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Midón a múlt évben egy igénytelen férfi — nekem bariUom — 
lángelméjének emlékét a „Ki ó v i Cs n t o " czfmti höskülteményt a 
magyar irodalomnak átadtam, korún és szivében sebekkel nihotlnn el
hunyt ÍPtijának életrajza sorún , ránk nézve , kik éleiben maradiunk, 
n f é r f i a s h e l y t ú l l á s t é s m u n k á s s á g o t k ö t e l e s s é g -
n e k vaflám. '"írí nm • 

Azöta egy év tölt e l : régi bajokra ifjakat bozván, pótolhal-
lannl nagy csorbákat ejtvén ügyünk és 0 tudomány legerÖsb munká
sainak naponta gyérülő során. 

lm mo8l is — alig üdülve az egyiknek, ídvezült gr. T e l e k i n k 
elhi'inytának országos fííjdalmúbül — egy i'ij nagy balott milliőknak 
gyászos emlékünnepéről jövök: Vfirösmarty dicsőült szellemének 
vitte meg szereletúlduzatát Erdély fo magyar városa — Kolozsvár. 

Még inkább érzem most; mily nagy ég szenl kötelességünk ne
künk élőknek, c sokképpen látogatott nemzet javáért egész erötelj-
jel munkálkodni, a bü magyar és honpolgár minden tartozásait teí-
jesilni, — 

„Hogy mondhassuk csend- s viliarban: szép hazánk! 
í%(' Megüzeltük mind mivel csak tartozunk." 

• ),Tegyünk édes barátom" — igy íra nekem gr. Teleki, halála 
élött nyolcz nappal — az irodalom útján, a mit tehetünk; egye
ben sikerest és huzamosan tartőt úgy sem lehetünk.^'^ 
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HazámGai! Amoíl nemzetünk első dalnoka, ilt a hívek leglií-
vebbike szíil hozzánk. Fífillgnssxik meg őket. Ám a köllö júslelké-
ben a meszsze jöverdíl tárul fel, nagy haldoklók beszédéhen az 
istenség akaratja nyilvánkozik. 

Nekünk munkálkodnunk kell, hogy éljen nemzetünk; tanúi
nunk, hogy az idők harcztU megállbassuk — tanúinunk fiiként ha
zánk múltját ós történeteit. 

Minden korszak története egy-egy részletes véghagyomány, 
mit annak cselekvő és kölelességérzo üai a következőnek fenhagy-
nak. Ezek öszszegéböl készül aztán a n a g y , e g y e t e m e s , mit sok 
századok öszszegyüjtíltt escmónyrajzai- s adallöredékeibol megalkot 
a teremtő lángész; tanülsógi'il, tükörül, Ariadne-fonalúl tíj száza
dok s a tetteiben halhallanuló nemzet számára. 

Minden szöglet füld e hazában, minden éve s korszaka ezred
éves itt-lakásunknuk, történetink egy-egy része; történetünk pedig 
maga nemzetlétünk. Megszűnnek nzok—vész ez ; fényben s erő
ben állnak amazok — fölél lijra ez. Csak annak van egy jöravald 
nemzet életében jövője, mi mültjában gyökerezik. 

Hordjuk hát öszsze az anyagokat, építsük fel a müllnak tem
plomát, hogy a jövő nemzedéknek legyen meg a hely, hol nagy
jait egycsoporlban lássa, hova őseinek tiszteletére egyheseregeljen. 

E templomhoz kövek, mész- és fövényhordás napszámos-mun
káját vevém én magamra, hogy mint székely, kedves nemzetem, 
S mint erdélyi, e közös kis haza történeteihez adatokat gyűjtögessek. 

Nem dicsőségre vágyom — használni akarok. Nem babér ulön 
kapkodom — lelkem örömét nemzetem történeteiben keresem. Nem 
a jelentől fordulok el — a múlthoz vonszatom kegyeletes tisztelet
tel. Időmet kívánom hétülteni, munkásságomat hasznossá lenni a 
hazának, melytől mindenemet vevém s melynek mindenemmel tar
tozom. 

Illetékesebb munkatért ez idő szerént cselekvésre nem talál
tam. Megvagyok győződve, hogy mostanság a magyar nemzet
nek két legfőképpen hasznos munkás-osztálya van: egyik, mely 
Irodalmát, másik, mely földét miveli. Amazok által szellemileg, 
ezek által anyagilag erősödik ég áll lábra ismét a megtántorodott 
nemzet. Létünk nyelvünktől, ez irodalmunktól függ. írodalnmnk 
legjövÖdúsahb, legtermékenjehb régze a hazai történet. Tízszer 
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essünk el , s mig történeteink állnak, újra fölkelhetünk. Omoljanak 
öszsze a nemzet múltjának tisztes bollozati, s mi romjai alá temet
tetünk 

"•- Klió kenetével nem dicsekedem; de uralma terjedésének bnz-
gÚ mnnkálója kivonok lenni. Leszállok gyenge fényű fáklyával ke
zemben, az elsülyedt századokba, s igyekezem némi világol terjesz
teni azoknak sötét birodalmára. Itt egy derék eldödünket szőlalta-
tom meg, kinek ajkán eddig a nemisniertetés zárköve feküdt, s ki
nek fölszabadított szava azt dörgi füleinkbe; szeressélek a hazát! 
Amott egy hajdankori várromjaihoz viszlek,melynek porhidozófalai 
azt kiáltják felénk: szedjétek öszsze, épílaélek új hajlékká a múlt
nak romba dűlt csarnokait! Néhol egy dicsőül vívott, vagy viszsza-

' vonás miatt megvesztett csatatér bajnokainak csontjait gyűjtögetem 
öszsze, melyek szívrendilÖen szriiják hozzátok: egyesek legyetek! 
Máskor a zöld asztalok termeibe vezetlek, hol apáitok a hon meg
tartásárúi és kormányzásáról bölcs törvényeket szerzettek: hogy 
a múltat becsülni tanúijátok. Fölelevenítem olykor-olykor tetteiket, 
megkoszorúzom cmléköket oly férfiaknak, kik hazánkra egykor fényt 
és dicsőséget árasztottak, de kiknek a maradék e szont tartozását 
leróni eddig tán alkalmat nem talála; valamint emiékezeibe hozandók 
olyakat i s , kik gyászba boríták sokszor e hazát, romlását nem 
egyszer hozák küszöbeinek elébe, és a kiknek bűne miatt a nemzet 
maga bűnhődött. Mindez talán olykor vérzeni fog, de gyógyít is, nyo
maszt de föl is emel, tanít és reményt ad. És ez a történetnek egyik 
czélja. 

Ha fájni fog, szíves olvasó, egy vagy más, mit gyűjtemé
nyemben látandasz: emlékezzél meg, hogy vannak fájó természe
tű igazságok; de azért ismernünk kell, hogy meggyógyíthassuk. 
Különben is nemén csinálom, én csak elbeszélem azokat. Én régi 
forrásükhül merítek. S tiszla-é—kérdem—mindig a forrásvize? 
Lesznek, bizonnyal lesznek, mik egy vagy más osztálynak, felekezet
nek, egyénnek, tán nemzetünknek is nem tetszenek. Meri kinek tetszik 
az eleibe tartolt s netalán nem szépet mutató tükör? Azonban a nap
nak is vannak foltjai, egyesek- és népeknek is hibái. De én eze
ket soha egymással föl nem cserélem. Sőt őszintén mondom, hogy 
a roszat és rátát nagyobb iigyelemmel sehol nem fogom keresni, 
mint a mily igyekezettel leszek a szépnek és jónak napfényre hozá
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gában. Tapinlalhiány lehet válaszlásim- és gzerkesztésemben—^j<5-
akarati nem. 

Mások zajosb munkrikban keresnek szdrakozóst—a jelennek 
élvén. Én ámultakban találom fogyonyörügégemet, nekem olt van 
két szívbálványom : hazám dicsősége s drá^a bitvcsem.... Bocsás
satok meg, ba én a múltai kiválóan szeretem. Nézzétek e l , ba es 
életdúlé fájdalmamat a tudomány dolgaiba vegyilém. JJ, .HIÜ III H 

.lUi.-irJi ,• ftttf Kolozsvárit, december 11 . 1S55. MĴ " ú Í. .ÍÜ'Í Mr 
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Hogy valamely országnak ég nemzetnek í r o t t t ö r t é n e t e l e 
hessen, olyan, mely az olvasö-világ vagy legalább az illető bon 
közfigyelmét megérdemelje: szükség, hogy az egy vagy más kor
ban független államlétlel, a népek közéletében önkényt válasz
tolt vagy a gondviseíés által számára kijelölt fontos cselekvési kör
rel birt, maga polgáriosúlt söt polgáriasító szerepet viselt s ekkép 
az emberiség fejlődésére egy vagy más tekintetben befolyt legyen. 

Felfogásom szerént ilyen volt —• nem mondom mindig, de leg
alább e szerepet viselte öröliké—Erdély s annak ösfoglaléja a szé
kely-magyar faj Attila hunjainak e földön első feltűnése óta. Már 
fbldfekvéslleg el volt különílve, mintegy sziklavárral s őrtornyokkal 
körülbástyázva a kárpáti hegylánczok s itt-ott óriási szírtcsVicsok 
által, bizonyos önállással birván mind az imént letűnt időkig. Mely 
hoszszu sorából az éveknek ö t s z á z h u s z o n h a t é v e l a magyar
királyi apostoli szent koronával! szoros, söt egységes állapot tölt 
hé; s z á z l i a l v a n n é g y é v i g s a j á t választott fejdelmei alatt tel
jesen önczélu s alkolvóiiyos kormányzatú államlétlel, s z á z ö t -
v e n n y o l c z i g ismét a magyar királyi koronával Öszszcfüggő vi
szonyban ugyan, de nemzeti és alkotmányos belkormányzaltal birt: 
gálul szolgálván mindig a keleti barbárság ellen, elöfalnl a keresz-
lyénségnek, s az európai polgáriasulás érdekeinek Herknles-oszlo-
pául, melyen írva volt: i t t a n y i i g o t i m ű v e l t s é g h a t á r a ! 

Ki nom látja á t , hogy bizony e nagy fontosságú hivatást fel
fogni s annak megfelelni, e tágas cselekvési kört betölteni sok esz
es fötörésbe, óriási munkába, olykor végletekig ment erőfeszilé
sekbe, milliók vérébe—éleiébe került. Azonban a feladat meglŐn 
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oldva: a hon, n nép és aíkotványszerü közszabadgág, a keresztyén 
vallás ég polgáriasodás érdekei meg valának mentve. 

S mikor egy nemzet — tán jó , tán balsorsál követve. Ián ez 
örök végzés ujjaitdl intve—mint fergeteg, a világ egyik részéből 
másba tör magának utat, s ott egy-két század alatt annyira honosítja 
magát, oly államot alkot, ügy megnemesül, nogyra-termettgégét 
oly sikerdús polgárias barczí lettekben nyilvánítja, hogy Eurdpa 
legfontosabb érdekeinek védőivé Európának hallgató közvéleménye 
áltaU nem keresve s úgyszólván akaratja ellenére, ö és nagyobb test
vére , szinte csak kelten [esznek; — ismétlem: mikor egy nemzet egy 
új földön, ily rendeltetéssel, oly nagy munkák között, ritkán bé
kében, többnyire harczban egyezrednél továbbél, bizony ez élet 
változó történeteiben lehetlen nagyérdekti eseményeknek, az ember 
egész figyelmét lekötő történet-pontoknak, olykor gyászos és vér-
fagylaltí , máskor magasztos és lélekemelő — mindkét esetben ta
nulságos jeleneteknek elő nem fordulni. Valamint lehetlen az i s : 
hogy e munkák ós küzdelmek, ez áldozatok és szenvedések, e nép-
fajnak saját bel- és külviszonynival, jó és balszerencséjéveli örö
kös tusai az ö saját és közvetve az emberiség fejlődésére befolyás
sal ne lettek volna. 

""^y És Erdélynek t ö r t é n e t e e g é s z ö s z s z o f ü g g é s b e n 
i á e g s i n c s m e g í r v a m a i n a p i g . 

Miért? számlalaii okai közül hadd mondjak el egyel-ketlöt. 
Mert eleitől fogva hiányzott országszerkezetében az e g y s é g : 

magyarok, székelyek, szászok—• egy politikai test, két szív és 
lélek valánk. 

Mert nem volt meg államélelébcn a folytonosság: hol kiegé
szítő részeknek, hol önálló országnak, hol isméi viszszakcblezett 
tartománynak nevezte lénk, s tettleg néha Lölihek, néha kevesebbek 
valánk— történeteink folyama olykor a Magyarországéba ömlék, g 
amallúl egészen elnyeleték; máskor azzal párhuzamban halad, de 
csak másodranguság alakjában tűnik fel. 

Mert Erdély külön népei között ha bár az alkotmány betűiben 
s tán a külélelben is egy-két század alatt némi egybehangzás volt 
i s : benső, igazi, minden körülmények közt megmaradó érzelem- ég 
érdekazon3ág,valamint egy közös hazai vagy üllamczélban sőt bárcsak 
tudományos igyekezeteikben minden tartalék nélküli teljes ÖSZSZD- T 

tartás eddigelÖ még nem volt. Ezt nem é n , ezt a történet mondjs. 
Volt székelyföld, magyarföld, szászföld — az alkotmány ezekéi 
ismerle el az állam tevörészeiül — s ebez képest írták meg minde
niknek eredetét és bésKármazását, földiralál és történeteit, tarto
mányi törvényét ég külön helyhatósági—muncipalis— szabályait: 
Benkö, Bárányi, Székely Mihály, Lakatos sat. a székelyekét, Schlö-
tzer , Seiwert, Edcr, smáaoka szászokét, testvérhazánk történetírói 
a magyarokét. Igen. Három föld volt és csak egy ország, egy or
szág és három külön fajú nép , három allíotványos nemzet és négy 
különböző népfelekeaet—s bizonyos tekintetben mindeniknek külön 
lürténetc. A székely csak hegyeit bálványozta,—csak olt tud megél
ni ma is. A szász csak a Bucsesd és Szuruly, a fogaragi és szász
sebes! havasok által körűlszegott földet tartotta hazájának. A ma
gyar — honnan elszakadott — a nagy testvérországra támaszkodott. 
Nem nehéz-é itt, e szaggatottságban, öszszetarló, benső, egy-szivli 
szereletét várni a hazának? Nem bajüs-é a közös, vállvetett mun
kásság, egységes cselekedet s az érdekeknek egy pontban találko
zása, hol annyi a fő és szív s annak a hány, annyifelé dobogása? 
Hogy lett volna képes egyik vagy másik faj, közjavát munkálni a 
közhazának okkor, midőn felülelél diribre-darabra így elszaggatták? 
Hogy jutott volna ideje vagy iött volna kedve valakinek megírni e 
sok ktilön és gyakran ellenléles érdekű elem köztörténeteit, midőn 
a részekével vagy a köznek maga érdekébeni felhasználásával, oly
kor pedig éppen elnyomásával volt elfoglalva mindenik nemzet? 

Egymás okaannak, bogymíseniegy, semmás téren,tehát a lör-
ténctirodalrain is többel és egyebet nem tevénk, mint a mit téliünk, 
hazánk félenfekvésében, politikai öszszeköttetéseiben rejlik. Mikor 
a magyar koronával szorosb kapcsolalban valánk az e l v á l á s e l ő t t 
és V i sz s z a k e b l e z é s u t á n , úgymondván az állam véglagjai 
valánk: kéz és láb, szem és fül. Pedig mennyi viszontagságnak 
vannak e részek még az emberi testben is kitéve: a nap heve és 
fagy, bénaság és vágás, könnyen sebhetüség és nehéz gyógyulás, 
késő odajulása a vérnek, kevés szívmeleg, sokszor idő utáni se
g é l y — és mégis roppant kötelesség, nagy és sok munka és fárad
ság a lest nemesh részeiért — ezek mind osztályrészei az államteat 
•^•^gl^gjainak. És pedig mi azok valánk. 

Mikor önálló ország voltunk, nyúgodtak-é valaha őseink fegy-

i 
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vcrei? A két Zápolya, aBáthorlak, Bocskai, Bethlen, két Rákó
czi, 1. ApaíFí alalt nem karddal vívták-é ki: hogy urak legyenek sa
ját Iiázoknál s független intézői sorsuknak? És a midőn kirülröl biz
tosítva voltak, nem kellett-é mindig a parányi államot alkotó nép-
fajok külOn érdekei irányában Őrszemmel és védáIIapóiban lenni, hogy 
a kik bazíinkra viigytuk, ez vagy amaz szomszéd tartományból párE-
viszíilynak tüzét ne vessék egyik vagy másik hatalmasabb fÖúr 
nagyravágyó lelkébe, mely által azután az alig öszszeálloll egész 
államépület lángba boruljon? De egyébként is van abban a számki
csinységben, mint éppen az egyéniben olyan viszsza és letartó, 
olyan bénító valami, mi az önérzetet kimondhatianul nyomasztja, 
a szellemet éá tellcröt elöli, a lelkesedést—e majd minden nagy lett 
szülőjét— nomzeteknól ügy mint egyeseknél elfojtja, nagyobb czé-
lok után küz.deni nem engedi. Tíz és száz, ezer és millió! Csak mint 
puszla szám is tekintélyesebb egyik mint másik. Ila pedig a tárgyak
kal együtt gondoljuk, miket képviselnek, már ekkor éppen óriási
vá nö egyik, míg a másik alig feiismerbclövé törpül. Mint egy nagy 
folyam, mély és halk morajjal, fejedelmi nyugodtsággal voniil el a 
meazsze kiterjedt rónán^ mint egy százados életű erdőrengeteg, 
némán is parancsoló csendben terül ki elláthatlan szirtgerinc/.eken: 
olyan egy nagy egységes népű ország az a millió meg millió lakó
ival. A kicsin ellenben, bár mily szép, bár mint meg van áldva 
a természettől — kivált egység nélkül — olyan, mint egy sokfelé 
ágazó árva csermely, mely a völgy simáján nyomtalanul enyészik 
e l ; olyan mint bérezek élén magánosan álló facsoportok, miket a 
szélvész addig csapkod, a villám addig sújt, mig utoljára gyökeres
től kidülcdezuek. Amazok már magokban nagycík, mig ezek tette
ik által is oly ritkán lehetnek nagyokká! Amazok czéluk, közpon
tok: ezek eszközök, mások körül forgó planéták. Amazok magok 
törnek ülat számukra, ünolkotla pályakörben mozognak; ezek
nek mások Jelölik ki az ösvényt, idegen politika járszalagán vitet
nek. Amazok magok teremtik sorsukat, ezek játéklapták a világvég-
zel, a sors kezében. Belgium és Schvreiz nem gyöngilik ez igazsá
gokat, laint egy-két fa erdőt, néhány fecske tavaszt nem csinál. 

lis mégis mind e ziláltság és érdekkülönség, mind e boszszas 
alárendeltség s rövid ideig torttí önállás, mind e külharczok és bel
viszály mellett Í9 meg vaunak ez ország lakóinak s köztük fajunknak 
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élményekben gazdag múltja, közfigyelmet érdemlő történetei, s a-
zok idüszcrénti följegyzése!: de t ö r t é n e t e e g y ö s z s z e f ü g -
gő e g é s z b e n , r e n d s z e r e s e n s — után t e s z e m — - a t ö r 
t é n e t í r á s m a i f e j l e t t s é g e s z e r é n t m e g í r v a m é g s incg . 

Magyarország szerencsésebb volt eleitől fogva. Szélesen kiter
jedt, egységes állam volt ö mindig. Nagyszámú magyarsága egy paran-
CBolóan-szép tömör testet képezett, egy szívvel-lélekkel, egy ér
zeltel és törekvéssel, egy múlttal ós jövővel. Fiai között jókor la-
lálkozának férliak, kik a közös hon dicsőségét szívölíon hordozák, 
kik a nemzeti öntudat élesztését, a hazai emlékek fentartását köte-
lességöknek hitték, s a kik ahozképest a hazai történcleket a leg
első időkön kezdve koronként följegyezték. így az elsÖ korszakét: 
Béla király névtelen jegyzője, Kéza, Tlióróczi, Boníin, Istvánffy 
és más krónikások; a másodikét Timon, Katona, Pray , Pálma, En-
ge l , Fessler, Felhő, Budai, Péczeli. Szintén találkoztak mások, 
kik a történelmi kútfőket és adatokat a konventek és káptalanok, a 
bécsindvari és budai országos levéltúr, esztergomi érsekség és e-
gyelemi könyvtárak rejthelyeiből, sőt magánosoktól is öszszegynj-
tölték, s részint nyomtatva kiadták, részint kéziratul hazafiúi áldo
zatként, vagy mérsékelt áron, a Nemzeti Múzeumba és más biztos 
helyekre közhasználat végett leiették; így: Bongarsius , Bél , Ben
czúr, Wagner, Cornidcs, Schwandtner, Jankovich, Hevenesi, 
Kaprinaí, Kollár, Fejér, Kovacbich. llorvátb, Eder , Czech, a 
Kassai Aluzcum, Tudományos Gyűjtemény, Tudománytár, Árpádia 
s több r kon é v - é s havi íratok szerkesztői. 3ii>' ' í i ' '̂ itî  .i:í1i/(i^,-

Ily nagyszámú adatgyűjtő és luítföhuvárló, valamint a rend
szeres alkotásban úlat törő férfiak elődolgozalai ntán, sikerülhetett 
Jászainak és gr. Telekinek két nevezetes korszak eseményeit, Hor-
váthnak és Szalaynak Magyarország egyetemes történetéi megírni, 
és pedig oly nagy tömegével ós kritikai vúlasztékosságával az ada
toknak, oly szilárd megállapításával sok ingatag, megigazitásával 
nem egy elferdített történeti pontnak, s átaláhan oly világos , hü és 
biztos ecsetelésével a különböző koroknak és viszonyoknak, hogy 
müveik által a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s r ég i i s k o Iáját nem csak 
befejezettnek de megkoronázottnak is méltán Ickintbelni. 

És most jő az új i s k o l a , mint a bamváhól kikeli plioenix, 
mint vidám tekintetű féríi, az élet eleven színében, tiszta önérzet-



lel, a jóbani hit és önerő egész teljével, elválasztott muntaterén lö-
kéletes-tájékozottan, halkan s kimért léptekkel emelkedve föl a kö-
zelniúU gyiSszromjaibtíl, föllelkesülve és lelkesítve, új jelszóval, \ij 
tanokkal, egészen nemzeti és önálló történeti felfogiissal. 

Ilnlljuk e Jelszót és értsük meg-: „Mit erőszakkal nem, csönd
ben és halkan munkálva végbevíhelni."*) 

Halljuk e tanokat és írjuk lelkünkbe; „A nemzet nyelvében él 
, .— tandja ez iskola — nyelve az irodalomban és irodalom óllal 
„virátrzik. Ezt ápolni, nemzeti léte fö palládiumaként tekinleni eli-
„degenithellen joga, de legszentebb kolelcsscge is minden hazalí-
„nak A nemzeti élet egyik fö forrása a leélt Idők emlékezete, 
„melyet a lörténetirodalom őriz meg. . . . Minél gazdagabb valamely 
„nemzetnek múltja, annál gazdagabb jövendőt várhat: ha múltját 
„meg nem tagadja, s azzal mi abban mag és csira van, jövendőjét 
„termé ken yilni ér t i . . . . Minden nemzetnek saját fiai lehelnek arról 
11—tanítja ez iskola — hogy múltja ne hasonlítson temetőhöz, 
„melyben nagyobb kisebb, magasabb alacsonyabb sírok egymásu-
„tán következnek:; hanem hasonlítson inkább magasztos épülethez, 
„melynek küszöbén belől a nemzet szelleme más-más idomban szól 
ií^gy^n a nézőhöz, de ha szíve jól van alkotva, mégis miudigóbi-
„laltal tölti e l — Ne álljon a történet — tanítja ez iskola — csu-
„pán hadi, vallási ós politikai tények száraz halmazából, hanem 
„legyen hű tükre a múltnak, legyen tiszteletes emlékkönyve a leélt 
„napoknak; hogy midőn lapjait a hon bármely fia vagy loúnya fel-
„nyitja, saját eleven színében lássa szemei elébe tüntetve a rajzolt 
„kort fény-és árnyolduíival együtt . . . Hazai történetünk tökétyes-
„bültének — mondja tovább ez iskola —föllélele a kútfők szorgal-
„mas gyűjtése, kritikai tanulmányozása és feldolgozása. Ez az út, 
„melyen haladnunk kell. Viszszamenni a múltba, hol bőséges anya-
„gát találjuk a használatlanul heverő szellemi lúncsnek, s azt 
,,újra forgásba hozni annyi, mint a föld gyomrában levő aranyér-
„czet pénzzé veretve kamatozó közvagyonná tenni. Számtalan lör-
„téneti anyag van még ismeretlenül aknák fenekén; mind untalan 
.,le kell oda szállnunk, hogy nemzeti történeteink díszes szenlegy-
„házát egykor hozzánk méltó nagyszerűségben felépíthessük.... 

*) Peragit Iranquilla potestas 
Uuod viülcnla nojuit, 'f' - i'i-'* ' Claud. ' 
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„Munkásság minden irányban s a történeti emlékekben élő nemzeti 
„öntudat ápolása s erősítése—ez e kor fiainak legfontosb feladata.*)" 

Ks e tanok hirdetői azon, a haza köztiszteletét érdemlő férfiak, 
kiknek az „Új M a g y a r M ú z e u m ,*•' „ N e m z e t i K ö n y v t á r új 
fo lyama , '* „ T ö r t é n e l m i - és O k m á n y t á r " , az „ A n a l e c t a 
H u n g a r i c á " - k é s „ M a g y a T E m l é k í r ú k " — t e h á t ü t r ö v i d é v a l a t l 
hat, részint folyamatba indult, részint szerkesztés és sajtó alatti 
történelmi vállalat köszöni léteiét; és a kiknek biztos önlájékozott-
sággal, czélnak és eszközöknek határozott ismeretével kezdett és 
folytatott ligyekezeteik , mind történeti kútfőink nyomozását és ta
nulmányozását, mind magát a részletes és egyetemes történetírást 
egy-két tízed alatt oda emelhetik , hol az más müveit nemzeteknél 
áll, 9 fajunk politikai, társadalmi és tudományos életére s fejlődé
sére kétségkívül a Icgjótékonyabb hatást gyakorlandja. J^H- • 

Nézzük már most a mi erdélyi történetirodalmnnk múltját. 
Mit tevének eldödink őskori történeteink érdekében? Valá-

nak-é bár a magyar királyok idejében krónikásaink, kik a székely 
nemzet Attila korabeli állapoliról s az azt követett háromszáz egy
néhány év alatti eseményekről, a magyarok Árpád alatti bejövetelé
ig, csak töredékekel is írásban fenhagytak volna? S ha igen, hol 
vannak azok? Avar, tatár, Ibrök, bajdn, rácz, bolon és német a 
még Isten tudja mennyi mindenféle dúlás elpuszlitá. Anonymus, Ké-
za s utánok Thúroczy sőt későbbiek is emlitnek egy-két körülményt, 
fentartottak némely ösbagyományokat; a byzánczi íróknál is van
nak vonatkozások ama korszakra; a székelyek között uz Opour áldozó
pohara, a Bálványosvárróli pogány-bitrege, a bún belük és rovással! 
írásmód, a Csaba székelyföldön megvonulása, Rékáról, Bond és 
Kadjcba vezérekről szóló hagyományok ma is fenvannak. De mind
ezek csak töredékek, apró darabjai egy rombadült nagy és távol 
múltnak, melynek lehetőségig öszszefüggő és a kritika világánál 
bár félig-meddig megállhato képét valahára öszszeállitni ideje len
ne! Ez érdekben eddig sokat tett Benkő „ M i l k o v i a " ; „ T r a n s 
s y l v a n i a " és „A s z é k e l y n e m z e t k é p e " czímü müveivel, 
valamint Kállayis „A s z é k e l y no m z e t r o l i é r t e k e zésé-"vel . 
••; Következik az Árpád- és vegyes házbóli királyok korszaka. Mit 

*) l̂ Ij Magyar Múzeum 1651—52. I. köl. - í f 
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tevéneli őseink e, sokhelviszály és kütliáboru mellett is nagy és di
cső századok emlőkéinek fentarlósára? üszszegyiíjlotlék-é az ada
tokat, füljcf^yezíék-i3 az eseményeket? Nem. E korbiil sincs még 
csak eg^' kröDikünk, méjr csak esy történelmi gyűjteményünk is , 
ha mindkettőnek nem nevezzük Hellai compilatioját s még egy-két 
hasonlíít. Az líjonnan vitatás alá jött s z é k e l y k r ó n i k a is későbbi 
időkből viilú, E boszszu korszak alatti tíirténetludományunk — ha 
Eder, Felmer torténetlraláliozi nagybecsű adalékait kiveszsaiik—• 
abból áll, hogy tudjuk: miként Erdély Magyarországnak kiegészítő, 
kapcsolt-része volt; liogy részint királyi vérből származott bereze
gek, részint vezérek—vajdák igazgatták; bogy a vajdíi itthon rész
letes országgyűléseket tartott, sőt a magyororszógi gyűlésen is a 
püspökkel, székely ispánnal, egy-két szász királybiröval jelen volt; 
hogy az erdélyiek a magyar királynak kisebb nagyobb öszveg pénz
ökör- és lerményadót fizettek; hogy a királyt bizonyos számii hadi 
néppel táborba követték; végre liogy a székelyek Cserhalonmái 
László melled a kunok, a magyarok Esküllönél Geln ellen, Szent-
Imrénél, a Kenyérmezőn és még egy pár helyen a törökkel szem
ben vitézül barczollak. Ezeket s még egy-két nevezelesb eseményt 
látunk Erdély ölszázadospolililtai életéből—azt is jobbadán magyaror
szági történetírók által—följegyezve. Voltak: hazánk,alkotványunk, 
harczaink, s olykor egy békés és munkiis polgári élet számtalan 
müvei, volt társas köz-és helyhatósági külön életünk, s mégsem 
voltak évrajzaink, még sincs kimerítően m e g í r t t ö r t é n e t ü n k ! 

Nézzük Erdély iiiggetlen állaraéleli korszakát a magyar királyi 
korooátóli elválás után, és az avvall viszont egyesülés, szenvedés-
és tettekben egyformán dús századait a közelebb múltnak végéig. 
Itt már a mint a lús állam az európai nemzetcsaládok között önálló 
helyet foglala, politikai életét finczélu pályakörhen kezdé folytatni, 
3 hivatva sőt kényszeritve volt béke és barcz idején nagyobb mér
vű életnyilatkozatokat adni: azonképpen kezdették eldődink a tudo
mány 3 főként hazai történelek parlag mezejét mívclés alá venni. A 
nemzet minden erezetében fölbuzdiílt a vér, a közélet megelevenült, 
derék nemzeti iskolák támadnak, hazánkfiai seregestül látogatják a 
külföldi egyetemeket. A kard folyvást csörög, de a szabadság és 
ész világossága Erdély felett is terjedez. Való, hogy az idők szü
lik az embereket és történetet, de a törlénetak dicsőítik meg a kort. 

I 

Ez időkből már mi is bírunk elég érdekes és tanulságos emlék- és 
koriratokat: a két Bethlen, Somogj'i, Schcsuens, Ilancr, Milcs, 
Böjthi, Szalárdi, Kemény- és másoktól; valamint még eddig kia
datlanokat: Urntus, Szamosközi, Mikó, a két Euyedi, Laskai, Bor
sos és Nagy-Szabó, Ilaller Gábor, Rozsnyai-és még több kisebbe
ket másoktól; mik eddigelé legteljesebben vannak följegyezve a 
pbilohistorok munkái 1. kötetében,*} sokakkal bővítve az Üj Magyar 
Múzeum 1853 és 1854 évi júniusi füzeteiben. E kor férfiainak n tör
ténettudomány érdekében tett hasznos fáradozásai közé kell számit-
nunk még az erdélyi Approbatalis, és csak kézú'atban levő lörvény-
czikkeket is, mint a melyek eredetijei minden más kútfők és adatok fe
lett a legszigorúbb bírálat és pragmalismus igényeit is kiállani képe
sek. Nem lebet azonban eléggé fájlalnunk,hogye nevezetes kor sok 
becses emlékei részint az akkori hadjáratok folytán Fejérvár, Enyed, 
Kolozsvár, és a fejedelmi családok által lakolt kastélyok gyakori 
feldúlása és égetése alkalmával, részint az erre következett s a múlt 
emlékeinek írtó-hadat izent korszak kegyetlensége miatt semmivé 
lettek, így: Brulus és Szamosközi történeteiknek tetemes része, Beth
len Farkasénak eredeti kézirata s a keresdi első kiadás példányainak 
nagy része, és sok más kisebhszerü adatok, eredeti törvényczik-
kek, békekötések, fejedelmi jegyzökönyvek, kütudvari levelezé
sek sal. 

E munkás szellem, a hazai történetek iránti im e fogékonyság 
s emlékeink Fentarlási Ösztöne az Erdélyre nézve vérben leáldozó 
XVII. század végétől kezdve szinte egy századig elfojlottnak, kia
ludtnak—megbaltnak látszott. Tököli és Rákóczi kísérletei, Zrínyi 
^3 Frangepán merényeiknek erkölcsi nyomása béárnyalák, elsötétí
tek e kis hon polgári és tudományos egét. A nemzet cselekvési köre 
szűkebbre szabatott, szeliemi munkássága megcsökkent; közéleté
ben nem hiányzottak nagynak nevezett teltek, de nem, nagy szen
vedések is. És honfiaink ezeket nem jegyezhették föl, amazokat 
nem kívánták följegyezni. E korból már csak Cserei, Bethlen Mik
lós, Apor Féter emlékiratait, Was György, Vízaknai Bereczk és 
Bánffy Farkas rövid naplóikat bírjuk egy-két más latin és német szö
vegű töredékkel. ,. m 'ir^jani -n-irihi^n t n'i/t.íi ••. ,!-i.ítc> (T-rjiiff 

, • tlíUí r .; j iti U ;I-J^ÍJ-(JMJE', 
*) Kijött Nagy-Szebenben 1796. — 8. r. tíw>- • i '*j->iu3!y.p. ÍIÜJÍÍO) 
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A XVin. század ulölsö két tizedében ismét ráfuvall a kor lelke 
eleven-halotti léibe sülycdt s nagy testvérétől elszigetelt nemze
tünkre: varázsereje átjárja a hazát, s munkára ébreszti karját és 
eszét minden jóknak. Üj élet, kettőzött munkásság az iskolákban, 
megyeházak- és társadalomban. Közéletünk megelevenül. Kivált a 
történettudumánynak üj korszaka látszik kezdődni. E térre látjuk 
gyülekezni a hazai legjobb erőket. Ekkor áll elő Bod Péter, Benkö, 
Schlötzer, Eder, Felmer, Aranka; ekkor alapúi a „Siebenbürger 
Quortalschrift és Sieb.Bote" a gzás/.ok közölt, a „Nyelv- és Tör-
ténetmivelö Társaság" a magyaruknál; ekkorlajstromozza az Erdély 
történeteire nézve nevét és emlékét őrükre niegdicsüitett Benhő 
a m a g y a r s c r i p tor oká t , nemzeti nyelvünkön kiadni szándckoz-
ván.—Nyugodj csendesen, álmodd a dicsőséges halhatatlanság 
álmát jó öreg, lo igénytelen egyszerű falosi pap! Mi mélyen és 
erősen megvolt gyökerezve a te szívedben e szegény hazzának sze
relete: mennyit futál-fáradál, mily sokat gyűjtöttél, virasztollál; 
mennyi szépet és jót gondolái és vivél le ki történeteinek fentar-
tására. A ki a sir mellett—melyben te alszol—elmegy, mily kevés 
tudja : mi nemes porokai őriznek annak hantjai! Mily igényleien fér
fiba volt leiéve e hazának oly nagy szereiele, a székely- magyar
név becsületéért oly sokat tett nemes lélek! Legyen áldott a te ne
ved mitőlünk, mint sikeráldot'lak voltak nemes törekvéseid. Éke
sítse babér, a mai és jövő nemzedékek méltánylási- és hálababéra 
dicsőült emlékedet! . . . 

De menjünk tovább e kor történelírodalmi igyekezetei vázo
lásában. Ekkor kezdek megalapítni gr. Batthyáni Ignácz püspök, 
gr. Teleki Sámnel és b. Bruckenlhal Sámuel neveiket viselő Mn-
zeum-szerfl derék könyvtáraikat — mikből vajha a közhaza szá
mára egy „Országos Muzeumot" állítottak volna! — gyűjtögetni 
kezdvén mindenik a hazai történetekből a még fenlévö emlékeket, 
régi pénzeket, irományokat, könyv-, kép- és fegyverdurabokat, ás
vány-és egyéb ritkaságokut a szerént, a mint hajlamaik, egy vagy 
más iránli előszeretetük sugalta s az alkalom segítette. A fejérvári 
országos levéltár történeti adatai a Batthyáni-könyvlárba szállítatlak, 
ugyan ennek számára vételének meg később a Dobói S z é k e l y 
S á m u e l , F a n c s a l i D á n i e l és más kézügybenesö tudományos 
férfiak gyűjteményei; gróf Teleki kiváil a magyar családoknál szer-
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te-szélyel heverő történelmi ritkaságokat, báró Brnckenthal a fajro
konai között és Bécsben feltalálhalókat öszpoptosílá. 

Azonban e tömérdek igyekezetnek és buzgő akaratnak, a tör
ténettudomány iránti figyelem és rokonszenv ez átalános föléhre-
désének, kivált a történetírást illelőleg •— fájdalom! — az eredmény 
még sem felelt meg. A phílohistorok társulata az Erdély történetei
hez szükséges külfőlíröl egy—azon korban csaknem teljesnek mond
ható—lajstromot készített, sok itt-ott szétszórtan lappangott adatot 
öszszegyüjlöU, néhánynak hollétét kifürkészte, Schcsaens és So
mogyi XVI. századbeli történeteik fele-fele részét, és saját munkái
nak I. kötetét kiadta; Benkö, Bethlen Farkas törtéaeteinek két utol
só kötelét, Eder—lörténetnyoraozóink legerösbíke —pedigFelmer 
erdélyi történetekről írl tulszáraz kézi-kÖnyvét feles tanúlságleljcs 
jegyzetekkel bővítve kinyomatta; a „Provínzial-Blaclter'^ czimü, tör-
téneleinkkcl is foglalkozott német időszaki írat alapítatott; Kerekes 
Ábel „ H i s t ó r i a i da rabok é s f o r g á c s ó k " czímü gyűjteményt 
szerkesztett; álalában a hazafiak nagy részénél a hazai történetek 
iránli szeretet fölébredett. De E r d é l y t ö r t é n e t e m é g i s m e g 
í r a t l a n marad t . Sőt a Nyelv-mivelö Társaságnak e század másod 
tízedében megszűnésével tudományos egünk újra elborult, m u n k á s 
n é l k ü l s n a g y r é s z b e n v e t e t l e n m a r a d t a c s a k i m é n t 
f e l s z á n t o t t t ö r t é n e l m i mező . S pedig a szívek úgy el valának 
készülve a hazai emlékek örökítésére, az elmék úgy megérve a tör
ténet lanálságainak befogadására, mint tán soha nem azelőtt. És jött 
a negyven éves béke, melynek áldott nyugalma a mi történeti fej
lődésünknek legáldatlanabb korsíaka, a hazai történelek szere
tetének fügylalülülo,kC]!zelLctlen tétlenségbe, szinte halálos álomba 
szenderílő mákonyítala volt. A magyar kritikai lorlénelírás alkotója, 
Katona szerént: „á r n y a k n a k kÖz e p e t t e j aránk."• 

A folyó század második negyedéhen ismét felgyúladt Erdély
ben a históriai szeílcni tüze; melynek fénye és lobogása alatt mind 
a történetírás , mind a kütfönyomozás érdekében szászok cs magya
rok részéről egyformán, az eddigieknél ha nem is nagyobbszerü, de' 
Ián biztosabb és czélravezetÖhb lépések lőnek téve. E korszakban 
szüleiének ScbuUer, Neugeboren, Schnell és Székely Sándor isko
lai használaliíi ugyan, de az eddigieknél több részletességgel s a 
törlénettadományi czélnak inkább megfelelöleg készült rendszeres 
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műyeik — részint a száéz netűzöt, részint Erdély egyetemes törté
neteit tárgyalók. E korszakra esik grdf Bethlen Imréűek dicséretes 
de nem valósulhatott terve, egy M a g y a r Kl io czím alatti törté
nelmi gyűjteménynek részvények alapjún havanként kiadása iránt. 
Ekkor adá ki S o m o g y i A m b r u s t ö r t é n e t e i U-ik kötetét Be-
nigni, Schnller E r d é l y m ú l t j á t é s j e l e n é t i s m e r t e t ő T á r á t , 
Kurz egy másik h a s o n I ö i r á n y ú h a v i i r a t á t , Trausch: C h r o -
n ic on F u c h s i o - L i i p i n o-O 1 ta r d inum czimü korirati adatait, gr. 
Kemény József és nagyajtai Kovács István E r d é l y o r szág T ö r t é 
n e t e i T á r a t , ugyan gr. Kemény a Deu t sche Fundgr i i ben czimö 
történetgyíijteményt; ekkor alapítja Szilágyi Ferencz a K l iót , H on 
és K ü l f ö l d czimü folyóiratot, Méhes Sámuel a N e m z e t i T á r 
s a l k o d ó t ; végre a szász Uonismereti Egylet a Schuller-kezdelto 
h a z a i t ö r t é n e t i s m e r e t e k t á r á t . Ezek és még más, itt a 
tér szűke miatt nem érinthetett törekvések a hazai történetek műve
lésének új lendületet adtak; számos napló, kisebb nagyobb müvek, 
régi szózadokbeli hely- és koríratok, egy-két scriptor kiadását, feles 
ismeretlen adat napfényre jutását, nem egy homályos törEéneti kérdés 
felvilágosítását, sőt egy-két korszak, jelesen a Zápolya és Bátho-
riak kora adatainak vaíöban alapos, sokoldalú sót kimerítő öszsze-
állitását idézték elö. *} D e E r d é l y e g y e t e m e s t ö r t é n e t e i 
n e k bár o l y f o r m a m o d o r b a n é s t e r j e d e l e m b e n m e g 
í r á s á t , mint v a n a M a g y a r o r s z á g é P é c z e l i é s I I o r v á l l i 
á l t a l m e g í r v a , m é g s em e r e d m é n y e z t e . 

És most az új idÖk bekövetkezte után, midőn a haza közdol
gainak intézésétől viszszavonúlva, egész munkásságunk s minden 
hatásunk, egyedül családi és szükreszabott társas köreinkre terjed: 
mit tevénk mi erdélyi magyarokúi akár saját nemesb ösztöneinkből— 
melyek közt elsőnek kell lenni a haza munkás szeretetének s a múltak 
emlékei tiszteletben tartásának — akár a testvérhon nagyszerű pél
dáját látva, mit tevénk mi — kérdem — hazai történeteinkért, mit 
Magyarország e tekintetben! valóban méhszorgalmával, s az an
nak nyomán már eddig is elöúllitott űdvös eredményekkel szem
be áUíthatnánk? Mi, amint az elmúlt időnek és férfiainak munkáit 

•) Lásd főként Erdélyország Történelei Tárát 1839—1844. L II. kötet. 
Deulscke Fundgruben 1839—1840.1. II. kötet. sat. saí-
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nézve, a testvérhonnál hátrább állunk, úgy jelenben is som a kótfö-
gyüjtés, sem a történetírás terén olyasmit felmutatni nem tudunk, mi 
ez utolsó tekintetben a Szalay, Teleki g más jelesek müveivel, az 
elsőt illetőleg az A k a d é m i a , T o l d y , K a z i n c z y és a T i z e n -
h a t o k v á l l a l a t á v a l , meg a szász H o n i s m e r e t i e g y l e t új 
folyamu Tárával, s — hlr szerént már sajtó alatt levő — Árpád-
házi korszakról szerkesztett Okmánytárával — Diplomatariumával 
— versenyezhetne!... A Honismereti egylet folytatja hasznos műkö
dését, s füzetei a hazai történetekhez sok érdekes adalékot nyújt-
nak. Gr. Kemény az utolsó időkben az Üj Magyar Múzeum füzeteiben 
érdekes és mély avatottsággal irt czíkkeket közlött. Valamint hasz
nos szolgálatokat tett történetírodalmunknak tanár V a s s J ó z s e f 
is a gr. Kemény történeti gyűjteménye, a philohistorok kutatásainak 
némely eredményei, és az Aranka-féle gyűjtemény ismertetésével, 
sat. leghasznosbat még is az Ujabb Nemzeti Könyvtár derék kiadói; 
S z a l á r d i és C s e r e i XVII. XVHI. századbeli két legjelesebb 
emlékírónk művének díszes kiadása által. De hogy Erdély fialnak a 
magyar nemzet múltj a s egyetemes történeteinek, valamint az azokra 
Yonatkoző minden kutföadatoknak egykor egész terjedelemben osz-
szeállithatása s megalkotása fáradalmaiban úgy, mint dicsőségében 
e s a k a k k o r a jutaléka legyen, mint amennyit legeslegújabb időbeli 
igyekezeteinkkel tevénk és kiérdemlénk, attól —remélem — meg
őriz minket hazánk jóltevö nemtője, biztosít ellenkezőjéről Erdély 
űainak ismert hazaszeretete. 

A legújabb idők, íme ránk erdélyiekre nézve valóban nem igen 
kedvezőt mutató korrajzának részint ellensúlyozása-, részint kike-
rekítésére, két igen fontos körülmény nyilt fölemlítését látom szük
ségesnek; egyfelől azért, hogy a csendben és elvonulva munkáló 
nemes hazafiság érdemeit kicsínyleni vagy mellőzni ne láttassam , 
másfelől, hog^'ez által az Erdély történetírása iránti,itt-ott tán sö
tétnek látszó rajzaim által aggodalomba ejtett kedélyeket megnyug
tassam. Ám mert az elfogultság akár a hazai mellett, akár annak 
ellenében, akár korszakok, akár személyek irányában egyformán 
káros. És nekem — ki éppen azon munkatérre lépek, melyen eddig-
elö annyi derekak, oly nehéz időkben dolgoztak, és a mely munkák 
ég eredmények fölött nekem czélom természetéből kifolyólag még is 
múlhatlanul szemlét kellé tartanom — nekem, mondom, az elfo-
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gúltság vagy kedvezőtlen ítélet, és éppen enfeleim irányában meg-
bocsiilhatlan Mba sőt vétek lenne. E nagy jelentőségű körülmények 
egyike az: hogy amint biztos forrásbtíl értesítve vagyoli, Erdély
nek egyik legrégibb és avatottabb történetbuvára,nagy-ajtai Kovács 
István barátom, sikeres nyomozódásait Erdély s különösön a székely 
nemzet történetei körül, csendben bár és a világ zajátöl elvonulva, a 
legifjabb időkben sem hagyta félben, sÖt mai nap is Tolytatja, s egy 
nagyobb terjedelmű történelmi mii megalkotásán fáradozik; melyben 
egy századnegyedet megbaladö s mindig bírálatosaa űzött tanul
mányainak kélségkivül nagybecsű kincseit veendi a rá várakozó 
hon, főképpen pedig székely nemzetünknek benne helyheztetott régi 
bizalma. Minek végrehajthatására istentől erőt, saját haziaíiui lel
kesedésétől buzgalmat és kitartást, velem egyiill a félhaza esd. 
Másik az idvezült gr. Kemény József páratlan történelmi gyűjtemé
nyét illeti: melyben — a mint felöle személyes tudásom vau — Er
dély történeteihez a legszükségesebb kálfök, adatok, mindennemű 
emlékek és előkészül ertek oly egész teljben öszszeszerezvék, hogy 
—merem mondani—tán csak az alkotás hiányzik. Erdély történeté
nek e két hírneves mivelÖjét és munkását lehellen volt itt e helyen 
S éppen ily megvilágításban nem emlílncm akkor, midÖn hazámnak 
az alig múlE évek alatti történeti munkásságát rajzolom, s hogy a 
végeredmény ezek nélkül némileg kedvezőtlenül ütne ki, nyilván lá
tom. Igen, ok egy századnegyedet meghaladó időn át hü ápolöi 
valának Erdély történeteinek; gyűjteményeik annak alapköveit és 
fö-föoszlopait, falzatának nevezetes részét, tán kulcsait is bírják. S 
megjegyzem, hogy e becses kincsek nem megvetendő részének, 
—azenyedi vészromoltból fenmaradtaknak—egybeszerzése, éppen 
a legújabb időre esik. Igazság: hogy a koszora, mi Magyarországon 
az líj történeti iskola Öszszes tagjainak egyetemes küzmunkásságát 
illeti, Erdélyben ha nem sokak—nem egy ily erős és minden tisz
teletet érdemlő kis felekezet — legalább az amazok feladatát önként 
magokra vett s lígyszölván az öszszes nemzet helyett cselekvő bű 
munkások fejére tétessék. 

És e sokak előtt hoszszas, másoknak kevéssé érdekes, meg 
másolmak tán éppen unalmat okozó történetírodalmi rajzok után, 
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szükségesnék látom, hogy a magyar olvasökat álaíában, különösen 
pedig erdélyi bazámfiait az erdélyi történetírás és adalgyüjtés mai 
állapotára, s az általam ezennel éppen ennek érdekében megin
dított vállalatra figyelmeztessem. - f'ín. 

A ki tájékozásaimat ílgyelemmel kisérte, látni fogta, hogyEP-' 
délyben, miólta az mint Önálló, vagy mint a magyar királyi szent 
koronával kapcsolatos állam nagyobb jelentőséggel birt, találkoz
tak belátó és hazájokat szerető férfiak, kik a hazai történetek fon-t 
tosságának ügyszólván velők született tudatával bírtak, s azok iránt , 
benső szeretettel viseltettek: némelyek koruk eseményeit naplók- i 
kor- és emléltíratokban örökítvén, mások az adatokat gyűjtvén 
öszsze s tartván fenn az utókor számára. Egyedül a székelyek ős-
korabeli, valamint első királyaink alatti történeteinkről nincsenek--
belföldi egykorú adataink. De amaz az évezreden feljüli roppant idő-", 
szak rombolásaiban, ez ama történeti lényben találja megoldását: 
miként Erdély akkor vagy a három tengerre terjedt magyar biroda
lomhoz képest csekély jelentőségű tartományka volt, vagy legalább 
annak tekintetett. S hogy a történeti szellem közöltünki folytonos 
fönlétének és munkálkodásának daczára is,tÖrténeteink mind ez ideig 
meg nem írattak, a már emiitetteken kívül azon körülményben Í9 
van oka: mivel a haza alkotványos népeinek külön nemzeti jogai, 
sőt egykori egész alkotványunk történeti alapokon nyügován, az 
illető adatokat minden nemzet igyekezett vagy titokban tartani s 
meütŐl kevesebbeknek hozzáférhetővé tenni; vagy a mikor élt vele, 
értelmét Önrészére magyarázta, szóval: a történetet az önérdek 
szolgálójává tette. Most azonban megváltoztak az ídÖk, mások az 
országos és nemzetközi állapotok. Kégi jogok és alkotvány a tör
ténet tárgya lett — hel^ ökbe líj polgári és politikai viszonyok lép
tek. Dolgainkat a birodalmi kormány bölcsessége az egyenlőség 
elve szerént intézi. Semmi ok viszszálkodásra. Nincs mit irigyelnünk, 
nincs mit féltenünk egymástól. Nem létezik ok, miért jobbra-balra 
búznék ez vagy amaz törvényt, rendeletet, adomány-jogeuged-
vény- vagy szabadalom- levelet; nincs miért félnünk ez vagy amaz 
alkotványi kérdés constatírozásátói. 

• Meggyőződésemet fejezem ki, midőn azt mondom: hogy mi 
— azon nemzedék, melynek rokon- vagy ellenszenvei\el,cseiekvö-
vagy szenvedőleges részvéte mellett tortént meg hazánkon a k ö - , 
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zelebbi végzetteljes Táltozás — mi, kik a múlt ég jövő közötl egybe
kötő kapocsként állunk, kikben egy évezrednek hagyományos em
lékezetei s eg-y rövid jelennek nagy tapasztalatai központosulnak—-
mi , mondom, ha egyébbel nem i s , azzal félreismerhctlenül tar
tozunk, hogy múltunk lehctÖ há képét, vagy legalább hozzá az 
adatokat öszsz-e állítsuk, hogy azt vigasalalö vagy fájd tanúi
ság , drága vagy érdek nélküli örökség, gyümölcsöző vagy érték
telen kincs gyanánt a jövő nemzedéknek átadjuk. Igen, ez egygyel 
saját becsületünknek, őseink emlékének, a világtörténeteknek, 
magának a népek sorsát intéző örök hatalomnak tartozunk. 

Ilát vájjon az idők beszélő jelei , a politikai csillagzatok jóvá
hagyást vagy viszszatetszést mutatnak-é ebez? Éppen úgy tudom 
én, miűt a kik e kérdést hozzúm intézik, a történészet atyjának ama 
jósmondatát; r i t k á k a n é p e k é l e t é b e n a m a b o l d o g i d ő k , 
m i d ő n m i n d e n t é r e z n e d é s a m i t é r z e s z , ki raon d á n o d 
s z a b a d . Tudom ama mást, a lörlénelíró legelső törvényét i s : n e 
h o g y m e r j e n v a l a mi nem i g a z a t m o n d a n i , v a g y v a l a m i 
i g a z a i k i n e m m ondan i . De azt is felteszem, bogy derék Sza-
laynk és nagy Telekink is tudták ezeket, és még is egyik a legdicsőbb 
kornak, másik Magyarországnak történeteit írta meg. S én köxeljö-
Vüben csak arra vágynám: hogy lenne egy történetkönyvünk, mit 
gyermekeinknek kezökbe adjunk; lenne, miből múlt életünk lefo
lyását az ifjú nemzedéknek megtanithatnók. Tacitus- vagy Macau-
ley-szerü bölcselő történetét adni Erdélynek,mint gr. Kemény József 
monda az e r d é l y i t ö r t é n e t í r á s fe lö l i n y í l t va l lom^ása-
i b a n *) egy később kornak Icend feladata. Azonban az anyagot hoz
zá mindenhonnan felkeresni, s kéziratul vagy nyomtatva közforgal
mává tenni, sőt ügy a mint lehet öszsze is állítni—elsÖ és halaszt-
hatlan szükség, és e kornak s nekünk kiváltképpen kötelességünk. 

S miért éppen mostV és nekünk? 
E kérdés kettőre vonatkozhatik: a d a t g y ű j t é s r e ós t ö r 

t é n e t í r á s r a . 
Mi az e l s ő t illeti: erre legmeggyőzőbb felelet lenne Enyed 

romjaira s azok közt az ottani tanintézet, régi pénzek-ős irományok
ban gazdag könyvtárára, Bod Péter ég Benkö éj-napi fáradozása s 

*) Kurz: Magazin I. köt. 2 lap. 
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tudományos kutatásai eredményének: a S p e c i á l i s T r a n s s y l v a 
n i a , T h e s a u r u s A c t o r u m Comi t i a l ium, a Benkö által felszám
lált s részint eredetiben megvolt,részint kritikailag hiteles e r d é l y i 
s c r i p t o r o k elpusztult példányaira—mintáz erdélyi történetek fő-fő 
kútfejeinek ama romok között felismerhetlenül heverő poraira mu
tatni. Meggyőző erősségül szolgálna továbbá Gerendena gr. Kemény 
Sámuel nagy részben földúlt régi kézírat- és könyvtárának, a Krasz-
nán elpusztult Csere i - fé le gyűjteménynek, sőt az erdélyi birtoko
sok porrá telt udvaraik- s nagyobbára semmivé lelt könyv- és levél
tárainak felhozása. Lehetne felelni ama mindenki által ismert példa
beszéddel: mikép egyik idő ellensége a másnak, hegy néha egy 
kor a másiknak irtó-háborut izén, bogy elvharczoknúl, rendszerek 
változásánál a gyűlölet valódi tárgya — az ügyet vagy jogot kép
viselő elv—helyett azoknak írott emlékeit: könyvekel, okiratokat, 
faragványokat, pénzeket, szóval az elv képviselőit szokta az emberi 
boszszus indulat megsemmisítnl. És erre maga a történet ád bő tanúsá
got. Legelső nagy királyaink a régi magyar-pogány emlékeket rom-
bolák öszsze, IV. Béla idejében a mongolok, IL Lajos alatt a törö
kök a keresztyén vallásiakat, a Hussita-háboru a pápait, s a spanyol 
inquisitio és rákövetkezeti vallásos üldözések időszaka a reformált 
vallás tanait akarta kiirtani, az első franczia forradalom a nemes
ség kiváltságleveleit semmisítette meg sat. így lesz az idők során, 
a népek politikai életének huUámzási között egyik idő ellensége a 
másiknak. ^ 

A m á s o d i k r a nézve felelet gyanánt mutathatnék Oláh-és 
Bolgárországra, Moldovára; említhetnék többeket is, melyek szint
úgy országok, népeik régen élnek már Európában, van közöttük rend 
és bizonyos fokú társadalmi műveltség, a politikai élet és szeren
cse változásaiban is vehettek részt: és még sincs történetük, leg
alább ismeretesebb és nagyobbszerü nincs, mint a minők maguk je
lenben, és a minő jövendőre kilátásuk lehet. De az nekünk — úgy 
vélem — nem vigasztalás. SÖt én nehézleném, kis hazánkat s nem
zetünket, valamint a testvér népeket is ama tartományokkal hason
lítva látni. A mint a mi földünk, géniuszunk, polgári életünk ég po
litikai szerkezetünk a múltban azokétól mint ég a földtől különböző— 
úgy hiszem, jövő rendeltelésünk is egészen máS-í'^' ••S*-» 

'l Azonban vannak ama kérdésnek: hogy l. i. miért kell nekünk 
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hazánk lörlénelét élvögre öszszeáílilní igyekezni, miért az a^atoliat 
mentől elébb mindenhoiinan üszszegyfijteni s közkincacsc tenniV ko
moly oldalai is. 

A történetírás régen királyok trtínkövetkezése- és hadviselései
nek, a tömegből kiemelkedett, vitézségben kitűnő emberek üg^y-
nevezett bősök dicsőségének, az országok sorsát megváltoztató e-
geménycknek krónikái szárazsággal vagy a mese fölcziczomázott 
alakjában inkább, mint a tények kútfejének és indokainak alapos ki
jelölésével, gyönyörködtetésre snem lanitásra számított elbeszé
lése volt. 

Mai fogalmak szerént ellenben: a történet a multak tüköre,anem-
zetek eetteinek és mulasztásainak jegyzökönyve, a gondviselés által 
kezeikre bízott szellemi és anyagi kincsek — nemzeti géniusz és 
honföld — öszszegével mikénti gazdálkodásról vitt nagy számadás , 
bizonyítvány a múlt nagysága vagy lörpesége, a színtérről leszállt 
nemzedék életrevalósága vagy haszontalansága mellett, megnyug
tató vagy óvó tanúiság a jelen számára, önérzetnek és tetterőnek, 
bátorság-és nem csüggedésnek forrása, vigasztalásnak, jobb idŐk 
reményének, a népek halhatatlanságának záloga. Igen, a történet
írás a népeknek magukba szállása, oly nagy élet-számvetés, mely 
az egyeg történeti adatokból: a lefolyt élet minden részleteiről, pol
gári, katonai és vallásos, társadalmi és politikai eszközléseiről, ipara, 
művészete és tudományos fejlődéséről, helyesen vagy balul felfogott 
hazai és nemzetközi viszonyairól, önbüneink méltó következmé
nyei- vagy a balsors nem érdemlett csapásairól írt részletes kisebb 
napi jegyzésekből van öszszeállitva. Ily alaposan-részletes és lel
kiismeretes-igazán följegyzett adatokból készül aztána történél, me
lyet népek tanitójának, igazság tükör-képének, a politikai bűnök bün
tetésének és hazafiúi erények mogjutalmazásának mondanak, de a 
mit én é l e t k ö n y v é n e k nevezek. 

Azt hiszem, havaiakinek, bizonyára nekünk erdélyi csekély 
Számú magyaroknak kötelességünk a múltakról tanúsító emlékeket, 
most inkább mint valaha, gondosan s egész szorgalommal öszsze-
gyüjtögetnünk. Erdély történctírodalmát az utóísó négy század alatt 
négy nagy csapás érte: 1601 . Kálhori Zsigmond, Básta és Mihály 
vajda, 1603. Ráduly vajda, 1657—58. a tatárok miatt—és 1848-
ban. A mennyi és minő kínoséi fajunknak és főleg történetírodal-
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Hiúnknak ez években elvesztek, meghecsülni igazán, megsiratni 
méltán egyiránt nem lehet. Biztosítsuk hát a mi még fenn van. Te
gyük éghetlennó a tűznek, védetté a vandalismus ellenében Ne
künk lisztes múltunk van, és azt hagyományainkban bírjuk Min
den ködarab, melynek durvább vagy művésziebb vésetében Őseink 
emléke él; minden régi pénz, mely fejdelmeínk és hazánk egykori 
történeteiről szól: minden papírszelet, levél és okirat, mikben va
lamely korszak, harczi telt vagy békés polgári mű, nemzetünk nagy 
öröme vagy nagy szenvedése foglailatik: minden krónika, emlékírat, 
napló, a legegyszerűbb házi jegyzet a letűnt századokból—mindezek 
a mi előttünk oly lisztes és szent múltnak egyes alkrészeit, arczán egy-
egy sötét vagy dicsőséges vonást, szemében egy-egy tüzszikrát, az ő-
sijellem egy-egy erőskiuyomaiáUszóval: egyediségétteszifc.Nehagy-
juk azokat elveszni. Ám ez, elszórva parányiaknak látszó adatkák 
teszik ezredéves múltunk nagy öszszegét. Utódink aként fognak álda
ni vagy átkozni, Európa aként becsülni vagy megvetni, olyannak 
tekinteni minket, hazánkat és nemzetünket, a világtörténet aként 
tartani fölöttünk felmentő vagy kárhoztató ítéletet, a mily alakban 
ez adatok alapján múltunkat Öszgzeállitni bírjuk. Tegyük meg ezt ha
zámfiai ! Hogy mikor már mi nem leszünk, legyen fenn legalább em
iéhünk, legyen meg n e m z e t ü n k é l e t k ö n y v e ! 

Miért kellene most inkább mint kellett máskor s mint kellend 
később? kérdezi tán valaki. 

Mivel oly válságos ponton áll jelenleg nemzelünk,minön e föld 
meghódítása óta nem volt. Attila birodalmának romlása, Csák Máté 
nagy elvharcza, a sajói, várnai, mohácsi vérnapok, a Zápolya 
alatti elválás, Básta és Mihály vajda uralma, az 1603-iki barcza-
sági sorsteljes csata, 11. Rákóczi György boldogtalan küzdelmei, 
II. József lángeszű tervezései, mind nagy történelponlok e haza s 
nemzetünk életében: annál még is, moly keltét 1848 kezdetén ve
szi, kisebbek. Ama baljóslatú év határt von a múlt és jelen közé. 
És hogy e határon túl minő léte volt o hazának? Minő sorsa a ben
ne élt nemzeteknek? azt élő írt emlékben lentartania mi vállainkon 
nyugvó elútasíthatlan tartozás. 

A mi a vasárnap és ünnep az emberiség munkás-osztályának; 
az égvihar és fergeteg lecsillapodása a tenger utasainak; a mí a vi-
radat annak, ki az éjt beteg lelke gyötrelmes kínai közt töUé; a mi 
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a pihenés első pillanata a sors által goká üldözöttnek: az egy nagy 
megpröbállatáson átment nemzetnek legelső nytígalmason-csön-
des és raagábaszátló, öszszeszedett lélekállapota. Mint az egyén ere
jét edzi, lénye jobb részét nemesebbé teszi a szenvedés: úgy a 
nemzetek öntudatát a nagy élmények tisztítják, szellemöket erősí
tik. Mint a ki nagy útra megy: meg-meg áll a begyek tetőin s végig 
néK a hátrahagyott leren, végig az elölte álltínafc ismeretlen tájain, 
számot vet erejével, számot a veszélyekkel, miket kiállolt és még 
kiállani képes, s számolván, esíiggedetlenül és reményvídoran, 
vagy kétségbeesve és lörtlélekkel megy czélja felé: így a nemzet, 
midőn éltében nagy korszakok kezdődnek, midőn rendítő esemé
nyeken ment át Én azt mondom: nemzetünknek szíve és értel
me soha sem volt hajldbb a történet igaz tanításaira hallgatni, mint 
napjainkban. 

Még csak egy kérdést: miért leginkább a mi kötelességünk 
nemzeti történeteink szétszört adatainak öszszegyűjtése és fel
dolgozása? 

En természetesnek sŐt szükségképpeni dolognak tarlom, hogy 
Erdély történetét erdélyiek írják meg, ők fáradjanak legkivált az a-
datok öszszegyűjtésében. Éspedig olyanok, kik a magyar, latin 
és német kútfőket egyiránt megérteni képesek; kik hazai viszonya
inkat s alkotványos multunkat saját élmények és tapasztalás után is
merik. Itt ben kellett születni, ebben a mi légkörünkben felnőni, a 
mi egykori alkotványos és társadalmi életünk végtelenül sok apró 
és csak általunk ismert és méltatni tudott javaimail elvezettnek len
ni annak, ki a mi történeteinket kimerítően meg akarja írni. Az ide
gen a mű csontozatát remekül megalkothatja, de a színezésnek azon 
határozottságot, a kisebbszerü vonásoknak azon életeloven kife
jezést, az egész alkotásnak azon sajátosságot—melyről a hazai föld
ben, hazai légben születettség első tekintetre megiássék — megad
ni — ügy vélem — tetemes nehézségekkel járna. Ennélfogva én 
azt óhajtom, hogy Erdély történeteit írja meg erdélyi ember! És pe
dig a régi kor emberei közül valö. Mert mint az örömet és fájdalmat 
csak a tudja igazában festeni, kinek az egykor szívében lakozott; a 
hazaszeretetről valódi fogalma csak annak van, ki valamely földet 
saját honának s abban bár egy talpalatnyi helyet magáénak nevez
het: úgy ami múltunknak hü képét csak az tudaodja adni, ki abban 

élt, a társadalmi és alkolványoa lét áldásait élvezte, kit az Ősök 
tettei, a haza egykori virágzásának s dicsőségének emlékezete lel
kesít, kinek lelkében a tisztes hajdankor erényei, hagyományos 
szokásai, szóval: a m ú l t i d ő n e k l e l k e é l . 
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íme az erdélyi történetírás és adatgyűjtés körüli igénytelen né
zeteim. Bocsásson meg a nyájas olvasd, ha tán terjedelmesebben 
adám elő, mintkönyvcm béltartalma arra jogosít. Azonban, miután 
Erdély magyarságának nem juthat szerencséjéül bár egy nyilvános 
lapot bírni, hol nézeteinkel olykor-olykor elmondbassnk,ügysztílván 
erkölcsileg kényszerítve valók ez alkalmat két kézzel megragadni, 
s hazámfiaihoz néhány szét ezen neutrális — történelmi — té
ren egész nyíltsággal elmondani. E gondolatok magva bennem nem 
tegnapi fogamzásu; gyaliran forgának azok az én elmémben a kö
zelebbi évek alatt; szellemi foglalkozásim legkedvesebb részét, 
egy-két jö emberemmeU beszélgetéseim legérdekesb tárgyát ezek 
tevék, melyek folytán egy óhajtás támadt lelkemben: va jha — a 
mint a szösz népfaj külön története Sehuller, Benigní, Scbnell és 
mások úllal annyiszor megíratott — s z é k e l y n e m z e t e m külön 
á l l ó , v a l a m i n t E r d é l y ö s z s z e s t ö r t é n e l é t e g y k o r e -
g é s z ö s z s z e f ü g g é s b e n m e g í r v a l á t h a t n á m ! Mostanság 
pedig azon tényt, hogy Magyarország legjobb tehetségei a törléneli 
téren foglalják el magukat, s azt részint új élet magvaival vetik bé, 
részint rajta új élet forrósít fedezik fel, a magyar nemzet legáldás-
dúsabb életnyilalkozatának. Isten ujja intésének, jövendőik kezes
ségének tartván: másfelöl a mi erdélyi parányi magyarságunknak 
közéleti és irodalmi aléltságát, s a hazai történetek iránti egykori 
tüze lankadását sőt már-már hamuba borulását aggaszttílag látván, 
elhatároztam magamban, hogy a mi napjai még életemnek hátra van
nak, a mi időm és anyagi erőm, főgyámjoklöl megfosztott s bennem 
mind két szülöjöket bírö kedves gyermekeim gondos nevelésétől— 
mit a természet első és legszentebb tartozásának vallok-—-ügy szin
tén a hazai köz és magán jóllétet gyámolító közintézeteink, egye
sületeink ügyébeni munkás részvételtől fenmarad, mindazt székely 
nemzetem s Erdély hazám hajdankori történeteihez szükséges anya-
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goknak, történeti liútföknek és emlékeknek gyűjtésére és sajtd lit-
ján közzé tételére szenteljem. 

Ily elhatározás élt lelkemben, s valósítására már előkészülete
im is voltak téve, midőn egy évvel ezelőtt Kolozsvárit a Iiaaai lor-
ténetírodalom néhány barátival e kérdés fölött szét váltottam: he
lyeslék szándékom, közlék észrevételeiket s annak idejében segé
lyeket igérék. 

Első teendőmnek tartottam idveziiltgr. Kemény József és nagy
ajtai Kovács István t. barátim nézeteit szándékom iránt meg
tudni, s helyeslés esetében közremiinkálásríi fölkérni. Mindkettő örö
mét fejezé ki, s az e l ső öszszes kiadatlan történelmi gyűjteményét 
czélomra felajánlá, az utolsó szintúgy tettleges résztvétre készsé
gét nyilvánitá. 

Czélomul lűzém tehát; Az erdélyi kiadatlan történelmi kútfő
k e t — scriptorokat — különösön a Benkő e tárgyú jelentésében *) 
e végre kijelölt de még eddig ki nem adott XVI. XVII. XVIII. szá
zadbelieket, továbbá ugyanazon idökbeli Kröaikákat, Memoriálékat, 
Naplókat, Authohiographiákat, JMonographiakal, eredeti törvény-
czikkeket, okiratokat, békekötéseket, küludvari utasításokat és 
jelentéseket, portai megerősítő Athnamékot, fejedelmi és főrendi 
levelezéseket, szóval: a mik nemzeti történeteinket lényegileg érin
tik 35—30 8-adrét ívnyi kötetben „Erdélyi Történelmi Adatok" czím 
alatt — sajtóink élénkítése tekinletéböl Kolozsvárt! — kiadni, éven
ként egy vagy két kötetet, a mint egészségem s időm engedik, és 
hazámfiainak szíves fogadásában bátoritó Ösztönt találok. Társaimul 
fcíhivni batározám minden jó hazámHát, kik múltunkat szeretik, s a 
jövőnek használni kívánnak: hogy a birtokukban vagy tudtokra 
levő adatokat akár egyszerűen, akár bevezetve, történelmünkkel 
kapcsolatba hozva közleni szíveskedjenek. Kn azokat ncvök aláírá
sával vagy a mint kívánni fogják,gyűjteményembe fölvenni sőt tisz
teletdíjazni is kész leszek: arra azonban minden ügyfelem figyel
mezni fogván, hogy e közlemények egészben vagy részben ki nem 
adottak és olyanok legyenek, hogy ha nem is olsÖ rangú kútfök-
és adatokul, de történelmünknek szükséges alkatrészeiül tekl;ite|.-
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késsenek... . Vállalatom köre kiterjed hazai történelmünk három u-
lólsó századára, legfÖként pedig nemzeti fejedelmeink kormányide
jére : az elválás, a két Zápolya, Bethlen, két Rákóczi és Apafliafc 
valamint a víszszakapcsolús koraira. Felveszek azonban az elválás 
előtti időket lárgyazó érdekes adatokat is. 

A mező elég tágas, feltöretlen parlagis hol dolgozzunk, bőven 
van ; csak komoly akarat kelL Én szerencsésnek érzcndem magam, 
hahogy az élőmbe vett leren az itt-ott számomra bár szétszórtan fen-
maradt adatszálakat öszszegyűjtbetem, a még cl nem pusztított em
lékeket enyészettől megmenthetem, itt egy történeti homályt elosz
lathatok, amott egy elferdített tényt helyrehozhatok, szóval: ha 
c s e k é l y i g y e k o z e t i m á l t a l amaz i d ő k t őrt é n ot e i n c k 
b ú t f Ö s z e r ü m e g í r á s á r a n é m i l e g k ö z r e d o l g o z h a t o m . 

A történetírali darabok felvételében elsőséget a magyar szö-
vegüeknek adtam. Mit szükségesnek tartók azért, mivel egyfelől a 
latinokat ég németeket a philohístorok már megkezdették, s a Honis
mereti egylet figyelmét ide~bátrább hihetően ezekre is kiterjesztendij 
másfelöl pedig, hogy a nyelvünket eredetiségéből kivetkőztető ide
gen írásmód és s/.ókötés helyett, íróink e hajdankorbeli műveket 
— mikben nyelvünk ősereje és egyszerűsége oly híven van fenlart-
va —olvasván , az azokban látlí;;tó könnyű nyelvkezelést, mes
terkéletlen és igazi magyaros szókötést, eredeti mondatformákat és 
velős kifejezéseket némi figyelemre méltassák, és így nyelvünk 
rendszerének megalapításához ón is némi adalékkal Járuljak. 

A közlendő történelmi adatokat — lehetőségig — eredetijök-
bÖl, vagy azokkal öszszevetett hiteles másolatokból, vagy végre 
— ha vannak— több egykorú példányokból, a kritika- és történet 
világánál megállapított értelem szerént, hozzáadás vagy elvétel, 
hozzávetés vagy módosítás nélkül, mint száraz anyagot egysze
rűen ószszeszerkesztem és kiadom. Ila néhol homályt látok, vagy 
egyes szók értelmét a szövegből meghatározni nem lehetne , de én 
az öszszefüggésből vagy tanulmányimból alaposan gyanilhalom, 
külön, önálló jegyzésben kljelölem. Ha írót adok, éleiét teljes hi
telű adatok után, a mennyire lehet ismertetem, illetékességél s műve 
irányát indokolva kimutatom. Ezentúl az én munkásságom nem ter
jed. Én gyűjtöm az adatokat, más alkosson j én hordom az anya
gokat öszsze, mások építsenek. Ne legyen az erdélyi történettu-
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domány ezután egy-két szerencsésebb egyén eg-yedárusságára SKO-
púlva. Ne leg-yen Erdély történetírása néhány adatokkal bővelkedő 
jóakaratától felFüggesztve. Férhessen hozzá mentői többhöz men
től több talentumos író. Keletkezzék tehetségeink közölt nemes Ter-
senyzés. Legyenek a nemzet történetírási adatai a nemzet fiainak 
közkincsévé. Ez az én óhajtásom , ez az én czélom. 
.' Kezdetben mindjárt hallottam némelyektől oly véleményt, 
minthajobb lenuomnnkásságomal a magyarországi vagy szász Hon
ismereti egylet hasontárgyu igyekezetével egyesítnem, mint amúgy 
is csekély erdélyi erőnket még inkább eldarabolnom. Én más né
zetben vagyok. 

A szász Honismereti egylet többnyire a szász nemzet értel-
mességóbÖI áll , kiknek egy része nyelvünket nem bírja; jogtalan
nak tartanám tölÖk kivánni, hogy a mi XVI. XVH. XVHI. század
beli magyar íróinkat, okmányainkat sal. tanulmányozzák, füzete
ikbe czélravivŐ terjedelemben fölvegyék. De egyébiránt is ez egy
let tágas munkakörében a történetnek nagyon mérsékelt tér van nyit
va, és ebez is—igen természetcsen—inkább a német és latin nyelve
zetű adatok- és scriptoroknak lehet igényök. Már pedig — mint 
fennebb érintem — az én vállalatom egyik sarkpontja: a történei 
mellett nyelvünknek is némi szolgálatot tenni. 

A magyarországiakat illetőleg: úgy gondolkozom, hogy min
den magyar Irodalmi igyekezetnek és munkásságnak szive, inté
zője, irányadója, központja lenni igen is a magyar Akadémia van 
hívatva. Azonban ez teljességgel nem föltételezi azl, hogy a vidé
keken semmi kezdeményezés, semmi munkásság az irodalmi téren 
ne legyen. Sőt egy bár mily, értelemben erős, számra tekintélyes, 
tevékenységben a központtal versenyző, de végeredményben magát 
amannak alárendelő kisded irodalmi tűzhely, a mi, Erdély Ösbérczei 
közé oly meszsze elszakadt magyarságunknak, annyi más elem 
közöttisége tekintetéből egyenesen létföltétele. 

^ * - XXIX 

Tervem ekkénti megállapítása ntán, meglátogatám boldog em
lékű gr. Kemény József barátomat, ki—adott szava szerént—gyűjte
ményének vállalatom körébe eső részét tetszésem szerénti használa
tul át is adá. Intézkedtem a k.fejcrváriJíatlhyáni-könyvlárban raé-

fölhasználaliánul heverő irományok és adatok lemásolása és gondos 
öszszevelése iráni. Maros Vásárhelyre a Teleki-könyvtárba kétszer 
mentem fel, s a szükséges adatok lemásolását és szakérlök általi ösz-
szevetését elintéztem. A n. szebeni Bruckenthal-könyvtárban levő 
eredeti magyar törvényczikkek megkaphalása iránt egy odavaló 
nagylekintetü és tudományú tisztelt barátomtól ígéretet kaptam. 
Kolozsvárit helyt lakó lörténelkedvelö hazámfiaitöl s közlük a derék 
Tunyogi Cs. József, gr. Lázár Miklós, Vass József, Kriza János és 
Miké Sándor — Bécsben gr. Eszlerházi László, Pesten Vay Gyula 
barátimtól, Erdély különböző vidékeiről b. Apor Károly, Torma 
József, dr. Ötvös Ágoston sat. uraktól leveleimre egész csomag ada
tokat, másoktól részint beváltott, részint függőben levő igéreleket 
nyertem. A Bánfti, Wesselényi, Bethlen, Kornis, Toldalagi és más 
családok levéítartöit, levéltáraikban levő s a hazai történeteket é-
rintö leveleknek, vagy legalább azok lajstromának velem közlésére 
személyesen és levél által felszólítottam. Nem csak, de szómos 
más hazafiakhoz is történeti adatok gyűjtése s velem közlése végett 
ismételve írtam. Igyekezetimnek azon eredménye lett, hogy a mun
kásságom tárgyául választott korszakról, fenemiitett hazámfiainak 
szíves készségük nyomán már is — a kezdet évében— egy megle
hetős számu, többnyire eredeti és kritikailag öszszeállitott gyűjte-
ményke óll rendelkezésemre, melynek e l ső k ö t e t é t a magyar 
olvasó közönségnek ezennel átnyújtani szerencsés vagyok. 

Némelyeket azonban még föl kell fejlenem. Első az: követ-
lem-é valami és minő rendszert az adatok közlésében? Azután a 
nyelvezetről kell számot adnom. 

Könyvem zömét — úgyszólván alapját—teszi Borsos Sebes
tyénnek, Nagy Szabó Ferencz által folytatott krónikája, s valódikép
pen csak a Nagy Szabóé 15S0-on kezdve 1658-ig. Mert az elsÖé— 
mint később megjegyezve lesz — 1490-től 1560-ig jobbadán má
soktól kölcsönzött egykorú följegyzések öszszeállitása; újak benne 
csak az 1560—70-ig terjedő korszakróli saját tapasztalatai. Az u-
tólsónak emlékrajza ellenben, habár a történetírás alantabb tarto
mányiban jár s ahoz inkább másodrangú s csak olykor-olykor alap-
vűnásokul szolgálható adatokat nyújt: mindazáltal a fölvett kort em-
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hereível és közállapolival együtt, egyszerűsége niellett is oly erő
teljes és szépen folyó magyarsággal festi, íiogy teljes kiterjedés
ben napfényre hozni jíinak látlBin. Hogy pedig mind Emlékíröni el
beszéléscinek szilárdabb alapokat kölcsönözzek s történeti beesőket 
még inkább biztosítsam, mind pedig hogy szerény gyűjteményem
ben némi egység, s adatioimal egy bizonyos korban mozgás és an
nak meglehetős ismertetése kivehető legyen: ez okhöl, közlött a-
dataini vagy olyak, mikre Nagy Szabó Ferencz emlékiratában egye
nes hivatkozás vagy mellékes vonatkozás van, vagy a mik az ö e-
löadúsaifc világosítják, bövitik, itt-ott más oldalról mutatják—áta-
lában pedig emlékiratának 1580-tól 1621-ig Bethlen Gábor fejede
lemsége közepéig terjedő részére vonatkoznak, s annak mintegy 
mellékleteit, kiegészítő pótlékát képelik. Jövőben—ha élek—Bocs
kai, Bethlen Gábor, azután a két Rákóczi korát fogom adatokkal il-
lustráini, és így Nagy Szabó Ferencz emlékirata körül úgyszólván 
nemzeti fejdelmeink fénykorának történeteit csoporlosítni. Éppen e-
zért kérnem kell bírálóimat, eldöntő ítéletüket vállalatom érdemé
re nézve addig felfiiggeszteni, migaz, bár elsö cyclusát megfutja; 
mi az imént emiitett kornak legalább négy kötélre menÖ terjedelem-
beni ösmertetését teendi. Mit jelenleg az olvasó tőlem vesz, csak 
része azon egésznek, mit adni szándékom, s mi majd társaival együtt 
egy tekintélyes korszak történeteire — úgy vélem -— eddig nem is
mert világot árasztand. 

Másik mondani valóm, a ktilön korokbeli adatok külön nyel
vezetét illeti: mi valóban bár kinek feltűnő lehet; de a mit nekem 
leheílen volt egységesítnem a nélkül, hogy vagy az adatok és nyelv 
a régiség zamatát el ne veszítsék, vagy nyelvünk újabb időkbeli tisz
tulását és helyes megállapodásait teljességgel ne mellőzzem. Közép 
utat választék tehát: megtartván a régiből azt ami sajátság, Ősidőm, 
lényeg — elvetvén ami hozzáiszapodás, külsőséges alak. A régi 
ortographiálól, hol valamely szó így vagy úgy leírása nyelvmódbe
li vagy nyelvkezelési sajátságot nem fejez ki, merőben eltávoztam, 
s helyelte mai írásmódunkat köveilem. Jelesen, megtartottam: fe
löli, rolla, osztán, véllem, töUed, szoUok, nállam, bocsáttá, 
térittó, behozni, feltenni sat. azon okból, mivel némi eröí^ségül 
szolgálnak arra, hogy régi századokbeli íróinknál a k i e j t é s a z 
í r á s f ö s z a b á l y a d ó j á n a k t e k i n t e t e t t ; ellenben melyek iránt 
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már ma egyszerű, helyes és közösen elfogadott szabályaink vannak, 
melyek felett tehát vilalbozni szó- és idővesztegetés, mint p. o. ad-
gyanak, mingyárt, tecaik, elszahut, hadja e l , s több hasonlókat 
elvelellem. Valamint azt i s : hogy szövegemet szó és betű szerént 
úgy szedessem, mint 15S0 vagy 1610 körül, vagy pedig ezelőtt egy 
s/.ázaddal leírva volt, midőn a mai öszszctelt betüjegyek u. m. ez cs 
cs, s z sz és németesen írt h, v—w—u—ui közötti alaki különbség 
nem létezett — tenni teljességgel czélomra tartozónak nem láttam. 

Ilálra van még nyíU köszönetet mondanom idvezült gr. Ke
mény József, nagy-ajtai Kovács István, tanár Tunyogi Cs. József, 
b, Apor Károly, Torma József, tanár Vass József, dr. ötvös Ágos
ton, kánonok Andrási, tanár Szász István, Kriza János és iQ. Ka-
raszek uraknak, kik nekem adatok szerzésében segítséggel voltak 
s jelcsen tanár Vass József úr a gerendi Ungaricák lajstromozása, 
némely scriptorok áttekintése és a philohistorok jegyzőkönyveinek 
bepillantás végett átadása által valóban igen kedves szolgálatot tett. 
Fogadják ezen tisztelt hazafiak édes hazánk s főként árva törté-
netírodalmunk ügyébeni eme fáradozásaikért hálám őszinte kifeje
zését, s ne szűnjenek meg engem ezután is szíves közremunkálá-
sukkal gyámolílni. Legyenek egyúttal minden hazafiak, kikben ha
zánk szeretete él, kiknek szive nemzetiségünk fenmaradásáért do
bog, kik nyelvünk és irodalmunk, főként pedig a hazai történet-
irodalom fontosságát átlátják, legyenek ezennel általam e nagy és 
szent érdekek nevében felszólítva: hogy a hol T á j é k o z á s a i m 
so rán bőven kifejtett irodalmi vállalatom körébe esÖ , bár mi név
vel nevezendő t ö r t é n e l m i a d a t o k a t tudnak, szíveskedjenek 
azokat az én költségemen eredetiben vagy hiteles másolatban hoz
zám Kolozsvárra küldeni, vagy legalább azoknak hollétéről engem 
tudósítni. Én nem magamnak kérem, nem elrejteni akarom, nem 
szándékom azokkal—-mint mások hazafiúi lelkesedése árrán nyert kin
csekkel—dicsekedni: ón közzé akarom és fogom tenni, hogy azok
ból egy később idők lángesze nemzetünk dicsőségének templomát 
építhesse. 

Házámíiai! az oltár tüze meg van gyújtva—áldozzunk! í 
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E L Ó I S M E R T E T É S . 

E történelmi hagyomáTiy, melylyel vállalatom ntegityilik, a 
nemes székely nemzet évkönyveiben nagy emlékek állal nevezetes 
Marós-Vásárhely hajdankori két elŐkelö polgárának. B o r s o s S e 
b e s t y é n - és N a g y S z a b ó F e r e n c z nek figyelmet érdem
l ő , kedélyes s lielylyel-közzel tanulságos emlékirata. Amaz. íkkori 
fog'alniak szerint: V i l á g n a k l e l t d o l g a i r ó l í r o l t k r ó n i 
k á n a k nevezi jegyzeteit: e z , M e m ó r i á i é n a k — e m l é k e 
z e t ü l h a g y o t t í r á s n a k , mivel a történteket ok és követke
zés nyomozása nélkül csak egyszerűen beszéli el. Á'A első ir 1562 
s kövelkezü években, az 1490-151 bezárólag l5S3-ig terjedő kor
szakról— kilencz évnek, jelesen 1571—1579-nek kivételévej, 
melyekről jegyzetei elveszlek — meghal 1584-n. Az utolsó 1 5 8 1 -
ben születvén, korának eseményeiről 1580-on kezdve — tehát 
még elébb mint hol amannak írása megszakad — már ifjonta s egész 
férfi korún ót éllé délöslélg napi jegyzéseket — mint maga ne
vezi Min n I á k a t . — viszen s 1 6 5 3 - n e g y e g é s z s z é a l 
k o t j a : elöl bocsátván néhány sor bevezetéssel Borsos Sebestyén 
krónikáját, sut viszszatérőlcg a János Zsigmond korabeli erdélyi— 
niég akkor ügy látszik eleven emlékezetben volt — vallási'Jitáso-
kut is tárgyalván. S ekkor memorialéját bevégezni aksrni látszik. 
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De nem végzi Jié, söt még-azon évLcii folytatja s lejö 1658 augTis-
tus 30-ig; mely napon a II. Rákóczy György balliimcnelolü lengyel
országi üadmerénye miatt felböszüU török portának Erdélyre uszi-
lolt tatár és oláh liadai Moldvából a Bodzán át betörvén, s rabolva , 
égetve, gyilkolva a Maros-Vásárbelytöl egy állomásnyira fekvő 
Balavásáráig nyomulván — mint legutolsó napi jegyzete s laegrAzó: 
J é z u s l é g y ve lünk ! szava sejteti — több polgártársaival együtt 
viszontagságos éleiét bihelöen bevégezte. 

így tehát e két krónika eg^Tiek tekintendő, s nagyobb fontos
sággal a Nagy Szabó Fcrenezé bir. Borsos jegyzetei részint a Szé
kely István krónikájából — mely közelebbről a Nemzeti-Könyvtár
ban új kiadást nyert — levén átvéve, részint hézagaiban Nagy 
Szabó által pótolva, inkább azért méltók figyelemre, mivel azokat 
Nagy Szabó Ferencz saját ki'ónikájának alapjául tette, azzal úgy
szólván öszszeoIvasztoUa. 

Ennyit a krónika aij^dotéröLés alkotrészeirŐl; belbecsét az 
olvasó közönség batároKgfcűía'w^vv^tségkivül becses lesz az , 
ha a hazai történelem búvára ennek nyomán ogyben-másban cliHa-
sodik, ba annak során líj adatokat talál; valamint ha ax azt kedv
telésből lapozó gyönyört s némi tanulságot vehet belőle. Azonban 
ez — mint mondám — a közönség dolga. Az én feladatom más. Én 
— mint hasonló esetben mások által is tétetni óhajtanára — tígy 
magam részéről kölelességeínnek hiszem: az e s e m é n y e k fona 
l ának k é a e n t a r t l i a t á s a s az o l v a s á s é l v e z h e t ő b b é t é t e l e 
v é g e t t , k rón ika í ró ju c z é l j á t s t ö r t é n e t k e z c l é s i ku lc sá t 
k i j e l ö l n i ; valamint: a n é z p o n t o t i s , m e l y b ő l müvét meg
í t é l e n d ő n e k v é l e m , f e lmuta tn i . 

Az e l s ő r ő l ö maga így szól: „Akarok, Isten velem lévén, 
„valami Memóriáiét vagy lett dolgokat irni , amelyek országunk-
„ban, városunkban és házam, magam s nemzetségemben eltölté
snek , és egyéb dolgokat a mi illendő lészon.'-'-

És c czélját: a haza, sztilö-városa és családja törteneteinek 
természelök szerinti terjedelemben párhiizamos figyelemrael kiséré
sét egész müvén át nem téveszti; tortónetelbeszélöi elvét: lettdol
gokat és olyat irni a mi illendő, solia meg nem tagadja, nem egy
szer vallván meg, hogy ezt vagy azt nem tudja , mivel nem forgott 
benne; és megforditva, ezeket vagy azokat ő tudhatja, mivel je-

lenlétében történtek; hogy pedig az eszéjy és kímélet határain be
lől szeret maradni, bizonyitja a kényes körülményeknek egy-két szó
val érintése után mindig ezen latin mondat odavetése: „ s a p i e n t i 
sat." Első és legtöbb helyet foglalnak el a hazai egyetemes esemé
nyek: azntán következik Maros-Vásárhely beléielének, történetei
nek, várkastélya építésének nyomíol nyomra, rokonszenvvel, 
benső részvéttel klsérÖ előadása, mi szinte monographiának lenne 
mondható; végre följegyczvék maga, családja és nemzetsége nc-
vezelesb eseményei. 

A n é z p o n t o t , m e l y b ő l í r ó n k k o r á n a k e s e m é n y e i t t e 
k in t i és t á r g y a l j a , s melyből én ia müvét tekintetni óhajtom, 
tisztán n é p i e s n e k mondha tn i . Nézzünk esak végig történet
íróink során. A három Betlilen, Istváníí'y, Kováesóc/.i, Cserei, 
Szalárdi, Mikó, Kemény—- tehát csaknem valamennyi XVI. XVII. 
XVIII. századbeli ismeretes magyar történetírónk, születés- vagy 
hivatali állásnál fogva az aristocralíához tartozott, a legfelsőbb 
polczok olykor éppen a fejadelmi környezet emberei, a közdolgok-
nak maguk is vezetői és törvényhozók voltak. Ezek intézték a ha
za jó vagy bal sorsát, ők írták meg annak sorát, történeteit is. S 
tudjuk, hogy a ki fönnhelyen áll, olykora mcszsze távol miatt 
hova tekintete elhat, a ItÖsel tárgyakat, olykor ismét a nagy egész 
mellett mit felölelnie kell , a részleteket nem láthatja; és aztán igen 
megbocsátható emberi gyarlóság: cntelteinkel — mások vagy az 
igazság sérelme néíkül — a kedvezés fátyolozott színében látni és 
láttatni. Más szóval: Erdély fejedelmi kora eseményeit eddigelé— 
ba szász íróink történelmi műveit kiveszszük -— az akkori Nagyok 
szemüvegén látjuk. Ez emlékírat, mit a magyar olvasó közönség 
tőlem vesz, egy k ö z é p o s z t á l y b e l i magya r író közeikétszázados 
szellemi maradványa. És én erre egy kis súlyt helyezek. Rendén 
van, hogy valaki olykor a tömegből is hallassa szavát; hiszen ök 
is olt voltak ama századok eseményeinek szovodésénéi s megoldá
sánál; kell, hogy közülök is elmondja egy-kettő: mint volt a dol
gok akkori folyása, mi fájt a népnek vagy mi által érzette sorsát 
bárcsak idöszerüleg is javítva. 

A tóba vetett kő legerösb ülést az első vízgyűriinek ád — a 
társadalomba lökött baj nem mindig. Ili a nyomás sokszorozott stí-
lyaa központtól távolabb eső karikákat, a népréteget éri. A kor-
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mányzat közelében élŐk olykor nem is tndják képzelni, mi[y hatást 
lesz ez vag-y amaz intézvény, mint alakulnak annak folytán az ese
mények, lioji;yan foly az ölet az alsóbb osztályoknál. A niínt az 
állam hajiíja békés viszonyok sima iolszinén akadály nélkül lejt, 
vagy gzirtek közöit kétesen evezvén s háborgö örvények fölé jut
ván hullámok csapdossák , s jó vagy rósz, szabadság va^y szolga
ság- jő a hazára: nem a kormányzókra — a nemzetre, a népre 
vannak azok épitölog vagy rontólag, mindkét esetben legnagyobb 
hatással. 

K fülfogásban, e történelmi igazságban van kifejezve Nagy 
Szabó Ferencz krónikájának jelentősége. Ü nem volt a haza nagy
jaival tartósb érintkezésben, nem állott fényes helyen, nem folyt 
hé az ország kormányzatába: a nép közótt élt folyvást, s mint kö
zéposztályhoz tartozó, annak örömeit és fájdalmait osztá: de figyel
me az cgósK hazára kitorjedetl, círdekeltetvén mind az által, mi 
annak határain belol és szomszédságaiban történi. S valóban több kö
rülmények mntalják hogy ö közdolgok felett ítélni kcpesilve volt. 
Atyja biróviselt cmher, nagy bátyja — Borsos Tamás —• két feje
delem alatt konstánczinápolyi követ, maga iskolákat végzett, egyi
ke a felvilágosultabb polgároknak, ki bár atyjának két városi há
za s több jobbágya volt, tehát szükségtől uem kényszeríttetett, még
is — azon k o r n a k d i c s é r e t e s s z o k á s a s z e r i n t — n e m tar
tolta magához illetlennek mesterséget tanulni; 1611-n a havasal
földi vajda és Forgách Zsigmond német császári hadvezér elleni 
közfellíéléskor a maros-vásárhelyi honvédlovasság másodbadnagyá-
vá lesz; 161S-n az oltani kastélyvár hadi lolszcrelése rá blzatik s 
annak védelmében részt vesz; 1619-n Konstánczinápolyha megy, 
mint maga mondja lá tás és h a l l á s k e d v é é r t ; l(i21-n Bethlen 
István országkormányzó által a török tábor számára viendő élelmek 
másodreiUgyelőjévé neveztetik; lfí30-n Kékesi Zsigmond fejedel
mi követ Maros-Vásárhelytt küldetésben levén, nála szállásol; 
1643-n I. Rákóczy György a gŐrgéuyi uradalom tiszttartóságát bíz
za rá; 1643-n n. Rákóczy György lakodalmán egyik felügyelő 
gazda; végre 1658-n a tatárbéütéskor a főurak az ország megmen
tése fölött házánál tanácskoznak. Tehát szinte ötven éven át a köz-
dolgokat figyelemmel kiséri és mindig j e g y z é s e k e t v i s z e n . A 
fejedelüii választásoknál nem jelenik meg, de hogy a ncpvélemény 

melyikről mit tart, jól tudja s óvatosan el is mondja; a törvény al
kotásában — mint Ö mondja — az urak tanácsában részt nem vesz, 
de melyik törvény s kinek tanácsa volt jó vagy rósz hatással az or
szágra, szerényen kijelöli; a háborn okait nem kutatja, de hogy 
miként vette azt a nemzet, sajátságos őszinteséggel elbeszéli. Va
lóban én—eszélyességéböl következtetve—hajló vagyok hinni, hogy 
amiről ö azt mondja: ez és az a népnek fájt, az országot bántotta, 
vagy: e fölött a nemzet örvendez vala, ott az ö egyéni nézetéhen 
bizonyára a nép véleménye van kifejezve. 

