegyelmességéből minómü jó 
szerencsével látogatóit tegnapi napon bennünket,akartuk begyelme
teknek értésekre adnunk. Szép rendeltelséggel Buquol táboróból az 
elmúlt szombaton, úgymint tegnap, egy néhány főkapitányt kibo-
csötván, hogy a mi mezei hadainkban ha kiket elővehetnének, meg
tréfálják, hogy csak fűért sem járnak immár ki minltok, hanem se
regekel kell kibocsátani a szakmányosok őrizésére. Kijővén a szak-
mányosok hogy búzát arathassanak, kapáljanak és a harcz alatt be
vigyék—a generális ur vigyázván a bástyáról—maga vetíe észben 
a seregek kijövését, és azonnal hirt adván a kapitányoknak, igen 
hirtelen valami Uzenhétszáz loval felülvén kimenének az ellenség
ből;^ H harczra készült igen válogatott vitézek seregével reájok in
dulnak, szembe mentenek készen, elö.ljápőban Horváth István nevű 
kipitánynyal mintegy négyszáz lóval, utána a több sei-egek; olt 
azokkal vitézül megharczolván az igen szép sik mezőn, az Lfr Isten 
a győzedelmet minékünk adta, és sokáig űzvén őket, háromszáz 
muskatérosra akadtak, kiket meglövödözvén azokban meg sem lar-
tóztanak, hanenj eltapotván a szép franczía, spanyol, német korné-
tákot,a tábor széléig vágták; melyet Buquoi látván igen hamar a 
fö-fökapitány s hadnagy emberekkel, mind háromszáz íö-fÖszemé-
lyekkel felült, kijött segitségire; de a miénk ezektől is semmit nem 
tartván, vitézül reájok mentenek, és azok is a nagy tisztviselő urak 
megfutamodtanak : Buquoit elevenen az isten adta volt kézbe, de az 
egész tábor (mivel a tábor szélén volt azon harcz) mind gyalog, lo
vas kióllván rendelt seregekben, reájok indultának, a mely két 
— — *) katona fogva volt, félvén attól hogy elszalad, levágták, és 
vele együtt sok fő-fökapitányokat, hadnagyokat. Három **) — —• 

I P kapitányt elevenen fogtanak, legalább Ötszáz lovast vágtak le, kik 
a jovai voltak a hadnak. Tegnap is a harcz tiz órakor kezdődvén, 
tizenegy óra után végződött el, és a miénk szép gyözedelemmel két 
katona elvesztésével, nyolcz katona megsebesültével jöttének bé 
Újvárba. Ezt oly bizonyosan higyjék el kegyelmetek, a mint a leve
lünket olvassa. Eiigedje a felséges mindenható Ur Isten ennél is ör-
vendetesebb hireket hallhassanak hegyelmetek felőlünk. Eszébe tart
hatja azt is, hogy a magyar generálist PáSQt az elmúlt estén szomba
ton fogták el és megverték a hadát, afogeneralist tegnap szombaton 
fogták vo l t é i és levágták. Oly nagy éhség vagyon immár közöttük, 
hogy a közönséges nép öt s hat nap alatt som ehetik kenyeret; húsz 
pénz ár« kenyeret az ember egyszer megehetik, a bornak itczéj© 
ötven s halvan pénzen já r ; ha az Ur Isten odü vezérel , tudom meg
szorulnak. Mi bizony soha magyar hadat annyit nem láttunk mint a 
mostfíni, ha öszsze mohelünk a három táborral, az Újvár alatt valók
kal és Thurzó Imre uramnál valóval; kedvek is vagyon, csak a vár
megyék félnek igen, kiket én eddig nem győztem eleget biztatni: 
mindennap zsinatokat (gyűlést) tartanuk és deiiberálnak is, csak nem 
annuálhatunk az ö kegyelmek végezésének—tegnapelőtt fejenként 
haza kéredzének vala tőlem.*)Kegyelmeteknek csak azt akaránk ér-
tesilósére adnunk, pénteken — Isten velünk lévén — Újvárhoz érke
zünk, a török had is a héten a Rákos mezőre szállj de rettenetes rút 
idő támad reánk, négy naptól fogva szüntelen esik az eső reánk é j 
jel és nappal. El kell szenvednünk azt is. Generális ur főkomor-
nyikja Plathy Ferencz maga hozá a hirt, ma indult Újvárból hajnal 
előtt, éjfél után egy órakor itt volt, hat órakor délután a rabokat is 
elhozta, kiket a törökök a harcz után estve felé fogtak a tábor szé
lén, szemekkel látták, mikor a főkomornyik maga a több főemberek
kel Buquoi testét kinyújtották a sátorba—ma vitték el, B é c s b e vi
szik. Valeant. Quibus de reliquo gratia nostra Regia benigne pro-
pentji manemus. Dátum ex castris noslris ad Gyarmalh positis, di© 
1 1 . juIii anno Domini millesimo sexcentesimo vigegimo primo." 