Ezek nyomán én Nagy Szabó Ferencz emlékiratát népies irá
nyánál fogva, magasabb és lágasb látkörü történetíróink művei 
szükséges mellókdarabjának sőt kiegészilöjének tekintem. Förangn 
íróink bőven előadták az ország sok küzdelmeit a szomszéd hatal
makkal: a n e m z e t n e k k ü z d e l m e i t ö n m a g á v a l , az e f ő s e b h 
és b e f o l y á s o s a b b o s z t á l y n a k a n é p h e z i v i s z o n y l a t á t az 
én székely történetírómnál látjuk terjedehnesbben. S ha fordul is 
elé müvében egy-két találatlan jellemzés, s személyek és tények 
feletti ítélete a történelmi köztudalommal itt-ott ellentétesnek lát
szik i s : e tévedéseket az akkori idők elfogultságától menti történész 
helyre igazilandja. 

Hátra van még kiadási példányomat megneveznem. 
Eleinte egy igen tisztelt barátom példánya után akarám azt 

eszközölni; azonban lehető hibátlamil adhatás tekintetéből szükséges
nek véltem üzt előbb a maros-vásárhelyi T e l e k i - k ö n y v t á r pél
dányával — melyhez egy Aranka által önmaga számára készített 
m á s o l a t variánsai is csatolva voltak-—öszszehasonlitni. Minek foly
tán kijött, hogy a kezemnél levő példányban a szórend és mondat
alkotás szerfeletti megváltoztatása sőt Önkényes hozzátételek és 
kihagyások által az eredetitől lényeges eltérések történlek. 

Tovább nyomozódtam tehát az e r e d e t i p é l d á n y v a g y a n 
nak l e g e l s ő és v a l ó s z í n ű l e g legjobb m á s o l a t a u t á n , s a 
philohistorok irományaihoz jutván, megtudtam mind azt, h o g y az 
e r e d e t i t A r a n k a fedez te föl 1 7 9 3 - n gr. Hal ler Zs igmond
i é n á l ; mind pedig, hogy a l e g e l s ő h i t e l e s máso la to t is ö ma
ga k é s z í t t e t t e el u g y a n a z o n évben a n e v e z e t t t á r s u l a t 
s z á m á r a , mi t ö r t é n e t e s e n t u d o m á n y s z e r e t e t é r Ö l s n a g y 
sze rű k ö n y v t á r - a l a p í t á s á r ó l h í r e s a k k o r i r. cath. e r d é l y i 
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püspök gr, B a t t h y á n i n á l m a r a d o t t ; végre azt is látáin az idé
zett irományokból, h o g y az e r e d e t i p é l d á n y kemény t á b l á b a 
kö tü t t neg -yed ré t í v a l a k n , há tu l r o n g y o l l o t t de c s o n k i -
t a t l a n , az- í r á s Nagy Szabó F é r e n c z é — n e h é z g b a j o s a n 
o l v a a h a t d vol t . 

Minthogy az eredetinek raegkaphatása iránt mind az Aranka-
mind a gr. Haller-örökösöknél siker nélkül tudakozódtam, nem volt 
más mit lennem, mint hogy az imént említett Ba t thyán i - fé le eÍ3Ö 
másolatú s ma a k. fejérvári könyvtárban Icvö példány milyenségé
nek végire járjak. 3íely tárgybaui intézkedéseim következtében vi
lágos lett előttem az , hogy a Batthyáni-példány (a negyedrótü — 
mert egész ívalakban is megvan) mind kü la lak , mind s z á r 
m a z á s á n a k k o r á t muta tó n y e l v s a j á í s á g o k és s z ó r e n d , 
mind v é g r e a ké sőbb i m á s o l a t o k b a n nem l á t h a t ó s é p p e n 
e z é r t d ö a t ö l e g n y o m a t é k o s o l d a l j e g y z e t e k , s z ó v a l : s z á 
mos k ü l - és h e l j e g y e k n é l fogva a p h i l o h i s t o r o k s z á m á r a 
m á s o l t s fenn már é r i n t e t t p é l d á n y n y a l a z o n o s ; minél fog
va én is ezt vevém kiadásom alapjául. 

így tehát az oLvasó Borsos Sebestyén ég Xagy Szabó Ferencz 
krónikáját kezeimből a püspök B a t t h y á n i - p é l d á n y s z e r i n t v e 
sz i , gondosan Oszszcolvaslatván az eíÖbb a Teleki- és A-
ranka-féle másolatokltia!. Megvagyok gyö/.Ődve, hogy a mai napig 
Erdélyben ismeretesek között ez legjobb, s hogy cbl)en a tények 
előadását, sőt a nyelvmódot illetőleg is az eredetitől lényeges el
térés nincs. Hogy ortograpliiája nem a XVI. századbeli — moly sze
rint szöi'etségel seue tcbegnek kell vala szedetnem — nézetem 
szerint a mü becséből nem von le. Ily irás csak a nyelvészekel ér-
deklette volna. Egyes személy-és más tulajclonnevekben lehet té
vedés, tán szók isiesznek crlhetlenek, a minthogy ez 5VI. XVÜ. 
századbeli irományuknál kikerülhollen. Nem csak a másoló jöhetett 
kétségbe: miként irja ez vagy amaz szót, nem tétetvén azon korbeli 
írásokban a-á, e-é, í-y, s-z-sz, u-ü-v sat. között különbség, az éke-
zés pedig egészen Ismeretlen levén; sőt maga az író is használha
tott más oklevélbeli előtte ismeretlen jelentésű kifejezéseket, miket 
azonban egykorú irományokból könnyű megigazitni. 

BOESOS SEBESTYÉN KKÓÍÍIKÁJA. 

Nagy Szabó Ferencz bevezető szavai. 

Ezen könyvet Registrumnak rendeltem volt hogy légyen, de 
ügy látom, hogy immár az néhány hátramaradott napjaimon el lehetek 
ilyen Registrum nélkül: kissebhel is megérem. '') Hanem ebben 
akarok — Isten velem lévén—valami Memóriáiét, avagy lett dol
gokat írni, az melyek országunkban, városunkban és hazám, ma
gam és nemzetségemben eltöltenek és egyéb dolgokat ami illendÖ 
iészen, ide írok. 

Továbbá az én anyámnak Borsos Annának az édes apja Borsos 
Sebestyén, maga kezével írt volt fel holmi dolgokat, ha reá érke
zem, azt is ide írom emlékezetre legelsöbben is. Én Nagy Szabó 
Fereűca m. p. Die 20-a february 1653 írtam ezt. 

*) Azon korban, melyben e krónika íratott, szokás voU, liogy gondosabb 
családfők, kissebb nagyobb jegyzöUönyvelíet liészitetlek, melyekbe 
vagyonukat és kiadíisuiliul béjegyeztélf, Hy jeyyzökOiiyvt-t kell érltí-
nünk e liejytt a Kegisl i -uiu azó akut. 
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A szüle-apám Borsos Sebestyén kezeírása így következik, a 
mint Írásban tanáltam. *) 

Chronica a v i lágnak lett dolgairól. 

Melyet én írtam B o r s o s S e b e s t y é n u^y mint 1562 eszten
dőben. 

1490 esztendőben Mátyás király meghal Bécsben, kit elte-
meténck a magyarok nagy bánattal és siralommal Székes-Fejérváratt, 
kiről azt mondották némelyek, hogy mikoron Bécsben beleg lett 
volna, az nrak toltak volna egy hegyes tört által a derekába fel, 
de ez csak közhír. 

1491. Mátyás király halála után a magyar urak mind Bakosra 
gyülcnek, hogy királyt válaszszanak, holott némelyek választák 
a királyságra az Albert herczeget, a lengyel Kasiinir királynak a 
nagyobbik fiát. Kit jéllehet azok béhozának, de a királyi székbe bé 
nem iiltethelék. Annakokáért az Albert berezeg megtes **) raeg-
tére és megtértében a falukat ****) mind elrablá és felégeté. Végre 
Kassa alá méné és olt fekvék alatta valami ideiglen, de csak hiába, 
mert semmi nélkül kelleték haza pironkodni. Némelyek választék a 
királyné aszszonynak kívánsága gzerént aKasimir lengyel királynak 
másik liát a királyságra a Lászlé herczeget, kit immár a Mátyás 
király halála alán a csehek töttek vala ilyen ok és fogadás alatt, hogy 
a Mátyás király feleségét, a Beatrixet elvegye; kit bitire a László 
király fcifogada, de a koronázás ntán ö abban semmit meg nem álla, 
kiért ölet a pápa megúLkozta: ****) annakokáért a Beatrix kénysze
ríttetek haza menni Neapoíisba. 

1491. László király, a Kasimir ha, magyar király regnála 

*J Itt a kéziratban Borsos Sebes tyén a r a n y , e z ü s t é s msís h o l m i é n c k 
l a j s t r o m a s e ^ y p li r k ö r j e g y z ő t , ez uláii egy, s a j á t s z e r -
k e s z t v é i i y é h c z e l ö l f i g c s v á z l a t u l l a t i n n y e l v e n i r t M e -
m o r i a ! e áll. Én az elsüt kcvésbhó é rdekes voltáfTl, az uLolsút, mivel 
az krónikiija során c^yébaránt is ter jedelmesen k ivan fej tve, iniití.n 
cliiagyan(lón:iU,si:sak is a inü é p s é g e é s c s ü n U i t a t l a n s i i g a t e k i n 
t e t é b ő l h í r o i i csiltaj;íal elkiilötiítvc, annak vé;^éra tióiktat^n láaa's 
látlaia. **) A r e l e l i i - p c l i á n y b a n ; m e g h a r a g v é k és . ^'^^) felföl
dét T. p. *»**-*j Szúkely Is tvánnál : m e g ö l d o z á . 
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huszonkét esztendeig, megírnia Budában és eltemetek Székes-Fe
jérváratt. , r 

1506. Budában az ifjn Lajos király szülelik. Lajos király elég 
nagy ifjúságában tizenöt esztendeiglen regnála; ez a sár vizébe me-
rüle bé , milíoron a török elŐll fúlna a mohácsi ütközetből; kit 
eltemetének a magyarok nagy bánattal Székes-Fejérváratt. 

1514. Tamás érsek, Esztergomnak főpapja, Leo pá|)ának en-
gedelméhöl nagy kereszteshadat támaszta 3Iagyarországban a török 
ellen, kiknek főhadnagyok vala Székely *") György, Székely 
GeczÖ , az nagyhotu Lőriucz pop és a Balog deák; kik mikor meg
látlak volna a parasztságnak sokaságát, azonhelyt elhagyták a tö
rökre való igyekezetet és országot akarának magoknak venni, kit 
végben is vittek volua, ha az Szapolyai János erdélyi vajdának 
fegyvere ellene nem állott volna. 

De az urak és nemesség meglátván ezeknek az ö igyekezete
ket , könyörginek egyenlő akaratból a vajdának, hogy ne hagyná 
őket a kereszteseknek megrontani, mert a király akkor gyermek 
vala és semmire nem tud vala gondot viselni; kinek akkoron az 
urak és a nemesség megesküvének egyenlőképpen, hogy ha Lajos 
király gyermek nélkül haloa meg, tehát senki főjébe a koronát nem 
lennék, csak az ő fejébe. Mely igíretnek örörac miatt indilliitván a 
vajda, azonhelyt erejét indittá és megveré a kereszteseknek tábo
rát Tömösvárnál, Váradnál és Erdélyben Kolozsvárnál; annak fe
lette Székely Györgyöt, a kereszteseknek egyik hadnagyát meg-
fogá és a hajdúkkal nyersen ételé, harapdaltatá meg. Továbbá a 
nagyhotu Lörincz papot nyársán megsülteié mint a malaczot; Balog 
déákelszalada és a lengyel király zsoldján hala meg. Azért akko
ron így rontalék meg a kereszteshad a János vajda ereje által, mely 
Szapolyai János vajda akkor Erdélyben lakott. 

1515. János vajda megveretik Sarno"*) alatt a törököklöl, ho
lolt elveszének Magyarországnak sok válogatóit vitézi és hadi szer-
számi; ennek felelte Paksi Mihály és a Szkender ***) viléz. 

1517. esztendőben Luther Márton szent Ágoslon szerzetéből va
ló barát eUene támoda a pápa bullájának****,) Saxoníában 

0 D ó z s a , ^^-y Z á r n o d . ^^^) Székely Istyánuál: Z e l e n ^ e r ^^^«^n b á -
c s u j á n a k . T. p . r, . j uu. 
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1520. esztendőben szultán Szulimón a törököknek tizenkcUödik 
császára avaíry fejedelme regnál igen jó szerencsével mind az mos
tani ideiglen. Ez megrevé Tót- és Horvátországot, Moldovát és 
Havasalföldet és Magyarországnak nagyoblnk részét. 

1521 esztendőben Nándor-Fejérvárát racgszállá Sziilimán csá
szár barmadfélszázezer néppel, és nem sok idő múlván megvevé 
őtet, ki lőn nagy romlására nem csak Magyarországnak, hanem 
mind az egész keresztyénségnek; jóllehet hogy nagy erővel ké
szült vala annak segítségére Lajos király, de igen késén, mert im
már Szulimán el is ment vala alolla és népét benne hagyta vala, mi
korra Lajos király felkészüle. 

1526 esztendőben Lajos király megveretik Szniimántól a Mo
hácsnak mezején , hoioll elesek a Lajos király, mind az urakkal és 
püspökökkel öszve; mert csak hiiszanötezer mene szembe a har
madfélszázezer türukkel. Akkor a török elrablá és elégeté majd 
mind egész Magyarországot, mind Budával a fővárossal öszve; ho
lott elesek Tomori Pál barát, a bácsi érsek Palóczi Antal, Szopcsi 
György, Széczi *) Tamás, Drágíi János, Préni Feroncz, László^ 
érsek és többsokaságu urak és népek. 

Ezután csak hamaridövel, János vajda Magyarországban mindj 
az egész országtól királya választaték az ö fogadások szerént, ésl 
szent Imre napján megkoronáztaték Fejérváratl. Ki rcgnála elég. 
nagy háborusáogal úgymint tizenöt esztendeig, meghala pedig Szász-1 
sebesben, kit eltemetének az ö hívei nagy bánattal Székes-Fejér-' 
váratt. 

1527 esztendőben Ferdinandus egy néhány uraktól béhozaték 
Magyarországba a királyságra János király ellon, és nagy erőt! 
indítván, magát megkoronáztatá Székes-Fejérváratt és Budába szé
kébe üle. Honnét elbocsátá minden erejét János király ellen, kiak-, 
koron Tokajba gyülekczék vala; ki megveretek ugyanotÉan az Ön-{ 
nön híveinek árultatása által, de ö maga Szapolyai János király ál
tal szalada a Tiszán és Tokaj várát a németeknek hagyá. Akkoron*] 
szakada az ország kétfelé, mert némely tartja vala János királyai,, 
némely pedig Ferdinandnssal mindez napiglan: mely pártolás teljes
séggel a török kézbe ejlé az országot. 

* ) Szécbi. 
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153S esztendőben János király erdélyi és lengyel erÖvel es-
mét újabban felkészüle és általmenvén a Tiszán szállá Szinnára, 
Kassán aloll a Hernád mentében, holott esmét az ö híveinek árul
tatása mlalt megveretek Török Bálint által Ferdinanduslól, hóimét 
elszalada, béfnta Lengyelországba; de mindazonáltal a Tiszán in
nét Erdély felöli Ferdinandus nem birhata, mert azok minden hűsé
get tártának János királynak, a mint néki mege;?küdtek vala. De 
Kassa, Eperjes, Bártfa, Szcben, Lőcse magokgondolatlanúl Fer
dinandus királynak eskü vének, sok ezüst marhájoknak kezében ma
radásával. 

1529 esztendőben Szulimán török császár mikor meghallotta 
volna, hogy János király orsKágából kifutott volna, rajta könyö-
rűle és követei által minden kegyelmességét ajánlotta néki, és igíré 
arra magát, hogy ötét esmét székibe ülteiné ; annakokáért harmad
félszázezer emberrel Buda alá feljőve — ki előtt Ferdinandus Német
országba lépek, pusztán hagyván Buda várát sok várakkal és vá
rosokkal öszve—holott János királyt székibe üllcté, és ő maga Bécs 
alá méné fel, kit meg is vett volna, ha a télnek hidegsége onnét 
el nem űzte volna. 

1530 esztendőben Ferdinandus király nagy erővel János ki-
ráíjra esmét reá szalia, Budát is sok ideig vivá, de semmit nem 
tebete néki; mert Buda kőfalait belöll emberhússal megbérlették 
vala, holott számtalan népet elvesztvén, kényszeríttetek hazatérni 
Németországba. 

Ezen lőaO-k esztendőben conciKum lön Augustában a keresz
tyénség hite felöli, holott a keresztyén doctorok erős bizonyságot 
tőnek mind az egész concilimn előtt az ö hiteknek vallásáról; de a 
római pápa annak semmit sem engede, hanem ugyan azon római 
hitben marada meg. 

1532 esztendőben Szuümán török császár esmét kétszázezer 
emberrel Bécs alá indula, és hogy Magyarországot meghaladta 
volna, nem sokat késvén, Ausztriában rabolván, Tótország felől 
haza felé indnia, mert a télnek hidegsége szinte elközelget vala, ki 
jóllehet kimentiben népében nagy kárt válla, de mindazonáltal 
békével haza méné országába. 

1534 esztendőben Megyésben megöletik Girithi Lajos az erdé
lyi uraktóL 
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1 5 3 6 esztendőben Kassíit inegvevá a János király népe ái 
tatás miatt, kit vastagon m e ^ is dülának és a főfü népeket mind szám-j 
kivetésre v i v é k , a városnak pedig- e lvévék szaba(isá;^át és kapi-í 
tányt vé tenek beléje. 

1 5 3 6 esztendőben m e ^ v e r é Szulinián tőrük császár a némete
ket TfUorszá^bíin és a c sebekc t , kiknek kapitányok Kaczián vala^ 
holott hatvan faltörő á£ryiit nycre a császár a nómeltril. 

1 5 4 0 esztendőben János királynak, egy űa szülelék Budabai 
az Isabella aszszonylól ^ a lengyel király leányátó l : de a király aal 
nem lá tha tá , mert niinekelŐUe Erdélyből haza jött volna Bndába 
ö fia látni , annükclötlc Ötct Isten kivéve a v i lágból ; ki halálánál 
idején Iclesógét, gyermekét ajánlá oltalmul a barátnak és Petrnit 
Pé te rnek mint jó híveinek. 

IN. b. Ifjú János király szülétek 1540-ben . megholt 1571-benj 
1 5 4 1 . Ferdinandus király hogy meghallotta volna a János ki-j 

rá ly ha lá lá t , tehát azonnal megszáüá Biídát nagy erővel^ kire reí 
jőve Szulimán török császár , és levágván Bnda alatt a németekelj 
Budába szállá és kihívalá Budából az urakat a király kis fiával és ai 
anyjával Isabellával e g y ü t t , kik közül kifogá a vitézlő híres neve^ 
Török Bálintot , és a többit a gyermekkel együtt Budába bocsátáj 
Török Bálintnak ada császár Galatában egy tornyot örökös lisztül,* 
hogy életéig ott lakjék és bírja. Másodnapra Budában minden rend^ 
béli embernek fegyverét e l szedvén , Isabella királyné aszszon] 
Frá ter Györgyöt és Petruit Péter t minden vitézlő népével öszv^ 
fegyver nélkül szarakori ***J módjára Budából kiküldé , és a vároí 
mind Pesttől öszve magának elfoglalá ily szín alatt: hogy a gyermef 
apja Szapolyai nagy János király halálakoron a tutorságot császái 
nak vallotta vo lna , kinek fiának azt biisz esztendős korában min^ 
az egész országgal együtt esmét kezébe ereszténé. Oda Buda! 

1 5 4 0 . Ez tájban Konstánczinápolyban egy Ibraim nevű fö t(^ 
rök papot , Iii a Krisztust praedicálni kezdette volt és Mahumett 
hamisolja va la , ezt megkövezek a törökök, azután a testét megí 
g e t v é n , a széllel elfútaták a porát. 

1 5 4 2 esztendőben Joachim a brandenbnrgumi berezeg a szf 

bad városok erejével Németországból alá jőve hogy ö Budát megve
g y e , de semmiképpen szerét nem t e h e t é ; azért haragjában hátra 
lére és fog^'a vivék Préni P é t e r t , kit osztán soha el nem merónek 
bocsátani; mely úrfiunak Becsben a fogságban lön halála. 

1 5 4 3 esztendőben Szulimán török császár esmét feljőve Ma
gyarországba, és megvevő Ferdinandustól Székes-Fejérvárat és 
Esztergomot és erejét hagyván benne , úgy téré meg esmét országába. 

1550 esztendőben Vásárhelyi t Borsos Sebestyén házasodok 
m e g , ki e lvévé a Nagy Köpeczi Tamás leányát a Katus aszszonyt . 

1 5 5 1 . Frá ter György barát a kincstartó szembe lön Görög Mi-
kolával Bálhorban a Ferdinandus hadnagyával , holott a barát elálla 
a török mellől a Ferdinandus párt jára, kinek Erdély országának biro
dalmát legottan ajánlá. 

1 5 5 2 esztendőben Ferdinandus király Baptistát nagy orÖvel 
bocsátá bé Erdélybe, de Erdélynek az inkább lŐn romlására hogynem 
mint oltalmára. Azon esztendőben kincstartó barát kibeszélé Er 
délyből a királyné aszszonyt mind a kis fiával ö szve , ily szerzés 
a la t t : hogy Ferdinandus király lenne nékik oltalmok és tutorok, ki
nek bizonyságára Ferdinandus király a leányát a királyfinnak igére , 
mert a János király fia immár t izenkét esztendőben j á r va la ; annak
felelte Slésiában egy herczegséget ada nékik az hol lakjanak; kit 
mind azért mivelének, hogy Erdé ly országát a barát Ferdinandus után 
szabadon bírhatná. Azér t a királyné aszszonyt Erdélyből kiindíták 
Kassába és onnét Slésiába, kiket a jó Petruit Pé ter nagy siralommal 
és bánattal elkésére. 

Azon a nyáron Lippát raegvevék a törökök, de azonhelyt 
Baptista és Fráter György kincstartó barát esmét kiverek a törököt 
belöUe. Honnan megvevén a várat , Ulimán *) béget kincstartó barát 
nagy bókével e lbocsátá , mely elbocsátásáért őtct azon őszön meg-
ölék hegyes tőrrel Alvinczben a Ferdinandus vitézi; kinek az ö holt
testét érdeme avagy latorsága szerént egy néhány napiglan a párna 
tolla közölt tár ták, mert abban gyanakodtak, hogy esmét a török 
mellé akart állani a szultán Szulimán pártjára az országgal együtt. 

1 5 5 3 esztendőben Szegedet Tót Mihály az hajdúkkal m e g v e -
v é , de az Ür Isten nem tartá sokáig benne , mert az Isten igéjének 

*) Petrovich, **;) Más szóval: tisztességes fogságba tételé. •''"*3 Széltelj 
Istvánnál: s z a r a b ó r a . *J Székely Istvánnál: L'Imáij. T. p.: Ula ma. 
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birdetöU kiiixt^k vala oiinat, kiket a törökök nem bántottak söt 
tisztességben tartoltanalt; továbbá adták vaEa magokat a nagy ré
szegségnek és paráznaságnak, mely miatt Szeged alatt a hajdiik a 
törököktől mind levágatának. 

1553 esztendőben atörÖkmegvevéLippát,Solyraost,Beczkere-
ket . Fellakot és több várakat nagy sokakat; Tömösváratis,**) kiben 
elvesze a iö vitéz és nemes úriiu a vitéz Losonczi István éslds Gámpo. 

Herélt basa megveré Ördög Mátyást a Faíastoknál. *̂ *) az hololt 
ám elhullanak sok jó vitézek és a Sardala *''*) püspök Ördög Má
tyással együtt. 

Azután mesvcvé Drégelyvárát, Gyarmatot, Szécsent, Hol
lókövet és sok egyéb erüsségeket a török hassa; azután esmét 
százhatvanezeren szállának Eger alá, kit harmincznyolcz napig 
erősen vívának, de látták hogy meg nem vehetik és elraenének 
aioUa sok népeknek veszedelmével. Kik között főember törökök va-
lának, úgymint : Amhátbassa, Báli hassa, Billér ****) bég. Eger 
várában pedig ezek a főemberek valának: Dobó István, Meczkei 
István, Szoltai István, Gergely deák, Figedi János. 

1554 ******) esztendőben egész Krdéiyben egy igen nagy dög
halál lön, kinél nagyob»at emberi emlékezet soha nem tudhat era-
litteni, ki miatt nagy sok nemzetségek elfogyának avilágról. Ebben 
a döghalálban hala meg Borsos Sebestyénnek az első felesége Katus 
aszszooy, a Nagy Köpeczi Tamás leánya, kit az elmúlt 1550-ik esz
tendőben elvött vala; ugyan attól való fia is akkor hala meg az 
döghalálban, kinek János vala a neve. Ez a Nagy Köpeczi Tamás 
az , a Id kincstartó barát idejében arendator volt az országban, ez 
csináltatta voH azt a szegelelházat, mely a Szent-György utcza ós 
a Szent-Rirály utcza szegeleléhen vagyon. Mely házat az én atyám 
Kagy Szabó János Köpeczi Jánostól a mostani Köpeczi János 
és Mihály apjától pénzen meg vette vala a Básta veszedelme tá
jait. Azután, az apám halála után az anyám is meghalván, az én 

*)A Teleki-példányban említve van még: Szabadka sat. **) A gr. Ke
mény példányában: palás tóknálvan ina. *•») Székely Istvánnál: 
Sbardala.****) Sz. Istvánnál: Begler.*****J AT. p.-ban ez év 
krónikája im e jegyzéssel kezdetik meg: 1554-n támada egy Stao-
karus nevű ember, ki eretnekséget vall vala-

öcsémnek Szabó Istvánnak hagyá az anyám fostamenfomban. Azu
tán egykor mi gondolatjából Borbély Istvánnal cserét inditta, melyet 
én megértvén, elverém akkor rolla és adék néki vagy kétszáz fo
rintot, hogy élhessen vélle, ne szoruljon reája. De azután mikor 
az én pénzemet megkértem volna tölle, esmét néki ótalkodék, hogy 
oda Borbély Istvánnak cserélje azon a házon, kit Borbély István 
csináltatott vala az elmúlt 1623 és 1624-ik esztendőben; de esmét 
valami nehezen ellene állék, s elverém rolla másodszor ig, ós esmét 
60 forintot adék néki hogy éljen utánna. 

Azután osztán harmadik óttal a feleségével Borbély Annával 
nagy titkon egyetértvén ügy szaporkodtak néki és cseréllek, és azt 
a rosK házat s hatszáz és huszannyolcz forintot adott néki; mely 
ellen a concamhium mián nem állhatok semmi úton módon, hanem 
odaveszte szegény öcsém. 0 maga is nem éle két esztendőt, meg-
hala; gyermekei is azelőtt mind megholtak vala. Így veszté el nem
zetemből a jó házat, semmi intésemnek nem adván helyet, 

N. b. Ezt én, Nagy Szabó Ferencz írtam ide, szüle-apám fe
lesége halála alkalmatosságot adván ez írásra , hogy az én maradé
kom ezt így érthessék a dolgot töUcm. 

1555 esztendőben Borsos Sebestyén hoza Kolosvárról fele
séget másodszori házasságában a Köpeczi Tamás leánya után, az 
Hoszszu-nemzetböl a líristina aszszouyt, nagy tisztességgel. 

Ezen a télen vivé el a város malmát az árviz farsangban, és 
a tél igen lágy tél vala, kin semmi hó és jég nem lett vala. 

1556 esztendőben Felruit Péter bébozá Podoliából a Já
nos király fiát mind annyával az Isabella aszszonynyal egyelem-
hen, a kit Fráter György a kincstartó barát baráti álnoksággal 
kibeszéllett vala, kinek lakóhelyéi Erdélynek részébe esmét bé-
helyhezlelé. 

A moldovai ég havasalföldi oláhok negyven ezerén Erdélybe 
Jövénefc a király fia mellé, kik Erdélységben, a Nyü-ségben, a Sza
mosmentiben és a Szilágyságban nagy dálásokal és égetéseket tőnek, 
és úgy térének hazájokba. 

1556 esztendőben ada az ür Isten Borsos Sebestyénnek egy 
fiu magzatot az ő feleségétől a líristina aszszonylól, a Jánosi. 

1557 esztendőben a János király íia Yáradot megvevé Ferdi-
nandustól a német császártól. 

2' 
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1558 esztendőben Németi Ferencz Tokajból, a János kiriUy 
bíve, szenl Jakab havának huszadik napján ötszázad magával meg-
veré a németeket Szerencs alatt, hololt mind a kct fél között sok 
jámbor vitézlő népek hullának el. 

Isabella a nagy János király felesége három urakat vágata l e ; 
Bebek Ferenczet, Kendi Ferenczet és Kendi Anlalt. 

1558 esztendőben ada az ilr Isten Borsos Sebestyénnek az ö 
feleségétől a Kristina aszszonytól egy fiu magzatot, a Pált. 

1560 esztendőben esmét ada azúr Isten Borsos Sebestyénnek 
az ö feleségétől a Kristina aszszonytől egy leányzó-magzatot, ki
nek az ö neve lön Katus. N. b. ez volt a Szabó Gáspárné, 

15 62 esztendőben Balassi Menyhárt clárulá a János király fiát 
és a Ferdinandiis király pártjára álla. János király nagy hadat inditta 
és megszállá ITadad várát sok fő vitézekkel Németi Ferencz által, 
ki akkor Tokajban kapitány vala. De ott a János király fia hada igen 
megverettetek a Fcrdinandus ereje által, mely harczon sok vitézek 
elhullanak és sok nyereséget nyerének. Ónnal Balassi indult Szak
marra, és a nyereséget Szakmórban mind egy házba rakák, hogy 
ök jövendőben nagy gazdag kótyavetyél hánynának; de az úr Isten 
nem hirá néldek, mert a budai bassa azon nyáron eljőve Szakmar 
alá és megszállá Szakmárt, és a benne levő sok préda mind elégé. 
A törökök sok ideig vívók Szakmárt, és ugyan meg is vették volna, 
ha Balassi belölle ki nem szökött volna. Végezetre a törökök elme
nének haza nagy békével Szakmar aloU, senki nem bánta őket, ha
nem rabolva ós égetve haza ménének. 

1562 esztendőben nyári időben a székelyek mind fellámadá-
nak ilyen szín alatt: hogy ők az ilju János királyhoz mennének az 
6 szabadságoknak megnyeréséért. Mert a király sok rendbéli sza-
hadságokat vette vala el az ö gyakorta való feltámadásokért. És 
mikoron a székelyek a népnek sokaságát látták volna, tehát leg-
ottan hadnagyokat emelének közöltök és tízedeket rendelének. Mely 
hadnagyoknak neveik ezek valának: Nagy György, Gyepesi Am-
harus. Bán András. És igy a király ellen s az urak ós a nemesség 
ellen kardot akarának vonni. 

De az ifju király ökel nagy kegyesen unszolja vala hogy száll
janak le , és ö nékik minden szabadságokat megengedni kész vol
na; de ök aval semmit nem gondolánali, hanem a Nyárád mellé 
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szóllának az ákosfalvi rétre, honnat a három székel elváloga-
lák, és a Mihályü Tamás házára ménének egy szereda nap est-
v e , és az udvarházat igen megdúlák és hordó borokat vivénck 
a táborra. 

Másnapra kelvén csütörtökön esmét elvalogatának ugy mint 
két ezer népet, hogy GÖrgényre és Bégenre menjenek, hogy ök 
ott dúljanak és népei hajtsanak; és a régenieket és a görgényiekel 
táborban lalálák és azokat mind elhajlák. 

Akkor Gernyeszeget is mind eldúlák alá jöttökben a Maros 
mellett. 

Azután egy péntek napra kelve, szállának Koronka mellé, és 
azelőtt való düláslól a mi megmaradóit vala a Mihályfi. Tamás házá
nál, azt esmét mind eldúlák és a házat is elégetek. 

Onnét szombaton reggel elindulának a derék láborra, meri a 
derék táborok a Kis-KüküUő mellett vala Holdvilágnál. Király igen 
hamarsággal nem sok népet indilta Tordáról ugy mini két száz lova
got és kél száz darabontot, kik közölt valónak jámbor vitézlő ren
dek, ugy mint Polgár Ferencz és a vitézlő Mihályfi Tamás, ezen 
kívül sokan az erdélyi urakban. Ezeknek hadnagyok vala a vitézlő 
Petri Gábor és a vitézlő Radák László. 

Azon szombaton reggel a király népe Vásárhelynél általkelő 
a Maroson, és a székelyek után indulának, holott elérek őket a 
Nyarad mellett és szembe állának, és a székelyek D o u s - t kiáltanak 
és szembe útközének; de a király népétől a székelyek megvereté-
nek, kikben igen sokan elhullanak és levágaltatának, némelyek 
pedig elszaladának. Akkor onnat a Bán András elszalada, ki fő
hadnagy vala ; de azon kívül rabokat sokat fogdosának és némelye
ket csak elhajtanak. így vereték meg kis GŐrgénynél a székelyek
nek a kissehbik tábora a Nyárád mellett. ^ 

Ezt mikor megérlelték volna a másik táborban lévÖ székelyek, 
igen megrémülének, és a két hadnagyol ugy mint Nagy Győrgyöt ég 
Gyepesi Ambarust ö magok megfogák és királynak ktildék, mert a 
más hadban a Bán András elszaladott vaia. És így a székelyek mind 
hézokboz oszlanak 

A király akkoron nagy haddal készült vala a székelyek meg
rontására ugy mint húsz ezer emberrel. Minden hadával azért király 
szállá Segesvárra, és ott nagy gyűlési tétete; és oda az erdélyi ura-
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kat mind elhívalá hitetlenség alatt, hogy megérthesse: kik legye
nek a saékelyek foUámadísának okai? És a sors esek a saékely 
urak kOzül Lázár IstYánra, Kornis Mihályra, Farkas Pálra, Lá
zár Jánosra és Bernád Ferenczro ; kiket akkor mind megfogdo-
sának, kik közül némelyiknek a fogságban lőn halála. De azon 
kivül esmét egy néhányat találának kik abban részesek voltak, 
ngymint a Benedek Geréb, Kátai Ferencz ég a Kátai György, 
Andrási Márton, kiket nagy eross fogságban tartata király Gör-
gényhen és Gyula várában. 

Azután a két hadnagyot ngymint Gyepesi Amharust és a Szé
kely Györgyöt Segesvárnál felnyársoUató. így töretének és ronta-
lának meg a támadásért akkor a székelyek a király fiától l562-ik 
esztendőben. 

Nemsokido elmúlván, a király kíildé népét Udvarhelyre, kik
nek kapitányok vala a vitézlő Petri Gábor. És a barátok klastromá
ból csináltatának egyvárat, kit nevedének „ S z é k e l y - t á m a d a " 
várának, és ahoz mindjárást elfoglalák á székelyeknek szabadsá
gokat, *) ki lön a székelyeknek nagy romlásokra és igen nagy 
károkra. 

1562 esztenőühcn hala meg Borsos Sebestyénnek az ö vén 
anyja, kisaszszony-havánakmásodik napján. 

1563 esztendőben szent Margit aszszony nap előtt való hét
főn estve, mikoron a hold tele volna, a hold teljességgel feketévé 
változék és semmi világossága nem vala; tartott ez dolog mintegy 

óráiglan. 
1563 esztendőben jó száraz nyár lÖn és száraz ősz; búzának 

és ócsu **J gabonának bövsége nagy lön, úgy hogy a húzónak a 
szépinek öregköble járt huszonkét pénzen, az az négy köbül egy 
forinton, az elegyesebb pedig hat köböl egy forinton, az árpának 
köble tizenkét pénzen, a zabnak pedig járt nyolcz pénzen, az igen 
szépi 10 pénzen járt egy küböl. 
*) A Teleki példányban egy késÖtb ídíibeli oldaljcgyzetben <'z iratik; „Az 

originálban nem s z a b a d s á g o k a t , hanem szabad s a v ó k a t " áll. 
Mi valószínűbbnek is látszik, mivel tudva van, bogy a székelyeknek, 
valamint a megyei nemességnek is, hajdon az orstág súbányáiból in
gyen savók járt. **> T. p- bíicz Ör. 
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1563 esztendőben János király béküldé Moldovába Radák 
Lászlót és Daczó Tamást István vajda mellé nagy haddal Despotra; 
reászállák Szncsáva várát, Despolol onnan kiyevék szent Márton 
napnak előtte mintegy héttel, és a vajda Dcspotot levágatá. 

Ugyanezen 1563-k esztendőben Nyerges Sebestyén bírósá
gában töltenek engem polgárrá szent Mihály napján. 

i 5 6 3 esztendőben feleltettük meg a várost, és mentették ma
gokat a gonosztevő emberek: hogy ennek előtte való két esztendő
nek utánna a tordai gyűléstől fogva, ezután azért a huniért senki 
nem kergetheti és nem büntetheti őket. 

1564 esztendőben húsvét után való vasárnap Erdélyben a pa
pok conciliumot tőnek Enyedre a Krístus vacsorája felöli; mert a 
szász papok azt mondják vala: hogy a Kristus teste az ige által a 
kenyérben elváltozik, az az, a kenyér Kristus testévé tészen az 
ige által, és az ember szájába ugyan a Krístus testét adják. A ma
gyar pypok ellenben azt mondják vala : hogy nem változik cl a Kris
tus lestévé az a kenyér, és az ember szájába a Kristus testét nem 
adják, hanem az úr Jézus halálának emlékezetére a kenyeret adják, 
és a Kristus teslét lelki szájjal eszi az igaz liitü ember, nem testi 
foggal rágja. Azért a hitetlen ember akár mennyiszer járuljon a 
Kristus vacsorájához is , de ugyan nem vészi a Kristus urunk testét. 
Ezen semmiképpen meg nem cgyenesedhetének, mert a szász pa
pok ennek nem engedének. A llóderfái Tamás halála ottan hamar 
következek. 

1564 esztendőben ada *) az én feleségemnek a Kristina asz-
szonynak egy leány magzatot, kit Annának kercsztelének. N. b. **) 
E-z volt az Anna aszszony az én nagyanyám , Nagy Szabó Fercncz 
édes anyja Borsos Anna aszszony, kit adott volt Borsos Sebestyén 
szüle-atyám házasságra a Nagy Szabó Boldisár fiának Szabó János
nak ugy miut 1580-k esztendőben, kivel élt negyven esztendeiglen, 
ugy mint 1620-k esztendőig, melyről ido fel többet nem akarok 
írni mostan. Ezt én S z a b ó F e r e n c z írom csak magamtók 

1564 esztendőben mindszent-havának harmadik napján , azaz 
kisaszszony-nap elölt való vasárnapon, ifjú János király Szakmart 

*3 Isten. **) Ez ?f. Szabö Ferencz póllé jegyzete. 
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megszállalá Soiulyai Báthori István által, kit meg is vőnek minden 
viadal nélküli, mórt akkor Balassi Menyhárt honn nem vala. Balassi 
Menyhártnak a felesége egy kis fiával és egy leányával ösavc fog
lya esek, kiket király fogva tartala Erdélyben Vécs várában sok 
ideig; onnét alá vitelé Dévába. 

Ugyanezen Őszön király nagy hadat indilla, és a törökök so
kan melléje jovének segítségül, ös Hadad várát megszállá; kit ha-
maridÖn megvon és mind a földig Icronlatá 5 a magyarokat a kik 
benne valának békével elbocsáttatá ; azután által köllözék a Tiszán 
és megszállá Athya várát, és erős ostrommal azt is megvevék; azt 
is mind a földig leronlatá és a benne valökal békével elbocgátá. Ezt 
meghallván Kovászd várában a kik benne valának, királynak azt is 
megadák; azt is király mind a földig Icrontatá; ezen kivül kii'áíy 
egynéhány aprö kastélyokat mind a földig Icrontatá. 

Megint által költözik a király a Tiszán. Etzed alá méné; nagy 
Báthori Miklós a bátyja által Báthori György által szép szót ada a 
királynak, hogy fejet hajtana; de mihelyt király onnét elméne, 
abba ö semmit meg nem tökélle. 

Kis-Várdát király megszállá, és Kis-várdai Mihály királynak 
fejet bajta, a várat a királynak ajánlá ; király könyörült rajta, Kis-
Várdában ötct benne hagyta. 

Ezek meglévén, király megint jó egésségben Erdélybe haza
jőve, ax úr Istent dicsírvén és magasztalván. Mert ö fejérvári mo
nostorból a bálványokat mind kirontotta vala, kiért a hatalmas Isten 
az ö hadakozását jó szerencséssé lőtte vala, 

1565 esztendőben karácson havában Svender*) Lázár alájőve 
Németországból nagy crÖvel, fegyveresekkel és lánczokkal **) e-
gyetemben; megszállák Tokaj várát, megEörék és hamar megve
vék. A jó Németi Ferencznek ott történek halála. Onnét elindittá 
népét Svender Lázár Szakmar alá. Ebben lőn bú-e Báthori István
nak, és meggyújtatá a város körül való palánkot s mind megégeté, 
^s ügy jűve alá Váradra. A németek Szalunárha nagy könnyen bé-
szállának. Onnat ménének Erdőd alá; Erdődöt Báthori György 
nagy könnyen megadá a németeknek, belülié szépen kiköUözék. 

*J Svendi. **J Láncsiísokkal, dsidásokkd. 
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Kővárat ugyanazonképpen adá a németek kezébe. Onnat ménének 
a németek Bánya alá. De a király meg nem segitbelé őket, *) mert 
igen nagy tél vala, és a királynak kész népe akkor nem vala ; mert 
népét akkor nyiigottja vala, mert azelőtt való őszön mind hada
kozott vala. 

Nagy-Bányát a németek akkor megvevék, mert a király népe 
ugyan megadá nékik, és Serédi István hamar a németek mellé 
álla és Cseh várát nékik ajánlá. Abba is népet bocsáttának a németek. 

Király jó tavaszra kelve nagy szertelen **) indula, mert a 
török immár feljött vala király segítségére; az erdélyi had, a ne
messég és a székelység készen indula a király után, mert Váradban 
immár király meg is nyugodt vala. ' .A 

Váradról király megindula minden erejével, és a törökkel szem
be lön, és mind a két had Szakmárt megszállá; hun nagy barczokat 
lőnek, mely barczon egynéhány **̂ *) személyek elveszének. 

Erdélyből visznek vala a király táborára nagysok éléseket, 
mert a szertelenségnek indulása miatt a had élés nélkül megindult 
vala; azt az élést pedig, a kit visznek vala a tábor után a csehiek, 
mind elhajtották vala az erdödiek: és elfogták vala a király hadá
nak éléseit, mely mián élés nélkül a király hada igen megfogyat
kozott vala, éhség közöttük igen nagy vala : király ezen igen meg
búsult vala. Hamar inditá király hadát ErdÖd alá, és Erdőd várát 
megszállá a király a törökkel együtt, kit sok ideig vítata és igen 
meglörete, és eröss ostromokat tétete rajta; végre meg is veheti 
vala, de önnönrangok megadák, és a törökökkel a benne valókat 
miud levágák. Senyéi Miklós foglya esek a jancsár agának, kit 
király nagy törekedéssel megválta és nagy békével elbocsáta. 

Svender Lázárnak az öcscse Svender Kristóf ott esek foglya 
a hassanak, kit császárnak rabul küldenek. 

Azt mikor megértették volna Csehben, a csehiek a várat fel-
gyúták és mind megégetek — ú g y ménének ki belöUe. 

Onnat indula a khrály Bánya alá. Ezt megérték a Bányában 

*) A bányaiakat. *»:) Vagy h c r t e l e n ; székelyföMön ez is''divatoz. Az 
elsÖ bctü liosszu német s-sel levén ú-va, mindkélképpen olvasható. 
*•*) Hiehtöeu a szám kimaradt. 
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•való németek, BányáE meg-g-yújtottát és mind elégetek. Juta a ki
rály hada Bánya alá, és megvevék azt a lánczoktól, kiket király 
nagy békével I)Ocsáta el Bányából. Onnat líirály indula Szakmar alá; 
melyet a németek hogy megértének, Szakmarból kiszállának a Ti
sza mellé egy szigetbe, és a németek ott sánczba ásák magokat. 
Ott a király megveri vala őket, de a törökök elánilák a királyt, és 
elállának a törökök a király mellül. Ezen Mrály igen megbüsula, és 
nagy haragjában Erdélybe viszszajöve. E dolgot hamarsággal a vén 
Szulimánnak király jámbor követei által hírré tévé, hogy a budai 
hassa véíle így cselekedett, s hogy a németeket megverhette volna, 
ha a budai hassa élnem árulta volna. Ezt a dolgot a Szulimán csá
szár mikor megértette volna, a bassára nagy haragját veté , ég ki
rálynak igíretet tön esküvéssel, hogy a királyt nem hagyja, a bu
dai bassát pedig megbünteti. A királynak ugyan a volt az akaratja, 
hogy önnönmaga személye szerént császárhoz menne; de császár 
mikor azt megértette volna, követek által a királynak azt hagyá, 
hogy országiíban veszteg lenne és az országot őrizné. Ugyanakkor 
Szulimán császár a kh*álynak ilyen igirelet t5n: hogy a jövendő nyá
ron az ö vén fejét kihozná a Ferdinandns királynak megrontására; de 
ugyanakkor követei által azt is hagyta vala: hogy a király eleibe 
menne akkor Nándor-Fej érvárhoz és vélle szembe lenne mikor oda 
érkeznék a császár. 

1566 esztendőben szent János napjára viradolag adá az Isten 
Tamást e világra. N. b. Ez dificiált. 

1566 esztendőben a vén Szulimán császár nagy erejét indittá 
ugy mint négyszáz ezer emberét. És mikor a Sxáva mellé szállolt 
volna, a király nagy szép készülettel, magyarországi föfő urakkal 
és erdélyi főurakkal és jámbor föszolgáival és a kolcsos városbeli 
fő népekkel, császár hagyása szcréat megkérésé nagy bizodalom
mal. És a király a császárral szembe Ion Xándor-Fejérváron alolI, 
szélyül a Duna, Száva közben, a Szeremség végihon. A császárt 
ott a király nagy szép drága ajándékokkal megajóndékozá. Császár 
azonképpen a királyt mcgajándékozá szép fő lovakkal és öltözetek
kel. És a királyt esmét Erdélybe bébocsátá. 

1556 esztendőben a király haza jövő Erdélybe. A császár 
Pertali hassa.által niegszáUatá Gyulát; ö maga méné Sziget vára 
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alá, onnét elválogata negyven ezer jó tatárt, hogy a felföldre ra
bolni mennének. 

A király pedig mihelyt Erdélybe hazajőve : nagy szép népe 
a királynak akkor készen vala, és elindittá hadát Sákavára alá; kit 
mifcor nem sok ídeiglen vitt volna, nagy erőss ostrommal mcgveve. 

pertali hassa is Gyulát nagy eröss ostrommal és viadallal meg-
vevé, és a benne való vitézeket levágák és némelyekot rabságra ví-
nek benne. 

Szulimán császár pedig Szigetvárán kilenca ostromot té te te , 
kit nagy eröss ostrommal meg is vétete; a jó hü-es és neves ár 
Szrényi Miklós amott elvesze, vélle egyetemben nagysok jámbor 
vitézek elveszének és rahságba csenek, mind a földiiépe is mind 
elraboltaLékés lovágalék; mert a tehetetlen Ferdinandus király meg 
sem meré a császár hadát látni, nem hogy a várban a vitéz Szrényi 
Miklóst meg merte volna segélni. 

A király indittá hadát a jö Tokaj vára alá, de a talárok immár 
a felföldet mind Kassáig elrabolták és elszáguldottak vala; a király 
is immár nem sok idÖre megvolté volna Tokaji, hogy ha a Szulimán 
halála híre nem érkezik vala. Mert a Sziget megvételekor immár a 
császár halva fekszik vala, és az utolsó ostrom — a kileuczedik — 
még azután lett meg. Ezen Ferdinandus csásy.áruak lön nagy Öröme. 
A török Szigetben népit hagyván, haza mene ós leszálla, és új csá
szárt választanak; a király is pedig nagy békével bejöve Erdélybe. 

1567. esztendőben a király nagy erejét indiltá a böjtmás-hava 
fogyta felé és személye szerónt megszállá Kővárat, kit Bálhori 
György a németek kezébe adott vala; kit ugyan meg is vön a ki
rály nem sokáig vitatván nagy crőss ostrommal, holott esek foglya 
a bányai kapitány a Sólyom Péter. 

1568, Ónnal a király indiltá badalL Bánya alá. Mikoron Bá
nyát megszállülták volna, a németek erössen tárták a várat , és ott 
a királynak sok népe megsebesüle. Igen nagy eröss oslrummal vég
re megvevék a várat és a benne való lánczokat mind levágatá; azu
tán a városnak kerilését földig mind letöreté. Ezt a német császár 
mikoron meghallotta volna, lön ezen nagy bánatja és az ő követi 
által a királytól frigyet kivána; azonképpen az tij császárt is meg-
találtatá és onnat is frigyet kivan; mert immár onnat a király Szak
mar alá akar vala menni, kii az Isten kezébe is adott volna, ha a csá-
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szárral és királyai a frigy meg nem lelt volna, Igry téré a király or
szágába Krdélybe akkor nagy békével. 

156S. esztendőben szent Mátyás-nap estin böjtelo-h'avának 
33-k napján ada az úr Isten az én gazdámaszszonynak egy leány 
magzatot, kii Ersébetnek hívtunk. 

1570, esztendőben ada egy leány magzatot, kit neveztünk 
Orsolya néven. 

1571. esztendőben a második János király tétele egy nagy 
g-yülést M. Vásárhelyen. Mikor a gyűlés elvégeztetett volna, mé
né a király Görgény várába cg ott megbetegedett, és igen bete
gen mcne alá Fcjérvárra. 

Második János király itt meghal 1571-ik esztendőben. 

N. b. Immár a mit mostan irok, én Nagy Szabó F e r e n c z én 
m a g a m t ó l í rom ez néhány igét.*) 

Mikor János király felserdült volna az attya halála után két
felé tekintvén, látá azt: hogy íiz egész keresztyénségben immár 
oly változás lett volna, hogy kiki mit akarna azt vallaná a Luther 
Márton lijitásának utánna ; mert immár ide Erdélybe is behatolt va-
l a a Luther Márton reformált tudománya, melyet elsőbben egy Jo-
hanues Iluntherus nevű deák, ki akkor oda fel lakolt, mikor oda 
fel ahatalinas n;}gy veszekedés volt Károly és F e r d i n a n d u s c s á 
s z á r o k idejében. Azután az alájüvén, úgy hozott alá a Luther Már
ton könyveibe, és úgy serpált azután az egész szászságon a luthe-
ranismiis, melyben az egész szászság megnyúgodt és megerősödött 
mind c mai napiglan mely nap ezt írom. Mégis marad talám. 

De löííö-Id esztendőben ugyan oda fel a Luther discipulusi, 
ngyminl Beza, Brencius és Calvinus János és sokan többek is elle
ne irának az úr vacsorája felöli és egyébről is nagysokakrol; mely 
miá elpártolának egymástól, és magokon Calvinusröl marada a cal-
vinista név, és Lutherről a másik felen a lutheránus név mind e mái 
napiglan. 

*;) Itt keziiudik a reformalio ErdéJybe mikénli bejövetelének az K l ö i s -
m e r t e t é s során érinlett leírása. 
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De immár mostan ismét a mint látom, a calvinisla rend abban 
is újítást fog szerezni, mely újítás napról napra itt közöltök terjedni 
és hallatni kezdeteit: melyek kiis nyomattak már, és 23 articulus-
nak látom. 

Mely újítást Belgiumban és Angliában indítottak meg ez előtt 
majd hatvan esztendő tájatt, mihelyt az angliai Jakab király, az 
aunya halála után, a régi római igaz vallásból kitérilelte az országot. 
É3 így az elébbeni calvinistékon a purilanus név marada, az 
újakon**) pedig a protestáns név vagyon. Ezt én nem a klsujjambdl 
szopom, hanem a magok régibb és mostani írásokban szemmel lá
tom és olvasom naponként. Mint lészen és immár miben állapod
nak meg, tudja csak az egy Isten. 

De ezt is mostan ebben hagyván: a királyról a mit elkezdet
tem vala írni és valamit Borsos Sebestyén szüle-apámról, abban 
elébb akarok menni. 

Mondám: hogy látván az ilju János király, a ki akkor mikor 
e dolog indittatoll, itt Erdélyben igen gyennckállapottal vot t , de 
a sok változó állapot között felnevekedvén, majd mintegy bizony
talan gondolatban lehetett a vallás dolgában. De ezenközben, mi
vel már minden újításra kaput nyitott vala a Luther és Calvinus az 
az: anababtislák tudománya, tehát támada akkorban egy Dávid Fe
rencz nevű tudományos ember, esmét egy olosz Blandrata és egy 
Frankén — az is tudós ember számban volt immár. 

Ezek—-mondám—a három tudákos emberek, egyakarattal fel 
kezdek állatni azt az anyaszentegyházlól régen condemnállatolt té
velygést, úgymint a sabeliana , rotiniana és ariana hacresist avag-j 
értelmei, mely ellen a calvinianus papok s praedicansok eleget hány-
kodának ugyan mind dísputálással, mind pedig Írással, de ugyan 
semmit nem obstálhatának; mert már a pápásokat megutálván, au-
thoritássok is debilitáitatütt vala, és így azofc hátrább állottak, ha
nem csak nézték, mi lesz e dologban. 

A király ezenközben felnevekedvén, mind birodalmában s mind 
pedig ideje szercnt reája vigyáza mind a Dávid Ferencz újította, 
miud pedig a Calvinus tudományára, mert mindenik fél az ő vallá
sát a királynak igen commondálja vala; de végre a három tudós 

*)T.p. ú j i t ö k o n . 
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embernek, úgymint Dávid Ferenoznek, Blandratának és a Fran-
kennek érlelmén állapodék meg a király és azokat fateúlni kezdé, 
a többit pedi^ megveloi; és így osztán asseclái kezde lenni ennek 
is az értelemnek a királyra nézve. 

Ebben a király mellé állának sokan a nagyságos urakban i s , 
úgymint a Kendiek és sokan többen is ; azután a városok közül Ko
losvár, Torda, Déés; és a székelységen is néhány l'aluk és darab 
földek a székely főemberekkel együtt arra az értelemre s/.akadának. 
Ezeknek is a Hallerekuek az eiei, úgy a szüle-apja Haller Gábor és 
az EÖssi Audrás, a ki Szent-Ersébetet bírja vala, Hallerrel együtt 
acceíJtálák az ariauisraust és fotinianlsmust. 

De mind e tájban itt Vásárhelyi is voltának nagy bánykodásbaa 
a religio válogatáslian, mert majd fele a városnak, ugyan a nao-yja 
az új baeresist, a Dlandratóét, bevette vala. Egyszóval: a szászo
kon kiyül mindaz országban lakó magyarság ily veszélyben J'or-
golt akkort. Csik, Gyergyé és Udvarbely egy néhány falukkal ösz-
vc , Marosszéken is a havas alatt egy néhány falu nem állottak el a 
régi avas pápistaság mellől; és a királynak is nem voll módja abban, 
hogy a papjokat persequálja, hanem a mai napig is megmaradtak 
abban. Kolosmonostor és ott a tájban is helyt állottak volt ebben a 
változásban és persecutioban , a kik máig Is alkalmas szerént hely
ben vágynak. Ugyan nem is cselekedte a király azt, hogy a hol a 
község meg akarta vallását tartani, onual erővel kiűzte volna a pa
pot; hanem csak azok a kik a sok tébolygásban megszédüllek 
és az imperitnra vulgus nem tudta mit miveljen, mert mind a két 
vallás ugymiiiE a calviniana és az ariana valóban kellette magát a 
szegény Ítélet nélkül való vulgus elölt. 

De mivel a király választá magának az ariana vagy is fotinia-1 
na vallást, majd mind az ország arra hajol vala, justa illud: 

Mobile mutalur seniper cum principe vulgus, 
Regis ad exemplum totus eomponitur orbis. 
így lön akkor Erdélynek dolga. Moly hitbéli változtatás meg-) 

erötlenitette a nagy fejedelmeket, egymástól elidegenítette a népe
ket; és az alatt a nagy szultán Szulimán mint eszes ember ezt Iát--
ván, akkor bánta a hársot mikor hámlik vala, és az alatt magának' 
tévé s foglalá a magyar birodalomnak jobb részét. Ezt használók 
vélle! De még mi vagyon bátra, azt csak a jó isten ö szent felsé

ge tudhatja jobban, miben állapodik meg a dolog jövendőben. Akko
ri napokban hallottál volna egész Erdélyben minden helyeken a küz-
néptül sok esztelen disputatiót és pántolódást: falon, városon, étel-
ital között, eslve-reggel, éjjel és nappal, praedicatoroktól a prae-
dicaló székből sok káromlásokat és módnélkül való kárpálödásokat 
a két religio, úgymint a calvinista és ariana religión valóktól dis-
putálást hallottál volna. 

De végtére osztán egy oly korban, úgymint a mint emléke
zem 158S-k esztendő lájatt esmét megújula és kétfelé szakada az 
ariánus vallás'; mert Szent-Ersébeten lakik vala egy főember, ki
nek Eössi András vala neve , ez—mondom—addig olvasá a bibliái, 
hogy szépen kitalálá belölle a szombatos vallást, és iiagysokakat 
elbitetolE vala, a szentírásnak világos locusait mutogatván a nagy 
együgyű községnek; és így csakhamar két vallás lÖn az egyből, 
úgymint ariánus és szombatos-vallás. E pedig oly igen elterjedelt 
vala főképpen a székelységen mind a kettő, hogy nagy darab 
tartományok oltalmazzák vala. Hanem osztán Bátbori Sigmond ide
jében circumscribálta az ország a gyűlésben: hogy négy vallás re-
cipiáltatván, a többi ha volna, vagy lenne valami oly innovatio, 
tehát suh amissione capitis et bonorum letétessék és ellene álljanak 
ég execjuálják. De azzal azoknak asseclái semmit nem avagy ke
veset gondolának, mert szintén ügy exerceálták valamint akarták. 
Itl Vásárhelyt is nagy fészket vert vala az ariánus vallás is; de 
osztán a mint oda feljebb mondám, abban meg nem maradván, 
szombatosokká lettek vala. Ezek voltak fő követői: Borsos Tamás 
bátyám ki az anyámmal mind egy volt, és Szabó Gáspár sógorunk, 
Szabó Menyhárt, EöLves Miklós és Eölves Péter, Szöcsi Pál, töb
bek is voltak. Ügy vagyon hogy 1599-n Mihály vajda az országot 
birá. 1600 esztendőre kelve itt Vásárhelyt őket megfeuyilette volt 
a tanács ezért; Kovács Pál bíróságában tehát alá mentenek volt 
Mihály vajdához e dolog felüli, és az ország articulussát megmutat
ták a vajdának, hogy végzett arról az ország valamit régen. 

Mihály vajda látván az országiak arról való végzését, legottan 
szabadságot ada, hogy azokat, kik itt a városban lesznek, az ar-
ticulus szerént exequálja a tanács és bíró. Onnat megjővén, mint
hogy Szabó Gáspár vala serényebb az új vallásban: tehát reája me-
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nének és minden nebelÖ irogalósait, kit Eössi Andrástól hozott 
könyvből írt vala, elliozák házától ós a perongér") alatt czigány-
nyal iiiegégetlelék; o magát megintók, hogy aféle üjitásnak, me
lyet az ország niegliltoU, békét hagyjon, ne üjitson, hanem ma
radjon meg a négy rcccpta religiónak az egyikén , melyiket a lelki
ismerete szerént választja és tartani akarja. De eziUlal is igen ke
veset gondolának vólle, nem is exequálák őket az articuhis szerént; 
mert Kovács Fáinak a hírónak aítyaíiai valának, és egyébaránt is 
atyafiság- és előkölt tanácsbeli emberek valának. Szabó Gáspár a-
zon esztendőben meghala5 maradónak négy fiai: István, Sebestyén, 
Gáspár, György, kikre reá marada a szombatlás. El is nem hagyák. 
Hanem Rákóczy György fejedelem az ő napjaiban osztán mint di-
sciplinálta légyen meg Őket, ide aláhb megjelentem, meglátod ha-
Isten adja. De még más tragoediájok is telek cl ezeknek az atyafi-
almák mikoron imának 1595-k esztendőben, jóllehet nem a szom-
batolás miatt vala a z , hanem más csúfos és stupidus dolog vala a 
mit indítottak vala akkor, a mely ilyen, vigyáz.z reá: 

Szinán hassa Nagy-Győrt hogy megvevé, akkor írának vala 
1594-ben. Onnat megtérvén a bassa l595-k esztendőre jutván, mé
né minden hadával Havasalföldére, onnat Mihály vajdát ide kilolá 
Brassóhoz és egész nyáron és őszfélt onnan csatáztak hé a hassa 
hadára Brassótól; hanem osztán aratásután-tájban Báthori Sigmond 
fejedelem nagy erővel, ugy mint német segítséggel, kit Ferdinan-
dus secundus küldött vala segítségére, és a moldovai István vajda $ 
az havasalföldi Mihály vajda segítségével, és az erdélyi haddal s 
az székclységgel együtt reá méné a hassára. 

És mikor immár az országból kiment volna, tehát ez alatt itt 
Vásárhelyt a kik szombatosok és arianugok voltának, egymással el
hitették azt , hogy Szinán bassa megveri ezúttal Havasalföldében. 
a Sigmond fejedelmet, és onnat bejövén, Erdélyt csak elfoglalja. 
Tanácsot tartván azért a fenn megírt szombatosok, irtanak egy kö
nyörgő levelet a budai hassanak, melynek a tenora ez vala: 

*í T. p, pelengérj a nép nyelvén ma is mindketlö óL 
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„Hatalmas bassa!" 
„Az egy Isten minden jóval megáldja hatalmasságodat és az 

hatalmas győzhetetlen császárt és az egész muzulmán nemzetsé
get. Továbbá mi jVI. Vásárhelyt, Erdélyben lakó szegény emberek, 
kik mi is a disznóhúst meg nem eszszük, sem egyéb fertelmes alla-
lol, és egy Istent vallunk lenni, nem hármat, általláltuk azt, hogy 
nem halad már továbbra, hanem az egy Isten elveszi a birodalmat 
tüUök, és adja az hatalmas császárnak a magyarokat és a török nem
zetségnek.^'' 

„Künyörgünk azért mi szegény emberek azon a hatalmas has
sanak, hogy tegyen irgalmasságot azon a napon mivelünk, mely 
napon ezt a mi városunkat elrabolják és elfoglalják a hatalmas csá
szár vitézi. Hogy pedig a mi házainkat akkor megesmérjék, oly jelt 
leszünk a mi házainkra, hogy a hatalmas császár vitézi azt nagy 
könnyen megesmérhetik; és a hatalmas császár hadai akkor min
ket ne bántsanak, melyért a hatalmas Isten megáldja a hatalmas és 
győzhetetlen császárt és az egész muzulmán nemzetséget minden 
jó szerencséveL Költ Erdélyben M. Vásárhelyt 1595-hcn 15 july." 

N. b. A neveket is aláirtak volt a levélnek. 
„Mi szegény nyomorult rabjai, de igen jóakarói a hatalmas has

sanak és mind az egész török nemzetségnek: 
Borsos Tamás m. p. 
Szabó Gáspár m. p. 
Szabó Menyhárt ra. p. 
Eötves Miklós ra. p. 
Eötves Péter m. p. 

„Kik egy Istent vallunk ós disznóhúst nem eszünk, a több atya
fiakkal együtt a hatalmas hassanak szegény rabjai." 

Eddig a levél mássá. 
Ennek a levélnek elküldésében pediglen ilyen alkalmatosságot 

találtának volt: hogy a fenn megírt Eötves Miklós és Eötves Péter 
makóiak voltának, és volt még Makón nékik egy attyokfia, a kivel 
egyek is voltának ngyan; és azt a levelet akarták annak az attyok-
fiának méltatni Makóra, hogy az bevigye az hassanak Tömösvárra, 
és onnét osztán küldjék el azt a budai vezérnek. Mely levelet mikor 
egy embertől elküldöttenek volna innét, az útban valami módon 
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ItézLe akadott ös mindjárást hamarság-gal küldöttek Báthari Sigmond 
fejedelem után Havasalföldébe. 

És mikor immár SigTnand fejedelem a hadak elolt menne jó 
lova hátán, és eg-y széltében menne vélle Mihály vajda, István 
vajda és utánna a fö generális és mind a több nagy urak, leháL ke
zébe adatik a levél a fejedelemnek; melyet mikor nagy kaczagással 
a vajdák és generális elütt elolvasott volna, mond: „Micsoda em
berek lehelnék ezek az áruló km-vafiai, esméri é valaki ökeL?'' Es 
csak hamar találtaték oly ember, a ki megfelel a fejedelem kérdé
sére és azt mondja: hogy ö esméri jól őket mind. Esuiél mond a fe
jedelem: „Arulü kurvaíiai! hisacra nagy dolog, hogy meg sem fog
ták a madarat, addig immár mclyeszlik; avagy nem tudják 6 azt, 
hogy az én Istenem az én ellenségemet megvervén, nékem adja a 
diadalmat, és országomba nagj' örömmel és gyözedelemmcl haza 
viszen minden hadaimmal ogyülfi" 

Esmét kérdi a fejedelem a körülié lévőket: ,,lla kell-é félni va
lamit azoktól az árulóktdl?" Mely szóra mondának némelyek: Ke
gyelmes felséges uram, semmit ne azoktól bátor, mert a ki szöcs, 
ki szabó, ki ötves, ki pedig egyébféle míves emberek. Melyre 
mond a lejedelem: „Hadd járjanak tehát áruló kurvaűai, tartsák 
dolgokat, pedig hogy itt vagyon levél.'^ 

Erre a szavára a fejedelemnek az urakmondának: Felséges ke
gyelmes uram, talám jobb volna azért ha tetszenék felségednek, 
addig míg megtérünk hadd lennének fogva, ki tudja talám még ahoz 
lehet több dolog is. Melyre mond Sigmond fejedelem: „Fogják meg 
hát őket míg haza viszen Isten, azután lássuk mit kell mi vélni véllek.'' 

Onnat hamar levele érkezvén a fejedelemnek Fej érvárra, leg-
ottan itt dobhanának a fejedelem mandátumával, ós látván a bíró 
ki akkor Szabó Féter vala, rajtok lőnek; de Szabó Gáspár elsza-
lada. Borsos Tamást, Borbély Jánost, üzdí Lászlói, Déési Pétert 
megfogák s többet is; kiket oszlán fogva Gorgény várába felküldé-
nek és sokáig ott tártának fogva, és a görgényi kúlat vágalák vél
lek; mert az a küt nem vala még elvégezve, melyet vágatni kezdett 
volt Ferdinandus primus császár. Borsos Tamást pedig nem Gor-
génybe, hanem vivék Fejérvárra, ki onnat csak hamar elszalada, 
és úgy lappauga szélyel. 
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jizutón hideg Őszre kelvén, Báthori Sigmond diadalmasan meg
térvén, országába haza szállá, székibe ü le , de azután őket csak 
nem is kérdette: hol vannak? sem semmi emlékezetet nem tett fe
löllek senki; hanem Borsos Tamás és Szabó Gáspár egykarácson-
tájha házokhoz haza orsózának,*) pironliodának, és senki semmit 
nem szoll vala nékik és nem lön semmi hántások. A görgényieket, 
a kik olt fogva valának, a jövendő nyáron haza bocsátták, és semmi
vel egyébbel meg nem büntették őket. 

Ezt én Nagy Szabó Fcrencz láttam és tudom, nem mástól hal-
Joltam, mert időmben telek el e/, a Iragoedia a szombatosokon; me
lyet azért írek itt meg, hogy a Borsos Sebestyén szüle-atyám frása 
ada reá alkalmatosságot; e snem akarám elmulatni, hanem hogy 
tudhassa a ki nem tudta: micsoda formán lölt légyen a hitbéli válto
zás mindenütt a keresztyének között nagy csuda hódolással s té-
bolygással és viszszavonással, milielyt a régi megrögzött tudomá
nyát a régi anyaszentegyháznak fiUther Márton, Calvinus János és 
alöbb üjságtalálók megvetették. 

N- b. Itt 1536 Sánta Márton hozta a calvinistákal bé. 

Immár mivelhogy ide fel abban az időtájban mikoron jött légyen 
bé országunkba Németországból**) kezdek valamit írni, mert addig 
írtam a Luther és Arius vallásáról és szombatosok növekedésének al
kalmatosságáról; 

Vagyon azért hátra, hogy valamit emlékezzem egy néhány 
fizÖTal a calvinista atyaíiak idejéről i s , mikor és ki által lépett bó 
Erdélybe ez az értelem? 

Mikoron már Calvinus, Brencius és többek is elszakadtak 
volna az 6 mesterektől doctorLulherlöl, ottan könyveket írának a 
magok érteknek szerént valót ellene; és ugyan akkortájban egy ma
gyar, ki erdélyi lehetett, volt oda fel tanulni Németországban, a 
neve volt Martinus Kalmánczi, magyarul hívták Sánta Mártonnak: 
faa ugyancsak sánta volt é, vagy csak vezetékneve volt a Sán ta 
név, azt ennem tudom, de azt nékem úgy beszéllellék azok a kik 
akkori emberek voltának. 

*3 osontának. **) Calvinus vallása ,— 
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Ez a Sánta Márton, mikoron írniinak 1536-n, csak ezeröl-
száz harminczliatban jött ide bé Erdélybe, és a CaMnus könyveit 
és tudományát ez bozta bé, melyet a lutberanas szászok igen bán
tanak akkor. De ez aval kellette magát a tudatlan paraszt köziinség-
nek; hogy ö néki bár ne légyen drágább köntössé, banem csak a 
ki száz pénzt érjen, mert úgymond, nem ülik apostoli embernek a 
drága ruha- esmét: ö néki íizetége csak annyi légyen, hogy légyen 
mit enni és innia. Azt a község megértvön, az olcsö praedicatort 
két kézzel kapták minden tudományával együtt, melyet éppen csak 
a magyarság acceptála akkor, elhagyván ha ki valahán a Liitber-
vallást űzte volt i s , és éhez ragaszkodott. É s így ogz tán ez a 
n é g y v a l l á s , ugy min t : páp i s t a , l u t h e r a n a , c a l v i n i a n a és 
a r l a n a ez o r s z á g b a n r e c i p i á l t a t o t t és o r s z á g g y ű l é s b e n 
conf i rm á l t a t ott.*) 

Megírám oda fel az ariánus vallás miképpen szakada kétfelé, és 
mint csirázék a szombatos — vallás belöUe; hanem ide alább azt is 
megírom mikor az helye lészen: Bákóczy György fejedelemmel 
mint járának azok a szombatos és ariánus atyafiak. 

Eddig a magam írása. — Kezdek esmét a Borsos Sebestyén 
szüle-apám írásához i t t , melyet elhagytam vala. 

Hagytam vala el írását írni a János király halálán, mely volt 
ugy mint 1571-k esztendőben. Immár nlánua így kezdi el írását a 
szüle-apám. N. b. szoll János királyrél. 

Ez istenfélő és tökéletes igaz keresztyén fejedelem vala, ki
nél drágalátosabb királya nem volt a keresztyéneknek, ki az Isten 
igéjének ilyen tudíikozöja lett volna. Ez a tanítóknak nem hogy ron-
tója lett volna, de inkább nagy oltalmára volt. Noha az Antichrls-
tnsnak az ő találmányát a háromságos minden szerzésével 
egyetemben Ö megutálta és megvetette vala, és a prófétáknak és 
évangyélistáhnak tanittások és írások szerént az egyedül való Atya-
Istenrol és annak az ö fiáról igaz vallásban vala. De mindazonáltal 

*) Az 1600-beli oclob. 15-ld orsziSggyülés I. czikke, s ennfik és 
löbb más országgyűlések végzéseinek nyomán az Approb. Conslitutio 
I. r. I. czime II. czikke az emlileíl íiévelt vallásokat im e törvényszerű 
nevek alatl sorolja elé: R. Catholica, Evang, Reformala, Luthe
rana, ünitaria. Mi Erdélyben így is van máig közhasználatban. 
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egyik fél tanítóit is nem háborgatja vala, sot inkább még az istente
len taniltökat is azonképpen táplálja vala a Kristus laniíása szerént; 
azoknak kigyomlálását az Isten igéjére hagyta vala, m e l y I s t e n 
n e k i g é j e ő k e t n a p o n k é n t i r t o g a t j a vala . 

N. b. A mint látom az exemplárból,kíí a szüle-apám ír t , két 
levél kiszakadottbelölle, ugy mint 157J-k esztendőtől fogva a het
ven kilenczig oda vagyon, hanem az 1580 itt vagyon. Mit írt lé
gben a kilencz esztendőre, azt nem tudhatom ; hanem tudom, hogy 
egy Sebestyén üa volt, ki ez alatt lett volt. Többet semmit nem 
tudok. 

*) Magamtól én Nagy Szabó Ferencz írom, hogy a fekete ember 
hada volt úgymint 1570-dik esztendőben; a Kalendáriumban is 
úgy írták. 

1571 esztendőben Báthori István vajdává tétetik. 
1575 esztendőben Báthori István megveri Békési Gáspárt 

Szent-Páhiál. 

1576 Menyen lengyel királyságra Báthori István, és a báty-
tya Báthori Kristóf válaszlalik erdélyi vajdaságra helyette. Ennek a 
fia volt Báthori Sigmond fejedelem, a ki azután való időkben Havas
alföldében a törököt megverte volt in anno 1595. 

Most írom esmét a szüle-apám írását, ezt ott találtam. 
1580 esztendőben szent Jakab havának harmadik napján, az 

az szent Tál és szent Péter nap után való vasárnap ada az úr Isten 
a feleségemtől a Kristina aszszonytól egy leány magzatot Juditot.— 
N. b. Ez volt Békésiné. — Ez esztendőben véré el a jégeső bú
zánk nagyobb részé te l szőlőnket. Ugyanezen esztendőben az ara
tástól fogva nem volt oly eső , ki csak három ujjnyira is meghatotta 
volna a földet; banem szent Bertalan napban lön, de azután sem
mi nem volt egész szent Márton napig; a ki vetett is , azon száraz
ságba vetett csak, és a földben is csak azon szárazban állott vesz
teg. De azért igen jó gabona lőtt vala azután. 

1582 esztendőben voltam bírája a városnak, és ez esztendő
ben és az 1583-k esztendőben s nyolczvannégyben is mindenféle 
gabonának nagy bövsége vala úgy annyira, hogy a búzának köble 

*) Itt valamennyi példányt hibásnak találtam. 

*3 
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járt négy és öl maros-köLlével egy forinton, árosnak járt köble dr. 
16. az az vékája két pénzen. 

Borsos Sebestyén írása eddig vagyon. 
Eddig találtam én M, Vásárbelyi Nagy Szabó Ferencz a Borsos 

Sebestyén kézírását, melyet is emlékezetre ím leírtam. A mint lá
tom, bolt meg 1584-k esztendőben. Magamnak is jut eszembe az, 
bogy az ülibe vett engemet és Békésiné nénémet is, és pereczeta-
dott. Hogy megbolt, én akkor jártam harmadik esztendőben. 

1 

Mikoron írnának: 1563 esztendőben, az én ezüst marhámról* 
való Registrimi: 

öreg ontál, tíz •— 
Közép ontál, keltő — 
Apró onlál, bárom — -
Öreg oakanna, kilencz 
Apró onkanna, három 
Ezüst pohár, bárom — 
Arany gyürü, hét— — -
Eztist kapocs, hat — 
Ezüst köszbntyü, egy 
Párlaöv, egy — •— -
Arany forint ötvenkettő 

Esmét mikoron írnának 1565-ben, engemet Borsos Sebestyént 
bíróvá tőnek, és annakutánna a harmadik hétben esmét számot ve
tettem. A mi pénzem volt adóssággal együtt tészen háromszáz fo^ 
rinlot és hatvant, 360. Ötvenkét arany forint — 52. 

M e m ó r i á i é . 1562 esztendőben szentLncza aszszony napján 
a nap ment alá a Fonta Kelemen házán túl negyedik házon. 

1567 szent Mihály nap után való szombaton az én pénzemet 
esmét megszámlálám. Tön mind adóssággal együtt a kalmár ár nél
kül ugy mint ötszáz harminczkét forintot — 532. 

Ötvenöt arany forint — 55. 

10. 
2. 
3. 
9. 
3. 
3. 
7. 
6. 
1. 
1. 

52. 

iVlemoriale 
1506. Ludovicus Rex nalus. 
1508. Ludovicus Rex coronatus. 
1514. Bellum Crucigerorum, quorum dux Georgius Székely'erat. 
1515. Foga sub Sarno. 
1521. Bellum Szcnt-Pál mezeje. 
1521 . Nándor Álba per Caesarem Turcarum pcriit. 
1522. Joannes Vajvoda, Ráduly Vajvodam inlrodnxit. 
1526. Ludovicus Rex occubuit per Turcas in campo Mohács. 
1526. Coronatio JoanniS Regis. 
1527. Petrus Pryni introivit Transylvaniam ad Vajvodam. 
1529. Obsessio Viennae per Caesarem Turcarum. 
1534. Elmericus Czibak perLudovicum Girithiinteremptus. 
1534. Ludovicus Girithi per Dominos Transylvanos inleremptus. 
1535. In tola Transylvania maxima carítas et fames. 
1537. Ferdinandus Rex coronatus. 
1537. Joannes Rex expulsus de Transylvania. 
1538. Bellum Petri Pryni conlra Rascianos. 
1539. Petrus Vajvoda Moldaviensis depraedavitSicuIiam. 
1539. Bellám Barcza mezeje. 
1540. Nativitas filii Joannia Regis. 
1540. Joannes Rex obiit in Transylvania. 
Ez volt a Szapolyai János és annak a fia is János lőtt; Ifju Já

nos királynak ezt hívták; az apja nagy János király Szász-Sebesen 
holt meg. 

, 1541. Isabella Regina conjunx Joannis Regis ejecta ex Buda. 
1541. Stephanus Majlad captus. 
1542. Isabella Regina una cum filio Transylvaniam introivit. 
1542. Locustae innumerakUes, quae radios golis obfuscabant, 

de Moldávia veniunt Transylvaniam. 
1552. Fráter Georgius Episcopus Varadiensis Thesaurarius 

Regináé Majestatis occisns a militibus Fcrdinandi in Alvincz. 
1553. Töraösvár in manum Turcarum devenit. 
1556. Secundus introitus Isabellae. 

*) ezüslnemüimröl. 



MAEOS-VÁSÁMELn M & T SZABÓ FEREÍÍCZ 

MEMORIALÉJA. 

Lnmár én Nag^y Szabó Ferencz m.-vásárhelyi, ki Nagy Szabó 
János fia vagyok, Borsos Annától, a Borsos Sebestyén leányától, 
kezdem el Isten segítsége velem lévén az én írásomat holmi dolgok
ról . Isten ű szent felsége velem lévén, ilyen módon. 

1580 esztendőben — mondotta énnékem az apám Nagy Sza
bó Jánod, hogy itt M.-Vásárlielyen házasult meg és vette magá
nak házastársul a Borsos Sebestyén leányát Anna aszszonyt. 

1581 esztendőben szült e világra engemet Nag^y Szabó Fe-
renczet Borsos Anna, kisaszszony-nap után való szeredán. Az a-
nyám moudolta ezl nékem. 

1580 esztendőben Báthori Kristóf erdélyi vajda meghal, és 
mindjárt a fia Báihori Sigmond választatik helyette az vajdaságra, 
mert akkor V a j d á n a k hívják vala az erdélyi fejedelmeket. 

1582 esztendőben olcsóság volt: küble járt a szép bózának 
24 pénzen, árpának dr. 2. zab 1, vékája— oly nagy olcsóság volt. 

1583 esztendőben is hasonló olcsóság voll; mert a búzának 
a saépi négy maros-küblével járt egy forinton, az elegyesebb járt 
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hat köblével egy forinton, a rosnak dr. 16 , és az árpának tizenkét 
pénzen, zabnak járt dr. 8 egy kbble. N. b. Annak felette nagy csen
des békesség volt minden rendek között. Egy kapuszámról volt az 
adó ugy mint dr. 90 . 

1584 esztendőben is igen szép békesség volt és nagy olcsó-
Ság volt mint a tavalyi esztendőben. Báthori Sigmondnak, mivel 
gyermek volt , az ország rendelte vala gubernátorának Géczi Já
nost; de mivel még a scholába jár t , tehát Gálfi János volt mellette 
gondviselő. A jesuviták educálták és tanították. A mestere volt 
Stephanus Arator—^jesuvita volt. Ezeket én hallottam akkori föem-
berektől és egy Joannes Rettegi calvinista praedicatortól a magam 
asztalomnál némely részét a dolognak. 

1584--n holt meg Borsos Sebestyén, a szüle-apám. 
1585 esztendőben lőtt egy drágaság. Egy köbö]. búzát adtak 

e lha t forinton; de nem sokáig tartott, hanem megolcsódott. Eb
ben az 1585-k esztendőben választatott a gubern a torságra Géczi 
János Báthori Sigmond mellé. 

1586 esztendőben volt igen nagy pest is , melyben sok em
ber holt meg. Egyébaránt nagy jó békesség volt. Báthori István 
király meghal Lengyelországban, birodalmának tizennegyedik esz
tendejében, 

1587 esztendőben Báthori Sigmond a Géczi János gnbernator-
Sága alatt vol t , és igen nagy békességes idő volt mindenfelé, mind 
a törökkel s mind pedig a némettel, mind pedig az ország népe kö
zött. Én voltam ezen esztendőben hat esztendős gyermek. 

1 5 8 8 esztendőben Géczi János az országgyűlésében leteszi 
a gubernatorságot Medgyesen. Másodszor a török prédálja Szikszót. 
Ebben adtának engemet a scholába. Biró volt Kovács Pál. 

1589-n Géczi János Fejérváratt meghal. Báthori Sigmond a 
fejedelemségre megesküszik. Scholába járó gyermek voltam ekkor. 

1590 esztendőben hallottam hogy Bécs táján földindulás 
volt. Erdélyben is Brassó táján igen nagy vol t , hogy a harangok 
is megszóUaltak-

\- .í'i lii^ttcj ^ u. 
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A d p o s t e r o s l ec torcs . 
A Kalendáriumban látom kezdettek valami históriát írogatni, 

melyet kezdettek el a mint látom írni az elmúlt 1613-iki esztendő
ben, és azóta minden esztendőben szaporítják aprónként. De a mint 
látom és olvasom, valami különbözés vagyon benne, mert a mint 
az egyik Kalendáriumban vagyon, a másikban különben vagyon; 
sőt még az kézírásban is — a mit értem benne és jól tudom mint 
volt — abban is látok olyakat, hogy hibásan írták, melyet ha Isten 
segít ' , ide alább meg fogóin jobbittani. Mert azt én tudom—mikor 
jelen voltam sok dologban. 

A Borsos Sebestyén szüle-apára írásától is látom valamivel 
különbözni. Az vagyon 1584-ík esztendőig. Azután én kezdettem 
valamit írni, holmi városunkban s országunkban és magunk körül 
való Memoriále-szabásut . A ki akarja olvasni, lássa — melyet im
már ide fel 1580-k esztendőben elkezdettem, és a mit lebet ide írok, -
S igazán is írom; némelyet a Kalendáriumban is megnézek, hogy •̂ 
jobban legyen a dolog. 

1591-iki esztendőre nem látok én a Kalendáriumban is semmi 
oly dolgot, hanem jó békességes és bövséges időt tudok. Én akkor 
az scholába jártam. Ha azt kérdenéd: ki volt a bíró akkor itt a vá ro
son? tehát volt bíró Kovács Pál ; pap pedig volt Joannes Kallay. 

Az elmúlt 1590-iki esztendőben i s , ha kérdi valaki: k i v o l t 
bírája a városnak? mondjad hogy Kovács Pál volt, praedicator pe
dig volt Joannes Kallay uram. Ha hinni való dolog édes barátom, 
lássad: ha hiszed j ó , s ha nem hiszed, adj két pénzt , annak adom 
a ki elhiszi; mert én elhiszem s magamnak tartom a két pénzt. Ér
ted é vagy nem? 

1592 esztendőben a porta és a vezér Szinán hassa megha
gyásából Horváthorszagra megyén a török, a bosniai bassa, és ott 
nagy rablást tészen, mely miá német császár között — ki Rudolphus 
secundus vo l t—'é s török császár között felbomla a frigy. Ez lön 
legelső ok és alkalmatosság a jövendő háborúságokra, hogy a török 
a frigyet a némettel megszegé. 

1593 esztendőben második Rudolphus német császár látván azt, 
hogy a török a frigyet felbontotta volna, legottan azon lön, hogy 



'm 
42 

Báthori Si^niondot ésö vélle együtt a molduvai vajdát ég havasalföldi 
vajdát Mihályt magához kapcsolja, melyet is véghez >TÍn vég:lére. De 
elsőben aa országban a nagj iirak meghasonlanak egymás kOzütt és 
némelyek készek valának a német császár mellé állani, némelyek pe
dig- a töröktől nem akarának elállani, hanem akarják vala tartani a hű
séget. Es mind íg^^ elienkedének egymással sokáig-. Ezenközben a né
met császár,hadaitamaga oltalmára inditván, a végekben sok várakat 
megvon, melyeket a Kalendáriumban megláthatsz, —oda igazitalak. 

1594 esKtendöhen Báthori Sigmond, hogy a török mellől el-
álhasson és a német mellé álhasson, egynéhány urakat Kolosváratt 
levágata; és osztán azokkal az urakkal, a kik a németet szeretik 
vala, Kudolphus császár mellé álla. És ezen esztendőben SziHán 
bassa megszállá Nagy-Győrt, és a tatár Husztnál kíjöve és a ma
gyarországi hadat megveré, és felméne Szinán bassa segítségére 
égetve és rabolva. Ott a harczon elvesze a nagy lír Balassi Ferencz 
és sok több számtalan vitéz emberek vélle együtt, (ryör várát a 
bassa megvevé, és népei hagyván benne, Komáromot megszállá és 
erossen vilatá; de azok igen emberül vitézkedvén, nékie meg 
nem adák a várat. 

Ezenközben ide alá a magyarországi hadak a minapi romlás
ból a mint lehete magokat felépitték; és megindulván, Nagy-Győr 
felé indillák a hadat, hogy Komáromot megsegítsék. Ezenközben a 
tatárság"nak egy része hátra ment volt rablani CsalókOzbe, hogy az 
odafutott népet elrabolja; de azok is emberül forgódván, az ellen
séget magokról elűzék Isten segítségével, és az tatárságnak egy 
része a rablás és prédával haza ménének, egy része ott marada a 
bassával Komárom alatt. 

Ezenközben az ide alávaló hadak felérkezének Komáromhoz, 
és annyira emberkédének, hogy noha a törököt derékképpen megí 
nem verhették alatta, de ágyannyú'a megbolygatták, hogy a várba 
beszólhatott a magyar, és a várból is kiszólhattak a várbeliek. És 
így egymást megbíztatván, elkellett a magyarnak azért jöni aloüa 
mert nem bírt a törökkel, és a török ugyan ott maradt, de a török 
is nem bírt úgy vélle, hogy ngyan megverhette volna ökct, mivel
hogy a tatárságnak a nagyobb része haza ment vala a prédával. 
Mindazáltal ugyan nem hagyának a hassanak nyugodalmat Komá
rom alatt, haiiom el kellé alolla szállani, mert immár hideg öszszel 
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vala. A bassa megindula a vár aloU és alá mendegele Buda felé, és 
a hódoltságra telelni alá méné, és az hadait oda szállitá; és mind a 
tatárt a mi ott maradt vala, s mind a lörököt az alföldön Buda körül 
lelelni szélyel eloszlalá és olt leiele a *) télen. A magyar hadak is 
leszáüának. így saabadittá meg akkor Isten Komáromot az ellenségtőL 
Ezeket én akkor az esztendőben onnan feljül egy ide alá az én mes
teremnek küldött levélből tanultam, mely mostan is kezemben va
gyon. Az Indiciumha **) ha többet akarsz látni, ím látom hogy irtanak 

szabad, de ez ott ilyen jó móddal és rendel nincsen, mert 
én akkor-tájban 14 esztendőben jártam, s igen jól emlékezem rá. 

1595-n Szabó Péter volt a bírd. 
1595 esztendőben Szinán hassa, jó tavaszra kelvén, hadait 

megindittá és nem móne többég a felföldre, hanem a Nagy-Győr 
megvételével megelégedvén, szintén Havasalföldében állapodék 
meg. Melynek nagy erejének Mihály vajda ellene nem állhata, ha
nem minden hadával Brassó felé kiszálla, és ö maga gyakrabban 
Brassóban volt és ott a tájatl. Báthori Sigmond ezt megértvén, Mi
hály vajda mellé segítséget külde, és onnat Rukajhoz néha bemen
vén , csatázának a bassa hadával; mindennap inkább és győzedel
mes csatájok szolgált, meri igen emberkedtek a magyarok Islen 
után. A bassa ö maga Tergovistyában volt és ott egy várat csinál
tatott palánkkal, melyet megfontak, tapasztottak és földel megtöl
töttek volt a törökök. 

A nyár mind csatázásban telek el inkábban. Hanem kisasz-
szony-havában Báthori Sigmond is készülni kezde hogy a bassára reá 
mennyen. Érkezek azonközben Rudolphus császártól szép segítség, 
ngy mint gyalog és lovas német — lehetett másfél ezer; igen szép 
had vala, mert láttam. E mellett küldött vala pénzbéli segítséget is, 
nem tudom jól mennyi ezer tallért: némelyek öt ezernek, némelyek 
többnek s ki pedig kevesebbnek mondotta hogy volt; valami apró-
szerü muskélákat is palaczkokkal együtt, minden puskáhoa két két 
palaczkofc valának: nem tudom hány ezer volt, némelyek öt ezer
nek mondották; de elég hogy volt, mert magam is láttam benne, 
sőt ma is hogy ezt írom, keltő vagyon a fogason benne. 

*:> azon télen. »»J 1593-n Debre.zeaben megjelent második magyar Ka-
lendanmn. 
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Ebben az időtájban a székelységben igen sok vala a jobbágyr 
Ság alatt a székely nemes emberek kezében. Ezt látván a fejedelem 
és ezeknek állapotjokat, hogy ezektől az ö hada megszaporodhat
nék ha szabadságokat megadná: teháE gondolkodék magában, és 
azoknak titkon levelet kíilde, nékiek szabadságokat megigíré. En
nek nekíörülvcn a nyavalyás székelyek, csak hamar öszszcg^Tilé-
nek és Báthori Sigmond mellé ménének. ,Ezt látván a székely ne
mes emberek, igonbánák azt ük, liogy ilyen titkon és mtíd nélkül, 
ország akaratja és híre nélkül szabadságokat megadta vala az ő 
jobbágyaiknak; kik közül sokat, még János király idejebcli táma
dáskor, sokakat pedig azután töttek vala jobbágyé, és aztíta bír-' 
ták őket. 

A székelyeknek Báthori a császár puskáit—kit akkor f e k e t e j 
p u s k á k n a k hívnak vala—mind oda közikbe osztá, és igen szép 
hadat épitte belöllek. Úgy hallottam, hogy közel voltak húsz ezerén, 
de én nem tudom s nem láttam. Megmuslrálván őket, mondjáfcJ 
hogy szép had lelt volt bolöllek, kin igen örült a fejedelem. így 
indula akkor azért Báthori Sigmond a bassára, és elsőben szállá a 
Barcza mezejére minden hadával, és ö maga Brassóba szállá. 

Ezen a mi városunkon M. Vásárhelyt is a város népét mindj 
felkészitték. Bíró akkor Szabó Péter vala, és a lovasoknak hadna-t 
gyök vala Török János, vicéje pedig Csiszár András. Jó száz lovas 
vala, és a Mátyás király adta szép aranyos zászlót nékik oda ad—j 
Iák vala: veres vala, arannyal írott, ez vala reá írva : J e s u s Na-
z a r e n u s R e x J u d e o m m . 

A gyalogoknak pedig főhadnagyok vala az én apám Nagy 
Szabd János, vicéje vala Herepei Gergely. Jó két száz gyalog s 
még többen is voltak. Akkor az apám s mind pedig Herepei Ger
gely polgárok valának, de még is el kellé menni; itthon a bíró cgak 
harmad magával maradott vala, mert ügy volt parancsolva a feje
delemtől. 

A székelységen^—-ágy hallottam, de nem láttam,—'hogy min
denütt véres nyársot hordoztak akkoron a nép között, hogy felkeljen 
minden és az ellenség felé menjen. Azt mondották akkor, hogy az 
régi székely törvény volt anyára hordozás, melyet igen nagy és 
utolsó szükség korán szoktak vala cselekedni a régi székelyek. 

Midőn Báthori Sigmond a Barczán Slihály vajdával éa István 
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vajdával megegyezett volna, Isten segítségét kérvén, elindula Ha
vasaifölde felé a Szinán táborára. lís elöljárót válogatván, Tergo-
vislya felé mentekben a bassa sírásait először, de azután a csatá
ját ig futva szalaszlák. Ez tabassa megértvén, nem vára meg Bá
thori Sigmond hadát, hanem Tergovistyában egy bassával népet és 
ágyukat hagyván, ö maga Bukurest felé méné. De ott is utánna lÖ-
nek. És méné onnat Gyirgyóhoz, és ott a vár mellett aloll a Dunát 
állal hidalta volt azon a nyáron, és Gyirgyóban népet hagyván, 
által ment Ö maga a Dunán. ' " '̂ ' 

De ezenközben érkezvén a Báthori Sigmond hadai, a lövő 
szerszámmal az hídnak szorítják a törököt, és az hidat a hun a fele 
lőtt volna, az ágyukkal ellövik; mely elszakadván, a mely török 
azon innen volt, az mind fegyverre költ és a vizbe holt; a többit a 
várnak és Dunának szorítván, tigy vágták l e , annyira,hogy szára
zon mehettek a várba a test hátán ; mert teli volt a Duna szakadéka 
testei , lóval s egyéb marhával. Azután való napon a várat is meg-
vevék és olt is levágák a törököt — semmi kár nélkül. A bassát 
pedig IGt Lenne hagyott vala Szinán bassa a íergovistyai várban *) 
• addig el se jöttek onnat Gyirgyóhoz , hanem csak vakmerő
képpen meghágá a székelység és megvevé; meri annak a tapasza 
nem száradott volt meg, hanem lágy vala. Ott is nem lőtt semmi 
oly kár a népben, de a török mindent vesztett. Akkor így ment a 
dolog véghez. A Dunán utánnok senki által nem meni, hanem a ki 
által szaladott, a békével maradott és házához ment a török. Hal
lottam akkor, hogy a népen a szokatlan viz mián sokakon a vér volt, 
és 8 vérben is megholtak a had népében sokan. 

Ezek mind eltelvén, szent Márton nap elődedin haza érkezé
nek minden hadak a fejedelemmel együtt, és Fejérvárban székibe 
ttle Báthori Sigmond. A németség is haza mene Slésiába. Itt mé
nének által városunkon mind lovas, mind gyalog. A város népe 
haza jölt vala immár, hogy itt a német elment. Az egyik kapitány 
az atyámnál száUolt vala, akkor a szent-györgyi utczában lakott az 
atyám; a kapitánynak vala a neve Snekkenhauszer, ott az atyámnál 
igen vígan lakozók, egy éjjel hála o t t , nékem pénzt adg hogy el-

*) Innen — hilielöen az eredeti kézírat olvashatlansága míall—valameny-
nyi példányból a mondat vége kimaradt. 
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méné. Scholába jártam én ahkor és voltam 14 esztendős gyei 
Alílior így méné végbe a dolog s így tudom. j; 

A fejedelem karácson után el méné valahova. Azt hallottf 
hogy oda fel Prága felé ment volna. Miért ment légyen? azt én nei 
tudhatom, lalán más jobban tudhatja. Azt hallottam ímígy-amtígyjj 
hogy az aureum vellust adták fel néki, avagy hogy a szentelt vi
tézségei. Én egyiket sem erÖsitlem mert nem tudom, csak tudom 
hogy a farsangban 1595-n nem voit az országban. Akár hol volt, 
ő tudja, de az országban addig elég dolog telek el; mert a székely! 
nemes emberek orrolják vala az ö jobbágyoknak megszabadulását, 

1596. Ez a székelyekre nézve siralmas esztendő. *) 

1596 esztendőben, mikor—a mint feljebb emlittém—fársán| 
Jían a fejedelem elment volna: a mig oda járna, addig itthon a széi! 
ke lyurak , kiknek jobbágyokat Báthori Sigmond felszabadította vs 
la, azok egymásban tanácsot tártának; minden székes helye) 
hadat gyűjtenek, és mind az udvari hadat: lovast, gyalagot felhí 
zák, és taraczkot, ágyukat vonatának ki; de ez oly titokban vol 
azoktól a nyavalyás székelyektől, hogy azt Ők soha nem tudhatál 
meg, hogy ö ellenek lészen a had, hogy őket akarják jobbágyság 
alá vetni az urak. Én nem is hallottam, egyik széken is hogy Ösz-*] 
szegyültek volna a magok oltalmára azok a székelyek. 

Azért azután a mint magokban lilkon elvégezlek volt a székeh 
főemberek, egyszersmind egy nap rohantak minden széken reájok,! 
és magokban ugyan felregistrálták volt, hogy minden széken kik éSA 
kit fogjanak meg; és így estenden kimenvén reájok, az ágyokbaní 
lepték őket a kiket felírtanak volt. Minden széken így cselekedteki 
A kiket osztán megfoghattak, kötözve bévittéjc székes helyekre, és 
ott öltek meg szegény ártatlanokban nagysokat: kit felakasztottak, 
kit felnyársoltanak, kit pedig egyébképpen kínoztanak és veszte
getlek, orrát'fülit elmetszették szegényeknek rútul, kit esmél 
felpiricskoltanakbennek, úgy hogy megholtak. 

'O A2 iU következő s kissé élesen színezett lörténcli esemény indokainál 
megértésére szükségesnek latom az olvasót „Erdélyország TörténetÉ 
Tára*-II. kötete 18—19-ik lapjaira utalni. 
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Ide M. Vásárhelyre is a mint szintén más székes helyekre ha
dat g^'üjtüttek vala a maros-széki fö székely emberek és a piaczra 
sok lövÖszerszámol vonattak vala. Én egy eslve naphaladat^tájban 
látám hogy a lovasok készülnek, de nem tudta azt senki mago
kon kívül: hova mennek. Csak látám, hogy mindenfelöll elmené
nek. És hát Maros-székre mentenek, és—mini feljebb is írám —• a-
zoknak a székelyeknek a nagygyát, a kiknek Báthori Sigmond az 
elmúlt időn megadta vala szabadságokat, fogdosták meg. Kiket á-
gyokban tapasztaltának éjjel, úgy fogták meg a magok házokban a 
feleségek mellett. Reggelre kelve hál úgy jouek bé az hadak s úgy 
hozzák őket szegényeket, mint valami nagy gonosztévőket. Semmit 
aval nem múlattanak, hanem másodnap sok nyársot faraglatának a 
város erdejéből és az akasztófához hordaták a nyársokat. A széke
lyeket is oda vivék, és sokat nyársba vonának, sokakat felakasz
tanak szegényekben. Estvére kelve esmét elküldenek és hasonlö-
képpen hozának. Más reggelre kelve viszontag újabb székely ra
bokat rabiának és hozának, kiket hasonlóképpen mészáriának fel az 
akasztófa alatt. 

Egy Károly Andrást is hozának — hadnagy volt ez közlök ; 
azt lófarkon megvondozák és kivivék, fővel alá vonák szegényt s 
lábbal fel az égfelé a nyársba — ü g y gyalázák meg az ártatlant. 
Sokakat felakasztanak esmét, egynéhány nap mind ügy lön a do
log. Egykor az öldöklést megúnák, elhagyák, hanem az orrokat, 
füleket kezdek metszeni; de azt is oly istentelenül, hogy az orrát 
ajakaslól elmetszelték, annyira, hogy csak a foga maradott sze
gényeknek, és sok így is megholt mialta: a fülét is a kinek elmet
szették , a nyaka felé nyúzlak alá. Eyen nagy istentelen dolgot töl
tenek el rajtok. Végtére azt is hátra hagyván, azl rendelek, hogy 
csak felph-icskolják őket; és oly nagy deszka lapoczkút csinálának, 
hogy égtelen volt a z , de annak élet és fokot faragtak; aval kilen-
czel ütöttek rajta a laposával, de az utolsót az élével vágták oda 
fenekére a lapátnak, melyet láttam hogy oly súlyosan esett , hogy 
a fara csontja mind apróra töröli mialta. Azt mondották, hogy sok 
megholt abban is szegényekben. Ilyen rútul bántanak vala akkor a 
szegény megszabadult székelyekkel, kik Havasalföldébe mentenek 
vala Báthori Sigmondal. Ez dolog a farsangba lön 1596-n. Ezeket 
szemeimmel néztem. Bíró Kovács Pál vala, a pap Malhlas Fiskolli vala. 
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Ottan hamar, hogy ezen dolgok eltelének, haza jőve Báth 
Sigmond ónnal a hol volt. És menten hadait kezdékészilteni, 
pünlíöst lójban Jdsika István által megszállá Tömösvárát és sokú: 
vilatá; meg is töreti a falát jó darab helyen, de meg is ostromol 
tata vastagon, és a sok gyalog mind oda vésze, és számtalan sá. 
l'ö vitéz emberek oda lőnek; mert helöU a török nagy árkot áso 
vala és eröss sánczot a törésen. Mikor a várat vínák, egykor Iá 
ták az egén török ország felé, mintha valami tüz lobbanás lö 
volna, melyet ügy magyaráztanak, hogy egy csuda volna az ege 
és hogy rz gyözedölemnek a jele volna. De a csak bolondság voW* 
Mert csak ottan hamar a súkniányosokkal a mely vitézek kimentek 
volt , tehát fogtanak valami törököket; azok között hát a török csá
szár tábormeslerét is elhozák, ki megmondotta, hogy az hatalmas 
császár útban-jövöben volna. Ezek a törökök azt is megmondák Jó
sikának, micsoda tüz volt volna a kit Tömösvárhoz láttak az ég 
alatt; mert hát a császár poros szekerei gyúltak voU fel a táboron, 
és ezl látták a kik táborban Tömösvár alatt voltának.. 

A török láboriaestert a generális Jósika István Báthori Sig-
mondnak küldi Fejérvárra. Ez ott is megmondja, hogy a császár 
útban volna és nem meszsze jönc; továbbá azt is , hogy Tömösvá-i. 
rát is megsegéli igen rövidnap, hogy ha el nem jönek alolla. Ké 
dette Báthori Sigmond tölle: hogy hova menyen császár osztán, hal 
tisztességgel eljönek Tömösvár aloll? És azt felelte a török: hogy 
tudja császár hova menyen, de soha nem mondotta meg azt, hogy 
Eger alá menyen. Elküldé elöUe a török rabot — meghagyta hogy 
gazdálkodjanak néki tisztességesen. . ! 

Ez alall hamar mogizeni Jósikának, hogy mennél hamarább a 
lővÖszerszámokat a sánczból vonassa ki és jöjjön el Tömösvár aloll, 
mert a dolog más lészen. Eljövének azért akkor Tömösvár aloll nagy 
békével, de nagy kárral. Mondják, hogy ágy lőttek örömet a v 
ban hogy hallották császár jövetelét, és hogy a szállás is elbomloti 

Legottan meghallotta császár, hogy Sigmond elhagyatta T 
mösvárát vitatni; continuálta ütját Eger vára felé, semmit aval nei 
gondolván , hogy a pornak nagyobb része meggyúlt volt, mert má 
hoztak helyébe eleget utánna hamarsággal. Eger vára alá szállva: 
Mahumed császár, azt megvevé három hét alatt. Nyári Pál vala 
benne íö generális, és le nem vágata császár; hanem több urakkal 
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együtt fogva egének. Volt e vár-megvétel úgymint 12-ik octobris 
1596-n. 

Ezenközben hallók, hogy Ausfriából Maximllíanus berezeg alá 
jött volna ; de késén , mert már oda vala a híres neves Eger vára. 
Báthori Sigmond is az erdélyi haddal kimcne Maximiliaims mellé és 
Vélle megegyezvén, a Keresztes mezején a tőrükkel szembe szál-
Iának. És elsőben ugyan jól szolgált a szerencse a keresztyének
nek vagy híírom napon. Melyei látván a lörök, másképpen fogott 
hozzája; mert válogatóit néppel császárt kiáílatták a laborból, de 
negyven ezerjancgárl hagjtak a császár sátoraiban készen: egmét 
az egész tatárságot oldalfélt rendelték hogy felüljön és készen ott 
várakozzék, az idölol várván, és mikor esméri az idejét, mindjárt 
induljon oda a hova kell. 

Harmadik rendbéli lesben állott hada eemét volt válogatott 
negyven ezer kopjások, melyet a táboron kül állalolt volt lígy, 
hogy az is vigyázzon az alkalmatosságra és ahoz tartsa magát. 

A több közönséges had a mi volt azt ögy igazgatták és instru
álták, hogy mutasson elfutó képet és fusson ki a táborból, mindent 
a sátorban hagyván; mert tudta azt —• valaki volt a ki ezt az okos 
stratagemál gondolta ég dirigálta is — hogy a magyar kapsinak szo
kott esni, és ágy könnyebb vele bírni. IVem is csalta meg a re
ménység őket. Meri mikor lálta volna a keregzlyén azt, hogy fut a 
táborból a török, nem tudván a titkot, neki noszogatták egymást. 
Mondják volt azért akkor némely vén hadakozó emberek: hogy 
ne menjenek a tábornak, hanem a mely 38 ágyul és taraczliot len-
nap nyerlek, lüLb lövő-szerszámmal elöU vigyék, és rendelt sereg
ben menjenek és lövöldözzék le a sátorokat; de azt nem fogadák 
némelyek. Most — tígymond •— ennek az ideje, mert fut — jól 
láljnk — a török, s mi haszna lészen ha elhagyjuk futni? És ngyan 
azt kiáJtottáh, hogy a ki ebben ellent akar tartani, áruló az! És 
így reá rohanlak a láborra, azl tudván, hogy senki ott már nincsen, 
hanem mind eifutolt az ellenség. "Elhagyván azért ordinanliájokat 
minden seregek, a labornak estének, foglalták a sátorokat magok
nak és osztoztak felelte. 

De ime ezenközben láss szép, vagy igen rüt dolgot. Mert már 
mikor a császár sátoraihoz közelgetlek volna a gok rendetlen nép , 
oda i3 akarnak rohanni; de a bennek lévő 40 ezer jancsár őket jó 
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közel czélra vévén, iigy löUe a mint akarta. Azt a lövést megliall-
váii a latárság és a 40 ezer kopjás, rendelések szerént menten se
bessen indultak, é9 a prédáláson a rendetlen sokaságot csak tapod-í 
tattá és ver te , le is vágta a kit győzőit. Uc a ki omuit kimé--' 
heteit a keresztyén, és a berezeg és Sigmond Uiborára ment, nem 
űzte meg az ellenség; mert az napon nem ment a török otla a tábor
r a , banem a ki akart elvihetle mindenét. A Sigmond sátorát ig 
más nap vettették lel porral, és Tigy mentek el osztán. 

így járának akkor a keresztyének a Maínmicttel a Keresztes 
mezején. Látom ugyan a Kalendáriumban a hisloriázást, de el ne 
hidd azt; mert ott semmi az a ki török elveszett, de keresztyén ott 
annyi veszett — főképpen német— bogytíz esztendő múlva is u-
gyan fejéreslett az embercsont ott, és a sok sisak és fegyverderék; 
sőt azt mondják akik olt jártak, bogy máig is még látszik a szám
talan csont és emberfő s vas cgyetmás, de a iu benőtte. De olyan a_J 
mi dolgunk, bogy a mi gyalázatunkat csak bazug írással akarjnk 

elfedezni. 
Onnat Bátborí Sigmond elszakadván, a kikkel lebete baza jő

v e , de számtalan lövő-szerszám oda marada az ellenségnek. Azon 
télen nyúgovék, de elég szomorúsággal és gondolkodással. 

1597 esztendőben aratás után esmét megszállá másodszor is 
Sigmond Tömösvárát önnönruaga. De minthogy a székelyeket nem. 
vihette vala oda — mivel a székely urak tavaly felmészárlották va- ' 
la és jobbágyokká telték vala őket, nem voltának az badban — sem-l 
mi dolgában Sigmond ez úttal is nem mehete e lé , hanem elpiron-
kodék alolla, nagysok ember oda vesztésével és igen nagy kárával 

Szinán bassa tatáriban— 1594-k esztendőben bogy Budánál 
telelt vala a török, tehát ott megszeretvén a lakást —• Pesten ma
radtak vala, és oda leiepedtek s házasodtak valami tatárok, de 
nem sok volt, mintegy kétszáznyi volt: a mint hallottam azok most" 
is ott laknak. Mondom, bogy az a kevés tatár jött volt fel, és 
lami kevés lovas török is véllek, és azok a tábort Tömösvár alai 
minden nap megütötték és ügy bolygatták őket s nem hagyták n̂  
godni őket, S végre ö maga Sigmond az egész haddal ment reája 
úgy űzték el, 5 többször nem ment osztán reájok. De a felöli ott ha-
gyák a várat és baza száUának. így járának ez úttal iS a váTVÍ-
vással. 

TÁR 
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Ebben az 1598-k esztendőben a szabdműnek megtanulására 
adott az apám göcsi Szabd Mihályhoz. Oly nagy égszakadás 
lötl vala, hogy a pap házát és a» Hajdú Márton házát csaknem el
vitte vala az árvíz; a píaczon megúszta volna a vizet a \ó. 

1598-n Tömösvári Szabó György volt bíró. 
1598 esztendőben egykor csak meghallok, hogy császár egy 

bassája által meg akarja szállani Váradol, és ugyan mégis szállá. 
Aratás uiáa nagy erővel Váradba német jőve és magyar, kiknek 
Szeleslei János és a Király Albert vaia kapitányok. Mátyás berezeg 
is Budát megszállá, hogy már Váradot clhagyá a (örök; de nem 
hagyá Váradot, hanem megrontá és erössen ostromoltatá sok útlal; 
de a benne valök ellene emberül viselek magokat. Végtére oly sok 
eaök kezdenek járni , hogy az eső éjjel nappal esett lassúságában 
40 napig; az hegyek mind az országban és másutt is szakadoztanak, 
mely ez mai napon is meglátszik, és a nagy esÖt nem állbatá el a 
török, hanem elméne a várvívásbői. De Mátyás berezeg is elhagyá 
miatta Budát és eljőve alolla. 

Ugyan ebben az 1598-k esztendőben Nagy-GyŐr várát vigzsza 
nyerők a töröktől Isten állal, holott sok török veszett a várban. 
Város bírája Köpeczi György vala, 

1599 esztendőben Báthori Sigmond vévén eszébe, hogy több 
lészon nyolcznál, ha a törökkel meg nem békéllik, tehát gondolko
dok magában ilyenképpen: bogy Ö maga menjen el az országból, és 
a bátlyát Bátbori Andrást — ki Cardinalís vala — hagyja az erdélyi 
fejedelemségbe, a végre pedig, hogy a törökkel megbékéljék és a 
régi állapotba állassa, a kiből Sigmond az országot kivötle vala— 
^ogy így az ország megmaradhasson a török szárnya alatt. Medgyo-
sen azért pünköst tájban gyűlést bírdcte Sigmond, és az ország előtt 
e dolgot megjelentvén a fejedelem, tetszék ez a dolog mind az e-
gész országnak, és Bátbori Andrást acceptálák és inaugurálák is u-
gyan ottan. 

Sigmond pedig elbocsáttatván*) az országtői, Lengyelország
ba méné. Ezt az egyezést**} megértvén Rudolphus secundus, igen 
toá, látván, hogy ÍJ-délylöUe el akar szakadui; melynek ellene 

^T.p. -Ibücsuzván. «-3T.p. végezé.t. 
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is álla, mert legoUan Mihály vajdának íra és parancsola: hogy ha
marsággal IvésztUiön, és Bálhori Andrást az országból verje Ui, hogy 
az ország a lörokkel ne egyezzen meg. Melyet értvén Mihály vajda, 
igen hamarsággal szép hadakat készilte, és igen tUkon a székelyek
nek is levelet kiilde, azoknak kiket az nrak 1596-k esztendőben, 
nagy vérontással jobbágyság alá hajlottak vala. És a z o k n a k — d e 
a többinek is — az ö szabadságokat megigéré hogy megadja. A szé
kelyek látván a vajda levelét , legottau készülni kezdenek. Mely 
ellen a székely m'ak nem állhalának, mert a Cardinalis síelve hívja 
vala őket a hadba; mert a dolgot igenkésŐn vélte vala eszébe a Car
dinalis Bálhori András. Gyűlést is tölt vala ugyan, de késő l ö n , 
mert félben hagyák azt, mert haliák hogy már*) benn van az ország
ban minden hadával. És így hamarsággal táborba szállának Szeben-
hez. Mihály vajda is megtartózván, a székelyeket és egyéb hadait 
is várván-várja vala, de a székelység későn indult vala el. Végtére 
a két had egybe érkezek—Kornis Gáspár voll a generális. A vajda 
rendelt volt ilyen dolgot magában: mivel hogy néki szép lengyel 
és rácz hadai voltak, hogy azok semmit egyebet ne miveljenek, 
hanem valahun a Cardinalis zászlóját és magát lenni esmérik, egye
nesen arra menjenek és azt a csoport hadat vágják l e , és magát is 
fogják el. A lengyelek vakmerőképpen reá rohanván a Cardinalis 
seregére, megfutamtaták mind a hadát, mind pedig magát; és ö egy
néhány nvakkal elszaladolt ugyan , és Csík felé fogott és futott. 
Imitt pedig a derék hadnak a vajda dolgot adott , de a vajdát az or
szág hada elsőbben megtolta, és ngyan megfutamtolla, és a&-ágynit 

is elnyerték. 
De láss szép dolgot. Mert hát a székelység a futó vajdát elöli 

találta^ és megtérvén vé lek , üjolag harczot adott az országnak, 9 
meg Í3 verte Őket ott , de estvig tartott a harpz. Estvére a táborba 
leszál lván, ott töltötték el az éjszakát, de félelemmel; mindazon
által reájokjött az el lenség, s ngyan cgak reggelig helyt állotltak 
emberül. 

Reggelre ke lvén , noha eleget kiáltoUák, hogy senki el ne 
menjen, mert újabban meg kellvíní a vajdával; de aval senki sem 
gondolt, hanem elfuta a tábor — k ihova lá t a szemévek 

*;) Mihály vajda. 
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Báthori András pedig az urakkal a mint az űző lengyelek előtt 
elszaladhata, Csíkba méné, de nem sokad magával, hanem mint
egy másfél század magával—de azok mind fö emberek valának. Mi
kor jutott volna a havasra, éjjelre megszállottanak. És mikor im
már, a mi voU, öttek volna, inxé! nagy birtelenséggel némely go
nosz székelyek megüték őket, és mind fejedelmestöl fejeket sze 
dek, és a Báthori fejét elvivék magokkal a székelyek házakhoz. 

Ezen közben a vajda Fejérvárhan a székbe íilt, és az ország 
népét bírni kezdé. És mikoron a székelyek a Cardinalis fejét oda 
vitték volna a vajdának, haraguvék rajta a vajda, hogy elevenen 
nem vitték oda néki; mindazonáltal őket megajándékozá és gratiát 
ada nékiek, és ottan Őket elküldé bogy a lestét is oda vinnék. A 
székelyek a testet is oda vivék, és megmosogatván szépen, oda 
varrák a fejét a derekához; és felöltöztetvén cardinalis ruhába és 
süvegbe, a papok és Mihály vajda is jelen lévén sok fő rendekkel , 
eltemetek a nyavalyás papot a fejérvárí templomba. Ilyen szeren
csétlenül járt a jámbor Cardinalis. 

A harcz die 28-a octobris lÖn 1599-k esztendőben. 
De e tájatt, hogy Mihály vajda Erdélyre és a Cardínalisra k é -

Szüle, alsó Magyarországban Bocskai István is nagy hajdú és ma
gyar haddal megindulván, bejött Erdélybe, ágyukat és egyéb lö-
vö-szerszámokat is hozván magával. Nem tudom, hogyha a német 
császár akaraljábtíl volt é, vagy nem? de lígy látom, hogy ha a Mi
hály vajdánál elébb érte volna a Cardinalist, Ö is belé kapott volna a 
fejedelemségbe. De már a vajda a Székbe is ült vala. így azért Ko
losvártól megtére Bocskai István az ö angyalival. Mert azok a haj
dúk lígy nevezték vala magokat, hogy ők angyalok, oly jámborok. 
így azért nagy kóborlással viszszatérének Magyarországba azok a 
Bocskai angyali. Akkor én Kolosváron lakom vala , szabólegény 
voltam, vén Palástos Istvánt szolgáltam. 

Immár ügy hiszem hogy eléggé vehedd eszedbe ; mit nyertek 
a székely nemes emberek vóUe, hogy azokat a székelyeket, kik 
Báthori Sigmondal Havasalföldébe a törökre szabadságért elmentek 
vala, és onnat haza jővén jó szerencsével, itthon őket felmészáriák 
és esmét jobbágya tevék. A pogány is azt nem mivelte vo lna , söt 
szánta volna őket, ha látta volna. 
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ü g y vagyon, hogy a székelység- a Mihály vajda népétől sei 
hút nem látott, mert a vajdának kedvében voltának. Do az égés 
országot égtelen elpusz.titlá az ohth és rácz azon esztendőben—új 
hogy píralmas megmondani vagy írni —- de a hol hozzá fért a bosa-
szuval eltölt székelyig; mert sok helyeken udvarházakat dülának|j 
fel — a székely urakét, kiket ők megtudták, hogy az ö attyokfián; 
halálában részek volt. De ez a dolog azért nékiek a jövendő esztea-* 
döhen síralmokra fog-fordulni duplával, inelyet majd megérthetsz. 

Mihály vajdának a cancelláriussa a gyulai püspök vala: Náj 
rádi Demeter. 

Ezen közben a német császár megértvén, hogy Mihály vajda,* 
íriumphált volna a Cardinalison, s isméi székibe ülvén bírná Ei-délyor-^ 
szagot, és nem kegyesen hanem mostohán: jámbor követét a vaj
dához küldő ilyen követséggel: ,,hogy köszöni mint jő hívének, 
hogy Erdélyt nem hagyta tölle elídcgenedíii, hanem keze aláhaj
totta; de immár azt parancsolja néki, hogy menjen országába, és 
a mint eddig, ezután is oltalmazza a török ellen, megtartván hoz-rj 
aája az igaz hűséget, mely hűségért császári kegyelmességét igéri, 
é$ ajánlá mindenben^ Erdélyre pedig gondot akar ezután viselni ai 
császár." Mely követséget hallván a vajda, nagy haragját veti ai 
követekre, és monda: „Bá zo nu oj dá" azaz: nem adom, mert 
én vettem meg Erdélyt s bírni is akarom, senkinek nom adom.'''̂  E-
vel a német követ elment császárhoz a követséggel. 

1600-n Kovács Pál volt a bíró. 
IfJOO esztendőben tavaszfélt Mihály vajda igen nagy haddal̂  

Molduvára raéne, és a lengyel ellen oUalmazá az országot; vajdái 
vivén oda, azt nem tudom kit vitt volt. 

Ezen közben haza érkezvén a német követ, és a követségi 
értvén császár, nem foga néki tetszeni a dolog. Hívatja azért ef 
főkapitányát Básla Győrgyöt, szép hadat adván melléje. És el 
ditja Erdély felé ilyen ioslructioval: „hogy lássa az országot 
ben találja, és a vajda állapotját is szemlélje meg, és a mire'az al̂  
kalmatosság tanítja, tartsa aJioz magát ott, tudósítván császárt min-^ 
denekről, miben légyen a dolog." 

Míg- Básta György alá jödögele Áuslriáből a német haddal las
san lassan, addig itt némely urak, ugy mint űagy Csáki István, 

Borbély György s többen is tehát a vajdára támadának, és Makő 
Györgyöt, ki Mihály vajda kapitánya vala—a magyar katonák vol
tak kapitánysága alatt—mondom, hogy az urak elhitegették nagy 
igíretekkel 3Iakő Gyürgyöl az ö hadával együLt a vajda mellől. EI-
írogatának a városokra és szókelységre is; „hogy a ki jószágának s 
fejének megmaradását szereti, tehát az ország mellé Tordához 

menjeu." 
Ezenközben eljőve az híre a Bágta jövésének, hogy nem mesz-

SKfl volna Kolosváron tüL És nagy Csáki az urakkal eleibe méné, 
és mikor vélle szembe löllek volna és köszöntötték volna: megmon-
dák az ország állapolját miben légyen Mihály vajda miá, és hogy a 
magyarságot s nemességet az volna szándéka hogy deleálja, és rá-
czot és oláhot akarna helyette az országba szállítani. Melyet mikor 
Básla hallott volna, azt tetteté, mintha Mihály vajda mellé jött vol
na, holott a császár más instruclioval bocsátotta volt el ötét. Mind
azonáltal vonittósan szollolt az uraknak, gondolván, hogy a Mihály 
vajda Erdélyben való birodalma császárnak sem fogna tetszeni. Él-
ni akíirván azért Básta is az alkalmalossággal, enged az uraknak 
jó mód alatt, mely ez volt: „hogy az urak a/, ország képiben hitle
velet adjanak, hogy a római császár mellől soha el nem állnak, ég 
az országot is el nem szakasztják I'cjek fennállásáig.'^ Ez volt a con-
dilionak fövebb tenora. Er rő l azé r t az u rak l e v e l e t ad tak B á s l a 
G y ö r g y n e k , és legollan az ország mellé állott, és a táborokba jött 
Tordához. Ezen az ország népe igen nagyon örüle és szívet vön. 
Ugyan is bizony, ha a vajda mellé állott volna, oda lett volna dol
gunk, és csak elvesztünk volna egész nemzetestöL 

Nem sokára a vajda e dolgot megértvén, meghúsula, és ha
mar a székelyek után levelet Isülde, és Pctráskó után is a Üa után, és 
Bába Nóvák után Havasalfüldibe. Az alatt minden hadát egybegyűjt
vén , megindula. Az ország hada is nem késék, hanem Tordától 
megindula Enyed felé. Ez alatt pedig a vajda is elébb szállá Enyedhez. 

Innét a városból is az apám szép száz lovassal elment vala az 
ország mellé. Melyet Csáki István és Borbély György látván, az 
ország képiben igen becsülettel megköszönték, és jókedvei látták 
az apámat Nagy Szabó Jánost és az hadál. Ugyan a város igen szép 
kétszáz gyalogot is küldött vala az ország mellé, kiknek hadna-
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gyök Nag'y Taniiís volt. De az alalt meg lett az ütközet, oda nemi 
érkeztek volt ugyan, de mint jártaaak, ide alább megírom. Do tér
jünk a dologra. 

Blibály vajda látván az ország hadát, nem mene vakmerökép-i: 
pen neki, hanem Bíiriszldn túl, ott egy szoros helyre sánczot vete, 
és az ágyukkal onnan luvöldöze ki egy ideig. De Básta mint jó la
tolt hallott és bölcs hadakozó ember, tanácsot tárta és Ő sem mene 
reája; mert a kopjás hadnak nem jó a szoross hely, vala pedig az 
országnak szép kopjás hada. Azért Básta mind lovast, mind gyalo-: 
got és a szekerekel is,*} tudván azt, hogy Qlánna rohan a vajda, azt 
öüitván hogy futna. De Básta niegliagyla vala a kapitányoknak: 
hogy mihelyt a vajda kijö, tehát azon rendelt állapottat arczal meg
forduljanak a vajda hada felé, a szekereket a hatok megé hagyván, 
így azért megfordula az egésa had ily ok alatt. Ezt látván a vajda, 
nagy Örömmel kiáltatni kezdé minden hadának nagy kiáltással; „Fut
nak az ebek, a magyarok; hozzá vitézek, miénk a nyereség !"' De 
mikor osztán látta volna, hogy minden seregek arezal fordultak fe
léje, raondosmét: „Mit csinálnak s mit akarnak az ebek'?''* mely
re mond egy valaki: „Ezek —- meglátod — megvínak velünk.'* 

Megtartózék akkor a vajda minden hadával, és kezdé a hadait 
rendelni a mint lehet. De az ország hada azt nem várja, hanem „Jé-
sust" kiáltván, reája mennek eg^-^szersmind, és a Marosnak szorít
ja a kopjás a lengyelt s kozákot, a német esmét a derekán általment, 
a több hadak is a gyalog székelyi, a hegynek szorítják : és így meg-
fütamék a vajda Kejérvár felé. Es midőn Fejérvár molielt futna, Kor-
nis Farkast —^ kit fogva tartott ott sok ideig — kihozatja, és olt az 
Orapolyparton fejét véteti, és elmenyen Havasalföldé felé. Mert 
Bába Nóvák és a fia Petráskó vajda oda nem érkezeit vala a harcz-) 
ra , és azokkal meg akart egyezni**) és esmét megvíni Bástával. Aa 
ország hada pedig vagy két nap ollmarada, mig a fató népet ker
gették. Állott vala pediglen fel egy eröss hegyre fató székelység — 
nagycsoport nép: azt mondották, hogy 18 száz volt , de én nem 
láttam; a kiköt hívtak ugyan alá onnat, hogy adják meg magokat í 
de Ők azt mondották, hogy nem jönek, mert attól félnek, hogyle-

*) hátrálni rendelé; **) egyesülni; e szó ily alakban gyakran jÖ elé. 
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vágják őket; hanemha ugyan meg kell halniok, kezeken halnak 
meg inkább. 

Kzt meghallván a nemesség, Daczö Jánost oda küldék, és 
megesküszik nékiek; de valamint lön az esküvés — ö k lássák — 
de azok szegények hitre lejöttcnek, és az esküvés mellett, nem 
szánván az ártatlanokat, reá rohant a nemesség, és körülvévén mind 
levágták nagy sivalkodással szegényeket, annyira, hogy mint egy 
halom olyan volt a test. Azt mondották, hogy a test aloll vérpatak 
folyt ki. 

így torlá meg a nemesség hogy Mihály vajda mellé ment vala 
Szebenhez a székelység. És így esmét jobbágyság alá hajtá őket, 
a minthogy az 1575-k esztendőben is felmész ári ották vala őket aa 
Havasalföldébe való menésért. 

Ez is igy meglévén, az ország hada egynéhány napig" elosz-
la. De nem sokat rnúlathata honn; mert Mihály vajda mellé esmét 
hát a Barczára hadak érkeztek, s megcsoportozott volt és meg 
akart víni. De űásta György is esmét oda érkezvén a német had
dal , és egyéb hadak is, tehát megfogá a félelem és meglartózék. 
De Bástával ugyan maga a viíjda hitre szembe lőtt vala, látni akar
ván: aBásla micsoda személy ember? Beszéltek egymással, cs Básta 
azt mondotta néki: „hogy ne vesse szerencsére magát, mert jobb 
lészen, ha a német császárhoz megyén és folyamodik." 

Ezt a Básta tanácsát a vajda megfogadta, és a harczot hátra
hagyta, hanem Aralinnal elment a havasokon liudolphns császárhoz 
Nömetországha. Básta, azt mondják, hogy köllséggelis megajándé
kozta volt, mert szánta. 

Mondára ide feljebb, hogy nem hagyom el: mint jártak volt a 
maros-Vásárhelyi gyalogok, kik az ország mellé indultak vala, a 
kiknek Nagy Tamás volt előttök. A harczról másfél száz kozák fo
gott voll a mezőség felé, hogy azon mennjen Longyelorszácrra. De 
a gonosz szerencse azt nékik nem engedte ; mert a vásárhelyi had
ra talállak szegények, és azok mind levágták őket, és jó nyere
séggel jövénok haza. Még kozáklejekel is hozán.b egynéhányat 
kardokban, és a bíró háza előtt először „Jézust" kiáltanak, és ott 
lerakák a kozákfojeket, melyeket az ulcza végén a sorompók tete
jébe rakata a bíró. Kovács Pál vala akkor hívó-
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Az apám is esmét száz lovassal bement vala a Barczára, több 
hadakkal együtt IMHiály vajda után. 

Ezek a dolgok így végbe ménének akkor, és az urak addig on-
jiat nem jövének el, hanem Léc/.falvára gyűlést hirdetének. Ott 
végezlek a mit végeztek: Csáki IsLváut és Bástát uralták — kettei 
pecsételték a mit kellett. Básta Fejérvár felé ment, hadait kioszl4^| 
de nem lön sokáig. Végezték volt azt is , hogy a harcz helyén egj 
kápolnát rakjanak emlékezetre, de abba semmisem tele. lizzel el-t 
oszla az orsKág népe, kiki házához. 

A míg ezek lőnek a dolgok Erdélyben, tehát egynéhány szé
kely főemberek Moldnvára általmentek, s onnat Lengyelországba 
és szinte abba a várba, a hol Báthori Sigmond lakott; nagy kedve 
ellen és csuda nagy okos mesterséggel onnat elíopák a fejedelmet, 
és által hozták Moldnvába, míg a lengyeleknek híre lÖn benne; és 
ott Molduvában a vajda tartotta. Ezt a dolgot hallván azok az urak, 
a kik a törökkel való hékessé^et kiv.-inták, kapának rajta, gondol
ván, hogy a portával talám megbékélik Sigmond fejedelem, ha be
hozzák. De mivel márBástánál volt a Csáki István és a több urak 
hiti, nehezen férnek vala a dologhoz. 

Mindazonáltal szent Márton nap után Kolosvárra gyűlést hirdc-
téneíí és oda gyülének az urak. Básta is a gyűlésbe oda jőve. lís 
mikor az urak is mind olt volnának, tehát a törökös urak, kik a 
Sigmond pártján valának, megjelenték : hogy^ Sigmond Molduvában 
volna és kész volna az országba jöni, ha az ország acceptálná. Ue 
ellenben azt hallván a németes urak, azt kiálták: „hogy nem lehet 
az , mert az ő hitek már Bástánál vagyon az ország hitivei együtt, 
és ez mián nem férnek hozzája, hogy a némettől elszakadjanak; 
más az: hogy a minap vette el az egész magyar nemzetnek — de 
főképpen a nemességnek — az nyakáréi a Mihály vajda szablyáját, 
melyért néki semmit nem adtunk; azért igazság ellen vagyon, ha 
hitünket is oda hadjuk és hozzája háládatlanok leszünk." Ilyen vá
laszra semmit a törökös urak nem felelhelének egyebet, Iianem csak 
azt: ,;hogy nem az Ő akaratjokbúl adta Csáki a hitlevelet, s ők neui 
tartoznak azt megtartani; hanem azt mivelik ami az országnak na
gyobb javára szolgál jövendőben." 

De ez mind csak így marada a pánlolődás és fántofánt; hanem 
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a törökös párt megsokasodék annyira, hogy egykor megfogánafc 
négyeta németes urakban a törökös urak, úgy tetszik hogy Hu
szár Pétert, Öennyei Pongráczot, Kornis Gáspárt, az egyik nem 
jut eszembe. 

Bástát pedig maraszták, hogy nagy úrrá teszik és jószágot 
adnak Erdélyben néki, maradjon benn az országban; de Básta azt 
csak megneveté a dolgot. Azután egy arany pohárba ezer artuiyat 
tévén, kínálták vélle, de azt is csak pökte és azt mondotta: „Én 
nem leszek hamis hitű—^ mint ti — az én uramhoz a római csá
szárhoz, legyen tiétek a ti aranyotok és pohárotok s mind pedig 
jószágotok." 

E saófc után készülni kezd Básta, és az ország is húcsut ád né
ki. Immár pedig a németes urak fogságban valának. 

N. h. Bába Nűvákot és a rácz papot megsülik, 
Básta azért Kolosvárról megindula, és mikor a város uíczáján 

a közép-kapuhoz közelgetett volna , Básta ugyaii felállott, jobb kéz
re a szekeriben hátra fordniván és ujjával fenyegetvén mond: „Meg
lássátok azt, hogy jótétemért megtréfálátok; de én is esztendőre 
adok néktek oly pohárt igen jó teli mértékkel, hogy nicg nem ihat-
Jálok. Várjatok el csak!" Evei a szóval kimcgyen a Kolosvár ka
puján, és megyén az nap esak Szamos-Újvárba; és ott kapitánnyá 
rendelte vala Básta azelőtt Ribis Györgyöt, melyei akkor is benne 
hagya kapitányul, éa ö maga eleibe vévé az úlat és Bécsbe felmé-
n e , és császárral szembe lőo. És Mihály vajda is hamar felment 
Bécsbe, és olt magát mindenben igazította a császár elölt- De egy
kor Rudolplms császár eleibe hívatván mind Bástát, mind pedig Mi
hály vajdát, szemtől szembe lévén előtte mind a két fél, a dolgot 
megérti és raegvisgálja miben lett légyen. Básta ís legottan az or
szág bilieveiét eleibe lészi, és mind a vajda dolgát is egyszersmind 
megjelenti császárnak Básta : mint forgott légyen, és mostan is mi
ben álljon. Ezt császár jól megruminálván, és az Erdély országa 
hitlevelét is elolvasván, azi találja fel: hogy Erdély országa hi
tetlenségben lehet, Mihály vajda vétkif — ha mi volt — tehát azt 
condonálván, gratiájába veszi. Bástának is, ha mi alkalmatosság lelt 
yolna dolgában, csaklehagyá, és mind a kettőt Erdélynek meg
büntetésére küldi, azl mondván: „Ti mind ketten induljatok Er-
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délybe, és a hitctlenségért büntetőijének meg, a kik okainak fa-, 
láltatiiak lenni." — De ezt mostan ebben hagyom, híinem térek a 
Bátliori Sigmond dolgára. 

Mihelyt Básta kiment az országból, legotlan az urak béhozáfc J 
Fejérvárra Sigmondol,székibe ültetek és idvezlék. Viszont Siginoni'j 
is köSKönti az országot, és SJiép fogadi5sokat fogad az országnak./ 
A mi fizetett had volt, ng-y mint a Makó György hada, telelni osztja" 
cl az országba; M.-Vásárhelyre is adának négy százat, a Tarkányi 
István hadát— ez ott teleié. 

lííOl esztendőben Sigmond is azon télen, hogy már nyúgovéi 
1601-k esztendőre kelve, de az alatt látván a német császár hí 
ragját, látja vala a jövendÖ hadnak reája jovelelít, mert megér
tette vala, hogy Mihály vajda és Bósta készül, és reája jőnek: 
azért ö is készül a mint lehet, török császártöl is kéret segítséget, 
de nem adott, hanem vagy két száz talár jött osztán a goroszlóí 
harczra melléje. 

Mig ezek Erdélyben lesznek, ez alatt Básla és Mihály vajda 
a császár hagyása szerént megindulnak. Es a német had a Básta 
keze alatt vala, a Duna meljéki hajdúnak pedig Mihály vajda pa
rancsolt, mert ngyan az ő szavára és igírotire költ volt fel is a haj
dú, nem a Básta szavára. Mert 3ííhály vajda nékik adta volt szabad 
nyereségül az országot, de főképpen a nemességet és minden örök--'! 
gégéit a kivel bírhatnak, mind pedig a magyarságot — nevezet sze
rént ezt Ígérte volt a hajdúságnak, és a hajdúság erre való őrülté-^ 
Len költ volt fel. 

A két had árpa-aralásig egybe ére a Szilágyban Czigánihoz,^ 
és Básla okosabb lévén a hadakozásban, megveré Sigmondot dif 
5-a Augusti IfiOt-k esztendőben Czigáninál. Onnat elszaladván 
Sigmond esmct JEolduvába ment, a honnat az ország kihívta vala 
az elmúlt 1600-k esztendőben, mikor Bástáuak búcsút adtak vala. 
Básta pedig Mihály vajdával bédobolának Erdélybe. A kik a tavaly 
kimentek vala az országbél, Kolosvárra beszállnak, és a kit meg
fenyegetett vala, most rajtok betelik a tavalyi fenyegetés. A hajdú
kat Mihály vajda onnat — igiréte szerént — szabadnyereségre el--^ 
bocsátja, hogy az országot égessék, rabolják és dúlják a mint 
akarják. Ez a Mihály vajda dolga nem vala Báslának akaratjából, és 
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ugyanis megszóUilotta róla, hogy az országot ne dúlassa, kóbo
roltassa; melyre Mihály vajda nagy haraggal csak azt felelte : hogy 
a féle áruló ebekkel úgy kell bánni. Básla ezen megharagvék, és a 
régi dolgot is mind elgondoiá a mi az előtt lett volt is. De ez alatt 
törlénék, hogy értésére esek, hogy a vajda az egész székelység
nek levelet küldött volna: „hogy mind felkeljenek és ö cicibe jöjjenek, 
és szabadságokban őket megtartja és Őket meg is oltalmazza." 

Ezt Básta megértvén , igen megbúsula magában, és abból ili
lelet tön: mi volna és mi lehetne a vajda szándéka? Annak felelte a 
hajdúk a vajdához való bízlokban, a németen semmit nem adnak 
vala, söt böcstelentil bántak vala véllek; szidalmazván, a süveget 
kiragadták a német fejéből és belé fúttak, és a földhöz puffantották; 
és esmét egynek a nyalábot a hátán é , vagy a lova hátán felgyúj
tották, és azt nevették mint égett. Básta mindenről jól eszébe vette 
azt, hogy ha a vajda él, valami — de nem jé —lészen miatta. 

De ennek eleit imigyen vévé: hogy Tordához szállatta a ha
dát, és a bolonokat hozzá rendelé jó módjával, és a vajdát egy haj
nalban a sátorában mcglövöldözteté és fejét vételé, és többé nem 
féle aznlán tölle. Ez lön vége a Mihály vajda dolgának. 

Básla a hajdúkat hozzája hivatván, megparancsolá, hogy az 
országot ne pnsztitsák, hanem a táborban légyenek. És más kapi
tányt és generálist rendelő nékik—a nagyságos Senyéi Miklóst, hogy 

, légyen gcneraüssok az egész hajdúságnak. Ezen a hajdúk a vajda 
halálán oly igen megzendültek vala, bogy fegyvert akarának fogni; 
de Básta Ö hadait mellette tartja vala, és semmit nem mert a hajdú 
indillani,— látván hogy nem fél a király az udvarbírótól,— hanem 
iesüték a fejekel, s azután nem égettek s kóborlottak oly szabadodon 
az országon. Ez alatt Básta a székelységnek is levelet külde: „hogy 
semmil ne gondolkodjanak, mert a római császár kegyelmébe vette 
ókét, legyenek veaztegségben," 

Básta elszánt szándékkal véghez vivén dolgát Mihály vajda el
l en , Tordáról megindula, és Szchen felé méné, és onnat az Olt 
meUé fordula minden hadaival. Bálhori Sigmond Molduvából kijőve 
nagy Csáki István által segítséget kerete a töröklöl. Meg is lön az' 
igíret, hogy hova hamarább mind tatárt s mind törököt bocsatnak 
Székely Mósesis sokat fárada a töröknek felhozásában, kiket útba 
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is indittának, el is Jiozván. MoMuvábtíI is Sigmond kijőve Brassóhí 
és olt vára a torok segítséget. BiisEa ez alatl az Olt mellül Nyárádjj 
tőhöz Vásárhely mellé szállá, és ott vigyáza az állapotra. És mikc 
mcgértcUe volna, hogySigmond Brassöbol kijött, és a hadak 
mind együLt lévén, meg is iodull volna; tehát Ö is által kelé a Maro
son és Kolosvár feléménc, és hadat hagyván Kolos várban, méni 
Szamos-Újvárhoz, és ott is praesidiumot hagya; mert Szamos-Üj-
várát az országnak oda adta vala tavaly Uibis György, és Maroí 
Újvárát adták vala néki érette, hogy elárulá császárt cs Erdélybí 
marada. Onnat Básta mcne Dééshez, és ott cröss sánczot fundál 
a város felett, és ott is elegendő hadat hagyván, ö maga Szakma 
felé kiméiiü. 

Míg ezek a dolgok Erdélyben meg lesznek, lön Havasalföl
dében ilyen dolog: Mikor elméne Mihály vajda a császárhoz, egy'| 
Ráduly vajda üle helyette a székbe; melyot megértvén tatár, hogy 
némethez tartaná magát, legottan kiveré onnat a vajdái. És a vaj
da mind hadastól Bástához bízván, oda índula, és azt tudván, hogy 
itt a Maros mellett vagyon az országban, *) — találja Báslát. 
És mikor a fulotl kurtán Imd a Nyárád mellé jutott volna, kétfelé 
szakadának, és egyik része feltárta a Nyárád mellett OÖrgény felé 
a heszterczei útra, a másik rész ugy mint három ezer egyenesen 
Vásárhely felé foga. Akkor a város népe a hajdúk előtt mind elfu
tott vala: ki Segesvárra, ki Medgycsre, ki Radndthva, ki Beszter-
czére , ki a székclységre szélyel; itthon csak számosan voltak, 
azok is lovak hátán futtí-médon voltak, llauem valami kevés szé
kelyek vigyázásnak okáért jöttek vala h é , mert már a Sigraoiid 
hadát várták és arra vigyáztak. Azok előtt a székelyek előtt Bogótí^ 
János vala. 

Akkor-tájban hogy Básta Nyárádtöhöz szállott vala, az él 
anyámat az apám Nagy Szabő János és gyermekcil Görgény várába 
felvitte vala, mert az elemte a hajdúk eíött Uadnóthra vitte vala, és 
ott maradának meg. 

De a Báthori Sígmond jövésének a híre elérkezvén, alá jöt
tünk vala lovak hátán, és itthon voltmik a hogy éjjel a fűtő kurtá
noknak az eleje elérkezék szinte éjfél korban, és a szent-György 

*3 Innen hiányzik a mondat eleje. 
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fllczára takarodék. Melyet midőn eszébe vett volna a város népe és 
m benn lévő kevés síékely, rajta kapdosának és az utoljában el-
hullalának. Végre megállapodának a kurtánok hogy megtérnének, és 
trombitát fútall'ak, do clhagyák esmét—nem prúbálának. 

Egy kis vártatván, már hogy jől megviradott volna, és hát 
onnat ezer kétszáz kurtán jő — a kis szellőn innen vagyon már. Do 
hamarsággal a poklos-utcza vége felé gyüle a mi kevés népe a vá
rosnak hona lőn, és egy kevés székely; vala egy rósz gyalog dob-
jok és egy hitván bagazia zászlőjok a székelyelmek, do a város 
népének semmi se volt- Mkor a Kenyeres-dombra jutottak volna a 
kurtánok, ott megállapodáuak; és látván azt, hogy valami nép va
gyon ott a városban , megállának, de nem mutattuk mog magunkat 
nékik. Az alatt hogy ott állának vélekedve a kurtánok, az apám en
gem oda szólllta, mert egy szál kopja vala nállam, mert lovan 
voltunk az atyám is én is , többen is a város népei közül. Egykor az 
apámnak hát volt a szablya-larsolyában egy igen szép tafota lovas-
zászlőja, igen becsületes, melyet Miríszlóiiál nyert volt — szép líjj 
és a kopját elvévé töUera, és reája felfüggeszté a zászlöt hajnar, 
és sztíllila egy városi embert, és a zászlöt kezébe adá, és a város 
népének a lovasil alája állata hamar; de azért valami ház és kert 
ellenébe állata bennünket, hogy ne lássa a-/, ellenség hogy kevesen 
vagyunk, a zászlöt pedig lássák. 

EzenkOxben a kurtánság kettőt választi\nak el ö magokban, 
hogy a mi hadunkhoz jöjjön követségen. És mikor a hegy alá a 
Polgárok-völgye tájatl jenének, a mienkben is kirugá magát négy 
lovos, és rüt-istentelenül levágák a kövoteket: de azt a kurtiin-
sereg nem látta, mert fenn a lapossan ott áll vala a sereg. Ismét 
jöVB mintegy tíz lovas, mely után a derék is eljőve. Mi is innét 
elébb mozdulánk reájok, do a zászldkat helyben hagytuk ide hátra, 
mintha olt nagy sereg lett volna. Azonközben kiáltják: ha vagyon 
hitünk? melyre azt felelők, hogy vagyon. Azonban láták a levágott 
kortanokat, és igenmegzajdula az ö sergek rajta, de fegyverhez 
ugyan nem nyulának azért; de mi is nem fogánk fegyvert hozzájok, 
hanem Cogáti János és az apám szoba indula velők. Kérdek: hon
nal jönek? kire így feleiének: „Minket a talár vert meg Havasal
földében és onnat jövünk." Kérdek esmét: „hova indultatok, hova 
mentek?" esmét ok mondának: „Mi indultunk volt Bástához, de mi 
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ürömest Bálfiori Sigmoiid mellé menyünk, ha nékünk megkeg'yelmez 
és mcgrogad."KzcD a sztín oz apám ós Bogátí kapának igen, mert 
ugyan is ha eszibe vehetik vala állapotunkat, azok négy annyi népet 
is olyant mint mi bizony megvertek volna könnyen. 

Végezik azért azt, bogy leszállilsák okot Medgyeslalva mellé, 
és ott nyugodjanak a míg Báthori tíigmondtél a követség megjö, 
meri bennek is oda akartak követnek elmenni. Más napra kelve azért 
cliiienének, és a kol helyet mutatának nékiek, ott leszállának sze
gények ; és némelyek — a feje-feje — bejöve a városba, és a Ko
vács Fái házához leszállának, és ott letelepedvén,ettek és ittak; a 
közlegényekben ís szállingóztak bé ételt venni és italt, a többi pe
dig ott, a hol a mezőben megszállottak vala és ott letelepedtek vala, 
ott ki aludt, ki mit csinált szegényekben—mint vert, futö és fáradt 
had dolga szokott lenni. 

Székely Méses ezenközben tehát a Sigmond táborából tatárral 
és törökkel s katonával fel jött csatára, mivel őket hallotta volt hogy 
jőnek; és azonnal lön hírünk benne, bogy tehát Medgycsfalva igen 
ég , és a kurtánokat kergetik és vágják. Azonban a várost is ellepi 
a tatár, török ég magyar. 

Úgy vagyon, hogy az apám az egyik sorompót a városi néppel 
egy kevéssé oltalmazta ugyan, és a gzéki uraimis a más iitczában 
orzék; de egy fő bég ég egy fÖ magyar hadnagy is érkezének, ég 
azok a dolgot megjelenték, hogy Jíáthori Sigmond csatái és hadai 
volnának, és a knrlánokra jöttek volna fel a torok táborból. És ke
zétfogván az apámnak mondák, hogy Székely Móses volna elüt
tök a hadnak. 

Bejövének azért mind török, tatár és magyar, és az apámnak 
hagyák, hogy egy keszkenőt kössön a fejére jelnek, mert a jel a 
vala, és az hogy „Sigmond," Ezt mivelémind a város népe i s , és 
mikor a török, tatár s magyar találta, tehát nem kapott belé. Elöt-' 
tök azért az apám bejöve a piaczra, és elszélede a talár a városon, 
és kapdosott és prédált; a kit a kurtánokban hol talált azt levágta, 
de a város népében is a kurtán mellett levágának egynéhányat, s ki 
esmét rabbá csék szegényekben, A kik pedig Kovács Pál házánál 
valának a kurtánokban, azok mind fő emberek valának, de mind 
egyig levágák szegényeket. 

Voltak olyak is kurtánokban, ki a város népéhez adta magát 
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idején , és bejött ónnal a városba; az apámnál is jött vala bé jó hat 
legény jó hat lóval, s mind a hat egésségben megmarada, mert el-
bútaliam vala őket a szalmába, bogy ha a török gzinte házunkra 
bérontana is,ne találja fel őket; de nem eresztéazapám atorököt a 
házra, mert köztök nyargalt mindaddig, míglen levágák Őket.*) 
A lovokat azért elvévé az apám azoknak, de magoknál a mi volt, 
semmit azokban el nem vett löliök, hanem nállok maradott. Ketteje 
az apám szolgája lön azoknak, kelteje — egy Székely Mihály had
nagy vala akkor — ahoz álla, ketteje nem tudom kihez állott. 

Azon az napon ez mind eltelek a nagy rettenetes vérontás és 
rablás. El is mene a had, és Székely Móscs őket szálUtotla a Le-
kencze mellé, és ott háltak a nagy nyereséggel és rabbal. 

Bogáti János és az apám jó reggel oda ménének, hogy Székely 
Mósessel szembe legyenek a városi rabok felöli, hogy a töröktől, 
tatártól viszsza kérjék a városi népet; de abban igen kevés haszon 
lön. Kettőt fogtak elbocsátani bennek, azt ís attyafiának mondotta 
lenni az apám, és azért bocsátották el,— a többi oda lőnek akkor. 

Egykor Székely Móses hívatá Bogáti Jánost, és magok között 
ök tudják micsoda contraversia volt, de egykor csak levágatá a 
nagy jámbor fő embert. Es elméne Besztercze felé azok a kurlánok 
után, a kik oda fogtak vala az elmúlt éjjel; de híában, mert azok 
Dééshez Bágtához érkeztek volt immár. 

Megfordulván Székely Móses errÖl a szerencsés csatáról, a 
táborra menyen; és látván Sigmond a sok szép rabot a töröknél és 
tatárnál, könyves szemmel nézé, de semmit nem mere szollani, ha
nem abban bagyá a dolgot. 

Indul az egész tábor és Kolosvár alá menyen, és megszállja 
a Felek felöli. Volt valami három taraczkja és kevés pora és golyó
bissá, és lÖteti egy ideig a szabók tornyát, de semmit nem ártott a 
lövés néki. Benn a városban bolon ég német gyalog volt; felette 
hideg ido lett vala, hogy annál inkább nem lehet, mely sanyarú 
hideg volt; strását kellett pedig állani Újvár felé, mert abban né
met vala a sánczban. 

Egykor kemény csata mene Újvár alá. JMagyari Tamásfalvi 
János volt elüttök, de megverek őket erössen. Esmél azután török 

*;) a mús kurlanokat. 
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s tatár mene el csaliíra, de azt is megverek. Ez alatt látván az ál
lapotot, csak hirtelen l'elzendülének és elmenének a vár ololl; akar
ták meghágni lajtorjákkal, és vállig készüllenek reája, hogy a vá
rostmeghágják. DeBáthori Sigmond látta azt, hogy pogány kézhe 
esik a város népe, és ez okon elméne alolla. A nagy hideg sem 
engedé, hogy továbh alatta lehessenek. Nagy égetve és rabolva el 
haza méné a török és tatár, és az ország népe is haza takaródéit. 

Báthori fejedelem Dévába szállá és ott telole; Báslával szent 
György napig való frigyet csinála, hogy az alatt a mi jobb lészen, 
azt felkeresvén, micljék azt. 

1603 esztendőben, nem tudom, ha a fejedelemnek volt é aka
ratjából, vagy hogy nem? de Gyalu tájatt valami egynéhány száz 
legények öszszegyülének a frigy alatt, és a Básla hadát csipkedni 
kezdettek volt. De látván Básta a frigy alatt való dolgot, alája 
szállá és az alattvaló gaz gyülevész népet levágatá, és a várat is 
meglőteté és megvevé. Az előtt is bolygatták vala, de egy Sziívási 
János volt benne pap püspök—az megoltalmazta volt akkor. 

1602 esztendőben lön ez a gyalui dolog is. De valami Básla 
hada is Toroözkónál indultak vala, hogy erre általjöjjenek a Maro
son, de megveretének a Báthori Sigmond hajdúitól Lügosi Ferencz 
által; jóllehet maga is elesek a harczon a jámbor vitéz fö ember, 
de a győzedelem a Sigmond pártjáé Ion mindazáltal. Ez alatt Sig
mond Dévába lakék. 

Básta a rócz és magyar hadat telelni elosztotta vala, de a né
mettel Beszterczét farsangban megszállá, és azt megtörető, ostro-
moltatáis, de a beuncvalók emberül ellene állának. A várha Vitéz 
Miklóst küldötte vala kapitányul Báthori Sigmond; láttam hogy szé-
Uelységet is küldenek segitségre oda—gyalogok valának. Egykor-
ban Básta akaratából a vár megvételére a magyarokat hozák; de 
azok sem ostromiák meg, mert Báthori megizcné, hogy adják meg 
hitre nékik. És mikor megadták volna a Básla bitire a várat, kime-
Bének a városból a magyarok, és a német belémene. És a magyarok
kal mikor immár Vitéz Miklós ütbanvolna, a Básta hada hitetlenül 
levágá a Vitéz Miklós hadát és magát, nem mehele el békével. Me
lyet Básta meghallván, búsula rajta, de nem tudom hogy telt é roUa 
vagy nem, hogy ily hamissan cselekedtek a bolonok. 

Ez a téí ezzel eltelék. Hanem az alatt vala csak a Bcsztercze 
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szállása eTödedin, hogy Konkoly Péter hajdn kapitány vala; tehát 
felkészült, hogy a vásárbclyi hadat — ki Báthori Sigmond hada 
vala — megüsse. A Vásárhelyt lévő had elölt Székely Móses volt 
elsőbben, de elméne alá a fejedelemhez; hanem székely főemberek 
is voltak, «gy mint Mátyns János és az Bedö István. Voltak több 
urak is , de eszembe nem jut,, ügy tetszik Toldi és Kendi is—egye
bek is valának. Megértvén valamint Konkoly jövését, Régen felé 
eleibe sletének menni, és mikor a székely bsd — a Sigmond pártja 
— a régeni hídon már által akarna menni, tehát immár Kordíoly 
az hidat megvette, és ugyan jö is az hídon, és által Is jött az elei 
a hadának. 

A Sigmond pártja innét az öszszeszorult ellenséget nem hagyá 
elszéledni hogy seregét jól rendelhesse, hanem megverő az eleit 
az hídon innét; a hídon valók pedig a ló száját lériltélí és futni kez
denek mind a túl valókkal együtt, kik Régenre fogának s azt fel-
gyújták, és úg-y menőnek cl. A ki elszalada, a székelység jó ideig 
üzé, de viszsza téré, és csmét Vásárhelyre szállának. Szándékjok 
olyan rolt a hajdúknak, hogy Vásárhelyt ha lehet porrá tegyék, s 
a népet levágják és annakutánna a székelységct ostromolják; de 
Isten azt nem engedte vala meg nékik. 

Báthori Sigmond akaratjából Székely Móses Fejérvár tájatt a 
katonákat, valahol mi volt, kik azokban Báslához nem mentek va-
1̂ 1 c^ybegyüjté. Már tavaszszal vala, és ugyan sokan telének; 
kik között fövek valának Móses után Kapronczai Tamás és Csikai 
János. Báthori is hivatá a szőkelységet Dévához—mert Dévába 
vala Sigmond—és ugyan szép had gyűlt vala Dévához; de nem 
gyűltek vala fel szivesen mellette valami régi boszszuság miá. 

Immár Sigmondal a szent György napig való frigynek az ideje 
eltölt vala. És Sigmond vár vala még is a szerencséiül valamit, 
mert bízik vala Székely Móseshez hogy feljül fordulna. Mert Szé
kely Móses magában vakmerő bátor vitéz ember vala, és gyűjti va
la az hadát, hogy esmét próbáljon szerencsét. 

Értésére lön Bdstának, hogy Székely Móses Segesvár felé 
gyülekeznék esmét. És igen sietve, gyalog nélkül, csak lovas 
némettel kél sereget állata, és megindula véllek—egy magyart sem 
vitt el véllek, félvén árulóságoklól—és hamar Enyedhez szállá. Ezt 
megértvén Székely Móses, a fejérvári mezőre szállá, és onnat Dé-
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váta Sigraondnak íra: hog^ igen sietye mind a szélielységet, s ha 
mi hada volna udvari hada is , küldje melléje, mert Bágta Enyednél 
volna, ésjöttön-jő Ide Fcjérvíir felé. Ebben Sigmomi semuiit sem 
siete s nem serénykedék. Mi lehetett az oka, ö tudhatja. 

Básta azért clérkezék személyesen, és mind a két fél sereget 
rendelének, erög lilközetet tőnek; de Básta mind újabb líjabb sere
get fordítván elő, ez a kopja öklelést felvészi vala; végtére a ma- J 
ga seregével álla elÖ. és a kopjások elfogyván, a katonák a lövést 
el nem állhatták, hanem a hidat megvevék, és állal szalada ö maga \ 
is Möses, és mind a hada is elfuta, a ki ott nem vésze. Básta nem 
üzé őket sokóig, hanem táborába viszsza téré gyozedelemmeL Ez 
aratás előtt vala a dolog 1602-k esztendőben. 

Báthorl Sigmond ezt megértvén, igen megszomorodék és min
den reménysége megfogya; és arról kezde magában gondolkodni, 
hogy «smét német császárhoz adja magát, noha azelőtt nagy igí-
relet tött vala nagy Csáki István által a portának: hogy többé a 
császár köntösét el nem bocsátja — ha mostan hozzája veszi — és 
a némethez nem köti magát. De e béli elméje mind elváltozéfc. 

Tractát inditta azért Bástával, melyet ugyan végbe is vün 
vélle rövid időben. 

Városunkra és magunkra néző dolgot írok itt immár. 
Míg ezek a dolgok eltelnek Erdélyben, ez alatt a búza drágod-

ni kezde az országban, főképpen erre ki Kolosvár felé; mert a 
vármegyéket pusztította és égette vala el az hajdú, és a ráczok 
inkább. A székelységre és a Barczaság felé nem bocsátotta őket 
Básta. 

Az én apám Nagy Szabó János az elmúlt karácson tájatt, hogy 
Konkolyt Régennél megverek, legottan felkészült minden házané
pével s gyermekével, és többen is a városi főemberek; és látván, 
hogy e télen a had, úgymint a Sigmond pártja itt Vásárhelyt telel, 
és azokkal együtt lakni nem jó — mert a szerencse is kettő — itt 
hagyák azért a várost, s fogának farsangra a székelységre, és ki 
imitt s ki amott kerese magának lakd-helyet az hol teleljen. Ekkor 
víjják vala Beszterczét német számára. Mi azért vagy három sze
kérrel el fogárik szinte Háromszékre, és ott teleltünk Ilyefalván a 

Kónya Elekné házában, bérben. A tél elmúlván, hallok, hogy va
lami csendes állapot vagyon ide haza; és csak az idő tájatt, hogy 
a fej érvári harcz volt, kijövénk és házunkba bészállánk, és látók, 
hogy sokan a város népe haza jött, nem sok vagyon szélyel benne. 

Kastély pedig nem vala még akkor. Mert az elmúlt IGOl-k 
esztendőben legelőször hogy a klastromot felverték vala és azok
nak egyelmás javait, kik ahoz biztanak, hogy nem bántják a tem
plomot, mert keresztyének: tehát azok igen megcsalatának, merthogy 
a templomha költöztek vala, nem csak felverek, de ugyan meg is 
égetek mind— tornyot, templomot, eskolát. Erről sokat kel
lett volna írnom a hol helye volt, de elfelejtettem. Talán valahol 
leirom, ha lehet. 

Mondám, hogy a város népe igen haza takaradott vala; noha 
bizony nem volt eszesség töllök, mert nem volt serami módja, mikor 
két fejedelem volt az országban. Mert Básta Kolosvárban lakott, és 
onnat az országnak felét bírta; Sigmond esmét Dévából a másik 
felét bírta, úgymint a székelységet és szászokat; de csak ingó-
bingó módon birta. 

No azért egytájban csak árnap előtt hallotta hát tanács és a 
bíró; hogy valami öszszegyült had volna a mezőségen. El is kül
döttek volt tudakozni, s megjővén űrnap estin szeredán, meghozá, 
hogy. Tusonuál, Szent-Péternél hallották őket hogy voltának. E kö
vet Czikor*j György vala. Éjjel jött vala meg, s a tanács is éjjel 
gyűlt vala öszsze. De semminek látszott nállok az a dalog, úgy elve
szett volt az eszeli. Nem is mondották a város népének a dolgot, 
hogy akár csak értse és ébren légyen ; hanem csak hajnalban reánk 
jüvének — nagy sereg vala —voltak négy százan válogatott em
berek. Elöltök járó Némethi Gergelyt mondják hogy volt. Az a 
had nem a Básta akaratából gyűlt és jött reánk; mert egy része 
a Fejérvárnál megvert katonák féle volt — azt mondják némelyek 
— s egy része a Básta magyari féle volt volna. De akár ki volt, ha 
meglön a mi meglőn. 

Hajnalban a piaczon „Jézust" kiáltanak és úgy rohanának osz-
tán a prédálásra. A város népe ábnoson ki ide, ki amoda, mindenét 
itt hagyván, elfuta. Én is midőn puskaropogást ég Jézus-kiáltást hal-

* J T . p . C z y j j o r . 
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lottam volna, nagy nehezen álmoraböl felverekedvén, feUigrám, de 
a nadrágomat nem vonhatátn foI, hanem a dolmánt és a mentémet 
felvöm s futék a házba fegyverért; de ott is nem alíada szablya a 
kezembe, hanem puskák és löding: azt nyakamba vetem, s ki ag 
istállóra futék. Azonban az anyám szóUita, és a mljek volt, az mind 
egy ládában volt, s azt fogok és az udvaron egy kevés ganéj vala, 
abba takarék, és az anyám gyermekivel elfula; de én az apámmal. 
a lovakon kapánk — mert hát a szolgák ijedtekben mind elfutottak 
— s magunk nyergelénk a mint lehete, s megindulánk a lovakkal. 
OE paripa vala. Két ifm legény a szomszédságbcii iile kettejéro, s 
a kettejérc én és az apám; egyik, egy szép kék almás kurtán lé, ott 
marada az istállóban, A Kozma utczára fogiínk az erdő felé, de az 
apám leszállita a lóról, hogy viszsza alá menjek és a kurtán lovat is 
elhozzam; s el is menék, de nem lehete, mert már az hajdúk az 
udvaron yalának. Hanem én is a gazra szalaJék, és ott találomCsíki 
Mihály szomszédot, hogy a bürökben lappang bárom lovával, mely
nek egyikét elvÖm tölle és felíilék reája, és azon szaladék a Gérára. 

Az apámat a hajdúk váltig forgatták, de csak négy bajdu volt 
és nem bírtak vele; s ö is az erdőbe elszaladt, mert igen jó lovaa 
ült. En is az erdÖ felé futék, de nem találtam az apámra, nem tu
dom hun volt. 

A hajdúság minden prédát öszsze gyűjtvén, még ebéd elölt 
elindult Csávás felé, mert sietett—félt a székelységtÖl; a város né
piben sokai levágának akkor i s , mint az első felvoréson is. 

Vollanak Nyárádtönél ugyan valami nyomorult székelyek, ki
ket a kapitányok hogy már vigyázni rendelték o d a — ü g y hiszem 
hogy volt két száz szokmányos székely — lie a sommit sem ért. 
Utanok ménének ugyan, de kevesen—el is érték Őket. ErnyeiMésa 
Gergely bel éjek is kapott ugyan, de amazok hátra válogatták a ja
vát a legényeknek, és a prédát elöli vitték, és úgy mentenek. 

Mósa Gergely jó vitéz ember vala Ernyében, de ottan elesek 
tübbel együtt, s raegtére a székely onnat, és a hajdú is ehnéne. 
Szilágyban hánylak igen gazdag kótyavetyél, a mint azután meg
hallottuk. Azokban sok volt olyan, a ki 1600-k esztendőben és 
IfiOl-k esztendőre kelve a mi városunkban telelt a Tarkányi Ist
ván házában. 

N. b. így ronták abban az időben két ültal szegény hazánkat , 

a keresztyének, s még pedig a magyar atyafiak. Elsőben 1601-k 
esztendőben szent Lörincz nap tájalt a klaslromot, szentegyházat 
verek fel egy délután-tájban, és el is égolék ugyan mind a szent
egyházat, tornyát, oskolát. A pedig oly szép sxenlegyház volt , 
hogy valóban ékes templom vala: igen szép ablakai, hogy annak 
mássá egyik városban is Erdélyben nincsen, sem lészen, sem volt; 
orgona nagy és jó vala benne: annak oly szép és ékesen csinált 
háza és helye vala a templomban, hogy annak is nincsen massa 
Erdélyben egyik kolcsos városban is, sem pedig Fejérváratt, sem 
másutt—igen szép csinálmány vala; harangok válaszlolt jók, óra 
nagy és jó vala. Mert hogy megértsed : kalastroni volt az nem igen 
régen, a szent Ferencz szerzelin való barátoké voU, de János ki
rályidejében 1550*) tájait űzték ki onnat szegényeket a második, 
ariánus János király parancsolatjából és engedelméből. Ide által 
Szent-Király felett is vala egy igen szép kalastrom, ott Remete 
Szent-Pál szerzetén való barátok laklanak abban. Azt János király 
adta volt Baki Pálnalí. És mikor udvara népe a barátoktól maradt 
jőkkal lakoznának és részegeskednének, tehát valamint a gyertyá
val é vagy mint? de felgyiUt a szép klaslrom és úgy égett vala el. 
Sokáig csak úgy állott pugzlan — a köporát hordották a kinek kelleti, 
s a tégláját és kövét is-

N. b. Azután esek Augyalosi János — ki itélőmester vala —• 
birtokába, és 1620-k esztendőben a Nagy Szabó 3Iihály bíróságá
ban a városnak adá osztáu a mi cl nem tékozlodott vala benne, és 
ide hordák és azt a bástyát rakák belöile, mely a város felöU való 
szegelelen vagyon a patak felöli. 

Udvarhelyt is, a hol most a vár vagyon, klastrom volt, és azt is 
ö bontotta el a jámbor János király. Több helyeken is volt, ugy mint 
Nyújtódon és Fejőrcgyháza melleit s több Iielyenis; de valahol a köz
ség és a palronusokelhagyákarégihitct, ott bizony mind elhányták és 
elpusztították. Atövisi—ennem tudom, hogy mint maradott volt meg; 
az 160 I-k esztendő tájait marada pusztán, sokáig bírá Toldi barát Bá-
thori Sigmond idejében. Az is már a mint látom szinte oda lészen. 

Itt pedig eat a várat 1602-k esztendőben kezdek csinálnL Er
ről többet szólok ide alább. 

OTaUn 1^59. 
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Kezdettem szólni fel'ebb a yáros felveréséröl, hogy kétszer 

verték u^^yan derekasan fel. Ide fel megmondám az elsőt, liogy szent 
Lfíríncz nap tájait volt a fel verés. Másodszor 1602-k esztendőben 
űrnapjára viradólag hajnal elÖtt, a kiről mostan emlékeztem. Tülib-
szor is kóborlottak ugyan csoportonként való hajdúk, mikor pusztán 
állott, s magunk ki aa erdőn s ki várakban. Tarosokban futásban 
voltunk: tehát akkor a hajdú csoportonként csak jött s ment, lígy 
kóborlütt, a mit kaphatott aval elment egyik csata, 6s két három tíra 
múlva más jött helyébe, és az is csak lígy tett. A város népében 
volt ugyan a ki szerencsét próbált, itthon lézengett, valami rósz 
szokmánt vött reája, és az hajdúkkal együtt is volt némelyik néha. 
De az is némely igen rajta vesztette a dolgot. Mert vermet s eltett 
egyetmást kellett hogy mondjon, s ha nem mondott, megölték vagy 
megverték. Igen rút istentelen nép vala az a hajdú, de keresztyén 
vala, a felöl balog keresztyén. Molnár László-keresztyénnek hívják 
vala őket. Mikor liértük azon, hogy ne bántson s ne islentelen-
kedjék, hiszem mi is magyarok és keresztyének vagyunk, bizuny 
megveri az Isten : arra azt felelék, hogy: „Ez s em lélek fiai, ti ha
jas törökök vagytok, s törökkel bérleltek. Ebek vagytok t i , nem 
szánunk — Isten minket úgy segéljen—• levágni szinte úgy mint a 
törököt; az Istentől pedig mi semmit is nem félünk —Deug igno-

scat — mert a Tiszán túl hagytuk • Ilyen szókkal ká-
romlották az Istent. Meggondolhald azért, ha ennek kézitől illett é 
félni vagy hogy nem? Ezeket csak a mi szegény városunk felve
résének alkalmatosságával akarára megírni. 

Ismét akarok szollani és írni az apámról és magamról, az úr-
napi felverés után mit miveltünk? hogy a mi maradékiuk is tudhassák 
min mentünk által. Midőn azért a hajdúk a prédával nagy békével 
elmentenek volna, tehát elé jövc a szegény anyám gyermekivel 
együtt, és az apám is elé jőve tehát, mert elszaladt volt elÖttök. Én 
későbben jöttem elé, mert én Jedd felé fogtam volt ijedtemben, mert 
nem sakkal ijesztettek vala. És bogy haza juték, bát azon töre
kednek: hogy ba levágtak a hajdúk vagy bogy elvittek? Azon
közben látának és igen örülének rajtam, és én is hasonlóképpen ö 
rajtok szegényeken, mint ilyen nagy és szokatlan eseten. 

Mindjárt újabban felhódula a város népe, és a kitől lehetett 
készült hogy elmennyen. Esmét azért megfulamodéfc a város népe, 
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bí hova láta menni; de a népnek az aljasa nem ment e l , és ha el
ment is nem ment meszsze, hanem csak itten közel a falakon lé
zengett. Az atyám is azért azon lőn, hogy bovahamarább elme-
liessiiiik. Felrakodánk azért a mi kicsidünk volt, és menénk Brassó
ba egynéhány szekérrel—azok mindaz elei valának az emberek
nek. és olt béres házat fogada az apám és letelepedénk ott. 

Ezeket a városunkra és magunkra néző dolgokat nem akarván 
hátra hagym', imé irtam ugyan meg benne nagy részt, de szám
talan sok volna, ha mind ide akarnám írni mennyi dolgon által men
tünk és az Isten által vitt bennünket sokakat, de bizony sok közü
lünk oda is lett. Én magam, a ki ezt mostan írom, száma nélkül 
voltam halálos veszedelemben ; de az Islen mogoltahnazoll ö szeot-
l'elséo-e az ő jóvoltából akkor, ezután immár nem tudom Uoltom 
napig, mi talál emgom előli. 

A Báthori Öigmond dolgát hagyám ide^fel azon e l , hogy Bás-
tával néki titokban tractája volt. Még akkor is mikor Székely Mó-
sest megveri* Básta Fejérvárnál, micsoda tracta lett légyen? az 
ezután az exitussából kilátszott vala. Mert Básta alá méné Dévához, 
és ö maga kijőve hozzája , és kézibe adá magát Bástának az ügye
fogyott, álhatatlan szegény ember. És feljÖdögele Bástával nagy 
szomorodott szívvel. Fejérvár mellett siralmas szemmel nézte—a 
mint hallottam — az ö fejedelmi székének városát. Ugyan nem ki
csiny dolog volt ez jól meggondolva. Ölet el kiküldé Básta, bolo-
nokat ada melléje nem tudom hány százat kisérni. Opuliába vitték 
ki vagy Slésiába. 

E lön a Bólhori Sigmond dolgának vége és kimenetele , a mint 
töUem hallod.— Mondottam vala ide fel, hogy Báduly vajdát a tatár 
az országából kiverte vala tavaly, kinek a hada és maga Bástóboz 
folyamodott vala; de a tavalyi 1601-k esztendő nem szolgála, bogy 
segítséggel lehessen néki és beültethesse székibe. Hanem az 1602-
dik esztendőben tizenöt ezer hajdút ada melléje és hatszáz bolont. 
Az hadak előtt ki volt, igazáu nem tudom, ha Sennyei Miklós vala 
é vagy Rákóczi Lajos? Által ménének azért a havason a talárolixa , 
ég eleibe jőve a tatár. Micsoda vajda volt a tatárokkal, én nem tu
dom. Akárki lett légyen, de látám szemeimmel, hogy a brassai ka-
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pu elött talíarodék el mind, de bé nem bocsátanak sokat Brassöbg/j 
de a fejéből bebocsátottak. És egy rendbéli kiment és más rendbél 
bejött, és úgy vásárlottak. Egy brassai szigyártót óllal lövének, 
az megbala. Brassóból is, mondják, hogy adtak 200 gyalogol segít-i 
sógérc Ráduly vajdának, de nem láttam axt: valami taraczkokat is 
adtak oda a gyaloggal, de azt sem láttam. A bolonok hátiiljáró-
ban voltak. 

A tatár a havasra elejékbe jött — a mint rdjebb mondám 
és vitézül megvftt a hajdúval harmad egész napig. Végtére meglii-
tamtotta a Ráduly vajda hadát mind hadastól a tatár elannyira, hogy 
a taraczkokat is mind elnyerte. Básta is adott volt lövö-szerszámot 
a hajdúkkal, do mind elnyerte volt a talár; hanem a hatszáz hólon 
akkor menőben volt, és az hogy oda érkezett, esmét megfordul
tak minden hadak, és a bolon elüli eseLl, és azok keKdelték a ta
tárt lövöldözni. Azelőtt a tatár sem látott volt bolont s a bolon sem 
tatárt. Nagy eröss harczot mondják hogy tettek egymással. Végre 
a tatár adott hátat a bolonnak. Azt kiáltották a tatárok a bolonnak 
hogy: „Gidi popozlár" — azt tudta hogy mind papok. A bolon is 
semminek vélte a tatárt azelőtt; hogy látta os/-tán vitézségéi, meg
hitté hogy viléz emberek. Elfuta azért a tatár mind, és Ráduíyé lÖn. 
a victoria. 

így lön dolga Ráduly vajdának. Akkor székébe ülteié Básta , és 
mind Báthori Gábor idejéig helybon lön; hanem Ő véré ki onuat, és 
német császárhoz méné. Ott voltam akkor is abban az hadban. 11a'' 
lehet szollok idejében arról is. 

A szöiret elérkezvén, Básta mind bcvivé minden hadát Három-j 
szék felé, és ő magaPrásmárhoz szállá. Valamíg itt küu szűreiéi 
tek, mind ott tartá hadait, hogy a hadak ne tegyenek akadályt éí 
kárt a szölŐs embereknek; mert immár a búzának az ára feinientj 
vala a nagy pusztillás miá, és nagy éhség kezdett vala lenni. 

Immár itt látom esmét a módját, mert oda fel emiékeztem va
la a klastroranak elégetéséről, azért illik tehát hogy megmondjam 
azt is: micsoda alkalmatosság adatott ennek a várnak épilésébcn? 
avagy az építésnek mi módon lett az elkezdése 16ü2-k esztendőben 
üszfélt? 
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. - Emlékeztem vala valamit aiTól, hogy Brassóba mentünk voU 
a második felverés után, és ott lakiunkban szemlélvén a bástyákat az 
három fő ember — ki mindenik bíróságot viselt vala hazánkban —• 
Borsos Tamás , Nagy Szabó János az apám, és Nagy SzabóMihály, 
egykor íanácskozának azon : hogy bárcsak olyan bástyát építhetné
nek Vásárhelyt egyet, mint ott a kerek bástyáknak egyike—még 
is nem biidosnék az ember másuá idegen nép közé. Ezt a gondolatot 
jóvá ős helyén hagyván , felkészülének és haza szállának szent líjr-
talan nap után ottan hamar. És mikor már haza jöttek volna azon há
rom öreg emberek, a város népe is mindenfelöll haza kezde szár
mazni. Mert immár Básta megfeneklett vala az országban, és ép
pen kezében vala; sohol sem vár , sem város nem vala több Gör-
gény váránál, ki meg nem adta volna magát. És látszik vala, hogy 
valami kicsiny csendesség volna, mert Básta a hadait igen fényen, 
tartja vala, és valami sokadalmak is esnek vala immár a váro
sokban. 

Borsos Tamás azért—a ki bíró vala abban az 1602-k esztcndo-
hen — a város népét egybe gyűjtő, és igen szépen a dolgot eleibe 
adja a népnek, és ékesen perorál elöltök—• mert eloqnens ember 
vala — és szépen inti, hogy légyenek egy szívvel s akarattal éhez a 
jó dologhoz. Ezt megértvén , a nép nagyobb része reá hajói, de né
melyek így szóllának: „Mi soha abban nem fáradunk, hanem előt
tünk az erdő és a havas, de oda menyünk —tokváratokba 
és kastélytükba, mert onnan titeket is lábbal vonsznak ki." — Ez 
ollen megfelclének a más párt mellett a bírói: „Ha velünk nem tart
játok , városunkról is eltávozzatok ugyan, de m i — Isten velünk 
lóvén — elkeadjük lassan, és meglátjuk mire segít Isten ő felsége." 

A nem akaró fél azért nagy szidalmazással elmenének, a város
ról imide-amoda elszikrázúnak, büdosanak. 

Mikor azért a dologhoz hozzá akartának volna kezdeni, nem 
találnak vala módot benne, hogy mint hirdessék elé őket a gond
viselők. Oka annak nem egyéb volt, hanem hogy házánál nem la
kott az ember, kiváltképpen a ki város vége felé lakott; mert a há
zak körül nem volt sövény és kert , mert az elmúlt télen itt Vásár
helyt telelt vala a Sigmond pártjára való had, és azok égették vala 
e l , hanem az ember akárhun beszállott akár ki életére és házába-
sátort s kaübát-mit csinált s abban lakott, s a miá nem találta 
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elö a pégái".*) így azért sóba el nem tudák még csak kezdeni is 
dolgot, hanem más módot gondolának benne. Meri a czéhmester( 
kel keresték fel minden czéhnak, és úgy vizsgálák meg a város ni 
pét, és ügy ludak meg, hogy hány ember maradt meg minden czél 
ban. E»t registruraha írván, osztán a szerént dolgoztak és czirkáI+3 
tak is , annak seriesgét felirták, és táblára ragasztván, a kapuba fel"-
függesztették. Ez a tábla ma is ín specie az kezembe vagyon, me-rl 
lyet a mint látom 1603-k esztendőben írtak elsőbben, de azután én.] 
n másik oldalára a nótáriussal írattam denuo. 

Jío azért a summa az: hogy így hirdettek elé azután a mire' 
kellett, üozzája fogának azért a klastromhoz, és az égett fát s föl
det kitisztították, és fát hordának az erdőről annak megépiltésére a 
nagy Istennek szent segítsége által 1602-k eszlondöben kisasz-ri 
szony-nap tájatt; és hol meszet találtak felkeresték a városon, tég-i 
la pedig elég volt a klastrom tájatt, és aval építették, ki barátoktöl 
maradott légla volt. 

LegclsÖhhen is azért a templomnak az ablakait rakákbé, és 
arra lövő-lyukat, és az eskolának—ki az előtt barátok ozellája volt 
— az ablakait és ajtóit, és arra két kicsiny bástyát és emelcsös aj- ' 
tót, reája a templomra is olyat csinálának dél felöli. A pap házai 
felöli a czínterem az ki vaia, azt kihagyák. A Szent-Miklósról â  
megyés szentegyházról szedének cserepet íe és aval cserepezek, 
meg, mely máig is rajta vagyon. 

Én azért mikor azt csinálták, akkor Magyarországban voltam! 
hanem szent Márton napkor jöttem haza, és csak készen láttam 
munkát, a mit eddig építettek. Vettek vala az uraim az elmnlt 159' 
dik esztendőben város számára valami fél szakállast**) ugy mint] 
nyolczat, úgy a tájott egy tonna port is. Megtudnám írni, mi okoi 
vették és mire nézve vették vala? de csak elhagyom. Mindazáltal 
azok a szakállosok a segestyében eléglek vala; a vasában került 
vala elö azt nem tudom hány, s azt is tehát megcsinálták, és vala
mi hitvány bástyákat is építgettek minden czéhok. Mert osztón ott 
benn a helyeket mind czéhonként osztották vala el , hogy ki hol 
csináljon kicsiny hajlékot magának. Pe a bástyáskákat is szinte úgy 

*> szókelyfOltiöii ma is így nevezik a ki a riéííCt gyűlésbe lúvjii. »») (á-
maszszül járó öreü; puskii. 

cz 
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»,^éhokra osztották vala. A kinek bástya nem lehetett, annak falt 
oszlottak és lövő-lyukat, s ott kellett állani, mikor riadás vagy fé
lelmes állapot volt éjjel-nappal. 

Ilyen nagy vigyázassál kellett a sok félelmes nép közölt oltal
maznunk magunkat a kicsiny parányi erösségecskében. Bizonyos 
dolog azért , hogy halágyán viseltük volna magunkat, és kemény 
gondviselés nem lett volna reánk: tehát el nem kerülhettük volna 
soha. liogy lábbal nem vontának volna ki onnat, a mint az tolunk 
eltávoztak mondják vala—azért ménének el s nem akarának velünk 
itt maradni és épitteni. 

Úgy vagyon, hogy egykorban tehát aféle idegen nép, azokat 
a töilünk elszakadott versengés város népét megkergették. Erdön-é 
Tag^' falun voltak, nem tudom; de egyszer éjfélkorban eljövének 
egynéhányan a kÖfal alá, bekiáltanak hogy béereszszük őket. De 
arra azt mondák: „hogy közel az erdő, mennyének oda a hun eddig 
voltak." Arra esmét mondának: „hogy ha mostan bébocsátjuk, te
hát azután velünk maradnak és soha halálig el nem távoznak töltünk; 
végre azon kérének bennünket, hogy kötelén vonogassuk őket a 
falon fel, mert ott lepi őket az ellenség.'* De azt sem mielök; ha
nem a váracska fala alá sngorodának víradtig, és ott lőnek míglen 
módja 16n a beeresztésnek. Mert bizony akkor, ha megviradutt i s , 
nem nyitották meg a kapukat mindjárt, hanem a közel való házakat 
és helyeket először megjártatták: hogy valami gonosz emberek — 
akik várunk ajtaja s kapuja után leskődnének — nincsenek é lesben 
valahol? Mikor azt megjárták és szorgalmatosan megvizsgálták, 
úgy nyitották meg osztán a kaput s a rostélyocskának az ajtaját. Sőt 
minden ember — nem csak a rendelt czirkáló — fegyvert fogott ke
zébe akkor, és ki kapun, ki a hástyácskában, s ki a falon vigyá-
BOlt igen szorgalmatoson—minden ember eg^'aránt, a míg a nap jól 
feljött; és azután osztán ügy oszlottl ki-ki a mi dolga volt arra. Be
eresztek azért őket a kastélyba víradta után tanács akaratjából, de 
jó condilio alatt. És azután nem futottak az erdőre senki. 

Mikor osztán ez a darab föld megízlelte volna ennek a kicsiny 
erősségnek ízét és jóvoltát, ide futa mind a föld népe, a ki megma
radóit vala fegyvertől, és mind itt vére fészket közöttünk; lőtt oly, 
a ki ngyan itt maradt meg közöttünk ez mai napig is. 

Egykorban tekintök, s hát a nemesség is ide szárnyallik, alá 
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sngorodik és itt él hal velünk, és minden szorencsíínket magái 
közli. 

Kz tájolt osztán a fegyver uLán nagy éhség kezde szorongat 
bennünket, annyira, hogy a biíza felment va]a vékája egy forinli 
és feljebb i s , mert számtalan Intőit nép volt közöttünk; az halál, 
elkezdődök ugyan ezen 1002-k esztendőn^—-karácson téjatt ugyi 
nagy pestis kezde lenni, és igen holtának ki éhei s ki döggel. 

Kitelvén valami nagy sok veszedelmes úUapoUal ez az osztei 
dö, a kastélyban lakánk, sugorgánk, annak az ő épiléséröl goj 
dolkodánk. 
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1603-k esztendőre kelve tavaszszal Székely Móses esmét Tet-
jöve tatárral, törökkel. Bekleg bassa vala a törökök előtt, és so^ 
kan melléje állának a székelyekben i s , s mind a városokat magáhul^ 
htídoltatá Szebenen és Fogarason kivül. Háromszék sem álla oda 
melléje, de a nemesség inkább mind oda álla, és egyéb gyülevésK' 
hadak is valának körülié. 

Bcktes bassa valami aprdszerü lövő-szerszámot is hozott valai 
magával, de Möses is szerzett volt egynéhány taraczkot, a kifrjj 
magával hordoza. Ügy tetszik, bogy Segesvár sem hddolt vala meg. 
Fejérvár felé feléi'kezék, s ott néhány német vala; azok megadák 
azt az éliség miá hitre, de a tatári osztán utánok küldöttek s levág
ták őket—égy hallottam. Onnat Kolosvár alá méné, de azok úgyí 
láták mint az apjokat Székely Blösest, mégis adák a városi néhi|! 
mert a német ÜJvárba*) ment vala belölle,Básta pedig Szakmar felái 
méné, hogy ha lehet s kivántalnék, segítséget hozhasson onnat. '' 

Az kolosváriak ez alkalmatossággal a jesnviták collegÍumé»j 
nagy zélussal, frémitussal reája rohanván, megostromlák, és ököll 
belőlle kihurczolák és kikísérek a város kapuján; nagy zápor esÖ-;i 
ben , hajdonlovel és felső ruha vagy palást nélkül indulának a tatár j 
felé. És mikor a latár lálta volna őket, kérdek: micsoda emberek 
azok? Ott leszen a ki megmondja, hogy papok azok. Melyet hall
ván a tatár, csudálkozott rajta: miért kellett annak úgy lenni? éS 
köpenyeget reájok adtak és a táborra elkísérik őket raeghánlás nél-

*•) Szamos-L'jvárba. 

kfll. Paler Argenlát homlokba filölték vala, Joannes Nigert megölék 
a kolozsvári vitézek, a többín is valami száraz ütések estének , de 
nem igen kérkedtek meg vélle. Bogáti János vitelé ökel a maga 
szállására a táhorba, s aznlón Gőrgény várába, és míg a dolog 
másképpen fordula, olt larlá őket, így járának akkor a jesuvita pá
terek a kolos váriakkal 

Székely Möses táborát Kolosvárról meginditván, niéne Sza-
mo9-l5jvárhoz, hogy azt a németektől megvegye a várat; de csak 
meg sem bűzölheté. Hanem vagy kilencz száz legény gyűlt vala 
Öszsze, kiknek feleségek és g^-ermekek ott a várban volt némely
nek s kinek ^t t Déég tájait a havason, vagy oly helyt a hol esmér
te maradását, és olt táplálta a rettenetes drágaságban. Azokat a 
legényekel Möses hivalá hogy melléje jőnének, de amazok nem 
ménének; mivel cselédjek a német birodalmában vala, és oda nem 
lehetett hagyni, mert azok is háborgatták volna őket jövendőben, 
mind magokat s mind házok népét; azért egy éjjel őket mind levága
tó, így lŐD dolgok szegényeknek. 

Azok nem magyarországi hajdúk voltának, hanem ott a tarto-
mányhéli szegény jobbágyhöl állottak, azok verték volt Öszsze 
magokat, hogy dhassák szegények és táplálhassák a nagy veszede
lem között és drágaságban magokat. így veszté Möses e l , annak a 
darab földnek a népét akkor. 

Móses Kolosvárnál dolgát elvégezvén, kerüli szélyel az or
szágot, és a tatár tészen szörnyű rablást, égetést és öldöklést. A 
magyar is a nagy drágaságban hol mit kaphatóit, aval élhetett. A 
talár egykor látván, hogy immár sok rabja vagyon, lebát egy ré
szét haza bocsátja a latárnak öl ezer rabbal. Másod üttal esmét tíz 
ezer rabot küldtek haza más rendbéli talártól. 

Akarván Móseg már által menni a Maroson, elsőbben szép le
velét bocsátja mindenüvé a székelyek közé, kérvén őket: „hogy mind
járt felkeljenek és melléje jöjjenek; ha hol pedig valaki ebben el
lentartó lenne,tehát annak nem barátja hanem ellensége lészon." El
vivén a levelet minden székeken, a székely uraim — elsőbben Üd-
varbelyszék, minthogy oda valö atyafi vala Móses — hozzá álla, 
hálát adván Istennek, hogy atyafiságokból s nemzetekből Isten feje
delmet lámasztoLt volna! Mert már ötét fejedelemnek nevezik vala 
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a Fejérvár megvétele u tán , mert ott volt a fejedelmi szék-^csak 
hogy igen puszta szék voll. Azért Marosszék is hozzá álla alkalma
sint Aranyosszékkel együt t , de nem mind. De Háromszék látván a 
pogányságnak rettenetes pusztítását, rablását, nem állának oda, 
hanem magokra más gondot viselének. Ezt mondják vala egymás
nak: látjuk mi azt jól, hogy ez az ö pogánnyo, a tatár , nem válogat 
abban: ki áll Móses mellé s ki nem áll , hanem csak elrabolja ak i t 
hun talál. így ha mi melléje menyünk, itthon ö elrabolja a felesé
geinket, gyermekeinket; mert Mösestöl semmit nem vár , sem tart 
a tatár, hanem azt mieli a mit akar. Jobb azért itthon, ha oltalmaz
hatjuk magunkat, tehát oltalmazzuk; ha pedig nem óhatjuk, hal
junk honnyxmkban meg érettek, hogynem mint azt lássuk, mikor 
rabolja el a tatár őket és mikor viszi el. Ebben Háromszék megálla. 
Bocsátanak azért vigyázásnak okáért erre ki a Rika felé ötszáz lo
vast a háromszékiek, melyet hamar hírré ád Mósesnek Udvarhely
szék, hogy vigyázzon azok ellen. Elbocsátá azért Székely Móses 
Imecs Mihályt két ezer tatárral és magyarral, és véletlen üték meg 
őket és megverek, és onnat a jó nyereséggel megtérnek Móseshez. 
Megköszöni nékiii, hogy jöl cselekedtenek. Ezt Háromszék hallván, 
igen megbüsulának rajta s vágynak nagy félelemben és rettegésben; 
a tatártól és Mósestol igen félnek, mert igen jól tudják hogy Mó
ses haragszik reájok. Mindazáltal annálinkább ószsze gyűlnek, és 
táborba szállnak fejenként és vigyáznak. Ezalatt hát Rácz György 
bement volt Havasalföldébe, hogy a vajda adjon Háromszék mellé 
segítséget, mig ö kijöhet hadával; mert már tudta a vajda, hogy 
nem állott a Háromszék Móses mellé. A vajda pedig készül vala 
hogy maga is kijöjjön, és Bástát megsegítse Móses ellen; mert 
1602-k esztendőben Básta ültette Báduly vajdát a tatár ellen széki
be. Ada azért kész szép hadat a vajda Rácz György mellé, és elöl
járóban klbocsátá a Bodzán őket. És kijővén Rácz György Három
székre , nyúgovék két nap. Ezt látván Háromszék, igen nagy Örö
me lön rajta, és Móses ellen szivet vÖn. Mihály is csmét eljött volt, 
hogy Háromszéket ugyan derekasan megüsse és boszszuját kitöltse 
rajta Mósesért; de fele útjában megüté a Rácz György szele s meg-
tére, hogy keményebb csatával mennyen hé reájok. 

Akkor a Székely Móses tábora Ekemezönéi fekszik vala , de a 
tatár nem ült veszteg, hanem az országban a hol hozzája fért, rab-
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lolt és égetet t , marháját a népnek ellopta a várak álolJ s iíiagát is 
levágta és elrablotta választás nélkül. 