G á b r i e l m. pr, 

(Székely Öíunuel gyiijtemóoyóböl, melybe, egykorú másolat iitáu vétetett fel.) 

*) Itt valami hiány látszik lenni, 
**) Itt egy szó értelme kivehetien. *) Itt valami kimai-adottnak látszik. 
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XXVÍ. 

Mogyorosdi László privilégiumának Bethlen Gá-
borné, Károlyi Zsuzsannától való megerősítése-

1621-röL 
S u s a n n í i , Dei gratia Elecla Regnorum Hungáriáé, Dalma-

liae, Croaliae, Slavoiiiae ect, Regina, Principissa Transsilvaniae et 
SiculonímComifissa cet. Fidelibns noslrÍ9,Egregiis el nobilibiis Va-
lentino Litteralo ]Haros-Üjv!íri,provisori arcis nostrae el Districtus 
Hunyadiensis, modernis scilíceí et fuliiris quoquo pro tempore con-
slilnendis eorumque vicesgerent ibus; cunctis etiain aliis, quorutn in
terest seii intereril, praesentium notitiam liabifuris, noMs dilectis.Sa-
lülem et gratiam noslrani. Mogyorosdi László nevü,Húnyad várunk
hoz tartozó szabadosunk talála meg minket alázatos könyörgése 
állal, hogy a boldog cmlt^kezelü Mátyás királytól az ősinek adatolt 
privilégium szerént,melyet in specie nekünk praesentált is, ötét is 
ugy mint az ősinek successorát azon szabadságban megtartanók és 
inegtartatnók: Kegyelinességünkböl azért megtartván, hagyjuk 
kegyelmednek, parancsoljuk is a provocált Mátyás királytól nekik 
adatotlprivilegiumok szeréní, ez meg irl snpplicánst szabadságban 
megtartsa, és azzal éltesse íiuról fiuro. Secus non faelur. praesenli-
bus perlectis oxhibenti reslitulis. Dátum in arcé nostra Vajda-Hu-
nyad, die quinta mensis augusti, anno Domini millesimo seTccento-
simo vigesimo primo ect. 

S u s a n n a m.p . ÍÍl*S^ll| 

J e g y z é s : A pecséten Magyarország és Erdély czimere 
egyesülve látszik; körirata e z : Susanna D. G. Reg. Hung. Transsyl 
vaniáé Principissa et Siculorum Coraitissa. 

(A kezemnél levő eredeti böl.) 

mr 

xxvn. 
Jiiszup basa levele Bethlen István erdélyi gu

bernátorhoz 1621-röl. 
Tekintetes és nagyságos iir,nekem jóakaró szemszédom. Mcga-

dák nekem a Nagyságod levelét, melyből értem, kívánsága szerént 
jó választ nem adnak, hanem inkább nz olyanok szavának adnak hi-
elt, kik a magok tulajdon hasznokért a szent békeséget igyekezik 

bontani. Azl is irja Nagyságod: a [agasiaknak, káránsebösieknek 
és a több végbelleknek megparancsoltad, hogy a hatalmas császár 
földéről való szegénységnek helyt ne adnának,és oltalmok alá ne fo-
gadnájak és semmi nemű eszveszlésre, hábornságra a jó szomszéd
ság ellen okol ne adjanak. Elhittem és uíjyau nyilván vagyon ná 
lam a Nagyságod parancsolatja; de a végboli gondviselőtök a 
magok hasznáért semmit abban meg nem tártnak, hogy az hatalmas 
császár jobbágyit be ne fogadnájak. A Káránsebes és Lugas jó fű 
vidékén levő faluk rakva az ő hatalmassága jobbágyival. Én a Nagy
ságod kedvéért és a jó szomszédság megtartásáért sem falut nem 
rablattam, sem gyermeket nem hozattam, sem marhát ezután sem 
hozatok; de ez dolgok igy lévén, ő hatalmasságának kezdik értésére 
adni, hogy az ő hatalmassága jobbágyi mind Erdélyben vannak. Eb
ből semmi jó nem következik, ha bizonyosan végére megyén. Eddig 
is a tömösvári ^ d t a r t ó bizonyos ombörit egynehányszor elküldte 
volna a fényesportára; de én a jó szomszédságot meggondolván 
— ö hatalmasságának Erdélyországra gonosz tekinteti ne legyen— 
ellentartó voltam benne. Tömösvár és Vercsa vidékén a mennyi 
jobbágyot megszámláltak, több ezer ház jobbágynál, a kik mind 
Erdélybon vannak, minden esztendőben húsz ezer forint kár vagyon, 
a kiről a kincstartó számot nem adhat ö hatalmasságának. Ennyi 
kára lóvén Erdélyországtul, gondolkodhatik Nagyságod felőle, mire 
megyén a vége. Ez ideig nem voltam én Erdélynek kóráró. Isten 
tartsa ós éltesse Nagyságodat. 