Akkor Móses itt Vásárhelynél hogy által mene a hídon, szál
lott vala meg Bogácson innét Gálfalva között , és vala Nyái'ádtŐnél 
első szálláson. 

Immár kastélyocskánknak tíz holnapja vala hogy csinálni kez
dettük vala, és a czinteremet is két kicsiny bástyácskával erŐsitteni 
kezdettük vala a nagy hatalmas drágaságban, mely naponként n e 
vekedik vala rajiunk. 

A tanács Mósesnek és Bektes hassanak élést küldenek Nyá-
rádtöhöz, ugyan magamtól egyiktől; az apám Nagy Szabó János 
vala a bíró. Réadök azért az ajándékot, melyet mind a hassa, mind 
pedig Móses igen jó nevén vŐn a szegény várostól, és igére nagy 
kegyelmességét, hogy ha az Isten élteti, nem lészen elfelejtve. 
Akkor én a kikkel az élést elvittem vala, haza bocsáttalám, de én 
magam ott maradék, és a táborral egynéhány nap voltam ott. 

Ekkor láttam, hogy — Makó György vala úgy tetszik és Imecs 
Mihály — több kapitányokkal együtt sok tatárral megindulának, és 
mondák, hogy Rácz Györgyre mennek Háromszékre, azokat elné
zem. Maga is Móses megindula Segesvár felé, onnat akart elébb 
menni az elbocsátott csata után. De ez alatt beérkezvén mind tatár 
s magyar, reá találnak társokra. Bocsátottak vala azért el vagy ezer 
lovas tatárt, hogy raboljon Háromszéken, hogy a székely ne me
hessen Rácz György mellé; de immár a székely megegyezett vala 
véUe egy része , de a többi Farkasvágtínál vigyáz vala. Ezenköz
ben kis Merza is ezer válogatott ráczczal érkezek a székelyekhez 
és Rácz Györgyhöz. Mikor azért már a Móses hada meglátta volna 
Rácz György hadát, sereget rendele, a más fél is hasonlóképpen 
cselekedék, és a két had nagy vakmerőképpen egybe roppana, és 
oly eröss viadalt tőnek, hogy annak mássát nem gyakor helyen lát
hatni. Mert Mósesnek hol mi szín népe vala, ott vala mind, de a 
tatár is mind a jova vala; számtalan nyilat szóra ugyan reája a tatár 
i s , de a magyar hajdú, a rácz és székely a nyilat apuskába teszi 
vala, s úgy lövi vala a tatárt veszedelmesen. Ezt a dolgot látván a 
tatárok, csudálkoznak vala raj ta , mi dolog légyen az , hogy toUu 
nélkül a magok nyilai oly sebessen viszsza mennek reájok. Végté
re soha el nem álhalták a magyar lövését , hogy mind ny í l , mind 
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golyóbis egyaránt megyén vala reájok, hanem végre megfutamo-
dának. Ezt látván a Móses magyari i s , azok is hátat adának, kiket 
a rácz és székely s magyar sokáig üze és vága. Elméne azért a ki 
elszaladhata Móseshez, és megmondok a dolgot nék i , kin igen bú
suló, ügy hiszem azér t , hogy volt mit gondolni; de mindazonáltal 
megindula és általméne az Apáczán. 

A vajda is hallván e dolgot, hogy Erdélyben talár és török va
gyon és rabol, béindula a havason, s Ráca Györgygyei és kis Merzá-
val okára megegyezni. Móses látván ez t , bízék igen a jó vitéz t a 
tárokban, tudván vitézségeket; de azért nem meri magát sáncz 
nélkül hagyni , hanem lÖvö-szerszámait — a tatártól megválva — 
mind lovassal , mind gyalogját, még a bassát is szekér-sánczba re 
keszti , hogy onnat lövöldözze ellenségét, s hátul esmét a tatár lö
völdözze meg. De a reménység igen megcsalá, mert mind gyalog 
szállának a vajda hajdúi, csak egy kapczában, mert nagy sár vala 
a Móses tábora elölt, hogy már azon nem mehetnének által reája. 
De semmit nem tartozék a hajdú, hanem állalmene, gázla, puská
ja kezében; lőve ugyan hozzájok Móses a taraczkal , de keveset 
árta aval. Hanem soha nem állhatá el a hajdú lövését , hanem a sán-
czot megbontja, a hol és kilÖl lehet elfutó-felet vészen mind török, 
mind magyar; a lotár még jó idején elmene a rabba l , semmit nem 
v íva , mert azelőtt való napokban tudta mint járt vala a hajdúkkal a 
vásáron.*) Elfuta azért ki hova láta. A török is—Bektes Bassa me
nyen a mint lehe t , de a rácz ós magyar utánna vágynak, a kit el
érhetnek igen vágják. Móses is foga a székelység le ié , de Uácz 
György és Katona Mihály nevű csíki szent mihályfalvi székely, hát
ba ökleié kopjával, és a lejét is el akará ütni, de Rácz György nem 
hagyá , hanem ö maga elüté a fejét, a lovát is magának hagyá; 
hanem egy turha volt a lován — abban nem patkószeg volt ügy kell 
hinni -— azt adja Katona Mihálynak, s a fejét a vajdának viszi Rácz 

György. 
Ezt a dolgot megírá Ráduly vajda Bástának, kin igenörü le , 

és Szakmar felöli bejöve Újvár felé esmét; kin azok, a kik a né
met mellől Móses mellé állottak vala, igen megrémülének, és sokan 
a havasra , s ki török földe felé elbúdosik. 
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Ebben az 1603~k esztendőben én Nagy Szabó Ferencz ma
gamnak házastársul vettem a néhai Rdsás Mátyásnó leányát Ersé-
het aszszoiiyt; éltem vélle házasságban nagy szeretetben és elö-
menetesen 43 esztendeig és kilencz holnapig. Volt tölle öt fiam és 
négy leányom, és egyet elvesztett-^-aval tíz lett volna. Mostan él 
azokban négy , hogy ezt írom: 1. Ferencz, 2. János , 3. Ersébet, 
4. Anna. Írtam ma én Nagy Szabó Ferencz. Die 22 marty 1653 . 

*) T. p. tudta mini járl vacsorán a hajdúkkal. 

Egy Nagy Albert vala fö ember, Feketelakon a Mezőségen bir 
vala, mert ott láttam udvarházát. Küldte vala Móses ezt Lengyel
ország felé, hogy hadat gyűjtsön. Elmenvén, nem tudom mennyit 
gyűjtött is volt ugyan , de azalatt hát megesett Bécsbe az ebvásár. 
Hallotta, hogy suspust vallolt volna az ura Székely Móses , és nem 
foghatott egyebüvé, hanem aláfogotl Tömösvár felé—Vaskapunál 
akart kimenni. Mikor Fej érvárnál menne, talál 150 gyalog néme
t e t — Szebentöl bódorgottak vala oda f e l é — azokat Fejérvárba 
szorilja, és a sok néppel reá hága és levágja Nagy Albert őket. 
Azután alá indula Vaskapu felé mondhatatlan nagy dülással, fosztas
sál és vérontássaL Ez Bástának tudtára lön hamar, és hocsáta u-
tánnok két száz szép lovas hajdút, és elérek Nagy Albertet és meg
verek. Ráduly vajda pedig a Székely Móses harcza után nem igen 
sokat mulata az országban, hanem csak addig, míg az udvarhely
székieken dülata valami kicsinyt boszszujában, hogy Székely Móses 
mellé állottak volt. De hinni kel l , hogy a had dolga o lyan, hogy 
kár nélkül nem jár a hol had jár. De elég hogy kiméne s székibe 
ü l e , s Bástának hagyá az országot bírnia. Básla ezalatt maga is es
mét a mely várakat, városokat Mósesnek megadtak vala , tehát 
megvizsgálá, és Őket hillenség alá veti. De nagy része a fö népé
nek a török földe felé alá méné , és ki havason, ki várakban nagy 
félelemmel lesugorodék, mert tudta vétkét — a maga conscientiája 
dictálta azt sokaknak. De tudván azt Básta, hogy annak az oka nem 
lehet a köznép, csak azokra haragudt, a kik nagyrenden valók vol
t ak , és a kiknek pecsétjek és hűlök a levéllel együtt Bástánál volt. 
Sokaknak a nagyrenden valók közül bátran szemekre vetette az „á -
ruló'- ' ' nevet. De bizonyára a közrendnek is a hajdúk és németek 
ugyancsak oda mondották azt: „Áhá , tarka hilü hajas török, ez g 
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ez lélek kurvafiai! nem szánom—Isten úgy segéljen—levágni az 
erdélyi ember i , mint a pogányt." 

Básta mindazonáltal, noha akkor haragjában ugyan nem ellen
zetté az ő hajdúit a kapdosástól, de végre megvonitá zabolájokat, 
és másképpen rendelé dolgát. O Déésen egy gyűlést hirdettetett, 
de erről ezután szoUok. 1 .1 ^mrití Jvsfl ^̂ .̂ .,,1 . V Í 

Más gyűlést is hirdetett vala Dévára, nem jut jól eszemhe: 
ha tavaly vala é , vagy a Möses harcza után? De egyik akár melyik 
légyen, de azt hirdetteté levele által: „hogy valaki Dévába a gyű
lésre nem compareál, tehát az , világoson a romai császárnak áru
lója ; de a ki olt lészen , hívének inkább számláltatik." Ez a dolog 
nehéz vala azoknak, a kik azelőtt ellene támadtak vala Bástának 
három lUtat: elsőbben a fejérvári harczhan, másodszor Sigmondal 
Kolosvárnál és a hassával a mikor Kolosvárat megszállották vala, 
harmadszor hogy Székely Hóses mellé állott vala, mikor Brassó
nál elvesze. Nem mere azért sok elmenni a gyűlésbe, félvén a t tó l , 
hogy ott Básta megfogja őket. Mindazonáltal lőnek olyak, kik nem 
elannyira tudták vétkeket , ehnenének igen nagy lelkéreszketve. 
Bástának pedig minden hadai ott a vár körül voltak.*) 

Básta immár hogy az egész országnak házat, palotát rendel , 
és megparancsolja hogy oda gyűljön az ország-—^maga bizony csak 
némelyek voltak o l t , az uraknak nagya a török kőzött volt és imitt-
amott. Bemennek azért a palotába, és mikor már ott volnának a vá
rakozásban, de nagy félelemben, várván halálok óráját: Básta ki
küld és a neveket registráltatja mindennek, és látja azt , hogy a 
takja nincs ott. Magába szállván, megszánja Őket, látván mely nagy 
félelemben vágynak. Kiküldi követit az országhoz és azt kérdeti: 
Ha ki hivei? és az igaz hűséget kinek tartják? Melyre felel az or
szág; hogy a római császárhoz tartják a hűséget. Egykor Básta csak 
kiküldi elejékbe a nagy rakás levelet, a kiben a miriszlói harczkor 
Csákival megesküdtek vol t , mikor Mihály vajdát megverte volt. 
Azt látá az ország n é p e , mivel ott is vágynak azokban a kiknek 
ott a pecsétek, — ez eltelvén, más rakás levelet esmét küld ki — 
melyet imitt-amott fogtanak e l — melyekben Mósesnek, Sigmond-
nak mulatlak hűségeket, és ott is ugyan mellette a hadban voltak. 

*;) Ekkor tartalék fegyver közölt ama hírneves dévai országgyűlés. 
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Ezt is sokan látják hogy kezek írása, s ö pecsétit ki-ki megesméri. 
Elijednek, ,,Nosza immár —- így gondolkodnak — de bezzeg ma el
válik a — r a májtól; de nem lésaen — úgymond — mánál tovább a 
mi életünk!" 

Mind ez is meglévén, esmét Básta embere által azt kérdi az or
szágtól: „Látják é állapotjokat miben légyen, avagy nem?" Arra 
az ország hallgat. Esmét kikiáltalja azt az ország között háromszor: 
„Quid vultis a me ut faciam vobiscum: justiliamne aut graliam ?" 
Ezt hallván az ország, megijed és gondolkodik. Látja a dolgot. És 
mikor másodszor ezen dolgot iteráUatná Básta, felkiált az ország, 
és azt kiáltja: „Non petimus justiliam, sed gratiain." Ezen Básta 
sokat gondolkodván, egykorban ő maga is kimenyen az ország kö
zé , és Ö maga előszámlálja az ö jótétét az országgal szép renddeL 
Elsőbben azt: „hogy Mihály vajdát Miriszlónál megverte , és az 
országot a Tyrannus kezéből kiszabadította, hololt a vajda elrendel
te volt azt még a harcz elölt, hogy a magyar nemzetséget, s fő
képpen a nemességet és a városokat elfogyassa, és ráczot s oláhot 
telepítsen helyette. Hát a harcz után — ha megverhet vala — gon
doljátok meg, mint jártatok volna?" Másod úttal: „mikor császár 
velem együtt elbocsáttá, hogy eljöjjünk és az országban megehe t 
is ne hagyjunk' elevenségben. En azt eszembe vévén a vajda go
nosz akaratját az országhoz, sőt lá tván, hogy az országot kedvem 
ellen, tanácsom nélkül pusztíttatja és égetteti, megszánám szivem
ben az ártatlan népet , ellene állék akaratjának másodszor i s , s 
megöletem Tordáuál; nem bocsáltám a dologban tovább, és a haj
dúkat viszsza hivatám, a kik a ti tulajdon nemzetetek voltának, nem 
németek. Immár a két veszedelmet Istenért rollatok fegyvcrímmel 
elveteltem, ti pedig az én jótétemért fegyvert fogtatok két út ta l , 
és eskúvóstek ellen magatokat istentelenül áruitatásba ejtettétek, 
lm mostan esmét császár ö felsége hallván e rebelliót -—noha ak
kor is megparancsolta vala — de most újabban is parancsolja, hogy 
az árulókat megbüntessem, fejét megnyúzatván, oda szeme eleibe 
küldjem. Azért mit mivelbetek én egyebet császár parancsolatjánál? 
Ti mindnyájan árulók vagytok! és előttetek halálotok, látjátok! De 
í m , hagyok gondolkodásra bárom órát, mind nektek s mind ma
gamnak." Ezt hallván, immár világoson látja az ország, hogy sem
miigaz mentségek acíEn.lehet senkíxíjgfe:.; ngnj4íPÍgy-amúgy, hanem 



ugyan világoson látják az országnak vesztét és magoknak. Azért 
követet választnak és héküldnek, hogy gratiáért menjen és kér
jen. Az ország közi bemenvén Básta esmét, igen sziligyen szoU 
nékik: „lm mostani úttal is elvészem az egész országról a fegy
vert, és a császár haragját én magamra veszem; meg vagyon a fel
séges római császár gratiája, ugyan híre nélkül, de ügy, hogy több
ször árulök és háládatlanok ne légyetek. Valaki azért békével akar 
maradni, tehát hitlevelét adja pecsétje alatt, és én is annak a gra-
tiát megadom; mert valakinek gratiája nem lészen, ha elöU ta
lálja valaki a hadi nép közül és gratia vele nem lészen, tehát azt 
szabad lészen mint árulót exequálni." Ezt az ország népe acceptálá; 
mindegyig hűtőket béiralák a nevekkel együtt , és minden ember o-
da adá hitlevelét, és a ki beadta, tehát annak gratia-levelet adtak 
helyette. És azt mindenütt magával kellelt hordozni, és ha elöli 
találta a bolon vagy német, vagy hajdú, vagy rácz , csak azt mon
dotta: „Hun grat ia?" S csak megütötte a mejjét és azt mondotta: 
„Ilion i t t" kivette és megmutatta—csak elment mellette. Ez így lé
vén akkor, a nagy tisztes gyűlés elbomla így a mint mondám, és 
elméne a híre az országban a Básta gratiájának. És ott a tájban a 
hol osztán azon a télen Básta telelt és forgott, minden ember g r a -
t i á t v á l t o t t , egyébképpen módja nem volt a szélyel-járáshan 
semmiképpen. ..., . 

Ezenközben nevekedik vala a drágaság az országban, a dög
halállal és fegyverrel egyetemben; mert a magyar hajdú a havas
torkokat mind feljárja vala, és az oda futott népet levágja vala nagy 
kegyet lenséggel , és mindenétől megfosztja va la , és éhelhalóvá 
hagyja vala. Nincs oly nyelv, a ki azoknak kegyetlenségeket meg
írhassa; mert a Básta szavával nem sokat gondoltak. Mert hogy 
1601-dík esztendőben Mihály vajda elöbocsátja vala őket benne, 
megizlették vala , és nehezen hagyhatják vala el az istentelenséget. 
Egy könyv lenne csak rollok írni, de az Ö istentelen dolgokról szo
morúság és nemzetül gyalázat — azért elhagyom. 

Menten-ment a sok panaszló szegény ember Bástára panaszol
ni Kolosvárra és egyebüvé i s , de csak azt kérdette a nagy jámbor: 
„Magyar é a ki azt mivelte?" s azt mondották néki: „Magyar nagy
ságos uram,'' Arra azt mondotta: „Oh uram Istenem! vagyon é en-
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nél a világon gonoszabb nemzetség? Ego puto íllos esse incarna-
tos diabolos.'' Mondotta szegény panaszló: .„Mikor német j ő , az 
mégis hagy valamit, de a magyar semmit nem hagy, mind elviszi ." 
Ezen sírt a szegény panaszló ember, és vélle Básla is sírt. Mert ö 
eleibe egy koldus is bemehetett—egyébbel nem bocsátotta e l , ha
nem csak azt mondotta: „hogy ha hólon vagy német volna, bizony bír
nék aval , s megbüntetném, de magyarral nem tudok bírni." Kül
dött ugyan hogy valamint oltalmazzák őket , de annak csak kevés 
haszna volt. 

A dévai gyűlésről valamit szollánk ugyan , de mivel a déési 
gyűlést emiitém feljebb, valamit akarok írni roUa. 

Hogy a búza drágodikvala szörnyen, nem tudom bizony ha e 
gyűlésben szolltak volt é annak limitatiojáról valamit; de elég, hogy 
országszerte kiment vala a Básta levele. Nem jut eszembe, mikép
pen limitálta va la , de ide a mi városunkba is hozták vala levelét 
róla. Mi lön benne? Egykor űgy megakada országszerte a büza á-
ru lás , hogy sohult nem kezde az ember búzát vehetni pénzen, és 
nagy hirtelen sok számtalan ember hala meg éhei, a limitatiozás 
miá. Egykor hát Básta hamar megesmérte a dolgot, é.s esmét azoa 
a nyomon mindenüvé levelet külde: „hogy senki ne féljen s ne limi-
tátiozzon, hanem a ki mint adhatja, úgy adja búzáját."- Egykor hát 
elég búza lÖn, és azután az ember hozott s eladta a mint adhatta. A 
búza ára hamar—egy nap s két nap esmég olyan hamar megapadott 
reménység kiyül. Ez a búza állapotjának tulajdonsága, azt úgy tanul
tam meg. Semmire nem emlékezhetem hogy hallottam volna, mit for
gattak volna a déési gyűlésben. Adót Básta nem vetett az országra, 
sem semmit nem kért az országtól; azt mondotta, hogy mostan 
megadta az adót a nemes ország, megéri 40 esztendeig vélle. Tu-
-dűm, hogy Borsos Tamás és Bodoni Bálint vala e gyűlésben innét M. 
Vásárhelyről, és tŐllök hallottam, hogy Básta előtt és az ország 
előtt*) azon instáltak, sőt nagy erössen fenyegetödztek, hogy ezt a 
mi kicsiny épületünket, úgymint a kastélyt nem engedik meg hogy 
építsük, hanem elhányják—váltig contradicáltak Básta és az ország 
előtt. Melyet mikoron hallott volna Básta, jól végére ment, micso
da dolog légyen az? És mikor mind a székelység s mind a vásár-

*J a székelyek. 
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helyi követek eleibe adták volna, tehát igen nevette és csiidáíko-
zottaíson, hogy azt mondották a székelyek, hogy nékik azt tartja 
az ö törvények: hogy a székelység-en vár ne légyen. Básta azt 
mondotta : „Micsoda nagy bolondság lehet az ; hiszem a volna jó , 
hogy minden faluban kastély volna és valami erősség." Arra ugyan 
csak azt mondották a székelyek: „hogy ök nem engedik hogy legyen, 
hanem reánk jÖnek és elhányják a kastélyocskánkat." Az napról el
haladt a controversia, és más napra hagyta Básta és az o r szág , 
hogy jobban meglátják a dolgot s eligazitják. Básta pedig kedvez 
vala a székelyeknek, mert tudta azt , hogy micsoda állapotjok va
gyon : hogy Ök mindenkori és fizetés nélkül való hadak; azt is tud
t a , hogy hajlandó nép a z , melyet a Mihály vajda idejebélí dolgon 
tanult meg, s tudta hogy jó a kész nép. 

Borsos Tamás mindazáltal, és a vélle lévő atyánkfiai ezt lát
ván , hogy a székelység igen keményen fogta azt a dolgot ellenünk, 
tehát azon a napon Bástát ujabban megtalálja — olt ajándék nem 
lehete t t , mert éhez tartózni nem tudtanak semmit — azután az u-
rakat is mind egyig; de nem sok ár va la , mert némelyik bennek a 
török közé futott volt; Kornis Gáspárt pedig a hajdúk—hogy Ko
losvárra ment volt Badnóthról 160 I-k esztendőben, mikor Básta Mi
hály vajdával Szilágyból líolosvár alá jőve—levágták vala sok jám
bor szolgáival s fő emberekkel együtt. Én ott Radnótiiban voltam 
akkor — a mint oda feljebb emlékeztem — lígy tetszik a Kornis 
Gáspár selyéit én viaszoztam meg és borítottam meg egy emberrel. 
Sennyei Pongráczot tudom hogy ott forgott, de erdélyi urat, nem 
igen jut eszembe hogy ki lett volna. Voltak ugyan azért akkor olt a 
déési gyűlésben némely alacsonyabb rendű urak, de nem sok. A-
zokat is mind eljárták az uraim, hogy ha esmét elkezdi a székelység 
a dolgot, tehát ne hagyjanak ilyen nagy igazságunkban. Más nap
ra kelvén, annál is nagyobb vehementiával elóll kezdik esmét a dol
go t , hogy általán fogva reánk jŐnek és elhánnyák a kastélyt. Az 
uraim ai-ra esmét így replicálnak: hogy „lám Háromszéken sok kas
tély van , és azt miért nem hánnyátok e l ? ' ' Arra azt mondák: hogy 
Molduvából gyakran félelmek van azoknak s azér t—de azok csak 
apró kcritések. Arra azt mondották: „hogy ez is kicsiny csak, s 
nékünk is vagyon mitől féljünk." Erre nem felelhettek semmit. U-
toljára aval is ellent vetettek a mí uraink: hogy nem vagyunk mi 
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székelyek, hanem városlak. Arra esmét azt felelték: „Közte va
gyon a város a székelyföldnek." Esmét arra azt mondották: „hogy 
aval nincsen hatalmatok a mi városunk földén, sem pedig magun
kon, hogy körülettünk székelyfölde vagyon." Arra sem felelhettek, 
hanem csak nagy haraggal kiáltották: h o g y e l h á n n y á k v á r u n 
ka t á t a l j áb an-

Végre azt találák fel: „hogy az egyház jószága és földe volt , 
úgy mint a barátok temploma avagy klastroma , és azokat iíju János 
király űzte ki belóUe , és a királyra szállott, és a király osztán az 
Ö jus regiumát úgy conferálta nékünk; azért hát nincsen s nem is le
het semmi competentiájok az egyház földéhez." Itt bezzeg meg-
akadott a szekerek, de afelől ugyan fenyegettek bennünket, de 
semmit nem adtunk akkoron rajtok. Mert magok is hát egyszer oda 
futnak, hogy látják emberséges magunkviselését, jóllehet hogy u-
gyan tartottunk valamit felöUe eszünkben, és még mostan is az a 
tanács : cautusok legyünk dolgainkban nem csak abból a dologból, 
hanem vagyon egyéb is a mire igen reá vigyázzunk; mert nincsen 
soha igaz jó akarattal mihozzánk a székelység, sem nemességnek 
nagy része. Sapienti satis est. 

Ebben, ez a székelyek dolga megfekvék akkor, hanem az u-
raim haza jővén onnat, Bástát újabban megtalálták. Adtak é vagy 
nem valami ajándékot néki? nem tudom. És mivel a fejedelmek an-
nuentiája nélkül senki sem csinálhat eféle épületeket, tőle levelet 
az immunitásra és építésre kértek, melyet Örömest a jámbor meg
adott. És a volt osztán erősségünk egyideig. 

De nem sok idő elmúlván, esmét a praedicator uraim támadának 
reánk miatta és contradicálának, s talán citálták is volt a várost. 
De azt nem tudom: tanultaké meg igazságokat a mí feleletünkből, 
„hogy egyház földén a kas té ly ," mivel a székelyek ellen aval oltal
maztuk vala meg magunkat. Ök is azért erre építettének ellenünk. 
A város ezt hamar eszébe vévén , más írral köté bé a dolgot, és bé-
kegségre foga vélek. Mert azt igére , hogy a templomot megépitti 
és el nem bontja, scholát is illendőt rendelnek ott benn a várban, a 
ki olyankorra légyen, mikor háborúság vagyon; itt künn is egy oly 
oskolát épitnek a békességes időre, kiben taníthatnak és megnyug-
hatnak vélle. Ezt megértvén a praedicator uraim, valami igen ne 
hezen engedének néki és békesség lön. Ilyen sok nyavalyával kez-



90 »1 

dettük el ezt a várat, ós sok veszedelmes napokon építettük, meí 
a szablya éjjel-nappal oldalunkon volt , és a puska a kezünkbea^ 
hun a tatár, hun a török, hun a bolon s hun a hajdú körűlünk fo 
gott; csak Isten mondhatná azt meg, mint töltöttük el napjainkaf 
ekkor. Mikor Med^yesben lakék Rácz György és a német kapitány, 
egyszer megverek Gyiilafi Lúszlöt Ebosfalvánál, és osztán csak 
hamar reánk is ide akartak jöni, hogy reánk szállják a kastélyt. DÍ 
ez maradjon továbbra. 

Ao immár elvégzem a schola dolgát. A szent Miklés szent-; 
egyháza mellett, a ki most eskola, egykorban úgymint 159G-ban 
egy Décsi János nevű mester vala itt, és azt a házat ki most eskola,' 
megkérte volt Báthori Sigmondtól, s néki adta vala, és ö megépi-j 
tette vala s benne lakék feleségével. Holott nem adhatöjál adta voltj 
Báthori Sigmond. Oka az, mert a megyés templom és megyés papj 
háza is eskola volt akkor, mikor a klastrom a barátoké voltj do, 
hogy a városnak adta volt a király — avagy csak occupálták az ura-; 
im — hát nem kellett az a megye papja háza és eskola, és semmit; 
nem gondoltak vélle hogy néki adta a scholamesternek Sigmond, s| 
így urasodott vala el a várostól nagy möd nélkül a lágyság és bo
londság miá. Ilanem osztán hogy a barátok klastromából lett esko-
lábtíl az égés után kastélyt csinálának, és a praedicatoroknak meg-
igérök azt: hogy a schola helyébe soholát épittíink, tehát ezt osztái 
a Décsi János öcscsétöl Décsi Dánieltől, pénzen és más házon a 
város megcserélé, és úgy csinálának scholál belöUe. De a várban iS 
rendelének scUolának vald házakat, kiben szoruláskor a mester és 
deákok s gyermekek lakhassanak s tanulhassanak. A papok azéi 
így állának elrolhmk é$ akkor is ilyen mddon lön dolgunk a jái 
bor praedicatorokkal a kastély dolgából. 

Ezt akarám a Básta Erdélyben lett g^-üléséről írni. De nem ha
gyom hátra a kolosváriak dolgát: „mint járának Bástával, hogy 
Székely Mósesnek megadlak vala a várost, és hogy a jésuviták 
klastromátellörék törvénytelenül és magokat megölék s megsebesí
t ek , a városból kivondozák, s azután mindeneket felprédálák, 
végre templomokat leronták és abban minden szentséget szent-

lelenné tőnek ország és fejedelem híre nélkül, csak a magok dü
hös s egekből." 

Básta mikor bészállani akart Kolosvárra, hogy bejött Szakmar
ról a Móses király veszedelme után, hallottam de nem láttam, hogy 
nembocsálák bé a városba, nem tudhatom mit gondoltak. Azt hi
szem, hogy azt tudták, hogy őket menten mind szablyára hányatja, 
holott arra nem volt semmi szándéka. És mikor ott állana, a hadai 
a kapu előtt várakozván, léhát egy darab kőfal — nagyobb egy 
kapunyt helynél -— magától leomlott, és azt meglátván Básta: ha 
való ó? parancsolta a muskatérosoknak, hogy azon az omláson 
mennének bé; és azon bementek vohia , és ő magának osztán lígy 
nyitották volna meg a kaput. De én azért nem hallottam, hanem 
e g y E n y e d i Pá l írásában olvastam. No azért ha úgy is ha nem is, 
ennem vitatom, hanem Básta hómenyen és letelepedik, és vallat 
felőlié: „kik voltak azok, a kik fő okai voltának az árultalásnak, és 
annak a nagy sacrilegimnnak?" És a községet nem bántja, hanem a 
fejeiben hatvant megfogata, és ott egy házban tartották őket sub 
cuslodia. Bástát a páterek engesztelték, mert bementek vala azon 
öazön a páterek. Végre a piaczon való templomot elvévé Básta és 
szent Mihály napján belé bocsátá őket; magokon pedig*) csak ki
csidet vŐn, mert egyik Is azt megadhatta volna, ugy mint hatvan
ezer forintot. Csak azon kérte Básta a pátereket, hogy a gyilkost 
haddbünt&sse meg, és azt a másikat, a ki a páter ÁrgenláL hom
lokba ütötte volt. De soha nem engedek a páterek hogy senki meg
haljon, hanem más factiot találtak valamit, A királybírót — Szöcsi 
Mihály vala — nem tudom bizony hun ölték meg, de azt megölék, 
de más dologért. Katona Mihályt esmét, úgy tetszik hogy Mihály 
vajda idejében ölek meg, de nem Básla, hanem a vajda; a többi 
mind békével megszabadula. Esett ugyan a gonosz néptől halál ott 
Koiosváralt, de az nem Básta akaratja volt, hanem magokban mint 
volt? hogy volt? szállójától lett? ki tudja hogy lehetett. Ezeket 
én csak rövideden akarám emlékezetben hagyni, mert látom, hogy 
már csak akkori ember sincsen, a ki ezt szemeivel látta volna. És 
azért az 1603-k esztendő végződjék el itt. 

0 a koiosváriakün. 
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1604 esztendőben die 21. januarii Ang-aliE-szűz napján a t as -
tülyban laktunkban vittem baza az én feleségemet Rösás Krsébetet. 
Ott volt a menyegző a kissebbik comitasban, *) a ki a barátok síitö-
báza volt régen, de azután ott kínozták meg a foglyokat, a ki halS 
ra valö volt. 

A ház pedig, a kibe vittem, fenn vagyon a hol a deákok lakJ 
tak vala kamarákban; annak egyikét adlak vala nékem, és azt csí 
náltam vala meg, s ott laktam vélle. Régen barátok czellája vol 
az, deákgyermek koromban elégszer verték meg a—gémet ott 
karaarában; és abban a házban is a hol a vendég vala elégszer csap
tak meg, hogy a leczkét nem tudfam elmondani. Nagy drágaság' 
vala felette, mert a biiza csak az elmuit tavaszszal fel ment vaía' 
huszonnégy forintra egy maros-köble, és a zab 60 pénzre, feljebb, 
i s , mert én is adtam egy véka büzát egy forinton és 25 pénzen. Ak
kor pedig igen jó pénz jár vala: amaz szép ó dulka 9 pénzbe jár tJ 
és az apró pénz amaz szép Ferdinandns pénze jár vala, a kivel maíg 
is élnek Molduvában és Ilavasalföldében, de most abban egy forint
ért többet adnak 50 pénzel. Az arany forint immár fel ment vala 
két forintra egy arany, és igen bövön forog vala; a tallér egy fo
rintban és tíz pénzben a szép régi Ferdinandns talléra; gyermekko
romban pedig úgymint 1590-k esztendő lájatt, a sárig**) arany 
másfél forintba láttam bogy jár t , tallér pedig 80 , 90 pénzbe eg; 
Ferdinandus talléra, a dutka 9 pénzbe. 

De még is az 1604-k esztendöbéli dologra térek. Akkor a bori 
az én házasuiásom tájatt kupáját dr. 38 pénzen, egy ludat adlak' 
66 pénzen, egy tyúkot 28 pénzen, egy font húst 4 pénzen, egy, 
ejtel vajat egy forinton — én az én menyegzömre Kolosvárt vettem 
vala 12 ejtel vajat 13 forinton — egy hagyraafö akár melyik egy 
pénzen, egy tyúkmony egy s kél pénzen, egy font borsot három 
forinton, a gyömbért tlor. 1 dr. 5 0 , sáü'ány akármelyik rósz llor. 

"̂ J A szóUelycItnél ma is comitásnak momiarik minden olyas lakrész vagy 
hajlékocskii, Iiol egy család vagy biir egyes lakó is megfér. «^') Szó-
kulyfóldijn a sárga helyoH ma is s á r i ^ vaii haszualatban. 
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4 és egy mása szalonna 16 forinton, egy véka kása flór. 2. Még is 
it'tbenn a városban,mihelyt a kastélyt honyolitanök, minden elég 
volt , a kinek pénze volt tehát nem múlt cl azon bogy nem ta
lált volna. 

N. b. Nagy áldása volt Istennek az a gondolat, hogy akkor az 
a kastély épittése lőtt, mert nagy darab földnek 15n megmaradására 
és oltalmára. Koha látom mostan azt, hogy elhagyták az emberek, 
az épiltését megunták, nincsen becsülcti, maga most más állapottal 
vagyon épitve a mi jámbor atyáink industriája által; mely iudustria, 
látom világosan, hogy a mostam ilju tanács uraimtól eltávozott és 
teljességgel elfogyott. Ennem érem meg, de ők megérik az idÖt, 
bogy megbánják azt a gaz negligentiájokat. ü e ezt is abba ha
gyom — ö dolgok. 

Erre a 1604-k esztendöraf azt 
Borbély Krietúf, ki RadnóJ-jMii 1 
Tamás leányát ErséhetpJr'^vmte v 
szőr IGOl-n szentjíörinaí naj^-tájba 
fiakul Rad^d^jbö^és o piyÚkotl 
hogy nékünk kastélyunkTon s h 

SOS 

Elü-
fulüttuílk va^vflnd atya-
emh^séggel volt. Végre 

ö is feljött és itt com-
morált s lakolt köztünk. Egykor egy tavaszfélt Básta Kolosvárról 
egy levelet küldött hát a tanácsnak, hogy mindjárt Borbély Kristö-
fot fogva küWjék Kolosvárra hozzája. Azt senki nem tudta, hogy 
mit vétett volt Bástának. Az a Borbély Kristöf török fin, avagy 
arnútfiu vala, s ugyan törökös ember is vala, és igon sokat csá
csogott a német császár avagy a német nemzetség ellen. Hallottara 
magam is benne. Talám olyan mehetett a Básta fülébe, s azért ha 
haragudt meg Básta reája; de én azért nem tudom. De más dolgot 
is mondhatok felölte. Mert tavaly, hogy a kolosváriak a klastroinot 
felverték vala, ö is akkor ott volt véllek, mint egyik szintén olyan 
volt s még inkább; mert hallom hírrel, hogy ö ütötte homlokba pá
ter Argentát, s talám az a dolog foroghatott elé. Borsos Tamás bá
tyám vala a bírd, és ngyan maga méné el vélle Bástához — mert 
veje vala — nem tudom ha ott találták é Bástát vagy nem? De sem
mi gondja nem lön, békével házához jött Radnóthra. Aldtor az a 
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dolog abha lön. Hanem egy Lnszanüt esztendő tájatt — ügyjul e-J 
szembe — azulán magát goudoUa tehát, és a tanácsot az fl meg-foJ 
gásáért evocálá, és nagy törekedéssel kétszáz forintba végezek éÚ 
véile a fogöágol. Ily dolog lön az invigilantiábói, maga a BAstít 
leyelére fogták vala meg. 

Ebben az esztendőben mintegy pünköst tájalt, Básta az ország-^ 
ban némely városokban és várakban népet hagj-A^án, ö maga kimenft 
badávaí az országbtíl szép lassusággal. De a kóborló hajduságoH 
imilt-araott á kik a havasokra és egyéb helyelii'e voltak, itt benn ha-
gyá , mivel ezelőtt is keveset hallgatlak töUe. Volt iszonyú nagyt 
kóborlás az országban minden helyeken, hanem a hol valami kicsiűYi 
erősség volt, ott még is megmaradtak valamint. 
— Eg^ykor keÉ^Ők hallanitUaogy oda ki Bocskai István feltáma-i 

a n^oi^^Ueh^^ és solL,ba|du gjTÜt öszsze. Én arról, mivel ott 
..V,,.. H^tajns.^^nimitSpem_JitoJK, hanetóia ki mit akar érteni arról, 
lássa raW az IndiáiumbaTr-feítniaIái valamit. Tq^dom, hogy Pecz Já
nost megv*;^ Diószeguél,'ég ráczokat is"fcallotlam hogy vert mog. 
Azt elhag'yom. v ' \ ^ .A 

Egykor látom, hog*y Gyulafi Dászló ide szállá Vásárhelyre, s 
mondának, hogy Bocskíti küldte ide gnbernátorságra. És hadak is 
kezdenek ide szivárgani—Bocskai hívei. És így benne rekede a né
met az országba, és tova fel Eperjes tájatt volt Básta az Ö hadai
val, és ott vonakodott Bocskaival. Gyulaü is ilt a medgyesi német
től és ráczoktól Őrizkedett, és alá jártának csatára reájok. Bizony 
féltünk is töllöfc- mert Rácz György is benne volt Medgyesben a 
német fcapitánynyal—jó német gyalogokkal és jó vitéz ráczokkal. 

Egykor elmenének hogy Medgyest megvegyék ágyn nélkül. 
De feléje sem mehete a mi hadunk, meg sem nézheté jól Med-
^ e s t , haza jövének onnat; de ügy tetszik az immár 1605-k esz
tendőben volt. 

1605 esztendőben Bocskai István Rndolphussal oszsze kapott 
yala, de mi végett ? eléggé én azt nem tudom. De látni valő dologr" 
logy az emberi állat a fejedelemségei szereti, ha módja vagyon a 
dologban. Bocskai nem esztelen ember vala. Ezelőtt 1599-k esz

tendőben is, mikor Mihály vajda Báthori Andrástól elnyerte vala az 
országot, Bocskai is Monostorig jött vala az ö hadaival, de akkor 
nem szolgála néki a szerencse. Hanem imhol látod, mostan immár 
hun vagyon az alkalmatosság. , . Valamit tudnék itt írni, de azt Í9 
ebben hagyom; tndiltó okait is mi végre volt'r azt is tudom igen 
jól. Pedig hogy nem lehete meg a vége annak úgy, a mint a kas
sai praedicator a többivel együtt feltették volt a czélt. Isten jobban 
adá annál! 

Á mint ide fel emlékeztem vala a mi várunk építéséről, men
nyi ellenkezőink támadtak vala — megmondani, úgy bizony nem is 
tudták azt az uraim mikor elsőbben ahoz fogtak: eféle erősséget 
hogy a fejedelem akaratjából és privilégiumával szoktak ellíezdeni, 
s nem is Jártak volna utánna, ha a praedicatorok és székelyek meg 
nem tanitnak vala. 

Megértvén azért immár minden bizonynyal, hogy Bocskai 
volna Magyarországnak és Erdélynek fejedelme , felnyiták bíró ura-
mék szemeket, és Borsos Tamást Kassára küldék Bocskai fejedelem
hez, hogy nem csak a vár csinálásra való privilégiumot adjon, ha
nem mnlassa valami kegyelmességét hozzánk és conf^áljon vala
mit, hogy építhessük az elkezdett munkát. Melyet mikor Borsos 
Tamás szája által Bocskai meghallgatott volna, igen kegyehnesen 
vet te , hogy annyi földről látogatni fáradlak, és örült azon, hogy 
a város nem csak megmaradt, hanem épül is- Igen javallottá és di
csérte, hogy magyarok lévén, mint a szászok, igyekeznek hogy 
nékik is erősségek legyen. Véglére a segítség felöU azt kérdezte: 
hogy ha a városnak valami dézma tíu-tozása vagyon é? Arra azt fe
lelték: hogy nincsen bor dézmánál egyéb, mert búza dézmát nem 
szoktunk adni; de a bor dézmát is Gyulaű László zálogba oda vetet
te volt, hogy ország szükségére pénzt kért volt töllünk, s mostan is 
kezünkben vagyon a dézma.Esmét azt kérdi: hogy miképpen vagyon 
ott a dézma? Ha úgy é, hogy a míglen megadatik a sunmia, tehát 
áddlg övék légyen a dézma? Arra azt mondották: hogy nem úgy, 
hanem computálván a bor árrát , mihelyt kitelik abból a summa , a 
fiscusnak víszsza hocsáttassék a dézma. Azután mondja azt Bocskai, 
^ogy: ,,Mostan sok szükségeink vágynak, mert hadunkra sok pénz 
kell és mégyen. Egyébbel nem lehetek, hanem azt a dézmát usque 
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ad lenepíacilum néktek conferáJom, s azulán más kegyelniessége-
met is ajánlom." Ez a válasz lett arrdl. A vár építéséről azt kér
dette: „Ha eddig volt é privilégiumotok rolla hogy építhesselek ?" 
Arra azt felelték: hogy volt Cásláfcfíl, melyet Déésen adott volt. 
Azután tészen ilyen választ; , ,JÍÍ hívóim! abban is kedveskedem 
j<5 szível. De aféle levélnek ország és tanács congensussábdl kell 
adatni, s móg pedig publicáltatni is, hogy ha legjobb míídon akarjátok 
lenni. Mostan pedig itt sem tanácsim nincsenek egészszen, sem gyűlés 
ideje nincs, hogy a dolog mindenképpen végbe mehessen. Sőt úgy 
lenne az legjobb müdjával, ha mind erdélyi tanácsosaink s mind pedig 
a magyarországi lanácsosaink együtt lennének. Hanem el kell haladni 
mosIanrOl, és rövid-nap kémények Erdélybe ott vald dolgaink elíga-
zitására; holott mind a magyarországi s mind az erdélyi statusok, 
tanácsinkal együtt olt lesznek, s azokkal közölvén a dolgot, megadom 
a privilégiumot. Ne légyen kései, mert ügy lészen erösebb. Mostan 
is adok magamtői is levelet, addig ahoz ragaszkodjatok, míglen azt 
véghez víhctitek, a kit Erdélyben adunk—Isten velünk lévén." 

Evei a levéllel és válaszszal akkor megjőve Borsos Tamás. És 
Bethlen Gáborig aval voltunk. A dézmát is bírák, de nem tudom mi
kor eresztették ki kezekből. 

írtam vala oda fel , hogy ismét Vásárhelyről oda csatáztak az 
itt vaíö hadak Medgyesre; végre ugyan oda reájok menénk—és 
székely hadak is voltak—hogy már ijedtekben megadják, de ott 
ebben semmit adának rajtunk a raedgyesiek. Egykor Szakmarból bo-
zának két szép ágyukat ide a piaczra, és ügyindulának el, hogy 
megszállják Medgyest Gyulefi Lászlö volt eloltok. Az ágyukat 
Szálai Ferencztöl küldte vala hó Bocskai. És mikor megszállottak 
volna Holdvilághoz a Gyulofi tábora, Medgyesből egy hajnalban 
líiiitölt Kácz György és a német, és meg^xrék őket és az ágyukat 
Medgyesbe vivék, és Kácz György a szehenieknek adá jó áron, és 
most is ott vagyon nállok s övék. 0 maga Gyulah László elszaladt 
volt igen kevesed magával tova Segesvár felé, egy nagy erdÖn ott 
bolyjrolt, egynéhány napig volt oda. Hoztak volt ugyan levelei az 
Ő nevére, de a subscriplio nem az övé volt. Egykor elé búdosolt hát 
szegény, és azután megesmértem az ö subscriptioját. Nem sok na
pok után meghala ugyan az hadban oda bé , nem tudom hol. 

Immárnoha Bocskai odafel a németet majd ugyan felnyomta 
vala és Magyarországban ugyan mar fejedelem vala, de az Er
délyben maradt némelek nem igen félnek vala az árnyékoktöl, nem 
igen hagyák alább a dolgot; mert még a holdvilági triumphus előtt ís 
hogy Gyulafa megverek, Medgyesből ok is kijártának csatára. Egy
szer az Apafi kastélyára — amicsodás akkor lehetett—kijöttek 
vala, hogy megvegyék: do amazok emberül forgódtanak, sürün 
lőttének, és nem férteuek hozzájok a jtí lÖvéstÖl: elmenlenek ak
kor, de ig/rték azt, hogy esmét várják oda rövid-nap. A porok 
szinte elfogyott volt a kastélyban immár, de még is jö hogy amazok 
nem vették eszekbe, mert el nem hagyták voLna. Egyszer Ebes-
falvárólpor venni csak itt dobbanának, s beszélek a dolgot, mini 
járlak a medgyesiokkel. Itt a mi a kalmároknál holmi por lön, azt 
mind mcgvevék. Én is Brassöból akkor jöttem vala meg, s hoztam 
vala, s azt is megvevék tüUem is — egy szappanyoző tekenővel 
vala. Mondák az ebesfalviak: „hogy immár jönónek el hár, bizvágt 
elvárják őket." 

Az ehesfalvi harcz után pedig mely nagy szarvat emelt volt 
még a szászság is, csuda dolog. Csak hamar jó puskás nép ugyan sok 
gyűlt voll egybe, azt tudták, hogy aval a bennmaradott haddal ők feljiU 
fordulhatnak a magyaron. A Bocskai dolgát oda fenn mint vagyon, 
avagy nem tudták, vagy nem is hitték hogy való, avagy azt hitték, 
hogy őtet is meg fogják ez platt nyomni — alább bizony soha nem 
hagyták a dolgot. Hanem hogy Őszszel bejöve Bocskai, úgy hivék 
el hogy való. 

Mi is itt noha az hadak és ágjTik voltak itt a piaczon, de mind 
éjjel-nappal féltünk igen löljok; az had is felrezzent éjjel is néha, 
és minden hadak felültek, s mi is a kastélyban helyünkre állottunk. 
Az ebesfalvi vagy az holdvilági triumpbusok után pedig, hogy Gyu-
lafit megverek, annál inkább szivet vetlek vala. Egyszer csak meg
hozók, hogy erőssen készülnek, hogy ide a kastélyunkra jöjjenek 
lÖvö-szerszámmal. Egy vasárnap viradölag érkezek az a hír, és leg-
otlan megbödula a nép—nem tudjuk hova legyünk. No Borsos Ta
más megriaszkodik, és az bíró—az apám Nagy Szabó János, hasonló
képpen a praedicatio után mindjárt a kastély falait az ácsokkal bérle
ni kezdik nagy cserefákkal belöll, és tölteni földel. Minden ember; 
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bíröné, polgáriié, papné, pap, Líró s polgár, nagy és kicsid, a ki 
életét szerette niinrlea ember, a míglen megkészüle, csak hozzája 
nyúlt akkor. Egyéb állapottal is igen készültünk mint olyan dolog
hoz mindennel: éjjel-nappal számtalan követ hordánk bé rakásra, 
hajigálni, és csak reája ajánlok magunkat Istenben bízván és remén
kedvén. És mindjárt kémeket bocsáltánk egynéhány rendbélit. Egy
szer egyik meghozá, hogy megindultának és Pöcstelkénél jönek 
mind gyalog német és mind rácz, és azokkal számtalan puskás szá
szok, de nincsen még lövÖ-szerszám véllek. Esmét másik követ 
azthozá: hogy Bogácsnál jonek az elei. Immár gondolhatod: mit 
kellett csinálnunk olyan állapotban? No mégis hogy egyesek vol
tunk. Istennek könyöröglímk és kiki helybe, az hova rendelve volt, 
ott állott. Már csak a nyargalót néztük, hogy láthassuk! A Géra felé 
is vigyáztunk, gondoltuk azt: hogy talám a Nyárád mellett menyen 
fel, és csak a Gora felöli hirtelen akar ellepni bennünket. Mind így 
gondolkodtunk a dolog felöli. Felkiáltották vala pedig tanács vég
zéséből ugyan: „hogy ha valaki az elfutás felöli csak emlékeznék 
is , avagy el akarna futni, tehát azt mindjárt levágják s marhájából 
sákmányt vessenek.'-'" 

Mikoron már így inter spem et metum vélekedésben volnánk, 
tehát egy szegény legény érkezek Medgyes felöli, a ki innét ment 
volt azelőtt való nap oda; de a csak látta a rezgelödést itt akkor, 
de nem tudta mire való dolog légyen az a dolog. Ezt találták volt 
a Rácz György hada és kérdik: „Honnan jösz t e , s ki szolgája 
vagy?''- S mond az: „Én szegény legény vagyok, Vásárhelyről 
jövök s ide Medgyesre menyek vala." Esmét kérdik azok: „Mit 
csinálnak a vásárhelyi várban, hallottad éV'' S monda a szegény 
legény: „Én nem tudom kitol félnek és kit várnak, de bizony jó 
kedvel várják; mostan nagy cserefákkal bérlik a vár falát béfelölí 
és keményen töltik földel.̂ '̂  Amazok esmét: „Vágynak é benne va
lamennyin?" Emez úgy mond: „Láttam tennap, hogy öt száz pus
kás mene beléje, választolt jók." „Hát lovast lállál é?" Lovas is 
vagy ötszáz jó lovasok, de mostan ezer lovas székelyt várnak és 
ezer gyalogot; Magyarországból is minden órában Bocskaitól sok 
népet várnak." Esmét amazok: ^^Öreg lövő-szerszámok vagyon 
é ? " Smond: „Láték egyet, Uogy a kapuban igazgatnak vala, kit 
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Görgényből hoztanak s többért mentenek esmét, de eddig elér
keztek vélek.^' 

Mikor ígyen tudakozódnának, tehát a német gyalog elöérkezik 
és a dolgot kérdi: mit mond a legény? S megmondják. És azok a 
kapitányra mennek s mondják, hogy az ö hópénzck oda vagyou há
rom hónapja, és ha a hópénz meg nem lészen , mi el nem menyünk, 
hanem megtérünk. A kapitánnyok bíztatja azzal, hogy Vásárhelyt 
megadja nékik mind a három hópénzt, csak ott emberkedjenek; de 
amazok csak azt mondják: hogy nékik nem törvények, hogy vár 
alá pénz nélkül menjenek. És evei a német gyalog megtér Med-
gycshe. Ezt a ráczok és a s/.ászok megértik, és csak el nem meré-
nek jőni a német gyalog nélkül. 

így tarlá meg Isten városunkat és várunkat az ellenségtől, ál
dott az Ö szent neve érette! Másodnapra kelve menten érkezek a 
hír, hogy Gyulafi László megholt. Ide hé feküdt a székelyek között. 

Érkezek ottan Szakmarból igen szép készülettel egy csoport 
had — több volt száz lovasnál — GyuIaC mellé, és csak által mé
né városunkon; és Bogáti János, a ki Gőrgényt bírja vala, az lön 
Gyulafi helyett, és alájőve és minden hadakat kezde öszszegyüj-
teni . Újvárból Öreg ágyukat hozatni, hogy Medgyest megszállja 
és megvegye. Mi is bezzeg immár megbízakodánk ezt hallván és 
látván. A medgyesi hadak pedig bévonákaz orrokat egyelsőbben. P e 
egykor megballólí, hogy Segesvárba köitöztcnek mind, amott nem 
bízták magokat. Bogáti azért rcászálla Segesváratt llácz Györgyre és a 
német kapitányra, és megtorelé a falát nagy darab helyen. Medgyest 
pedig megadák és abba négyszáz székelyt küldenek és bébocsáttákj de 
egynéhány nap múlván , a ki el nem szaladhata bennek , és a falán 
lú nem teheté a harisnyát, azt levágják — a jó borért így járónak-

Ezalatt Segesvár alatt igen szép vitéz játékok esnek vala 
mindennap, semmit sem tártnak vala a várbeliek senkitől; török s 
tatár segítség is érkezek oda , de ez is semmi lön. Az egyik ágyú
nak — a ki nagyobb vala — a tengelye eltörék és aval nem lőhe-
tének többet- Mikor immár ostromlani készülnének, hogy a várat 
ostromolják, érkezek a Bocskai levele: „hogy a várvívásnak hagy
janak békét, addig meg ne ostromolják; mert jövö-ütban vagyon, s 
hadd lássa ö maga először, mint kelletik lenni a dolognak; ha meg 
nem lehet a békesség, tehát osztán gondja lészen reája-" 

*7 
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Megszünének a vártól és frigy lőn közöttök, és ezalatt elói 
kezek Gocskai is s MedgyesLe szálía. És azl látván osztán a szász-^ 
Ság, lesíité beazcg a fejét, látván a Bocskai állapotját és a jancsárt 
vélle lenni s a mag'yarországí nagy urakat. Mert Korponánál a török 
egy koronát is adott volt Immár néki — mely korona a rácz királyé: 
volt, úgy hallottam —̂- és ngyíin meg" is lott volt a koronázás imigy-̂  
amúgy, tővcl-hegygyel. De az a koronázal a pogánytól csak olyai 
dolog, mini ha az ördög szentelne az Istennek papot. Mindazálti 
iigyan István királynak iiívják vala Bocskait. JVo ezt abba hagyoir 
Hanem menten emberét küldi Bocskai Segesvárba és egyél) kelyek-»^ 
re is az hol németek valónak: hogy ha akarják é a békességet vagy' 
nem? Amazok reá hajlanak a békességre, de úgy, hogy báutásol^j 
ee légyen, hanem békével elbocsássak őket hazájokba, a kik ki a-
karnak menni; s a ki pedig benn akar maradni, az is szabados lé
gyen. Ez is megengedtetik nékiek. És oda hívalá őket Bocskai 
Medgyesbe mindenünnen, és egyik rendbe jancsárt állatott, a má-j 
sik rendbe szembe véllek német gyalogot és úgy lötetett véllek' 
verset. A békesség azért meglön, és a német az országhöl kiméne, 1 
de a ráczok nem tudom ha kimentek é vagy benn maradtanak? 

Itt benn Bocskai semmit nem mulathata. Oka mi Ion? nem tu
dom. A mit pedig Kassán igért vala a mi kastélyunk privileginmáröl 
és a segítségről, nem tudom mi lőn az oka, de csak semmiben mű-' 
lék ez úttal, a Bethlen Gábor fejedelemségéig; hanem akkor osztán 
mint szerzettünk töUe eröss ég jó privilégiumot,akkoron az is meg'̂  
íratlk, ha Isten reá segltU 

Az oda ki való dolgaihoz Bocskainak én szoUani nem igei 
tudok. A ki arról tudni akar valamit, az lássa ha az Indiciumbí 
mit talál, vagy másutt. Ennem látom, hogy semmi históriát Irll 
nak volna rolia sehol. 

Ekkortájbao Bocskai hogy a németre támoda öszszel, goj 
éghéli jelűk és csudák lesznek vala ; napnytígot felé láttam éjjel 
időben, mert én a Mezőségen jártam lovam hátán. 

Rákóczi Sigmondot Bocskai Erdélybe beküldi gnbernatorságrs 
Bocskai pedig Kassán lakék. Ez esztendőben ellenkezék BudoIphu3' 
császárral, és Bástával néhány harcza volt: hun vesztette, hua 
nyerte; de végtére valamit vőn eszébe, de azt választá jobbnak^ 
hogy megbékéljék a némettel. Nem csak maga békéllek meg pedig. 

hanem mind a két császárt öszszc békélteté, és állandó békességet 
inditta és csinála is kózöttök. A mely compositloban az erdélyi álla
pot is helyére állapodok a portán szintúgy, a mint régen volt Bá-
thori Sigmond idejében, melyet ö felbontott vala. Moly békesség
nek formáját még régen szultán Szulimára császár csinált volt nagy 
János királyai. E mind Bocskai idejében lön, és a portán az Atbná-
méba is belé vagyon írva — ö íratta h é , a maga fejedelemségére 
pedig. Mert Medgyesre hogy bejött vala 1605-n Bocskai, ösífélt 
fejedelemségre választotta vala az ország. 

Én magam is hallottam portán a Bocskai nevét, és nem a Rá- ;̂ 
kdcziSigmond nevét, hogy szollitották, sem aBátbori Gábor nevét, 
maga az 1614-k esztendohon vala már a dolog. És Bethlen Gá-
hort is még 1613-k esztendőben választák fejedelemmé, de afelÖU 
ugyan csak ügy szollitották nagy fonszóval — mikor a mindennapi 
alafát *) kiadták — hogy „Bocskai!-^—és mi akkor állottunk elé. De 
nem adták az alafat kezünkbe, hanem papirosba takarva csak felénk 
elhajtották és a földre esett, ugyan megcsendült, s onnat vettük 
fel; de jó volt afelöU—mindennek úgy adták: töröknek, magyar-r, 
nak s minden rendnek. 

1605 esztendőben szent Erséhet nap estén az az die 19 no-
vembris adá az úr Isten e világra az első magzatomat az én felesé
gemtől Rosás Ersébettöl, kit Balizi János pap keresztolt meg Ersé— 
betnek— Szöcsi Ismaelné m a — die 28 augusti 1653. 

1606 esztendőben mindazok a dolgok, a kit ide fel említettem 
benne a Bocskai dolgaiban, és ki abban ez esztendőre maradván, 
végbe menc, és az a mi a két császár közölt való békességet illeti, 
végbevileték és elvégeztetek Bocskaitól: letévén Kassán királyi 
székét, adá magát a nyugodalomnak és a gyönyörűségnek s viga-
dozásnak. De a gonosz szerencse azonban elérkezvén, nem vette 
eszébe, hogy hátul Övedzette, avagy inkább mondjuk: hogy a 
nagy Istennek az ö elvégezett szent decretumábóUettek és lesznek 
mindenek. 

Azt hü'dették akkor, hogy Kátai Mihály étette volna meg, és 
tigy holt volna meg. Azért a nép öszszezcndülvén, minden (ör
vény nélkül elvagdalák sok ezer darabra Kátail érette. De vágynak 

*) zsolilol-
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olyali, akik ez ellen mást mondának, és Kálait azl mondják hog^l 
ártatlan holt meg; hanem Bornemisza Kata felett a mi lett — mert oi 
vitette volt Bornemisza Katát Bocskai, ö tndja miért; de annak ifl'̂ jj 
a tb szerencséje is volt Bocskainál. Sapicnti satis. 

Bocskai meghala azért, akár egyik akár másik lett légyen azl 
olta, de csak az, hogy Kassán die 35 decembris 160G-n. 

1G07 esztendőben sok visgálódás után az ország választja fe 
jedclemségre — a Bocskai eltemettetése ulán — a nagyság-os Rá
kóczi Sigmondot Fejérváratt. Ezen esztendőben tavaszszal Bákócí 
Sigmond fejedelem ide Vásárhelyre gyűlést hirdete; és nagy szo-j 
katlan árvíz vala Érkezek ide Magyarországról egy követ Báthorij 
Gábortöl, 3 ki a fejedelemséget kívánja vala tölle. A követ pedij 
Macskási Ferencz vala, és szállították vala Kádár Istvánnéhoz, ej 
gyékényszövö aszszonyhoz. Sokszor ebédet és vacsorát etteml 
vélle, de nem volt szabad szélyel járni néki. Végre magát megunván^ 
a gyékény-bordába üle, és a gyékény-bordában tanulta a gyékény^ 
szövést a szövő aszszonytól; meg is tamilta a míg itt tartőztatá 
fejedelem, melyet azután is , hogy bejöve BáLhori Gáborral — ak-̂  
kor már fö ember volt —• sokszor emiitett Macskási Ferencz, mikoi 
szemben voltunk egymással. 

Ez a Iracta contínuáltaték abban az esztendőben. Végre mej 
alkuvának egymással. Ezalatt Báthori Gábor is készüle— amire 
érkezek — a fejedelemséghez, mert a vezér is küldött volt egy4 
néhány ezer tallért nélii, és onnat volt bíztatása a portáról hogy bí 
jöjjön; mert soha ö magától meg nem merte volna próbálni a z t ' ^ 
dolgot, hogy Erdélybe jöjjön Báthori Gábor. 

Rákóczi Sigmondra pedig a porta haragját •— vagy hogy út 
mondjam valami kedvetlenségét vetette volt. Csak egy leveli 
ben találtak volt egy szokatlan phrasest, melyet a díván eleibe adtai 
volt , s úgy contemnálták volta nagy istenes jámbor Ós Istent féli 
fejedelmet. De az országban is némely csácsogó istentelen bolonil 
nyelvemosü rósz emberek nevezgették: töke-fejedelemnck, 
unalmasok kezdenek tölle lenni. Ezt a nagy jámbor fejedelem lá^ 
ván , éle az alkalmatossággal; s nem esek kárára szinte az is 
bontakozás, mert Báthori Gábor Örökös jószágot ada Erdélyért nél 
oda k i , és kiméne Erdélyből. 

1608 esztendőben ada az úr Isten az én. feleségemtől Rö£ 
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Ersébeltöl egy fiúmagzatot e világi-a, die 16 raarty, kit Batizi Ja-, 
nos uram keresztelt vala Jánosnak. Jenákkor az héton Kolosvárra 
vittem volt búzát eladni, és a míglen ott voltara, addig mind a volt 
akire: hogy Báthori Gáborral megegyezett immár Rákóczi Sígmond 
mindenképpen, és beérkezik addig míg olt leszek Kolosvárra. De 
nem érkezek akkor el, hanem én hazajöttem onnét. Igen szeles 
gonosz ídök járának. És mikor haza jöttem volna Kolosvárról, te
hát az én fiacskám halva fekszik, és menten temetni vivők és elte-
metök Jánost. Azután haUám, hogy bejött és székbe ült Báthori 
Gábor. 

1609 esztendőben die 23 octobris vettem meg azl a házat, 
mely vagyon a Szabó Míhályné szomszédságában a szent király-
utczában a felső-szeren Köpeczi Győrgynétöl; adtam egy házat és 
flór. 346 háromszáz negyvenhat forintot érette. Ebben az 1609-k 
esztendőben szent György napján ada az úr Isten ez világra az én 
feleségemtől egy fin magzatot Rósás Ersébeltöl, kit Balízí János u-
ram keresztelt Ferencznek. Ezen esztendőben nagy villámlás lob-
banás lön az égen felhő nélkül. Az egész nyáron nagy szárazság 
vala, de a villámlás után szép essö lön, mikor a liáznak az áldo
mását innók. 

1610 esztendőben die 18 augusti délatán jutának a sáskák ide 
hozzánk, kiknek az idén mind haltoltuk az híreket: nagysokaságu 
sáskák, oreg-testü állat — a mi sáskáinknál nagyobb -— szőke 
színű, a szárnya szép tarka vala; a napnak a fényét elfogta, mintha 
köd lett volna úgy látszott a serege mikor ment. Közel három esz
tendeig tartott az országban, a míglen búdosott. | 

Ebben az esztendőben szent Márton nap után Báthori Gábor 
fejedelem Szehen városát megvevé, és nem tudom mi okon — de 
SzebenbÖl kitolyla vala a szászságot és feldúlatla a miket láb alatt 
talála. A fejérvári farkas-ágyút oda vitető. A lu oda vileté, Szálai 
Farkas vala neve az embernek. És egy mesét költenek rolla : hogy 
Szebenbe két farkas ment vala bé, maga*) az nem egyéb farkas 
volt, hanem Szálai Farkas és a farkas-ágyu. Ügy látom, hogy a 
Szehen dolga a Kalendáriumban 1611-k esztendőre íratott; de né
kem ügy jut eszembe, hogy 1610-k esztendőben vala — akárme-

*J notia; mely érteméiiyl)en e szó „maga" ekrónika során gyakran jö elé. 
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lyikben, de üz megvala; Iia laralyvolt , légyen bár úgy. Elibena:^. 
esztendőben vala hívó György Deák uram. 

Ebben az 1610-k cszteudöben két darabn7itját a városnak Lu
kács Bírót,*') ós Pöler Deákot felakasztok — sok álkolcsot találának 
nálok. Hajdú Márton akasztatá fel Őket. 

Báthori Gábornak vala eg^' nagy kövér aszszony a felesége, 
de taláin nem szerette felette igen nagyon; mert Görgányben lakott 
a felesége, de 6 maga szélyel az országban vendégesked(ík, lán
czola és nem tudom mint viselte magát. 

1611 esztendőben szent Lőrincz nap estin ada az i5r Isten as 
én feleségemtől Rósás Erséhcttöl e világra egy leány magzatot, kit 
Batizi János pracdicator keresztelt Annáujik. Volt a bírö az apám 
Nagy Szabd János. A palánkot melyei először csiaáltnnk vala, kez
dettük a karóját felálliíani először, 

A Kalendáriumba erre az esztendőre írták a Szeben megvéte-* 
lé t , bogy a bajdakkat béméne ög felprédálá; **) de én ügy emléke-, 
zem, bogy tavaly öszszel vala. Erről a bavagalföldi dologról semmífcj 
nem Iátok a Kalendáriumban, sem a magam Memorialémban sehoifíj 
sem látok senmiit. De nékem ágy látszik, hogy ebben az esztendő
ben vala, bogy Szebenből megindula *'̂ ^) nagy titkon, ég hirtelei 
béméne HavasalPöldébe s ellepé nagy véletlenül az országot. A vaj-y 
da eJszalada ugyan Ő maga, de az országnak minden javait eltakarj 
rítták. Egy ideig lön Bátbori Gábor ott benn, de onnat esmét kijövo' 
és Szebenbe szállá. Számtalan lábos marhái: bajtának MagyarorH^ 
szagra a hajdúk, s itt is sokat adának el benne. De egykor (.-sászár 
portáról követeket bocsáta Báthori Gáborhoz: hogy mi okon lett 
nagy pusztaság a császár országán? De mi választ adhatott V a nin
csen tudómra; csak kiszállingózának a hadak onnat, és Ráduly hely
be üle a székbe. 

Egykor aratás íájatt csak hallani kozdÖk, hogy a vajda roánfc 
akar jőni , igen készül. Ezt megértvén Báthori Gábor, ö is Nagy 
Andrást a hajdúsággal béhivatá és bejöve. 12 ezernek mondották 
az bajdiikat—lovasok voltak, mind puskások vafának. Megindul-.!! 
ván Báthori Gábor is , innét Szebenből által méné Brassóhoz min
den hadaival. Generálig ki lett légyen akkor? nem tudóm; hanem ,. 
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egy urat Imroli Jánosnak hívnak vala — a vala a legfÖvebb tanácsos
sá az m-ak közül, vélle jOtt vala hé az országba is. 

Kgykor — én nem tudom mi lehetett az oka — csak eljőve 
Nagy András a hajdúkkal Báthori Gábor mellől,itt ménc el. Bizony 
igen féltünk, hogy kimenetcliben megpróbálja kastélyunkat. Eleibe 
is küldöttünk vala, és azt mielé velünk, hogy a liadait a vízen túl 
szállítá; 0 maga a városba szállá és oda gazdálkodánk néki. Izente 
vala azt , bogy bozzájok no lőjjünk, mert nem gonosz akarónk. Ok 
szinte itt a szent Mikiös-utczán jöttek bó, és szent kíráíy-utczán 
ménének ki igen nagy seregekkel, úgymint 13 ezer hajdúkkal. 

Immár a búza kalongyában vala. Egy délután a mezőre men
tem vala kalougya közé, és oly hatalmas szélvész lőn, bogy a 
városban sok házakat és kőkeményeket ronta el; a kalongyákat mind 
elhányta vala, a kertekben is nagy károkat tett vala. 

Egykor csak hallók, hogy Jíáthori Gábort — ki jött a vajda és' 
— megverte, de elszaladt maga Szebenbe5 de Imreű János ott ve
szett vala — egy szikkanő sárba esett és ott öllék meg; a kék gya
log mícd oda vésze, 

Mig ez a dolog és Veszedelem eltelék, tehát oda fel is Forgács 
Sigmond nagy hadat gyűjtött és nagy véletlen-váratlan bejöve Er
délybe, és Kolüsvárátmegszállá—lőtelé i s , de a város megbajla 
nékL Onnat elindulván, Sxeben feléméne, hogy már megszoron
gassa Szebenbe Báthori Gábort, és Ráduly vajdával raegogyeztcs-
sékiiadakat, és az országot meghódoltassák s Báthori Gábort ha 
lehel exturbálják. De ebben nem telek semmi. Mert megegyezett 
ugyan a két had Brassónál, s hé is bocsátják Brassóba a ki hó akart 
meDni, — mert Szeben raiá Bátbori GáboiTa Brassó is megliaragi-
lotta vala magát; sőt Nagy Audrást is több urakkal együtt Brassó 
iktatta volt el Báthori Gábor mellöll a minap , bogy inkább megver
hesse a vajda. így azért Brassó Forgácscsal és a vajdával mind egy 
tanácsot tártának Báthori ellen több urakkal együtt. Szebenből ki
csatázik vala a fejedelem bada, mikor közel érzi vala valamelyik 
hadát, g igen szolgál vala pedig a csata a szebenieknek leginkább, 
•Qíndaddig valamíg benn lőn Szebenben. 

Báthori Gábor azonban a portát megtalálta volt követei által, 
8setÍtmegjeleuLvén a portán, és alázatoson hogy már bűségít aján-
'^; noha majd kedvetlenséget mutatóit vala a porta hozzája némü-
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Hémü dolgáért azelőtt is. De látYán axt, hogy Forgács és a vajda 
Erdélyben vagyon és az országot német kezére foglalja, avagy a 
német császár számára, és elszakasztják a portától az országot, te
hát nem annyira Bálhori Gábort tekintvén, mint az országot és magái 
a porta: tehát Omer bassát harminca ezer tatárral ós törökkel Ha
vasalföldén által küldi segítségére Báthori Gábornak. Megtalálta 
volt pedig Nagy Andrást is , s mind pedig az ntánna való főkapitá
nyokat, úgymint Szilasi János és Ladányi Gergelyt, hogy melléje 
újabban is jönének bé segítségül, és nagy jó nevén veszi töllök. Azt 
hiszem, hogy nagy igírelet is tett nékiek, hogy inkább melléje ve
hesse őket; sÖt az elmúlt időben, hogy mellöle eljövének Brassó
tól, hiendő dolog, hogy igírhette azt is nékik, hogy arról meg nem 
emlékezik, hanem örök feledékenységben lészen. 

Értvén Nagy András a Báthori Gábor kívánságát, hamarsággal 
öszszegyöjti őket,ós megindulván, béjÖnek és Szász-Sebeshoz száli
nak. Bálhori Gábor is osztán kiszáll — e z t hallván — Szebenböl, 
és Sebeshez eleibe megyén Nagy Andrásnak, és felindulnak osztán 
mind együtt. Medgyeshez szállnak, és olt a medgyesieket kihívatja 
és vádolja ő tudta micsoda vétekkel, de haragját veté a fejedelem 
reájok; amazok pedig ijedtekben a várost pusztán hagyván, a kas
télyba béfutának, és a mivel lehető béköltözének, látván a hadat 
ott a város mellé szállani. 

Én ezt úgy tudom, hogy magam is ott voltam. Mert Bálhori 
Gábor Szebenböl minden városra és vármegyére levelét bocsátotta: 
hogy jó üzetést ád,,,ha valaki melléje áll mostani szükségében.'* Az 
egyéb hadaknak is pedig szép leveleket küldött vala: „hogy kése
delem nélkül melléjemennének, valakili „áruló" nevet viselni nem 
akarnak." így azért mi is Vásárhelyt, a kik akkor íFju erővel bír
tunk, reá bíztatok egymást, hogy a fizetésre elmenjünk. Én akkor 
hat esztendős házas ember voltam. Vala városunkban egy Kovács 
János nevű katona ember, a kinek Báthori Gábor adott hadnagysá-
gol, s arról levelet: hogy hadat gyűjtsön itt városunkban, és egy 
zászlót is. Ez a Kovács János megkiáltatá a fejedelem levelét, és 
alája ménének hol mi ifiuság lön Vásárhelyt. Engemet is bíni kez
denek, hogy véllek elmennék, és viozó-kadnagygyá tesznek. És így 
vöm magamat, s három lóra jó szerszámmal felkészülék és felvöm 
a viczéséget a főhadnagy akaratjából, és béiralám magamat közikbe 
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három lóval. A lovasok telének nyolczvan lóval, de a gyalog is jó 
száz húsz gyalog vala. aiegindulánk azért egy délután, érénk a Kü-
küllö mellé; más nap alább indulánk ós elöl találók a hadakat s 
megegyezénk véllek, és szembe lönk Nagy Andrással, és minket 
a szilasi ezerébe rendele: harmad napra megmustrálának bennünket, 
és.három hópénzl adata egyszersmind Nagy András általa fejede
lem. Megszálla azért Medgyeshez a tábor, és látván a had, hogy 
a városból a várba költöztenek a medgyesiek, tehát csak hamar a 
falát bélyukaszták, s végre a kapuját is megnyiták; és a mi vala a 
kastélyon kivül, azt mind felkóhorlá az hadinép, mind lábos mar
hát s mind egyebet. Nagy András egynéhány úttal felült sokad-ma
gával és úgy verte , úgy vágta a kóborló népet — még fel is akasz-
tala bennek, de az is nem használa, míglen mind eikóborlák; tűz 
mindazonáltal nem támada a városban, 

A fejedelem maga is egykorban bémene a városba a kék gya
logokkal, és egy házhoz ietelepedék, és nem tudom ha vendéges
kedett é, vagy mint lön ? de haliám a puskaropogást. Egyszer hogy 
lö a gyalog s kérdek valakit: mi dolog vagyon a városban? — mert 
azt véltem vala hogy a kastélyt lőtetí és ostromollatja — de mon
dának, hogy nem azt, hanera a toronynak a cserepit lőteti kemé
nyen a gyalogokkal a fejedelem, annyira, hogy ugyan lecsereg ott 
a cserép a toronyróL Elvégezvén a mulatozást és a jóllakást ott 
benn, kijőve a városból a fejedelem s mind Nagy András. És egy
kor haliam, hogy megengedett nékik a fejedelem; és amazok is 
Ígérlek — ugyan nem tudom ha tíz ezer forintot vagy mit adtak ~ 
ugyan látám is , hogy kihozák tonnába bészegezve , d e ú g y l á t á m , 
hogy ezüst marha vala benne. Bethlen Gábor is — hogy kibonlák a 
tonnái — eléggé hányogatá az ezüst marhál. 

Más nap elindula a tábor jó reggel, és Ekemezön egy háznál 
volt a fejedelemnek szállása. És reggel: hogy a fejedelem szekerit 
az inasok aiegrakják—parancsolják; rakni kezdek a szekeret, de 
egy kocsiládája volt a fejedolemuek, a melyet a pad alá tettek volt 
hé, és ott hagyták azt a ládát. Mikor immár Paratéj felé jutottunk 
volna, hallók, hogy Segesvárból a fejedelem népéhez íövének, és a 
golyóbissában oda hozának, és adták a fejedelem kezébe a golyó
bist. S mondott fejedelem: hogy az a golyóbis megnyomna kétszáz 
aranyal, s mondának az urak: nem nyomna kegyelmes felséges u-
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ram. Ezt hallván a fejedelem, mond: hogy hozzák a?, aranyos 
ládát, megmőrem, ha megnyomja é? És mikor keresni kezdek, 
hát csak a heíye vasívon; után küldenek, de hát csak a ládájál ta
lálták- így az a nap abban telek, tovább a tábor nem mehete. ha
nem leuyomula Paratéjnál. 

Más nap megindulánk, és Fogaras felé mene a tábor. De márr 
egy aranyunk is nincsen. Fogaragtől néhány csalát bocsáta által a'.j 
Bodzára a fejedelem, ugy mint háromszáz hajdut és kétszáz tatárt.. 
Magam is ott voltam, előttünk Szilasi János volt, és egy tatár mcr-
aa. Estve megindulánk, Rosnyó felé által menénk viradtig, és meg
értők, hogy a Forgács hada által ment a havason mind a vajda ha
dával. Brassdban azért maradt valami had —magyar és rácz. 

Mikor Földvár felé viszsza fordultnnk volna, estvefelé nagy 
köd ereszkedék és homályos idő lön. Egykor Földvár tájatt a síkon 
lálánk távul nagy seregeket, s nem tudván micsoda had, véíÖk őket 
ellenségnek lenni; és azok is távul minkot meglátván, nem tudták: j 
kik legyünk, hanem Forgácíí hadának Ítéltek vagy hogy a vajda-fé
lének lenni. Mind a két fél sereget kezdők viadalhoz készitteni. A-^ 
zonbíin túl is elölljárót bocsátanak. Egykorban látók, hogy meg
egyezőnek szablyavonatlan; és mi is után ereszkedénk: és hát az 
Omer bassa hada féle tatár. Beszélvén véllek, megmondok, hogy 
a tábor Frásmárnál volna, de egy része Forgács ós vajda után men-^ 
tenek ha hun elérhetnék, Mert megértvén Forgács, hogy a tatár jÖs 
egyfelől, utánna esmét Báthori Gábor vag^'on: a havasnak í"ogot| 
és elmentek. A tatárnak egy rés/.e utánna vagyon és űzi őket. Kér
dők; mennyin vágynak? mondák, hogy njolczvan ezerén vagy-.' 
n a k ö k , do a nem volt igaz, mert a fejedelem leveliben harminca^ 
ezernek kellett lenni, ha csak hjjja nem volt. 

Egymásííil elválánk, és lui bctérénk Feltetehalomba s ott há~ 
Iánk, de u szászok a kastélyban voltak. Reggelre kelvén, tehát az 
egész tábor jő , és az eleje oda érc a kastélyhoz, s tehát legelöll 
jÖ Báthori íxábor egynéhány magával. Melyet meglála a mi kapitá
nyunk és eleibe menénk a fejedelemnek, és kérdé mint jártunk? s 
mindeneket megbeszéle a kapitány néki. Azonban a seregek elér
kezvén, válogata a fejedelem 300 jó szerszámos lovasokat, hogy 
Brassö alját mognyargalják; kik hamar elé állának és elmenénck-
Nem sok idÖ múlván, vÍsz:Szajovének és jó sebeket hozának mago-
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kon — társokra találtának. Nevezek akkor, ki vagyon Brassóban 
ellenség, de eszembe nem jut immár. A brassai csata is bémenyen 
s hírt tészen, hogy rajtok vagyunk. Én úgy hiszem, hogy készültek 
a mint lehetett, de mi velünk nem volt semmi lövő-szerszám. Vál
tig nyargalánk a mezőn, de semmit nem adának rajtunk. 

Vagy harmad nap múlván, a bassával a fejedelem a két had 
közt szembe lőn, és mii beszéltek légyen, azt ök tudják; elég ha 
az egész Barczaságol és a Brassó hostátit mind porrá tevők. Azok 
pedig igen rút veszedelemmel vészének , mert a toronyba égetik ö-
ket—abban senki el nem ment, a török s hajdú mind rajta voltának. 

Nem sokat mélata ott a fejedelem, mihelyt megérté, bogy a 
Forgács hada a havason elment; hanem megtére és haza jövénk on-
nat. De esmét el kiméne Várad felé minden hadaival. Mt végre? én 
nem vehettem eszembe. 

A brassaiak így járának akkor Báthori Gáborral. A mely dolog 
mind a Szeben megvétele miánvala^ mert allól félnek vala, hogy 
rajtok is el ne teljék az a mi Szeben városán. Emberül meg is tud
ták .magokat oltalmazni. Garast is veretének a rebellió alatt, melyet 
az egész országban mindenütt elveszik vala parancsolat nélkül, és 
kereken mindenütt. És igy eltelek az esztendő, s a brassaiak bé-
rekeszkedének az ö erősségekbe. 

1612-k esztendőben karácson után a brassaiak öreg ágyukkal 
kijövénekés megronták Üzonnak kastélyát, és megvevék a füst a-
latt, míg a székelységnek és a fejedelemnek híre lön benne; és 
felprédálák és magokat levágák s békével bémenének Brassóba és 
ott ktítyavelyét hányának. Ezt megértvén a fejedelem, legottan ha
dait indítván, béméne a Barczára és ott sok kastélyokat vön meg, 
kikben népet is hagya. Hermánt meg nem veheté, Rosnyót sem 
veheté meg^ mikor Rosnyót lötctte, a dolgot bízta volt Bethlen Gá
borra a sánczba, de a brassaiak béülének és az ágyuk lyukait beve
rek és levágának bennek, és békével bémenének. Onnat kijővén 
Báthori Gábor, itthon Szebenben mulatoza, hadait pedig Brassó kö
rül tarlá nyaratszakon. 

Báthori Gábor hogy a Barczáról kijőve, gyűlést hirdele Sze-
benbe. Holott több dolgai közölt Brassótól megválva és a benne va
ló nemességtől, és azoktól a kik a török közé futottak megválva, 
mindennek megkegyelmeze, még azoknak i s , kik a Rúduly vajda 
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kihozasában részesek voltak is. Nagy Andrást egykor, raidön Bá-
Ihori Gábor vendéglené liibb lő kapílányokkal, a brassaí árullatá-] 
sért ievágatá. 

Ezalall Bethlen Gábor •— ö tudta akkormlcsoda okok alatt 
mind feleségestül együtt megfutamodék, és Dévába magát bébe-; 
szélé, és ott hagyú a feleségét. l)e ö maga alá menyen TömOsvárra' 
és ott a mi néki letsxett azt végezte a portával és bassával, melyet 
a jövő esztendőn végre is bajta. Megértvén a fejedelem a Belhleaj 
Gábor elmenését, elküldé a portára Géczi Andrási: „bogy ott az 
állapotot — miben légyen — megszemlélje és jó választ hozzon a 
portáról."^ De nem hoza semmi választ, hanem oda marada. Azt hi-J 
Szem, hogy nem akart szembe lenni Bálhori GáboiTal, félt azoi 
hogy a Nagy András tánczára vonsza, minthogy Urassoban lakéi 
azelőtt a több árulókkal; meg esmét Bethlen Gábor is azéi 
veté el magát egyik okon, hogy Rosnyó alalt a sánczra kiütöttek va-
la a brassaiak 9 az ágyuk lyukait beverték vala, s azt mondotta volS 
néki a fejedelem, hogy: „Haj koma! bizony nem más dolga ea, 
hanem a tiéd." Bethlen Gábor csak azt mondotta, hogy: „Nem as 
én dolgom, kegyelmes felséges m-am.*̂ ' De csakugy;m megfenyeget 
te azért a fejedelem, melyen úgy elholt volt Bethlen Gábor, bogi 
olyan volt az orczája mint a ruha; és ügy ment osztán el hamar, 
hogy hallotta Nagy András halálát. 

Géczi András esmét bémenyen Brassóba a több árulókhoz és 
készülnek Fejér Mihályal, hogy kijöjjenek és az országot elfo} 
lalják. Azt én nem tudom micsoda bízodalmok volt, avagy micsí 
dát reméllettek. Ezt a brassai készületet értvén Báthori Gábor, ö is 
valami hadait igen sietve béboesátotta a Barczára, mind a magi 
gyalogival és kékessivcl együtt. Mikor beérkeztének volna, a Sár^ 
kanyon csak meghallják, hogy tehát Fejér Mibály és Géczi András 
minden hadaival tegnap megindultak és útban vágynak. Semmit nel 
tartózván a Báthori hada, tehát Feketehalomnál jő Fejér Mihály éS 
tatár is vagyon vcUe és magyarok is—válogatott lovasok, gyalog 
pedig aféle városi mives legény és déák-micsoda. üszszekap-
nak ugyan és a magyar és tatár harczol valamit, de imitt a kék gya
log hamar elveré őket. Géczi András elszalad, de Fejér Mihály el
esik ott, és a fejét Szebcnbe viszik; a többit levágják a ki el nem 
szakdott. Ez a harcz vala szintén szent Gál napján 1612-k észten^ 

döhen. Ezenközben Báthori Gábor Dévához küldött, és Bethlen Gá-
borné megadá a várat és kijőve bclölle, és nem lön semmi bántó
dása, hanem Enyedre szállá-—^úgyjut eszembe. 

Hallottam, hogy olt Enyeden egy balat árultak volt a piaczon 
és Bethlen Gáborné is kéri volt pénzen, és egy enyedi embernek 
a felesége is kéri volt: és a hal nem jutott volt Bethlen Gáborné-
nak, hanem az enyedi ember feleségének. Melyen akkor Bethlen 
Gáborné Károli Susánna aszszony ügy megharagudott volt, hogy az
után, mikor az ura Bethlen Gábor bejött az országba , megpanaszol
ta néki, és hogy fejedelemségre választották, igen nagy romlást 
cselekedett volt azon az enyedi emberen a hal mián a fejedelem. 

Ebben az 1612-k esztendőben a György deák bíróságában 
kezdek fonni a palánkot és tapasztani; a mely palánk annak a kő
falnak a helyén vala, mely mostan már ott vagyon a köfak Azelőtt 
kétszeres, földel töltetett palánkot és bástyákat csináltunk vala a 
barátok kertje helyére, de az is másfél tégla temérdek kőfal vala , 
másiel ölnyi volta magossága is a falnak; igen szép gyümölcsös és 
lapos veteményes kert vala a barátok idejében. Azután osztán, 
hogy oskolát csináltanakhelölle, és a deákokat oda szállitotlák belé 
is , ugyan kert vala, de alább volt alafája vagy két pénzel osztán. 
Micsodás klastrom volt az, ügy tetszik hogy írtam ide fel arról va
lamit. Mostan azért esmét a Bálhori Gábor dolgát akarom elkezdeni 
és írni. 

Bálhori Gábor a Fejér Mihály elveszése után magát adá csak 
anagy dobzddásnak, táncznak és tétovajárásnak. Melyről nyilváh-
banis szoiihalnék valamit, de sapienti salis. 

Eltelék ez az esztendő is , a mely esztendőn a búzának oly 
nagybövsége és olcsósága vala, hogy vékája a házának öt pénzen 
is járt jöhüza, de a legszépi tíz pénzen jár t , de feljebb nem járt ; 
a bornak kupája pedig járt három pénzen, de kettőn is j á r t - ^ a leg
java négy pénzen. 

1613-k esztendőben lön ugyan tavaszfélt valami frigy-szabású 
a fejedelem és Brassó közölt. Egykorban ide Vásárhelyre jőve Bá-
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Ihori Gátőr büjlmásbavában , és mikor eleibe mentünk Medgyesfal-
va feJc, hallottam szájából több szavai után, hogy azt monda: 
„ a í e g ke l l k e g y e l m e z n e m mind Brass t ínak s mind G é c z i -
nek s a t öbb inek i s , ös a p o r t á n a k is k e d v é t k e r e s e m . " 
Eddig elfíiéne a szóban a fejedelem. Mini ment végbe a kegyelmc-
zés , vag-y a békesség? nem tudom, de tudom azt, hogy az egész 
nyár mind félelemben telek el. Tudtuk azt , hogy Bethlen Gábor e-
gyetértett Brassóval és a szeheniekkel és a portával abban , hogy 
Báthori Gábort ha lehet a fejedelemségből kivessék, és helyette 
Bethlen Gábor légyen; és Szebent megígérte volt a szászoknak, s 
a törököknek esinét Lippát és Jenőt ígérte volt Bethlen Gábor. 

Egykor intik volt Báthoril azon, hogy a portának adjon, s bé
kéljék meg véKe. Arra azt mondotta volaa: h o g y m é g csak e g y 
v i s e l t e s p a p u c s á t is nem adja. Az ilyen szavyi meghallatott a 
portára, azért lett a barag reája. A portára levelet íratott volt egy
szer, és írták volt Bátliori nevével „szolgálatját'' a császárnak—• 
a mint annak a módja volt — melyet mikoron elolvastatott volna e-
lötte és a „ szo lgá la to t . " hallotta volna, mond: „Ta l án igen lé
szen a s z e b e ü i h á z t ó l ! " Azntán ha kitörlette é onnat a szolgála
tot? nem tudom. Több magaviselellensége is annyira Ion, hogy 
megsúlyositá dolgát és megárla néki azután. 

Ebben az esztendőben a magam erszényiro kezdtem vala a 
Tárban a szent György felöli való fal mellett egy kutat ásatni és 
meg is csináltattam vala emberül fával; de azután elrothadt a gár-
gya , és Nagy Szabó Péter bíróságában újolíig meggárgyázák, de 
ebül bánénak vélle. Igen igen jó vizű kiit vala azelőtt, mostan im
már roszszabb. 

Esmét die. 11 fehr. ide jőve Báthori Gábor és felmenő Gör-
génybe, és brassai posták ménének utánna. Akkor a békességet 
járták — hogy már*J maga bizony régen meg volt csinálva dolga 
nyavalyásnak. 

N. b. Az apám Nag^- Szabd János bíróságában rakák egy esz
tendőn a kapu bástyáját, mindenképpen elvégezek die 28 junii, 
kezdették vala el die 15 április. 

Ezen a nyáron mind ilyen vélekedésben lön a dolog. Pünkösl-

*) Iiinen a mondat utórésae timaradottnak látszik. 
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ben lőn ngyan gyűlés Szebenben, és roeglön a fejedelemtől a kegye
lem mind Brassónak, mind Gécy.i Andrásnak és többeknek is ha kik 
voltának volna. De aval semmit is nem basznála, mert egy-szer csak 
hallani kezdők, hogy Bethlen Gábor és Skender bassa Vaskapunál 
vagyon táborban és bé akar jőni Erdélybe. 

Báthori Gábor is táborba szállá Fejérvárnál, és sok ideig lön 
ott, mert a bassa a tatárt várta : de azt nem tudta Báthori s nem is 
hitte, hogy meg ne békélhessék. Skender bassa küldölt volt fel az 
ország közé követet is; „ha akarják éBáthori Gábort fejedelemnek 
vagy nem?" És az ország arra azt mondolta, hogy: akarják. Melyre 
ilyen módon felelt a bassa követe: ,,Bre o r szág! Mondja tok iga
z a t , no hazud j a tok , mer t li maga tok h ív tá tok a b a s s á t — 
nem jö t tünk vo lna bá nem hi t ta tok volna, n a l l o t t a t o k é e g y 
pé ldá i? E g y s z e r vol t egy t ú z o k , és a ny i l a s az Ö há tába 
lövi az ö n y i l á t , m e l y e t a túzok nézn i kezde és l á t j a , hogy 
a ny i l a t a maga to l l ábó l c s iná l t ák . S z e g é n y B á t h o r i Gá
bo rnak mos t aű sz in t e ligy v a g y o n dolga li v e l e t e k ! No 
m o s t a n én c sak e l m e g y e k , ezt a v á l a s z t m e g v i ^ z e m a h a s 
s a n a k . " Evei elméne a követ. 

A fejedelem a mint a minap békességet csinált vala Brassóval 
és az Tu-akkal, ahoz bízván, a hajdúkat elbocsáltá vala, mert nem 
vala mit nékik adni — n e m va l a szaporá j a n á l l a az o r s z á g 
j ö v e d e l m é n e k , s igen elfogyatkozott vala. De viszsza hívatja 
Vásárhelytől, mikor itt már rajtunk csintalankodnának, melynek 
mi igen örülénk. De sem a hajdúk, sem nemesség, sem pedig szé
kelység, sem senki nem mene takaroson és szívesen melléje, ha
nem csak imigy-amugy ímmel-ámmal és kedvellenül; de a ki oda 
ment i s , cgak elfuló-módon volt ott , mintha menten el kellene fut
ni , és ha csak látni ment volna oda. 

É tájban egY Horváth Lázár nevű fö ember magát állítván, 
hogy hallja u tatár jövetelét Brassó felüli, elkéredzik a fejedelem
től eleibe, hogy nyelvet fogjon. És mikor elment volna, elöli ta
lálja a latárt, s nem hozá meg a nyelvet, hanem cifogák a tatárok és 
portára császárnak küldők. Olt a Jeddikulában*) láttam mostan a jö
vő esztendőn. 

L '') hétloriiyu fogház. 
s 
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Elérkezvén azért a tatár és majd az egész szászság, valaki] 
oly ember volt mind fcUóxad, és a latárral elegy reá kijőve—diila^ 
foszta, kóítorla és rabla. Akkor kiáltották egymást a szászok, Iiogy-S 
a tatárral együtt nyargalt a kabalán: „Handa, handa, haiiJa ! Komi 
Hánesz, komm Hánesz, komm, komm Nanánder, Brader riler.'''^ Nt, 
azért szollának talárul a jö viléz szászok, s addig liandagalának-
hendegetének, bogy alá ménének és megegyezének a bassával ^a 
Bethlen Gáborral. És azt mihelyt megérté Báthori Gábor, mindjá
rást iltá-ra vévé a dolgot, és az elmenés felöli kezde gondolItodL— 
És el is futa onnat, de nem méné a s z e b e n i ház felé, hanem Várad 
felé ménc. És az erdélyi urakban, a kik Istent és a magok becsület-; 
jekct tekintek, és a szászok s Bethlen Gábor factiojóban nem valá-
nak részesek, elmenének véile; de főképpen az oda ki valtí faajdu-', 
ság méné el. Mikor immár így futna a nyavalyás veszett, a tatár-'; 
Ság ezt megértvén, utánna szágulda és mindenütt inában volt. Mikor 
Kolosvárnál menne, oda hé akara térni, avagy inkábban csak prtí-
báita őket; de nem bocsátták b é , s nem is hivák sem föhístökömre, 
gem ebédre, sem osonnyára^—-meg foglak volt elégedni az ö szép 
lánczának látásával. Eléggé bánáb a birtínék és polgárnék, hogy 
bé nem bocsátlak, de nem tebelének rolla—az ő tánczoknakitt lelt 
vége. Sapienti satis. 

A tatár a város mellé érkezett — hogy űzte őket, az ötve-i 
^ek tornyából egy fő tatárt ellőttek; azt mondották, hogy a merzá-^ 
jok volt, de nem tudom. Kiég, hogy a tatár onnat viszsza tért, net« 
fizte tovább veszettet. Hanem Váradba mégyen, beszáll a várba — 
melyet azután sokan bántanak, hogy bébocsátotlák volt — de nem 
lakbalék ott sokat. Mert ottan csak hamar egy praedicatiojában a. 
váradi akkori praedicator azt pracdicállotla publice: „hogy valaldj 
megölné Bálhori Gábort, tehát abban semmit Isten ellen nemvét-j 
keznék." Egykor nyavalyás kiment volt szokcren, hogy büsulásátl 
és bánalját múlassa. Es Ladányi Gergely és Szilasi János egyné-j 
hány Idval — megfogadván a pap szavát — utánna nyargalának é$\ 
meglövüldözék a Pecze mellett, s olt vésze el a jó fejedelem Lónai 
Farkassal együtt. De ugyan valóban megmutatlak mind a nemes ura
im s mind az egyéb rendek, hogy fogott rajtok a praedicatio, mert . 
sokáig bagyák olt heverni a teslét mezítelen. Hanem egy Tacskója '] 
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volt oly, a ki ott feküdt az ö teste mellett, s a kergette el rolla a 
varjakat, ebeket és disznókat, hogy meg ne egyék s szemét ki ne 
vájják. Az eb hivebb volt minden magaajánló barátinál és híveinél. 
Itt az egy proverbiumként velietd eszedbe: „hogy míg a szerencse 
fénylik, sok barátod vagyon, de ha a szerencse elfordul, egyedül 
maradsz.'' 

Egykoi'ban valami szegény rendű jóakarói hozának egy fakó 
talyigát — kétöki-üt, s arra tevék a testét és Báthorha vivék. És 
ott a leniplom segestyéjébe letevék egy sclyébo s egy darab bár
sonyt adának reája. Kit aaiulán Bethlen Gábor lemettele el valami il
lendőbb solemnitással, mert ugyan ö szalonnája volt a szegény. 
Hallottam, hogy a subornatiot ő tette volt meg, hogy ötét megöl
jék, de nem tudom bizonyoson — nem mondom. Tizenhat eszten
deig állott ott , s meg nem rothadt, hanem szép volt, mintha csak 
mostanában tették volna oda; buzi sem volt — a ki olt volt, az 
mondotta nékem, nem csak egy ember a ki a temetésin ott volt. így 
lön vége a Bálhori Gábor tánczolásának, S tanulhat más is rolla. 