Dalum in Tömösvár l . d i e octobris,anno 1 6 2 1 , 
< úfíhtí 



348 

XXVIII. 
Ibraím aga úiáh levele Bethlen István kornnány-

zóhoz 1621-roL 
Az isten a Nagyságod szerencséjét naponként nevelje az ha

talmas győzhetetlen csí^szárnak minden jöra való igyekezetében. 
A Kagysiigod levelét neköm megadák, a melyből mindeneket 

raegérletlem. Tsten bizonyságom, mindenkor én azon igyekezem és 
ugyan intőm is, hogy ö Nagyságn jóra igyeközzék, senki szavát elö 
ne vegye,txidja Nagyságod, az sokmódnólkülvalók sok dologra intik. 
Én Nagyságodnak és Erdélyországnak mindenben Örömest szolgá-
oh, a mennyire az én érteköm vagyon. Ez peiiig igen nagyra tartja 

magát. Tudom,megtudják mondani a Nagyságod emberei; mindazon
által Nagyságod néha barátságos levelét irja nekie; akármelyik jőjen 
Tömösvárba, én ezeket mind egyaránt itélöm lenni, egyik is nem 
jobb a másiknál. A végbeli gondviselőknek megparancsolja Nagy
ságod, fölötte igen vigyázásban legyenek. A mely ötszáz sót irt 
Nagyságod a basának,jó nevén vetleNagyságodtul mint jó szomszéd
jától. Én is megszolgálom Nagyságodnak az mit én számomra küldött 
Nagyságod. Amiből nekem parancsol Nagyságod,örömest szolgálok. 
Isten éltesse Nagyságodat sok jókkal, jó szerencsékkel. Dátum in 
Töniösvár 1 die octobris anno Domini 1621 . 

Nagyságodnak örömest igazán és hiven szolgál: 

Ibraiilíaga, diák. 

(•i'a,iiá,r Tniiyogi urná i levÖ ereáetibííl.') 

XXIX. 
4u6Ziip basa levele Bethlen István kormányzóhoz 
«Ti 1621-röl. 

Az hatalmas,győzhetetlen török császár beg'er-bégje .Tüszup 
basa, a Dunán innel az ö végvárainak főgondviselője és vigyázója. 

Tekintetes és nagyságos ur,neküuk jóakaró szomszédunk. Meg
adák neköm a Nagyságod levelét, a melyből ériem sok panaszol-
kodösát, hogy álmélkodik ós c9odólko.iÍk Nagyságod a tömösvári 
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iszpaiák és szajmok szován. Azon ne álmélkodjék, se csudálltozzék 
Nagyságod, mert az ö hatalmassága hincstartója tudja, és ugyan nyil
ván vagyon nálok, ö hatalmasságának mennyi kárára vagyon esz
tendőn által, ö tőle kérnek számot abból a dologbói. Annak fölötte 
az hódoltatás felől is ir Nagyságod. Én élőmbe mindenik az ő nemes 
levelét hozza, a mely falunak a neve fel vagyon i va, a szerint 
adtam hozzájok hivató levelem — én azt nem tagadom. Isten ollalm.Tz-
zon, hogy én raboltatnék avagy csatát jártatnék. Én az ő hatalmas
sága szent békeségét megtartom ós őrizem, sőt még ha kezemben 
akad aíTéle csavargó kapdosó, erŐs büntetéssel megbüntetöm, Mint
hogy ő hatalmassága most szomszédságtokban levén, tudom és ugyan 
nyilván vagyon nálam, sok drága ajándékot és sok élést, életökre 
való barmot adtatok és 3ok szolgálattal vagytok, a tömösváriak sok 
esztendeig annyit nem szolgálnak; de ők is azt kiáltják én elötleni: 
hatvan eszlendőtül fogván ők is az ő hatalmassága várait sok vér
hullások és sok fáradságokkal tartották, és annak fölötte Erdélyor-f* 
szagának is sokat szolgáltának, de ezek mind el vannak az erdélyi
eknél felejtvén; most is király ö felsége mellett hiven szolgálnak, 
nem igyekezik senki a ?zent békeség ellen járni. Én az ö hatal
massága udvarában negyvenhét esztendeig szolgáltam, ott nőttem 
és nevekedtem, nem illik én hozeám, hogy az ö parancsolatja ellen 
járnék; én mindenkor Nagyságod jó szomszédságát tekintvén, min
deneknek megparancsoltam: az útonjárókat is meg ne háboritnájak. 
Most is szintén Debreczen felöl is, Jenöböl is a Maros két felén le-
velekeljúrtalnak, hivatják szintén Tömösvár mellől is a falukat, ha 
hé nem mennek és bé nem hódolnak, feldulatnájak: kezek írása, 
pecsétes levelök kezemben vagyon—sem egy,sem kettő—ezek mind 
a szent békeség ellen vannak. Mi is az ilyen hódoltató leveleket 
az ö hatalmassága portájára küldenők avagy küldöttük volna, a 
mi szónkat is meghallgatják, azt tudjuk bizonyosan, semmi jó nem 
következnék belőle. De én azt gondolván, ö hatalmasságát haragra 
ne indítsam, még ez ideig nem küldtem, nem is akarom, fcogy Erdély-
országának én miattam valami nyavalyája legyen,söt inkább a Nagy
ságod j.ó hirét és nevét magasztalom mindenkor. Isten éltesse Nagy--
Ságodat sok jó szerencsékkel. 

Dalum in TömÖsvár 13. die octobris anno Domini 1 6 2 1 , 
Nagyságodnak mindenben jóakaró szomszédja és barátja. 
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-flAVOR - só stüis^ei 

XXX. 

Bethlen István levele a szebeni királybíróhoz és 
esküdt községhez sat. 1621-röl. 

•'̂ * Generosi,Prudenles ac CircumspecliDoiiiini, Amici mihi hono-
riafid. Salutem et servit. commendat. etc: 

Most adák énnekem a kegyelmelok levelét, melyben kegyel
metek menti magát és okát adja, hogy ez mostani állapothoz képest, 
az Universításrólvalé gyalogokat semmiképpen ide nem bocsálhatná; 
mely kegyelmetek méltó okát és mentségét látván, én is annak an~ 
nuáltam. Intem kegyelmeteket szeretettel, hogy mindazáltal hely
ben oly készen legyenelí, hogy valamikor és valahová szegény ha
zánknak mostani közönséges szüksége kivánja, arról való parancso
latom érkezvén, minden fogyatkozás és késedelem nélkül, elégséges 
készülettel oda mehessenek. Bene valeant, nec secus faciant. Dátum 
Ciaudiopoli, uUima oclobris, an; D. 1622 . Gen. Prűdén, ac Cir. D. 
Vrum. Amlcus benevoius, 

servire paratus: 
Stephanus Bethlen m. p. 

' K i v ü l : Gener. Prudentibus ac Circiimspectis Dominis Magro 
CÍvium,Regi3 ac Sedis Judicibus, caelerisque Jur. Civib.Civittis Ci-
biiiien, Ü. Amicis mihi observan. 

(A/, eredetibÖi közli id. báró Bede«9 József.) 

Péchy 
XXXI. 

Simon, Bethlen Islván erdélyi guberná
torhoz irt levele 1621-röl. 

Illustrissitne Comes, Domine Domine Affínis mihi semper sum-
mi3 et humillimis obsequiis colende! 

Ilyen nyomorúságos és keserves rabságomban hogy Nagysá
god csak egyedül találkozik, buzgóságos indulatját és kegyes gond
viselését hozzám ennyiből megmutatni, hogy nem csak alá bocsá-
toUa öreg aszszonyomékatKornisFerencz urammal együtt királyné 

W 

aszszonyunkhoz 5 felségéhez Dévára, hanem iörekedfl levelel Is 
adván mellettem, nekömis—azoknak éröltem 3 gyermekimért való 
fáradozásokat, az idő alatt kegyesen írt levelével, kivel eddig szo
morú rabságomban vigasztaljam magamat—ói-lésöinre adni méltózta
tott: kérem az én Istenemet tiszta szivemből, ilyen hozzám való ke 
gyes indulatjáért, hoszszú élettel, jó egósséggel, minden szerelme
sivei sőt mindenféle kivánta bódogságokkal Nagyságodat áldja meg, 
szomoruságlul, keserüségtül oltalmazza, legnagyobb szükségében 
fohászkodását meghallgassa, és az örök dicsőségben is ennek jutal
mát Nagyságodnak bőségesen adja meg. 

Hogy penig Nagyságod ez idö alatt neköm való irástul a Cso-
maközi uramra király urunktól jölt erős parancsolatra nézve tartó
zott meg—noha a Nagyságod méltóságos állapotja és az ö kegyelme 
személye között nagy különbség vagyon—de én ugy tudtam, 
hogy csak én tőlem tiltotta ő felsége, király urunk, hogy másuvá 
ne írhassak, másoktul jövő leveleket hogy bé nom adott, maga in-
dustriájábó! fogta cselekedni. Én azért nagyságos uram, raiodazolta 
mivel ilyen erős fogságban mindenektül elrekesztetvón tartatom, 
magam állapotjában csak azt tudom, hogy még vagyok ez árnyék 
világon, ily szörnyű és keserves nyomorúságban, nem tudván csak 
óráját is, mire tarlatom. 