Ez meglévén, Skcnder hassa és Bethlen Gábor Fejérvárhoz 
száliának ugyan, de a tatárság a Bálhori Gábor iizése ürügyivel az 
egész Mezőséget mind elrablá és felnyaláblá, égeté s haza mene 
a rabbal. 

Hkender bassa pedig a maga pecséti alatt az országba minde
nüvé levelet külde, és a népet bíztatá,— és Kolosvárra gyűlcst is 
hirdetőnek és láborostól oda szálláuak, g mindenünnen a válasz
tott embereket oda hívák. Az apám valabíró, és ö maga mene el 
egynéhány lovassal és egy tatárral; mert ide egy Izakczí őri
ző talárt hoztanak vala, a ki a marhát nem hagyta elkóboroltatni sem 
tatárnak, sem magyarnak; de afelöll elvitte volna, ha magunk em
berek nem lettünk volna. De ugyan el is kapának benne, a mig hoz
za nem látánk. 

Kolosvártt a gyűlésben választák a fejedelemségre Bethlen 
Gábort. Mert noha holyagozni kezdett vala az ország: hogy a tö
rök akaratja ne légyen, hanem a libera electio légyen, de ugyan 
lön electio ! Azt választák, a kit a török császár akara és a bassa— 
féltekben llbere eUgálták Bethlen Gábort. Ez végbe menvén a gyű
lés, elmene a bassa haza a törökkel, és Bethlen Gábor székibe üle 
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a pnszta országban. Mert többel rabla 25 ezer embernél ezúttal Er
délyben a talár és török. 

ölték meg Bálliori Gábort Váradon a Pecze mellett Szilasi Já
nos és Ladányi Gergely die 27 octobr. lG13-n. 

Mikor líelhlen Gábor már a fejedelemségben benne volna, ö 
tudja mit arányzott Góczi Andráshoz, de megfogatá és Fogarasban 
lön balála. És így árulóságának vége lÖn. 

Die 24 augusli napbaladtakor igen nagy káros szélvész lön, e 
megírt veszedelem mentest követi osztán azt. 

A mely tatár és lörök Brasséhoz a szászok és Bethlen Gábor 
mellé kijött vala, és alá mene Skender bassához, vala előtte Ma
gyar Ogli bassa. Die 10 novembrls éjjel szörayü nagy csuda lön az 
égen. Mit portendált légyen? Isten tudja; a bizony dolog, bogy az 
elmúlt napokban elég telek el rajtonk. Mert a tatár, kurtán és a szá
szok itt a város körül a falukat mind, egy vagy két napon felper-
selték vala; a városnak is egy úttal néki indulának a hídon erre ál
t a l , de az uraira lóra ragadozánakés eleibe ménének, és által baj
iak a túlsó hídon ükét. Akkor elmenének aval, a mit túl Pinárd fe
löli bájtnak vala; azután távolban jártának. Akkor még a palánk-ke-
rités vala, a hol most a kőfal vagyon immár csinálva. 

Ezen esztendőben egy veszteg való üllőmben számol vetet
tem, kicsiny javaim voltának ilyen renddel: 

Szinmézem volt , vas 
Móhser volt , vas 
Bor, — — vas 
Búza cub. majoros nro. 
Zabom cub. nro. 
Lovam — — nro. 
Csitkók — — nro. 
Tebén — — nro. 
Tinó — — nro. 

9 •— kilencz. 
2 — keltő. 
2 — kettő. 

65 — balvanöl. 
20 — húsz. 

3 — három. 
3 — keltő. 
2 — kettő, 
1 — eay. 

Vitt el a tatár ÖívesrÖl tíz marhát, tehén barmot 10 — tíz. 
Ezüst marhám volt: tíz ezüst poharim. 
Szalonnám nro. 10 — t í z volt. 

Jő ezüst kalán, nro. 5 — öl. 
Egy pártaöv, kapocs öreg nro. —• 2 kettő. 
Mind ebben együtt találtam flór. 590 — öt száz kilenczven. 
Aranyom egy sem volt , sem tallérom. 
Köntösim magamnak s feleségemnek, bátlal-mállal bérleltek 

szépek voltának, és feleségemnek szép szoknyái; a mellett liázara, 
szőlőim jók voltának és fcgyverim jók voltak —hála Istennek. 

I 

Ez az 1613-k esztendő evei a nagy veszedelemmel nagy sok 
félelem között eltelek, és egy kis pihenésünk lön—-légyen hála a 
szent Ürislennek! De azért sok atyámüainak romlása és rabbá léte 
és halála lön s kára. Az apámnak is jó húsz öreg ökrit kapák el a 
tatár bátyáim. 

Báthori Gábor expediálta volt a portára Borsos Tamás bátyá
mat, és ott volt continuus oratorságra — a kit zálognak mondanak 
a magyarok, de a törökök kapilibának mondának — és a míg ezek 
a rosz dolgok lötlenek , ott lakott. 

1614-k esztendőben tavas/.félt Medgyésre Bethlen Gábor feje
delem gyűlést birdete. Ügy hallottam, hogy Segesvárra akarta hir
detni, de amazok nem engedték. A portára expediálta vala fÖ kö
vetnek Erdélyi Istvánt és Bethlen Istvánt, kapitibának Toldalagi 
Mihályt. És azok készülnek vala. Kgykorban jovo Borsos Tamás
nak a portáról levele, melyben a lovait kéreti vala, hogy utánna küld
jék hé a levelekkel; és azon leveliben irta volt , hogy habémen
nék hozzája, nem lenne gonoszomra. Én ezt látván az írást, örö
mest elkészülék és bémenék Erdélyi urammal a fejedelem akaratjá
ból, és a lovakat is utánna bévivők. Erdélyi uram s Bethlen István 
uram igen nagy jóakarattal ós becsülettel voltak hozzám mind me
net , mind jövet. Vittem vala el hjit száz tallért és száz aranyat, 
s egyébféle pénzt is magammal, és hoztam ugyan aval valami mar
hát, de nem nagy haszonnal, minthogy nem tudtam hozzája. De 
ha ugyan azt hoztam volna, a mi akkor kellett volna s tudtam volna 
hozzá, tehát nem lett volna káros. De én nem kalmárságra mentem 
volt, hanem l á t á s n a k , b a l l á s n a k o k á é r t . 

Térjünk agyülés dolgára Medgyésre. Agyülésbe nem tudom 
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ha liívták volt é Szilasi Jánost és Ladányi Gergelyt ugyan vagy nem? 
de bejöttek volE, de nem mehetének haza. Mert midőn a Báthori 
Gábor jííakardi látták volna, hog'y azok a szántszándékkal valö á-
níld g yilkosok olt a gyűlésben olyan nagybátran, fényesen járnalt: 
szót kezdnek hoKzája vetni; végtére elébb-elébb megyén a száj a 
kék gyalogra és egyéb közrendre — mert a nagy rendű emberek 
ahoz nem szoüoltanak. Végtére osztán egykor megríasakodnak, 
mondván: ,,Az áruló és gyilkos ez s ez fiait csak le kellene vágni!''-
Ezt hallván a gyilkosok, megfutamodnak. .És volt véllek egy Mar
ha*) Lukács nevű oda kiváló-emberis—de a bűntelen volt — de az 
is véUek lutni kezd. És egy klastrom vagyon JVlodgycsen — puszta, 
a ki régen — a mint a formája — a barátoké volt, oda hátrafelé 
szaladnak és a tornyába felhágnak ijedtekben. De Marha Lukácsot 
alatt érték és vágták le. A kettője a toronyból lövöldözött alá; de 
a darabontság oda felhágott, s megvették a tornyot töUek, és leta
szították onuat. És itt alalt a sok nép ügy várta szahlyás kézzel. És 
hogy letaszították, osztán úgy vagdalták apróra mint a kolbász-húst. 
Így bünlelődének meg a nevezetes gyilkos áruíók akkoron. 

Mit végeztek a gyűlésben akkor? én azt nem tudom; de elbo
molván a gyűlés , Bethlen Gábor ott marada Medgyeshen. És a por
tára expediált urak oda ménének hozzája , és én is oda mentem há
rom lóval; onnat Berelfialomba mentünk s ounat Fogarasba, s on-
nat Brassóba, és onnat indultunk osztán Ilavasalfóldibe a porta felé. 

Indultam el házamtól Konstánczinápolyba die 18 martii 1614. 
Jöttünk haza die 13 angusti Öszfélt. Ha lebet erről másutt többel í-
rok. Mostan ebben hagyom, hanem azt ím ide feljegyzem: ott a ca-
Iholieusok vagy pápás keresztyéneknek hány templomok vagyon 
Galatában és benn Konstánczinápolyban. Ebből megértheti az a ki 
akarja: h o g y a török s enk i t sem h i t i b e n , sem p e d i g t e m 
p l o m á b a n nem h á b o r í t , hanem k í -k i l á s s a mit v a l l , t a r t s a 
a z t ; de m á s n a k b é k é t h a g y j o n , s e n k i t ne c sú fo l jon s ne 
d i spu tá l jon , mer t ha kö rmön é r i k , megha l é r e t t e ; c sak ad
j a m e g a z ad óját a c s á s z á r n a k é s t a r l s a azt a mit a k a r — s e n 
ki nem e r ö U e t i a r ra e r ő s z a k k a l , h o g y t ö r ö k k é l e g y e n . 

Ott azért Galatábaa Konstánczinápoly mellett a tengerszaka-
*} Ööjthi Gáspár szerint: Marhás. 

dék vagyon, közöttök egy olosz város volt, kik mostan is ott lak
nak nagy békcsscghen, de azért elegy vannak törökkel. Mostan 
immár a törököknek is vagyon mecsetjek, de a keresztyének is bé
kével viszik templomokban végbe isteni szolgálaljokat minden in-
nepnap és vasárnap, s a törökök is az ö mecsetjekben. Annak felette 
egyéb nemzet is, ugyinint: görög, örmény, sidó és a georgiánugok— 
kiki az Ö rendjót tartja. Bizonyára hogy jobban vagyon a török biro
dalomban dolga a keresztyénnek hogyncm itt. 

Ezek ott az ecclesiák. 
1. Sanctae Mariae Dominicanorum. 
2. Sanctae Mariae Franciscanorum. 
3. Sancti Petri Dominicanornm. 
4. Sancti Georgii Dominicanorum. 
5. Sancti Xicolai Dominicanorum. 
6. Sancti Francisci Franciscanorum. 
7. Sancti Bencdicti Jcsnitaruni. 
8. Sancti Antonii Franciscanorum. 
9. Sanctae Annae CommunitEitis. 

10. Sancti Sebastianí Comraunitatis. 
11 . Xenodochium Sancti Joannis Communitatis. 
Ezeket az ecclesiákat 1614-k esztendőben én Nagy Szabó 

Ferencz eljártam és ott misét hallgalLam. 
13. Egy kis templomocska benn is Konstánczinápolyban va

gyon az olosz házhoz nem moszsze: Beatae Mariae, abban is 
misét hallgattam. 

Erről veheted eszedbe: a törökök között ha vágynak é calho-
licusok vagy nem? Szinte Jómsálemben is vágynak Franciscanus-
barátok — Itlastromban laknak, minden áilapotjok szabados. Do 
egyebütt is a török birodalomban számtalan helyen, a mint a pere
grinusok jól tudják s egyebek is. De ott sernmi egyéb vallás: sem 
Lutheré, sem Calvinusé, sem Arianusé nincsen, hanem a Mahu-
med vallása; és Porsiában osztán a kazulok biti, a mivel ha kiilömb 
a mahumedánasokénál. No ezt is ebben hagyom. De meg nem tür-
heléin, hogy a mit olvastam, Jérusálemben a Krisztus koporsójá
ról , vagy két szóval írjak. 

Egy Albert nevű peregrinussal beszéltem , a ki ott volt circa 
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anntim Domini 1632: de másnak kinyomtatott könyvét olvastam, 
úgymint a Nicolans Radzivil könyvét, ki ott volt 1576'-k esztendő
ben, ír ugyan sok szép dolg^okat, de én azokat nem akarom ide ír
ni, hanem csak egynéhány sztít nem hagyok semmibe, 

A Krisxtus koporsója ugyan az ma i s , a kibe Nicodémns és 
gzent Jósef az urunk testét helyheztették volt, 9 a feijül való kö is 
azonaz, a ki akkor volt, a mely ormos koporsö kö -— azt mondotta 
nékem Albert — s nem egyébbel, hanem csak lejér atlacziiat 
mondja ö, hogy bétcritetlék. De igen nag'y templomot cplteliek már 
feljüI a koporsdu a nagy fejedelmek és szép tornyot. És mostan a 
templom közepén vagyon a szent koporsó, és a templomban körül 
esm'ít rekeszek vagy kápolnák s oltárok vágynak, a hol isteni 
szolgálatot naponként tesznek és processiof járnak azok, a kiké a 
kápolna s az oltár. Legnagyobb részek azért a catholicnsoknak va
gyon ott, azután a görögöknek, örményeknek, georgianusoknak 
is vagyon—azok is ügy devotízálnak és colálják axt a szent helyet, 
a ki ott vagyon. A török őrzi, és a hassanak is néha oda kell men
ni hogy reá vigyázzon; de nékik nincsen ott exercitiumok, ha
nem azért Ök is illendőképpen beesületbeu tartják, de olt nem 
imádkoznak. 

A templomnak jö rekeszes kerittóse vagyon: nem jöhet ki 
azon a ki mikor akar, sem bé nem mehet, banem ott kell addig 
lenni, míglen a megnyitásnak ideje eljö; ott benn mindenkcppea 
ellehet—szállások vágynak, a hol lehet, és minden szülvségére gon
dot viselhet. Némely egy hétig ís ott commorál és devotízál. Mi
kor a szout helyekre kimennek processióval és Utániakkal, akko
ron megnyittatnak a különbnél különbféle helyek, esraét mind kü
lönb szép liláníák és énekek vágynak; mely officiumnak direclori 
a szerzetesek, a barátok s papok és patriárkák—mert mindenkor 
elegendőképpen vágynak. 

A tomplomban éjjel-nappal világosság vagyon, mert lámpások 
vágynak felfüggesztve miaden rcligión valöknak; mind körülbé 43 
lámpás vagyon benne felfüggesztve—mindenféle nemzeté és val
láson valöké, nro 43 . 

Ezek a catholícnsok lámpásai. 
A római pápáké . . nro 1. 
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lA '̂-ia** -^ tizenkét cárdinálísoké nro 1. 
A római császároké . nro 1. 
Hispániai királyé . nro 4. 
Hispánia országé . nro 3. 
Portngallia országé . nro 2. lííi 
Ezek éjjel-nappal örökké égnek. 
Francziaországnak . nro 2. 

Larapas illa Gallorum Regis propter exortas haereses neglecta 
est el non ardet, tamen in suo loco pendet extincta. 

A több lámpások azoké, a kiket megmondok oda fel. 
Lutheránusoknak, calvinistáknak, aríánusoknak ott semmi de-

YOtiójok nincsen, nem is volt, nem is lesz; mert ök azt nem 
Ítélik szükségesnek lenni, mert elégnek tartják egyedül a hitet. A 
ki erről többet akar érteni, forogjan többet benne, és talál köny
vet rolla. Ezt is csak a portára vald járásomnak alkalmatossága 
hozá , hogy írjam. 'rp 

Ebben az lf í l4-k esztendőben kedden die 22 july ada az úr 
Isten az ön feleségemtől Kösás Ersébettől egy fiu magzatot, Idt ke
reszteli Batizi .János, Istvánnak. 

Bornak, búzának nagy bövsége vala tavaly is az lG13-k 
esztendőben, s az idén is; mert tavaly termett városszölÖje-borát, 
ebben az 1614-k esztendőben tizenhét hordó bort vettem vala meg, 
az lG15-iki esztendőbéli szent György napig való hitelben Dániel 
Deáktói; de csak igen kicsid hasznom volt, mert mind nagy olcsósága 
volt a bornak — sokáig három pénz, négy pénz s két pénz volt ku
pájának az ára. Vettem vala meg a 17 hordó bort hitelben ílor. 140 
száz negyven lórin Ion. 

1ÍÍ15 esztendőben die 5 may kezdettem a szent Mihály-utcza 
béli házamat csináltatni, a piacz felöli való rendel. Városbírája az 
apám, Nagy Szabó János volt. 

Tavöszféít vala, ügy tetszik — ha az idén vala — hogy Sar-
loasági Sigmond és Gombos András—-nem tudaték, ha csak ma
goktál volt é indulatja vagy mástól — de valami hadat gyűjtöttek 
volt oda ki csak hirtelen. És béindulának Erdély felé véllek, és 
Bethlen Gábor is hamar eleibe küldé hadait Dééshez, és megverek 
Déésnól őket, de magok elszaladának. 

A Szígyártó Péter leányát adták vala Csiszár Jánosnak 18-ik 
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january. És abhan a menye^zölíen a Mihály kovácsné fiát János, 
kovácsol késsel állal véré a iVyorges György fia Szabd Sebestyén^J 
S meofiala. Ö a gyillíos elfuta s oda ki hala meg. 

Borsos Tamás bátyámat a canoellariiissaí Kovacstíczy Istvánnal' 
díe 2 marty küldé el Belliién Gábor a német császár commissaria-
saihoz a tractára Galgöczra. Díe 23 mart. jött városunkban a feje
delem iálogalásnaís okáért — bárom nap volt itt. Jött haxa Borsi-i,^ 
18 jun. Galgöczrtíl a Iractárdl. Ezt az esztendőt csendes állapottay 
végeztük el Isten akaratjábííl egyébaránt, de bizony egy falka haj
dút adott vala telelni jiozzánka lejodelem, és itt lakott egész téleí{ 
nagy romlásunkal. 

1616 esztendőben Nagy Szabó Mihály volt bíré városunkbau, 
Beth[en Gábor megszállá Lippát a benne valókra; májusbaa 

meg is vévé és a töröknek oda is adá. Mert a mini megírtam oda feli 
akkor igírle vala oda Lippát és Jenőt, mikor a fejedelemséget néki] 
adta volt a porta. Melyre akkor is hogy én beun voltam, reá emlé^ 
keztették vala; melyet meg is igírének akkor, mert el sem bocsá
tottak volna különben onnat. De Jenőt nem ígírlük volt oda akkoü] 
de kétség, annak is ha maradása ]ehet é idővel vagy nem? Miki 
Jjippát megigírők a portán a vezérnek, egy tál cseresnyét külde ^ 
uraknak örömibon újságba — az ő szerént való hiísvélnap-lájbai 
vala — abban én is ettem. A mely gyalogokat a város adott vali 
Lippa alá, szent János nap estin jöttek haza. 

1617 esztendőben ada az tír Islen az én gazdámasKSzonytóI^ 
Rósás ErsébeltŐI egy fiu magzatot, kit Balizi János keresztelt Bol-", 
disárnak, die 6 aug. Bírája a városnak az apám, Nagy Szabó Já-íl 
nos volt. 

Die 7 jaíiuary hozattam egy ormos koporsú-kővet Kolosvárról 
tizenhét forinton, melyet hogy haza hozának, az én temető-ker
temben letétetem. Mert egy darab földet vettem vala hét forinloű 
György Deák uramtól, melyet palánkkal meg is kerítettem vala bé-
jazatosan, szépen. De annakutánna a város is mcgvevé a többit 
mind, közönséges temetökertnek. És azután én is elbontám az és 
kerittésemet onnat, hogy a város is bekerítette az övéket. Állott 
25 esztendeig az én temetőhelyem az én kerilíésemhen. — A kopor
só-kő alatt fekszik feleségem és gyermekeim. Elsőbben temettetem 
oda a kertbe Istók fiamat, ki megholt vala az elmúlt 1616-k észten-^ 
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döben die 8 niay. Ez az esztendő elég csendes állapottal te
lek el a szent Ürnak akaratjából. Itt semmi oly dolog nem tudom 
hoffy lelt volna, Simonfi. Máté fiai kolcspuskája miatt két háa elégé 
a poklós-utczában. 

1618 esztendőben volt város bírája György Deák uram. 
Az elmúlt 1616-k esztendőben küldtek vala töllom 13 mása 

rezet Brassóba, hogy egy taraczkot öntessek belölle. A melyet 
elsőbben a mint csinálta vala, nem állú meg a próbát, hanem elsza-
kada. Azután pedig újólag csinálá, és esmét engemet küldöttek va
la ulánna, és ott csmét megpróbálám és elbozám. Die 22 l'ebr. jöt
tem haza vélle és úgy adám kézbe. Azon esztendőben csináltalak 
meg azt a két taraczkot is -— ágyát, szekerét, és minden módon 
megvasozák a mint mostan vagyon, annak is én viseltem gondját. 
Jilelyel mikor elvégeztem volna, a piaczra vonalam, és úgy lövék 
véllek, és a piaczon hármat lőttem vélle és úgy adtam kézbe; de 
az újra reá ültem vala és úgy lőilem ki. Ezen esztendő is elég nagy 
békességgel mene végbe. Semmi oly dolog itt a tájban nem volt. 

1619 esztendőben az apám volt bírája a városnak. Ebben az 
esztendőben már öszifélt hadait indítván Bethlen Gábor, íelméne elő
ször Kassára, de azután feljebb szintén Augtrlába elérkezének. 
Volt török is véllek — elég nagy puszlillást löltének el. Elöljáróban 
Posonnál voltak német muskétások— tizenöt száznak hirdetlek len
ni — a városba szoritották és ott vágták le őket. Nem sok napok 
múlva a posoni koronalarló-hclyct is megadták, és a koronát alá-
hozák Bethlen fejedelemnek. Melyet — csak magában lévén néme
lyekkel — önnön maga a fejébe tett mintegy tréfaképpen, és a pa
lástol magára vette , s czipellősét ~ vagy bocskornak mondják — 
a lábára kötötte és a pálcKát kezébe velle s ezt mondotta : „ímm ár 
légyé n h á l a I s t e n n e k ! e z t k e r e s t e m , m e g l e l t e m ós n e m 
m o n d h a t o m , h o g y a m a g y a r k i r á l y i k o r o n a f e j e m b e n 
öem volt.*-' S esmét mondott: „ B i z o n y m o n d o m u r a k , h o g y 
^zmajd c s a k m i n t e g y f á r s á n g o s d o l o g n a k l á t s z i k n é 
kem.'* És ezt mondván, levetkezett belölle. 

Volt valami barczok ugyan — a mint hallatott ide — Köpe-
csennét, és olt vesztek valami kevés magyarok. Bakó István ott 
vesKett cs az itt való Koncz Mihály; és Ilbédei Ferencznek is vol
tának gyalogi, és abban kilenczszáz oda veszett. Bécs körül is va-
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Iának, de Bécs kapuját fel se vonlak előtte. Császár a foronybí 
mondják hogy megnézte a Bethlen hadait, de ki nemjölt. 

Wg ezek oda fel [észnek, ezalalt Homonnai György len;,^ 
lekkel kijöre JcszenyÖIiöz — mert Ráköczí György itt alatt marf 
vala s JeszenyÖt vitatta — és igen megveré ott a Rákóczi hadát, 
béméne esmét Lengyelországba nagy nyereséggel. 

így bánának *) akkor a ealviuista keresztyének a pápás 
resztyénekkel. És evei elvégződök ez az esztendő. 

1630 esztendőben az apám Nagy Szabö János die 13 Janui 
az Istenben elnyugszik boldogul hétfő nap; a templomba temeltctt( 
szeredán — Batizi János praedicállolt. 

Városunk bírája volt Nagy Szabó Mihály uram; csiiiáltatá 
szegelet-bástyát a patak felöli, és akkor még a palánk vala; ési 
város felöli való szegleten is egy fa-bástyát csináitata, és azt 
del megtöltette, és a szántók**) bírák 18 esztendeig. 

Ebben az esztendőben is oda fel mind hadat tartott Bethlen Gi 
bor, de ö maga alá is jött vala. 

Szent András havában nagy földindulás Ion itt Erdélyben, j 
gyebet setnmít erre az esztendőre írni nem tudok. Ha pedig valai 
dolog oda fel volt i s , de én abban semmit igazán nem íudok írik 
talám a líatendáriumhan felírták. Hallottam Poson alatt Támpert, 
fal alatt kün valami puskás darabontok—kékesek, a veröfényen tefc 
vet öltenek, és Támper haddal alájővén, elöli Ö maga egynéhánj 
lovassal foson kerittése mellé jött nézelleni. És látván a gyalogoj 
közül, puskáját czélra fogván, ügy találta lőni, hogy mindjárt el< 
sett, mert esmérte az a gyalog Támpert. A sereg fogta és elviltéli 
s elmentenek onnat. Viszsaatértenek volt utánnok, de késő voll 
mert addig elvitték Támpert s elmentek — félbe maradván az ê  
ember halála raiá elkezdett dolgok. így veszté a nagy kapitány i 
vagy ugyan a fő generális ember magát, a maga vakmerő bolond 
ságával, semminek állítván ellenségét, avagy hogy ügy mondjam, 
szerencse dolgát, avagy a „kitudjá^t. 

Ezen Erdélyben nagy örömünk volE, mert ezzel az esztendő, 
kevesebb dologgal mulék el. 

1621 esztendőben volt bíró György Deák uram. 

• ) E zárinoiidat eiőzinényö hiányzik **) Talán szabók. 
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Die 8 mart. az én anyám Borsos Anna holt meg életének 57-k 
esztendejében, élt az apámmal annos 4 0 , özvegy volt egy eszten
deig és kút holnapig, tíz gyermekei voltának—elsÖ én Nagy Szabó 
Ferencz voltam. 

Ebben az esztendőben hallani kezdők, hogy szultán Osmáit 
császár Lengyelországra készül. De ugyan meg is indula, úgy 
hogy apriKsben a Duna mellé érkezek minden erejével, és ott egv 
holnapig ült veszteg, mert innepek volt. És ott mulatott, míg eltöl
tötte az innepet. 

Ezenközben lengyel király a íiát 80 ezer emberrel eleibe kül-
dé, és Hutinnál sánczot vete a lengyel, és a nyárott mind ott vítatá 
a császár. 

Ez országban Bethlen Gábor gubernátornak az ocsesét Bethlen 
Istvánt hagyta vala a míglen oda feljárais. És mivel akkor is oda 
fel vala, s mostan is Ö vala gubernátor, itt nagy békével voltunk; 
úe a molduvai dolog miá igen nagy féleleniben vala az ország. De az 
13J- Isten Ö felsége azt is mind jobban adá. 

Bethlen Gábornak jőve commissioja a gubernátorhoz, hogy a 
császárnak szekereken l>:üldjön élést és lábas marhát Ilutin alá; me
lyet felvétenek mind szászságra, székelységre, vármegyékre és 
városokra a szekereket. Ide a mi városunkra három szekeret véte
nek; melyet mikoron elkészítettek volna, a tanács engem rendele 
hogy elmenjek vélle. Melyet hogy megjelentének — noha egyéb
képpen búsultam raj ta— de másképpen semmiképpen nem mente
gettem magamat, mert szég^^ennek tartottam. Die 7-a sept. megin-
dilának Fogarasba. Tehát sok szekér vagyon immár ott. Tehát Kráj-
öik László a generális ott a gondviselésben, és egy Tamás deák a 
székclységtül viczéje. Vala egy Katona Tamás is Krájnikkal, ki tigy 
viseli vala magát mint egy viczé. Fogarasban szollita engemet a ge
nerálisunk, hogy véUe bemenjek a várba a gubernátorhoz. És bé-
iQenénk négyen. Hogy a palotába mentünk volna, hémene csak 
Kfájnik a gubernátorhoz, de én künn maradék. De hogy bényiták 
9z ajtót, szerencsére megláta cmgem a gubernátor és menten mond: 
"Úgy tetszik, hogy vásárhelyi Nagy Szabó Ferenczet fogam látni ott 
tünn a palotában." S mond Krájnik: , „ 0 , nagyságos uram.'" „Síiért 
jött? — esraét mond — hívják bé." Azonban csak kijőve egy bé-
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járója ós béhíva. Mikor bementem volna, köszöntem közét fogyi 
Kérde esmél, bo^y railien járok? S mondám: hogy „Kegyel 
uram! a város küldte el tüllem azokat a szekereket, a melyeket; 
felsége parancsolt." Monda esmét: „líaza akarsz é meimí innét ?'Sí 
mondám: ,„Kegyelmes wam! haza menyek, mihelyt a három szekeri 
számba beadhatom és az hat embert."^ Esmét monda: „Félek, ho 
kegyelmed neai fog haza menni; mert szinte azon hiisulok, ho-j 
hun tegyem olyan embernek szerit, a ki ö felségének ilyen ua 
dologra alkahnatos légyen; s én ludom hogy kicsoda kegyelme 
Kn ezt hallván, mintha űgy küldtek volna oda, Jiogy mihelyt a s 
keret héadom, mindjárt haza mehetnék •— noha úgy küldöltek v 
az uraim , hogy a török táborig menjek — mindazáltal ö nagysá, 
előtt mentém sokképpen magamat. De a csak Mában lön, Mert 
gyan nem hagya el, hanem ihte szép szóval is , és magát is ajác 
söt az urunk ö felsége kegyelmességét is ajánlá s monda: „Hogy ol 
dolog, hogy császári s királyi és fejedelmi dolog forog itt—ilgy mo 
— hanem kegyelmed szolgáljon az országnak is hazájának is ön 
mest.'^ Ezokulan monda Krájnik Lászlónak uram: „Ezt az emhe 
kegyelmed után rendelem hogy gondviselő légyen, minden dolg 
vólle egyaránt értésére adjon kegyelmed ő kegyelmének, s úgy I 
gyen a dolog." Monda ismét a gubernátor: „Egy aranymértékn 
szerit tegyétek, mert köld pénzre való lisztet is ö felsége oda, 
jó aranyokat vegyetek el árába." MeljTe mond Krájník: „,Nélíe 
nines olyan marhám."' Én is mondék: „„Én nálam vagyon kegyel
mes uram arany-mérték.''''" S mond a gubernátor: „Jól vagyon hát 
nám mondám, hogy mindenre embernek esmértem én lenni kegyel 
raedet!" Evei eljövénk elölle, és a szekerekhoz menénk. Ott a sze^' 
kereknél megmondá lírájnik László: „hogy Öutánna engem rendelt 
fi nagysága gondviselőnek, s tartsa ahoz magát minden," 

Másodnap csak magam hémenék a várba és szembe lŐk a gTi-'í 
bernálorral, és valami útsegitséget kérek vala, mivel házul sem r 
hoztam magammal sem pénzt sem élést. Melyre olyan választ tÖn: 
íiliogy adjanak lisztet és sajtot, de pénzl nem ad, mert lészen ott ac- J 
cJdentia, ha reá vigyázok." Evei a válaszszal megelégedem. Ég a vár-^a 
ban adunak egy sák lisztet és kél sajtot. 

Mikor a szekér-táborra menék, találám Krájnik Lászlót s mon

da, hogy ha a ^arándvármegyére rendelt lisztet volna módom ben
ne, hogy elvihetném, tehát a mely emberek onnat jöttének, fizetné
nek. És én szembe lők azokkal s megalkuvára, s nékem adának két 
száz forintot. S a liszteket kevés fizetésért szekérre szerzem és el-
Yilelém, s adék a generálisnak is tíz forintot benne, s a többit az 
erszényembe tevém, líorhély Mihályt a régenit adlak vala mellém 
szolgának, annak is adtam valami borra való pénzt. Két nap után 
parancsola'ö nagysága, hogy indítsuk őket által a Sárkányon. És én 
registriimot csinálván, registrálám a szekereket KrE ĵnik László uram 
akaratjából, és végezénk: „az elölljárásnak módjáról, hogy az 
rendel járjon közöltök, és hogy szollltva induljon a kin lészeu az 
elöUjárás—azt pedig estve értse meg." Mikor már ezeket elrendel
tük volna, utánna való nap lovamra lilék, és kimenvén közilibe, 
rendre őket rcgislrumból szollitván, útnak indiltám őket. Ott nyar-
galódomvala, hogy jobb módjával lehessen első indulásunk. És 
egykor látám, hogy gubernátor uram vagy negyven lovassal jö az 
Olt mellöL És hogy meglátott volna, meglarLózék, és oda külde egy 
lovast és oda szollittata és kérdé: ha indítjuk é a szekerekel? Én 
mondám, hogy mcgindiitom, ós annak a módját mostan adom ele
jékbe. Ezt hallván a gubernátor ö nagysága, felém indula és mellé
je kíván engem, inte a seregeknek hogy menjenek cl. És ö nagy
sága — csak úgy ketten lévén velem — úgy instruála igen szép in-
lésekkel, hogy megtekintsem az ö felsége méltóságát, és a török 
dolgát is hogy nem kicsiny dolog, hanem császári méltóságot kell 
ott megszemlélni. Ezek mellett az ő maga jó akaratját is ajánlá ö 
nagysága. Többi között inLe azon i s , hogy magamra is vigyázásom 
légyen: a szerencse kettő, azért mindennek végét előttem visel
vén igen nagy vigyázassál. Sok több szép intési és beszedi után u-
gyan könyvezének a szemei és elválánk egymástól. 0 nagysága a 
sereg után indula — mert a sereg veszteg állva várja vala —- én is 
az kun dolgom vala , oda menék és ahoz láték. Útba indítván Őket, 
azon éjjel Fogarasban bálék, és reggel utánnok menék. Másodnap 
a Sárkányon állal menénk. Ott naplanunk kelleték, mert a szászok 
nehezen akarnak vala eléállani, főképpen a bcszterczeiek. Harma
dik szálláson Vásárhelyhez*) szállánk, és ott is várakozánk a szá-

J 
^•JKézdi-Vásárhely. 
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szók után, de ugyan nem érkeKének meg-. Onnat is megindulánk, éj 
által menénk az Ojtozon. Tatrason innét a faluhoz szállánk, roH 
lott kerekeket épitleni. A szászság majd egy hétre érkezek ulánunl 
Végre eljövének, és megszámlálván a szekereket: vala öt szí 
hatvan szekér mindegyütt. 

Adatott vala guliernator uram ö nagysága száz székely gytí 
logot is száz lovagossal ntellénk, hogy körülünk légyen ha rairá 
kelfelik. Onnat is meg akarván indulni, egykor jőve egymarossz^ 
ki szekeres hozzám s jelenté azt , hogy ötét ha haza bocsáltanámj 
megfizetne. Kérdem, hogy miért akar oly igen haza menni? S ai-, 
feleié, hogy: „Uram, három hete hogy haza vittem feleségemefj 
s nehéz hogy ily hamar eljöttem mellöle; hanem ezt a nyolcz okröj 
szekerestül én kegyelmednek adom, ha a lisztet elviteti kegyel^ 
med, embert állat ide a szekér mellé-—^s a mi élésem vagyon azt i'i 
kegyelmednek adom. S ha az Isten kegyelmedet haza hozza, tía-
maros-köble zabot is adok kegyelmednek.*' Kn ezt hallván, gon-í| 
dülkodásra vőm a dolgot, és el haza bocsáttám azt a jámbort, ét, 
üli levelet adék néki.Ks haza méné, és embert áltatéka szekér melléj 
és enyim lön mind ökör s mind szekér, s az hova az helye vala, szinti 
oda vitetem. És hogy megüresiilt, 40 aranyon adóm el szekerestől 

Mennyi fáradsággal jártunk pedig és veszedelmes szerencse 
ken abban az útban, rendel ide nem írom, mert az igen sok lenne; 
hanem summáját írom csak meg. Hutinhoz vittük szinte a székért, i 
ket. Akkor már indulni akart hazafelé a császár, és az élést bé není! 
vették a szekerekről, hanem magunkal vitetlek hazafelé; és ap-
rénként adtuk el a pénzre valót is s az ajándék-élést is. Ügy ugyan' 
tölt abban tíz nap, a míg véllek hazafelé ballagtunk, 

Toldalagi Mihály volt akkor a kapitiha, mert Sövényfalvi Dá
nielt a vezér onnat haza bocsátotta vala. Hanem Toldalagi uramat 
találtuk ott; és volt comissioja a dologról gubernátor uramtól, hogy-
mikor oda jutunk, gondot viseljen az élés dolgára. Velünk két csa-
nz volt: Galí csauz és Húszain csauK. 

Toldalagi Mihály m-am eg^'Szor oda jővén a mi szék ér Iá borunk- ^ 
hoz, azt kérdé töllem: vagyon é még sok liszt, a kit a basáknak \ 
oda nem adtunk vala, és pénzre való is ha sok vagyon é? Kire 
mondék, hogy bizony sok vagyon. Esmét monda: ,,Miért nem ad
játok oda, a hova adni kell?" Felelek arra: „Nékem nem adott ar

ról instrucliót, hanem úgy tudtuk mi Krájnik urammal, hogy arról 
Ö nagysága, gubernátor uram kegyelmedet instruálá." Esmét mon
da: „írt ugyan nékem ö nagysága felöUe, de ha kegyelmednek 
nincsen tanúsága roUa: ím én megrendelem kit hova adjatok, és 
légyelek azon, hogy váljatok meg tölle, mert nem jó ha a Dunán 
túl kezdenék vitetni veletek az élést." Evei méné Toldalagi uram, 
és ment azokhoz a bassákhoz, a kiknek élést kellett adnunk, s 
megmondotta, hogy tovább nem viszik ennél; ha le nem veszik az 
élést, viszsza Erdély felé viszik. 

Egykorban délután tehát jönek a hassák emberei és szolgái 
Toldalagi urammal, és csak hamar mind feloszták: lovak, tevék s 
öszvérek hátára rakák s elvivék. Hanem egy fő hassanak úgy akart, 
hogy két szekér lisztet szinte a sátorokhoz vigyek, s inast múlata, 
hogy az oda viszen szinte a hassa sátorához, hagyá^hogy magam 
menjek el vélle. Én szollittám a beszterczei hadnagyot, s megindit-
lam a szekereket. Reá ültetem a bassa inasát, és én is a beszter
czei hadnagyot mellém vöm és meginduláuk. Délután vala a dolog. 
Végtére este lön és igen sötét vala; soha nem tuda^oda vinni az 
inas a sátorhoz, hanem a császár sátorát elérÖk—tehát számtalan 
vaslámpásokat tártnak a keriltésen kivül, és nagy világosság va
gyon ottan. Oda jövének az őrzőkben és azt kérdik, hogy: kik 
vagyunk s mit keresünk? Mondám tolmács által, hogy: „Bethlen 
fejedelem küldött a hatalmas császár hadainak élést, s aféle szeke
rek ezek — ennek s ennek a hassanak hoztunk lisztet; de itt ma
radunk az éjjel, mert a sötétben nem mehetünk tovább." Mondá
nak arra a törökök: „ , lu maradhattok reggelig, de hallgassatok, 
mert nem szabad a hatalmas császár sátora körül kiáltani, mert éj
jel vagyon."'- A bassa inasa is szollá véUek, és ott a császár sáto
ra körül való lágosságon szép halkallenyomulánk, és ott tüzet csí-
aálának a törökök; bassa inasa is olt hála, mert nem tudtak hova 
menni. Én ott őket helyben hagyván, megparancsolám, hogy az 
inassal várjanak reggelt, és a hassanak adják oda a két szekér lisz
tet. Én magam a beszterczei hadnagygyal megtérek a szekerekhez. 
Minémü nagy félelemmel mentünk viszsza a nagy sürü sátorok kö
zött olyan sötét éjjeli időben, gondolni való: ha nem kellett é ve
szedelemtől félni? Végtére egy hajnal felé reájok találék nagy ne
hezen , és ott Ion nyugovásunk azon éjjel. 

9 
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A szekereket meg-hagylam vala hogy hun várjanak meg, lui-
kor addig eljutnak. ÖVIikorrá táborra jutoltam, csak szerencsére ta-j 
láltam Toldalagi uramra, és lígy mondottara meg néki: hogy hoj 
hagytam a szekereket, és hova jÖnek s hun lesznek ha a vezér mii 
parancsol az élés í'elöll, hogy odamenjek oszlán a szekerckheatj 
a hagyott helyre, s megtalálván oda vigyem a hova a parancsolat 
lésíien. Ks így megjelentvén Toldalagi uramnak, jcrvallá, ha úgyj 
Eírykor beszélgetve egyről is másról is — mint olyan helyen -— ét
kezde estvcledui. Egykor kiildé a szolgáját lálni, hogy az ö szekt 
re és cselédje hol megycn, hogy nékem és a csauznak, a ki velei 
vala , szállást adjon az éjre, mivel olt nem volt a szekér-tábor hog] 
ott szálljak. Fulkosánk ugyan váltig, de semmi nem telek benne, 
hogy meglalálhalják vala. Mondám Bali csanznak is — a ki velei 
vala — hogy lássa: az ö szekere, cselédje és sátora hol vagyon, 
száljunkott; melyre monda a csauz : „Én azt csak meg sem próbá
lom hogy keressem, mert hiszem még tegnap megkerestem volna, 
ha lehetett volna, mikor veled ide a táborra jutánk, és a császí 
sátorához köxel hálánk; de harmadnap múlva is jó nevén vennér 
ha meglelném. A míg így sibongánk, addig clkczde esteledni, 
monda Toldalagi: „Csauz uram! ne várjuk azt hogy besötétüljön< 
mert látom én azt, hogy egyéb nem lehet abban, hanem a vez* 
sátorát keressük meg, ég menj a vezér tihájához s adjon az éjjelr« 
egy sátort, akár csak hogy napvilágnál vonhassuk fel." Elmene 
csauz a vezér tihájához, és azt izené: „hogy késő azt a tevéken VÍ 
ló tereh közül kikeresni, hanem a maga felvont sátorában szállási 
ád öröraest." Oda menénk azért, és a sátorban hárman: Toldalaj 
Mihály uram, a csauK ég én , berakok a hassa tihája sátorának 
első felébe — a hol maga vala — terhünket s nyergünket; a lovs 
inkát fogata s a maga lovai közé kötteté, és árpát adának nékik 
avarát s megilaták a tihája szolgái. Azonban a szolga-rendek is ol 
künn megtelepedénok, csak hárman voltának. Klsötétedék és esí 
lön ós nagy szél. Sofrát teriitele le a Görchi Mehmet hassa libája a 
kerevetre és lelelepíte, és vacsorát hozának s evénk — a mi lön 
— négyen, de az ö szokások szerént igen mértékletesség vagyon, 
nem hogy táborban do még othonjokban is nékilí. 

Kérdexkedék Tuldaiagikil a libája: micsoda rendbeli ember 
vagyok én? Kire azt felelte — a mint érthetném — hogy városi 

ember, lígymond, emberséges ember. Esmél azt kérdé: ha járt ó 
többet az ö birodalmokban? S monda esmét: hogy ugyan velem volt 
Ahmed császár idejében a portán. És egyebet is sokat beszéie. Bali 
csanz is monda a libájának: hogy o is a portán esmerkedell először 
meg velem. Felszedök a kerevetet, és lofekünni készülénk, s ne
kem adának veres bársony töltött czapragot alám, és egyéb aléle 
borítékot nyereg alá valót; s én szélül lelakarodám, mert igen fá
radt voltam. Reggel felkelvén monda Toldalagi lu-am a csauznak 3 
nekem ; „Jertek a vezér sátorához, ha íelköll értsünk valamit tollc, 
mert az estve azt monda, hogy jóreggcl bémenyen a császárhoz, 
s az élés lelöU meglátja ha parancsol valamit, vagy nem." Mikor 
azért oda mentünk volna, tehát bé is ment volt s ki is jött, s azt 
mondotta a császár: „hogy azon nap ott miílat a végre, hogy oszol
hasson el az élés, a ki hova való lészen." Erre a császár szavára 
képest tehát a vezér a császár sátorát nem hagyta leszedni, maga 
a mint latok — ott a mint állánk a vezér sáloránál — a külső ke
rítését leszedték vala; de az árboczfái — vagy oszlopainak mond
jam — ott fenn valának, de a rostélyban is már a tevékre is raktak 
vala. De ugyan ott állásunkban esmét hcijhe kezdők rakni. Mely 
azért lött úgy, hogy a vezér lett hírt benne, hogy ne bántsák, 
mert császár az élés miá a napot ott tölti el. így azért felrakák a sá
tornak kerittését üjolag. Minékünk pedig azl izené a vezér , hogy 
hováhamaráhb ott legyünk a szekerekkel, hogy ha immár a császárt 
leültettük, egy nap legyen meg—több nap császár ott nem ül és 
nem mulat, 

A csanzzal azért sietséggel indulánk oda, a hol hagytuk vala 
őket — mert egy mérföldnyire vala oda csak a mint ítéltük — hogy 
oda menvén a császár szemláttára oszoljon el az élés. De különben 
esek a dolog. Meri hát másfelöU annyira fel kellelt a tatár miá száll-
niok Hutin felé, hogy három mérföldet tötl. Es mikor immár ezt nem 
tudván, crőssen mennénk, csak elöli találánk egy csauzt, a ki ott 
volt a szekereknél mikor elbolondoskodtak, s monda: hogy oda 
ne menjünk, mert híjában lészen; hanem térjünk meg és jelent
sük meg a vezérnek, mint lett a talár miá addig a dolog, míg mi ide 
jártunk. Immár kettÖ a csauz velem, ez a kit elOll lalállam Ilugzain 
csauz s a másik Bali csauz, a kivel halodmagammal elindultam vala 

a szekér-táborról. Ezt hallván a dolgot, soha nem tudtam, ha élek 
*9 
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é vagy megholtam? Mert a császár meghagyta, hagy az osztás a mai 
nap végbemenjen, é$ azonhelytmaradoít a végre. Immár mint kell 
esmét a vezérhez menni és azt a dolgot megjelenteni hogy nem 
lehet, de a vezér is hogy jelentse meg császárnak, hogy a mit 
mondott, az ügy nem lehet. Gondold meg itt már, ha könnyen 
volt é dolgunk vagy nem? 

No —• mondának a két csauz — vagy élünk vagy meghalunk, 
de el kell mennünk s meg kell jelentenünk. Azért meglérénk nagy 
lelkünk reszketve. Blztatám a két csauzt ugyan, de magam ligy 
féltem a felakasztástól, hogy még az eszem sem volt helyén. Én 
azt mondám Huszáinnak: hogy te azt erősítsed, hogy a tatár miá 
kellett a hagyott helyet megváltoztatni azoknak az élés-szekerek
nek, és nem voltak okai ennek a dolognak. Bálinak esmét azt mon
dám, hogy: mi okai nem lehetünk, mert mi-=iU^útban voltunk s nem 
tudtuk azt , hogy így törtónt oda hátra a dolog a tatár miá. Én ma
gam meg azt mondom, hogy: én nem lehetek oka, mert én csak azt 
jelentetlem meg, amint a dolgot hagytam és rendeltem; nem én 
változtattam meg a dolgot, hanem a szekeresek a tatár miá. Evei a 
végzéssel clmenénk, és csak hamar oda jutánk. S mindjárt bémene 
a vezér eleibe a két csauz és a dolgot megjelentik a vezérnek. 

A vezér csak elijed rajta s mond: „Ma mindkelten meghaltok, 
elmen yen a fejetek, hogy a császárt leültettétek és hazudtatok. 
Ilány fejetek, hogy így hazudtatok a császárnak, a mit nem tudta
tok bizonnyal ?'' Arra a tanúság szerént választ teltek a csauzok. 
Mond végre nékiek: „Nem volt é csauz és jancsár, hogy ne hagy
ták volna őket úgy elmenni?" Kire mondottak a csauzok hogy: , „e -
gyedül voltam ott , a másik ide volt a követnek egyikével elölljárő-
han, jancsár pedig egy sem volt."' Elküldi hamar elöIIe őket, hogy 
siessenek, lássák hogy mire lészen a dolog holnap. „Üe császárhoz 
im bé nem merek menni a ti hazugságtolikal. Vigyétek viszsza é-
lésteket, már mi is haza közelgetünk; avagy vigyék a Dunáig, de 
jancsárt küldök oda oltalmokra holnap." Ezzel kijövénk a vezér sá
torából, és által menénk a Prúth vizén tatárral elegyesleg. És a 
molduvai tábort távolról is megísmerök, és oda felé menvén, kér
dők: ha ilyen s ilyen búdosó szekér-tábort láttának é? S mondák, 
hogy látták tegnapi nap délután hogy Hutín felé mennek vala. De 
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ma jó reggel azon nyomon viszsza láttuk hogy mentenek. Ezt hall
ván, esmorők hogy azok lesznek. És mi sietséggel felfogónk utá-
nok és elérők őket—hát megszállottak. Krájnik László és a többi is 
nagy örömben lőnek, hogy lálhalának. Eljárám őket, s hát ugyan 
epedt mind magok, mind marhájok a nagy éjjeli s nappali bolond 
fáradságban. Egy tekerüleLbe szálUtám Őket onnat, és immár ott 
akartunk hálni az éjjel. De azonban hát a küldött jancsárok is oda 
érkezének , s ügy azokkal a császár tábori mestere is eljött, és azt 
a helyet a hol mi valánk, a császár sátorának reudelé, és minket 
elkülde onnat mindjárt. Mert a tevékkel oda futának, a kiken a sátor
szerszám vala. Eléggé bányánk ellent, de csak hiában lön, mert 
el kellet onnat mennünk. 

Egy szereda napon délután megvizsgálok azt; hun menyen el 
a császár szekere. És ami szekereinket mennél láthatóbb helyre le-
hete és közelebb, kereken úgy állatok, hogy egy kaput hagyánk 
rajta a szekér-táboron és elvárok a császárt. És Toldalagi uram vá-
laezta ki közülünk maga mellé, és három helyre állata. Legelöl! a 
két csauz szinte oda álla a hun a császár szekerének el kellett men
ni — mintegy tíz lépésnyire állának. LTtánna meg annyi lépésnyire 
esmél Toldalagi uram s Krájnik László és én s Tamás Deák, az hogy 
négyen állottunk hátrább. Esmét egy darab közföldel mintegy hat 
vagy nyolczan állottak. Mikor már így várnók a császár eljövését 
veszteg állva, egy kevés idő múlva elérkezék a szekérben, mely 
szekér előtt négy szihátu fakó ló vala ; a szekér pedig csak közön
séges szekér veres skarláttal vala boritva, kétielöll ablaka vala — 
olyannak látszék nékem, mint régen itt aa urak kolyája vala — 
mellette a császárnak a mufti ül vala jobb keze felöli; körüle nagy 
tágasságot viselnek vala, nem hagytak közel senkit^ sem 
elöli, sem oldalul, sem hátul járni, melyre az szolakok viselnek 
vala gondot. Azok a szolakok három százan vágynak; egy kézív 
vagyon egyik kezében, másikban egy marok szép aranyos nyíl va
gyon, dolmánnyok hoszszu selyemruha, azon feljül fejér gyolcs 
Vagy tafota keczele szabatu vagyon. Azok nem renddel, sem sereg
ben, sem csoportban, hanem a császár szekere körül azon a tágos-
ságon úgy futkosnak ki imide, ki amoda, és a marok nyíllal ügy in
tik a ki kellelinél közelebb menne a császár szekeréhez, és menten 
hogy a nyíllal meginti, távolba nyomulnak a törökök. 
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Mikor már így a császár elérkezett volna, és a két csauzt ott 
látná az lít mellett közel a szekérhez állani és minket Í9 azok iránt: 
tehát szekerét megáUatá, és a szolakok intenek, kogy mind meg
álljon. J^s minden rend megálla, és közelebb lépék a két csauz a 
császárhoz, annyira, hogy császárral szollhasson- És fejet liajta a 
két csauz a császárnak. Mi is hasonlóképpen egy kicsinnyel közel 
menénk, és sxinte ügy lejei hajtánk császárnak mi is. Császárnak 
szekere mellett ki menyen vala, azáltal szoüának a császárral. És 
mikor a császárnak szoUana, a kezeivel minket és a szekér-tábort 
megnmtatá. Ks a császár oda tekintvén, s a BeEfalen Gábor nevé
vel val(i dolgot hallotta: valamicsoda választ tött, hallhatta a 
csauz, de mi nem hallliatluk a szavát; hanom gyengén fejét hajtá 
láttunkra, és szemeit oda veté a szekerekre és reánk, és egy ki
csiny vártatva elindula. Melyre mi is mind esmét fejet hajtánk, és 
hátra jövénk a helyünkre és dolgunkhoz látánk. 

A mely négy elefántot utánna visznek vala, nem láthatók a 
nagy sokaság miá ugyan jö l , hanem evei akkor elmúlok az a nap. 
Másod napra én is ügy igyekezem, hogy dolgaimat elrendelvén és 
jó móddal hagyván, csak másodmagammal elésieték, hogy a csá-
szait elérhessem, és egyéb látások között az elefántokat is meglát
hassam. De oly igen mentek, hogy délután egy óra tájatt értem el, 
maga igen jó járó lovam volt. Azonban mikor immár éröleg volnék 
Siinte, egy völgyről egy patak jö vala l e , melyen egy híd vala, és 
azon kell vaia a császárnak általmennie. És ott meg kellé tartóznia 
és szorulni mindennek a kik császár körül mentenek, mert csiík aa 
szioLikokat és császárt bocsátották az hídra nagy tágossággal. És 
így én is s/inte a császár ifjai és utánna ment lovassi közé szoru-
léknagy szorulással, honnét Őket csudálkozással szemléltem; de 
lüUem i s , hogy talám megütnek korbácscsal, avagy taszigálnak, 
vagy csúfolnak, mint olyan nagy világbíró császár héjáról. Azok 
a választott szép ifjak mind jó lován, aranyos szerszámban g ka
muka bársony és vont aranyban vaiának öltözve; de csak egy dol
mányban valának, aranyos nyergek és kengyelek vala, nem patyo-
laljok hanem egyéb-forma vala a fejekbéli süvegek. 

Onnat lágos helyre által mene a császár. Megszéledónk mi is, 
de azoknak a kengyellutójok vonogatták: ki az o hegyes tőröket, ki 
az én kengyelemből és az ö kengyelekből az én hegyes tőrömet —-

135 

oly nagy vala a szorongás. Mindazáltal semmit nem szollanak, sőt 
még csak harag-szemmel sem tekintenek reám, oly alázatosok a 
szegényhez a nagy fö törökök. Soha a keresztyén királynak, vagy 
fejedelemnek, de csak egy nagyságos lírnak is a belső szolgái gzó-
tatlan nem tűrték volna azt a szorongást: de azok egyebet nem szoll-
tak — a mennyk'e a török szót érthettem — hanem mondották ma
gokban: „ i s t e b o g d á n " — a mely csak azt leszi magyarul, hogy 
„a molduva i . " Semmit nem mondának egyebet. 

Ez ellelvén, azonban látám, hogy a négy elefántot közel ho-
aák. Én megvárám, szinte melléjemének, és minden szó nélkül 
hozzá bocsátollanak, és megnézem s megkerülcm és fapogalám. I-
gen szörnyű állat. Egyiken kél réz dob vala —- hatalmas nagy, 
akkor hé vala takarva s nem verek vala. Másnapi indulás után azért 
haliám, hogy verik vala, de meszsze vala akkor töllem -—églclen 
nagyot szoll vala, ,, 

A császár hadának sokaságáról azt mondom: hogy az ö álla-
potjokat mindenben azt elhiheti ha ki látja, de szóból nehezen hi
heti el ha nem látja. De minden dicséretre méltó állapotjoli és hadi 
magaviselések vagyon , nem csak a hadiviselésekben , hanem hon-
nyokban is. Mert én török császárt és minden áilapolját Konstán-
czinápolyban is a maga házánál láttam micsoda állapotban légyen, a 
hadban is láttam; de bizony nincsen ezen a világon nagyobb le
gény nálánál— azt elhiheti akárki! Ennek a császárnak szultán 
Osmán vala neve , a vezérnek Görchi Memhet bassa vala; de an
nak a kit otthon láttam 1614-k esztendőben, szultán Ahmed vala a 
neve, a vezérnek Naszup bassa vala a neve. Másnap osztán a ha
zamenésről gondolkodtunk, és a mi pénzre való volt, azt is eladtuk 
az nap mind. 

Mikor Toldalagi uram esmét oda jött volna másnap, kérdé, ha 
lehet é haza mennetek? S mondám, hogy harmadnapra elindulha
tunk. Monda, hogy Jászvásárig elkísér, s onnat levelet ír miud a 
fejedelemnek, mind a gubernátornak — és menten mehetünk. Azon
ban öszszegyüjtük a népet, és két ember híját találám a rcgislrum-
ból: egyik szász vala, másik székely, és azok akkor ngyan oda is 
lőnek, hanem azután Erdélyben voltunk már, mikor haza jöllek. 
Mert szegődve törökhöz állottak volt jó íizetésért, hogy a Dunán 
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túl szinte házához mentek, és onnat nagy békével elbocsátlá, fize
tést megadván. Annak a töröknek kocgissi megholtak vol t , s úgy 
kérte őket Istenért, hogy ne hagyják. 

Több dolgainkat elliallgatom, mert hinni valé dolog az, hogy 
olyan nagy emberek dolgaiban forgódni nem kicsiny dolog. Bizo
nyos, hogy sokszor azt tudtam, hogy az életem is elfogy, de Is
ten megtartott. Mikor menet Jászvásárhoz jntottnnk volna, onnat 
nékem hatod-magammal szinte Hutinhoz kellett mennem a nagy 
puszta országon által; a tatár pedig csoportonként talált reám, de 
Isten megtartott. Ugyan voltak okai, mitől féljek—keresztyén 
táborban ne próbálnád bár meg azt. 

Mikor minden éléseket helybe adtunk volna, nagy félelemmel 
Jászvásár felé indulánk.*) De mikor a Sise hídjára érkeztünk volna, 
nem meheténk vala a hídra a számtalan általjövő török miá, a kik 
éléssel jöttek vala Jászvárosról a tábor felé. Egész délutánig mind 
olt várakoztunk. Egykor látók, hogy a híd bomlani és romlani kez-
de a számtalan teve és bivalos szekerek alatt. És nem kezde reá jö
hetni a török; mert a ki reája jöt t , tehát azok beléestenek a hídba 
a lábai, és úgy húzlák-vonták, emelték sokan, ügy vondozták a 
marhát s szekeret által, de nag^- késedelemmel. De a tatártól is 
volt félelmünk, és szinte esteledik vala immár. Látván a nagy al
kalmatlanságot, feltalálám magamban, hogy által menjek és beszél
jek a törökökkel arról, hogy mit kellene mivelni? Mert igy sem ők 
már sem mi által nem mehetünk, s ők is nem jöhetnek által. Hogy 
oda ballagék egynéhány-magammal, láták fegyvereimet kezemben, 
kérdek: „Mit keresek?" S a székely zászlót ott a víz mellé állat
tam vala, és az is a száz s z é k ^ ott vala, a melyet oda fel írtam 
vala hogy velünk volt. Mondám azért annak a sok egybegyűlt török
nek: hogy én a hidat meg akarom csináltatni, mert vagyon minden 
szerszámunk hozzája s emberem is elég vagyon. De úgy lehet meg, 
ha addig senki innét a ti-féleitekben rá ne jöjjön, sem a miéinkben 
reá által ne menjen, se mást is rá ne bocsásson, mert ügy meg nem 
készülhet. Ha pedig én megcsináltathatom, tehát én akarok az én 
népemmel által menni először rajta. Ezt megértvén a törökök, reá 
hajlanak örömest. De azért a kik azután jöttek vala —nem értvén a 
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*J Ezon élelem-szállitási egész esemény az írónak a fejérvííri példányban 
e helyen twláli oldaljegyzése szerint van kiigazítva. 1 

végezést — reá jöttek volna a hídra, de egy akaratból, ők is túl s 
mi innét nem engedtük, hanem ellene állottunk. 

Mikor pedig a mi népünket elészollitottara volna a hídnak meg-
csinálására fejszékkel és farukkal, hát örömest eléállának és meg 
is csinálák. S mikor osztán elvégezték volna, tehát a török — a 
kik azután jöttek vala — reája akara jöni ellenünk, noha azok 
mondották ugyan, hogy végzések vagyon velünk, de nem akar vala 
engedni. Végre én reá rohanék a hídra az én népemmel, és elöU 
magam puskát ránték—pallóst s megriaszkodám a mint tudék. Azon
ban a szekereket kiáltám, s néki tódulának azok is fegyvert ragad
ván. És így a törökök megtarlózának, látván, hogy más dolog lé
szen , és hogy egyesek vagyunk és egyszersmind akarjuk. És hát
ra állának, és mi mind általmenénk és megszállánk, és a török is 
általtakarodék, de igen későn sötétben. 

Más napra viradván , útnak eredénk és Jászvásárra jutánk, és 
ott megnyugovánk. Egykorban Toldalagí uram is oda érkezek és 
megszálla. Egykor tehát becsapott a ta tára városba, ós elvitt a 
város végéről egynéhányrabot. Én ezt hallván, eljárám a szeke
reket s meghagyám , hogy magokra az éjjel igen vigyázzanak, és 
holnap reggel meginduljanak. A csauzzal Toldalagi uram szállására 
mentem vala, éslátám, hogy 300 hispániai tallért olvas. S monda 
a csauz nékem lassan: hogy azt a tallért a vezér nem csak egyedül 
adta néki, hanem közönségesen az élés-kapitányoknak adatta volna 
a vezér. Ezt megjelentem Toldalaginak , de azt monda, hogy néki 
adák azt, ő abban nem ád senkinek; maga hallotta volt mind a 
csauz, mikor megparancsolta a vezér, hogy communiter adják. De 
ez oda lön töUünk. Ezenközben hallók, hogy Bethlen Gábor csá
szártól tízezer tallért kerete hogy adjon, és Bécshez utánna menjen 
hováhamarább. A tatárokat úgy hallók, hogy a mi nyomunkra in
dultak volna. Azt hallván, bizony tartottunk igen töllök, nem volt 
kedvünk azokhoz az ütitársokhoz; de harmad napra meghallok, 
hogy alább mentenek Havasalföldére, és ott jöttek ki Brassónál. A 
mely dolog ügy is lön. Ugyan azután ezt a tatár dolgát, nem tudom 
mh-e vélték és gondolták volt Erdélyben, de úgy megrettentek volt 
mindenfelé, hogy nagy futás volt az országban mindenütt. Én azt 
gondolám, hogy azt vélték, hogy a császár akaratja ellen a tatár 
Erdélybe hé akart az országba csapni rabolni. De a bolond gondolat 
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volt, mert császárt haza kísérte a tatára Novách havassáig kíízel; 
nem tágították sohol a császár táborát, banem fcörödos-köriil nyar
gal a táboron a tatár — az a Eörököknek az Ő vigyázó strásája, mint 
a madárnak a szárnya. 

Akár mint gondolkodtanak s akár hogy, de oly rút dolog volt 
akkor Erdélyben, bogy puszta volt mindenútt az ország, úgy elfu
tottak volt ki imido s ki amoda. Még a székelység is a havasra fu
tott vala. Nem kicsiny dolog az, bogy az Isten azoknak az Ö félel
meket ilyen igen reánk vetette. Bizony a» Isten minket Igen meg
alázott mindenben!—Mikor immár Tatrashoz közel Jutottunk volna, 
tehát Erdélyből 200 lovas székely jött által 31olduvára, bogy a ta
tár felöli bizonyos hírt vigyen által a bavason az országba; azoknak 
megmondfík, bogy Brassóra mennek ki Havasalföldén által, de igen 
nebezon adhatnak hitelt néki — de végre elbivék. 

Tatrasra szállottunk hálni, de senki honn nem volt—mindene
ket elhagyták s úgy futottak volt a havasra; a pinczékben elég volt 
bor , de raegállattam a pínczékct, s minden szekérhez illendőkép
pen adva adtam, bogy meg ne részegiíljcnek, és valami módon az 
ország népe a havasról alá jővén, ökröket el ne lopja s magokat 
meg ne Ölje bfrLétig. Mert bemenet, Bakón éjjel egy emberséges 
embert megölt volt egy székely szekeres-féle. Mert az udvarról 
disznót loptanak volt el , ós amaz nyavalyás hallotta a sívását a disz
nónak, és kijött egy ingben gagyáhan; s bogy szoUította Őket, úgy 
vágta vala, bogy menten megholt más nap. Akkor éjjel én azt nem 
tudtam, som Krájnik uram; banem reggel a barát misét monda a 
templomban, s mise után jelenté meg a dolgot. És hagyok: bogy 
jöjjenek ki a táborra, ahol megszállunk, és megtartóztatjuk őket 
s ha lehet felkeressük, s ha megtaláljuk — fÖért fejet kell adnunk. 
Mely dologban eleget fáradtunk, sokan jöttek vala ki a baráttal, de 
nem találóK fel, Magimk megeskettük őket mind, de oda lön vére 
akkor szegény Jámbornak, hanem megfonyegeténok, hogy soha 
nem hagyják—valakin esik meg, de kitöltik—a halálért halál lészen. 

Éjfél után megindtttók őket a? Ojtoznak. És csak ballók éjjel 
egykorban, hogy hát a havasról alájöttek sokan, s megülték egy 
székely szekerest. S másutt azelőtt harmad nappal is reánk ütöttek 
vala, de ott nem ejthetének balált; banem az ökrükben kapának el 
tízet, és oda lön. Mi nem tudok hun keresni a havason őket, ha-
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nem által jövénk a havason és Bereczkben szállánk mind, s ott bálánk. 
Másnap Kézdi-Vásárbelyre reggel jutánk, és olt egy napon nyugatok 
a népet. És onnatkild székibe, vármegyéjébe és városába haza oszla. 
Mi is Borbély Mibályal Udvarhelyrejöttünk két nap, de honn nem ta
láltuk sohol a népet Udvarhelyig. Onnat másnap Makfalvára jövénk 
hálni, és ebédre másnap ide baza dJe 9 nov. Hál itthon oly nagy bódult 
állapot vagyon, és a várban lakik a gazdaaszszony, szegény Rósás 
Erséhet—de a nagy sírásban úgy berekedt. Mi egymást nagy örömmel 
látók, és az Úrnaknagy hálaadást mondánk, bogy ő szent felsége e sok 
számtalan fegyver közül békével megbozott szegény czcllánkba.Nem 
nagy reménységek volt sokaknak hogy többször Vásárhelyt látom. 

Volna sok dolog a mit megírhatnék, mind menet s mind Jövet 
— szép dolgok. De mostan ebben hagyom. 

Bethlen Gáborhoz — a mely tatárokat oda fel mondék — fel
mentenek ugyan. Brassónál jöttének volt ki, és Fejérvár felé vitték 
volt , s felmentek szent Miklósnap-tájban ; de nem volt sok, csak 
az híriért vitette a fejedelem oda fel. Nem mentenek sohult kap
dosni— csendesen jártának, mert hadak vigyázónak reájok. Csak 
nem sok idö múlva haliam, hogy haza bocsátlá ökct a fejedelem. 
Mert akkor megbékéllelt egyverson, vagy frigy lett vala a német
tel. És az 1621-k esztendő evei el mene. 

1622 esztendőben György Deák volt a város bírája. 
A fcjedelemaszszony, a tekintetes és nagyságos Károli Su-

sánna Kolosváratt die 11 maji meghal. Ugyan ebben az esztendő
ben öszfelé nagy pestis lámada oda ki, és elébb-elébb jődögélni lát
tuk lassan-lassan ide felénk. 

Bethlen Gábornak — a mint ide fel írám — a koronát bogy a 
koronatartó urak a posoni várból Kassára aláhozták, kevés napok 
után küldé Bethlen Gábor Ecsed várába, és ott állolt. De azonban 
a békességet megindította Ferdinandus császárral, és kívánságát 
egymásnak értvén, ugyan mégis békéiének, és azalatt esmét a 
koronát Kassára felviteté a fejedelem. Egyéb dolgokat lássad a ka-
Jendáríumbéli krónika-szabásúban. Én az idén a báz-csináláshoz 
készültem ha mivel tudtam. Úgy jut eszembe, hogy Bethlen Gábor 
a felesége temetégére bejött vala, és télben Udvarhelyre ment va
la. Engem és Szabó István bátyámat oda hozzája küldtek vala, és 
láttam, hogy a feketében tánczola a cancellariussal. 
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1623 esztendőben nagy pestis volt. Ebben az esztendőben 
volt bírája a városnak Nagy Szabd Mihály nram. 

Ebben az esztendőben die 36 apr. kezdtem rakni a szegelet-bá-
zamat; die 2 apr, Gál Mihály bázáro! a szent Győrgy-utcza meg-
gyúlada, és 57 ház elégé. Nékem: csűröm, házam, asztagom és 
házhoz valö gerendám, deszkám, l éczem—én minden házeszköz
zel oda felköltöztem vala —• olt elóge. Azon napon 600 forint kárt 
igen könnyen vallottam. Őszre kelve elérkezék ide is az atyafias 
pestis, és két héten három gyermekemet temettem el: Borkát, Bol-
disárt, Annökot. 

Bethlen Gábor lijolag hezde oda fel készülni. Madarason volt 
az apámnak hat ház jobbágya, s én is arról felültem vala. Lön egy 
mustra Lörinczfalvánál, az hol maga is volt Bethlen Gábor, és fel
irata a hadba engem. Mely miá az öcsém akaratjából eladák a jó
szágot bolondul Gáspár Jánosnak; de kételenség alatt lön, mert 
egyébaránt is reáo) ereszkedett vala érette, és a fejedelmet is kész
tette reám, s a házat is nem akarani hogy félbe maradjon. És úgy 
oda kellé adnom, de esztendeig nem birbatá, hanem a portai útban 
meghala. 

Tavaly 1622 esztendőben egy drágaság lőii. És hozának fel
ső Magyarországból jó öreg, jö ezüstü gazdag polturát Erdélybe bű-
záért; de azért alábbvalóval elegy volt, melyei megrakodék az or
szág. Nékem is adtak többel ezer forintnál búzáért. Melyet a feje
delem hogy megsajdita, legottan megtiltá, hogy senki ne élhessen 
vele , hanem — mivel a német császár az első megbékéléskor Opu-
liát és Ratiboriát is hat vármegyével néki adta vala — onnat szár
mazik bé valami hamis poltura, és azt parancsolá, hogy aval — ég 
öt pénzes garast is veretett v a l a — a v a l éljenek birodalmában. De 
mind garassá, mindpolturája apró és igen rezes volt'—úgy vettem 
eszembe hogy három lótos is szűkön volt. így azért Bányára vitték 
akinek gazdag polturája volt, és garast kellé belölle veretni, de 
az is nem volt jó. Egykor a dolgot megtanulta az ország népe, és 
minden eladó marháját oly drágán kezdé adni, hogy égy 25 forin
tos lovat száz forinton s egy tehenet 25 forinton, két ökröt száz 
forinton, egy kupa bort 28 pénzen, summa: mindent négyszerte 
való árron kezdenek adni; végre egy tallért négy forinton s ötön, 
egy aranyat küencz s tíz forinton kezdenek adni. Igen rút fertel

mes állapotra jutottunk vala a régi apró pénzért. Olyan Bethlen Gá
bor garasát egy forintért másfelet adnak, bárom jó ezüst dutkáért 
egy forintot örömest adott. Az adósok, a ki másnak igen régi adós
sággal adós volt, ugyan erővel megadta olyan garassal s arannyal 
is, nem várta hogy a nap elé jöjjön. Egykor soha Bethlen Gábor 
uramnak nom lön mit tenni, hanem a maga-verette hamis pénzt ab-
rogálni kellé ebben az esztendőben. És a mely garast öt pénzbe ki
bocsátott vala, egy-egy pénzbe vették bé a czementre. S marha 
árráha is elvették sok ember. De azt is megtiltá, és vigyázókat bo-
csátta utánna minden sokadalomban, és csak elvették semmi nélkül 
tölle, a ki élni akart vélle. És így lön osztán a z , hogy a czementre 
kellelt vinni, avagy hogy veszteg tartotta a ládájában. Hyen módon 
cselekedett vala altkor Bethlen Gábor. Osztán azután úgy vereté 
az öt pénzes garast, a melyeima is élünk. 

Sok dolgot próbála Bethlen Gábor fejedelem, melyben mind a 
maga használ nézte inkább, nem az igazságot, melyben Erdély
nek szinte ügy lett haszna a miben lett; de a miben kára lett, ugyan 
örökké való kára lészen •— nem csak egy esztendeig vagy két esz
tendeig, hanem Örökké való; de sapienti satis. 

Énnékem elég nagy karom volt ez nagy csudálatos pénzvál
tozás. Mert én nem hihettem soha el azt, hogy valamely fejedelem 
a maga-verette pénzt letegye, és magát megalázza. De Bethlen Gá
bor evei az álnok hamissággal élvén, más embereknek egész or
szágszerte igen nagy kárt tuda szerezni; magának pedig hatalmas 
nagy kincset gyüjte. Nékem sülé oda harmadfél ezer forintom, mi
dőn eszembe vőm magamat. 

1624. Ebben az esíitendöben ada az úr Isten az én feleségem
től Rósás Ersébeltölóbbon az új házban egy fin magzatot, lút Bá
lint pap keresztelt Jánosnak. 

Városunk bírája volt ez esztendőben György Deák uram. 
Végeztem eí ezt a patak melleit való házamat éppenséggel mind 

a héjazatjaval. 
1635 esztendőben volt városunk bírája Rosnyai Szabó Dávid 

«ram. Jedden Köpeczi János meghal die 9 apr. Item die 7 juny 
György Deák uram; item die 29 apr. Borbély György a nagyobbik 
meghal. Ebben az 1625-k esztendőben semmi oly dolog nem lett, 
hanem az ország csendességben volt. 
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1626 esztendöbea Belhleii Gábor minden elméjét csak nemek 
császár cLIen való dologban viselte: hol meghékéllett g Iiol esmél 
reá támadott. A mi oly dolgok voltak, fel vagyon irva azt liisKem 
a Kalendáriumba. A kinek kell, lássa meg ott ha mi dolgokat tud
ni akar. Városunkban sem látok semmi oly emlékezetre vald dolgot 
— nem is lógtak épitleni, 

Bethlen Gábor Kalharinát Márchiából feleségül magának hozatja. 
Városunk bírája volt Nagy Szabd Mihály uram. 
1527 esztendőben volt bírája városunknak Köpeczi Szabó Pé

ter. Ebben az esztendőben az én feleségemtől Rósás Ersébcttöl a-
dott az úr Isten egy leány magzatot, kit a keresztségben Annóknak 
kereszteltettem—lett pedig die 23 apr. e világra. Szabd Dávid 
megholt. 

1628 esztendőben Bethlen Gábor megbékéllik Ferdinandussal, 
és onnat alájővén, betegeskedni kezde. A békesség pedig rtgy lön 
meg, hogy Ferdinandus császár hal vármegyéi engede KrdélyJiez^ 
annakfcletle ide adá Opuliát és Ratiboriál, és onnat hozlak vala sok 
veszedelmes polturát, de az is mint az ötpénzes garas letétetett vala 

1629 esztendőben Bethlen Gábor fejedelem foglalá magát — 
a békesség meglévén — a Várad és egyéb helyen valő épittésekbcn-
Öszfélt a váradi épittést látni kimégyen , és ott megbetegedvén, ott 
sokáig mulat. Végtére eszébe vévén hogy meghal, megindítják 
onnat az urak, hogy Fejérvárra hozzák ^ és ugyan el is hozalák, 
de igen sietve és úva , mert Enycdnél az halálra reá vált volt. De 
a doctorok ott adtak bé innya néki psedzoért,*) és azután csak 24 
órát élt, és szép csendes balállal kimúlt az árnyék-világból 1629-n 
die 26 novemhris. Engemet szinte akkor küldtek vala hozzája vala
mi dolog végett—-de hát immár kinyújtóztatlak az audenlia-házba— 
mely dolgokról osztán gubernátor uram Bethlen István ada jó vá
laszt, és hazajüvék. Városunkban Nagy Szöcs István uram vala bíró. 

1630 esztendőben a míg Bethlen fejedelem a földön küu lőn, 
mind addig Kalharioa Ion fejedelem, és gubernátor Bethlen István. 
Eltemették pedig die 10 januarii a gyula-fejcrvári templomba nagy 
solemnitással, kinek a gubernátor Lengyelországból oly koporsói 
és a falba rakni való monumentumot bozata, hogy Erdélyben olyan 

:̂Í Teleki péld: bezöíSrí, Talán a Zedoaria név alatt ismert gyógyszer lesz. 

soha nem láttatott senkitől. Károli Susánna fejedelem aszszonynak 
ig — az első feleségének — hasonlót, igen nagy hatalmas kincsei. 
A magok képei is ki vagyon alabástrom köböl faragva, a mint a ki 
akarja ott megláthatja. Itt immár gondolj valamit, ha istenes Jelek 
lakik benned: miért érdemesebb a templomba , a Bethlen Gábor kő
ből kifaragotl képe, hogy ott álljon emlékezetre, hogynem mint az 
Isten szentéi képe? Sapienti satis est. 

A temetés meglévén, nem mindjárt vevék el Katharinától a 
fejedelemséget, hanem egynéhány hét eltelve. És lön fejedelem 
Bethlen István, és Katharina elkészült és kibúcsuzék s elméne. Leg-
oltan Bethlen István succodála helyette. De Ő sem sokáig nyugha-
ték, hanem Rákóczi György felkészült — viszont a gubernátor is, 
és táborba szállá Kolosvárhoz. Egykorban egy bizonyos helyet ren
delvén—ő maga a gubernátor is jelen lévén—valami tractájok lön, 
és megfogának egyezni a birodalom felett. Ezekután Segesváratf 
országgyűlés lön a választásról. JÍs látván az; ország, hogy Beth
len István is oda engedte volna az országot, tehát az ország is vá-
las/.tá Rákóczi Győrgyöt a fejedelemségre. Mert azt éllibcn Rethlen 
Gábor is megmondotta volt, hogy nem lát a fejedelemségre holta 
után móUöbbat, mint Rákóczi György. Hihető, hogy az ország azt is 
több dolgokkal együtt igen elölte viselte. De ugyan kardal is meg
veszik vala ax országol, ha úgy nem választják vala is. 

Ottan mihelyt az ország felkiáltotta Rákóczi Győrgyöt a feje
delemségre, Kékedi Sigmond lovára ült ég csak Ílt dobbana egy 
estve. Középső Szabó PéLer vala bíró abban az esztendőben. Itt 
nállam szállá és enni adék, s a bíró is oda jőve, s ngyan a ma
gam lovait s szolgámat adám alája Kolosvárig — mert csak egye
dül vala, az inasát hátra hagyta vala az útban—mivel igen sietett; 
vacsorála is azért és elméne új hírt vinni Rákóczi Györgynek Várad
ba. Bejöve azért Rákóczi György és székibe üie, s az országot el-
foglalá. És Bethlen István kiméne Husztba és ott lakék. 

1631 es/.Leudöhen a félő pariról valami hadak Elrdclybe indul
nak és a Tiszán által költöznek, sánczot is csinálnak Rakamaz-
nál. De a fejedelem Zólyomi Dávidot és ifjú Belbien Istvánt ha
dakkal eleibe küldé, és a sánczból kiverek őket. És sokan a Ti
szába halának, sokakat levágának, sokakat rabul elhozának, és 
a rabokban egynéhányat császárnak küldenek Konstánczinápolyba. 

i 
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AbLan igen kevés szaladt el seb nélkül és kár nélkül, de nem is 
voltának sokan. 

Ezen esztendőben egy Császár Péter nevű paraszt ember, Kas
sa táján nagy paraszt hadat támaszt, és nemességnek nagy károkat 
tesznek, A svékus császárra támad. 

1632 esztendőben Sigismundus III. Rex Poloniae meghal, élch-'j 
tének 66 és birodalmának 46 esztendejében. 

Zólyomi Dávid haddal mégyen a Császár Péter hadára és leka-
lászolja őket. Császár Pétert Kassába bécsalják és ottnégygyé vá-' 
gatják. A másik kapitánnyok Amburus Biró volt, de megholt azután, 
hogy őket eloszlatta Zólyomi és a több urak, és vármegye hadai. 
Drágaság dr. 80 pénz egy véka búza. 

Nagy Szűcsi István volt ez esztendőben városunk birája, és a 
gzölö felé való szegelet-bástyát — ki most a kádár uraimé — rakat
ni kezdé. A Borbély István háza és Balog SzÖcsi Mihály háza szom
szédságában valő házamat kezdettem rakatni. 

1633 esztendőben városunk bírája Nagy Szőcsi István volE, 
és a kádárok bástyáját elvégozteté. Én is az öcsémtől vett házhe
lyen Balog Szőcsi Mihály mellett elvégeztem a házat. Rákúczi 
György fejedelem Zólyomi Dávidot arestáltatja, az öcsém Szabó 
István házánál vald nagy palotában: és ide a szegelet-házamhoz — 
kiben mostan lakom—a maga szállására kisérék a német és magyar 
gyalogok, és egy éjjel itt hála nagy Őrizet alatt. De másnap vi-
radván, Toldalagi Mihály elvivó egy bintön Fogarasba; de Seges-
váratt vertek erős vasat lábaira. Azután egykorban gyűlés lőn Fe-
jérváratt, és a fejedelem világos bizonyságokkal megbizonyította 
azt, hogy el akarta árulni, és hogy itt Vásárhelyt a Gyarmati Már
ton hadnagysága alatt való katonákot, ki énnálam vala szálláson 
akkor, elhivatta—kí ugyan el is szőkék egy estvefelé a százával. 
Melyet mikor bíró uramék és Borsos Tamás uraraék eszelibe vettek 
volna, legottan felhírdetéfc a bástyákba a czéhokat és egyéb rendet 
is; és a taraczkkal hármat lövének, hogy a vidék felrezzenjen, és 
értse hogy valami üj dolog vagyon a városban, és hogy ójni tudja 
magát a miben lehet a szökött katonáktól. Faragó András is hallván 
Szent-Ivánra a lövést, bészágulda — ö vala kapitánnyok, — látván 
a dolgot 5 a várba feljőve, a bírákkal beszéle az állapotról. És mind

járt bíró uram, postája által urunknak bírt tőn a dologban, melyet 
jóneven vett Ö nagysága. Küldölt is ugyan a katonák ufán, de nem 
érhették cl. Ez lön oka és bizonysága a Zólyomi Dávid fogságának 
és megseníentiázásának, kit Fogarasból oda a gyűlésbe vittek vala, 
és a törvény halálra itélé; de nem exequáltatá urunk, hanem Kő
várba küldé és ott tartatá míglen mogbala. Fogságában tölle egy fia 
lett feleségének: Zólyomi Miklós, ki Allia Máriát vévé el, az Al-
lia Sámuel leányát, ki mostan is bírja felesége után Bonyhát és 
Csetneket, és sok több szép jószágot. Ez lőtt azért a Zólyomi Dávid 
fogságának eredeti oka és módja. Ugyan is egyébaránt is igen ke
vély, felfuvalkodott, istentelen, magamegesmeretlen esztelenség
gel való ember vala. 

A mint Borsos Tamástól értettem, a napon, mely napon megfo-
gák, hárman: ug^^mint Borsos Tamást, Szabó Pétert és engemet 
megfenyegetett nagy haraggal, hogy miért löLtünk akkor 5 reája és 
miért harangoztunk, hogy a katonák innét elszöktenek. Ezt nékem 
akkor, hogy Borsos Tamás bátyám megjelenté, kérem azon, hogy 
a fejedelemnek tegyen hírt ebben a fenyegetödzésben; mert nagy 
ú r , sok latra vagyon, s rajtunk ha akar, könnyen boszszuját állhal
ja. Akkor menten szómra a bátyám uram a fejedelemhez bémene-j 
és a dolgot hogy minden módon megbeszéli, csak azt mondotta ar
ra a fejedelem, hogy: „Borsos uram, megcsendesedik." Ennél e-
gyéb semmi válasza nem let t , de látta nagy búsulását a fejedelem
nek Borsos bátyám. 

Az napon hárman vacsorára is hívatott vala minket: Borsos bá
tyámat. Nagy Szabó Pétert és engemet Nagy Szabó Ferenczet. De 
elhittem én azt, hogy a vacsora mellett, minden gonosz akaratját 
s boszszuját rajtunk kitöltölte volna. Ha életünk megmaradóit volna 
is, siralmas lelt volna nékünk, nem éltünk volna e világon — tudok 
annyit benne. De a seregek ura Istene gondot viselt volt ö reá is , 
mi reánk is. Csak hamar délután szép nászszal kisérék házamhoz 
szállására! Es így elfelcjté a víg vacsorát, hanem néki keserűre 
fordula, minékünk pedig nagy örömünkre. Légyen áldott az Ürnak 
szent neve érette. Egykorban egy gyalog hadnagy minden puskáit, 
szablyáit, botjait és fegyverit öllel nyalábolván, kezembe adá, 
hogy eltegyem, és mikor kéreti ö nagysága, tehát adhassam elé. 
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Ez a dolog vaía 4 apr. hőtfőn délután 1633-k esztendőben, és igen 
jól lön mind az országnak s mind fejedelmünknek megmaradására, 
de a sok törvénytelen latroknak bánatjokra és szarvok leromlására, 

1634 esztendőben fiamat Szabó Ferenczet Kolosvárra házasi-
tám, és a becsületes Szöcsi LÖrincz leányát királyulczában elvevéj 
lakadalmának napja volt die 22 may. Szép companiával mentem 
oda és nagy menyegzőt szerzénk, és minden költségnek kél részét 
megfizettem kolosvári módra. Csak borért adtam Q6 forintot, flór. 
66; egyéb költségeket is megfizettem mind egy batkáig, a mely 
lett majd száz forintot. Házamtól is vittem elsők élést, kivel so
kadmagammal jövet-menet mind megértük: ngymint bort, mézet, 
vajat, eczetet, czipót, kalácsot, fűszerszámot —.-Í mi kellett min
dent. Mátkájának való ajándékra is ea viseltem gondot, raind ezüst 
aranynémüre s mind ruházatra, kontyra, patyolatra; dufla tafota 
szoknyát vittem, apjának annyának és atyafiainak való ajándékra 
Jiem kicsiny fáradságomba, büsulásomba és költscgenibe tolt az is 
nékem. Czéhára s városhoz is a mi költség kellett, végbe vittem. 

Ez esztendőben nagy pestis támada országunkban és váro
sunkban, mind szinte 1623-k esztendőben — sok atyánkfiai elta-
karodának •— egész télig mind tárta a pestis. Szilágyi Jánosné — 
a kivel mind egy voltam — kinek az elsö m-a vala Szöcsi János, 
megbala die 12 nov. az ura Szilágyi János pedig tizenhárom napot 
éltutánna — megholt. Koncz IHihály az húgom veje , kinek Annü-
kotadta vala, bolt meg die 17 decemb.— Igen nagy pestis tclék el. 

1C35 esztendőben igen nagy ártalmas tél lön — hoszgzu , 
mely miá a búza igen elvesze mindenütt Egyéharánt nagy békes
ség lön. 

1636 esztendőben a ki gubernátor vala a nagyobbik Bethlen 
István, a budai vezérhez mégyen , minden kincsét oda viszi, hogy 
Rákóczi Györgytől a porta akaratjából a fejedelemséget elvegye. 
Akarta volna is a porta •—-és ugyan hadat is adtak vala melléje-
de elejébe méné a fejedelom nagy haddal Szalontához és igen meg-
veró a törököt. Azután megbékéllének egymással, és hazamene 
Huszt várába Bethlen István, s urunk is hazajőve Erdélybe béké
vel , és a portának kedvét keresé szép ajándékokkal ég országában 
békében marada. Igyjára akkor Bethlen István. 
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1637 esztendőben die 1 febr, nagy földindulás lett vala. Szent-
mártoni Szabó Péter barátunk, a maga házának a hijjáról esek és 
meghal dio 7 may. Ebben az esztendőben egyébaránt elég jó bé
kesség volt; de a pen'el sok fő urakot károsita meg urunk ő nagy
sága. Pázmán Péter cardinal meghal. Eerdinandus II. római csá
szár meghal. 

1638 esztendőben Szabó Péter a bíró. A mely kát a patak 
mellett vagyon, a Lakatos István háza előtt, azt a kutat Borbély 
Lukács urammal a magunk költségén csináltattuk minden munkáját; 
senki abban egy pénzt is nem adott, sem semmi segítséggel nem 
volt, de a fáját a város adta az erdőn, és magimk hordottuk haza; 
mi azért azt mindenképpen elkészítettük, a mely igen jó küt. 

1639 esztendőben Pál Deák elsö bíróságában urunk ü nagy
sága Toldalagi Mihály által injungálta nékem a görgényi udvarbíró
ságot, melyet midőn megértettem volna, eléggé mentém magamat, 
de a semmit nem foga nálla, mert töUe el volt végezve hogy úgy 
légyen. Elérkezének azért az exactorok hozzám és felmentem vél
lek Görgénybe; die 18 juny tisztembe beállottam nagy keserves 
bánattal, úgy hogy búmban csaknem megbolondultam. Ott a várat 

. pusztán találtam, semmi abban nem volt: sem búza, sem zab, sem 
liszt, sem semmi; az exactoroknak is alig adhattam ennick. Die 3 
juny a kapu bástyáját itt a, vásárhelyi várban megüté a menkö: de 
az úrnak jóvoltából mégis nem taláJ^ a port ütni, maga oly közel 
jár ta tonnabeli és vékabeli porokhoz, hogy két singnél közelebb 
járt. Volt pedig két maros-köble por benne. Én itt a ház szcglctiné 
állottam hogy megüté, s úgy fulamodám oda a bástya kulcsával — 
mert én voltam a czéhmester akkor. Mikor azért nagy félve bemen
tünk volna a bástyába, látók a dolog mint vagyon : de azután bogy 
alájöttünk volna onnat, látók, hogy a bástya füstölög, és hogy 
felmentünk volna, tehát a falból jő ki a füst; ott a hol a menkö a 
falba bement, hát szinte ott rakt^ik volt fát a falba a mesterek hogy 
már erősségnek okáérE, s hát az ég a falban. A hasadást nagyob
ban kirontok és megoltok. Akkor így tartá meg az úr Isten a mi 
várunkat a veszedelemtől az ő jóvoltából, kiért dicsértessék aa ő 
szent neve örökké. 

Szent András nap estin hozónak három öreg faltörő ágyukat 
1 0 * 
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Szamos-üjvárból Gflrgénybe, annak az egyiknek „Basiliscus" neve 
az öreg^biknek, 6s ez a vers vagyon reá öntve: 

„(írandia contactu Basiliscus moenia rump.o." 
Szabd Máté barátom meghal ez esztendőben die 10 apr. Egy 

udvarhelyi szolgálómis die 22|anuar. himlőben,—Udvarfalvára ment 
volt férjhez s ott hala meg. Ez az esztendő is elég békességgel te
lek el. Borsos István mind a feleségével meghal die 16 nov. de a 
felesége die 20 ejusdem mengig. 

1640 esztendőben búcsúztam 6 nagyságától, hogy bocsásson 
házamhoz az ndvarbírósághói, de ő nagysága nem bocsátta el. Es-
mét azért ott kelleték maradnom. Parancsolat jőve azért hozzám, 
hogy a vár épületéhez való dolgokhoz fogjak, melyhez bozzáké-
szültem is vala minden materiával és instrumentumokkal; és dlc 3 
may elkezdem a malom felöli való bástyát rakatni, melyet conti-
nnállam közel szent Miklós napig nagy szorgalmatossággal és igen 
helyes alkalmatossággal. Es mikor odajött volna ö nagysága látni, 
igen csudálta, látván minden módon való industridmat az épiltésben, 
ég kedvellette és ugyan kérkedett vélle — szolgálatommal. Ekkor 
jó emlékezetet tett felőliem mindenben. Ebhen az esztendőben volt 
bírája városunknak Pál Deák uram, és a Kozma-utcza felöli való bás
t y á t — a ki mostan a szabóké—-elvégzé, melyet azelőtt 163S-k 
esztendőben a Nagy Szabó Péter bú-óságában kezdettek vala épit-
teni fundamentumából. 

1641 esztendőben a görgényi kutat megtisztiltám. Ebben az 
esztendőben Szabó Péter volt városunk bírája, és a kaputól fogva 
a mely kÖfal vagyon, azt elvégezte emberük 

En is a görgényi szegeletbástyát continuáltam épitteni. A mely 
torony a várban vala, abból órát, harangot levélettem és funda
mentumából lerontottam, mert a bástya kasamáláját arra vittem. 
Ebben az esztendőben úgy proüciáltam az épitlésben, hogy 87 ől 
falt a bástyával együtt jól felvittem; annak a temérdeksége alatt 
harmadlel ölnyi volt , feljebb kettő, annál feljebb másfél, a pár
kányköven feljül egy Ölnyi. 

Ebben az esztendőben az én fiamat •— urunk mézgyíljlöje volt 
'—'én nem tudom mjben impingált volt, Fejérváratt a több mézgyüj-
tökkel együtt arestáltatta volt a fejedelem; de a fogságból bárom-
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száz harmíncz forintért bocsátta ki; mely száz forintját én deponál
tam, s úgy bocsátotta el Szabó Ferencz fiamat a tömlöczbők A r é -
geni hidat csináltattam meg újólag. 

1643 esztendőben volt bíró Pál Deák. 
Az elmúlt 1641-k esztendőben hatalmas nagy munkával a gör

gényi kutat szépen megtisztíttattam, két ölnyi sár és undokság volt 
benne. A kútnak mélysége 67 ölnyi, A régeni hidat is újólag én csi
náltattam. De így jártam vélle: hogy mikor immár a czövckit és 
ászkát elkészíttettem volna, az árvíz mind elsepré és esmét újólag 
készültem hozzája szintén aratás-korban, és esmét hamar megcsi
náltam, s a mai nap is olt vagyon a jó híd. 

Szent Mihály nap tájban oly hideg volt , hogy a kádban a víz 
megbírt, úgy megfagyott, és a szőlőt a hideg lágyitá meg és úgy 
szedhettük; igen szegény savanyu bor lett vala ebben az 1641-k 
esztcndöbeű, de a jelenvaló 1643-n is semmi bor nem lön, s az is 
igen szegény lön, 

Die 4 marty voltam Fejérváratt, és ifjú Rákóczi Györgyöt az 
nap eskették meg a fejedelemségre a templomban 1642-n. 

N. b. Die 6 ang. adtam az én leányomat Annókot Koncz Már
tonnak kedvem ellen; lön a lakadalom die 6 aug. Ebben az eszlen-
döhen mivel ö nagyságától igen búcsúztam , úgy vagyon hogy kibo-
csátta a tisztből. De módot kerese benne, és haragjában, a mit 
gyermekségemtől fogva kerestem vala, oda kellé űzetni. Adtam 
készpénzt 1500 — ezerötszáz forintot. A mely ezer ötszáz forin
tot egyszersmind alávittem én magam egy tonnába szegezve. Aján
dékba adtam urunknak egy aranyos kupát, praefoctusnak adtam 100 
forint ára ajándékot, együve-másuva: exacloroknak, deákoknak és 
a ratio-csinálóknak a mit adtam, telt 400 forintot. De még a mimet 
otL kaphatták Görgényben , még a magamét is elvévé töllem; az is , 
úgymint: méh, disznók, búza, zab, ros , vetés és egyéb egyet-
másom mind oda marada — hordó boraim és egyéb sok javaim. Ai'-
tatlanul jámbor szolgálatomért, haragjában hogy elhagyám, ezt mi-
velé el rajtam. Summa szerént két ezer ötszáz forintot lett volna 
az én károm. De — patientia! Ám lássa meg az Isten ebben az 
én ügyemet, engem Isten eltart az én kicsiny állapotom szerént 
míg élek. 

i 
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1643 eszEendÖben volt bírája a városnak Nag-y Szabd Péter. 
Die 3 fcbr. érkezek meg oda Fejérvárra az ifjú Rákóczi György mát
kájával és nagy solemnitással a menyeg'zöi lakadalma is meglön. Ö 
nagysága nékem is committálla vala commissiojában, és alá kelleti 
mennem, és az ország konykáján gazdák haton voltunk, CT êk: 
Farkas Ferencz, Orbán Fei-encz, Osdódi Ferencz, Szcngyel Fe-
rencz, Szabó Ferencz —Kapitány Boldisár volt kÖzöUünk a fő. 33 
asztalra főzettünk. Jöttem haza onnat a Pál Deák kocsiján, János, 
deák űam is ott volt velem, hogy láthassa a menyegzői solemnitást. 
Felette gonosz szeles és méreg idÖ vala; de nékünk jó meleg há
zunk volt , kiben minyájan háltunk, és az ajtónkat éjjel-nappal 
10 darabont czirkálta, a konyhát pedig 30 darahont, A fejedelem 
sütÖháza megége hajnalban. A tárházat is meglopá egy darabont. 

1644 esztendőben volt városunk bírája Pál Deák, de nem 
vlheté véghez bíróságát, mert die 14 decemh. moghala, és annyi 
sok adósságba marada a felesége, hogy sem háza, som szőlője, 
sem semmi javai nem marada — csaknem koldusságra juta minden 
maradéka. 

Rákóczi György urunk Ö nagysága oda ki készül haddal Ma
gyarországra, mustrálja itt a Maros mezején a székelyeket, és a 
városlól is gyalogot kér. Havasalföldéből Máté vajda urunk mellé 
kurtán hadat ád — itt mennek el. Molduvából is hasonlóképpen ad
tának. Bethlen Gábor hogy oda fel jára, akkor is mindenik úttal ad
tának segítséget a vajdák. 

Urunk kimégyen minden hadaival. Szakmárt megadják, B 
nyát is. Die 8 mart. Kassába hémégyen, és több erősségeket is me 
adnak, Magyarországban nagy döghalál grassál. 

lt)45 esztendőben volt városunk bírája Nagy alias közepibb 
Szabó Péter, Jöttek haza a város gyalogi Magyarországból a had
ból die 29 január. — A hadnagyok volt Borosnyai Szabó Tamás. Die 
13 may valami hadba menő székely, Szabó Sebestyén öcsémet meg-
vágá, és reggel után lázzadának némelyek, és niegfogák a város 
halárában és fogva hozák, és a tömlöczhe tevék, — a törvényfa tá-
jatt, innét a köves líEon vágta meg — tehát szerencsés volt Sebes
tyén öcsém, meggyógyula; de a székely 75 forintban békéllek meg 
véllo, megadó s úgy bocsátlak e l Esmót a hadba mennek a város 
gyalogi, de dJe 17 sept. esmét haza jőnck. 
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Borsos Tamás leánya Radntítfáiné, Judit aszszony meghal 
és eltemettetik die 12 nov, Radnótfáján; fiai, leányi maradnak, 
de azok is hamar megbalának, egy se marada meg, hanem deficiá-
la ez az ágazat. 

1646 esztendőben volt bírája városunknak Nagy Szabö Péter. 
Igen nagy pestis lön ebben az esztendőben egész országostól. Az 
én feleségemnek is Rósás Erséhetnck két mirigye és pokolvara is 
Tolt, de Isten abban az ágyában meglartá és meggyógyula. An
nakfelette Szöcsi Ismaelné Icán^á i9 mind kelten elmonének, és a 
Koncz Mártonné leányom leányi is megbalának. Kolosváratt lakó 
fiam Szabó Ferencz íiai és leányi is megbalának, és így minden n-
nokáim megbalának akkori pestisben. Sok jóakaró barátim és atyám
fiai elmenének. Karócsonra elszünteté az Isten ö szent felsége. Die 
6 jul. egy inasom. Lengyel Jancsi meghal. 

Rákóczi György fejedelemmel a római császár Ferdinandus XII. 
megbékéllik, néki engedi a hal vármegyéi. 

1647 esztendőben elsőbben a városnak voll bírája Vidombáki 
Szőcsi Márton uram. A szabo-czéh osztá fel ami pénze vala, nekem 
is adtak 50 forintot. A kapu mellett való közfalt rakják az idén. Die 
21 sept. az én feleségem Rósás Ersébet a Jézus kútjára megyén a 
Sárpalaki lóhoz. Die 27 sept. a piaczon, a kenyérszerben lévén, mi
rigye lészen é vagy egyéb nyavalyája? de kétfelől! fogva hozzák 
onnat elé; én is eleibe futék és úgy hozam hé a pitvarba, és ott le-
üle és az Istent segitségüí híva imádkozván. Onnat esmét hclyebb 
hoaám és lefeketém az ágyba, és mindjárt megálla a szava — töb
bet nem szollott. E csütörtök nap vala. Die 28 sept. dél nlán két 
órakor meghala, és vasárnap a földbe tőm, az ormos koporsokö 
alá nagy keserves bánattal—-kinek az úr Isten adja meg az örökké
való életet és boldogságot, szent fiáért az úr Jézus Krisztusért. 
Ámen. Éltem vele 43 esztendeig 9 holnapig. Volt együtt 9 gyer
mekünk, 4 leány, 5 fiu ily rendel: 1 Szőcsi Ismaelné — ki mos
tan é l — Ersébel. 2 János, megholt. 3 Ferencz, ki él és Kolosvárt 
lakik. 4 Anna, megholt pestisben—adtam vala zetclaki Szabóistván
nak 1623-n. 5 Boldisár, megholt. 0 Istók, megholt. 7 Borbára, meg
holt. 8 János — ki mostan él—Németországban tanuló Bécsben. 9 
Anna—ki mostan Köpeczi Miklósné, és első ura Kon ez Márton vala. 
Utoljára úgy ilélem, hogy a tizedik is volt, de abortivus volt. 
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1648 eszlendöboii volt városunk bírája Vidombáki Szöcsi Már
ton nram, és a tavaly elkezdett falt a kapu aránt és a vargák bás
tyája között elvégezték. Die 7 január, a várban bort vettek vala ki, 
s a borvető egyik vala egy foldozó varga, Török István, ki ott leé
gek és hirtelen halállal meg-hala, egyet is nem szollott—és az nap 
eltemetek. Die 21 január. Szabó István öcsém meg-bala és 23-k el
temetek, nem sokat éle a Borbély Istvántól cserélt békalyuk-házban,' 
egy gyermeke is nem mai-ada. Die 16 may Nagy Szabó Péter szom
széd megbala. Mentem volt Enyedro égettborral biában, Die 9 juny 
Koncz Márton vejem a bijjába a galamboknak enni akart vinni és le
égik ónnal; die 11 meghala, die 13 eltemetlera — marada egy üa 
Marczi. Die 11 scpt. a kádárhoz bordót vittem szekerén; szolgám 
nem volt, magam hajtottam a lovat, és a bástyának a patak felöli 
való szegeletiuél elesett aló velem—a nyerges; úgy esem az árok
ba, hogy Isten miatt hogy a nyakam ki nem törék, a balkezemet 
esztendeig nem vihettem a fejemhez, úgy megromlottam vala. Még 
sem csinálják meg a stupidus emberek az utat mind e mai napig is. 
3Iaga a Vidombáki első felesége is ugyan ott szekerestől dőlt volt 
hé n nagy ocsmány árokba , annyira, hogy dagasztó-tekenöbe vitték 
onnat haza. BIeggyógyula mindazáltal, de nem sokai éle utánna, 
hanem borért ment vala Medgyesre, ós éjjel nagy esŐ, dörgés és 
villámlás volt: egykor csak kiáltani, nyegni kezd; azt tudták, 
hogy csak a csattogástól fél s azért jajgat, egykor hát meghal, és 
halva hozák haza, 

Die 11 oct, A nagy fejedelem Rákóczi György Fejérváratt 
meghal, és legottan a fiát ifjú Káhóczi Györgyöt belyelte inaugm'álák, 
mivel már az ország azelőtt elválasztotta vala. 

Die 21 dec. Kendi Jánossalitthon mulattam volt, és részegen 
ültem volt a tűzhelyre. Azonban Koncz 3Iarczít a dajka találá oda 
hozni, és oda kórtom az ölembe a gyermeket. Egykor elé hajlottam 
a gyermekkel, és elvont a fejem hogy a tűz sütött, eléestem mind 
gyermekestül; és volt hát ott egy cseber facsart vagy áztatott ruha, 
s arra estem s ügy ütöttem a szemöldökömet beléje, hogy lesza-
kada; négy forintért gyógyitták meg, mely a 'míg élek eszembe 
jut mikor mosdom, így járék a gyermek miá — akkor így csinálék 
nagy sebhelyet magamnak. 

1649 esztendőben volt bírája a városnak Ötves Márton, ciso 
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bírósága, de ezt sem várhatta meg; megüté a gutla és ágyba esek 
nyavalyás ember. Die 7 január, szegődtem volt meg újabban is a ne-
g^'edik esztendőre is Kerekes Jánosnéval, Katával az apja anyja je 
lenlétekben, de eladám és szent János nap estin haza vivé Kere
kes János. 

Die 16 január, temették el a fejedelmet, a nagyságos Rákóczi 
Györgyöt Fejérváratt. 

Die 31 marty Koncz Mártonnét adtam Köpeczi Miklósnak. Die 
19 may haza adtam Köpeczinét az Annokot, és lön lakadalma. Az
előtt való napokban igen nagy torokfájás, hurut volt rajtam. 

Zólyomi Dávid augustusban meghal a tömíöczben. Egy gonosz
akarómat elrontá előliem — ugyniint Zólyomi Dávidot — az Isten-
Ez az esztendő telek el egyébképpen elég békességben, de énné
kem elég sok keserves búkkal volt özvegységemben. 

1650-k esztendőben városunk bírájának tették Vágási István 
Deákot; de e sem viheté végben a bíróságot, mert die 25 aug. meg
hala. A darab falat a pap háza felöli ö kezdette volt rakatni, akit 
1653-n elvégeztek. Ez jámbor és jó bíró leszen vala, ha élhet va
la. Ebben az esztendőben igen nagy drágaság lön , ügy hogy más
fél forinton járt a búzának vékája, árpadr. 50, zahdr. 30, köles flór. 1. 

A Vágási halála után Vidombáki SzÖcsi Mártonra szállá visz-
sza a bíróság. Die 30 oct. Szabó Andrásnét megkérettem, die 33 
nov. haza hoztmn Szabó Andrásnét. Die 9 oct. az egész világon 
dörgés hallaték. 

1651-k esztendőben is rajta hagyák Vidombáki Szöcsi Márto
non a bíróságot, de semmit sem épitte. Ebben is nagy drágaság va
gyon mint a tavalyi esztendőben; hanem újbúzán meg szállá az á-
ra igen kicsiddel. 

A mely dörgés hallatott vala a tavalyi esztendőben — az utó
ján emlékeztem a tavalyi 1650-k esztendőben — mivel az a dolog 
igen meszsze volt: annak a csuda dolognak a híre már erre az 1651-
dik esztendőre jött és érkezett ide, és én olyan emberrel beszél
tem a ki ott vol t— egy rabbal. Az a dörgés szinte Czipnis tájalt—• 
ínondja az a rab — hogy a tengeren volt, s így referálja az a rab 
hogy volt. „A tengerben egy nagy kÖhegy—olyan tajtékkŐböl állolt 
az a hegy—a tajtékkö pedig lyukas mint a kenyér, és az oly kön
nyű kő, hogy a vízbe nem menyen alá a lyukas volta miá: és ez a 
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kö nagy hegy egykor meggyúlt, és olyan darabonként mint GI^ 
szentegyház ezer darabra s kissebb-nagyobb darabokban & tenger
ből kivetődött, némely darab a szárazra s némely ugyan a tenger
be hatalmas dördüléssel; de esmétlen ott — a hova esett — nem 
maradt egészszen, hanem egynéhány ezer darabra szakadozott a 
dördüléssel, de Idssebbre annál mint mikor oda esett." Meg kell 
hinni, hogy nagy dördüléssel vethette ki magát az olyan nagygyá a 
tengerből. Ugyan is nem ihol vagyon letéve Cziprus szigete —úgy 
gondolom, hogy 400 mérföldre vagyon ide — mégis oly igen halla
tott ide , főképpen egy vasárnap, hogy nékem úgy látszott, mintha 
ílt a Nyárád mellell lőttek volna öreg ágynkkal; körösleg úgy lát
szott, mintha taraczk-ágyukkal s néha szakállossal is lőttek volna. 
A nagygyának a szelét is ugyan megérzette a ki künn a hegyeken 
volt. Én a Trébejhegyben hallottam vasárnap die íí oct. 1650-dik 
esztendőben. AzL mondotta az a rab nékom, hogy olt két hétig tar- ' 
lőtt, a míg az a kőhegy kihányta magát a tengerből; de ide hoz- I 
zánk csak a hallatott, mikoron szinte a súlyán volt. Azután osztán 
hogy lassúdott, azt mi nem hallottuk ide. A közel való emberekben 
sok ugyan meg halt, mikor a nagygyát vetette ki, oly nagyot dör
dült akkor. Úgy kell hinni, hogy aa agykérgét szakasztotta meg 
az olyan embernek a dördülésnek az ereje s úgy holt meg. En el
hiszem könnyen, mert hallottam ilyen meszsze is jóL 

E dolognak és csudának pedig ratióját ha ki megakarja visgál-
ni, könnyen végére mebet minden okának s mödjának, ba physioa 
szerént kezd discurálni felöllo. Azt mondja az a rab, hogy mostan 
is ott lábbog a tengerben mind az a sok tajlék-kö a víz színén, nem 
mégyen fenékre; ki esmét a szárazon hever diribben-darabban. Az 
honnat pedig kihányatott — a tenger vizéig hányta ki — azon aloU 
nem mehetett a vízbe, hanem állott, nem mehetett az oda.*) Ha 
kérded Ítéletemet rolla, én arra azt mondom: hogy salétromot te
remtett volt abba Isten a lyukas kőbe, és a gyúlt meg abban az idő
ben, és a hányta szélyel azt a kőhegyet, semmi nem egyéb annál. 
Ezt nem akarám hátra hagyni emlékezet nélküL 

Már erre az esztendőre térittem írásomat. De még az én háza-
sulásomról eralittek valamit. Die 23 nov. vo.t 1650-k esztendőben 

^) Ez utósó mondai érthetlensége valaminek kimaradását gyanittaíju. ,] 
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az én menyegzői lakadalmam. Elég becsüleltel volt minden dolog, 
hatalmas \ó borral gazdálkodtam, noha drága volt. Elég szegény 
árva aszszonyt véltem volt e l , de én Ítéltem jobbnak lenni. 

Gazdag Ferencznét elveszem vala, de hogy komámaszszony 
volt, tehát a páterek ellent tartanak benne. Azután Székely Ist-
vánnét kéretem, s az nem jőve hozzám, hanem az a Sarkö Anna, 
szegény özvegyaszszony eljőve. Adja Isten minden jóra. 

Rákóczinak") hozzák a Fridericus, Falatinatusbeli berezeg le
ányát, a Henriette aszszonyt feleségül. 

1652-k esztendőben volt városunk bírája Magocsi alias Nyírö 
Szabó Miklós mam. Kz is semmit sem épitte egyebet, hanem a te
mető-kertet meghéjaztatá. Bornak drágasága lön, úgy hogy húsz 
pénzen adták kupáját a javának őszig; de osztán elég bor lön, és le-
szálla négy pénzre s öt pénzre és hatra kupája, a búza 16 pénzre, 
köles dr. 8, árpa dr. 9, zab dr. 4 s 5 pénzre. 

1653-k esztendőben bíróvá tevék Kovács Szabó Ferenczet. 
Ez a Vágási Istvántól elkezdett falat a pap háza felöli embersége
sen júliusban elvégezleté , és a bástyának is a fundamentumát júval 
a föld színén feljül hozatá, a falt cseréppel csináltalá meg, igen 
nagy becsülettel. 

Ez az esztendő háborúságra fordnla némü-némü dolog miá, 
melyet Isten ö szent felsége fordíthat jóvá. 

Ezeket az írásokat r é g i minutá imból én Nagy Szabó Fe-
rencz, kezeimmel kezdeitein kiírni die 20 febr, 1653, én Szabó Fe-
rencz, és ma végez t em el úgy mint die 15 jnly. Ezentúl a mi il
lendő lészen, meglátom mire segit Isten ő szent felsége. G l ó 
r ia Deo. 

Márczinsbanvirághélben nagy hirtelen innen Vásárhelyről in-
dílták a mezei katonákat Molduva felé; azután haliam, hogy egyéb 
hadakat is viltenek b é , és elegendő lövő-szerszámot is , kiknek 
volt eiöitökjáró generális a nagyságos Kemény János. Mikor pe-

*;) Értetik Zsigmond, I. Rákóczi György kissebb fia. 
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dig a hadak beérkeztek volna, elöKjárdban akarlak a vajdát hogy 
házánál tapasztalják és megfogják. De résea volt a füle és elszala-
dott a IVcsztcren áltaí Ő maga egy rész javaival; de innét is tapasz
taltának heune, melyet el is nyertének a mi hadaink. 

Mikor pedig viszsza jöttének volna, ottan hamar Lupuj vajda 
kozákokat fogadott és nagy erővel viszsza jött. Ez is ügy vagyon, 
hogy a mítíjnk is viszsza tértének emberül, és vitézül ugyan ellen
keztek i s , de nem bírtak a sokasággal, hanem eljöttek nagy ká
rokkal. Akkor az ágyuk is ott benn maradtak, melynek kerekeit a 
föld népe elvagdalta vala — d e a népben is károkat tettek volt. Ez
alatt Lupnj vajda Máté vajdára indul a kozákkal; de amaz eleibe 
jővén, emberül megverte és minden lövÖ-szerszámit elnyerte, és 
beszállott országába a nyereséggel. Alábán azért egy puskalövés 
esett, de nem haláloson, mert meggyógyult—urunk ö nagysága 
küldött volt egy borbélyt bé nékie. Ez alatt itt benn parancscia u-
runk ő nagysága újabban , hogy elégedendő hadat és lövő-szerszá
mot vigyenek a vajda ellen; de a míg a/.zal beérkeztének mind Ma-
gyarországbdl s mind Erdélyből a hadak, addig Lupuj vajda Szu-
csávába feleségét béhelyheztetle éléssel és haddal is. Ezalatt a ha
dak is beérkezvén, reá szállák az aszszonyra Szucsávát, do ö ma
ga had fogadni elment volt a kozákok közé. Egykorban urunk mel
lé lengyel segítség is érkezek Szucsáva alá. A Lupuj hada is elér
kezvén, csak beszállott a sánczba a vár alá a mieink csinálta sáncz-
ba, és a várat jó szerént körül vette sánczaj. Két ezer volt száma 
a kozáknak—úgy mondották; jó falka ideig a várat oltalmazák, nagy 
károkat is teltek a mi hadunkban sokszor. Ott vésze a híres vitéz 
Német Marczi is, és egy német kapitány is az uronk hadából. Azok
ban Í9 elegen vesztenek, mert a hetmánjok i s , a nagy kozák het
man Öcscse ott veszett lövés miá a gánczban. 

Ezalatt élesek fogyton-fogyván, végtére meglassndának a 
várbéliek, és a várat Őrizni alább hagyák. Végre nagy esŐs idÖ lé
vén, nyomorogni elúnák, és a dolgot a vajdáné composilídra foga, 
és meg (ön a transactio és elbocsáfctá a hadakat a vár aloU. Azután 
Kemény János bemenvén a vajdánéhoz, a mit végeztek exequálta 
is mindenben. A vajdáné oda ment, a hova a végzés szerént bo
csátlak — kincsében is hagytak nálla valami részt. 

E tájban Gergicze üj vajda beülvén székibe, nagy készséggel 
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azonban török császártól botol, zászlót hoztanak néki nagy summa 
arany fizetés által Azután a vajdáné egy falujába levoná magát az 
országban, hogy ott teleljen. Lupuj vajda pedig a tatár Chám szár
nya alá sugorodék az oltalomért, és most is ott vagyon. 

A causa belli mi légyen, én azt nem eléggé tudhatom mert 
azelőtt urunkkal ég az országgal láttam hogy elég barátsáo-oson el
lenek. Azt hirdették felülié, hogy a budai vezérrel, sŐt a portával 
is tractált volna azon, hogy az erdélyi fejedelemséget ha ő elvehe
ti, engedje meg a porta, és a fiának a havasalföldi vajdaságot, ügy, 
hogy mind a három ország légyen övé. Mit ígért legyen a portának? 
én azt nem tudom, nem hallottam arról semmit is. Némelyek ezt a 
practicát német császárra és magyarországi urakra is mondják és hi
tetik; de én nem tudom igaz é, nem é? Hidjc a ki mint akarja 
elég, hogyftz a nyár nagy sok félelemben s népeknek veszedelmé
vel telek el,i az országnak nagy kárával. Immár mi légzen a jöven
dőbeli dolog,'; Isten tudja. Az hópénzes hadak azon télen Erdélyben 
quártélyozának nagy vlszszafordultsággal, melyben nékem is ju
tott vala egy Gilyén nevű kapitány a házamhoz. 

1654-k ei^ztendöben városunk bírája volt Vidombáki Szocsi 
Márton uram. Étéinek az utolsó része igen nagy hóval és hideggel 
telek eL Ebben íí̂  esztendőben az A p p r o b a t a Cons t i t u í i o i t az 
ország kibocsáttá nyomtatva , hogy ahoz tartsa magát az orszáo-. 

Öreg aszszolfyunk, a decedált boldog emlékezetű Rákóczi 
tíyőrgy fejedelem ^clictája, a fiához látogatni Erdélybe bejöve, és 
Fogarasba hozzája fe méné , és ott comraorálván jó falka ideig, die 
1 mayitt által mén^ Örményesre. És oda hozzája és urunkhoz Ma
gyarországról köv^ségben érkezének követek ugyan számoson. 
Azok pedig mind iijjtábblan nagyságos urak és nagyrendü papok 
voltak, és ott öreg aizszonyunkkal s urunkkal holmi dolgokról trac-
táltak és végeztek, UjelybŐl most semmit nem tudhatunk. 

A kövelek ezelAvoltak: 1. Barkóczi László, 2. Zclepeczi*) 
^yt*rgy a canccllariuL 3. Homonnai György, 4. Baltyáni Ádám. 
De némelyek ezekbenifiem követségben, hanem annak alkalmalos-
ságával, ország és urjnk látni és vélle esmerkedni g barátságot 
szerezni jöttek volt a követekkel; kiket urunk nagy becsüleltel fo-

*3 Szelepcsényi. 
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gadván, nagy sok gazdag fejedelmi ajándék okkal meg is ajándékoza-
Mit tractáltanak és condudáltának légyen pedig, most senki azt 
nem ludja. 

Havasalföldi Máté vajda raegíiala ezen tavaszon, ós más vajVi 
dát tevének császár akaratjábél: egy szolgáját — a ki Sorbán Rá-
duly vajda fia volt, a ki megverte vala Brassónál Bátliori Gábort —• 
tévé önnön maga Máté vajda helyette vajdává. Azután harmad nap
ra megholt, hogy azt vajdává telte. A vajdának neve Sorbán Kosz-̂  
tándin, mostan az uralkodik Máté vajda helyett. Erössen meghagy
ta Máté vajda Kosztándinnak, hogy az erdélyi fejedelemtől soha, 
é lne szakadjon, a mint ő mindenekben azt mielje. 

Ez a jelen való esztendő Isten segedelméből elvégeztetek nagy 
csendességben, A btíza és a bor is félrés/.int terme, de méjf-is tűr
hető ára lűn. Semmi emlékezetre és dicséretre méltó dolgot nem é-
pittének sem váron, sem egyebütt a nagy maga java fceresése miá 
a jámbor tisztek. A sok eső miá szent Márton nap után vete sok em
ber az idén. / 

1655-k esztendőben tevék esmég bh-óvá kiskarácson napján 
Kovács Ferencz uramot ő kigychnct, kinek adjon Isfen erÖt hazánk
nak szolgalatjára és igazgatásóra. — Ámen. / 

Az oda fel való állapot csendességben volt egész júliusig. Ha
nem tavaszszal kezde a gyűlés alatt hallatni, hogy Havasailöldében 
valami széjmények*) gyülekeznek, és a vajda alí^ratja ellen viselik 
magokat ugyan felesen. Végre egy napon, miíor a vajda a tem
plomból kijöne, felrohanván, sok boérokat feleségestől és gyer
mekestől levágnak nagy rettenetes furorral, é̂  mindeneket felpré
dálják; a vajdát meghagyák, mely miá gyan^ág volt a vajdához^] 
a dologban—az is részes vala abban ÍI patratuifihan. Némely boérok 
és a Secretarius Brassóba mindazáltal kiszállnak és urunkhoz JÖ-JI 
nek, és urunk oltalmába és kegyelmibe ves^i őket. És arról kezd 
tractálni és tanácskozni: hogy mi lészen cbbil a rósz dologból, és 
mint kell opprimálni? Melyet a portának ö /lagysága hírré adván, 
ügy nyula fegyverrel a dologhoz. Ezenközbín onnét pünköst-tájban 
kövelek jövének a szcjményektők A kiktőliirunk ö nagysága a dol-

*) a szél&eii riíczok hííjdaiikori eluevfzése. / 
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got jól megértvén miben álljon: felkötvén fegyverét, személy sze
rént reájok indula diebus juny, és bátorsággal reájok méné; de a 
követeket el nem bocsátotta, hanem megtartóztatá és várakba töm-
löczbe küldözé őket. Ezalatt pedig hadait elkészítvén, személy sze
rént megindula die 28 juny, A havasalföldi vajda pedig széjmények-
kel volt; de kedve ellen kellelt úgy lenni, mert a széjmények vaj
dája parancsolt néki i s , és ott ült a hol amaz akarta kedve 
ellen is. 

Mikor urunk a havason hadaival állal ment volna a széjmények 
felé, egykorban meg akarván szállani, már az urunk sátorát is fel
vonták volt: a sákmányra kiment katonák eszekbe vélték, hogy 
minden lÖvö-szerszámmal és elrendelt seregével j ő , hogy az urunk 
hadát leszállásában üsse meg. De urunk azt eszébe vévén, hamar
sággal lóra ülvén, valami részét hadainak seregbe rendelé, és re
ája mégyen bátorsággal és az ellenséget futóba ejti, a lövÖ-szer-
számot elnyeri — melyet mind ki sem lőhetett az ellenség, melyet 
osztán seíétülésig vágtak és kergettek. Másod napon is utánna vol
tának kit hol értek a dunáig. így veró meg Isten azt a fertelmes el
lenséget. Ez a dolog elvégződvén, urunk országába haza szállá, 
népében majd semmi kár nem lett. A lövő-szerszámát az ellenség
nek kihozatá onnat, hogy többször ide reá arczal ne fordilliassák. 
A vajda, umnk előtt mindenben magát salválván és a suspicióból ex-
purgálván, ö nagyságától helyben hagyatik sub conditionibus bo-
nis; és elégedendő praesidium hagyalik mellelte, mely most is ott 
vagyon. Kosztándin vajdának h ív ják—ügy tudom, hogy Mihály 
vajdának, a ki Bálhori András Oárdinalist Szebennél lő99-k esz
tendőben megverte vala—annak unokája lészen a Kosztándin vajda. 
Ennek a rút támadásnak én semmi bizonyos nagy fundamentumát 
nem hallom egyebet, hanem mondják köz hírrel, hogy német pra-
ctica lett volna: de nem hallottam nagy emberektől, sem oly bizo
nyoson, hanem azt láttam, hogy a szó magát megszoUtatja. A lovö-
szerszára harmincz három volt apróstól, melyet urunk töllök el
nyert s kihozatott magával Erdélybe. 

Urunk ö nagysága onnat haza szállván hadaival. Istennek a 
győzedelemért nagy hálákat ada , egy bizonyos napot rendelvén ar
ra, hogy országszerte minden rend a templomba felgyűljön kétszer, 
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és legyen praedicaEio és hálaadás az Úrnak minden jóvoUáórt, hogy^ 
a rút veszedelmet jóvollúból elfordította roUunk. Gondold meg mint 
bánt volna ez országgal ez nndok nép, ka Isten ökeE meg nem za
bolázta volna kegyelmességéböl. Az urunk badának a dézmája sení j 
volt ott, banem imitt-amott a megszállásra el Volt széledve, mikor;'] 
Isten kevesek által erejét és segítségét hozzánk megmutatta. AldotJ 
az Urnák neve érette. 

Országunkban ez esztendőben csendesség Ion, de Lengyeloi 
szagot a svéczia elfoglalá, királya elftita ég Németországra men
vén , a lengyel koronát elvivé. De afelöll a svéczia minden váro-^; 
sit és'királyszékit elfoglalá, és országszerte mit töltött el mindéit^ 
rendeken, de főképpen a papi és szerzetes renden, gondolható. Mii' 
lészen immár, azt csak az Isten tudja. 

5 apr. szombat nap Koíosvár megége tornyával, szentegy
házával egyetemben; az Óvár és onnat felöli vagy két ulcza mara
dott meg. Egy bitván fazakasí, kinek házánál indult az égés, és 
egy hitván deákot megfogván, igen gyenge bizonyságokra meg-
égelének érette. Ez esztendőn Kovács Ferencz scmmil nem épittCy 
hanem egy taraczkot vön 25 forint híján ötszáz forinton Apafi. 
Györgynétöl—ezt jól tévé. Ilallatik most, hogy nagy döghalál 
vagyon Magyarországban, és azt ide várjuk; a mely ide hozzánk 
nem jőve el — ha úgy voít é vagy nem? bizonytalan. Laus Deo. 

165G-k esztendőben városunk bírójává tették VJdombáki SzÖ-
csi Márton uramat a becsületes tanács uraímók. Ez esztendőn az 
innetsŐ hidat a Maroson mogcsínálák jól. 

Die 2 may Köpeczi Miklósné leányom, Anna aszszony ment 
Szabó Andráshoz, az urunk 6 nagysága mezei hadának egyik főhad
nagyához a Jármi Miklós kapitánysága alatt. A lakadalom lett meg 
2 may kedden, több nap nem; mely lakadalomba sem fiamat Fe-
renczel, sem az én feleségemet el nem hívták vala az emberség miatt, 

A pap háza előtt való bástyához—^kit Kovács Ferencz hírósá
gában kezdett vala 1653-k esztendőben -— esmét hozzá fogának i-
migy-amdgy; de város tégláját Balog László uram elkéré, kit mi 
nagy munkával a várba felhordottunk és elraktunk vala. 

Lengyelország pusztittaük a svócziától, muszkátöl, tatártól 
és kozáktól. Ez esztendőben a búza vékája járt a szépinek májusban 

die 8 otvennyolcz pénzen a piaczon, a körül való bor járl dr. 6, a 
bogácsi dr. 8. 

Debreczenhen ezer ház elége húsvét előtt. 
Májusban és Juninsban ö nagyságához lengyel, svéczia és ko

zák követek igen solemnis legatioval jöttek, és egész karácsonig 
continuáltatik a sok kövelek járása; a mely úgy látszik, hogy ö 
nagysága lengyel királyságra való hivatalában fogott lenni. 

Ebben az 1656-k esztendő eltelék. De a badilevél kijött vala, 
és mindenek készülnek, hogy a hova ö nagysága parancsolja, indul
hassanak. Jóllehet hogy rebesgették, hogy urunkat Lengyelország
ra hívják királyságra, de azt senki nyilván nem tudta. És evei az 
esztendő Isten akaratjából eltelék. 

1657-dik esztendőben bíróvá tevék Kovácsi Ferencz nramat, 
kinek engedjen Isten békével szegény hazánk előmenetelére eltül-
lenijó egésségben boldogságot. 

1657. Az újesztendöre kelve , nmnk minden hadait hirtelen 
megindittá. És Móramarosba érkezvén, semmit nem múlatván, ha
nem maga az hadaknál elébb általmcne Lengyelországba, ég onnat 
két nagy fejér aranyos zászlót hozván néki a kövelek, salutálják ö 
nagyságát. A két zászlón két igen szép sententia volt írva aranynyal. 
Ez volt circa 2-m diem january. Most abban vagyon a dolog. Ez
után mikor minden hadaival urunk a havason általment volna nagy 
kárral s fáradsággal, senki eleibe nem is álla. A kozák is ottan ha^ 
mar melléje érkezek—harmincz ezerén—a hetmánnal; azonképpen a 
svécziai király is hadaival elérkezik, mind pedig a saxoniai hadak a 
herczegekkei együtt eljővén, megegyezének. Azok is amely len
gyelek a követségben urunkhoz járának, részszerént jövének ugyan 
melléje, de nagyobb része félfelé állának előtte, melyen vjunk igen 
búsula. Ezen közben a hadak •— főképpen a kozákok nagy pusztit-
tast tőnek rajtok; várakot, városokat megvőnek, felgyújtanak s 
népét nagy kegyetlenséggel levágják vala, még a gyermekeket és 
aszszonynépet is felprédálák. 

Urunli, a nyár elérkezvén, a király otán indula hadaival Dancz 
ka felé és Lithvániára; de a lengyel király Kazimirus harczot so 
hol nem ada nékiek, hanem béálla Danczkáha. 

Urunk Lithvániában egy várat megvon. A Gaudi német kapi-
. 1 1 
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tányt benno hagyván, hadaival onuat aláíndula nagy pusztítással-^^ 
sok templomok pusztittatának el és udvarházak felprédáitattak. ( 

Do a míg ezek a dolgok oda fel lesznek, itt alatt a magyarralj 
a svéczia Krakkóba lőnek — mert azt megadták vala még jó elem* 
•— és abban is nagy romlást tőnek a benn való hadak, főképpen az-̂  
után, hogy urunk belöUe Lithvánia felé méné. , 

Ezenközben árpasendülés-tájatt egy lengyel marsai Lubo-j 
inirszky egynéhány ez ered-magával Munkácsnál bétite, és sok né
pet levága, ögete és prédála egész Szakmarig a németekkel, és azÉ 
ugyan valóban meglékozlá és levágá a híd tájait. Öregaszszonyunbá 
is csak alig szalada Munkácsba; a beregszásziakat is derekasait 
személyválogatás nélkül levágák. A beregszászi íerciplomban e z M 
az írást hagyák a falra felírva: „Vicém p r o v i ce r edd id i tibr: 
A m i c e ! " És békével állal mene a havason a sok prédával. 

Itt a bán Barcsai Ákos g^'űjte ugyan valami hadat öszsze nagy-
későre. Sőt maga is egykor Tordáról ijedtében futamló-felett Yeti, 
vala, melylyel Isten mondhatja micsoda nagy rémülést tett vala min-'fl 
den varosokon és várakban, annyira, hogy egymást tapodták Iffi 
az emberek a várakba való futásban egynéhány úttal. Ezt valami 
későre megértvén urunk Lengyelországban, gondolhatod micsoda 
búsult és bódult elmével lehetett. És ugyan alá is fordult onnat fel-
jül hadával, de az éhség szorongatta Őket erősscn, s a mellett a ^ 
félelem is. Mert addig ide alá is hadak gyűltek vala öszsze a Mar-
sallus hada mellé. Ezalatt pedig napról napra kevesedik vala az u-
mnk hada, és az éhség míá szorongattatik vala. 

Egykorban a svécziának a nagyobb része haza mene a szám
talan prédával, Krakkóban praesidiumot hagyván. A kozákok is ha
zafelé készülnek vala, és a magyarral elkisérteté magát a Semlygif 
hídjáíg. És ott mikor által mentek volna, az utója a kozákoknak a " 
hidat elhányta, hogy tovább ne mehessen vélle az urunk kísérő ha
da; de először a kozák sokat is megfoszla és prédála a magyarok
ban , míg eszekbe vevék magokat. így válék el akkor a magyar 
kozák barátságtól, melyen minden tanulhat. 

Ezalatt kicsendüle a híre, hogy lengyel király a török csá
szártól nagy segítséget nyert számtalan adományával; hasonlókép
pen német császártól is nagy erÖt kért , kik el is érkeztek voltaa 
ország szélibe. De a Margallus is megtöbbítvén az elébbi hadát, u-
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runkal szembe Ion, és először kezét fogván urunknak, monda 
Harsallus urunknak: „No sógor! mint tetszik a kozák barátság?" 
Végre az öve mellé vetvén urunknak a kezét marsai, monda: „Mos
tan kezemben volnál hiszem sógor, do ám járjon! mert a kölcsönt 
jórészint megadtam; mert bementem vala a jószágodra, és úgy 
bántam én is vele, mint ti bántatok itt velünk.'' Ezenközben agyar-
kodva megrázta valamennyire urunkat marsai az övénél fogva, vég
re megcsendesülvén,mond a marsai: „Neveszsz én miattam, ha
nem lássad mostan hamar, ha valamit végezsz 6 velünk vagy nem? 
Mert a tatár útban vagyon, és ezen két nap itt dobban, mely ellen 
lássad mint óhatd magadat és hadadat! Ez a tanács ~ lássad ha a 
kívánságnak engedsz, condilionkat értsed, melyek ezek és ezek, 
úgymint: „ha engedsz, adj reversálist roUa és esküdjél meg, és 
im mi elkísértetünk a határig s menj el; mert nem bíztatunk hogy 
megühassunk. A táborod pedig ha itt marad is, mehess magad e l , 
és viselj gondot országodra, ha elmehetsz békével." 

Ezt megértvén a fejedelem, mindenben valamint akartak, en
gedni kellett; mert azt egy óráig is nem halaszthatta, hanem vég
hez kellett menni mindennek, valamit akart a lengyel. És a dolog így 
véghez menvén, a kísérőket elé rendelvén, á maga cselédível és 
egynéhány fő urakkal s úri emberekkel útra indula urunk haza felé. 
így lön Rákóczi György hazaindulása hírtelen. 

A hadának pedig nagy része azelőtt egynéhány nappal, főkép
pen a székelyekben mintegy hét ezernyin, ugyan urunk akaratja el
len — kiket mind mások által, mind pedig személye szerént közik-
be menvén, marasztotta csak eg^^néhány napig, és azután egy
szersmind jobb lészen índulniok haza felé; de azok semmiképpen 
nem engedének urunknak, hanem útra índulánakMolduva felé. Mely 
hazamenÖket —fellázzadván amolduvaíak, reá lámadának és ab
ban kevés jőve ki — azokat levágák, megdúlák és foszták, és 
csak számos jöhete hír mondani haza. így járának azok is szegények. 
A híre az, hogy urunk írt volna a molduvai vajdának, hogy támad
jon reájok a föld népe és egyéb is minden a kitől lehet, és vág
ják le őket. Melyet bizonyoson nem tud senki, de azt hirdetek fe
lőlié, így vészének ott is a szegény magyarok. Abban csak számo
son jövének szegényekben haza, a ki elszalada mezítelen. 

Ez a szomorú hír csak alig múlék el: legoilan az úrnak haza-
- 1 1 
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jövetelí híre újula, hogy kijöU Tolna haliam kezduk. De itt is nagy 
tá r ra l ; mert azon kísérők nagy sok javait, ugy mint terhes j(í lo
vait ragadozták cl ö maga szemeláttára mellőle, melyért nem sokai 
búsula, látván, hogy nem gondolnak véUe. Mert mikor mondották, 
hogy: kegyelmes uram! úa elvevék ezt s ezt a vezetéket kezem
ből" — arra csak azt felelte, hogy; ,,j<il vagyunk vélle." Urunk 5 
nagysága azért ilyen nagy szerencsétlenséggel és romlással nagy 
szomorúan haza jővén, anuyával és feleségével szembe lön. Gon
dolni való dolog, mint volt ott a dolog akkor. 

Esmél ez is meglévén, Kemény János uramat ö nagyságát^ 
mivel a hadak elÖtt azért ugyan ott benn hagyta volt ő nagysága: 
„hogy lássák, tartsák az időhöz magokat és az alkalmatossághoz." 
De bizony a reménység igen megcsala bennünket, mert scmmí ál
lapotban nem voltak jő állapottal. Mert a lövő szerszámnak i3 az 
Öregít még régen elhagyták volt, mert nem volt minek vonni. Azt 
kell hinni, hogy lalám mivel a kenyér igen szűk volt megették a 
vonő-marhát, — ügy ilélem cgak — mert az éretlen gyümölcsöt is 
megették, ügy hallottuk. így azért az ágyukat a földbe ásták, és el
hagyták volt. Hanem egynéhány taraczkot hoztak cl a veszedelmes 
sánczhelyre — mely most a kámnál vagyon; de annak is nem voll 
pora, golyóbissá, sőt ha mi gyalog volt i s , annak is nem volt az 
mi kellett volna, ugy mint: élése, pora, golyóbissá, kanótja és 
egyéb eszköze, a mi kellett volna. 

No mindazonáltal egy lö mellett sánczot vetnek vaía, valami 
roszszat; és hallván a talár jövcsit, csatát bocsát elejékbe Kemény 
János m*am, és egynéhány titlal megüzték ugyan a talár elölljárö-
ját. De a z — ú g y hiszem hogy meg voit hagyva a kámtól, hogy 
"^gy tegyenek; végre a dereka is elérkeaék a tatárnak, és táborba 
szállnak jó közföld hozzájok. 

Mikor megszállott volna a tatár, legottan a sánczot lövöldözni 
kezdi és kerengeni. De mivel módjok a magok oltalmazásában nem 
vala , egynéhány litlal ugyan resisláltak, de elvégtére a török és 
tatár álnokságot gondolnak, és hogy már elhagyák Őket ha űzetnek. 
Két úttal egy-egy tallért kértek töllek. A sánczbeliek azt hamar fel
szedek és oda adták. Do abban csak álnokság volt. Mert azalatt egy 
török hassa által a tatár kám hitre a generálist. Kemény János n-
ram ö nagyságát kihívatta a sánczbő]. De az is , mint a többi, mind 
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veszedelmünkre gondolt magok hasznára valö álnok hamis okosság 
volt. Mert mihelyt kicsalhatták onnat a generálist, Kemény Jánost, 
úgy vagyon, hogy eíőször a káramai szembe lőtt ugyan, de ezalatt 
el volt töllök rendelve, hogy a sánczot megostromolják derekasan. 
És mikor immár kijött volna a tatártól Kemény János uram, csak 
hallani kezdi, hogy ropognak a puskák, de azonban látni kezdé; 
bát a sánczbélieket ostromolják. Azután 400 széjmény gyalog pus
kás elárulván a magyart, kijö a tatárokhoz a sánczbtíl, ós a tatár 
annak a nyomán ment bé reájok a sánczba , másfelöll a td fololl gá
zolt reájok. Végre egyebet is semmit nem emberkedbctók a számta
lan sokaság nyilai ellen — mert annyi nyilat lőtt reájok a nagyso-
kaságu tatár, hogy a napfényt s az eget elfogia mint a felhő. Vég
tére ugyan kiáltották, hogy adják meg magokat, ne veszszenek 
mind el a lövés mió. Osztán ugyan futottak a tatárra, kluyújt-
ván kezeket, hogy kösse meg őket; félvén, hogy meglövöldözi 
mág tatár. 

Kemény János uramat pedig ugyan azok, kik Idsórik vala visz-
sza a sánczba — elvévén fegyverét töUe — a tatár kámhoz viszik 
rabságra; köntössét meghagyták rajta -— tettek annyi hecpületet ö 
nagyságának.De máig is még oda vagyon, hogy ezt írom die 8-a 
apr, 1658. És még mint lószen dolga, csak egyedül az Isten ö 
szent felsége tudhalja. Saczczolt meg ugyan száz ezer tallérba; de 
mint viszik b é , tudja csak az Isten ő felsége. 

Mikor a rabokat immár elvégezte volna kötözni az ellenség, 
a hintókba a kiket akartak és szerettek, a kám e viteti a lövő-szer
számmal együtt. Hazafelé indítják a latárok a tábort nagy hal
latlan nyereséggel együtt. A puskákat és egyebet rakást rak
nak, s felgyújtják és elegetek. Ez a siraloias és gyalázatos rom
lás akkor így mene véghez, a magyar nemzetnek öroUkévaló gya
láz aljára. 

Urunk pedig otthon megnyugován egy kicsiül, Szamos-Üj-
várrajöve, és ott gyűlést liírdete a nyomorult, sii'almas és romiolt 
országnak. Mely gyűlésnek exilussa nem lön semmi haszonra, ha
nem csak azt visgálták: ki voltindittója a Lengyelországba való me
netelnek és Molduvába való székelyek levágásának? Melyet urunk
ra vetni akarván, urunk esmét magáről elveti vala. Ez alatt a sok 
siránkozó aszszonynépek nagyhálran urunkra kiáltottak az urok rab-
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gágáéft. De mind egak hiába lön — semmit azon orunk nem ada. 
Azért ofl az ország- Rhédeit fejedelemmé választá. 

Esmét hamar Fejérváratt gyűlés lön, és oda török követi jővén, 
császár levelét is hoxá, hogy az ország Rákóczi helyett más feje
delmet válaszszon. És az ország Rhédei Ferencz ö nagyságát vá-
lasztá fejedelemnek esmét, és aval elbomlék a gyűlés. Melyet meg-
írának a portának. Rákóczi pedig oda a gyűlésbe nem is ment vala, 
hanem Szamos-Újvárban magának lőn egy darabig, és pihenést vön 
s nyúgovék. Ugyan azt is itílték az emberek, bogy lalám ugyan 
lehagyá a fejedelemséget az üjvári gyűlés után. 

A fejérvári gyűlés után az új fejedelem pecsétet csináltatván, 
postái járni kezdenek szélyel és parancsolni, és gyalogot s lovast 
gyűjteni az országban. Ezenközben Rákóczi nrunk is más értelmet 
vön; és hadat kezde gyűjteni és Görgénybe jőve, és egyideig ott 
lakók. A katonái ide szállának reánk Vásárhelyre, és rajtunk tőnek 
nagy romlást mindenképpen, úgymint; szülőnket, kertünket, saé-
nánkat s mindenünket pusztitták, és szídalmazának, fenyegeténefc 
bennünket. És így két fejedelem vala az országban, és mind a keltő 
hadat gyűjt vala és levele Jár vala és parancsol vala. 

Rákóczi fejedelem pedig feljött vala Görgény várába, és ott 
lön karácson-tájig. Egykor onnat méné Gyaluba, és a katonáit Vá
sárhelyről s egyebünnet is oda quartélyozlatá és olt lőnek, és igen 
nagy hidegek járának. Ménének pedig el die 7-a január. Akkorra 
urunk jövő Monostorra, és oda amikevés németje vala és egyéb 
hadai, mind oda gyűjté. 

Rhédei fejedelem is ad diem 8 január. 1658-k esztendőre kelve 
Medgyesre az országnak gyűlést hírdete esmét, és az ország oda 
gyüle igen nagy hidegben. És mikoron minden rendek oda gyűltek 
volna, holmi dolgok végett Rákóczihoz egynéhány űttal követeket 
külde Medgyesröl az ország, de semmiben Rákóczi nem annuála; 
hanem csak azt izené: „hogy a fejedelemséget nem engedi senki
nek , mert a töröknek ö kedvét akarja keresni, és az országot iS 
meg akarja oltalmazni, és vére kiontásával is megoltalmazza, Jenőt 
is a töröknek nem adja." 

De ezenközben az ország Rbédei Ferenczet a fejedelemségre 
megakará esketni, Rhédei pedig halogatja vala. Az ország esmét 
Rákóczihoz követeket küldött vala, kérvén azon, bogy legyen el a 
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fejedelemség nélkül, mert a török császár nem akarja engedni. De 
teljességgel megátalkodék az elébbi szavában, sőt menten hivatá 
hadait, a mi kevés vala, ésMedgyes alá méné éjjel-nappal, és a 
várost környülvevé az Ö népével, és az ország népét mindenestől 
belérekeszté. Ezt látván az ország, mindjárást minden dolgokat csak 
félbehagyák, és Rákóczi ellen senki fegyvert nem foga, hanem 
bébocsátták. Ez a dolog lön 8 január. 1658-k esztendőben. Egyné
hány szolgáinak szállására rohanának a Rhédei fejedelemnek a Rá
kóczi katonái, és lovait s mind arannyal —• a mije volt *) 
hagyták csak egy ingben lábravalóban; és így ezt látván Rhédei fe
jedelem, kiméne Medgycsböl. 

Rákóczi benn maradván, az országot melléje hajtá. Minden
felé követeket külde, és onnat Fejérvárra méné és békével a szék
be üle. Onnat a császárhoz és bassákboz követeket küldözc, és ha
dat kezde gyűjteni. 

Szomorú memóriáié főképpen nékem M.-Vásárhelyt lakó Öreg-
bik Szabó Ferencznek bizonyos okokra nézve, melyeket ezután 
megérthetsz írásomból szép rendel, ha elolvasod, 

1658-ban die 24 aug. szent Bertalan napján szombaton délután 
az én csűrös kertemet, veteményes és szilvás kérteimet nagy zé-
lussal a vásárhelyi tanács és polgárok elhányák, levágák, mind 
termőfáival együtt, csűrével mind egy szálfáig; holott oly termett 
VoU a gyümölcs benne mint a komló. Oka annak az lön, hogy a 
pogányság a Bodzán immár általjővén, Bodza várában benne vala, 
és a tábora a Barczán fekszik vala. 

És 23-k aug. jöve hirtelen az uraknak az a hlr, hogy a Rikán 
immár általjöttek és Daróczot elégették. Gyűlést tettek vala pedig 
ez urakban némelyek a vármegyékkel és marosszékiekkel együtt. 
Házamhoz a felházba gyűltek vala valami tractára: hogy mitkellesséfc 
cselekedni ? De semmiben múlék, és híjában lön a tractájok; mert a hír 
érkezvén, felrezzenének és tétova eloszlanak. És mi is hírt lóvénk 
három taraczkal hármat. Az nrak közül ezekvalának: Haller Gábor, 
Kemény Simon, Toldalagi Mihály, Haller János és többen sokan, 

Dio 34-k lágyula a hír valamit; hallók hogy, a kik Kaczál elé
gették, viszszamentek a Rikán, és a táborra mentek a prédával. 

L *) e mondai vége nincs meg. 
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Die 27-lí hallók azt, hogy a molduvai vajda is kiérkezeti a 
Barczára—nagy égetéssel égeti, rontja a kastélyokat, szablyára 
hányatja a népet mind. Már mi lészen, csak Isten tudja. Ilyefalvátjj 
megvette és ötezer lelket veszte benne eL 

Tartozzál Maros-Vásárhely! Egy hétre die 38 aug. hal
lok, hogy egyik vajda Osík felöU akar kíjöni reánk. És elment a m4* '• 
sik égetve, prédálva Fogarasnál a havas felé Sebes alá. Ezen na- j 
pon lön a város népének elsÖ lovas mustrája — háromszáz lovas, 
melyet meg fogunk bánni. 

39-k aug. szent János fejevétele napján esmét futamodás lon^ 
jőve hírül: hogy Balavásáránál az ellenség—és éget—öl — S vág.̂  
Jézu9, légy velünk! 

ENYEDI PÁL ÉNEKÉBŐL 

AZ ERDÉLYI VESZEDELMEKRŐL. 

liiU-



íY 1Í[*J» 

E L Ó I S M E R T E T É S . 

Erdély történeteinek a múlt század nlolsó felében legszeren
csésebb buvárltíja, a történeti múza fölkentje, halhatlan nevű Ben-
kőnk.,Magyar n y e l v e n l é v ő e r d é l y i h i s tór ia i k é z í r a t o k " ezí-
mü becses irodalmi hagyományában — mely korunkban a „HoQ és 
Külföld" 1842 másodfélévi 46 sz.-ban, azután az „Új Magyar ffln-
zenm" 1853 évi májusi füzetében lelt közzé—Erdély nevezetesb 
történet-, krónika- és naplöíróit, magyar szerkesztvényü mü
veik-, emlékirataik- sot kisebb fonlosságu följegyzéseiknek is czí-
me, keletkezési idökora és tartalma kijelölésével, ismertetöleg s 
itt-ott birálélag elősorolván: első helyre idösorozati tekintetből Mi-
k ö F e r e n c z 1594—161o-ig terjedő s avatott kezek által sajtó alá 
fég elkészített, e sorok napfényre jövéseig tán közforgalomnak is 
átadandott t ö r l é n e t í r a t á t állítja, smindjárt amásodik helyen em
líti E n y e d i P á l é n e k é t , igy írván felöle. 

„Enyedi Pál — kinek életéről, lakő-helyéröl és állapotjáról 
igen keveset tudok—ír t ; „ É n e k e t az e r d é l y i v e s z e d e l m e k -
fol." Nem ének pedig az valósággal, hanem mint régen Rogerius 
nCarmen M i s e r a b i l e " név alatt írta le az akkori*) siralmas álla-

*í IV. Béla korabeli. 
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pótokat: úgy Enyedi is a mit siralomnak nevezhetett volna, aku 
é n e k n e k t.i. mintegy s í r a loméneknek í rn i . Leírt híven és mindi 
czifrázás nélkül sok szomorú dolgokat, melyek Erdélyen álíalmei 
lek a 16-k idöszázadnak végén és a 17-nek elején. És így a mely 
döszakaszt Mikó írásba foglalt, ö is annak bizonyos részét ha^j_ , 
emlékezetre, ilyen különköztetések alatt: E l ső romlása ErdélyJI 
n e k , másod ik r o m l á s a E r d é l y n e k sal. Honnan és mikor ke; 
dett ez a história kiterjedni? hol találtatnék fel az eredeti írás? 
hol lehet legigazábban*) leírva? semmiképpen ki nem tanulhattál 
Szebben lenni pedig sehol nem láttam, mint mélEtís. gr, galanth, 
E s a t e r h ^ z i Nep. János kormánysz.***) tanács úr sok drága kéj 
iratos gyűjteményei között,. . . Vagyon reménységem, hagynák 
is jél leírva találtatik Melyhezképest az eredeti írás nélkül 
kívánok bátor lenni e munkának világra bocsátásában és haszní 
Jegyzésekkel való világositásában." 

E szerintEnyediFáit az e r d é l y i m a g y a r t ö r t é n e t í r ó . 
•—scriptorok—• közé sorozza, é n e k é t k i a d á s r a mélténa: 
vallja maga Benkö. Pedig az ö szavára—- ha eskünni nem is —hall 
gatni mellözhetlen tiszte annak, ki történetírodalmunknak sok ht 
lyütl még vajmi parlag mezején sikeresen dolgozni s hazánk md( 
századokbeli eseményeinek sötétes tévegeiben elútasodni s más 
kat is ütasitni óhajt. 

E nézet szem elÖtt tartásával én, Benkönek az Enyedi P á l -
nekél illető tájékozó szavait követve, mindenekelőtt a gr. Esztei 
házi-féle másolatot látám szükségesnek megkeríteni; miben gr. Esi-
terházi László barátomnak — a néhai gr. Eszterházi N. János egyiíij-
örökösének — szíves közlékenysége által szerencsés is valék. BkrW 
tam ezen kivül közelebbről elhunytgr. Kemény Józseftől is egy pél" 
dányt; .valamint a k. fejérvári Balthyáni-könyvtárbelinek is — 
hol Enyedi Pál éneke fcétfélekép is megvan — a gr. Keményétöfc,, 
eltérő variánsait. A gr. Keményé l ö lapra terjed ívrét-alakban, éi 
—mint lapszámai mutatják—egykor valamely nagyobb gyűjteménye 
hez tartozott. A Batthány-példányok egyike teljesen külön egészet) 
másika szintügy mint az Eszterházi-féle számos egyéb adatokkal kap-* ' 
csolatban egy terjedelmes kötetet képez. 

*J az eredetivel legcgyezöbben. '^J erdélyi. 

173 

Az Eszlerházi-példányívrét-alakukönyvrszépen, olvashatdlag 
fl még a múlt században van írva , kemény kölésü; aranyos nyomatú 
garkczíme: Enyedi Pál Énekei; belől a czímlapon: Enyedi Pal énekei az 
erdélyi veszedelmekről— kelési idő és hely kijclológe nélkül. A kez-
dö-lap czíme, az előbbiektől eltérölej?, egészen mást. i. „ E n y e d i P á l 
é n e k é b ő l az e r d é l y i v e s z e d e l m e k r ő l 1598." Hogy függ
nek öszsze c különbözések? Kiadta e könyvnek ez elnevezést? a 
dolog természetéből kitalálható — adatok nyomán máig nem. 

Ezután következik maga az úgynevezett É n e k — sajáto
sabban s z ó l v a — s i r a l m a s e l b e s z é l é s e k , miknek tárgyát — 
mint BenkŐ ís mondja — az 1598—1604-ig terjedő szintoly sze
rencsétlen mint viharos időszak alatt Erdélyben lefolyt, olykor való
ban a borzadásig meglepő dolgok leírása teszi— 30 lapra terjedöleg. 
A bevezetés után mindjárt - ^ Mihály vajda Erdélyre rontásának 
kezdetén — czímül áll: E l s ő r o m l á s a E r d é l y n e k . De aztán 
a Benkö szerénti ezen megkülönböztetés: M á s o d i k r o m l á s a 
E r d é l y n e k sat. sehol nem fordul elö. Hanem a kézírat 23 lapján 
a Básta-féle hajdúk Tordán és környékéni pusztításainak ügymond
ván csali érintőleges elbeszélését ezzel látommegszakítatni: „három-
százötven városbeli polgárnál többet levágának, m e l y r ő l m á s u t t 
bő ve bben ír tam." S valószínűleg ez lesz egész terjedelmében leírva 
éppen ő általa vagy valaki más egykorú által a kezemnél levő Esz-
terházi-gyüjtemény 108 lapján eczím alatt; „A t o r d a i v e s z e d e 
l em" — mégpedig e rövid kivonatos előadással csaknem egészen 
eg:yezőleg. Tovább ismét az 1001—1603 évek gyászeseményeinek 
rövid érintéseután: midőn Székely Móses,Erdély önálló létének egyik 
bajnoka elesik, Bethlen Gábor török ótalom álá menekül, a dévai 
országgyűlésen a haza törvényhozói bezáratnak s bennökaz ország 
maga úgyszólván megaláztatik, a városok megsarczoltatnak, a 
nemesség javai elkoboztatnak, — ez eseményekre vonatkozólag 
mondja Enyedi Pál a 29 lapon: ez a v e s z e d e l e m m i n d e n i k n é l 
öagy ohb vo l t . Végül jő a 30 lapon o G y a l u n á l va ló haj duk 
V é s z e s é n e k — mi azonban nem számítandó Erdély romlá
sai közé — elbeszélése. 

És e töredékszerüleg öszszefűzött adatok eddig egy Önálló, de 
csak kivonatos egészet képeznek. Ide mutat már a czím — „Enyedi 
Pál énekéből," ide az események elbeszélésének gyakran sat.-vel 
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— a 23 lapon éppen máshová utalással—megszaldtása. Tán-
Benkő is sejtenünk hagyja — nem is EnyedJ Pál saját eredeti sz 
kesztvénye, hanem az övének rövidített vagy éppen módosítóit • 
tehát nem elsőrangú hitelességgel bírö lekása, mit czímén kívül az 
bizonyít, hogy a 17 lapon az 5 történetelőadása is czáfoltatík. 1 
hogy ki volt ez uláníró vagy átdolgozó, Benkö nem mondja meg, 
én — ámbár nem keveset nyomoztam— megmondani szintúgy 
tudom. Azonban az általa elbeszélt eseményeket más egykorúak: «, 
fctí, Bőjthi, Nagy Szabó is szintazonképpen adván elő, azok belhitele 
sége kételyt nem szenved. 3Iinélfogva én Enyedí Pál történél 
töredékét, mint a mely néhol egészen ismeretlen körülményeket h 
napfényre, máshol megint nem egy új adatot szolgáltat, ama ki 
zilált állapotínak tökéletes kiszinezésére nélkülözhelleneknck tart 
Gyűjteményembe fölvételét — mint nem haszonnélküli adalékot — 
felhozott tekinteteken kivül ajánlatossá tévé előttem az i s , ho 
magyarul van írva, s rá Nagy Szabó is hivatkozik, sőt hogy 
egykor maga Benkö is kiadni szándékozott. 

Hogy a kezemnél levő Eszterhází-példány a Benkö által láto 
lal azonos, kitűnik a mondottakon kívül onnan i s , mert a szintiií 
birtokomban levő gr. Kemény-féle másolat végsÖ lapja éppen a Be. 
kö tulajdon kézírása, tehát annak övének kellett lenni; s arröí 
feljebb azt jegyzé meg: hogy reméli, miként az nála is jól leírí. 
találtatik. Ez pedig az Eszterházi példánynyal csaknem szó szériái 
egyezik. Hogy a Benkö szerinti szakaszokra-osztás, n. m. elsl 
romlása, második romlása Erdélynek sat. itt nem éppen ez alakban^ 
jelenik meg, ügy vélem, inkább írásbeli mintsem lényegi különbö--
zésnek lulajdouitandö — magok a veszedelmek el vannak beszélve-V 
Hátha ennyiben a derék BenkÖ is tévedni talált. = 

Az „Enyedi Pál Énekei" czím alatt kezeimnél levő adatgyűj-" 
teményben ez elég hövcn ismertetett töredéken kívül, vannak méĝ  
részint azon korra, részint más időszakokra, még pedig felfelé 
Erdély Magyarországtól elválásáig, lefelé Bocskai haláláig terjedÖ 
érdekes adatok, jelesen: „Annales exmanuscripto quodam esSículia*' 
czimü magyarul szerkesztett krónikaszerü jegyzetek; Jósika Ist ;^-
ván megülctéso körülményeinek leírása, Báthori Istvánnak éS 
Zsigmondnak Maximiliánnal és Rudolffal, ezeknek viszont a portá-
Tal,Erdély feletti osztozkodást lárgyazó alkudozásai és levelezéseij 

néhány fontos levélBálhori Zsigmond-,Bocskai- ésHomonnaiBálinl-
tdl: továbbá Mihály vajdát és Náprágy püspököt, siménfalvi Szé
kely Mózesi és Báthori Andrást illető adatok; végre a tordai és kör-
nyékebeli, beszterczeí és idai, gyalui és kalotaszegi, enyedi ég 
fejérvári veszedelmek leírása. Ezeknek egy részét Kulcsár István 
„Krón ika" czimü történetgyűjteményében, más részét, „Benkö, 
Bethlen Farkas históriája" folytatásában, sőt mások is már használták-
Mindazáltal nem egy fontos följegyzés, érdekes adat, söt egész helyek 
vannak még, miket mint — legalább az én tudtomra •— eddig hasz-
tiálatlanokat Enyedi Pál töredékeinek kikerekitése s érdekesbitése 
tekintetéből — a nélkül azonban, hogy azokat csak egy szóval is 
csonkítani vagy bármiképpen változtatni szabadosnak tartanám—ré
szint Benküt követve — jegyzésekben, részint a szöveg végén 
számozott függelékképpen annyival inkább kiadandóknak láték, mi
vel remélem, hogy az általam tán hiányosan, tán isméllÖleg közlött 
— mindenesetre közkincscsé vált — adatoknak napfényre hozása 
az eredetieknek birtokosit vagy ismerőit az én megczáfoltatásom 
végett rejtett kincseikkel előállásra birandja. Mi nekem megpirulás 
helyett hazafiúi öröm, a történetírodalomnak pedig gyarapodáséi 
előmenetel leend. 

Egyébiránt azon Benkő állal is meg nem oldott söt alig meg
pendített kérdést illetőleg; Ki volt Enyedi Pál ? Yajjon Ő írta-e mind 
és tán többet is írt, mint a mi nevére van keresztelve; vagy tán 
azok nagy részét amaz idÖk politikai és hadieseményeiben személye
sen részt vett Gyulafi Léstyán és Színdi János? Vagy hogy ezen itt-
ott kimerítő és élethű korrajzok tán éppen az akkor-tájban Fej érváratt 
és Szebenben, s majd ismét táborban tartózkodott, Szamosközi el
veszett Pentadeseinek kivonatai? Mindezekre én — ki éppen fél
századdal később teszem nyomozásimat s a ki és Bcnkő között e-
gyéb nehézségeken kivül még a gyászos 1848—49-ki évek tömér
dek könyv- és kézíratkincsromjai feküsznek — ma feleletet nem ad
hatok, s a kik utánam jonek, valószínűleg még nehezebben a-
dandnak. 

És így én E n y e d i P á l t ö r e d é k é t — m e l y n e k netalán fen-
levö eredetijét vajha lelkes hazánkftai közül valaki napfényre hoz-
flá!— a gróf Eszterházi-féle példány szerint adom, miután azt a 
gróf Keménytől kapott s Benkö által sajálkezüleg végzettt péi-

I 



176 

dánynyal, sot a Batthyáni-könyvtárbelíeltkel is — melyeknek azc 
han kivált egyike szerfölött hibás — gondosan öszszevetettem s 
ilt-ott feltűnt különbözőségeket külön jegyzetileg kijelöltem. Az 
rásmód a történeti kütfök másolása természetének nem ismerése 
a másolók újítási hajlama miatt ödon színét sok helyütt elvesztej 
t e , min azonban segilni nem állott hatalmamban. Én mindenben aj 
előttem álló s kiadásom alapjául választott példánynak — pj 
helyt a másiknak segélyével kitisztázott — szövegét követtem., 

rr-^.'Wf-

ENYEDI PÁL ÉNEKÉBŐL 
az erdélyi veszedelmekről. 

1598. 

Az monostori templomot Kolosvárnál az menny megiité, kinek 
héjjazatja mind elégé, az kőfala megmarada. Az pápások így írták, 
hogy tiszta időben ütötte volna meg; de nem igaz, mert esős idő 
és fergeteg, dörgés vala* Ezt is hozzá mondják: mikor Petrus Ma-
jorius az jesuiták páter rectora ezt megértette volna Kolosvárban, 
így jövendölt felöUe, hogy, minthogy az templom az magyaroknak 
régi templomok, és az felső része mennyütés miá elégett, de az 
oltár megmaradott, ez okáért nagy iszonyú veszedelem jő az or
szágra, ki miá csaknem elvész. De minthogy az oltár megmaradóit 
és az fundamentum, ismét az veszedelemből békességbe jnt és meg
építtetik. De ez szó, mind szófia SKÓ, melyben semmi vero-
simile nincsen — omberi okoskodás, stb. Nem csak az oltár mara
dott meg, hanem egészen a templom kőfala. 

Elsö romlása Erdélynek. 
1599. 

Mihály vajda Erdélyre jövc; Barczaságban nagy pasztittást té-
tete tűzzel, fegyverrel. Cardinal Andrással Szebennél szembe szál-

12 
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la. Mikor ütközetre készü lnének , az Cardinal a r anyos zászltíjának 
gomhja magától eltörék és leesék **) melyet gonosz je lnek TélénekJ 
É s 615 ha így vol t , igen infaugtnm ómen volt. Volt ez harcz 28-dilc-
octobris , szent Simon Júdás napján. Ea esztendőben jö és bö bor i 
lött v a l a , melylyel aztán az oláhok ellakának. A z egész országot , 
valahová béférkezhete o l áh , m a g y a r , k o z á k , r á c z , mindenekefei 
feldúltak, az embereket fosztották, **) ölték. Azután az vajda adót^ 
rende le havasalföldi módon: minden hóra hat-hat for intot , melyet 
mind olyan Ínségben is meg kellé a d n i , ezen kívül é lés t az sok gai 
népnek. Akkor szokták vala mondani , hogy: „n incs oly vakar t tök, 
az melyről többet nem vakarhatnának mind addig , mig valami épséj 
vagyon b e n n e . " N u l l a e s t t a m r a s a e t g l a b r a c u c a r b i t ; 
d e q u a p l u s r á m e n t i d e r a d i n e q n e a t , q u a m d i u e a i n t i 
g r a f u e r i l . Az vajda a székelyeknek meghagyta volt — tudvái 
a z t , hogy az urakban és nemesekben Molduváha f u t n á n a k — b o g y i 
valakit valahol ta lá lnak, levágnák. Ez volt oka az Cardinal halálának 
is ,***) Ölte meg az Cardinált egy havasban Balázs Sl ibály , csíki 

*J Az Eszterliázi-gyüjtemcűy 221-ik lapjiin e körülmény még bővebben 
így adatik elö: „Az Cardinal mikor az lovára fel akarna ülni, aí fejér
vári palota grádicsán, az egyik sarkantyúja félben tori el; azon zászló, •-
kit az táborban az fejedelmi sátor clött feltámasztottak voll, leestítt,; i 
ledült. Ominis loeo liabitum est ."— **) E dúla's, magára a fejudelmi 
kincstárra is kiterjedelt, raelyrÖI az Eszt.~gyüjt. 2JS-ik lapján ezt ta
lálom följegyezve: ,,Kétszázezer forintnál lobbet ért volna a Sígmond 
kincse, kit Mihály vajda az Cardinal megveráse után i d e Caz író
nak Fejérváratt latíását sejtető körülmény) hozatott Fejérvárra • 
Vécsb5l, Bodoni István keze alól, kire gigmond bízta volt. Oly ezüSt 
csebrek voltak a tárházban, kiket onnat hoztak, hogy két legény fel . 
nom emellielle volna. Cum ingredcrefiir ad videnduui Michael Vajvo-
da, duas senlentias protulit memorabilcs: l - o „ A z é r t i'igy mond 
e z e n n y i s o k , h o g y s e n k i n e k b e n n e ncrn a d t a k , " 2-0 
j jMír e v a l ó ez i m m á r — m e l y s o k j ó p é n z l e h e t e t t v o l 
n a e b b ő l a z s z o l g a - r e n d n e k ! " —̂  ***'';) Mihály vajda, ismert -
ravaszságánál fogva, a kormányzatban és hadi dolgokban ujoncz s jám- • 
bor cardinált annyira el tudta áltatni nem csak betörési szándóka, de 
tettleg ví^^grehajtott készületei iránt i s , hogy azEszterházi-gyüjtemény 
217-ik lapja szerént: „midőn Béldj János szolgája, kit szüntelen Ha-
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székely, Boldogagzszony falvából való — így mondják. Sokan ktí-
lönbcn hirdetik. Egyszer az vajda egy pálczát faragcsált voll mulat-
gágában, és az késsel mind lehántotta volt héjját , s mond: ha élek, 
igy hagyom *J Krdélyt. Sokszor volt Mihály vajdának e szándéka, 
hogy te l jességgel el kigyomlálja a nemessége t és az urakat Erdé ly -
hői, csak oláhot és ráczo t hagyna itt. A legolsÖ gyűlésbon is vo l t 
ez szándéka , mikor az haroz után Fejérvárra gyűlést té te tet t volt . 
Ez levágatás felöU való tanácsot Naprágy Demeter és amaz bol
gár püspök forralták volt az vajdával. **) Ezt megér tvén Ma-
laspina Episcopus, ő ve r t e voll az vajdát le rolla és abban múlt akkor. 
Annak u tánna , aratás felé mikor vo lna , ismét szándékát az vajda 
elé v ö t t e : Segesvára l t S z e m e r e M i h á l y t és K o r n i s F a r k a s t 
levágatá, S z é k e l y M ó s o s kifuta az országból , vél le a sógora 
K o r n i s M i h á l y , F e t k i J á n o s és többek sokan. 

1 6 0 0 . 
Ezután Sebesbe — Fejérvárhoz közel — hirdete gyűlés t , 

hogy ott te l jességgel véghez vigye dolgát: a kik be tegek volnának 
is, azok is szekerén oda hozatnák magokat ; a szolga-rend pedig lenne 
Tordánál v a g y másutt táborban. I lyetén praelexfcussa vol t : hogy az 
nemességben némelyet Havasalföldéhe, némelyet Molduváha ke l le 
ne küldeni , némelyeket itt Erdélyben hagyni; meri ö te l jességgel 

vasalföldcben tartott, egynehányszor meghozta azt) bogy Erdélyre 
készül — kit Béldi értésére adott az Cardinálnak, de maga sem hitte 
Béldí — még is bejött az udvarhoz, megmondd mint vagyon az dolog, 
monda néki az Cardinal; „PJ e hidj e J á n o s u r a m k í g y e l m e d ; 
h i s z e m raostjött S e n n y e i P o n g r á c z o n n é t , azt m o n d j a , 
h o g y s z í v v e l vagy o n h o z z á nk az r a j d a . " — Továbbá ugyan 
ottj a Bátborira nézve halál kiütött ütközet egyik oka gyanánt azon ne 
vezetes körülmény említetik, hogy: „az lippaí, jenői és lúgosí had 
ncrn érkezett volt az viadalra az Cardinal mellé; taíám különben esett 
volna az dolog, ha oda érkeztének volna." —^) h á n t o m m e g. Ben-
kö- Kemény-példány. **•;) Ezeken kivül az Eszterházi-gyüjtcmény 7 1 -
ik lapja szerint: „Todosz Logofét, aa az Tbeoilosius Cancellarius, Mi
hály vajda idftjében Fejérváratt egy vén ember volt, gonosz ember 
pedig az magyarokhoz; ez igazgatta Mihály vajdát az magyarok levága-
tásában, és egynéhányszor meg is cselekedte volna, ha Kusthyállíá-
dul ellent nem tartott volna benne," 

* 1 2 
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Tergovistyára, maga szállására akarna indulni. De ezt a magyarok * 
esT-.ekbe róvcn, hogy bőrökben jár ez az vajda gyűlése, TordáhoaT 
gyülének ilyen okkal: liogy jobb volna az vajda népének, ha kulönfi 
táborban lennének az oláhoktól ós ráczoktol az magyarok, sat. *) A' 

*3 E futólag vázolt s itt meg'szakasztott esemónyek az Eszterliíízi-^üjte-t 
meny 241—44 lapjain így vannak hövebben előadva : „Szasz-SebcsHi 
nél voit az székely líihor—Mihály vajda hivei — ezeket tcijessógael 
magához kapcsolta volt Mihiily vajda az szabadsággal. Alikor íg^ 
valának a székelyek, megizeni és megparancsolja az ország táborá
nak, ki Tordánál gyülekezett volt öszsze, hogy minden nemes embd' 
másod magával jöjjön oda Fejérvárra, szolgfijokat pfidig hagyják Tor-̂  
dánál az táborban. Ezt a nemesség veszi eszébe, hogy ökct a szé4 
kelységgel akarja levágatni, és gondolkozni kezdenek fclnlle, és ígyf 
pártoltanak el töUe az urak. Hogy az nemességet levágassa, azon ta
nácsot adá Mihálynak Dán Mihálcza, és az több bojérok is furdalták, 
hogy megcselekedje, mert ezután is ezek miá vesznek el, Mindea 
bojérok ellen csak KuslliyálEádul adta tariíicsúl Mihály vajdának, hogy 
azt ne cselekedje, sőt inkább szerettesse magát az nemesekkel, Lik 
Molduvában is igen nagyon szolgáltának az vajdának, és ezután is sok 
dolgot vihet véghez véllek. Ezen Knsthyál Rádul az bojérok közt leg
főbb volt és igen nagy úr,mnrt Havasalföldinek majd hurmadát bírta — 
régi nemzet, Biilozozdi famíliából valé, mely igen régi és nawy fa-
milia Havasai fóhlében. Ez magyaréi is tudott, jó barátja volt az iml-
gyaroknak, itl Erdélyben is lakolt Báthori István vajda idejében, az 
ifjak kdzött étekfogéja volt Báthori vajdának. Ezt az nemesek ellett 
való veszedelmet, melyet Mibály vajda akart cselekedni. Dán 31i-
bálcza ugyan megvallotta mikor Uásta megölette. Míkor Mihály vajda 
Fejérvárról kiment az tordai had ellen, mikor aludnék, nagy hirtelea 
látta álmában: hogy Torda felöli nagy fekete felleg támadott és Fe
jérvár mellett megállván, az vajdát nagy dórgéssel agyoniité. így nagy 
hirtelen felugordván álmából, és úgy mint esze nélkül felriadván, be
hívatja Scnnyei Pongráczot, Bodoni Istvánt és nébány bojárokat. A-
zok bíztatják, hogy ne hinné az álmái; oly nagyon megrettent voll' 
— mert igen superstitlosa natio az oláh — liogy másnap el akar futni 
Havasalföldibe, égy itilvén az álmából, hogy nem fog jól lenni dol
ga, üe aí bojérok nagy könyörgéssel tartották meg, hogy mind ottan 
vesznek ha elmégyen; és így nagy kétségesen maradott meg, és az 
álomlátás után más nap indult meg az nemesek ellen. LegelsöbbeQ 
Mihály vajda, mikor megértette a conspiraliot, Csáki Istvánt küldötte 

ti rókát akar fogni, okkal hordozza a horgot ulánna; mert ha cszé-
bo veheti, üressen megyén haza. H o c modo n o n d e f u i t i i n g a -
ris guus A n n i b a l ct suus M i h á l y vajda. *) 

így az nemesség és urak Tordához gyülének, C s á k i I s t v á n t 
elöltek valónak választják. Ez mínőeat hivutt vala hadába. A vajda 
pártjáról az bestiák, kiknek nagyobb része magyar vala, hárora-
gzáza egyszersmind Csákihoz álla; az nemesség is menten-ment o-
da; paraszthad négyezeré volt; Besztercze tartományából hétszáz 
puskás jőve — ezekkel sok szekér és eleség, kiket az vajda szá
niára gyűjtöttenek volt; kapu-szám szerónt lovagok voltak, kiket 
vajda számára hozattak volt. Ezek is Csákihoz állottak. Azon liivül 
ezer ötszáz hajdú volt. Mindenfelé Csáki utakat állott. Minden kém
jeit az vajdának elfogták, öltön-ölték— semmi bizonyost az vajda 
nem érthetett tordai táborban valók felóU, 

Az vajda is Sebeshez gyűjté minden táborát: oláhnak, rácá
nak és székelységnek sokaságál. Marosszéknek az gyalogja vajda 
moUó méné, az lovagja Csáki mellé, Aranyosszék is Csáki melló 
álla, kik tizenhárom százan voltak. YoU Mihály vajda, mikor Er
délyre jött, tizenhat ezer lovaggal és tizennégy ezer gyaloggal; 
azon kivül a székelységgel. Ez mind azután nem hevesedéit, ha
nem szaporodott; mert azután sok oláh, szász és rácz gyűlt hozzá. 
Nem régen ezelőtt számtalan ráczságaz Alföldről, török birtokából 
jött vala bé Erdélybe, kiknek az vajda lakhelyet itt adott vala, más 
részét Davasalba rendelte vala. Ezek is mind az vajdával vollak — 
feleségeiket, gyermekeikot, marháikat. Fejérváron kivül az Maros 
kerületében, Drombár mellé száliitották vala; de azután, hogy 
megverek az vajdát, kitódulának onnan nagy sírással, rivással, és 
nagy része Erdélyben vésze. 

Az vajda az fiát i s , Petráskot Havasalföldéből kihíváj ez Í3 

volt hozzájok, hogy az egész nemességet hozza oda Fejérvárhoz és 
Szász-Scbcshez, de Csákit az katonaság és az nemesség megtartóz
tatják; és midőn nehezen vehetnék arra, hogy velck együtt legyen, 
ugyan fenyítékkel arra veszik, hogy egyetértsen véllek Mihály vajda 
ellen, és így generálissá teszik mind az egész táborban Tordánál." 

*D Értendő: a Mihály vajda által fortélyosan szőtt cselnek a magyarok ál
tal ügyes előrelátással eszközlüU meghiusilása. 
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tíz ezerről indula ki onnét. Bába Noák *) volt hadnagya. Ezen 
TüI a német is segitséglil küldé Básta Győrgyöt egynéhány szái^ 
fegyveressel — magyar fizetott néppel. Nagy re t tegés miiidenütty, 
mi v é g e lészen ez hadnak. Az magyar had, számra: tízenkét ezer ; az 
vajda népében fizounyolcz ezer puskás , azon kivül l ovas , közel 8 
eze r kézíves kozákok, taraczk vagyon harmínczkettonél löhb; a ma
gyarokkal kevés l a raczk , de azzal kevese t gondoltak. Miriszlöhoí 
mentenek. Onnét mikor ki nem vehetnék az v a j d á t — e r ő s t ábo ra i é 
vén—viszszafordulnak Bágta tanácsából. Kicsalák az vajdát. Víszsza-
fordula az magyar az sok t a r a c z k — p u s k a l ö v é s r e . De kevés kár|,: 
tőn az vajda lövéssel . E g y fő embernek, Bessenyei Is tvánnak az fe
jé t találák ta raczkkal , meghala — azután Enycden temették eL 
Megveretek az vajda. De szent Mihály havának tizennyolczadik nap
j á n , hétfőn délbon, azután halomba hányák a tes teket ; enyedi em
ber ve t te rovásba : kilenozezer fekszik az Öregebbik halomban, a 
kissebbilíben k é t e z e r , kiket közel az tájaa öszvehordhattanak. 

Elfuta az vajda, érc Biírczaföldére; ott újonnan népe megsoka
sodik ; t izennyolcz ezernyi volt — a fia is olt juta melléje. 

Básta is oda érkezek és az magyarok is táborral. Vajda izén 
Bás tának: ő is császár híve volt vo lna , miért támadott volna elle
ne? S sok beszéd után mega lkuvának , hogy maradjon Havasai- :: 
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*^ A Bába Noák személyiségének némi ismertetéséül szükségesnek bíi-
tani az Eszt.-gyüit.-bíJl a következőket ide jegyzeni: „Porrechia falu
itól a Duna mellett, közel SzendrÖhöz való vóll Bába NoíSk. Az pap
jának, kit vele Kolosváron megsütíittek, volt neve öaski. Noák min- " 
(lenkor hajdusiígával kereste vala élését. Tűrök is volt egy idei^, 
Bim hasa volt a törökök között. — — — Bába Nodknak és az oláh 
papnak az volt practícája: hogy Lúgost és Káránsebest török tézbo 
adják"—6 3-)k lap. Tsinét:j,Bába Noák egy közrend katona volt elsÖbfaeDj 
Mihály vajdához jött Havasalföldibe, s ottan Mihály vajda hajdúk had
nagyává tötte volt—ráczfi volt. Török fogságban lévén, minden fogait 
a törökök kiszedték, úgy, hogy egy foga sem volt. — JVIihály vajda , 
hétszázad magával a Dunán túlra kíUdvén hadi cxpeditioba, Viácza • 
nevű kastélyt megégette; a törökököt a floresti kastély mellett meg
győzte, a kastályhoz tartozó hajókat elfoglalta; így JÖlt Mikály vajda 
olfitl bccslíletbc." 74-Ík lay. 

földéhen, Erdélytől mindenképpen el légyen. í gy ha a császár híve 
lészen, segítséggel lesznek Havasalföldében néki az lengyel ellen, 
kit immár várnak va la , hogy az vajdára jö Havasalföldére. 

Az vajda méné ki a Bodza útján, ott Havasalföldében aCance l -
larius az lengyel király parancsolatjából ismét megveré . Volt a C a n -
cellariusnak húszezer embere. Általszalada Erdé lyen , móne az n é 
met császárhoz. Ezután az erdélyi urak Léczfalván gyűlést tőnek; 
végezének, hogy császárhoz küldjenek és megköszönjék az segí t sé
get ; hogy a miriszlöi harcz helyén egy kápolnát építsenek örök em
lékezetre — az nap magyaroknak innepek l é g y e n , mely nap az g y ő 
zedelem vo l t ; mikor ott valaki e lmenne , az Is tennek nagy hálát 
adna ez nagy jó té teményéről ; v é g e z e k , hogy fejedelmet hoznának 
Báthori S igmondot , az chhendit; *") meg is a lkuvának , hogy behoz
z á k , de úgy, hogy híve légyen az német császárnak. Több sok e -
gyéb szép törvényeket is rendelének. Ónnal az ország e losz la ; az
után csak hamar Kolosvárra gyíilének ismét. Básta is oda mene. 

leoi — 
—Esztendőnek elein küldenek SigmondértMolduvába, hogy b e 

hoznák ehbcndi t **) Ezt Básta nem java l l á , és el lene kezde tusa
kodni: de annyi ereje nem va l a , cs hogy ellene állhatna. Mert a 
segí tséget mellőle kibocsátotta vala. Azér t el kellé szenvedni S ig-
mond választását és érte küldését. Ez időben Bába Noákot és egy 
rácz papot megsüténck Kolosvárt ***) ez okér t : hogy Tömösvárra 

*;) Mai napig divatozó székely szó — l é h a , s e m m i r e k e l l ő t t e -
szen. «*) E behozás környülete az Eszt.-gyüjt. 65-ik lapján így vatt 
előadva: „Sigmondot Molduviíban lalálák meg egy Botos nevezetű 
faluban valamely udvarházban, és ottan őrizetben volt az lengyeltől. 
Ottan az udvarház ablakát bevágták, kihozták oonat. így jött be Sig-
mond Erdélybe." **^) „Bástának igen kedve ellen volt, hogy Bába 
Noákot és az papot sütötték Eolosvárt; végre izent is, hogy szállil-
sák kínját, ne gyötörjék tovább, és nem sokára meg ts holt. Azután 
az városon kivül ugyan nyársba függesztették; mondhatlan d o 
log mely hamar megölték az varjak az húsát, úgy, hogy más nap 
csak az csontja látszott az karóban." — E s z t . - g y ü j t . 63—64 lap , 

„Kolosváron — a városon kivill, az útfélen, melyen Felekről * 
alájőnek, a szabó-bástya ellenében, az Bába Noák teste noha olt nem 
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akaríak szökni és törökké lenni. Az levelet megtalálták a papnál 
Négy század magáVíil indult volt Bába Noák, hogy Tömösvárba nien*. -
Jen. Iszonyú lator ember volt Bába. 

Azért Kolosvárt így végezek: hogy ne lennének német birto- • 
kában, hanem tÖrökhöK álljímak. Itt meghasonlanak az arak, meg-
fogák Komis Gáspárt, (Notandum: ezen gyűlés alaít Eáthori Sig- • 
mond Molduva határában volt: várta, leste a választást; úgy hir
dette, hogy kilencz ezer néppel volna, mikor csak kilenczed magá
val sem volt.) Sennyei PongráczoE, Géczy Pétert és Huszár Pé- , 
lerí ez okáért: hogy Kornis és Sennyei egyetértettek volna Mihály r 
vajdával mikor az országra jött; más az : hogy nem javallottak ca •" 
négyen Báthori Sigmond behozását. Mely dolgon Básta felette meg- . 
boszszankodé); — búsult. Bástúnak nagy uraságot ígirének; *) de 
Básta minden ígéreteket repudiálá. Ugyan ezenközben Básía kime-
ne Erdélyből. Szamos-Újvárban — ki még a császár hűségében va- , 
la — szállitá belé kapitányul Ribis Sigfridust; mert a vajda mcgve-
réso után mindjárt, az oláh kapitány kiszökött volt belölJe, és Ri-
bist vetette volt Básta belé. **) 

Mikor Öigmondot béh ózták volna Krdélybe, és Kolosvár nagy 
hadat gyűjtene Básta ellen — kit immár Magyarországban értenek 
vala, hogy Mihály vajdával gyülekezik •— Ribis Szamos-Üjvárat 
megadá, Sigmond pedig néki adá Maros-Üjvárat. Azután Sigmond 
a csíkiakra küldé Székely 3Iösest, hogy őket az Cardinal haláláért 
megbüntesso: dúlatá, öloté Székely őket. Ez Möses szentelt vitéz 
volt , kit István király Lengyelországban szentelt volt fel. Sigmond 
gyűlést hirdete Kolosvárra, pünköst másod napjára, melyben az 

volt immár, de Mihiily vnjda az nyarsolás lielyiro egy Öreg z<íszI6t 
teletett, úgymint az Ö fi'i és vilcz .szol̂ ájaniiU tisztességére. Ezon Mi-
lióly cselekedete nem kcíJve szerént voll Bást.ínak-, azért ezzel is of-
fendálta Bástát." — «•) A Benkü- K cinén y-példdnyban e helyütt 
még e mondat áll: Kmlékezik Dévai azonokról; Egy öreg aranykupát 
csináltanak néki itt Erdélyben—csak maradjon nállok itt, de—*'=';) A 
Benkí)-Iveiiiény-p 'Idányban ez igy adatik elö: Mert hogy inkább BáS-
lát segítségre kihassák, az várakat, valamit urak az oláhoktól kézhez 
vehettek, zállogul Básta kezéhez adták: IJuszlot, Kővárai, SzamoS-tíjviirt. 
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Básla ellen valö had felöli végzének. Nagy népet készitte Sigmond. 
Az oláh molduvai vajda adott három ezer kurtánt; az alföldről is jő
vén ek sok ráczok, kik fél kedvel voltának a magyarral való vere
kedéshez az miriszlüi harcz miá; török vezér bassa is két száz ta
lárt külde —-annak felette botot, szablyát. Nagy hada volt Sig-
mondnak. Ez haddal kiméne Erdélyből Zílahon által az Érmelyékre. 
Igmét meggondolván magát, viszszaszálla Goroszlóhoz. Bástával 
voltnyolcz ezer fegyveres és két ezer kopjás magyar; Mihály vajdaa 
Duna melléki eb hajduklsal—ezer három százzal, és kőt ezer kozákkal. 

Goroszltínál megvivának; a németek vették el ágyúit Sigmond-
nak. Azután a Mihály vajda népe a meghajlott népet kezdette űzni, 
vágni. Sigmond Molduvába futa; onuat csak hamar viszsza Bras
sóba. Csáki István marada Molduvában. Irton-ír onnét a török csá
szárnak, hogy küldjön segítséget, sat. Mihály vajdát pedig meg-
öleté Básta Tordánál; rendele helyébe egy fö latrot, Sennyei Mik
lóst. Ez hajdúság emészté meg Erdélyt. Akkor az mezőn kalongya 
vala — mind oda leve, és iszonyú sok pusztittást tevének: valamit 
földben, földkivül találtak, az mind odavolt; várakban, kastélyok
ban, hitre békéredzettenek, vagy egyébképpen hamis hírekkel 
megcsaltanak valakit ^ kegyetlen módon cselckedtenck véllek. So
kan hegyekben, havasokban rejtöztenek, futottanak, bútlanak — 
onnat is kivadászták őket. A Básta és hajdú tábora, kenyérmeze
jére futa; onnat valami kevés török hátra rezzente. Innét Básta szál
lá Szeben alá, onnét indula Fogaras felé; de az Oltón nem mehete 
által — nagy sár , vizes út lévén mindenütt. 

Ezenközben Báthori Sigmond török segítséggel készültön-ké-
szül. Az török híre Bástút megijeszté, téré Nyárádtöre, ott hevére 
sok ideig. Horváth Ábrahámot küldé líéva felé, hogy a török felöli 
bizonyos hírt hozzon. De hát Borbély György — ki Déván volt — 
Bektes bassával így végzett, hogy feljöjjön az Blaros mellett. Fel
jővén, Ábrahámot elfogták és Nándor-Fejéi-vdr felé vitték — azt 
mondják. Ez dolgot Básta megértvén, Medgyes felé ereszté tábo
rát; Déésre szállá, ott bésánczolá magát. 

Ezenközben Báthori, az ebhendi, feljobb jővén aa török had
dal, szállá Fejérvárra, s ott hevére sok ideig, nem meneBáslára. 
Mert immár negyedszer árulja vala Erdélyt az németnek. Egy olasz 
papot — Antonius Marietus jesnitát— külde az némethez titkon. 
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hogy Erdélyt néki kezébe adja; de hogy semmit ne láttassák csele
kedni, elébb szállá Maros-Üjvárboz, a székelységet mellé vévén. 
Ott is sokat múlata , csak hogy az idÜt yontassa. Azután Kolosvár
ra igen késÖQ megszálla, de csak színnel; mert nem akarta meg
venni, hanem hogy a töröknek adjon valami hiteit. A török Fejér
várnál minden mezei jökat, szölöt, sat. elpnsztittata. 

Ezenközben írton-ír Csáki István Molduvából Sigraondnak, 
hogy légyen hív az törökhöz, mert ö fejét kütölle ahoz, hogy Sig-
mond hív teljességgel az törökhöz. Azzal az török segítséggel ellen* 
gégét megverheti; ha az nem elég, többet is ád. Mikor Maros-Újvárnál' 
volna Sigmond, azonközben Csáki is elérkezék sok latárral, tö
rökkel. Ez lájhan g~yülekeztenek nyoicz százan parasztok hajdu-m(>-
don. Gyalu tartományába — Gyereöfy János volt hadnagyok. *)', 
De az básta hajdúi és boloni Kolosvár felé útba lévén , reájok talál
ván, levágták őket. Kolosvárt Olaj**} béget ellőtték. Itt hát valami 
törökök úgymint három ezerén mentenek sákmányra—azokat is a 
hajdúk igen megverték. A török ezen igen felzendült; és mintha 
mind hátokon volnának, Kolosvár aloll elindulának, a hostátot fel 
gyüjták és clmenénck. így beszélli Enyedi Pál az o énekében. Di 
nem igaz. Mert sákmánjTa három ezer lörök egyszersmind nem szo-: 
kott kimenni; és ha kimentenek volna i s , azt nem értettük, hogy 
az hajdú a törököt megverte volna — semmi afféle nem volt. Hanem 
Sigmond ebbendi, mikor látta volna, hogy a télnek hidegsége miá 
a törököket immár elbocsáthatja, víszszatérE Fejérvár felé; mert 
Báslával minden dolgot jtíl érteti — járton-járt egymáshoz Koloö*-
vár aloll követok. Rettenetes hideg ez időben vala. 

Sigmond elszakadván Kolosvár aloll, Dévára ment; ott sokóí? 
múlata. Januariusban anno 1602'ben Brassiíba méné telelni. Básla 
aa idő alatt hajduit mindenfelé kibocsáttá. Pecz Jánost Gyalu alá 
küldé, mert Sigmond hűségében vala. Vala benne egy Szilvási Já
nos pap, kit Náprágy Demeter püspök hagyott benne tisztlartóuk 
Löleté Pecz, Gyalut sok ideig. Mikor pedig lövének ötvenheted út
ta l , megadák az várat hülre— de ebhütre; meri a bolonok és haj
dúk mindent feldiílának, fosztanak, le is vagdalának az szolgála 
rendben. Gyalu tartományát rendelé Básla telelni az hajdú és ráoz 

'') Ez esemény hátrább bővebben elé van adva. **) Alaj. 
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hadnak. Bcsztcrcze vidékén lön ö magának maradása, az németes 
balom hadát melléjjé vévén.*) Besztercze Báthori Sigmond hűsé
gére hajlott vala. Vitéz Miklóst adta vala Sigmond oda kapitányul 
három száz magyarral. Két hétig lötotte Básta. Először a valomok 
ostromiák, meg nem vehetek.**) Azután az magyar haddal akarta os
tromolni. De azonközben Báthori ebbendi és Csáki István tanácsot 
tartván, Brassóból megirák, hogy adnák meg az várost. Megadá 
Vitéz Miklós és Nagy Albert. De nem állának az hitnek az néme
tek; mert az kimenő vitézeket ölék, foszták, Vitéz Miklóst meg-
tilék sat. Föld népe szorult erdökobelhe, havasokba, hegyekbe—• 
rettenetes nagy hidegségben. Nem találának magoknak rejteket; er
dőben is felkeresek őket, nagy kegyetlenséget rajtok lesznek, so
kakat tűzzel égoltelnek meg, sokaknak fejét megtekerik, hogy a 
szemek a fejekből kiomlott — kikben azután sokat láttUiik hogy kol-
dultanak, kik azelőtt marbás emberek voltának és jól bírták mago
kat; sokakat tüzes vassal égettenek, parazsával, tüzes hamuval 
hatokat, hasakat égették, szíjjal metszettenek játékból soknak az 
hátokból — azt Ők nevezték szártekerő szíjnak; sokat hajoknál fog
va felakasztottak, szalma-lüzot raktanafc reájok — ezt ők nevették, 
kaczügták. Mint éltének az aszszonyember-rendel, nem mondom 

meg, mert én magam nagy gyalázatnak tartom. • 
A ki ezeket látta szemeivel, jámbor igaz fő ember, attól értet
lem, hallottam. Kegyelmezz meg Ür Isten! ne büntess meg egész 
nemzetül bennünket éret te , mint Béniamin nemzetét ellörléd e vi
lágból ennél kissebb paráznaságért sat. Ez Básta hadá
ban való magyarok mind olyanok voltának: az as/szonyembcreknek 
csécsiket meghasították, kezeket belé vonlak, ügy a szegre fel
függesztették , gyermekeket, fiokat dőltök megégették-... Monorán 
volt ez dolog. Aa utczán nagy tüzet csináltanak, a megfogott sze-

. I i 
*) A Bcnkíi-Kemf^ny-példányLan: várván. **•') Az Eszterházi-gyüjte-

mény 193 lapján ez ostromra vonatkozölag ez áll ríiljfígyezve: „Ez 
ostromnál Kozárvdrl Gergelynek volt egy szolgálója, nagy magyar 
leány; az kezdetié elsőbben kéjizel hajíngální az németet, ugy bá
torkodtak azután a löbbiek is. Gallacz István egy vastag fö vitéz em
ber is otl volt; az oslromon egy lövés esett az homlokán , melyet 
nyolez hónapig viselt, azután aa homlokából ki nem velielle az bor

bély az c-sont közzül." 
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gény népet: magyart , szász t , férfiat, aszszonycmbert a tüzro 
hajtották egyfelüll, másfelöll viszszaverték r e á , és így tűzzel e-
mésztették meg őket. Ezt nem magunktól gondoltuk, hanem szem-
látásbííl hizonyosan, sok eniherektöl értettük. 