Töltöm szomorú napjaimat sok sirassál, óhajtással, Istenhez 
való imádságokkal, és közbe-közbo írások olvasásával, senkitől, 
semmiben. Nagyságodon kivül, eddig vigaszlalásomat és könnyebb
ségemet nem látván. Holott miolta az irás tőlem megtiltatott, szól-e 
valahol valaki és törekedik-e szabadulásomban, avagy nem, ennél 
különben nem értöttem, hanem csak most a Nagyságod kegyes j e 
lentése által. Mert noha az én nyomorúság!mat, igen bűnös férge lé
vén a mindenható Istennek, régi szentek példájához nem illenék 
vetnem semmiképpen, jól tudván és ismervén magamban gyarlósá-
gim miatta mindenható Isten-ellen mindennapi vétkeim oly számlái-
hatatlanok, mint a tengernek fövénye — — — 
( De szent Jóbhoz baráti még is vigasztalni hozzá mentenek, én 
lÖlem azok is elrekesztettenek. Ha magam nehéz fekélyekben nem 
fetrengek, nehéz vas gyölrí lábaimat, és abból ártalmasb nyavalyá
iul félek, mivel marlábaim fölötte eldagadozlak. Gyermekimet Isten 
megtartotta, a helyett édes-^nyjokat örökké való keserüségömre el-



352 

vÖUe. A mi nagyobb, szent Jóbot hírében, nevében nem gyalázták: 
rajtam oz is szörnyen forog^—ugy ért-Öm—mely az is halál, és annál 
is keservesb. Jószág, mnrha, az mind kiissebb volna: mezUelen jöl-
tünk ez világra, ugy menyünk ki belőle is, nz Ur adta volt, ö volté 
el is, legyen áldott az Ö szent neve érötte mind örökké! 

Szabadulásomnak módjáról Nagyságod jó tetszését, tanácsát, 
akarom vala minap érteni Zólyomi János uram által: kiben hogy 
procedálhassak, okait is fogságomnak és az ép kegyelmes uramnak 
reám ilyen nagy nehézségének, tudakozván, semmit abban is akkor 
nem érthetek. Járván azért gondolalom csak a generalitásságakon: 
efféle súlyos haragok valami titkos ártalmas practikókért, király és 
fejedelmi méltóságok és országok megháboritásáért, vagy arra való 
ügyeközetért szektának indultatni; mely alól valakinek megszaba
dulni két úEa iQhel: egyik, ha megvallja vétkét — a megvallónak 
mind Isten s mind az emberek inkább megbocsálnak; másik, ha vét
ke nem talál lenni, meglapasztaltatván, hogy illetlen vádolásokkal 
terheltetett, illik, hogy azok alól mentül hamarább ártatlanságáért 
kimenekedjék. 

Magamról azért mivel vallásom is azt tartja, hogy valaki 
fejedelme, magistralusa ellen támadozna, íston ellen támad egy
szersmind, és örök kárhozatos dolog—legyen áldott az én Istenem^ 
nek neve, abból lelki ismeretemben liszta vagyok s nem vádoltatom, 
hogy sem ón velem mások, még az ellenségig, kikre ö felsége gya
nakodnék, sem penig közel, meszsze s akár hol levő subditus, sÖt 
semmi petnzet, sem teremtett állat; sem penig én másokkal senki
vel ö felsége ellen és országi ellen ártalmas practikát riem forraltam. 

Soha senki ez világon arravaló embert nem találhat, ki engö-
met azzal igazán tudjon vádolni; azért való adomány, vagy igérel 
is soha bizony egy fillérig is sem adatott, sem igértetött énneköm, 
Sül afféle dolog én fületn hallására, sem máséra, én tudásommal, 
senki elÖtt csak emlékezötben és említésben sem volt. Kit oly bá
torsággal Írok és vallok mindenek elÖtl, hogy király urunkat ö felr-
ségét és királyné aszszonyunkat, és ö felségeknek vórszerént való 
szerelmesöket és magistrolusinkat kivévén, ama mondás szerént: 
D i í s n o n d e t r a h e s e l P r l n c i p i b u s p o p u l i tuí non m a i e -
d i c e s—ha én afféle kincsben, adományban fl felségek és országok 
ellen való dologért részes vagyok, avagy hogy ongömet oly dolog-