Gyalu felöl történek Máko faluban. Két gyermeknek az apját 
megöltök az eb hajdúk. Az két gyermek futott valami rejtek helyre, 
onuat nem mertének kijöni, míg az hajdiikal érzették; hanem ezen
közben a kissebbik éhséggel megholt, az nagyobbik azt megette ép
pen. Ezt nem hihetni, s talán ugyan hihetlen is l enne , ha bizony
nyal nem heszéllcnék. 

Nem tudora minden kegyetlenségeiket mind rendről rendre elő
számlálni. De ha tudnám i s , nem lehetne; mert idÖ, sok munka, 
sok pappiros, sok hitel kellene hozzá. Azt tudom, hogy mind el-
fogyaták őket az eb hajdúk. E romlást szenvedek ez helyek: Ko
losvár, Déés tartomány vidéki , Gyalu, Bánfii Hunyad, Kalotabe-
liek, Görgény , Besztercze vidéke, és nagy sok többen; de főkép
pen Torda, az hol három száz és harminca öt polgár városbeli férfi
at v á g á n a k l c , m e l y r ő l m á s u t t bÖven í r t a m sat. és Ida, liesz-
tercze vidékében, a Iiol csak egy udvaron két száz paraszt eniber és 
nemes ember testénél több volt , kit az hajdúság levágot t , semmi 
okot hozzájok nem mondhatván, mikor Básta hívségében voltának, 
mint szintén az tordaiak is sat. 

Ez dolog lőn pedig az frigy alatt , míg Báthori Sigmond Báslá-
val tractált az békesség felöli, mikor utolszor Sigmond az németnek 
utálatos árulással elárulta Erdélyt. így végzőnek egymás között 
Básta és Sigmond: hogy Básta vigye ki hadát Erdélyből szent György 
napja elÖtt. Básta kivivé az német hadat, de az hajdúkkal nem bírha-
t a , nem is viheté ki ; hanem Sigmondnak szabadságot ada, hogy 
vinné ki őket, az frigy helyen maradván. így mikor az hajdúk itt benn 
lézengenének, Csáki István reá gyüjté hadát és Egerbegynél meg
verő őket. Ez vala 1602-ben. így az hajdúk kitakarodának Szilágy
ba tavaszkor. És így marada Erdély valami kicsiny, de nem állandó 
békességben. 

Ez időközben Ráduly v a j d á t — kit Básta adott vala oda —• ki
verek Havasalföldéből; tárta székelységre Brassó felöli, onnét lu
mené Szilágyba Gőrgény tartományon által. Kimenvén Báduly, ké
re Bástút, hogy lonno segítséggel ós vinné bó Havasalföldébe; mert 

T ^ ^ f - ^ i 
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n császár hívségc miá szenvedt volna sat. Bást<a monda, hogy 
gondja lenne reá. Ezenközben az hajdúságnak eleibe adá, hogy ö 
tölle hallgatnának, és mikor ide je lenne , bévinnék Havasalföldébe. 

Már az idő szépen kinyílt vala, és az frigynek napja, szent 
György napja, elközelgetett; mely napon Sigmond Báslával vég 
zett vala , hogy míg a német császárnál tractálna Sigmond a békes
ség felöli, lennének addig csendességben. Jőve Sigmond Fejérvár
ra és hívatá Csáki Is tvánt , ki minden hadának generálissá va la ; 
megjelenté néki titkát, hogy ö az némethez állana és az országot az 
németnek adná. Csáki ellene tusakodók, és semmiképpen reá nem 
hajlék; mene Fogaras várába — k i t az előtt az ország néki adott 
vala — ott sok ideig lön, hogy ö tudó ne lenne az Sigmond dolgá
ban; mert Ö hitét, fejét kötötte volt az töröknek, hogy hív leszeu 
az ország neki. Sigmond újra eltökéllé magában, hogy ő az török 
barátságát megvetné , mert csalárd, pusztittö volna, és országát i3 
féltené tölle. _.̂  / •!* . . 

Ez időközben—mikor így viszszálkodnának az urak—^jöve sok 
hajdú bé az frigy alatt, Toroczköra ü t e , .Sigmond pedig Fejérvár
ról Dévára futa; küldé mindazáltal az hajdúk eleibe Lugosí Fercn-
czet és Szelestyei Jánost két száz hajdúval, kiket Csáki gyűjtött 
vala ós Móses, és Segesvárnál teleltenek vala — azokat küldé a 
magyarországi hajdúkra, kiknek elöltök Horváth Ábrahám va l a , 
Lugosi János , Adorján Pál és több egynéhány la tor , ily szándék
kal : hogy ők Toroczkó felől Fejérvármegyére üssenek. Voltának 
ezek három ezerén. Lugosi Ferencz kétszázad magával ottan igen. 
sokat lesózának a magyarországi ebekben, hóhérokban. 

Ezenközben Sigmond solliciláljo Bástát hogy jöjjön bé, de csak 
kevesed magával — az hajdúságot hadja el — mert ő az országot 
készen kezébe adná. Básta szállá Kolozsvárra, némettel bolommal; 
az hajdúságot Körösbánya felöli hagyá hogy héj önének. Sigmond 
sollicitálja Csáki Istvánt, hogy menne Bástához, végezne minden 
ő dolga felöli, s mind az ország dolgáról. Látá Csáki, hogy nem lehet 
egyéb benne: Kolosvárra mene Bástához, ós így német hűségére 
állott; Básta elébe jőve*) Dévából, és Fejórvárnái megveré Mösest 
és az hajdúságot—iszonyú pusztíttassál, öléssel, felmene az Maros 

«) Itt érthetlen az eiedeti szöveg. 
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melleit és Bjistához adá magát, és Sigmond is Bástóhoz jőve Dévá
ból, és az német királyhoz kivivé az ördög ez áruMt. 

Az liajduságnak elöttek Ráduly vajda vala, voltának mintegy 
tizenkét ezerén; jövének bé Erdélybe, kikelének Dévánál, és az 
Maroson általkelénokFejéx-várnál: nagy iszonyú pusz t í tás , vesze
delem lévén miattok PapmezÖnél, Abrudbányán, Körösbányán, Be-
lényesben—valahol eljöttének, csak az földet hagyták; a parasztság 
ha az hegyekre nem szaladhatott, mind levágták. Ezeket Básta küldó 
Rádniyal Havasalföldébe, hogy Rádulyt bévinnék az országba. Bás-
ta Szehenhez szállá és Sigmond Is vélle, és azután némethez felmé-
ne. Mene Básta népével őszszel Szakmarra ;*_) ott lön sok ideig, vár
ván, mini lészen az havasali dolog. Azután telelni mene Fejérvárra 
szent Miklós nap tájban. Ez időben iszonyú éhség vala Erdélyben, 
és mind napról napra növekedik vala. 

1 6 0 3 . 
Kikelet felé Móses törökkel, talárral Erdélybe jőve. Básta ki-

mene Erdélyből előtte sat. A török, tatár , Móses, megszállák Fe
jérvárat sat. Móses a székelyeket hivatja — nem jövének, ők Far
kasvágónál táborba szállottak. Rácz György és Kis Merza Havasal
földéből kijövének, biztatják őket és melléjek ménének Móses el
len. Makó György és Imecs Mihály vagyon ellenek. Segesvárról 
Móses egynéhány ezero ta székelyekre kiilde, hogy htídoltatná őkel. 
Toldi István volt előttük, a tatárral Földvárnál raegharczolának a 
székelyek és hajdúk; az tatár kilőtt nyilát a hajdú felszedi, a pus
kába teszi és azt lövi viszsza a tatárra. Székely Mósest ölte meg 
egy székely, Csfk-Szent-Mihály faluból való katona, Mihálynak 
hívták. Ez, mikor fejét akarná venni Rácz György, oda ért, és néki 
engedé , hogy fejét vegye ; az lovát Rácz György elvévé. Ez ve
szedelem után Básta bejöve, a népet szélyel falunként, városon
ként eloszlá. E v e s z e d e l e m m i n d e n i k n é l n a g y o b b , v o l t 
anno 1604.**)A szegénység, ki megmaradóit, havasba szorult az 

*) A Üenkíi-Kcmi'ny-píUdiiny szerint: PrásmilrrH. *«) E ves7-<̂ ly nagy-
Srfgííról n(̂ mi fogahnat iid az olvasónak azon tíirlyncti osoim'ny, iiiít 
én az Eszterlirfzy-gyüjtemény 232 lapjáról szószerint ide írok: „An
no 1G04 az kolozsvi i r lakról . Riidolplius császiír mikor moghal-
lotta volna, liogy az kolosviSriak dcficiáltak Móseslicz és az Collcgi-
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iszonyú télben. Az hajdú ott is felkereste — hóban, hidegben a ló 
mellett hurczolta; ha lábát, kezét hideg megvet te , ott hagyta vagy 
megölte; különb-különb kínokat gondoltak, hogy marhát , vermet 
mutasson — mind addig kínozták, hogy abba holt meg ; sokaknak 
a száját felajozták, cseberrel hordották a vizet belé és úgy Ölték 
meg; a hasára állván ágy tapodták; a talpát meghasogatták, meg
sózták , vallókra fogták, kínozták, veszteget ték, némelyeknek ke
zét elvágták; marhájukat egymástól ő magok ellopták s a vele való 
rabokra fogták—nevetlék s mondták: miért nem Őrizte meg? miért 
hagyta ellopni? sat. 

Anno 1 6 0 1 . G y a l u n á l v a l ó h a j d ú k v é s z e s e . Mikor 
Báthori Sigmond Goroszíónál rósz hadát elvesztette volna, és azu
tán törökkel, tatárral bejött volna Erdélybe, hogy Bástát kiverné: 
a gorosziói harczról elszaladott vitézlő rend sok gyülekezett volt 
Gyaluhoz, és a föld népében is Gyereöfi János, Vice Comes Comitatus 
Colosiensis ugy mint másfél ezer embert vött volt fel; minde
nestől voltának két ezerén , kiknek volt sok hadnagyok kik Gorosz-
lóról elszaladtának: Makó György sat. 

A várban Gyaluban volt kapitány Szilvási János p a p , kit Sig
mond fejedelem akaratjából Náprágy Demeter hagyott volt ott, több 
papokkal és katona szolgáival egyetemben. Mikor Náprágy, Mihály 
vajda idejében kiszökött volna Erdélyből, akkor Kolosvárt benn a 
városban bolonok vo l t ának— németek és egyéb Básta emberei , 
körül szélylyel sok Básta hajdúi. Ezek reá tanácskoznak. Gyalu mel
lett való hajónkra ugy mint másfél ezerén felkészülének, bocsátnak 
elöUjáróból négy száz lovagot, kik őket a városból a mezőre kicsal-

um Jesuilariim evcrtáltdk, elvégezte volt in consilio, Iiogy fundilus 
deleálja lí^olosvárt. Ennek az levelit is kiadták vult az császár tanácsi; 
tle Básta repugnált az tanácsnak, mert lelkiismereti nem vitte rá, hogy 
azt cselekedje. Hogy azon tanácstól ;imoveáltalolt az császár, azután 
végezték, hogy az fii cíviseket és polgárokat mind levágassa, ha
nem csak az mesterembereket tartsák meg; de Bástát erre sem vitte 
reá az iS lelkiismerete, ismervén azt, hogy ö volna oka az kimene
telnek az ország ótalom hagyása nélkül. Azért pecuniaria mulcta a-
karta Őket megbüntetni; kért rajtok 80,000 forintokat, ezután 50,000 
szállitolta; azt megadván, azután ismét öt ezer forintokat vont rajtok 
mense augusto 1604. az császár szükségérc." 
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jíík. Ezen nógy száz lovngra kimegycn jól az mezőre az hajdúság— 
a töbl) különböző hadnagyok ki javalván, ki nem javalván a kime-
nést; mikor az mezőn a négy száz lovag mind hátat kezdett volna 
adni, és a Sigmondhoz való hajdúk, mind menten-menne utánna, az 
hadnak utolsó része viszsza kezd térni Gyalu felé, mert az lesből 
egynéhány zászlót íá tnak, hogy kiüti magát. így minyájan kiki a 
Gyereöü hadára romolván, az városig mind vágták őket és az város
ban is szélylyel; a többi az erdőkben elbúttak—vágtak le benne 
ötödfélszázal. Azután az várost Gyalut felgyújtották és elégették / ) 
nagy nyereséggel viszsza ménének Kolosvárra sat. 

*) Magának a víírnak megvétele igy van elííadva az Eszterházy-gyüjtumény 
188 lapján: „Almásnak, Cs;íUÍ István várának megvétele és feUlúlása 
utiin viszsza jöve Básta Kolosvárra, és külíl Gyalu alá, ki egy mély
föld Kolosvárhoz. Ez midiin látná, liogy sem pora, sem egyéb lövö-
szersz^ima nem volna elégséges az vár megtartásához, hitre megadja 
az várat az volon kapitánynak és németeknek. De im kit levágtak ben-
nek, kit imígy, kit amúgy elvesztettek, és mind marhájukat, mind 
pedig az várat égtelenül eldúlták. Mikor Sigmondtól alattomban se-
gitscget kérne Szilvási János és kérdené: ha megadja ó az várat' 
Bástának? Sigmond csak szóval tartotta: sem azt nem irta, hogy meg-
iiilja, sem pedig azt, hogy ne adja. Mert az az országvesztö Sigmond 
nagyon gyönyörködött abban, mikor ember veszhetett el miatta." 
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Enyedi Pál énekéhez. 
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S l r a t a g e m a T u r c i c u m . 

Mikor Jo^etíí] 
n a , és e 
volna 
déne 
dotta egy vén 
ha rósz , kÖ*ij^íf^elhall 
zetböl álld: németből 

'la vol-
líor látta 

•ívcskozni kez-
itán mon-

_̂  átok meg, 
^átofi. Az keresztények, ha sok ncni-
bíj^, spanyolból, magyarbtíl, tótbcíl. 

ráczbdl, ezek egymást úgy nézik mint az ebek. írjunk egy levelet 
Prinyi Péternek ilyenformán: Tudod Prinyi Pé t e r , mit fogadtál 
az hatalmas császárnak? Most vagyon ideje, hogy beteljesítsed; 
valamit a császártól kívántál, mindeneket megad, és még annál 
többet i s , csak légy hív az hatalmas császárhoz. Ihon a császár hi
te nálunk vagyon, hogy a mit kértél , készen vagyonos küldjtik—• 
csak te lássad, mi módon vehessed bé hozzád." Ezen levelet a tö
rök békesség képiben két embertől küldöttek volt Prinyi Péternek. 
És sok szó beszéd u t á n , mintha az békesség felöli tractálni akarná
nak, azon két követ kiindul Prinyi Pétertől, és az levelet a Prinyi 
Péter sátora alatt de industria elejti az két követ , mintha Prinyi Pé 
ternél is azon dologról heszéllettenek volna, és igy gyanuságba 
ejtik Prinyi Pétert az németnél. Voltának az Prinyi sátora előtt va-

*) 1542. 
13 
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lami iiémelek, kilí niindji^rt a levelet felveszilí, ÉS Joachiimisnak 
vilték. Nagy zendülés esik a sálor között az táborban , és mindjárt 
solvittír az obsldio. Ily nagy méltatlan dolgot megértvén Prlnyi Pé
ter , az Ö népível és több egynéhány arakkal InUra marad * ) ; és mi
kor az németek mennének —• kiü/iték a törökök, s ha Prinyi Péter 
nem állott volna ellenek, et magna Ulorum clade non repulissei, ég 
az városig nem vágta volna: nagy veszedelem esett volna a német 
táborban. így az ő invenlioját Prinyi contestólván, ngyan nem hasz
nált ez néki, hanem azon útban Esztergomban ***) megfogatta Joa-
chimus az Ferdinánd akaratjábdl, azért főképpen, hogy Joachimus 
az ö szégyenvallását***) fedezhesse és amazt hozza suspicioba.****) 

A z B íVi 
n. 

r h o r i S i g í K o n d O p u l i á B ^ ó l v n ^ a v j i a z a j ő v e t e l e . 

Minden ö ta s indittéja BáthojH-gigmoh^d béhosiásának Opíjliából 
Bocskai István vala és Naprógy Demeter. BgcskaiXstván Marcheti 
Benedek által liivaÉra Sigmondot, és lovat is küldötft. volt ulánna. 
így jö t tbe Sigmond ismét Erdély^rszág-ába. . . . MiKor Mihály vaj
da megölte volna Báthori Andrást , gyűlést lih'detett Fejérvárra, az 
harcz után két héttel. Az gyűlésben mikor bégyültenek volna , Mi
hály vajda mondotta, hogy: „ím én bejöttem és az országot meg
vettem; de nem azért vet tem, hogy magamnak tartsam, hanem az 
császár ö felségének adjam; ha csak egy czigányt küld i s , annak 
resignálom. Ugyan ezen követséggel bocsátotta fel Örmény Péterb 
is az győzede lemntán— legelső követ ö volt ; de azután megtet-
szék az bivség, mert mikor azután Bartholomaens Pecz doctort kül
dötte volna az császár Mihályhoz, az országot nem resignálá, ha
nem pertinaciter magának foglalá. 

Mikoron bejött és első gyűlést indicált, akkoron volt szándé-

'0 lesben. **;) éjjel haditanácsba hivatván. **•*) mívelliogy Pest alól a 
török állal elveretett. "«•»> Perényi Esztergomból Auslríiíba Bécsúj-
vávosba vilctPlt, s azon börtönben hol Tíodo, 1540 több évi iogság 
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ka , hogy az nemességet levágassa; conspirált Napnígy Demeter
rel. Ilyen okot tanállak benne: l -o mert reducálták Opniiábííl 
contra íidem Sigmondot, 2-o az haeresisért, 3-o hogy conlrariae 
religionis emberek: ki ariánus, ki lutheránus, ki calvinisla — vágasd 
l e , ügymond. Őket. lm az pápa követi Molaspina Germanicus itt va
gyon, költsd azt , hogy az religioért vágatod l e ; ezzel az pápa kö-
vetit is melléd vonzód. Mert félt azon az vajda, ha az pápa követi 
accusáini találja az császárnál és az pápánál. Oda hivatá Mihály 
az pápa követit. De ez dísvadeálja sokképpen, mert jöl látja, hogy 
nem az religioért cselekszi azt , hanem csak az nemes emberek mar
hájáért és jöszágáért , javakér t , — mert még akkor elég opnlentu-
sok voltak. Disvadeálla ilyenformán: „hogy azt semmiképpen ne 
cselekedje, mert ha azt cselekszi, az császárok és az egész ke 
resztyénség kivan segiltení, és így semmiképpen meg nem marad
hat, vindicálni fogják." Náprágyt osztán hozzá hivatta Malaspina, 
megfenyegette és megfeddette. , ,Te — ügy mond — azt nem kellett 
volna cselekedned néked; mert ecclesiaslica persona lévén , ilyen 
dologban nem kellett volna magadat ingerálnod. Azért menlen-menj 
hozzá, és minden igyekezettel retraháld az propositumátöl, az mint 
én neked megmondottam; mert ha ezt nem cselekeszed, higyjed 
azt, hogy minden tisztességedtől gyalázatosan priváltatol."^ Waprágy 
azután az vajdához ment. „Ügy vagyon, — úgy mond az vajdának 
—'én azt svadeáltam nagyságodnak; de azután Malaspinával beszél
vén , másképpen gondolkoztunk. Jö k inem jÖ beloUe, ha nagysá
god in proposito perseverál. Havasalföldiben sem maradhatnál meg 
érette; hanem ennek hagyj békét és gondolkodjál másképpen az 
dolog felöli." Annakutánna midőn Hányadot megégette volna. Fe
jérváron akarta másodszor az nemességet levágatni—hogy Moldu-
vából megjött volna—de az hojérok igen disvadeálták propositu-
mában. 

Mikor Sigmond Opulrábél haza szökött, ketten Marcheti Bene
dekkel, és egy lovászszal csak hárman mentenek Krakkóba Lengyel 
országban; *) nem barát ruhában volt Sigmond, hanem egy bárány 

.sr* 

*3 Lcngyolorsziígban málatása alatt líirtt^nt: „Imgy Mibály vajda Muriílios Já
nost oda KíildöUo, bogy Síginondol valami álon inődon megölje; mórt 
tudla Sigmondnak az országhoz való jussit, és bogy azulán is valamit 

- Í 3 
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tőrre l bérlett zöld hitván mentében magyar módon csinálván. ICi-nk-
köban mikor a Idrály misére ment , bekísérte az templomba. Ez e-
lötte állván , megnézte ugyan , de senki eszében nem ve t te , bogy 
Sigmond legyen. így lóra ülvén, Erdé lybe jö t t , az magyarországi 
úton bocsátotta volt két kocsit marhával, Deseöffi Jánost , Eördög 
Boldisárt; kik mikor Magyarországban jönének, Tokajnál megfog
ták őket és Maximiliánboz vitték az székért marhákkal együtt. Azu
tán Süvénfalví Dániel deákot, Ilaller Gábort és Freuzner Lukácsot 
küldvén fel Maximilián herczeghez, mind az megfogott embereket, 
mind pedig az elvett marhát megküldötte Sigmondnak. Másodszori 
Prágában feimenctele Sigmondnak az vo l t , a k i t maga ö praeten-
dál t , hogy az egész keresztény fejedelmeket az törökre támaszsza 
az német fejedelemnél; és sok egyéb dolgokat is te t tetet t , miért 
menne oda fel. De csak czigányság volt minden dolga. Mert egyé
bért akkor semmiért nem ment inkább, mint hogy Erdélyt az német 
királynak titkon adja s elárulja. Ugyan Ö maga tanította hozzá az 
német királyt: „hogy csak — ügy mond—Várad , Kővár, Huszt, 
Szamos-Üjvár tiéd légyen, mindenkor ezekből az várakból megve
heted s megbírhatod Erdélyt.'''' Ez volt az oka, hogy midőn Husztot 
Bástának adta volna és Bástát kihivatta volna Erdélyből , ismét 
Bástától elvette, és várat adott volt néki. . . Az fejedelmek dolgában 

fog indittani ellene. Jeremiás vajdát is meg akarta öletni, de Sigmond 
törekedett érette. Ha pedig Murálios Sigmoridot meg nem ölhetné, ez 
•volt az vajda oratiojiínakscopussa, hogy persvadedlja és ide hozza 
Erdélybe az vajda kezébe ily okokkal: „hogy Florikót az ö leányát 
elvegye Sigmond, és Petrásko fiának az molduvai vajdának leányát 
szerezné, és míg élne, Brassót és Fogarasl hagyná kezénél, az többit 
Sigmondnak viszsza adja. Sigmond emberét minden erősségekbe belé 
bocsátotta, azután Havasalföldibe viszsza megyén," Sigmondon any-
nyira fogott, hogy el is jött volna, de Herlelius disvadeálta. Szilvási 
Boldisár és Dávid deák consentiáltak, hogy: tantam occasionem ne 
ncgligat, sed sequatur fortunae ductum. Ez alatt híre jőve,hogy Mihály 
vajda erössen éget és ben vagyon Molduvában. Muráliost Szucsávában 
az molduvai vajda ügy fogatta meg, és ugyan fogva vitte el Hutinba; 
meg is akarta Öletni, de Sigmond ínlercedált érette, és így azután 
csak fogva tartotta vasban és eröss tömlöczben. Azután Sigmonddal 
jött bé az utolsó bejövetelekor. Murálios a goroszlói harcz után Sze-
benbcn lakik mindig mi velünk," Eszterház-gyüjt, 68—69 iap. 
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ezt kell eszében venni az embernek, hogy mikor egyik fejedelem 
az másikkal szemtől szembe beszél , nem annyira az publicum felöli 
való tractálás vagyon közöttük—mint vélekednek az emberek—ha
nem aliquod privatum vagyon , melyet Ők akarnak cselekedni, tud
niillik : kit más emberre nem bízhatnak. Mert itt Sigmond midőn Er
délyt elárulá, ö maga által cselekedte, nem más által. Ezen dolgot 
Komis Gáspár hogy egy barátjának kijelentelte, csak majd le nem 
vágatta ugyan ottan Prágában. Egyszer is másszor is küldölt az 
török császár vezére (mert az császárnak híre sem volt benne) Bá-
thori Sigmondnak pénzt Toldi Istvántól, még pedig huszonhét ezer 
aranyat, Aly csausztól tizennégy ezeré t , Budai Ferenczlöl kilencz 
ezerét; azon kivül egyszer is másszor is egyéb követektől, úgy 
hogy mindenestől ötvennégy ezerre tölt.... Zatárchi bassát küldötte 
volt ki Erdélybe az török császár akkor, mikor Báthori Sigmond 
Opuliába szökött, de onnét hamar viszsza üzettetett. Anno 1 5 9 8 
mikor az Divánban ezt elvégezték volna, Szuhai István és Istvánffi 
Miklós cancellariusok voltának ottan Erdélyben. Maximilián hercze-
get várták bé Erdélyben. Ezen nyár csak az várakozásban elmulék. 
Augustusban Sigmond haza szökik Opuliából és elidegenitti Erdélyt 
az némettől. Immár Zatárchi kiindulván, mikor látta volna , hogy 
Erdély más karban vagyon és az elébbi császárral való hivségre 
fordult—a mint Sigmond igérte volt , úgy meg nem állapodik az or
szág—és gondolkozni kezd. Ezen közben, mikor látta volna Bá
thori Sigmond, hogy Erdélyre közelget Memhed bassa , küldi hoz
zá Sennyei Pongráczot , Falatics Györgyöt és Kornis Farkast , 
kik Lippáig mentenek, és onnat izengettek Zatárchinak: addig szól
nak, igh'nek, fogadnak, esküsznek, hogy az császár hivségiben 
megmaradnak, és Zatárchit Várad alá fordítják — kiben akkor né
met volt — és mikor meg nem vehette volna, viszszamégyen Nán
dor-Fejérvárra. És az egész télen ott lakván, kikeletkor az jan-
csár agát az fojtókkal küldi oda az császár , intvén levelében: 
„hogy engedelmeskedjék, semmit az ö parancsolatja ellen ne cse
lekedjék, az halált elszenvedje. ' ' Midőn ezen szókat olvasná, ki
ejtvén kezéből az levelet, azon kezde könyörögni: engedné meg, 
hadd imádkozzék, Megengedé, azután pedig megfojtalá; minden 
marháját az császár számára elfoglalák. Ezért nagy emlékezeti va
gyon Zatárchi hassanak az török előtt; mert — ugy moud •—- azért 
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ölték meg, hogy Váradot meg nem vehette Encám bék in an
no 1598 ment volt valami néppel Káránsebesen túl egy tartomány
ba , melynek llamos neve vagyon. Ottan az egész föld népe rá 
támadván, oly igen megverik hadát, hogy ö maga is ott vész a pa
rasztok miatt; az fejét hozúk Fejérvárra Báthori Sigmondnak, és az 
szent György kapujában karóban feltévén, ottan rothada el—hosz-
szú ösz szakálla vala Kamut! Farkast ezen módon vitték bé az csá
szárhoz. Az fő vezér másik bassával kelten elüli mentek, Kamuti 
Farkas ntánnok, Kamuti után két főember, és az t o l m á c s — m i n d 
szabadon mentenek; hanem mikor az császár ajtajának küszöbén be
lépett , két felöli tartották az kezét , a mint szokás, lís először távul 
egy kevéssé megállván, csak hamar mindjárt a császárhoz vitték, 
és az lábát megcsókolta; azután úgy mint tizenöt ölnyire állván, 
tolmács által kezdett beszélleni. Az császár akkor az Üát gyászol
v á n , szekfüszfn allaczban volt öltözve. Alsó házban lakik az csá
szár , nem magos házban; kerevet vagyon az házban, két arasznyi 
magos a földtől; az koreveten feljül egy igen drága szék aranynyal 
és igen drága kövekkel cslllagzik; az kereveten feljül két oszlop 
nyúlt f e l — v e r e s bársonynyal borították b é , és mind türkös kö
vekkel verték bé süriiségesen, kiknél ember sem szebbet, sem na
gyobbat nem láthatott; sok lyukból nagy sok helyeken az liáz olda
lából tiszta vizek folynak; azon viz pedig az törökök italokra való. 
Ezeknek minden csalornájokat és csőjöket megbocsátották, hogy az 
víznek zúgása miatt semmi szózat ne hallassék k i , mikor az császár 
az követekkel beszél. Az többi között kérdette az császár Kamutitól: 
„hogy ha Erdélyben vagyon é bárom száz puskásnak való erősség, 
a kiben ellakhatnék tíz tíz puskás ?" Vagyon •— úgy mond Kamuti. 
Monda ismét az császár: ,,Nem tnlajdonitlom Sigmondnak minden 
cselekedelit ellenem, hanem idejének." Végre így s zó lo t t : „Az 
Isten, valami rettenetes halál vagyon, utolsó életem óráján azzal 
öljön meg , ha megemlékezem vétkéről, csak maradjon meg az hlv-
ségben." Az császár háza előtt állanak, mikor az császár lábát 
megcsókolja az követ , mind hátrább hátrább kell mászni; háttal 
nem szabad fordulni az császárhoz; hat ezer csauz az császár udva
rában continuc vagyon , minden nyelven való tolmácsok vannak ott 
Deák cancellarius fö deák ember, augustiai fi—sok deáki vannak, 
úgy szintén mint itten az cancoUariusnak Székcsfejérvái' alatt anno 
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1603 az fegyveres e r ő t — h o g y megfutamodtak volt az jancsárok— 
sokat le akart a hassa vágattatni; végre, hogy ezen büntetést elfor
dítsák magoktól, ük magok ezt végezték: hogy ez büntetésképpen 
légyen rajtok, hogy Kaszonium az az Kászonnap után, mely az mi 
kalendáriumunk szerint szent Demeter napja, tizenötöd nappal min
den esztendőről esztendőre, mind örökké tovább légyen az hada
kozás napja; mert ordine az előtt szent Demeter napig volt. Volt 
ottan 8 ,000 jancsár, kiket midőn Ilaszszon hassa behívatott volna, 
nékíek így szollott: „Tinéktek az hatalmas császártól nagy Athnáme-
leveletek vagyon, mely privilégiumot monda. T i — ü g y mond — 
olyanok voltatok mindenkor eddig, mint az hatalmas császár fiai, 

, de ti meg nem tartoltátok igazán tiszteteket Fejérvár alatt; keve
sebbfegyveres elölt megfutamodtatok, noha arra tinéktek fogadá
sotok vagyon. Azért jancsárok, ezután minden privilégiumotok el
vész. Nappal titeket mindenek láttára megfognak és megbüntetnek, 
megölnek, mely ezelőtt nem volt. Mert mikor valamelyik vétkezett 
kö/zíilelek, estve vagy éjszaka loglák meg; kissebb gyalázatnak 
okáért fizetésetek alább lészen és semmiben szabadságotok meg nem 
marad." Ezekre az jancsárok azt felelék: nem illendő nagyságos 
bassa , hogy egynéhány vétkéért mindnyájan büntettessünk; de ha 
immár így lett az dolog, mind lejenként arra kötjük magunkat, hogy 
az bécsi királynak minden hadával megütközünk valamikor kívánta
tik; ha pedig Székes-Fejérvár megvétele rajtunk mull, arra kötjük 
magunkat, hogy mi végképpen megveszszük, és hogy Kaszonium 
az az szent Demeter nap után 15 napig minden esztendőben tovább 
vetjük az hadakozás napját , úgy , hogy ez nap igaz császár hada
kozásától senki meg ne vonhassa magát. Nándor-Fejér
várnál szintén az Száva-parton egy temetés vagyon, kőből rakott 
koporsó, melynek rakása faragott, ügy mint három singnyire va
gyon fel a földtől, melyen ez az írás vagyon régi hetükkel: Ilic 
jacet Joannes Lónyai, qui obiit quinta feria post festum beatae Ma
riáé vírginis, anno 1303 . Mind ez óráig az töröktől semmi hántása 

nem volt , hanem minden bántás nélkül mostan is ott vagyon • 
— Császár Gergely hozott volt segítséget Mcisesnek, kit küldött 
volt az szerdárhüz Nándor-Fejéivárra, ki akkor Meinhed bassa, gö
rögországi berlerbég vol t , az T a r k a v á r b ó l , mely nem mesz-
sze vagyon lúl a Dunán—voltak ezerén. Isméi az bodoni, nicapo-
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ly i , vulhunturmi bókek, mindenestől voltak három ezerén , mind 
inkább kópiás, igen szép szerrel. Sub initinm februarü 
Mihály vajda mind Tordát, mind Kolosvórt elpecsételte az arianu-
soktül az Naprágy Demeter instigálásáből; azután az nemesekre 
méné az prosecutio, kiknek marhájokat confiscálták — scilicet a 
kik arianusok voltának Nándor-Fej érvárnál az hostátban 
az Duna mellett vagyon két szuszék, hogy csak egyik kielégítené 
Erdélyt egészen, mert vagyon egyiknek az hoszsza mint két pus
kalövésnyi föld. Az császár hada szükségire innét visznek, mikor 
Magyarországra hada vagyon. Ebez hozzá rendeltetett főember va
gyon, melyet ők így bivnak Emin, kit az magyarok eminensnek 
mondanak; igen szép kő szüszékok, köfedelek vagyon , meg nem 
járhatja az essö. —• Lippát mikor az tömosvári hassa meg
szállotta vol t , Borbély Györgyei scotusok is voltának ottan; a z v i - . 
téz líapitóny is ott veszet t , ki az tallért az ujjával ketté tö r te , az 
patkot is kelté szakasztotta—ottan volt az szálláskor. Ezen scotus 
kapitány felöli mondják, hogy ügy ütötte az lovát agyon az öklé
vel , mindjárt segre dűlt. • — —- Az goroszlói veszedelem u-
tán , mely volt anno 1601 . mind az Mőses barczáig Bástával, mely 
volt az következendő esztendőben, Szeben várossá mind ellent 
tartott, Sigmond birodalmába meg nem adta magát , noha az tatárok 
közül voltak mind veszélyt tétlenek rajtok. Az goroszlói vesze
delem titán az mely emberek mind marhástöl, mind feleségestől 
oda bementenek , sok ideig ki nem bocsátották őket , ott ben tar
tották. Ez időben az talárok sok dúlást , égetést tettének Szeben 
tartományában. Sigmond fejedelem egész tavaszon Szebenhe jártatta 
Kolosvári János deákot az kamara-ispánt, ilyen okon: hogy Sze
ben hüdoljan meg Báthori Sigmondhoz; négyszer volt egyedül az 
kamara-ispán oda ben az szebenieknél. Óvári Istvánnal pedig együtt 
háromszor volt. Az szcheniek is akarták volna jó móddal az békes
séget. Egyszer Csáki István oda menvén, Hammersdorfra száll, és 
a szebcniek közzül is bitre kihiván egynéhány főembert — az többi 
között az Iiirálybiró maga volt — annyira vitték volt az dolgot, 
hogy mogegyeztenek, és bizonyos ártículusban béirták az békesség 
dolgát. Ügy végezték, hogy a szebeniek Dévára küldjenek; és 
midüu Sigmond fejedelem megesküszik azokra az articulusokra, te
hát Szeben meghódol miniionképpen Sigmondnak. Oly igen bizo-
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nyos volt pedig az békesség megszerzés, hogy immár Szebenben 
föztenek erőssen. Bé is mégyen Csáki István az békesség megszer
zése után, és szép ajándékot szerzettek mind Sigmond- mind Csá
kinak. De végre az békesség csak ezen fordult meg : „hogy az ha
vasalföldi bojérok Szebenben lóvén, nem akarták hogy Sigmond 
hivségébe essenek; és így a háborúság ismét felállott. 

III. '^'i 

A z t o r d a i v e s z e d e l e m . 

Maros-Újvárnál volt akkor az Báthori Sigmond népe; maga 
pedig Fejérvárnál múlatott az hassákkal, mikor Toldi István Maros-
Üjvártól megindult ezered magával, és mégyen Kolosvár alá hadá
val a csatára. Akkor Kolosvárban valiónok voltának az Básta szá
mára. Toldi István megmutatja magát az maga hadával, és viszsza 
tér azonnal. Ezt megértvén a Básta hajdúi, Toldi István ellen in
dultak. Ezeknek hadnagyok volt Német Bálás magyar ember. Csa
tári János biharvármegyeí fi; ezekkel volt Horváth Ábrahám is és 
több eliéle latrok. Hogy Toldi István helyére ment, végezek azt , 
hogy Tordára üssenek. Voltak az hajdúk tizenkét zászlóval, ügy 
mint ezerén; az sóakna felöli ereszkedének le Tordára— Torda pe
dig akkor az Básta hivségében volt , és levelet is adott nekik, hogy 
minden bántás nélkül otthon lakjanak. Bemennek Tordára, s vala
hol valakit tanálnak, házról házra mind levágják; de sokan ezelőtt 
az templomban takarodtanak volt — az templomot pedig megerősí
tették ímigy amúgy — és oda beszorult volt az városnak nagyobb 
része feleségestől, marhástól. Reá ütének az templomra az hajdúk. 
A tordaiak bízván Básta levelének, először nem mernek hozzájok 
lőni és ellenék támadni; hanem kérik, lennének békével, mert az 
német király és Básta hivei volnának; az Básta levelit mutatják n e 
kik, és ki is adták volt nekik, de mind semminek tartották. Básta 
akaratjából vágták le az tordaiakat — a mint azután megértettük —• 
ez okon: hogy az Toldi István oda felé való menetelit nem adták 
volt értésére Bástának. De az tordaiak azzal mentették magokat, 
hogy nora hogy Dósro küldhettek volna akkor, de csak az városból 
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som meliellek ki az ta tár , hajdú, török miatt. Azonközben két 
avagy három felöU is ostromolni kezdették az templomot. De főkép
pen az templom kerittésén hátul volt egy oly kapu, kit bóraktanak 
volt ; de az hajdúság béontván, oly nagy dühösséggel, mint széj
jel*) csclekedtenek, hogy a férfiakat—öreg emberekkel, ifjakkal—• 
háromszázol és huszanhatot vagdalnak le. Az város bírája Csipkés 
György vol t , egy öreg vén ember; ezt is a többi között ugyan ot
tan levágják, sokan kiszaladnak, kit imitt kit amott vágtának le. 
Az város azonkivül és az szőlőhegy is azután merÖ dög volt az 
sok test miatt; az aszszonyembercket, gyermekeket egy udvarban 
rekesztették volt, hogy azokat elvigyék velck. Ezt Sigmond a tá
borban megértvén, ktildi generális Csáki Istvánt egynéhány szá
zad magával, kik az tordaiakra vigyázzanak, hogy valami vesze
delem no essék rajtok; megyén elöli egy zászlóval, ügy mint hu
szonötöd magával. Szindi János megmutatja magát. Itt az hajdúk 
azt gondolták, hogy az ellenség rajtok vagyon; nagyon sietnek, 
l igy, hogy az préda marhát is ottan hagyták, és az aszszony ember 
civileiét is elhagyták. És így dohot ütnek, zászlót emelvén elmen
nek Tordáról. És így ennyi sok keresztény embernek ^vére hiában 
így ontatott ki Sigmond elárulása és több nagy uraknak gondviselet-
lensége miatt. Nem csak Tordán penigh, hanem az országban má
sutt is történt ezen vakmerő gyilkosság az oláh, rácz és az ma
gyarországi ebek által. Ida — egy falunak neve •— Beszterczéhez 
két mélyföld, vitéz Jiornemisza János faluja volt. Mikor Básta Besz-
tercze megadásától viszsza tért volna, circa initium martii , reá 
küld a falura Básta: magyarokat, oláhokat, ráczokat és egyéb 
eíTúle ebeket; oly nagy vérontást tettek az megnyomorodott, ártat
lan, fegyvertelen községen, hogy csak egy udvaron, kiket fele
séges tő l , gyermekestől levágtak, több volt négyszáz testnél; mert 
az vidékből az nép mind abba az faluba futottak vol t , remélvén 
a z t , hogy Básta oltalmában megmaradhatnak. Mert azon faluk mind 
az Básta hivségében voltának. De így sem Istennel , sem ember
rel nem gondoltak semmit; mindent cselekedtenekvalamit akartak—• 
semmi tilalma Bástától nem vol t , mert Básta minden népinek se-
gitségot ***) adott mindenütt, hogy az német király hada mind efféle 
tolvajból áll és gyilkosból,kit az mostani veszedelmes időben inkább 

*3 V, "*J Tiüáii: ineiUsúgct; így a mini vau, o szöveg érlhellcii. 
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tudunk, mintsem akarnók. Továbbat, a kik Tordát ügy vesztet ték, 
azok mind magyar hajdúk voltának; de nagyobb része mind amaz 
Körös, Maros melyéki féle magyar va la , kik, minthogy a török 
birtokában vágynak , nagyobb része mindtörök és tatár természetű
ek, kiknek sem papjok, sem Istenek nincsen—vérszopásban nőt
tek vala fel ezek inkább mint az tatár, keresztül-kasul van bennek 
az megrögzött rósz természet. Azért bizonyosan mondhatjuk, hogy 
sem oláh, sem r á c z , sem német , sem valón, sem pedig tót, oly 
nagy kegyetlenséget nem cselekedett Erdélyben, mint ezen gonosz 
korcsos magyarok, kikben nem volt semmi irgalmasság; mert az 
gyermekeket egymásra hányták az kardra; az üjonnan eltemettetett 
aszszony embert felhányták Springen, az Keserű János falujában 
Fejérvármegyében; és az ebekkel étették meg. *) 
Oly nemes ember, u rak , fejedelmek temetése ez egész országban 
nem vol t , valahol ők voltának, melyet fel nem bontottanak; és az 
testeket kihányván, még az rothadt posztó vagy gyolcs darabokat 
is elvitték és kótyavetyére hányták. Mikor az három bassa Sigmon-
dot az goroszlói clades után Erdélybe behozták volna , és Fejér
váron látták volna az öreg templomban az kihányt testeket és az 
felbontott koporsók köveit, széljel az templomban az sok egyéb 
pusztittásokat: papirosoknak, könyveknek, régi jó leveleknek, káp
talanban való könyveknek szaggattatásat **), eliszonyodván, és el-

*;) Ez és hasonló helyek szinte teljes bizonyosságba állítják előttem azt, 
hoíry az E n y e d i Pál Énokébí i l czi'm alatt áUalam közlőit történel
mi töredék az ,,EnyedÍ Pál Énekei" collectív nevet viselő Eszterházy-
gyüjtemenynek egy harmaiiik által eszközlott vázolatos kivonata. 

**") Hogy ezen pusztításról némi fogalma legyen az olvasúnak, ide igtatok 
egy 1604-l)eli kérvényt, melyet a fejérvári káptalan felügyelői az 
akkori ország-rendekhez intéztek, íme maga a kérvény; 

Anno 1604. die 3. februarii. 
Supplicatio Capitiiii Albensis, ad Status et OrdinesRegniTranniae, in Co-

mitiis generalibus Claudiopoli congregatis, etc. 
Magnifici, Grosi, Egregü Dni, nobis observandiíísími! 

A fejérvári káptalan supplicál kegyelmeteknek, hogy kegyelmeteknek 
Icnno valami gondja arra az helyre. Ez elmúlt romlásokban is nagyobb • 
részére a gondviselctlenség miá lőtt abban a káptalanban való sok 
drága leveleknek fogyatkozása. Tudja kegyelmetek, hogy az az or
szágnak egyik tárháza, és talán legdrágább a káptalanban való le-
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álmélkodv.'ín r a j t a : „ E z e k ^ ü g y m o n d — k e r e s z t é n y e k ? Ez é az 
ö k e r e s z t é n y s é g e k ? I l y e n é az ti i s teni t i s z t e l e t e t ek? Mi ná l lunk '— 
ú g y m o n d - — S z é k e s f e j é r v á r o n , a z u t á n miolta Szul imán császá r 
az t a v á r o s t m e g m e n t e t t e é s m e g v e t t e , nem i lyen ap ró t eme té sek 
v o l t á n a k , de az k i r á l y o k t e m e t é s e k é s kop o r só jo k — minden bán
t á s né lkü l maradtak . Mikor mi B u d á t , E s z t e r g o m o t ós P e s t e t meg
v e t t ü k , va l ami l eve le l o t t an t a n á l t u n k , e g y t e n y é r n y i pap i ros i s el 
n e m v e s z e t t b e n n e , mind a z o n k é p p e n h e l y é n v a g y o n , valamint az 
k e r e s z t é n y e k h a g y t á k . " Ebben az tö rökök igaza t mondot tak j mert 
e z e s z t e n d ő b e n , h o g y S z é k e s fej é r v á r a t é s E s z t e r g o m o t megve t t ék 
az n é m e t e k , mind sz intén a z o n k é p p e n h e l y e n t a n á l t á k az könyveke t , 
l e v e l e k e t — va lamin t ha tvan e s z t e n d ő v e l m i v e l t é k , mint he lyben 
h a g y t á k őket . É s mos t is Budán , az Má tyás k i rá ly bibl iothécája szin
t é n ú g y h e l y e n v a g y o n * ) min t az e l ő t t , s emmi t é k o z l á s n e m eset t 
b e n n e , hanem őröke t r e n d e l t e k hozzá j v a n a ki bánik vé l le é s gya-

veltík. Úgy vagyon hogy sok kár lÖtt b e n n e , sok ide s tova való té-
kozliis, do mégis annyi levél vagyon ott , hogy három szekeret bősé
gesen megrakhatnának vele. Mind ott veisz a földön, ott rothad a 
torony megégése után az esso sok nedvessége mirf. ICönnyü költsóg-
gel a toronynak az elsö részét, a bolt felett, meghéjazhaínák. S ám 
a kis-selyki dézmiínak minden h6 hass^nát azért veszik fel a pap ura
im, hogy valami részét a templom épületire fordítanák. A koporsókat 
valaniind felhányták: lovakat-mit kötöttek beló , ez ideig mind 
úgy áll. A fejedelem testének koporsója nyitva álK A templom ajta
ját csak tíivissel sem verték bé mind ez ('iráig is, A mimagunk költsé
gén sokszor ajtaját a segeslyének bécsináltattuk, törlön-lörik fel,hord-
tan-hordjáka leveleket miérthogy a templomnak nincsen ajtaja. Szent 
István király idejétől fogva való sok királyoknak és az egész országnak 
titoklevelei ott hevernek. Nagy bün, nagy vélek, ily siketséggel ez 
becsülhetctien kárt elhallgatni. Az elmúlt fejérvári gyűlésben is szó
lottunk vala kegyelmeteknek ezen dolog felöli, de semmi gondja nem 
lön senkinek reá. Ezeh'Ht is sokszor, de az elmúlt esztendőben fő
képpen nagy iszonyú kár lŐn az káptalanban; mert kinek kinek az ö 
maga hasznára lévén gondja, a közönséges jó senkinek eszébe nem 
juta. Azok a levelek a mi romlott nemzetségünknek mind Erdélyben mind 
M. orczágban oly fő és drága emlékezetre méltó kincse volna, melyet 
kevés szóval meg nem mondhatni. Az istenért kérjük kegyelmeteket, 
legyen gondja kegyelmeteknek reá. Nem annyira a mi hasznunkért, mint 
a közönséges jóért kérjük kegyelmeteket. Nincsen nékünk módunk ben-

* ) Vajha úgy lett volna! 
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korta tiszfitja a portól és sepri őket. Nem igaz, a mit az németek 
irtanak az bibliotheca felöli, hogy Szulimán császár megégette vol
na ós mind elveszett volna. —• 

Mikor Básta Újvárból kiszaladott volna Móses bejövetelekor, 
ésKolosvárra jött volna, és onnan is kiindult volna Szakmar felé, 
azon tájban hoznak Mósestől egy leve le t , melyen hét pecsét volt 
rajta, ezek közül három veres , négy pedig zöld. Azon nemesek , 
kik akkor Gyaluban voltának, ezen levelet fel nem merik szakasz
tani. Volt pedig Szenlpáli János Kolosvármegye ispánja és Gyereőfíi 
János az másik ispán Kolosvármegyében. Azon levelet mindjárt 
küldik Básta után ugyan úgy felszakasztatlan Nagylaki Jakabtól, u-
gyan azon nemes vármegye föszolgabirájától; és magok is az n e 
mesek szép levelet ir takBástának,hogy az tatár{?) Gyaluban szorul-
tanak; kérik ö nagyságát , adjon valami informatiot, mihez kelles-
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n e , hogy derék ellenség ellen oltalmazhassuk és takargathassuk, 
mert elfogyatkoztunk. Vagyon bárom esztendeje, hogy egy pénz 
hasznát sem vöttQk az előbbi fejedelmektől rendelt fizetésünknek. Az 
elmúlt időkben történt veszedelmekben nem ilyen gondviselés volt 
eíféie drága markára mint mostan, Budából, Bécsből, Székesfejérvár
ból , Esztergomból Nagyszombatba takarították volt elTéle leveleket, 
melyekben most is az egész M. orgnak igazsága áll. Orodból és Ghá
nádból, ide Fejérvárra hozták volt a veszedcm előtt az ország l e v e 
le i t ; mostan penigh senkinek annyi gondja sem lön reá , hogy csak 
mélyföldig az ellenség előtt valami részét elvitethették volna , noha 
sokat törekedtünk azoknál, kiknek Fejérváratt erre gondjoknak ke l 
lett volua lenni. Ez okáért ott hagyják veszni közakarattal a mi e l e 
inknek és maradékainknak ily becsülhetetlen kincsét. Leszen oly idö, 
s talán e! is jö t l , mikor megérezzük a mi siketségünknek eifectussát: 
forogjanak csak elö a törvények, és az íiszvekeveredett jószágoknak 
igassági, melyeknek kárát és fogyatkozását kegyelmetek és kegye l 
metek maradéki kezdenék megérezni. Mi isten elÖtt és kegyelmetek 
előtt protestálunk, hogy szívünk szerént minden igyekezettel akar
tuk oltalmazni és takargatni , de minekünk értekünk nem volt hozzá, 
mert sok időtől fogva semmi fizetésünk meg nem jár. Azért mi sem 
most, sem ezután okai ne legyünk ez iszonyú kárvallásnak. 

így akaránk kegyelmeteknek írni , hogy nyilvábh megértse k e 
gyelmetek a do lgo t . . . . Legyen isten kegyelmetekkel. 

Ercdetij^^^t, a t . fej^rvárí könyvlárból. 
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sélc magokat tnrtaniok, mert sem éléssel , sem hadi szerszámmal 
nem oly teljes az a hely, hogy soksiig ottan máradhassanak, és 
sok egyéh szókkal kérik. Nagylaki Jakab az Meszesen eléri Bástát, 
és az levelet kezében adván, nekik elolvassa mind a kettőt, és 
semmit egyebet nem felel r e á , hanem: b e n e , mert mindenre a 
válasz csak az vala. V i s z s z a m e h e t n e k — úgy mond. 

' • • ; • ; 

IV. 

A g o r o s z l ó i ü t k ö z e t . 

Mikor Goroszlónál Bóthori Sigmondot Básta megverte volna, 
Molduvába szalada, Csáki István az ö várában Fogarasban, Szé
kely Móses pedig Fejérvárra vette az utat , a hol Básta szinte egy 
liétig múlatott népivel5 várta szüntelenül a császár té l , a victoriát 
hogy proseqiiálná Erdélyben. És így Brassóban lévén Bogáthi Mik
lóssal egyetemben, és Móses is Fejérvárról Sigmondhoz méné; 
Borbély György Dévában szórnia h é , mely várat azelőtt Sigmond 
adott néki. Borbély György, mikor Fejérváron volnának és a BÖST 
ta béjövésére vigyáznának, az város népit nem hagyák el vinni; 
mindenütt eláUották az utat darabontokkal és az Maroson való hidat 
is Váradjánál ily szinséggel: „hogy ök is megvárják az ellensé
get városul Fej érváron; az okért sehová ne menjenek — megpa-
rancsolák.'-'' Mikor ily szóval tartanák az város népit , és minden 
híreket titkolnák, azonközben észrevették az hajdiik közelgetése-
ket. Egy szombaton kirándnlának az várhói minden szolgáikkal, és 
az f e j é r v á r i e n n y i s o k l e l k e t í g y e j t e k az e l l e n s é g t o r 
k á b a . Ez volt ám oka az fejérváriak romlásának. Azon hitetlen kél 
árulók csalárdságok mJatt, én is egynéhány fejérvári euiherekkel 
az Maroson éjszaka által gázolván, Szehenbe menék s úgy marad
tam m e g , a mint maradhattam: mindennemű marháim Fejérváron 
maradtanak és ott veszvén nagy sok írásaimmal, drága könyveim
mel egyetemben.*) Sigmond Brassóban lévén, az ott lakosok nagy 

^) E körülmény is kránistánk GyulafejérviírüM lakását s Knyudi I'áiliil s az 
elbeszéli eseményekkel egykorusilnál sill lón személyazunságát inutatja. 

sok segítséggel valának néki—mind pénz , mind pedig nép segít
séggel; és minthogy annyi pénzt nem adhatának, a mennyi szüksé
ges lehetett volna , ezüstös marhákat is adtának; és az mi Sig-
mondnak és Csákinak maradott volna i s , afféle ezüstből mind tallé
rokat vertének, mely talléron ez az írás volt : Deo Optimo Maximo 
Vindici. 

Azonközben Básta bejött Erdélybe minden hadával; az rácz-
Ságot, hajdúkat, magyarországi ebeket széljel bocsátja az ország
ban; kik széljel el is ter jedvén, az szegény népet mindenütt fel
keresték; oly iszonyú kegyetlenségeket , öléseket , kínzásokat, 
égetéseket cselekedtek, melyhez hasonlót soha semmi időben em
ber nem látott s nem is hallott. Básta Tordánál megszállott, Mi
hály vajdát egy vasárnap megöleti, mense augusto. Az kolosváriak 
Bástához küldöttek volt ki az tanácsból Ötveg Andrást és Szőrös 
Mátyást, kiktől Básta azt kérdezte: Vultisne justitiam vei grati-
am? Az kolosváriak gratiam cupiverunt. És így adót vetett reájok, 
először száz ezer forintot', azután hetven ezerét , végre csak öt
ven ezerét. Azután ő maga lassan-lassan táborával eljővén, Bor
nemisza Boldisárt Szehenbe elöli küldé; a hun sok nemes emberek 
voltának, az ellenség elölt oda bé szorulván. Ottan Bornemisza 
öszsze gyűjtötte és nagy oratioval arra intette őket: „Hogy az ró 
mai császárnak engedelmesek és hívek legyenek, ha elveszni nem 
akarnak; noha sokat vetettének, de az császár kegyelmébe vészen 
benneteket és Básta is töi-ekedö leszen ér te tek, nem is leszen sem
mi veszedelmetek; s így ha újonnan hittel kötelezitek az császárhoz 
magatokat, igen jól fog lenni dolgotok, és minden bántás nélkül 
megmaradtok. Sőt Báthoi'i Sigmondnak is közönséges akaratból ír
janak, hogy ö is térjen az igaz út ra , melyen azelőtt való eszten
dőben elindult volt és adja magát az római császár hívségére. Ha 
ezt cselekszi , minden kegyelmességgel fog lenni hozzá, és ezen 
országot a császár Sigmondnak kezéhez bocsátja, lóképpen valami 
az Meszesen ide bé vagyon , mindeneket neki ad. Az török segít
ségében ne vesse semmi reménységét , se ne bízzék azokhoz; az 
töröknek immáron ez esztendőben ideje nincsen a segítség küldésre, 
és a török birodalomban is nagy motus támadott az fekete deák mi
att, (akkor kezdett vala Erdélyben híresedni). Ezen országban valő 
ennyi sok vérontást , égetést, pusztittást Sigmond az maga enge-
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dclmessögóvel logzállilhat és eltávoztathat." Ilyen sok és bö be^ 
széddol arra veszi Borneinisza az nemességet , hogy közönségesen 
írjanak Sigmondnak Brassóba ezek felöli. írnak bőségesen: „hogy 
ne veszeszsze ö magát , sem az több nemességet , sem pedig az or
szágot; hanem mcntÖl hamarább l ehe t , térjen az császár kegyel
mességéhez, és fogja Básta által az békesség dolgát az római csá
szárral."' A levél elvitelére választják Tordai János deákot, az ka
mara-ispánt és száz ház jobbágyot igírnek neki , csak jól viselje ma
gát s híven járjon az dologban , és raentÖI hamarább lehet Sigmond-
tól választ hozzon, Elraégyen az karaara-ispán és Sigmondnak meg
viszi az levelet. Sígmond gondolkodik magában ez dolog felöli, és 
arra tér maga i s , hogy Básta által kedvét keresse az császárnak és 
jó conditiokkal megegyezzék az némettel. Mikor az kamara-ispánt 
Viszsza késérlette volna és elbocsátotta volna Sigmond: Székely 
Móses ezt megértvén, hogy Sigmond ismét az némethez akarja köt
ni az csépet , szállására behívatja az kamara-ispánt. Ottan egyné
hány szolgáit Móses előállítván, kezdi a kamara^spánt szidni s nó
gatni: „hogy a mely követségben elindult, csalárd és álnok követ
ség volna, nem az hazának javára , hanem veszedelmére abban el 
ne indulna; lelkére és Istenére esküvók, hogy mindjárt avagy ott 
az házban levágatja, vagy az úton is az ebeknek vágatná l e , ha 
megér tené , hogy a városból kiindult."' A kamara-ispán midőn látta 
volna Müses haragját: „Én — ügy mond — noha az városból az fe
jedelem akaratjából megyek vala viszsza Szebenbe, de ha ellened 
vagyon, én nem megyek; csak ti állhassatok meg ketten ezen a fe
jedelemmel.'' ' így az kamara-ispánt megtartóztatta, nem ment visz
sza Szebenbe , és mind addig nem hoza semmi választ a németnek, 
Valameddig Sigmond azután sok oláh és lengyel haddal Brassó felöli 
— és Temesvárról is egy néhány hassák érkezvén — bejövének 
az országba, Sigmondot is béhozák. Voltának pedig ez időben 
Szebenben nemes emberek: Keserű János , Boronkai J á n o s , Mu-
ralti*) János és Toroczkai Gáspár, ós sok városbeli polgár emberek 
Tordáról , Enyedröl , Marosvásárhelyről, Fejérvárról , és több c-
gyéb helyekről. Ez Móses dolgát Sigmond mikor megértette volna. 

*3 Ez a Muralli és fcncmlitelt Muralíos János valászinülcg azoncgy tör
téneti személyiség. 
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izent: miért cselekedte volna, hogy az kamara-ispánt az ö követ
ségével nem bocsátotta volna el? Móses nagy bátorsággal megizoni 
Sigmondnak: „íiogy ilyen nagy dolgot, mely hazának és az or
szágnakmegmaradásában áll , nem illendő, hogy alattomban való 
lanácslással és izenetekkel igazítsa ö felsége; hanem az országgyű
léséből és az közönséges tanácsból kelletik véghez menni ennek. 
Vagyon pedig ő felségének abban jó módja, mi módon az ellensé
get kiverhesse és az országot kezéhez vehesse." Sigmond nem a-
karván, hogy ezen tanács kitudódjék, Ö is elhallgatta és ehnülalta, 
és az Móses vakmerőségét is magában elrejti. Ez idŐ alatt Sigmond 
is így gondolkodik maga felöli: hogy könnyebben véghez mehet és 
jobb conditiokkal az némettel való békesség, ha látja Básta, hogy 
amara pax tractabitur. így az török segítség Budai Ferencz sollíci-
tálásábólMolduvábóI, és az székelység, és mindenünnen nagy sok . 
segítség öszszegyülvén, Sigmond megindul Brassóból. Básta ezt 
megértvén, mikor Szebentől Fogaras alá indult volna, az Olt vizé
től viszsza tér , két ágyút ott hagyván a sárban, hogy viszsza nem 
vontathatta, melyet azután Fogarasba vitetett az fogarasi kapitány. 
És mihelyt Básta Sigmond jövetelét ér tet te , A^yárádtünél kifelé tart 
s nemigen meszsze Vásárhelytől megszáll táborával, és ott mula
tott mindaddig, míg Sigmond alájőve az török haddal. Ezen Sig
mond alattomban való czigányságát minden jól ér tet te , Csáki István 
is, és csak ketten forgatták az dolgot, másokat kirekesztvén az a-
lattomban való tanácsból. Mikor azért kimenne Móses a városba az 
házból, Csáki István is megszollitja: „Híven kellene—úgymond— u-
radal, fejedelmedet szolgálnod." Monda Móses: „Híven szolgáltam 
minden életemben, de az én hív szolgálatomnak ez a jutalma; de a mi 
most rajtam, holnap te rajtad töríénhetilí." És így kimenvén az házból, 
egy szoros kéményes házba viszik, és örizőt adnak oda, meghagy
ván Sigmond, hogy ha valamit ellene valót beszél , mindjárt le
vágják. Annakutánna Fejérvárra küldé Mósest Sigmond; azután 
Csáki István Fogarasba vi te té , a hun mindaddig fogságban volt , 
míg a törökök és talárok Sigmond kibocsáttatásábdl ki nem méné
nek az országból. Azután círca mensem aprilem, anno 1602 elbo
csátották az fogságból és Csáki Istvánnal együtt generalisságot vi
seltének. Végre mensejul io , mikor ezen sok álnok tractálás, Sig-
mod és Csáki áruitatási, kijelentetnének, Móses nem akarván, 
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hogy Básta béjöjön az orsKágba, Fejérvárnál inogvíva véUe, és 
megveretvén Móses, Törökországba méné bé. És más esztendő
ben lf)03 török, tatár haddal Erdélybe jővén és Bástát kitolván 
az ors/.ágból, Brassónál megverték. És így nem akará Is ten , hogy 
Erdélyről tágnljon a sok veszedelem. Az Hőses fogságának egyéb 
o k a v o l t c z i s , hogy Méses Bogáti János i , az Bogáti András üát . 
Vásárhelynél levágatta volt ezen okért : hogy az szegény széke
lyeket liásta mellé akarta volna vinni; és fia megöléséért Bogáti 
András Sigmond fejedelemnek sírva panaszolt vol t , mely miatt azu
tán Müsest megfogatta. 

Az mely angUis követet Eduardns Barthonus Constantinápoly
ba az angliai királyné aszszony*) küldött volt Erdélyben Báthori 
Sigmondhoz in anno 1 5 9 6 , meghala Fejérváron; annak a követnek 
Martinns volt a neve. Ezt titkon szövétneknél vitték bé estve későn 
Sigmondhoz és ágy adott aiidentiát neki. Miben járt legyen az ang-
lus követ , nem véljük egyébre, hanem hogy a török császár hagy
ta volna meg az Anglusnak, hogy emberét küldje ide bó Sigmond
hoz , hogy dehortálja Sigmondot az német barátságaiéi. 

— Sennyci Pongráczot azért fogatták meg Komis Gáspárral, 
és a többivel együtt , hogy mikor Báthori András Sennyeit a széke
lyek fő kapitányának tette volna, Kendi Sándor egynéhány fő ne
mes emberek elüti így szollott: „L" látom — ú g y mond — nincs 
más möd benne , az elveszett ütra viszsza kell indulnom, és más 
bolond ember nyomdékát kelletik követnem,"^ Megjővén Sennyei 
az Cardinálhoz, ezen birt és esküvést hozá a Cardinálnak, hogy 
minden mödon Mihály megesküdött: „hogy arra jusson dolga, hogy 
az felesége lestét egye meg és az fia vérit igya reá , ha ö ártani 
igyekezik Erdélynek és ha reá jő Erdélyre ." Kétség volt azután 
Sennyeihez az uraktöl, hogy tudta a Mihály vajda igyekezetit , de 
eltitkolta Andrástól. Sennyei úgy mentette magát, hogy ő hiténél 
nem vehet egyebet rajta, mert esküvésinek ö is hitt, et nil cogi-
tavera t , hogy Mihály hiti ellen valamit cselekedjék. 
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V. 

'̂ J Talán: iu;vi''i)cn. lî y a iriint van, a szöveg érlliellen. 

A n n o 1 6 0 2 , 7 - a j u l i i . ' ' 

Mikor Báthori Sigmond elárulta volna Erdélyt az Mtíses harcza 
ulán Fejérvárnál, negyed nap Déváról Bástához jövc szabad akarat
ja szerént Szász-Sebeshez. És mikoron egynéhány nap mulatott vol
na , Bástával együtt az alattomban valö végezés szorént kündula 
Erdélyből a néki rendeltelelt helyre Csehországba.*) Hogy pedig ez 
idő alatt valamit ne indíthasson, ada melléje Básla, hogy elkésér-
jék, két zászlóalja vallonokat, ágy mint két száz lovasokat; ezek
nek hadnagyok volt , egyik zászlónak Maltbiae Wachtentuch, az 
másiknak Fi-anciscus Bezerczek. Kassáig kisérik; otlan az Generá
lis Commendans száz fegyverest adott ismét melléje, ezek kísé
rek Bosenbergíg. Ott az Vágón alá indult Sigmond gerendákon, 
melyeket az vízen vittek a lá , az németek pedig viszsza térének 
Kassára. Itt az maga szolgáival, magyarokkal és olaszokkal elin
dulván, Sigmond az Vágón alá ment egyenes iHon; hnncm imide-
amoda térvén urálihoz ós urakat látni , így mulatta nz időt. Az ma
gyar erdélyi nemesek közül ezek voltának vélle: Bogáti Miklós, 
Szilvási Boldisár, Kamuti Bálás, Vass Ferencz; az inasak közül ' 
ezek: Makai István, Kornis Mihály, Cserényi Farkas , Tordai Már
ton, és egy író deákja Pécsi Sigmond. Az olaszok közül ezek vol
tának: Mezentius egy chirurgus, Nicolo egy musikus, Oliverius 
egy olasz.... Törlénik azután ilyen dolog. Mikor Trencsinnél meg
szállottak volna: Szilvási Boldisár, Bogáti Miklós és Vass Ferencz, 
magok közölt kezdenek szoHani Sigmond felöli és az országnak ve -

• # 

*J Mily különhüzü eszliözöket Iiasznállak az ingatag Iclkü fej ed elemnek 
teljes öníilliistalanságra tíirpitése végett, szolgáljon Jbizonyilékul egy 
1597-cli rrágáhan liöU cseh kézirat, melyiien Sigmond hizelgöen fes
lett arczképe füléi)*; e jelszóíralott.Scio ciii credidi! Aképalápedig 
ím c különösen hangzó versek: 

Magniis es, ingenli cum Marté tot agmina fandis 
Barhara , ct aoqiiaía est tunc tua laraa polo; 

At major dum le superas, tuaquo omnia Iccum 
Sacrati snbdis Cacsaris Imperio; ^ 

Miiximus , ct verc surges virtutibiis olim , 
El lua pcrpctuus facta loquclur honos. 
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szedelméröl, és ugyan megszidják magok között egyik is másik is. 
Ezt midőn hallotta volna Kornis Mihály — egy ifjacska — k i t ugyan 
megesketett vol t , hogy valamit Ö felöUe hal l , mindent megmond
jon neki , ezt is megmondá Sigmondnak. Ezen Sigmond megharag
szik és Kamuti Balást arra kezdi kény szeritteni, hogy Szilvásit, Bo-
gátit és Vass Ferenczet levágja. Kamuti erre azt feleié: „hogy 
mindenekben kész szolgája ö felségének, (mert ottan is ezen titu
lussal nevezik) de eil'éle gyilkosságban nem szolgálhat sok okokért. 
Ezér t is, hogy azokban kettő néki vérszerént való attyafia; más az, 
hogy útitársa mindenik; harmadik, azt nem érdemlik Ö tudtára, 
hogy levágattatnának. így Sigmond látván, hogy igyekezeti nem 
mehet v é g h e z , eltitkolja magában minden haragját, és így feljutá
nak Csehországba. És megszállának Lubokoviczon-és ottan voltá
nak addig, míg az császár Sigmondnak az elrendelt hely felöli izen-
ne valamit. Itten mikor volnának, az császár küldi hozzá Gallhop-
pelt, ki tisztességesen gazdálkodjék neki. Azután küldi Carolus Ma-
gniist; azután a császár miisikusi is kijöttek hozzája. Végre adják 
néki a hol lakjék Lubokovicz vá rá t , melyben most is lakik, és 
ennél többet semmit sem blr. Ott lévén Sigmond, az drága kövekkel 
kereskedő egy gazdag lo olaszt kihivat Prágából, és minden drága 
kövét megmutatván néki , úgymint negyven ezer forintokat éro 
d rágaköve t , melyből ö néki kalapos-süvegre való pártát csináljon. 
Amaz a köveket elvitte és még i s csinálta 

= -.J . VI. 

L i i g o s m e g v é t e l e a n n o 1 6 0 3 , 1 1 - k á p r i l i s . 

Húszár P é t e r , lúgosi bán , kilencz vagy tized magával lé
vén az Lúgos belső várában, mikor Móses Bekies bassával oda két 
mélyföldre táborba szállott: az bán soha az város népit, sem a ke
vés fizetett népit mellé nem hítta az küIsÖ palánkból, hanem a fize
tett nép a várossal megegyezett. Mihent az elölljárö Nagy Albert
tel és Aly csaiiszsz&l elérkezék, egymással megegyezvén, egymást 
nagy szeretettel látlak, kezeket fogdosták mind, hogy megegyezte-
nek. Gyuráka Győrgyöt és Somogyi Istvánt a város ezelőtt való éj-
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jel expediálla volt titkon Móseshez, kit az bán nem tudott.... Végi-e 
kérni kezdek a bántól az belsÖ kastélyt. Az városbeliek és szolgáló 
népek rút szitkokkal illették. Az bán nem akarta megadni. Azon
közben Nagy Albert boros lévén , ugyanazon városbeliekkel együtt 
néki rohana a belső kastélynak: az ajtajút bévágák, másfelől! meg
hágják. Az fö porkolábot Szentmikldsi Györgyöt az béhágás közben 
levágák; egynéhányan sebet is kaptának. Az bánt megfogták és 
megfoszták s nagyon megverték; fllöses igyekezett azon, hogy 
meg ne haljonj de az tatárok semmiképpen nem engedték—azt mon
dották, hogy viszsza mennek, ha ezt az első vitéz embert le nem 
vágatja, mert ez ö hadakozásoknak első szerencséje. • Ti ij 

ö; ; ̂ iz::^ 

vu. 
L i t t e r a e S t e p h a n i B o c s k a i a d T r a n s s i L v a n i e n s e s , 
q u i b u s h o r t a t u r e o s , u t s e a d i p s í u s f i d e l i t a t o 

c o n f e r a n t . 
m 

Magnifico, Generosis, Egregiis et Nobilibus Comiti, Vice 
Comitibus, Judicibus et Universilati Nobilium Comitatus Kolos , 
fidelibus nohis sincere dilectis. Stephanus Bocskai dlvina miserati-
one Transsilvaniae Pr inceps, partium regni Hungáriáé Dominus et 
Siculorum Coraes etc. Magniíici, generosi, egregii et nobiles fideles 
nobis sincere dilecti , salutem et favorem! 

Hogy mind annyi ideig meg nem tanáltuk kegyelmeleket sem 
levelünk ál ta l , sem pedig embereink á l ta l , annak igen sok okai 
voltának; de főbb két oka vol t : egyik, minthogy romlott állapotját 
tudtuk Erdélynek. Mint édes hazánkhoz — mely minket nevelt és 
tartott és kinek sok javait v e t t ü k — m e g akartuk mutatni háládatos-
ságunkat, hogy a míg itten kün dolgainkat végezhetjük, addig ot
tan sem pártokat , sem egyéb hadi rendeket nem akartunk támasz
tani, hogy azzal is az ország nagyobban ne pusztuljon, minthogy 
az ott ben való segítségre szükségünk sem volt. Más a z , hogy a 
mely hada az német császárnak Básta Győrgygyel reánk jött va la , 
noha hirtelen míg hamar Öszvcgyültünk, az szerencse — a mint az 
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vitézlő dolgokban szokott esni — sokképpen változott, de az szent 
Istennek novo dicsértessek! dolgunknak úgy mutatja állapotját, 
Jiogy Kassa aloU sok kárral és szégyenvallással elkergetvén őket, 
mostan is ii/,übcn lévén , minden nap sok károkkal kisérjük őket, 
kezünkben maradván minden erősségek, v á r a k é s városok, és ve
lünk lévén mind az u rak , mind vármegyék és minden rendek. Most 
immár Istennek kegyelmességéböl dolgunknak jél végbemenelelét 
l á tván , és mindeneket itten jó méddal és állapottal hagyván , oda 
kegyelmetek köz ibe—min t hazánkba — akarunk indulni, hogy azt 
Í9 kezünkbe vegyük: minthogy az hatalmas és győzhetetlen csá
szárnak botját, zászlóját mind Erdélyről , mind Magyarországról 
immár elvoltuk. Tudván azér t , kegyelmetok mi töllünk nem lesznek 
idegenek, kiért az nagyságos vezérlő hassanak Intö'levelét is kül
döttük. Intjük azért szeretettel kegyelmeteket , hogy valahol min
ket értenek lenni , bizonyos fő emberi által , minden haladék nélkül 
látogassanak m e g , kik által az kegyelmetek akaratjái'ól és hívsé-
gekröl l egpink hihetőképpen bizonyossá, s hogy tudhassuk magun
kat mihez tartani. És ha lehet , a sok hadaknak innen való bevitelé
re okot ne adjanak kegyelmetek, kivel az ország annál is inkább 
pusztuljon; mert — Istennek legyen háló -—• hadunk annyi vagyon, 
hogy ha az német császárnak alsó és felső magyarországi hadai el
len elégséges vol t , nem Ítéljük, liogy ben is oly ellenségünk tá
madjon, kinek ellene Isten segedelméből elégségesek nem lennénk; 
késedelem pedig az dologLan nem kívántatik sok idő , mert ha ha
dainkat innét megindítjuk, nehéz őket az útban elhagyni, melyben 
mi ahozképest viseljük magunkat, a mint az kegyelmetek hűségeket 
tapasztalni fogjuk; és semmi romlásnak okai nem leszünk, hogyha 
oly haddal kényszeríttetünk kegyelmetek közébe menni, mely na
gyobb piisztittásokra lészen és károkra. Ha pedig valami úton mó
don, (kit nem reméllünk), ugyan engedetleneknek ismerjük kegyelme
teket hozzánk lenni, egyfelöU az molduvai vajda minden e r e j éve l^ 
kinek erős parancsolatja vagyon a császártól a r ra ; raásfelöll az 
tömosvári bassa az dunamelléki törökkel — kit ugyanazon véggel 
hagytunk cl magunk mellől mostanában ; harmadik felöli mimagunk 
minden időváltozás nélkül, sem télnek, sem tavasznak ideit nem 
nézvén, mindjárási menten-megyünk kegyelmetekre; és protestá
lunk mostan mind az egész világnak elölte és kogyclmotck előtt iS) 
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hogy mi okai ne legyünk az kegyelmetek romlásának. Elhigyék azt 
kegyelmetek, hogy semmiképpen egyéb immár ebben nem l ehe t , 
hogy a mit megindítottunk, azt Isten kegyelmességéböl véghez is 
kell vinnünk. Ha pedig az kegyelmetek engedelmes hívséget tapasz
talni fogjuk hozzánk, édes attyok akarunk lenni , és minden régi 
szabadságának nem csak megtartója, hanem öregbítője és oltalma-
2*5ja igyekezünk lenni. Mely dolog felöli, hogy magatok közzül va
ló fö emberek által, hogy minket voltaképpen tudósítsatok, azt kí
vánjuk minden haladék nélküL Bene vaíeant. Dátum ín castris no-
stris ad Miszle positis, 12-a septemhrís, anno Domíui millcslmo 
sexcentesimo quarto. Stephanus Bocskai. 

Ezen levelet küldötte Bocskai fejedelem egy paraszt ember
től, erős hittel megesketvén, hogy Erdélybe beviszi; mely paraszt 
ember hozá Gyaluba, g ott lévén akkor GyereÖffiJános, az körül 
való nemességet egybe gyűjti és az levelet nékiek megmutatá. Ta
nácskozni kezdenek, mit kellenék cselekedníek, hogy az commis-
sariusoknak küldjék Szebenbe—Holfman Györgynek éd Carolus In-
hoíTnak. így egy embert fogadván, Szebenbe küldölték, és kér ték, 
hogy értvén az Bocskai fenyegetését, viseljenek gondot reájok. 

líit iiiij 

Via 
S e c u n d a r i a e l í t t e r a e S t e p h a n i B o c s k a i a d C o m i -

t a t u s K o l o s N o b i l e s , h u j u s t e n o r i s o r a n t . 

Második írásunk ez kegyelmeteknek. Blind ez ideig is írásunk
ra választ nem tettek. Nem tudjuk, ha megadták é írásunkat, vagy 
nem ? Vagy ugyan vakmerőségre veti kegyelmetek magát. Mi itt 
immár Isten kegyelmességéböl minden dolgainkban véget é r tünk , 
és azon vagyunk, mentől hamarább bémehessünk. Azért ha ezen 
keménységben megmaradnak mégis kegyelmetek, Istent hívjuk bi
zonyságul , hogy semmit azonban, a mit kegyelmetekre következni 
reménylünk, nekünk méltán és Isten ssserént nem tulajdonithatják; 
holott minden munkánk és fáradságunk szegény nemzetségünknek 
és hazánluiak megmaradásánál egyébre nem néz. Szakmárt is az j ó 
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Isleii, ez jelen*) holnapnak 16--dik napján, kezünkbe ad ta , és azzal 
eg-yütt az Duna melleit az elmúlt holnapban 15 nevezetes házat. Mi 
noha hadbelí népünknek fizetését megadtuk, mindazonáltal ottan 
nem viselhetjük mindenkor, a hun szinte kívánjuk, kiváltképpen 
távol létünkben; romlására — látja Isten — kegyelmeteknek nem 
igyekezünk. Jól meglássátok, mit cselekesztek. Tartsa meg Isten 
kegyelmeteket. Dátum Cassoviae, etc. ^-JÍ-^ ^Luu.t .I,.^-^>»..--

i|i i . i - fií:I<ní:ii 

M a g n i f i c o d o m i n ó J o a n n i I m r e f f i , s e r e n i s s i n i i 
q u o n d a m P r i n c i p i s c o n s i l i a r i o , d o m i n ó e t a m i c o 

• o b s e r y a n d í s s i m o . -i^ UÁI^.I ÜIU 

Magnifice Domine et Amice coníidentissime! Obsequiorum, ser-
vitiorumque meorum commendalionem. Istentől minden jókat kegyel
mednek megadni kivonok. Sok hírek után indultam, hogy kegyel
mednek Írjak. Tudom más baráti is kegyelmednek ezen dolgot már 
bőven megírták, vagy pedig izentenek. Gondolja meg kegyelmed, 
semmi Isten híre nélkül nem eshetik.És ha a kegyelmed mostani sokfelé 
való elméje törődésivei nem fog egyezni az Istennek végzése , (ki
nek soha senki ellene nem állhat) mi kövelkezhetik? Quidquid agis, 
prudentcr ágas , et respice finem. Bizony akarnám, ha eszébe jutna 
kegyelmednek az kassai ablakban való tréfáim, kitől oltalmazzon az 
Isten — ne is menjen arra az dologra. Ne szerezz uram sok álko-
zódás t , siralmat a szegény erdélyi atyafiakra. Tudja kegyelmed: 
szabad választások vagyon. Azért ne gyűjtessen kegyelmed reájok 
hadat; tudják ok , kit kell magoknak választani; ád az Jehova Isten 
fejedelmet nekik. Nincs az urak között csak egy is , a ki azt mond
hatná közülünk, hogy sajátja Erdély. Olvassa meg Itegyelmed az 
erdélyi és magyarországi krónikát: szabadok Ők magokkal. Bizony 
az úr Isten a vérszorajuhozókat nem áldja meg. Jól tudja kegyelmed 
Isten mindennek ád fejedelmet. Tehát csak két ember halálával is 
kemény számodússal tartozik kegyelmed, (ha kegyelmed lészen az 

") Juiutaiius l ü . 1Ü05. Á 
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báborunak oka;) nem hogy egynéhány ezer ember lelkéről kellene 
számadással tartozni az Isten előtt. Bizonnyal elhidje kegyelmed, 
az Tiszán által sem mennék, ha ezen három ok benne nem volna. 
Egyik: mert hálaadó akarok lenni; másik oka: mert akkor telik ki 
az ország botjának, zászlójának tisztének ideje , mikor szegény 
kegyelmes uramat a földbe teszem; harmadik oka legnagyobb: mert 
megkötelezett él tében, hogy Gyulafejérvárra tetemét bélusérném. 
Melyekre nézve bátor szívvel, mint egy Iiáz-szolga, az utolsó ó-
rán is tisztességgel akarok szolgálni szegény kegyelmes uram hideg 
tetemének. Kegyelmed bizonyos légyen abban, én kegyelmednek 
Örömest szolgálok. Mindezeket jó szivemből írtam kegyelmednek, 
azokhoz az hírekhez képest , kiket mi felénk kegyelmed felöli hal
lunk, tudniillik, mintha kegyelmed volna az vérontásra , hadgyüj-
tésre való tanácsadó. Sapienti satis. Istenre hagyja kegyelmed az 
tanácsadást, mert kegyelmed keresztény ember. Kzekután tartsa 
meg Isten kegyelmedet. 

Patum in arcé Unguar, 28-a februarii, anno 1607 . Cpmes 
Valentinus de Homonna. 

(Ezeket flomonnai Bíilint kezcirásiiljól írtam ide.)*) 

* M levc'lalatt talált jegyzet. 

lo^^ot*-— 
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E L Ö I S M E E T E T É S . 
T o l d a l a g i M i h á l y születéséről az illető családi levéltár

ban adat nincs; hazai életíröink sem emlékeznek felőle. Azonban 
élete azon szakáról, melyet a bon szolgálatában töltött, mely te-
bát az utókor s kivált a történettudomány figyelmét érdemli, maga 
hagyott hátra „ E m l é k i r a t á b a n ' ' ' annyi és oly adatokat — közügy-
szeretÖ munkás lelkének oly szép jeleit — hogy az ö személyisé
gének hazai történelmünk kedvelőit érdekelnie kell. Családtőrzse a 
Magyarországon soká virágzot t , de immár kihalt A lagh i - c sa l ád -
dal rokon eredetű. Emlékírónk azon Toldalagi András utöda, ki 
„ T o l d a l a g " helység birtoklására nézve 1456 . királyi megegyezést 
nyert. Atyja Toldalagi máskép Gáltöi Balázs, anyja Bessenyei Bor-
biira, első bitese gelenczei Mihálcz Erzsébet , második Petki Er 
zsébet—elébb Szentpáliné, volt. Azon nagy időben élt, mely Erdély 
önálló államéletének legtündöklőbb szaka; midÖn e hon fejedelmi 
székén a lángeszű Bethlen Gábor s az ügyesen számitó J. Rákóczi 
György ülvén: tengő tétlenség helyet t , je lentékeny diplomáliai s 
fényes harczi teltekben nyilatkozó nemzeti élet s folytonos közmun
kássági szereplés volt a nemzet, kivált pedig a tehetségesebb egyé
niségek osztályrésze—midőn ben erősek valánk s kün nyomatékkal 
hirt fejdelmeink szózata. Toldalagi mindkettő uralkodása alatt mint 
közhivatalnok és követ az eseményekben folytonosan részt vet t , há-
boruindítás- és békekötéseknél jelen volt, törvényt telt és tanácsot 
adott — egy századnegyeden át tekintélyes államférfiúi helyet fog
lalván el. Lpgelöbb 1003 . a daliás Székely Mózes oldala mellett 
látjuk levélnüiii minőségben;*) s nem sokára azután a Brassó mel
letti gyászos következményű vesztett csata után a Ráduly vajda ál
tal elfogottak sorában.**) Ilt elvész szemünk elöl , s csak egy évti
zed múlva látjuk Öt viszont, midőn t. i. 1614. a portára megy Beth
len István és Erdélyi Is tvánnal , Belhlen Gábor újonnan választott 
fejdelemnek megerösitését eszközölni. Ez időtől fogva 1639- ig — 

«} Wülí. líclli. Uist. Tom. V. pag. 204. *») W. B. Tom. V. pag. 410. 
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mikor egy a franczia királylyal a német császár ellen kötendő szö
vetség ügyében bízatott meg I. Rákóczy György által — több ízben 
küldelek fontos megbízatásokban hol a portára, hol onnan viszsza 
a fejdelemhez; 1622 . a porta és lengyelek közti egyezkedésben, 
1625 . 1627 . a gyarmati és szönyi békekötésekben részt vesz; 
1630 . az erdélyi fejdelemségre vágyö Csáki párthíveit Maros
szék hadaival kiveri; 1636. a koronkai mezőn a marosszéki fegy-
vereserö számbavételét — lus t rá já t—haj t ja végre , s ugyan ez 
időben a fejdelemtől a k i r á l y i j o g n a k székelyföldöm érvény
telenségét elismerő kiváltságlevelet*) eszközöl; azután a portára 
megy s I. Rákőczy György jogait Bethlen István ellenében erélye
sen védelmezi: élte fáradalmait kozbe-közbe törvénytevői s ország
tanácsosi kötelességek teljesítésében pihenvén ki. 

Bethlen Gábor uralkodásáról már itt és ott sokat í r lak , leg
többet Pi-ay és IJojthinus — az első némí, egészen el nem födhetett 
el lenszenv, az utolsó az előszeretet elfogultságával; azonban még 
sem annyi t , hogy Toldalagl egyszerűen-szép s tényhü korrajzai 
fölöslegesek, sőt csak nélkülözhetők is lennének; annyit pedig egy-
átalában nem, hogy a történetíró e jeles fejedelemnek századából 
óriásként kiemelkedő képét az eddig napfényre hozott adatok nyo
mán híven előadni képes legyen. Minélfogva lígy hiszem, hegyez 
Emlékírat közlésével a hazai történetek buvárlóinak némi szolgála
tot tettem Kiadási példányom ugyanaz, melyből azt egy évtized 
előtt „ E r d é l y o r s z á g T ö r t é n e t e i T á r a i ' nagy történehni te
kintélyű szerkesztői kiadni szándékoztak, t . i . egy a Teleki-könyv
tárban fenlevő egykorú kézírat „ B o r s o s T a m á s g y ű j t e m é 
nyében . ' ' ' ** ) A Toldalagí Emlékirata végén volt még ugyan tőle 
egy 1639 . U t a s í t á s R é t i I s t v á n p o r t a i k ö v e i h e z , vala
mint Erdély által a porta számára Bálhori István óta küldött o r s z á 
g o s a d ó n a k h i t e l e s j e g y z é s e ; miket a Toldalagianumok ép
sége tekintetéből F ü g g e l é k k é p p e n szintágy adni szükségesnek 
véltem; mellékelvén együttal még Toldalaginak portai követségére 
vonatkozó néhány más eredeti levelét is. 

^J Mit én — bár Benkö„ Imago Nat . S i c . " czímü könyvében latínul 
iiíizíilte — hátrább, „Széke ly ada ta im" közt magyar szövegben 
atíni éi-iiükesnek látok. **;) Melyet én jövendüben — ha élek — a 
magyar olvasó kozímsi'iggel meg fogok ismertetni. 

:t 
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AZ ÖREG TOLDALÁGI MIHÁLTMK, AZ ÖREG RÍKÓCZI 
GYÖRGY FEJEDELEM TANÁCSÁÍÍAK ÉS MAROSSZÉKNEK 

FÖKAPITÁNNYÁJVAK EMLÉKEZETÜL HAGYOTT ÍRÁSA. 
. _ y ; i 

1 6 1 3 . 

Anno 1 6 1 3 . kifutván Erdélyből Báthori Gábor fejedelem Vá
radra in fine seplembris, választatik közönséges akaratból erdélyi 
fejedelemségre Bethlen Gábor, 

In eodem mense Báthori Gábort Szilasi János , Ladányi Gergely, 
Zámbó Bálás több nem jámborokkal, ugyan Váradon Géczi András 
tanácsából megölik, noha vélle sok jót tett vala. 

In eodem mense az mely török hadak Szkender kanisaí has
sanak szardársága alatt, és Sahin Giraí szardársága alatt az mely 
tatár hadak Bálhori Gábor ellen török császár parancsolatjából, e -
gyütt az molduvai s havaselföldi vajdákkal jöttének va la , de nem 
kevés rabbal azok kimenvén, megérték Szebenben Báthori Gábor 
kapitányi Kakpnyi István és Nagy Gergely az fejedelem halálát: Sze-
bent üres tárházzal Bethlen Gábornak megadák,melyet kézhez vévén 
az fejedelem—az F a r k a s - á g y u t több lövöszerszámokkal edgyütt . 
Fejérvárat lövöldözteté belölle, és karácson után resignálá az szász 
nemzetnek, hogy inkább az ország szabadságát azzal is restaurálja. 

1614, 
Mense martio 1614.Megyesen generális gyűlést cedáltataBeth-

leo Gábor az fejedelem az országnak, az mely gyűlés alatt Szilasi 
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Jánost , Ladányi Gergelyt, Zámbö Balást többekkel együtt Báthorí 
Gábor haláláért megölék. 

Ugyanekkor öreg Bethlen Istvánt és Erdélyi Istvánt főkövet-
ségben az portára expediálá.az fejedelem, engem pedig pro conli-
nuo oratore kapiliának külde. ; 

Az Oláhországban Ilavaselföldében ekkor Michne Radult talál
tuk vajdaságban. 

Az portán császárságban szultán Abumetet, fövezérségben 
Ilazzuf bassát. Ott létemben az portán ekkor az fejedelemnek és az 
szegény hazának volt igen nagy gondja, hogy l lusz lo t , Kővárat, 
Bányát — az melyeket az Báthori Gábor fejedelemségének változása 
idején némefc császár számára adipiscálták vala — török császár kö
vetség jártatása által mint adják viszsza Erdélyhez. 

Honionnai György az erdélyi fejedelemséget, Sorbán — a z kit 
Ráduly vajdának is hivtak •— az havaselfoldi vajdaságot kívánván, 
mivel onnan is űzetett vala k i : nehezen resistálhatánk azok
nak, mivel sok külőmb-külömbféle ígéretekkel futják vala az 
portát; német császár és lengyel király akaratjokból sok török nagy 
úr emberek is voltak az dolgoknak fautori, . _',_.,. , ,.. 

Ez időben az fővezért császár az persákra nagy haddal küld
v é n , maga helyébe kajmekámnak hagyá Giurcsi Hadon Nehemel 
Lassút, egy igen eszes vén vezér t , ki még szultán Szulímán csá
szárnak is belső titkos embere volt. Ez maradván azért az kajme-
kámságban, Lippát kérni kezdek, Kádi Zadi Ali budai bassa taná-
csáhöl, hogy az fejedelem töröknek adja. Kyegónál Ilomonnai 
nem csak Lippát, hanem Jenőt , Lágost, Káránsebest is odaígérte 
ugyanazon nevezett budai vezér ál ta l , csak török császár az erdé
lyi fejedelemséget adja néki. 

1 6 1 5 . 
In anno 1615 mense octobri az vén szentdemeteri Balassi 

Ferenczet béküldé az fejedelem fökövetségbe az por tára , ön he
lyembe kapitiának Dániel Deákot. Látván azért Balassi Ferencz mint 
vagyon az dolog Lippáérl, az kél gonosz között az kissebbiket vá-
lasztá: és ő is oda igére Lippát, praeveniálván azzal minden ellen
kező dolgokat, és véllem együtt választ tÖn minden dolgokröl, de 
Lippa oda igéretivel. 

De császár szemben velünk nem lŐn, banem csak kihozák az 
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kaftányokat r eánk , mely nehéznek letszék, mivel immár tudjuk 
vala, hogy Ali bassa ellenünk tractál Ilomonnai és Sorbán vajda 
mellett, mivel portára is azt írta és izente az kaputsi hassátöl , 
hogy balalmas császár se az erdélyi követ Balassi Fe rencz , se az 
én szömnak semmit se higyjen, mert minden dolgunk merő hamis 
csalárdság; hanem engedje Ilomonnai Györgynek az erdélyi fejede
lemséget, és ő beküldi, kezes is lészcn é r t e , hogy valamiket oda 
ígéri, mind megadja az török császárnak. 

Sok tracták után arra kelle az dolognak menni , hogy az kö
vetnek Balassi Ferencznek ott honn az portán kelle maradni, azt 
állítván az vezé r , hogy az míg Lippát megadják, légyen ott benn 
addig, ily véggel: hogy az fejedelem gonosz akarói confundáltas-
sanak benlétével az követnek. Engemet azért expediálának Erdély
be in mense februario 1616 . Martiusban beérkezem Erdélybe , ta
lálván az fejedelmet az Sárkány erdein, Barczába menő lUában lé
vén. Az fejedelem azért Feketehalomban szállván meg, per seriem 
Jnind megbeszéllém az dolgokat nékíe , melyet az akkori jövendő 
ország gyűlésire diílcrála az fejedelem, írván Balassi Ferencznek 
az portára, bogy ország akaratjáböl meg nem fogyatkoztatná sza
vában. 

Eljővén az tavasz, ad mcnsom április generális gyíilést hír- . 
detvén és celebrálván, országostól elvégezek: hogy megadják tö
rök császárnak Lippát. Annakokáért egy Erős Benedek nevű gya
log hadnagyot száz két gyaloggal alá küldék Lippára; annakutánna 
nagyobb gondviselésért Keresztesi Pált , ki akkor ugyan lippai . 
kapitány vala. Azon. gyűlésből küldék Balassi Mihályt is ugyan 
Lippára, hogy az ott való minden rendeknek eleibe adják az dolgot, 
miben légyen , és annakutánna ki is költöztessék az lakósokat belöl-
l e , az lövő-szerszámot i s , és úgy resignálják az várat császár 
számára Deák Menhet bassa kézibe, ki akkor temesvári bassa vala. 

De mind másképpen lÖn az dolog; mert az kék gyalogokkal 
együtt Erős Benedek elárulá az fejedelmet; Balassi Mihályt az szé
kely gyalogokkal hé nem bocsát ták, hanem mintha fulva-szabásun. 
bocsátták viszsza őket; kire az Keresztesi Bál maga haszna ke re 
sése vagy gondviseletlensége is segitté. Ez így lévén , in menso 
junio az fejedelemnek haddal kelle alája menni Líppának, és meg kel
le lötelni, ügy adhaták meg császárnak. 

15 
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Engem ugyanakkor Budára, expediála az fejedelem az bassá-
hoz, hogy szemire hánynám minden cselekedetit és el is hitetném 
véUe, hogy csak haszontalan hiában való reménység volt tölle az, 
hogy Homonnainak és Sorbán vajdának hi t t , mert azoknak dolgok 
csak merő hazugság voU. Mely dolgot szép szóval eleibe adván az 
budai vezérnek, elhivé és jóakaratját az fejedelémhez hittel igíré. 