1.1 

9^3 

gal mások vádoltanak ö felségek előtt hamisan, bízvást a zü r Isteu^ 
nek ítéletit én köztem és vádolóim között letétetni kívánom, hogy 
amely exilusa volt Ananiásnak és Záphyrának az elragadott pén
zért, és a mely büntetés szállott Gehazyra az Elyseus szolgájára a 
Naman, Gyrustól viszsza hozott kincséért, én reám szálljon az , ha 
én bűnös vagyok, ha penig bűntelen vagyok, vegyék magokra az 
én hamisan .vadolóim. Viszont a pártolkodó áruitatásért valaminemü 
végek lölt Achytophelnek, Absolonnak, vagy Júdás Iskariotes-
nek, ha én affélében részes vagyok, maradjon az Urnák olyan ítéleti 
rajtam; ha penig á-rtatlan v^igyok, szálljon ós maradjon azon senten-
tia az engömet hamisan vádoiókon. 

Avagy ha az én vádolóimnak könnyebbítenék annyiból dol
gokat, bátor a büntetésnek talioja ne maradjon rajtok, ítélje Isten 
őket igaz ítéleti szerént; csak hogy a melyik részen találtatik az igaz
ság és ártatlanság, azt az Úristen isteni hatalmával Őrizze, szaba
dítsa és vigasztalja. 

Efféle vétkekből azért tudván ártatlanságomat, ilyen bátorsá
gos lelliüsmerettel vagyok Isten és emberek előtt. És hogy histó
riát arról ne írjak, o mely ígéretet a pozsoni tractának véghez vi
teléért tölt voJtnekem a némöí, legelső jelenléseket is akkor ő fel
ségének értésére adtam, és azoknak is tudtára, hogy magamnak ő 
felsége híre nélkül nem veszek semmit. És noha azt az ígéretet ég 
csalárdságot tudtuk mind Ö felsége s mind én, de egy szerencsére 
Ö felsége annuált az elvételének; ón penig azt ígértem, hogy egy 
fillérig ö felségének adom , magamnak semmit benne nem tartok, ö 
felsége kegyelmességére hagyván, ha mi jóval leszen magamnak 
vagy gyermekimnek érötte. De a mely napra az ígéret voIt,Kassáig 
js alig jutottam,vagy ottan hamar kifogoUlelni ésfüstbenmenvén,(?) 
a meg nem adásnak bizonysága a levélnek jelen léte. Mert ha vala
mit valaha adtak volna, ón is fogadásomnak nyilván azon órában 
rafigfelellem volna, el sem vöUem volna semmit ő felsége híre nél
kül. Más az, hogy akkor véghez vitt munkáért, fárfídságért volt 
igértetve, hogy .Magyarország is a Fátráig őfelsége kezénél ma
radjon, mely akkor idegen dolognak nem tetszell. De ón a pozsoni 
tracta után, mind az induciák alatt és azulán, szóval, írással ós 
minden cselekedetemmel, mely hiven és okvetelien szolgáltam a 
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német ellen, Ö felségénél nyilván vagyon, és a mikor nem szolgál
hattam is akaratom s/.erént, nem én rajtam rauU, jó! liidja ö felsége. 

A Iiaimburgi tracta mely nagy Uevélységgel és keménység
gel vettetek meg a német császártul, iiogy a szegény magyar nem
zetet mind szabadságában, vallásában megrontván, éppen a hispá
niai iga alá vesse , jól látta ö felsége és értötte; ki ellen egyéb or
vosság nem volt a hadakozásnál: Isten és a fegyver választhatja 
el ö felségek között. Én ott is Haimburgban , hivatalomban mind 
kemény válasz tételekkel és protestatiolikal eljártam igazán; bátor 
az ellenség informálná Ö felségét lelliüsraereli szerénl róla, avagy 
adná az Ur Isten , hogy Jakositb András uram , ki ott volt és én is 
a többinél bizvásban szólhattam ö kegyelmével, ennyi győzedelmes 
szerencséi között kerülne ö felségéhez otl fönn és lelke szerént mon
daná meg: mikor gyanakodni kezdettem palatínushoz, ha külön ve
lem együtt nem híltam ö kegyelmét király urunk ö felsége hűsé
gére. Söt palatínust és Apony Pált is híttam publice az elváláskor; 
akkor magok is titubáltak,melyiket válaszszák: ha eljöjenek-eö fel
ségéhez, nem-e. Az én eljövetelem után mentenek Bécsbe, ugy 

lőttek ellenségekké. 
A Ohanaán földe kímlésére tizenkét főrendeket bocsátlak volt 

az Izrael íiai: a tize hamissá, pártossá lőtt; a kettei Josue és Chaleb 
megmaradván a hűségben, Istennek áldása szállott reájok, nem 
bűntettének egyiránt a pártosokkal. Én is Isten előtt jó lelkiismeret
tel dicsekedhetem azzal: soha én az ö pártoskodó akaratjokat nyil
ván nem tudtam, neköm nem jelentőitek, sem közlötték velem; 
homályosan, vagy hallásbul, vagy conjeclurákból a mit eszemben 
vehettem, király urunknak megmondottam- Ezeket ö felsége akár 
mikor és hol tudakozza i s , különben nem találja. És ezután is éle
tűm fogytáig, lelkem üdvössége kötelessége alá, vallásom szerént, 
ha hüttel, esküvéssel nem volnék köteles is fejedelmemhez, hanem 
csak simpliciter subditnsa, ezt kövelem a hűséget és tökéletösséget 
fejedelmemhez az Istennek parancsolatjáért. Ezeken kivül ha er
kölcsömben , darabos természetemben, valami nehéz irásimban vagy 
miben, ha király urunkat ö felségét megbántottam volna tanácsU-
somban, tanácsadásomban: arról is Írhatom, hogy soha semmit ex 
stúdiósa malilia (mely soha én bennem őfelségéhez nem voít, hanem 
inkább buzgóságos szerelet, féltés és vigyózás) nem cseleködtem; 

hanem vagy azokat tudtam és hittem én 5 felségének nagyobb javá
ra, a mit én olyan zélussal persvadeáltam, és ha megcsalatkoztam 
abba is, hominis est errare •— —-

Vagymint ennyi üdötöl fogva ö felségéhez szokott szolga, bá
torságom miatt excedáltam, jó zélussal ős jó a{fectus9al,amaz mon
dás szerént: Jurgia amantíum dulciora sünt magis, quam oscula 
blandientium. 

ÉSjha fl felsége én bennem ilyen excessusokat emendálni akar, 
az is véghez ment eddig éppen. 

De mindezeket én Nagyságodnak igen confidenter, csak con-
jecturából irom, nem tudván semmi bizonyos okát az Ö felsége reám 
való haragjának ; ha ilyen és ebez hasonló okok lehetnek annak in
dulatjának, ahoz képest kellene módját is keresni annak engeszte-
lésének és ez fogságomból szabadulásomnak. 

Mely dologban való szüntelen igaz szüböl való töreködésére 
Nagyságodnak én egyéb okot nem támaszthalok, hanem csak az élő 
Istent és az én hallhatatlan nyomorúságos és keserves állapotomat. 
Annélkül is jól tudja Nagyságod, már engömet az Urnák keze meg
sújtván, igen keserves Özvegységgel és feles árvájával látogatott 
volt. Mit mond az irás róla, a kik azokat nyomorgatják,kiket annél
kül is az Ur megkeseritött,jól tudja Nagyságod—azokon is halálos 
keserűségem lévén—édesanyjukért való könyhnllatásokle sem szá
radhatott orczájokról gyermekimnek,most anyjokat siratják, magam 
erős fogságban csak látnom sem szabad Őket; mind tŐlök.s mind jó 
akaróímtul elrekesztettem, kicsin híremnek nevemnek gyalázatját 
keserves szúvel hallom. 

De mind ilyen siralmas állapotomban i s , Nagyságodat igen 
sokhal nem akarom mostan fárasztani, mivel semmi állapotomat 
sem érthetőm. 

Ha király urunknak ö felségének ez kegyelmes akaratja, mi
vel ö felségének ez országban az Ö felsége bódog fejedelemségében 
ón voltam egyik creaturéja, hogy a mit eddig én rajtam épitöttvolt, 
azt ö felsége elbontsa, és azokra ö felsége engömet órdemellennek 
itilvén, méltónak találta hogy tőlem és gyermekimlül elvegye, lát--
ván ez világnak és minden állapotoknak bizonytalanságát, azokat 
ö felsége kegyelmes akaratjára hagyhatni: ha azokért Nagyságod 
nntatja-e Ö felségét avagy nem, Nagyságod bölcs ítéletire és az ö 
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fel'^ége nagy kegyelmeöségére támasztom. Én csalt azon kéröra 
Niagyságödal: mivel avas Ttíiatt lábaim igen dagadoznak, mái' sain"-
tén a térdemig feljött dagadása, ki miatt igen félök vagy örökös 
nyavalyátul—kit másokon is eíféléböl láttam—vagy ugyan veszede-
lemlül, ha hydrops talál indulni ez dagadásból már öreg ember vol
tomra: Nagyságodat ezen kéröm s könyörgök, az Istenért vegyen 
ki először csak maga kezességére, vasamat levágatván, vitessen 
el innét Nagyságod maga mellé. Én csak egy inasommal vagyok, 
Nagyságod valamint parancsolja,éjjel nappal olt és ngy tarthat, re-
versalist minden magam viseléséről olyant adok,valamÍnemüt Nagy
ságodparancsol; azonban főuraimat, atyárafiait is, ha kelletik, bő
ségesen, elegendő ke^iességre kötelezvén: felőlem bizony igen bá
torságos lehet, mivel ez a föld nevelt engömet ez állapotra, soha 
nyilván szerelmes gyermekimet cl nem hagyom, inkább azt akarom, 
ez a föld fogja be testömel, emitt teraetÖdjem mint hazámban. Ez 
alatt Nagyságod jó módok alatt szerelmes gyermekim látnia há
zamhoz bocsátván , valamint parancsolja viszszajövetelemet, min
den engödelmességgel és hőséggel az tevő leszek. 

Azonban király urunk ö felségének is szüvét azUr Isten mire 
erősítse Nagyságod jó töreködése által, ö maga kegyelmes indu
latja ntán is, Isten és az idö megmutatja; énneköm akármely fogyat
kozással kelletik gyermekimet tartanom, csak azokra szabadosan 
való gondviselésömel kívánom, láthassam őket, ós szegény aprócs
káimat nevelhessem: a többit Istenre ö szent felségére, király urunk 
kegyelmességére és Nagyságod jó gondviselésére támasztom. 

Ez Írásomra penig Nagyságodnak főképpen a lábaim dagádáSa 
miatt a vasnak levételét akármicsoda jó kötés^alatt, kegyes gond
viselését és válaszlétélét óhajtván várom; lám oda föl ugyan nem 
szokták vasazni a foglyokat, affelÖl megőrizhetik; itt penig afféléről 
is bizony gondolkodni sem kell. 

Végezetre, mivel Gőty István is , ki én szolgám volt, és itt 
tartatik fogva, okát fogságának nem ertöm, tudásomra sem publice 
sem privátim ő felségének és országunknak nem vétett: Nagyságod 
annak is szabadulására viseljen kegyelmesen gondot mentül hama
rébb és ne jusson feledékenységbe. 

Most penig Nagyságodtul hoszsz« írásomról bocsánatot vár
ván , héröm ezután Is méltóztassék parancsolni, ha Nagyságodnak 

í̂ ;..:.. 

357 

nyomorúságos állapotom felöl írnom kelletik: adjanak ismét tentát, 
papirosát; lám Sarmasági más állapotban lévén, szabadosan írtrab-
ságából neköm is szüntelen. Hiszem az írásokra reá vigyázhatnak 
mint szintén mostan. 

Mindezekben Nagyságod reánk való kegyes gondviseléséért, 
ha én gyermekimmel elégséges háládatossággal nem lehetnénk, 
ama minden jutalmoknak igaz megfizetője, a hol és a mikor legin
kább kívánná Nagyságod ö szent felségének segítségét, ott és ak
korkedvezzen és bőségesen fizesse irgalmasságából meg Nagysá
godnak. És ezzel éltesse sokáig az Ur Isten Nagyságodat bódog jó 
szerencsés cgésségben. Ex arcé Szamos-Ujvaríensi díe 30. julii, 
1621. 

Illusmae Dominaonis Vestrae 
Captivus • 

Aff 
Simon Pécby m. p. 

H á t - c z i m : Illuslrissimo Comití et Dmno Dominó Stephano 
Bethlen de Iktár, Comítatuum Míirmarosiens. et Hunyadiens. per-
peluo Comití, .Sacrmae Regiae Matt. intimo ac supremo Consilíar. 
Regnique ejusdom Tranniae Gubernatori otc. Dominó Domiuo Affini, 
perpetuís humillímísque obsequiis colendo. 

(A tanár Tunyogi József urnkl levö eredetiből.) 
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Keresztesnél. 

lap 20 por 1575 
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A 143 és 144-dik lapszóm tévedésből a 9-ik iv két utolsó és 
a lO^ik iv két első lapja, tehát né^y egész lap jelölésére használ
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lyett hirtelenséggel. 

eleivel helyett: élivel, 
fejünk, felé „ fejünk felé. 

Az okiratok közzül XIII. számmal kettő jelöltetvén, 
a második (XIII) XlV-nek, a XIV. XV-nek, a XV. XVI-nak, a XVI. 
XVIl-nek, a XVil. XVÍII-nak, a XVIII. XlX-nek, a XIX. XX-nak 
olvasandó; itl a hiba észrevélelvón, a többi czímszám helyesen kö
vetkezik. 

216 
2 8 3 
329 

18 
7 

E R D É L Y I 

TÖRTÉNELMI ADATOK. 

I ^ . VCütet. 

(Uj folyam. I. kötet.) 

Kiadja az Erdélyi Kuzeum-Eg^esfilet. 

SZEEKESZTI 

SZABÓ KÁROLY. 

—«l[3aíI3í3£3£I3E30[3Dr3ETÍ»-

KOLOZSVARTT, 
NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐTAíIODA BETŰIVEL. 