Hogy pedig Homonnait és Sorbánt lecsendesítse Szolnokhoz 
j ő v e , az hajdúságot megfenyegeté; mely dologgal meg is csende
sedének , mivel Rliédei Ferencz immár Konyárdnál megverte vala 
egyszer ökct, 

Ezekután az fejedelemnek porta parancsolatjából Ráduly vajda 
és Szkender hassa mellé Goreczki ellen *) segitséggel menni. En
gemet azért Budáról való megjövetelem után , elsőbben az dolgok
nak modalitassáról békülde oda követségen; s míg én beérkezem 
Jászvásárhoz hozzájok, addig Goreczkit megverek. Onnat viszsza 
térvén, Bereczknél ialálám az fejedelmet elöli szép haddal. Megért
vén IbUem az dolgot, megtére , hadait házakhoz bocsáttá. Ezen ö-
szön Sarmasági Sigmond és Gombos András bizonyos számú, de 
igen jó hajdu-hadakkal ílomonnai és mások küldetésiből rá jött Er
dé lyre , kit Isten az fejedelem serény gondviselése és hadai által 
megszégyenített. . . .̂  

1619 . 
Anno 1619. in mense augusto az fejedelem megindula római 

császár ellen haddal; Kassára érkezvén, örömmel acceptálák •—Dó-
czi Andrást fogva Szántóra eleibe hozák — ott egy kis gyűlést csi
nálván , Kassán Magyarország követet választa török császárhoz 
—Korlát Is tvánt , római császár ellen való querelákkal; az erdélyi 
követ Balassi Ferencz me l l é—ki immár az előtt portáról megjött 
vala—az ki mellé erdélyi kapitiának Körösi Istvánt választván, mi
dőn Lőcsére érkezett volna az fejedelem, Körösi István helyébe 
nékem parancsolá, hogy kapitihaságra elmennék. Midőn azért Kés
márkra érkeztünk volna, ügy expediála Balassi Ferenczel és Korlát 
Istvánnal hárman portára bennünket. Az erdélyi adót is megvittük 
császárnak, ugyan akkor küldvén az vezérnek és az portai nagy 
rendeknek ajándékokat töUünk. 
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Ezeket így elrendelvén az fejedelem , minket elbocsátla, ö ma
ga az hadak után felméne. 

In mense decembri béérkézénk mind együtt Kucsuk-Csekme-
czére; Korlát uramnak az vezér akaratjából ott kellé maradni, és 
mi béindulánk Balassi Ferenczel Konstantinapolyba. De míg bemen
tünk volna, tizenegyedik die decembris Konstantinápoly ésKucsuk-
Csekmecze között az mezőn oldal félen talála szultán Oszmán csá
szár bennünket. (Azt hiszem, data opera jött volna látni, mivel még 
ez előtt szabadon magyart nem látott volt , mivel az altya halála és 
az báttya szultán Musztafa megfogása után, maga is nem régen mint 
iíju legény lelt volt császárrá.) Mely reánk találásakor jó csomó 
aranyot külde nékünk Balassi urammal az császár BosztancziRecset 
bassától, kiben Balassi F e r e n c z — igen szeretvén magái—'nékem 
csak tizenhatot ada. Beérkezvén mi azért Konstantinapolyba, mi 
ulánnunk Korlát uram is héjöve. Ekkor adtak nékünk Balassi urammal 
egy napra huszanöt tallért élésünkre, és öt tallér érő árpát . Korlát 
uramnak is adtak busz tallért minden napra. 

Ezek után minden ajándékoJiat az mintáz fejedelem rendelte 
vala, az szerént megadtuk kinek kinek. Hogy az divánba felmen
tünk, nagy becsülettel láttának bennünket, az vezérek mind fcnnál-
ván elöltünk—ügy csókoltuk meg kinek köntösét, kinek kezét. Az
után Balassi uram az fejedelem követségét megmondván, az erdélyi 
adót is praesentálá, és megvendégelvén, azután császár eleibe hé
vivén bennünket, megkaftányozának nyolczan. 

1620. 
Anno 1620 ,2 . j anua r i i „DaudPassa"nevű helyen*) kun lévén 

török császár, végezé e l , hogy az következendő 1 6 2 1 . esztendőben 
hadat indítson az lengyelek ellen; mely végezésre az vezéreket, 
muftit, kazeczkereket és hocsát mind kihivatott vala, az kiknek 
jelenlétekben igen nagy diván lett vala. 

Iluszonkilenczedik januarii eodem anno traclált Balassi Feren
czel, Korlát Istvánnal és Borsos Tamással az mufti, hogy ha te t
szik, Erdélyben három vajdát tegyenek, egyiket az nemességben, 
másikot az székelységben, harmadikot az szászságon; mely dolgot 

*) kellelt. 'Hi ; A 
*) Krttíndíi azon mecsei, melyet It. Bajazet szultán nagyvezére Daud 

basa I4G4-bcn építetvcn, nevüzclct ettűl vclte, 
*15 
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az elölt hMvégi Nemes Bálás, gclenczei Csorna György., brassni 
Reginárd János az három nemzet képiben—az két nemzetnek: ma
gyarnak és székelynek hírek nem lévén bennek—Iractáltnnak azok 
nevekkel is. Meg is kínálta Balassi Ferenczet akkor az mufti az szé
kelyek vajdaságával; de emez mint jámbor nem acceptálta, de el
lene sem mert szoUni, félvén atttíl: hogy ha látja az mufti, hogy 6 
mint jámbor nem akarja országa s ura kárára acceptálni, más lat
rot keresnek, az ki acceptálja—hanem csak gondolkodásra halasz
totta az dolgot. 

1 Die 2 . februarii tütá meg az v e z é r , Csárpár embertelensége 
miat t , hogy egy keresztény orator is bé ne menjen soUicitálni az 
divánba, hanem csauzok által ágálják dolgokat. 

Ugyan die 3 . februarii az Teftedár az adóból hátra maradt öt
ezer aranyat kére , kiről Balassi Ferencz azzal menté magát, hogy-
császár engedte meg; kire emez ay.t monda, hogy míg hatalmas 
császár levelét nem hozzuk, meg nem engedik. 

2 7 die hozák meg hírit, hogy az Öreg Bethlen Istvánt erdélyi 
gubernátorrá teszik. 

16 április jöve hé az fejedelemtől Hlyei János az cseh király 
szolgájával Ilenricus Vichterrel sok levelekkel. 

19 . die lönk szemben Húszain aga, az lovász mester által 
az hocsával, Bosztanczi bassával és az kezlár agával , az kinek 
intercessiojára császár azon nap kihiyatá az fővezért és egynéhá
nyat többet is az vezérekben, kiknek praesentiájokban szemben lön 
Korlát Istvánnal és ml velünk i s , ki miatt csaknem kétségbe ősé
nek az németek ; Starzert is akkor akarják vala Bécsbe ereszteni, 
de annak is esze vésze. 

Ugyan 2 5 április lőn audentiája OÍTonoczki Jeremiásnak az 
lengyel király követének, ki az előtt megerösittetett békességnek 
diplomáját hozá h é , de nem lön helye szavának, magának is becsü-
leti ; egy ideig ugyan az német követ szállásán is sugorga. 

Ugyan 17-dik die junii tön választ az fővezér ezen követnek, 
hogy az király mivel meg nom tartotta az frigyet, hatalmas császár 
haddal jÖne reá. 

Ezen júniusnak hetedik napján íra az vezér kedve szerónt való 
választ az fejedelemnek,—^27 ejusdem bocsátottam Török Sigmon-

2 2 9 

dolJus/.iir agával Buda felöli az fejedelemhez az koronázat dolgából 
a2 császár és fővezér levelével együtt. 

Tricesinia ejusdem elbúcsúzásra felvitetvén Ludovicus Molárd 
német császár követje, és harminczad magával kaftányozták meg 
mind törökkel együtt. 

1 Julii császár mazuUá tévé az kezlár agát Musztafát, az ki
nek egy millió aranyánál egyéb pénze és marháján kívül többet vi t
tek el császár számára. Ez igen oxpertus eszes ember vala, az feje
delemnek s az magyar nemzetnek igen jö akarója és fautora vala. 

Ezen nap tudósitoltam az fejedelmet, hogy az német követek is 
elbácsuztak császártól, és hogy az vezér is ncutralista. 

25 Julii adá császár Michne Ráduly vajdának az havaselföldi vaj
daságot, Gábriel Mogillát mazullá tévén az vajdaságból. 

1 augusti kiáltatá meg az fővezér, hogy éjjel is minden bol
tok nyitvák legyenek, s mint szintén nappal éjjel is ágy áruljanak, 
ha kinek mi kára lészen, ö &zeti meg ; az szerént is áruiénak minden 
kár nélkül egész Bareáig. " ..i:: ' n ,--:^tTíA-.<J 

13 augusti hozák m e g , hogy Gabrillás vajda Erdélyre ment 
és elvitte az ország adóját, kit poríára kellett volna küldeni. És az 
vezér megértvén az dolgot , engem hívatván, hát igen haragszik, 
hogy befogadták Erdélybe. Kinek haragját megcsendesítvén és el
hitetvén vé l le , hogy az pénzt is nem vitlo el: de az vezér nékem 
ugyancsak megparancsolá , hogy megírjam az gubernátornak, hogy 
oly gondot viseljenek Gabrillás vajdára, hogy Erdélyből el ne men
jen , és császárnak kára miá ne légyen. Másod napon az Gabrillás 
öcscsét Mojszin vajdát Uáduly vajda kezébe adák-ki őrizet alá ott 
az maga házánál. Gabrillás helyin adá az császár az molduvai vaj
daságot Alexander vajdának ; azután két nappal indula Ráduly vajda 
is az portáról az hiivaselföldí vajdaságra. 

26 augusti hozák meg császárnak, hogy Várnánál felmente
nek az kozákok, és az törökökben sokat levágtak, és valami száz-
Ötvennek szemét kitolták és ügy bocsátották e l ; kin igen megbú
sulván császár, letette az kolcsos *) tollakat fejéből oly fogadással: 
hogy míg boszszut nem áll az lengyeleken, addig tollat nem visel. 

13 octobris hozák hírül az vezérnek az Szkender hassa embo-

*J Talán: koiosiu 

I 
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r e i , hogy CzuczovániU*) az lengyel táborának egy részét megver
ték, Graliani Gáspár is e lveszet t , és Septelics hetmant karéba ver
ték az bassa és Galga sziiltiin parancsolatjából az megmaradóit len
gyel tábor előtt. 24 ejusdem hozá bé Szali bék, császárnak Szkender 
bassa és Galga szultán névvel az Sugoczki Szaniszló fejét—ki len
gyel királynak fő cancellariussa és országában hetmánja volt — 
ki ott Molduvában badasltíl megveretvén, maga is ott veszett ; ki
nek fejét hogy inkább mindenek lássák, az sz. Sophia temploma 
eleibe egy idegre felfüggesztették, homlokára czédulát ragasztván 
nevéről és állapotjáról-—^egynébány napig olt tartolták. 

4 novembris jöve bé az kazul bnssa fő Itovetje igen nagy pora
pával , hozván császárnak több ajándékok közült négy elephántot, 
két eleven tigrist lecticában, az kik egyikét két-két teve húzott va-
la , ezenkívül egy rinoczerust. 

14 novembris jövének bé az portára az követek, ugy mint 
Magyarország részéről Dóczi Is tván, Rimái János, Csehország ré
széről Kéln János , az több austrini, morvái , slésiai és lusatiaí 
kövelekkel együtt , kiket igen nngy pompával hozának bé; ezek e-
leiben azelőtt való nap mi is kimentünk vala Balassi Ferenczel. 

21 ejusdera volt az vezér szemben ezen követekkel; adtunk 
az vezérnek mind együtt tíz kupát , és egy hébémimfa ládát , és 
más jáspis igen szép 'ódát, egy mosdót korsóstól, egy szép tükörl. 

20**) ejusdcm hozák meg hogy az budai bassa Karrakás Menhet 
Váczot megvette, melynek olt nem kellett volna lenni; (|uerelákkal 
soUicilálák az vezér t , s megigéré, hogy maznllá leszi érette. Ezen 
dolog végeit lőnek szemben az vezérrel az feljebb emiitett magyar
országi és ahoz társalkodott országok követi , és panaszolkodának 
Yácz dolgáért; kik előtt az vezér hitlel monda, hogy se nek i , se 
császárnak híre és akaratja nem volt abban, és azoknak is igére, 
hogy mazuUá leszi az hassál érette , és az több mellette való liszt
viselő embereket. Praestálá is mindeniknek szavát: Kara Méhemet 
bassát — ki Miszirből jött vala — tevén budai vezérré. 

fi decembris Balassi Ferenczel az feljebb emlilelt követek lő
nek szemben igen nagy pompával, az erdélyi adót is beadván. 

9 decembris hozák az követ uraknak az fejedelem leveli i , ki-

*j iízucsáva. '^''J Ezt ós az előbbi napot emlékírónk tán fel fogta cserélni. 

2 3 1 '̂  

ben parancsolja, hogy az vezérnél panaszoljanak Vácz felöli: miért 
hogy az budai vezér 2 novembris megszállotta, ágyukkal lötette, és 
quarta die megvette. 

11 die az siiesiai köve t , utánna való vasárnap az csehorszá
gi követ öcscse hala meg. 

1 6 2 1 . 
Anno 1621 . 4 januarii hala meg szegény öreg Balassi Ferencz is. 
8 ejusdem érkezének valami német posták, két kapucsiával 

Buda felüli Caesargalhoz olyan hírrel, hogy az német hadak megverték 
Prágánál az cseh király hadát azokkal az magyarokkal együtt, kik mel
lette voltának az Fridericus hadának, és az győzedelem után mind
járást megvették Prágát is ö maga az cseh király futva szaladott. 

11 ejusdem öleié meg szultán Oszmán császár szultán Mehe-
metet, az öcscsét , és ugyanazon nap temettelé el is az attyok 
szultán Ahmet mellé. 

1 februarii az egész követekkel lön tanács az országok álla-
potjáröl, és 3 februarü az fővezér házánál igen nagy diván lön üjo-
lag: hogy ha adnak é segítséget az magyar nemzetnek az német 
ellen vagy nem? Végre azt concludáták, hogy az magyarokat meg
segéljék. Ezen nap vettük az gubernátor levelét, melyben olyant ír 
vala, hogy mintha az békességre menne akaratja az fejedelemnek 
s az országnak. 

6 ejusdem, ez nap rendelek szerdárnak Deák Menhetbassát 
az fejedelem mellé, de ügy hogy mig kiérkezik, azt te l tesse , hogy 
békéltetni jő. 

Ugyan hetedik díe tractáltunk az hollandiai követtel az követ
kezendő esztendőben had felüli. Más nap ekkor oly hideg lett vala, 
hogy Szkiderig az tenger és Bruszsza felöli is—míg embernek sze
me világa szolgált—mindbéfagya; az jegén által Galatára Bessi-
lásról az császár szórajával által járlak az emberek, kik*) közül az 
elsőnek császár szpáhíaságot, az másiknak csauzságot adott. 

26 ejusdem expediáltuk Juszuf agát és Sámhucréti Miklóst az 
fejedelemhez és az cseh királyhoz az vezér leveleível, hogy jó r e 
ménységben légyenek, mert az német ellen derék segítséget adnak. 
Deák Menhet bassa szerdársága alatt. • ° ' 

t 111 valami u,kéziratból kímarudollnak lát^ziK. 
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1 martii ugy mint iiz új holdnak elsÖ hétfőjén tevék ki császár 
lófark zászlóját, és kinyiták az fegyverház ajtéját; nálok sok ju
hokat metszenek ott az ajléban áldozatnak, melyei jelenlik bizonyo
son, hogy hada lészen császárnak maga személye szerént ; ugyan 
ekkor sok mezőre- és várvívni-való szerszámokat is kezdenek ki
hordani azon fegyveres házból. 

Másod napon hozák bé Goreczkit, Lucas Schulkóczkit és Traus-
bakot sok lengyel inasokkal és öt taraczkal együtt az tatárok Kon-
stantinápolyba. Ekkor vettük az gubernátor levelét , melyben tu
dósított az fejedelem állapotjáról és az F-erdinandus hadainak ke
gyetlenkedésekről. Ez héten hozának Miszirböl Húszain bassától 
h í r t , hogy három éjjel s három nap mindeset t az hó , mely azelőtt 
örökké hallatlan dolog volt ott. Ugyan ekkor szabadittók ki Mojszin 
vajdát is az Jeddiculából; ugyanekkor az magyarországi, csehor
szági s több vele lévő követek búcsúztunk el császártól—adának 
negyven kaftánt mindenestől reánk. 

16 április indultam ki portáról és Erdélybe jővén , az guberná
torhoz mentem Fejérvárra; onnat Kassára az fejedelemhez, az kit 
ilyen átlapolhan találtam: hogy hát immár Szécsi György, Forgács 
Sigmond az fejedelmet több sok magyarországi urakkal s fö embe
rekkel mind elárulták, német császár mellé állottak, és azoknak 
ösztökélésekből*) Bukoj I3onaventura valami hatvan ezer emberrel 
alá jött és Érsek-Üjvúrat megszállotta, elébb Posont—Erdélynél***) 
az erdélyi hadakat i s — m i v e l ugyan nem is tartóztathatta tovább, 
mind haza bocsátotta az fejedelem, és Pécsi Simont — az ki fö 
cancellariussa volt — Váradon pünkösd hetiben arestállatla Kamuti 
Bálás által. lúbniyi 

Engemet Kassáról az fejedelem Landor-Fejérvárra külde Deák 
Menhct hassa eleibe, és az budai vezérhez , hogy segítséget solii-
ciláljon, kiről parancsolatot is hoztam volt portáról. Landor-Fejér
várra é rkezvén , az budai vezért ott találám ; Deák Menhet bassa 
is azon nap oda érkezek. Szemben lévén véllek, előttem álló dol
gomat eléggé soUicitálám , de az Deák Menhel hassa tökéletlensége 
miatt tovább egy holnapnál tártának ott hazugsággal; de' sem maga 
az Deák meg nem indula, sem hadat nem adának—hazug szónál e-

*J MH is (livalozó szi'íUcIy szó: ingerlést jelunl. ''^^) lUbomályos a kézirat, 
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gyebct; sem magamat el nem bocsáttának addig, raig meg nem ho
zák az fejedelemtől, hogy Pálfi Istvánt valami nyolcz ezer haddal 
az fejedelem megver te , annakutánna Érsek-Üjvárat megsegi te t te , 
és ott is az egész német armadát megverte , e lűzte , lövőszerszámit 
mind elnyerte ; és mig az fejedelem oda érkezett volna , addig Bu
koj maga is elesett egy harczon. így ezt megér tvén , valami r e -
ménységes hazugsággal elbocsáttának, és valami néhány törököt is 
küldenek utánnam hogy már segítségre. Megindulván az fejedelem 
után, Nagy-Szombatnál érem olyan állapotjában, hogy immár 
Nagy-Szombatot is meghódoltatta: az benne való praesidium kijő
vén belölle az fejedelem ele ibe , azokat megverték, sokat levág
tak bennek; azután az többit Pálíi Miklóssal úgy bocsátotta el az fe
jedelem Morvára, kegyelmet nyervén az fejedelemtől. i.'- '.'i 

Egynéhány nap múlva érkezek oda az jagendorfi berezeg igen ' 
szép német haddal, lovassal és gyaloggal , mint valami öt ezer * 
emberrel, és öt öreg falkonnyal, azonkívül sok tüzes szerszámmal; ' 
megegyezvén azért valami ötöd-hatod napig tanácskozánaU: mit 
kelljen indittani, és honnan kezdjék meg az ellenséget? Annak
utánna mind együtt igen szép és nagy haddal Poson felé indulának, 
és engem Szenczlől török császár után expediála az fejedelem, mert 
immár megindult vala szultán Oszmán az lengyelek ellen. 

Megindulván azér t , török császárt és tatár kámot Molduvá-
ban Ilutin mellett az Neszter vize partján érem. Oda érkezvén, az 
fejedelem reám bizolt parancsolatja szerént sollicitáltam serio az 
segítséget; de interím azt eszembe v é v é n , hogy az két ellenség 
meg fog békélleni egymással , azt igen sietve megú-ám az fejede
lemnek: hogy engem bíztatnak az segítséggel, de viszont ő magok 
meg akarnak békélleni, melyre nézve alioz képest igazgassa dolgát. 

Végben méné azért az békesség császár és lengyelek közt in 
mense octobri, kiben én ínteressatus voltam; és így sz. Demeter 
nap előtt való kedden elszállának az lengyel tábor mellől, viszsza 
menvén az császár Czuczováíg, énnékem is valami három ezer ta
tárt adván. Ugyanakkor elbúcsuzám császártól , az hol a búcsúzás
kor ilyen dolog történek: hogy megkaflányozván bennünket, az csá
szár sátora előtt az fő vezér Giláner bassa, elővivó tatár kámot a sá
tor kapujához, engem utánna állata, maga bíradni császárhoz beme
nő ős mindjárt kijövő; kijővén ő maga az v e z é r , engem vín előbb 
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b é , tatilr kímot viszszamarasztá néki nagy gyalázatjára—magam
nak is mind az tolmácsomnak szablya lévén oldaloman, mikor szem
be lőttem és beszéllettem császárra l—mely dolog soha azelőtt 
nem volt. 

Másodnap Erdély felé indultam az mellém adott latárokkal— 
kiknek Czikkal**) merza vala szerdárjok — azonkivül Záromszag **) 
Nemlietkanisai bassával: mert mivel Deák Menhetbassa—kit feljebb 
említek — kit portán szerdárál mellé hagytak va la , és el nem jüve 
segitségüiikre, most mazuUá tétettem vala , és tisztit—szerdársá-
gát ennek adták vala. Erdélyen azért minden kár nélkül által vivén 
őket , más föemberelíet adván melléjek, én magam által úton fel-
menék az fejedelemhez, az hololt Morvában Magyar Barátban ha
dai ott szélyel lévén kovártélyokban találtam, az német császár ha
dai is az Morva vizén túl lévén; találtam az fejedelmet ilyen álla-
poljáhan: hogy hál immár bizonyos commissarius urak által Nikels-
purgban az békességet tractálja német császárral , mely végbén is 
méné szinte karácsonban. 

Azonközben hát az én tatárim is elérkezének, kiknek eleibe 
engem által külde az fejedelem Nitra vármegyébe: ott lecsendesítsem 
őket és kár nélkül kovártélyokba oszszam; melyet igen nagy gond
dal, büsniással meg is cseleküvém Nemes-Kürt táján. 

Ez idő alatt valami háromszáz magával , az fö merzákkal és 
agákkal béhivatá az fejedelem Csillái merzát az szerdárt, és meg-
vendégclé és ajáiidékozá őket , és úgy bocsátlá el viszsza szép szó
val ; noha elég búsulással, de minden kár és rablás nélkül ménének 
ki Magyarországbél mind hazáig. 

1 6 2 2 . 
Ezek így végben menvén, in mense januario Kassa felé aláindu-

la az fejedelem minden hadával az Liptóságra, onnat Kassára. Ek
kor temették el gubernátor Bethlen Istvánnét Csáki Chríslinát Er
délyben Krakkón. 

Ez idő alatt portán olyan hírt költöttének, hogy az fejedelem, 
török császár ellen békéilett meg római császárral; kit hogy dele-
áijak, in mense aprili portára békülde engem az fejedelem. Az hova 
beérkezvén, minden panaszokat deleálék, és semmivé tÖk elöttök. 

*J Alilbb Csillái név alatl furdal elé. '•") ? 

Ott létemben ilyen dolog történek: bogy Kiabéba akarván 
menni császár , minden kincsit el akarta vinni vélle. De az, hogy Ki
abéba mégyen, csak színmutalás volt , mert m á s , ilyen szándéka , 
akaratja vo l t : Eszibe vévén török császár Ilutin alatt, bogy az ö 
tisztviselői néki minden hadát , kiváltképpen az jancsár rendet az 
erszénybe rakják, s nem viszik az hadba, azt akarta praeveniálni j 
de látta az t , hogyha elkezdi de nem efl'ectuálhatja különben, ha
nem igen nagy gonddal: úgy akart minden kincsestül állalmenni, 
hogy oda általmenvén, áj hadat fogadjanak, az melyei viszszajö-
vén, az kik okai voltának, azokat megbüntesse, és az szolgáló ren
det az előbbi rendtartásra hozza; azt eíTectuálván, úgy indítson ró 
mai császár ellen derekas hadat. 

De ezt valahonnan megértvén az szolgáló rendek , in mense 
majo, mikor az kincset tevéken és öszvéreken Eszkeléig Bosztán-
czi Húszain bassával megindította volna, az szolgáló minden rendek 
eleibe állván, el nem ereszték az bassát, hanem mind kincsestől 
viszsza küldék császár szerájába ilyen szóval: „Az hatalmas császár 
el akar Kiabéba menni, menjen el; de a kincs ország oltalmára va 
ló és miénk, mert raí oltalmazzuk az országot, mi azért semmit el 
nem veszünk." Más nap felesebben Öszszegyülvén, császár kapuja 
eleibe mentenek fegyveres kézzel , követségekel jártatván császár
hoz, az háborúságnak okának az fő vezéri és az kezlár agát jelent
vén lenni: kívánták kézbe , hogy megbüntessék halállal; de csá
szár egyiket is kézbe nem adta, noha mellette voltának. Harmad
napján az mufti, Ezzárd Elfendi melléjek adván az vitézlő rendhez 
magát, megújittá az tumultust; ez pedig igen boszszus vala csá
szárra, mivel az ö törvénnyek ellen azon muftinak feleségét elvette 
vala császár. És Így az mufti tanácsából keményebben fogak az 
dolgot és megizenék császárnak, hogy ha kézbe nem adja az feljül 
emiitett személyeket, ők más császárt tesznek; és így bero
hanván az császár belső házíiiba, az mely boltban volt szultán Musz-
tafa, azt meghágták és feljül bérontották, és ott hozták ki szultán 
Musztafát, és az Eszkiszerájba vitték. Ezt eszibe .vévén Oszmán 
császár, kezekbe adá az fö vezért és az kezlár agá t , kiket azon 
nap az vitézlő rend levága. 

Azon éjjel az császár sok Bosztancsiákot, Achemoglánokat 
gyűjtött üszszc, bogy az Eszkiszerájra reá menjen, ós kihozza, vagy 
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megölesse szultán Musztafát. De ez szándékát az maga körül va-
Itík az muftinak megjelentetlék, az ismét az vitézlő rendnek, és 
azok érte mentek, és az Jancsárodában az mely Ortamecset vagyon, 
oda Vitték szultán Musztafát, az hol nem féltették, de őrizték is. 
Azt megértvén az császár, maga személyében hajnal előtt Húszain 
hassával , kit már fővezérré t e t tva la , az jancsár aga házához ki-
mégyen — az ki néki régen igaz híve volt — sok pénzzel, hogy va
lamint az jancsárságot maga mellé vonja az által. 

Elküldvén azért az jancsár agát az jancsárok gyűlésihez, ez 
dolgon hogy tractáljon véllek: ki elkezdvén az t rac tá t , nem vihet
te végbe , hanem magát is levágták. Megértvén az jancsárság, hogy 
kijött az császár az szerájból és az aga házánál vagyon, oda rá 
mentek, császárt megfogták és oda az Ortamecsethez vitték, onnan 
az Jeddiculába; Húszain bassát pedig még ott az jancsár aga házá
nál levágták, a ki császártól újonnan tétetett fővezérnek; szultán 
Musztafát pedig az szerájha vitték, és az császári méltóságba hely
heztették. O immár császá r i évén , Daud bassá t , egy fő úr embert 
fővezérré téve , annakutánna maga barátival tanácsba indulván, más
nap virradólag-tájban szultán Oszmán császár megfojtatá; másnap 
reggel eltemetek az szultán Achmet apja lábához. 

Daud hassa azért egynéhány napig lévén fö vezér , lecsende-
sitti valamennyire az tumultust, de Ö rajta is ezenközben ilyen do
log esik: hogy Ö az császár fiait meg akará öletni, mivel az császár 
házában való ifjak az kapi agát megölék, mert azzal akarta megölet
ni az császár fiakat, és testét az rézkígyóra felakaszták, 

12 junii megértvén az vitézlő rendek az Daud bassa akaratját, 
ha el nem szaladhatott volna, megölték volna. Az elfutván, azon 
nap menten Húszain bassát—ki csak azelőtt négy nappal jött vala 
meg Miszirhöl—fővezérré tevék; ki az fejedelemnek igen igaz jóaka
rója volt. 0 azért az zűrzavart menten lecsendesítvén, engem ott 
nem késlele, hanem igen szép ajándékokkal— olyakkal az minémü-
eket János király idejétől fogva Erdélybe nem hoztak —azonkívül 
minden jó vála«zszal, az fejedelemhez. Dervis agával—egy úr em
berrel , engemet víszszabocsátta. Az fejedelmet Fogarasban érvén, 
az ajándékot ott praesentáltam. 

1 6 2 3 . 
L . Engemet az fcjodclcm ismét héküldvén az portára követségben, 

' • 

237 

az fő vezérrel szemben l é v é n — akkor másodszor az fejedelem ha
dat akarván római császár ellen vinni — tractáltam; az mely hadra 
az vén Bosztra Ibrahim bassát adá az török hadak eleiben az szer-
dárnak, de úgy, hogy mindenekben az fejedelemtől hallgassanak; 
azonkívül az síííslriai bassát , egri , kanisai és tömösvári bassát az 
budai hadakkal együtt rendelé ; Havaselföldéből e z e r j ó lovas kur-
lánt Szpotár Mihullal bocsáttá. Mely hadakkal megegyezvén az feje
delem, egyenesen Nagy-Szombatra méné; azon félj ül találván va
lami rész német hadat, azokat opprimálta; az római császár arma
dája is Szakolczánál—azokat ott találta, az Morván által űzte és IIo-
(lolihoz szorította; azok ott sánczba vévén magokat, egynéhány 
hétig vítta reájok az fejedelem az sánczot, úgyannyira, hogy kény 
szeritette őket hogy megbékéljenek vélle. Az végbomenvén, az 
császár generálissának—lováról leszállván, az fejedelem pedig fenn
ülve maradván-—^kellett kezet fogni. Onnat az fejedelem megtérvén, 
valamit végzett volt az hodolini tábor mellett, de mindent semmi
ben hagya német császár, és újólag való tracta által kellé végben 
vinni az békességet az fejedelemnek. Mely békességben az két her-
czegség Slésiában, és az ötven ezer tallér oda vésze—ide a l á E -
csedet adák érte. ..r 

1624 . 
Engemet ennek az pacificationak hírivei az portára az fejede

lem beküldő hogy referáljam, hogy ha mások másként mondanák is , 
de ne adjanak hitelt néki. ^^^ 

Onnan megjővén, Öszszel Kamutí Farkassal és Borsos Tamással 
Budára külde az fejedelem, hogy az elmúlt esztendőben az mint meg
bántódott az török és német között való békesség az hadak miatt,, 
azt tracta által véghez vigyük. ^^ VM_ 

1625 . 
Elmenvén azért Budára az vezérhez, az ki nagy tisztességgel 

fogadván bennünket, sok öszsze való írások után ügy egyezénk 
meg: hogy az Párkány és Zödény között az hidas-gyarmati földön 
sátor alatt légyen. Az hova sátorokat vonatván fel ezer hatszáz hu-
szanötben, mi is , az német részről való comraíssariusok i s , köz
ben egy nagy cserge sátort vonata fel az vezér; az alá gyűlvén min
denik részről való commissariusok, mi is jelen lévőn kőztek: az mi
hez illett hozzá szolltunk, de gem egyik, sem másik fél mellett 
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nem disputáltuk az dolgot olt in foro. Az commissaiiusok az török 
részről ezek voltának: egr ibassa , budai tefter tihája, az budai 0-
laj bék j német részről valának: Micliael Comes ab Altan, Comes 
Nicolaus Eszlerházi , Joaniies Jacobus a Steften, Nicolaus Comes 
a Tersacz, Sigismundus Gailor *) Czirakí. 

Ezek által sok disceptnliok után az tracta végbemene, az 
mint meg vagyon írva oda hátra; ***) mi azért viszszamenvén Erdély
b e , akara ismét az fejedelem valamit inditlani, de az Szécsi György 
hertelen megölése miatt félben marada. 

• 1626 . — : •••̂ -
Esmét békülde engemet az fejedelem az portára, bogy törölt 

hadakat szerezzek melléje. Bemenvén oda, találám az kajmekíimság-
ban Gürcsi Méhemet bassát; ki által mikor immár dolgomat végben 
vittem volna, ötét megölik—Recscp bassát tevék helyette. Ismeret
ségem lévén azzal i s , végben vivém az dolgot , és parancsolatokat 
vevék az budai bassára , és az több végbcli bassákra és békékre és 
az két oláh vajdákra, hogy derék haddal meginduljanak az fejedelem 
mellett. Ez idö alatt hát megbaltaz budai vezér , és szerdáiTá s mind 
budai bassává Murtéza bassát — ki akkor bezrai hassa vala — adák. 

Én is in fine septembris viszszajövén az válaszszal, azon ezer 
hatszáz 26 esztendőben megindula az fejedelem, engemet is Toka
jig vivén: ott megajándékoza valami néhány ház jobbágygyal. Az 
fejedelem maga felméne, és Palánknál az római császár generalissá-
Val Vostannal csak közel menvén szemben egymással: az két had né-
mü practicáböí látván azt, hogy még meg nem egyezett az fejedelem 
Monczfeld hadával, elöli nagy mesterséggel vigzszajött Szecsénhez, 
és ott megegyezett Monczfeldel az fejedelem. Azután az ellen felé 

*) Ilt is egy név olvasliatlan a kézíralban. **) Mit tosz emickírónk e 
h á t r a l i l a l á sa? Vájjon azt-e, hogy tán ez Emlékírat lG30-an innen 
is — tehfít nagyobb terjedelemben mint a liogy én jelenleg közlöm 
— volt folytatva , s valamely más példányban ím e békekötés is fel 
volt jegyezve? vagy azon gyarmathi, zsivatoroki sal. békekötése
kel , melyek Borsos T a m á s eml í te t tem g y ű j t e m é n y e vé
gén láthatók, s melyeket én nem sokára megismertetek, de a me
lyek ez Emlékirattól teljesen elkülönítve állanak? elhatározni nem 
tudom; mihezképcst e kérdést későbbi nyomozások ha földerítik. 

T T 
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nyomult Barshoz, és az ellenséget csatákkal fogyatta, amott is 
Palánktól a mint erre viszszajöll az fejedelem, az német is úgy ment 
viszsza. Barstól pedig az csatákkal annyira elfogyatta Őket, az pestis 
is reájok esvén , hogy békességre kellett menni az ellenségnek. Az 
mig Posonban concludáltatott az erdélyi békesség, addig az bánya
városokon és ott való tartományon volt az fejedelem hada, az török 
haddal; az törökök között suspensio armorum volt , és így Murtéza 
bassa Budára, az fejedelem Erdélybe jöve. 

Erdélyből azért engemet Budára külde az fejedelem Murtéza 
bassa budai vezér mellé; az palatinussal és magával is az német 
császárral sok egymáshoz való irogatások után, úgy külde fel ben-
ntinket Murtéza bassával Esztergomra, és onnan az tracta helyére 
Zehínbe, úgymint : budai mufti, egri bassa, esztergomi bég , szó
noki b é g , budai Azál aga , az fejedelem részéről én ; és ott Komá
rom között Zöny között való Forrd nevű szigetben az két részről 
sátrakat vonatván fe l , az sátrak között közép helyen egy deszka
szint csináltanak, és az tractához kezdvén, szintén septemberben 
lön vége , az szerént , mint oda hátrébb *) meg vagyon írva. Viszsza-
jövék azért Erdélybe, 

Az fejedelem terminusokat celebrálaaz országban, maga is ben
ne ült az törvényben'—mind az magyarországi,mind az erdélyi tör
vényekben, az székely terminuson kívül. 

Ezek után Mikó Ferencztől az erdélyi adót héküldvén, nem 
tudom mi okból haragot hoza az fejedelemre, és semmi válaszszal 
jöve ki ; hanem Juszuf aga jöve ki utánna, hozván valamirosz lova
kat és valami kaftányokat az fejedelemnek. 

Megértvén azért az fejedelem az dolgot, engem úgy külde az 
portára, hogy megcsendesítsem az dolgot. Hogy Fogarasból elin-
dulánk az agával , Havaselföldében úgy monda m e g , hogy Szom
bathelyi Márton — mikor ott benn volt Mikó Ferenczel — elárulta 
az fejedelmet, azt mondván: hogy Erdélyben is vannak annak az ö 
dolgának társai , és úgy vett levelet az vezértől. Mely dolgot men
ten'megírok az fejedelemnek: hogy minden leveleket megtalálnak 
Szombathelyinél; lure való gondviselést az feJedelemMikóra, és Üeh-
reczeni Tamás praefectusra bizván felkeresését az leveleknek, az 

*) A feljebhl jegyzés ide is értendő. 
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liik lassan líiinának vóUe—Szombathelyi is elszüköU ós felment pa-
lalJnushüK. 

Én is azért bemenvén portára, minden dolgokat szépen lecsen-
desUték. Szombathelyi Mártont is palatínus Eszterházi hát Lengyel
ország TelöU beküldte portára—olt lévén rdmai császárnak is követ
je—bizván reája fejedelem ellen való titkos dolgokat, ki igen titkon 
az molduvai Barnoczki vajda által bejöve Konstantinápolyba. Nékem 
is hírem lévén benne, mindjárt az vezérhoz menék , mintha nem 
tudnám hogy bejött , ellene agálék; de az vezér megtagadá, hogy 
nem látta, maga azon nap viradólag volt szemben vélle. Kit mind 
addig keresek , hogy sok fáradságommal az fejedelemhez kihozám és 
az dési kamaraíspánságot néki szerzem. De mindjárást újonnan elá-
ralá az fejedelmet. Szombathelyit azért az ország gyűlésében tör
vény szerónt megsentent iázá,Déván fejét véteté az fejedelem. 

Ezek így lévén, az beteges fejedelem kiment Váradra, és onnan 
alig jöhete haza, mindjárt maghala. 

Kinok halála után az fejedelem aszszony Özvegyen maradván , 
sok rút zűrzavar indula az országban—ki egyfelé , ki másfelé von
ván az dolgot. Kik között Csáki István az fejedelemaszszonyt bíz
tatta azza l , hogy Ötét tartja meg az fejedelomséghen; másfelöll Pré-
postvári Sigmondot, hogy ötét eligáltatja — az keltÖ között magát 
akarta eligáltatni; pártokat szerze magának, az űzetett katonák kö
zül is Kovács Péter nevű kapitánt az alatta valókkal melléjé voná. 
Kit megértvén Bethlen I s t v á n — k i akkor gubernátor vala — nékem 
parancsolá, hogy Maros-Székkel mennék reájok. Elmenvén Kövár-
vidékén találám őke t , egynéhányat levágatok bennek, az többit 
kiÜzém az erdélyi határból. 

De Csáki ezzel meg nem szűnvén elkezdett dolgától , alattom
ban ugyan valami hadat csinála, kit Kassáról , kit máshunnat ho
zatván; és úgy jőve bé az fejedelem temetésire ég akkori ország 
gyűlés i re , hogy elÖbbi szándékát előbb vigye. De eszébe vévé az 
gubernátor, és az vélle egyetértőkkel öszszeesküvének, hogy az 
ország oltalmára egyetértenek. Melyet eszibe vévén Csáki, mind
járt elfuta szökve , az hada is az szerént; magát Almás várából hit
re liivák az országgyűlésire . Oda jövén Csáki, eszibe v é v é , hogy 
nem meliet elő dolgában; az fejedelem aszszonyhoz adá magát , és 
az mitkivihetc maga kézihez, mind pénzt , mind egyebet kivivé. 

2 4 1 

Engem azon gyűlésről az portára küldenek, hogy az fejede
lemségben az fejedelem aszszonyt confirmáltassam; kinek fejedelem-
ségit oly jó állapotba hoztam va la , hogy jobb és erÖsebb állapotja 
volt mintsem az urának. De hazajővén az portáról, hát szörnyű zűr
zavar az országban. Csáki majd mindenét elvitte az maga adásából 
az fejedelem aszszonynak. Kit eszébe vóvón az gubernátor, Medgye-
sen ország gyűlésit íiirdete, az hová az státusok oda gyűlónek: az 
hol az Isten oltalmaza meg bennünket, hogy egymást le nem vá
gók. De végtére megcsendesedvén az dolog, az fejedelem aszszony 
is fejedelemségében, az gubernátor is gubernatorságában megmara-
da. Az gyűlés eloszla. 

Onnat haza oszolván, ifjú Bethlen István és Zólyomi Dávid 
Öszszeadák az hajdúsággal magokat, azt adván okul, hogy Erdély
re akar jÖni az kassai királykópe, és Erdélyben akar fejedelmet 
Prépostvári Sigmondot tenni. Ki ugyan ügy is volt. Az alatt Borne
misza János az kassai Vice Generális általjővén bizonyos számú had
dal a Tiszán, ifjú Bethlen István Zólyomi Dáviddal együtt felvevék 
az fejedelem aszszonyt, némelyek Szamos-Üjvárra vivék az guberná
torral az v é g r e : hogy az gubernátort ott megöljék, és az fejedelem 
aszszony Prépostvárinak adja az fejedelemséget. Ezt vévén eszébe 
az gubernátor, kiszínlé magát onnan ily okkal: hogy haddal me
gyén az vejére és fiára és lecsendesitti Őket; és így mind együtt az 
fejedelem aszszonnyal Kolosvárra jünek , és az alatt az egész or
szág hadát oda hivák Kolosvárhoz. És így az országbeli urak és 
minden rendek oda gyűlvén, sok számtalan altercatio után az fejede
lem aszszony letevé az fejedelemséget és az gubernátort, az öreg 
Bethlen Istvánt választák *") fejedelemnek. ; ,, . ,,, •, 

Azonközben az sok rút zűrzavart hogy lecsendesíthesse és az 
országot a veszedelemtől megoltalmazhassa, volt tractája az guberná
tornak,**) hogy ha az fejedelem aszszony letenné az fejedelemséget, 
jöne bé az erdélyi fejedelemségre. Az tractában voltak fők: ifjú 
Bethlen István és Zólyomi Dávid. Azonközben vévéji eszibe azt az 
gubernátor, hogyha az fejedelem aszszony leteszi az fejedelemséget, 
nem mást hanem ötét választják fejedelemmé: megírta Rákóczi 
Györgynek, hogyha ki nem jött Patakból, ki ne jöjön; az fiának 

*) Seplemb. 21. 1630. **J Rákéczi GyiSrgygyel. 
16 



242 

Bethlen Istvánnak és az vejének Zólyomi Dávidnak is megírván, 
hogy Ui ne indítsák házából Rákóczit; de ha valamiképpen addig, 
míg az levél oda érkezik, meginditoLták, általjött a Tiszán, vigyék 
bé Váradba, mert az ország ötét*) választja fejedelemnek. Ezek
kei az levelekkel oda érkezvén tempestive az grófhoz és Zólyomi
hoz , nem engedték ok, Rákóczi Györgynek megadni az levelet, 
kit öreg Bethlen István írt volt néki ; hanem az kél ifjú egymás ér
telméből , ugyan Zólyomi általmenvén Patakra — az mint értettem, 
az ipjára az gubernátorra való boszszuságban— nem mondotta meg 
Rákóczi Györgynek az dolgot: hogy letötte az fejedelem **) az feje^ 
delemséget és Bethlen Istvánt választották fejedelemnek. így nem 
lévén hova lenni Rákóczi Györgynek, bémene Váradra és ónnal 
tractálá az dolgot, de tracta által végbe nem mehete. Végre haddal 
indula Erdély fe lé , Kolosvárt lévén az alatt az ország hada; és az 
lij fejedelem, Kathariua fejedelemaszszony pedig minden marhástól 
Fogarasba méue. .• ^"^ *̂ ' 

Megindulván Rákóczi György az hajdúsággal és Bibarvárme-
gyének egy részével Váradról, egy Topa nevű faluban lőnek szem
ben egymással Bethlen István fejedelemmel, és ott ügy concludá-
lának: hogy hat hétre generális gyűlést promulgáljon az fejedelem 
Segesvárra , és az fejedelem letégyeaz fejedelemséget, és azután 
az két fél közül az melyiket választja az ország, az légyen. Eljő
vén azért az az idö , választák Rákóczi Györgyöt; és onnan tíz 
uras embert választanak u tána , kik behívják az fejedelemségre — 
kik közül ón is egyik voltam. Oda érkezvén azért Váradra , nagy 
örömmel, sok öröm-ágyulövesékkel fogada Rákóczi György ben
nünket. Ott egynéhány napig múlatván, béindulánk Fejérvárra, 
szinte csak karácson előtt való másod napon 1630 . Addig az öreg 
Bethlen István-az országbeli statusokat mind bégyüjtvén Fejér^ 
v á r r a , igen szép pompával szent Imréig jövén Rákóczi György 
eleibe, minden rendekkel fogadá bé ; másod napon, úgymint kará
cson estin megesketek az fejedelemségre. Ott lévén egynéhány na
pig az ország, azután haza bocsáttá az fejedelem ily parancsolattal, 
hogy bizonyos számú haddal menten induljunk Várad fe l é , mivel 
az palatínust érti hogy haddal jöjön alá. Az hagyott napra azért 

*-j Betlilenl. «") aszszony. 
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megindulánk és Kolosvárra menénk; onnan Szilágy felé indulánk, 
de Somlyót alig haladhatván meg, engem Váradra hivala az fejede
lem és onnat a budai vezérhez külde, és ott sok versenygésem után 
jó válaszszal jövék meg. Az én oda lelem alatt bizonyos követek 
által az palatínussal az békességet tractál la, de interim az hadak 
mind két részről fenn voltak. Az fejedelem hadai az palatínns hadát 
Rakamaznál megverték és Káliónak az városát is megégették. Én 
íg elérkezem Váradra az fejedelemhez valami bizonyos számú tö
rök és tatár haddal. Azonközben a békesség meglön. Engemet az 
fejedelem több főemberekkel együtt az császár részire való hajdú
sághoz *J hogy Őket lecsendesítsük, de ez úttal végben nem me
hetvén, viszsza kellett mennünk, és másodszor osztán Nánásra 
menénk; tül is palatínus részéről Nyári István, Keczel András oda 
jövének, és így egyeztetök meg őket az hajdúkkal igen sok bajjal. 
Viszsza menvén Váradra, onnat bémenénk Erdélybe. 

Azonközben Katharina fejedelem aszszony megunta Fogaragban 
lakását és ki akarván menni Munkácsba: elsőbben az fejedelemmel 
végze, és Munkácsnak felét az fejedelemfiának Rákóczi Sígmond-
nakkölé, olyan condítioval, hogy ha meg nem állana végzésé t , 
Fogaras is az fejedelemnek veszszen. 

Annakutánna kimenvén Munkácsra Katharina, onnan licleczre 
ment, hogy az fejedelemmel való kötésről fateáljon ott az Konvent
ben. De Csáki István nem engedte , söt per fraudem magának akar
ta Munkácsot kezéhez venni. Kit megértvén Balling J á n o s , kire
kesztette mind magát s mind szolgáit Munkácsból az fejedelem asz-
szonynak, azér t : hogy odamenvén először az fejedelem aszszony 
megeskütötte vala mind az kapitányt, mind az vitézlő rendet az 
fejedelem aszszonynak; és így minden ruhái, arany ezüst marhái 
benn maradván Munkácsban, maga Tokajba ment. 

Finis, 

*) külde. 

*lü 
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1639. 24. ang. Instractio pro Stephano Réti, dataper Michaelem 
Toldalagi et Stephanum Körösi de Várad. 

Isten szemben juttatván ö kegyelmét az gallus oratorral, eze
ket mondja 6 ngának, hogy így proponálja az kajmekám *10tt az 
közönséges dolgokat: 

1. Tudván azt az én kegyelmes uram az erdélyi fejedelem, hogy 
az galliai királynál ö felséginéi nyilván van: hogy miolta Erdély
országa akkorbeli fejedelmekkel együtt hatalmas török császár hű
sége alá hajlott, és oltalmat tölle várván, azért adót is adott hatal
mas császárnak, mindazoltától fogva Austriától sokképpen hábor
gattatot t , és néha hatalmas császár hűsége aloU el is vonta az 
ifju fejedelmeket, és néha igen nagy pusztulást, romlást vesze
delmet is szenvedett Erdé ly , kiváltképpen Rudolpbus császár ide
jében; mely romlás, pusztulás miatt sok esztendeig hatalmas csá
szárnak adót is Erdélyorszóga nem adhatott —• 

2 . Gondolván azért az én kegyelmes uram azt : hogy Erdély-
országa és az mostani fejedelemis Rákóczi György uram ö nga meg
emlékezvén mind ezekről , Austria ellen az közönséges jóban e-
gyetértvén ö kegyelmével az franczia királyai , az én kegyelmes 
urammal fegyvert is fogna — 

3. Kiről bizonyos emberei által megtalálván ö ngát az erdélyi 
fejedelmet az én kegyelmes uram az franczia király, ö nga az erdé
lyi fejedelem ilyen választ tött ő ngának, tudniillik azon három conr 
ditiokat, melyek in scriptis ö kegyelménél Réti uramnál lesznek, éí 
azokat adja eleibe az oratornak ő ngának. 

4. Ha pedig az portának való igéret felöli szoU az orator h 
nga , arról ö kegyelme—azt mondja—Réti uram az oratornak: 

1. Hogy most elsőbben csak azt mondja ö nga az vezérnek ő 
ngának, eleiben adván az három conditiokat, az mint lehet rövii 
szóval az itt való szokás szerént: hogy ezekben kegyelmeddel ai 
én kegyelmes uramhoz az galliai királyhoz s mind azokhoz, az kik 
ö ngával egy ligában vannak vagy lesznek, ezekben az három 
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dolgokban mutassa jó akaratját ós vigye végbe kívánságát ö ngának; 
ö nga is az én kegyelmes uram confederatussival igéri hatalmas csá
szárnak, császári méltóságához illendő becsüleltel lészen, az mel
lett külön ngodnak is. Ha lehet az summának számát ne mondja meg. 

2. Ha pedig az vezér ugyan extorqueálná, hogy mentest mondja 
meg, és semmiképpen egyéb nem lehetne benne , hanem meg kel
lene mondani: in ta l icasu , hatalmas császár számára mondja meg 
fi nga, hogy az confederatusokkal együt t , hatalmas császárnak ád 
az király taleros nr. 20 ,000-e t és az vezérnek GOOO, Ha azt kérdi 
az orator, hogy az a pénz honnan lészen meg és mikor? arra Ö ke
gyelme Réti uram azt mondja ő ngának az oratornak: 

3. Az követtel, mivel még szemben nem voltál hatalmas csá
szárral magok ngoddal*), azt tudja ngod, szemben nem lehelének; 
mert az sok oly titkon való szemben léteinek okát az vezér meg
kérdezné, és ha megmondanák, ügy kárt tennének az közönsé
gesdolognak; ha pedig eltitkolnák, ügy suspiciot hoznának mind 
az fejedelemre és magokra, mely suspiclo miatt annakutánna minden 
dologban közönségesen meggátolódnánk és dolgimkat végbe nem 
vihetnÖk. O nga azt bízvást megigérje. Mert noha az mostan ill kezén 
nincsen az pénz az követnek, de ö nga az mi kegyelmes urunk 
az erdélyi fejedelem, az egész summát az ország adójával együtt — 
kii szent Demeter napjára béküld — megküldi, és ugyan akkor bá
tor maga adja hé az mi oratorunkal együtt az vezérnek és hatalmas 
császárnak; de az vezér előtt hogy inkább fogyatkozás ne légyen 
az dologban, szent Márton napja légyen az nevezett nap. Az erdé
lyi adót, sem azt, kegyurunk ő nga küldi, még csak emlékezetbe is 
nem kell hozni, hanem csak az confederatusok légyenek nevezet
ben, kik között az mi kegyelmes urunk is lészen országával együtt. 
Ezekre Ö nga bizonyosan reá felelhet, mert különben nem lesz
nek, ha az conditiokat is és arról való Athnámét szerez az vezér 
és most az mi kezünkbe adja Ö n g a , mert a nélkül meg nem indul 
az fejedelem. 

4. Talám nem árt tanácsot is kérdeni, hogy ha az sziliktár 
hassanak vagy muftinak ígérjünk é valamit vagy ne? mivel ö is érti 
az. sziliktár hassanak császárral való állapotját, s mind pedig az 

*) Itl a kézirat érUiellcn. 
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mufti effendinek; de hogy most mindjárt azoknak és az mi hírünk 
néíkül ígérne , azt nem kell megengedni néki. 

5. Talám azt is nem árt megmondani, mivelhogy nem csak 
tolmács Ztílíikár a g a , hanem mintegy tanácsosa is az vezérnek: fi
hoz képest ha mi ö ngával eltitkoljuk is a dolgot töUe, az vezér 
megjelenti nék i , és így ha néki is valamit nem Ígérünk, eszit igye
kezik veszteni a dolognak. 

6. Azt mindenekfelett eleibe kell ö ngának adni, hogy oly pri-
vata audentiája légyen ö ngának , hogy az vezérnél senki ott benn 
ne maradjon; mert bizony kimégyen az pénzért az t i tok, és ö ngán 
is magán s az fiain kivül más is senki ne értse az dolgot—ily titok
ban kell lenni. Ott is magún kivül többed magával az vezér előtt ne 
légyen , ezért is hogy az vezér is inkább csak maga légyen, mikor 
vele tractál ö nga. 

7. Ha pedig az igíretkor diíFicuIlálnó az oralor az ura nevel 
forgatni: bátor csak forogjon az fejedelem neve, hogy az confede-
ratusokkal ö felsége az galliai király találta meg az fejedelmet, s az 
ígéretben forogjan csak az unitus confederatusok nevek; mert az 
ligy is vagyon — Beszterczén volt az fejedelemmel ö ngánál, levele 
pedig az királynak most is nála vagyon az fejedelemnél, kit mi is in 
specie láttunk. 

Actum Constanlinopoli. Anno , die supra notato. lidem qui 
eupra. 

P. S. Az conditiokat*), hogy inkább az egyéb dolgokat impet-
rálhassa ö n g a , az második articulust bátor azzal töl tse , az hol az 
vagyon í rva: ut ex filiis principis etc. oda azután azt t egye : etiam 
si ex filiis, hogy ügy légyen írva: ut etiam si ex filiis principis ele. 
De semmiben azonkívül se többitse, se mínuálja az condítiokat önga. 

Az ígéret felöU is császárt ki nem kell hagyni , mivel példa 
vagyon előttünk nem régi ; hanem ugyan az 20 ezer tallért meg kell 
ígérni néki , az kajmekámnak tíz ezerét. ^VÍ^UÜ,-^- -. 

Ezekután azt is kívánni kel l , hogy ö felsége az végek
bőltíz ezer törököt, és három ezer tatárt Kriraböl, azonkívül — mint 
szegény fejedelem ideiben.—Molduvábólkétczerlovast, hatalmas ve
zért adjanak. Ezek: mind török, tatár, oláh hadak meg voltak sze
gény fejedelem Bethlen Gábor ideiben. 

*J E füitctcietí aiacsenck meg a fenforgó TolUalagL név alatli kéziratban. 

Az szíltktárnak és muftinak azután—-mikor őnagysága azok
kal szembe lészen—akkor kell ígérn i , kiről ő nagyságát mi infor
máljuk mennyi légyen, Zülfikárnak mi magunk Ígérők, . .. 

I n. . 
Az erdélyi adó Báthori István lengyel király erdélyi vajda
ságában és annakutánna mig az háborúság lőtt; mennyi volt, 

annak Registruma. 

Az fényes portának tárházában az minémü Registrumok van
nak az erdélyi vajdák adózási felöli, arról való Registrum, ., 

Báthori István vajda — Erdélyországának az minémü adózása 
volt—kílencz száz hetven kilencz esztendőtől fogva, erdélyi fÖ em
ber Köböli István kezéből szolgáltatott bé: magyari tíz ezer a r a n y , 
Csamaziel havának tizenharmadik napján. 

Ugyanazon Báthori István vajdától az ország adója szolgálta
tott bó , anno Mahumedis kilencz száz nyolczvan esztendőben, Bá-
jer János által: magyari tíz ezer a rany , Csamaziel havának hetedik 
napján. 

Ugyan Báthori István erdélyi vajdától az erdélyi adó szolgál
tatott bé kilencz száz nyolczvan egyben Baltude Demeter által: ma
gyari tíz ezer a rany , Csamaziel havának 2 3 napján. 

Ugyan Báthori István erdélyi vajda az ország adóját szolgál
tatta bé anno 982 esztendőben Bácsi Bálint által: magyari tiz ezer 
arany. Lábán havának tizennyolczadik napján.-,I *' ;"Í;H.;»JÍL 

Az feljül megíratott és megnevezett Erdély országának adója 
az hatalmas szultán Szulimán Khán Gazi idejétől fogva 980 eszten
deig, minden esztendőben az erdélyi adó—ajándékon kivül—tíz e-
zer a rany, az erdélyi vajdák fő emberi kezekből az ml fényes tár
házunkba beszolgáltatott. 9 8 2 után az ezer esztendő éppen betel
vén, minden esztendőben tizenöt ezer arany fényes tárházunkba 
beszolgáltatott. Az mint az mi fényes tárházunkban való Registru-
niokban rendszerént beíratott—18 esztendeiglen az erdélyi vajdák az 
kik voltak ^ m i n d e n esztendőnként tizenöt ezer aranyat az erdélyi 
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adöban szolgáltattak bé fényes tárházunkba, minden versengés és 
veszekedés nélkül, ez felöli soha nem is vetekedtenek. 

.M 

TOLDALAGI MIHÁLY LEVELEI BETHLEN GlBOE 
FE.IEDELEfflIEZ. 

Életemig való alázatos hűségemet, jámbor szolgálatomat aján
lom felségednek mint kegyelmes uramnak. Isten sok jókkal áldja 
meg kegyelmes uram felségedet. 

Az havaselföldi vajdának Ö nagyságának mivel itt találtara Bá
lás Deák uram levelével valami kalarásit*) elöl: ez alkalmatossággal 
eddig való állapotunkról akarom kegyelmes uram felségedet aláza
tos írásom által tudósítanom. Istennek hála kegyelmes uram — e g y 
sólyom halálán kiül — békéve l , minden kár nélkül de bizony elég 
Sanyarú ülőn jöttünk; mert azt hiszem, hogy most Erdélyben sem 
lehet hidegh, szelesb, fergelegesb idő , mint itt jár immár negyed 
vagy Ötöd napja, miolta igen felettén hidegen fútt az északi szél. 
Magamnak is az hal vállamra az forgóba oly felette nagy fájdalom 
jőve immár egy héttől fogva, hogy igen nehezen találom helyemet 
vele. Az mi az otthon való állapotokat nézi: tudom kegyelmes u-
ram, Bálás Deák uram felségedet mindenekről tudósitá. Nekem is 
itt Zarajba vagyon egy barátom, ki az itt való vicze bégségben az 
jancsárok agája; bizonyosan beszéle olyan hírt : hogy az fő ve
zért az vitézlő rend mintha akaratja ellen hozta, a passát őrizet a-
latt együtt vele;*) monda, hogy maga mentségére sok levelet hoz, 

2 4 9 

kiket innen portáról írogatlak neki. Az jÖvÖ üjságon mondja hogy 
leérkezik portára az fővezé r ; de félek, hogy az mint az vitézlő 
rendet megcsendesitették vala az tumultuálástól, esmét felzava
rodnak; mert az jöveteleknek bizonyos jele e z , hogy az hadi em
berek igen jönek viszsza, kik miatt itt is alig szálhatunk bé a bánba. 

Nekünk is kegyelmes uram abban az fő vezér lejövetelében 
ilyen fogyatkozásunkat látom, hogy annak sem hoztunk semmit, s 
nincsen is mit adnom neki. Noha jóllehet azt mondhatom, hogy ha
za jövetelit nem tudtuk s abban lölt az vétek; a kit kételen neki 
el kell hinni, kiváltképpen ha ugyan semmit nem adunk neki. De 
mihelyt ö megjő, mindjárt ő reája marad vagy rajta leszen minden 
dolog, az én vizén való egy expeditiom i s , kiben noha semmi ne 
héz dolog nincsen: de kegyelmes uram vigillans az ördög, s az mi 
német megbékélt ellenségünk is — ki az hol alkalmatosságot talál , 
él vele — és itt is teljességesen övéjé teszi az vezért. Azért nem 
ártana, ha volna neki mit adnunk. Én mindenekből kegyelmes uram 
felségedtől várok; tudom azt i s , hogy az kajmekam is azon igye
kezik, hogy mig amaz béjő , engem is s az német követet is ha le 
het bé praesenláljon császárnak azért, hogy ezek az dolgok ö ál
tala és ideibe ügy mint ö gondviselése által lett dolgok mennének az 
ö dicséretire végben császár előtt. Bemenvén, az mit az idö hoz és 
alkalmatosság ád, accomodálni akarom magamat; felségedet ismét 
mindenekről ludósilom. Az német követ itt az útban; ügy é r t em, 
hogy az elmúlt vasárnap érkezett Drinápolyba, holott igen nagy 
pompával excipiálták. Én is hétfőn akarok bemenni portára. Most 
küldök másodszor bé : hogy mikor jőnek ki élőmbe Bálás uramék és 
Csausz passa? Isten sokáig jó szerencsésen tartsa meg kegyelmes 
uram felségedet. Dalum Zavaj 17 die 9-brishora tertiamatutina 1628 . 

S. C. V. Servorum perpetuus fidelis, bumilimus 

Michael Toldalagi. 

*) (losliiU. ^^^) Itt a kéziratban egy szó olvasliatlaa. 
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II. 

Életemig való alázatos hűségemet, jámbor szolgálatomat aján
lom felségednek, mint kegyelmes uramnak, fejedelmemnek. A szent 
Ür Isten áldja meg kegyelmes uram felségedet minden lelki és testi 
jókkal. 

Alázatos írásom által tudósítom kegyelmes uram felségedet 
az itt eddig való állapotok felöl és hírekről. Zarajrtíl a mint írtam 
volt kegyelmes uram felségednek, hogy ad 2 0 diem praescntis men-
sis akarok beérkezni ide portára , az szerént bé Is érkeztem volt. Az 
idö úgy hozta va la , hogy az mint énnékem* 19 napjára ez holnap
nak meg kellett volna szállanom Kucsuk-Czekmeczen •— az hova 
immár líalás Deák uramot ki is hivattam volt — eljöttem: hát még 
azelőtt való nap hészállottak az római császár ö felsége követi; 
kit megértvén, noha nekem is lehetett volna szállásom, de nem 
szállék m e g , hanem által jövék rajta, és egy gürög faluban meg
szál lván, onnan béhocsátám Bálás uramot és Juszuf aga iiraraol 
(mert ő kegyelme is kijött vala élőmbe) azért , hogy másnap ki-
jönének együtt a Csausz passával élőmbe. Hogy megértette azt az 
v e z é r , hogy meg nem szállottam — a m a z ott lévén Kucsuk-Czek
meczen — igen akarta. Másnap kegyelmes uram Zülficár aga, Ju
szuf aga , és a muszka kövei tolmácsa Thoma — kivel azelőtt is is
meretségem v o l t — együtt jövének ki elÖmhe Bálás ui-ammal; és 
meszsze Csausz passán tul én felőlem, az Csausz passa a szokolt 
helyen vára meg a hatalmas császár csauzával , magának öt embe
rével és két jazakczival. Ott szemben lévén, vele nyájason be
szélgettünk mind a szállásomig, mivel azelőtt is szegény Boztanczi 
Húszain passa libája lévén ő , volt ismeretségem vele. Ugyanazon 
nap az vezér az szállásomon meglátogattata, és noha maga is tud
ta , hogy nincsen mód benne , de mégis megkináltata ve le , hogy 
ha akarom, másodnap kedden mindjárt szemben juttat császárávalj 
kit nagy nevén vévén ö nagyságától, megköszönék és megjelentem, 
hogy nincs módom benne , hanem magával akarok elsőben szembea 
lenni , ós arról akarok ö nagyságával végezni. 21 die veszteg vol
tam az szállásomon, s a keresztény követeket látogattam, ök is on-
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gémet — az többit praeveniálá az német császár ágense és az Iván 
csauz. 22 die magával az kajmekámmal voltam szembe. 

Nagy becsülettel, szeretettel látott —ötöd magammal magya
rokkal kaftányozott meg, szolgáim számára 30 tallért adata. Akkor 
salutálván az felséged nevével, levelét is felségednek megadtam n e 
ki, és egyéb derék dolgokról való beszélgetést azutánra halasztot
tunk ; csak azt végeztük e l , hogy a jövendő vasárnap hatalmas 
császárral szembe legyek. Ugyan akkor kegyelmes uram az kajme-
kámtól Hafiz Ahmedt passához mentem, azt is salutálván: levelét, 
ajándékit felségednek megadtam neki — az is nagy szeretettel , be 
csülettel látott. 2 3 die Halil passát és Czigal oghlj Mehmedt passát 
visitáltam, és ajándékot megadtam neki. Halil passánál ott talála 
engem az budai mufti eíTendi is. Az is sok jót szollá felséged felöl, 
maga is Halil passa. Annakutánna által menék Terzánba, az kapi
tány passához—az is bizony nagy emberséggel vévé az ajándékot is , 
és magamot is szeretettel lála, beszélgete is velem úgy mint felsé
gednek igen praecipuus jó akarója. Az többivel akkor nem voltam 
szembe, mert nem is voltak hon az városon. Annakutánna kegyel
mes uram szombaton 2 5 die jöve hó az német követ Kucsuk-Csek-
meczéröl nagy pompával, de feltekert zászlóval és nem szolló doh
bal: mind Csausz passa kopucsitar tihája, és az itthon való szpa-
hia aga kiment vala eleibe; én is Kemény János uramat kibocsátot
tam volt valami 12 lóval, kinek megállva, süveg-levéve fogta ke
zét, és köszönte az becsületet nekem is — Kemény János uram is 
mind szállásáig kisérte. 26 die ugy mint tegnap vasárnap voltam én 
is szembe hatalmas császárral; utánnam 2 3 csauzt küldött az ve
zér, és azok vittek és kisértek bé az divánba. Az németek szállá
sa előtt viszsza is mind szállásomig császár nagy ezüstös fejű ken
gyelfutói három s három kapucsi jött az sárban előttem. Az diván-
ban kegyelmes uram ezek voltak a vezérek: maga az kajmekam, 
Recsep passa , Hafiz Ahmedt passa, Halil passa, Czigal oghlj Meh
medt passa. Húszain passa , kapitány Házon passa, tefterdar Musz-
tafa passa, Nizanczi Juszuf passa. Olt is bizony igen nagy becsü
letet adván fe lségednek—engem is jó akarattal, szeretettel l á t t ak , 
hol egyről , hol másról beszélgettek. Több szava között monda az 
vezér az németek bejövetelét is; mintegy despectussal szóla fe
lölök, kiről coram plura. IVIagam ott maradván velck az asztalnál . 
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addig a két kapitia nz pénzt számlálták b é , kinek — Istennek há
la — nem lön héja. Azután az kaftányok felöl sok szónk lévén az 
vezérrel : tíz kaftányt adata, ü g y , hogy szabad legyek vele ha 
mind magam embereire adom is, és ö—valamennyi emberemen kaf-
tány lészen—mind béviszen azokkal együtt császár eleibe. De ke
gyelmes uram, mivel Juszuf aga uram is felséged szolgája, és az 
velem jött csauznak is szokás hogy kaftány jusson, magam enge
dem — hogy ebből is felséged méltósága meg legyen — három kaf
tányt nékik. És így kegyelmes uram, felséged szolgáival heted-ma
gammal voltam szembe czászárral; az aszszonyunk ö felsége szol
gája is nyertesebben járt a többinél, kik itt voltak ebben az dolog
ban ennekelötte. A szekereket kegyelmes uram most terheljük; 
szeredán vagy csütörtökön azokat is megindítom, de szőnyegeket 
egyarényuakat igen nehéz találnunk fejéreket. Az kéneső is ke
gyelmes uram, még mind rajtunk vagyon; mert az tavaszszal, mi
kor én itt ben voltam, akkor is hoztak vala onnan Erdélyből; most 
is akkori itt létem után kétszer hoztak. Igyekeztem végére menni 
azoknak neveknek. Bizony jó volna mindezeket, s mindezeket a 
kik tudják, azokat osztán megbüntetni. Azért ugyan el kél ha mi fo
gyatkozással is. Az ló bizony igen szűk. Hogy eladó jó lovat talál
junk felségednek, egyéb reménységem nincsen, mert Czambaznál 
épet s jót nem találni; hanem egy jó akaró uram találkozók most vé
letlenül, ki ezelőtt igen jó barátom vol t , most is jó akaró uram — 
mert császár fö lovász mestere — az által ha szerét tehetjük. Jóa
karatját most is ajánlja. Nem én , hanem ő talált meg jó szóval az 
régi barátságról elsőben — azhoz biznám az ló felől. Valamire Is
ten segít kegyelmes uram, felséged igaz h ive , szolgája vagyok. Is
tennek szent neve dicsértessék, még eddig itt az felséged dolgai
nak jó meneteli volt; kit engedjen az szent Isten ezután is úgy len
ni. Az mi kegyelmes uram az oda által való dolgot nézi : az fő ve
zért egy Enghüry mező városon mondják hogy vagyon , ide nem 
igen meszsze, mintegy Landor-fejórvárni vagy Budáni föld—addig 
jött volt. De innen háromszor is [ment Hattiserif — igen erős csá
szár tanácsában végeztetett parancsolat—reája, hogy bé ne jőjön, ha
nem ott teleljen, ha életét szeret i , ú g y , hogy tavaszszal idein ér
kezhessék az persára—jóllehet ugyan maga is minden lövőszerszá
mit, tevéi t , lovait Dyárboliirbe hagyta volt. Immár ha az vitézlö-
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rend bé nem hozza erővel , bé nem hiszem hogy jöjön. A passát úgy 
hiszem hogy valami öt század magával beküldik. Vagyon olyan köz-
beszédü hír i s , hogy kazul passától követ j ö n e , de nem bizonyos-
Itt kegyelmes uram az felséged méltóságáért az becsület , jó a-
karat nagy hozzám; de bizony az költség is tÖlem ahozképest me
gyén e l , mert az állapot azt kívánja. Mindenekben Bálás Deák u-
rammal és Donát urammal együtt egy értelemben vagyunk—ő ke 
gyelmek is fogyatkozás nélkül szolgálnak. Az szent Isten éltesse 
és tartsa meg kegyelmes uram felségedet. Dátum Constantinopoli 
27 die novembris, anno Domini 1628 . bora quasi quinta pomeridiana. 

Seren. Celsitudiiüs Vestrae 
;̂  ' j i ' J . - . ' . 

perpeluus fidelis, bumilimus 

!", ^ ' ,, ' " ' Michael Toldalagi. 
1 1 1 , 1 , . ^51 

P. S. Akarom kegyelmes uram, hogy felséged azt is értse: mi
nemű levelek jöttek Budáról ide az vezérhez az Zülfjcár állapotja 
felöl. Mivel itt nem voltam, nem tudom, nem is láttam: Ök azt 
mondják, hogy az vezér azt írta volna, hogy felséged írta neki és 
felséged találta meg ötét , hogy megölesse Zülficárt és Juszuf agát 
itt az portán. Az ellen az mit tudtam, én szólottam, hogy az bu
dai passa Irta azt felségednek, hogy innét az portáról ö ment vé 
gére, hogy ök és mások is kiket felséged írt , elárulák itt portán 
felségedet. Azt—mivel ugyan úgy is vagyon—elhi te t tem vélek. 
De felette nagy búsulásban vagyon kiváltképpen Zülficár aga; mi
vel minden jószágát — ki ott az lömösvári Bégbler-Bégségben 
v o l t — e l is adta a budai vezér ; melyen felette búsult. Én azért 
arra vittem az dolgot, hogy ne búsítsa panaszszávai az vezért; lám 
írjon Ibrahim eCfendí Budára, s azt hiszem, hogy megeresztik jó 
szágát. Én azért sem egyfelé sem másfelé való írásban szólásban 
nem elegyítem magamat; de bizony ha panaszol vala, sokat t ehe 
tek vala panaszszal az budai vezérre. Kik itt vágynak, csak várják 
az alkalmatosságot, mivel ott fen nem mernek lakni amattól. Ügy 
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is látom én '—mive l olyak is vágynak i t t , kik aspirí\lnak az budai 
passaságra — hogy lia sok panasz találkozik: Zülficár talám haina-
rébl) ári oda, hogysem mint onnan neki; mert immár az onnan való 
írásnak hasznából olyan látszik. Mint viselje immár az dolgot, fel
séged bölcs Ítéleti. — A muszka követtel még magával szembe nem 
voltam, de nekik, úgy értem Thomától — az ki egyik az követség
ben — hogy plena auctoritássok vágynak omnia concludendi felsé
geddel. Bálás uram is azt mondja, hogy Ö kegyelme is megírta volt 
felségednek. In tali casu, ba az alkalmatosságot elmulatta ember, 
nem hasznos ; azt pedig titokban is kellenék viselni. Az hoszszu idö 
pedig minden dolgot inkább ki szokott nyilatkoztatni.— Én azért az 
felséged kegyelmes parancsolatjánál semmibe elÖbb nem megyek. 
Ügy veszem eszembe, hogy Thonia kész kimenni felségedhez is; de 
ha ö kimegyen, az dolog is idÜ előtt inkább kinyilik. 

Az francziai követ , secretariussával és annak nagy barbatug 
tolmácsával — ki felségednél is volt —salutá l ta ta expresse; igen 
commendálja az m-okot, királyokat; és azt mondja: „hogy noha az 
király és felséged között voltak valami észvesztő emberek, de az ö 
urok, királyok felségedhez ugyan az eIÖbbi jó szível, akarattal va
gyon." Felséged felöl én is azt mondottam. Mikor az követet sa-
lutáltattam Kemény János urammal, maga az követ iterálta azon 
dolgot. Meglátom mit hoz ki belőle. Talám előbbi cselekedetekért 
valami kicsin panaszt is csinálok, és ismét jó helybe hozom a dol
got. Ila mi dolgot aperiálnak, felségednek kegyelmes uram mennél 
hamarébb megírom. Én semmit nekik addig jó akarattal nem szólok, 
mivel nem is tudok. — Hogy még is a muszkákra térjek kegyelmes 
uram: nem magoktól, hanem másoktól olyant értek igen titkon, 
hogy mind nekik és az portának is olyan akaratjok volna, hogy: 
Hdaadis Az Ignelgi Fgedett Klodisderd Plegek. Ezt az vezér és kapi
tány passa szavából is értem. Hatalmas császár igen beteg volt , 
csak most gyógyult meg: haloványodott, veszett színtelen állapotja is 
megmutatja ö nagyságának.—Az szent Isten éltesse segélje minden 
jóra kegyelmes uram felségedet. 28 9bris 1 6 2 8 bora quartamatutina. 

S. C. V. servorura perpeíuus fidelis, humilimus 

Mlchael Toldalagi. 
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P. S. Az fővezér jöveteli felől kegyelmes uram az mint írtam 
volt felségednek, hogy egy Enghüry városra volt , és eleibe innen 
három erős parancsolatok mentenek, hogy le ne jö jön : most esmét 
olyan hirt hozának, hogy onnan is eljött csak közel ide. Az vulgus 
azt szólja, hogy ezek az itthon való vezérek félnek tőle , s azért 
nem bocsátanak le ; de bizonyos oka hihetőbb: hogy az mint 
az persák ellen való hadat continuálni akarják, és ha innen házul 
indul meg az vezér , több pénz megyén e l , és minden fizetett rend 
tavaszit is vészen. Ezeket kerülnék inkább. Az mint mondják pedig, 
hogy az vitézlő rend hozza: az is ugyan úgy vagyon , de az vezér
nek is fog kedve lenni hozzá hogy lejöjön, noha mondja hogy *) 
— •— nem kell; mert egy onnan hadról jött török is monda nekem, 
hogy olyant mondott az vezér , hogy bátor kimegyen vagy honn le 
gyen ismét mindjárt, csak egy hétig mutathassa fövezérségében is 
itthon meg magát. Az porta most is mind azon vagyon , hogy bé ne 
jÖjön. De én kettőt gondolok igazabbnak lenni: hogy vagy bé jő , 
vagy béjöveteli előtt — ba ugyan kedvek ellen lenne ezeknek •—• 
megölik az útban, vagy mazullá teszik, noha magát igen dicsirik, 
Nazuf passáboz bátron hasonlitják. — Én béjövetelit bizony nem kí
vánom, mert nincs mit adnom neki. — Ilalil passát úgy elégítettem 
meg kegyelmes uram, hogy egyik vezérnek (ki nélkül gondolom 
hogy inkább ellehetnék) való pénzből száz (100) tallért tartottam 
meg, azon vettem egy mosdót korsóstól — nem is drága volt rajta; 
azon kivül az felséged pénzéből adtam 200 tallért neki. Azért nem 
lehetett egyéb benne, felségednek derogált vo lna—most harmadik 
vezér, és felségednek régi jó akarója is. De ba az vezér megjö, 
bizony nem tudom mit miveljek felöle. Az mely Molduvából jött ma
gyar felől írtam volt kegyelmes uram felségednek, eléggé expiscá-
lom ki legyen; még bizonyosan nem tudom, de nem hiszem hogy 
erdélyi legyen és felségednek is ártalmára. Mert az kis Alexander 
vajda czeflekben hált egy éjjel, maga is szemben volt vele az 
vajdafi — magyar volt az ember az bizonyos, de hogy az a kis 
vajda felséged ellen való dologban elegyítené magát, nem remé
lem. Most Martelíusnak igen silentiumhan vagyon dolga, 165 ló tereh 
**) pénzt vöttek raj ta , immár hallgat utánna. Ha mit érthetek ke -

•) Itt egy szónak értelme ki nem vehető. **) ? 
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gyelmes uram , levelemben mindenekről tudósítom felségedet. Szí
vem szerént igyekezem ki is menni innen, merE szinte az szomgzé-
dunkbúi hordja az mirigy az törököket — miolta itt vagyok négyet 
egy háztól. Mikor kegyelmes uram, ez levelemet is iraez elsöfollum-
ig megírtam vala: érkezek egy barátom hozzám, maga még meg 
nem viradt vala^ és bizonyosan monda, hogy ugyan bé jö az vezér, 
talám szinte hétfőn. Itt ha bejöhet, aztán nem tudom melyik superál-
hatja másikat; de lenni kell köztök valaminek, mivel teljességesen 
ezek akaratja ellen jö hé. Valamint leszen az dolog, igyekezem 
mennél hamarább felségedet tudósítani. — Az német követ tegnap 
lön szemben az vezérrel , 12 magával kaftányoztúk meg , engem az 
vezér ötöd magammal magyarokkal. 

Szinte most ezen órában, mikor az felségednek írott levele
met lepecsételtem, és az posta kezében is adtam vala, olykor izene 
egy barátom — bízott uram — hogy az molduvai vajda küldött egy 
magyar fő embert le igen titkon de síettcn i s , ki most itt csak nem 
meszsze egy czeflekbe vagyon titkon. Előbb bejött az Barnocz em
b e r e , hogy hírt adjon felöle az vezérnek, hogy titkon lehozassa, 
ég szemben legyen vele. Ki és micsoda ember legyen ? nem tudom, 
ha erdélyi: felséged árulója, ha felséged nem küldte. Vagy tatám 
Szombathelyit küldték tul Lengyelország felöl hé. ím azért mintha 
semmit nem tudnék az dologban, egynéhány lovast oda küldök: hogy 
mintha ezek véletlenül találkoznának oda menni , meglássák ki lé
g y e n , hogy azután tudjak gondot viselni reája. Ha mit értek felö
l e , mindjárt megírom felségednek. Valaki lehe t , de én lölem tit
kolják igen jövetelét. Nekem is igen titkon adák értésemre. 

P, S. Kegyelmes uram! Az vezér urunk Barcsai uramnak az or
szág és Nagyságod mellett az mint okosan való magavisefésit látta: 
igen kedvelte minden vele való beszédit; megparancsolta azért én 
nekem: Nagyságodnak megjelentsem,másszor mikor ilyen nagy dol
gaiból követet bocsátani akar Nagyságod, ö kegyelmét küldjön más" 
helyett. 
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ííió'n 'f^ vi'ijti .,<i' 
III. . , .„ 

. . . , v - • - • ^ 

Élelemig való alázatos hűségemet, jámbor szolgálatomat aján
lom felségednek mint kegyelmes uramnak, fejedelmemnek. A szent 
ür Isten minden lelki és testi jókkal áldja meg kegyelmes uram 
felségedet. 

írtam volt kegyelmes uram felségednek az előbbi levelemben, 
hogy az brassai szekereket is csütörtökön vagy szeredán elbocsá
tom. De az ittvaló állapotnak vonódása- és szokásához képest ak
kor el nem bocsáthalám. ím most lön alkalmatosságom, hogy elin
díthassam őket. Küldtem kegyelmes uram felségednek rajta nyolca 
Öreg veres divánszönyeget, és hat fejér szőnyeget; fejérnek azok
nál semmiképpen hasonlóbbaknak. Öregségben egyarányuaknak 
többnek szerét nem tehettük. Igen n a g y o t — k i tizenegy ginges— 
egyet vagy kettőt találtunk volna; de azhoz nyúlni nem mertünk. 
Találtunk kegyelmes uram más öreg szőnyeget — nagyot , tizen-
«gy-egy singest — kinek hárma selymes persiai szőnyegek, kü-
lömb-külömbféle czifrások, az negyedik selyem, és arany- ezüst 
fonalas; azon kívül három apróbb vagyon: azoknak keltei s e 
lyemmel elegy de arany fonalas, az harmadik tiszta se
lyem. Ezek kegyelmes uram mind az hét olyak, az minemüeket én 
nem láttam. Az öreg tizenegy singest, ki arany fonalas, 800 tal
léron — ím ez három apróbbat, kiknek kettei arany fonalas, és az 
egyik tiszta se lyem, másfél száz talléron tartják vala őket; 120 
tallérra jöttek a l á , én 80 talléron kértem s abban hagytam mostan; 
de ha pénz jut , talám azt az hármat megveszem. Szőnyeg marhája 
had legyen olyan felségednek, az minemű másnak ezelőtt Erdély
bennem volt. Küldtem a szőnyegeken kül kegyelmes uram kilencz 
Itarmasint: háta fejér, hárma narancsszín — szebbeket azoknál 
bizony nem találtunk, azért is nem mertem többet venni; talám 
immár érkeznek, s azokat is megvásároljuk; kávét két száz okkát, 
berzsenyfát tíz okkát öt darabba, czapalt *) hatot — négy zöldet 

*) E szó értelme ki nem vehető a kézíralböl. 
1 7 

i 
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és két veresé t ; ezeket kötöttem takartattam bé kegyelmes uram 
három szőr pokrócába, paripákra valókba. Az kénesőt kegyebiies 
u ram, az mint Írtam volt felségednek, még bé nem adtuk, azért 
késik. Azon igyekezünk, hogy felségednek kárával el ne adjuk. 
Az vásárlás melleit kegyelmes uram az felséged kegyelmes paran
csolatja szerént Kádas Mihályt bocsátottam haza. Az szent Isten él
tesse és tartsa meg kegyelmes uram felségedet. 

Dátum Constantinopoli, 1-a die Decembris 1C28. 

. , . . . , S. C. V. perpetuug fidelis, humilimus 

. : - Michael Toldalagi. 
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A 
'1545 — 1548 

székely nemek és ágak s a székhadnagyság- és bíróság-viselés rendé azok ^erint Marosszéklien. 
Hannadsagh Indusiue Anno Doniini Jliíessimo Ouingen. Ouadríigesimo Quinto Octawo. 1} 

Halom 
Ewrlech 
Jenw 6) 
Megges 
Adoryan 

. ^ í í r a n 
Halom 
Ewrlycli 
Jenw 
Meggyes 
Adoryan 

. Atjgo 
Halffiőr^-
Ewrlychy 
Jenw 
Megges 
Adoryan 
Abran 
Hálom 
Ewrlychy 
Jenw 
Megyés 
Adoryan 
Ábrán 

Hadnadsag 
Nemben 

4) Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 

Nemben 
Nenben 
Neiibeii 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 

2) 
Gyerg •) 
Bwd 5) 
ZwmwTw 7) 
Megges 
Thelecd 
Nagy 
Peler 
Zowat 
Wy8) 
Dwdor 9J 
Poson 
Gyerw 
líalond 10) 
Seprwd 
Borozlo 
ííwrt X\) 
Wachyman 
Wy 
Naznan 
Echken 12) 
Blasy 
Gyarws 
Waya 
Karachyon 

;es 

Megges Nemben Dudor Agán 
vagyon ketlofezegemAbosfalwa-
rol és Wayabol 

Megg^es Nemben Gyarws Agán 
vagyon Alíosfalwy Házra. 

AAran Nemben Wy Agán vaín.on 
^« Aiiosfaiwy líazra. 13). 

Aga 
Aga Jenw 
Aga Adoryan 
Aga Abran 

'—ga . Ewrlechy 
^ —Halom 
Aga Megges 
Aga Jenw 
Aga Adoryan 
Aga Abran 
Aga • Ewrlychy 
Aga jíalom 
Aga jleggea 
Aga Jenw 
Aga Adoryan 
Aga -: ^],pg„ 
Aga Bwriych 
Aga Hdond 
^^^ • Megges 
Aga Jenw 
Aga Adoryan 
Aga Abran 
Aga — _ Ewriych 
Aga Halom 

Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 

, .,Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nenben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 
Nemben 

Ha)om 
Jenw 
Erwiycb 
Megges 
Adorian 
Abran. 

Birosag 3) 

Meggeg 
Borozlo 
Poson 
Nagy 
Bwd 
Gyergy^ 
Kwrt 
Blasy 
Wachman 
Wy 
Ecíiken 

Dudor 
Zwmwrw 
Way 
Kaiachyon 
Seprwd 
Halond 
Gyarws 
Wy 
Tbelocd 
Gyerw 
Zowat 
Naznan 

M^' 

)Eszól)aii, valamintála-
Un -ü'i egész szijveg-
íien elüforiíülíi y be(ü 
felelt az crcdeliiitín 
két ponl vaii. 

l í íad/i . 

í 

J e g y z e t e k . 

1) A székelyek vérrokonságuknál fogva bajdan nemek-és ó-
gakra levén oszolva: a klilön nem- és ágbeliek egymást évenként 
bizonyos sorban felváltva viselték a székelyföldi hivatalokat. Kép
zelhető csak innen is, mi mélyen béhatö volt nemzetünk életébe a 
nemek- és ágakra oszlás rendszere. Történelmét e korig még is snrü 

'egy-
h (Scriptores 

pag. 339 340.) 
regis Nota-

nem levén ben-

bomály fedi. Hazai törlénejbuvárlóink 
kél lajstromot a ner 
rerum hungarií 
mást Engel (Daniepá Uomides ĴlTüjBiföe anonyml 
TÜBuiiae 1 8 0 3 í í p. 351 Zb^fikÁ elsÖ hijános: 
ne mindenik nem mindenikjga feljegyezve; nem is eredetiből köz
lött. A második teljes hiíákkal, melyek kétségen kivül azon kö
rülménynek tulajdonitandók, bogy közlőjük sem íiasználiiatott ere
deti példányt 

A két lajstrom közöl önmagába véve elsőséget az érdemel, 
melyet Engel bocsátolt közre: abban minden nem ftribus, generatio, 
genus) és minden ág (iinea,ramus,arbor) meg levén nevezve. S hi
hetőleg ez okoknál fogva Kállay Ferencz úr is ezt nyomalta bl „Hi
stóriai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, házi és pol
gári intézeteiről a régi időben" czím alatt 1829-ben Nagy-Enyeden 
lí'ödott munkája 90 és 91-ik lapjain; de Engel után, és hasonlőan 
tibásan. 

Nekem a szerencse ezen lajstromot az eredeti példányban ját-
halván kezembe: közlöm ezennel úgy, mint számunkra fenmaradt. A 
"enne mutatkozó irásmod ingatag ugyan, de koraszerü g azért hü-
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ven követtem; tartalmához pedig- némi jegyzetekkel járultam: ól-
talok némely becsúszott hibákat megigazítani, másokat eltávoz
tatni kívánván. 

2 , 3). Hadnagyság és birdság nevezetek alatt itt azon székely 
széki tisztségek értendők, melyek később nemzeti fejdelmeink 
korszakában főkapitányság és főkirálybirdság nevezeteket kaptak. 

4) Ezen „ n e m " neve többféleképpen iratik lajstromunkban. 
Hogyan kell helyesen írni, más ily nemű eredeti adatok után határoz
hatni el biztosan, s ilyeneknek nem vagyunk híjával. 1571-ben 
II. Zápolya János választolt király s 1575-ben Báthori István fej
delem uralkodásuk alatt a királyi tábla köz tanú vallatást határ-
zott Marosszékben Makfalva határában feküdt némely földbirto
kok iránt folytatott perben. Meg van nálam eredetileg az arról Bá
thori nevében kelt l evé l , magában foglalva megerősitöleg a Zápo-
lyáét is. Az alpereseknek saját nemök-és ágokbeli tanúkkal kellel^ 
vén bébizonyitaniok, hogy a per alá fogott földek és szénarétek 
őket illetik, ennél fogva az említett 1571 és 1575-beli levelekben 
többTiemelt és . ígak nevei fordulnak el& tisztán irva. A kérdésben 
levő nemé jelesén ötször. líStomszori-udniillik Zápolya 1571-beli 
levelében így : E o r l í o v c z ' ? kétszer Báthoriéban ekképpen: Eor -
l e o c z . MelyekhM képest e z e n ^ e m neve , tekintve lajstromunkat 
i s : Ö r 1 ö c z vagy Ö r 1 ö c z. ^ 

5) B w d = B u d - á g a . Eml^ljeztet 'Budvárára, a székely nem
zeti ösvárra Udvarhely mellett. 

6, 7). Az idézett 1571 és 1575-ik évi levelekben mindig: J e -
n e o 5 Z o m o r w , Z o m o r u w , Z o m o r o w . Nekünk tehát J e n ő 
és S z o m o r ú , S z o m o r . 

8) W y úgy áll itt mint a JenÖ nem egyik ága. Alább az Abran 
nem ágai közt is elő jö. Volt-é mind a Jenő mind az Abran nemnek 
W y ága? S ha volt , egy vagy kétképpen olvasandó-é ez? bizto
san meghatározni nem lehet mindaddig, míg erre vonatkozó több 
eredeti adattal nem fogunk bírni. Ismeretesek ugyan előttem Ma
rosszék nemek és ágak szerinti tisztjeinek azon lajstromai 1 4 9 1 — 
1515-bőI, melyeket az Üj Magyar Múzeum folyó 1855-ik évi júni
usi füzete, a íÍ44-ík lapon, mint az Aranka György kéziratgyüjtemé-
nye között létezőket felemlít; sőt bírom is azokat, de nem eredeti 
példányokról vett másolatokban, s éppen azért bennök a nemekés 
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ágak nevei oly hibásan adatnak, hogy szinte haszonvehetetlenek. 
Pedig mennyire tudom. Aranka példányai is csak másolatok má
solatai. 

9) D w d o r Engelnél és Kállay úrnál oz idézett helyeken — 
B u d o r . Némelyek B o d o r ágnak írják. De hibás mind a Budor, 
mind a Bodor elnevezés. Már lajstromunkban is kétszer tisztán Du
dor ágnak iratik. Azonban döntő bizonyítványul szolgáljanak még 
más oklevéladatok is. 

Székely Ferencz Esztergomban lakván s annálfogva Maros
székben Kis-Faludon volt birtokát 1507-ben szárhegyí Lázár And
rásnak eladván, Ulászló király parancsolta a kolosmonostori kon
ventnek: igtassa hé Lázár Andrást a vett jószágba. A béigtatás vég-
hezvítetett minden ellenmondás nélkül. A király igtató parancsleve
le kelt 1507-ben; a konventé, melyben a megtörténtigtatás bízo-
nyítatik 1508-ban. E két levélben is több székely nem és ág em
lítetik. Volt szerencsém olvasni a kolosmonostori konvent levél
tárában eredeti példányban mind a kettőt. Az 1507-ik éviben a Me
gyés nem kérdéses ága tisztán D w d o r; az 1508-ik évbeliben pe 
dig ismételve félrcismerheletlentil D u d o r ágnak iratik. Tehát sem 
Budor, sem Bodor, hanem D u d o r ág volt egyike a Megyés nem 
ágainak. 

10) H a l o n d . Lajstromunk készítője nem ügyelvén orthogra-
phiai következetességre, néha H a l o m néha H a l o n d nemet és 
H a l o n d ágat ir; min nem csudálkozhatunk, ha tekintetbe veszszük, 
hogy a Kovachich közlötte lajstromban is H a l o m d ág fordul elő. 
De 1548-ik évbeli lajstromunkban a H betű hasonlónak mutatkozván 
a később kori G betűhöz, azt gondatlan másolók valóságos G-nek az 
n betűt u-nak vet ték , g eképpen a I la lond-ból Gabudot csináltak. 
így történt aztán, hogy Engelnél és Kállai úrnál a Halom nem egyik 
ága Gabud hibáson; ez helyett H a l o n d = I I a l o m . 

11) K w r t . Az idézett 1507 és 1508-ík évi eredeti levelek
ben: Kywrth *), Kywrt , KwrL Szerintünk tehát K ü r t h ág. 

*í Ez elsö leírásnál az y feliítt a kéziratban nincsenek pontok; a másüdik-
nál ellenben vannak, mint feljel>l> megjegyezve volt. 

K i a d ó . 
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12) E c h k e n = Eczken. Engelnél és Kállay úrnál E t h k e n 
hibáson áll; mert lajstromunkban a c és t betűk alakjaikra nézve 
különbözők egymástól; s bogy E c h k e n ágban a h elölti be
tű c nem pedig t , azt főképpen az i n c l u g i v e latin szöban elöjövfl 
hasonló alakú c kétségtelenné teszi. t " * • • íl Í̂  

13) Lajstromunk irója tehát marosszéki székely birtokos volt, 
s a székely nemek és ágak ezen feljegyzésével, úgy látszik csak 
azt akarta kimutatni: mely sorban illette korszakában föhivatalok 
viselése Marosszékben a hat székely nemet és annak 2 4 ágát, s 
melyik nemben és ágban minemű fekvő birtokai voltak neki. Saját 
nevét nem jegyezte fel a lajstromra, mit szükségesnek nem is te
kinthetett: családi tudomásul készitvén azt , s kétségkívül nem is 
képzelhetvén, hogy századával együtt a nemek és ágak rendszere 
is elenyészik, s majdan oly homályba boruland, hogy az utó
kornak úgy kellend tekinteni e lajstromot, mint ez idő szerint meg
becsülhetetlen székely históriai adat-kincsei. Midőn tehát a készitö 
nevét — legalább ezúttal — n e m közölhetem, csak azt kivánom 
még megjegyezni: hogy Örökösei által múlt században perfolyamba 
hé levén adva több oklevelekkel együtt , hazai törvényszékeink e-
lÖtt is megfordult, s hihetőleg ezen alkalommal és időben vétetlek 
róla avatatlanok által némi hibás másolatok, melyek szerint aztán 
Engel is tette közleményét. 

I l i - r.ÍT - . [ - n | ^ ( l I ,I^TT J í f r . / 'V-^ i f 'U. 

j .1 i j 

• 1 • . . . 

1lh-,T'^tÍíW''tM. 

.Ifc&i,. ] "w* i i l l i] . í '7 i i i '^ 'IT'.> 

. •••* : W . » » í , i . ' 
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n. 
E m l é k e z e t 

a szent-léleki várról. 
••ti'E^ 

' • " ' ^ - 1584 . 

Erdély kormánylanácsa levele Bálhori István lengyelorszá
gi királyhoz mint Erdély fejdelméhez. 1) 

„Parancsolta vala felséged—minékünk, hogy K á r o l y i I s t 
v á n n a k az minémö egyenetlensége volna szomszédival határa fe
löl, mestert és nemes embereket bocsátanánk ki és eligazitanók 
köztök, oltalmaznók is meg az felséged adományában 2) , ő se ké-
vánja pedig az szomszédokét, hanem ki-ki maradna meg az övén. 
Mi azért az felséged parancsolatját főképpen, azután az ö ember
ségét i s , és hogy felségednek szükség idején hiven, jámborul szol
gált, ezután is valahon az szükség kévánja szolgálhat, előttünk vi
selvén, mester t , directort, assessorokat és nemes népeket kétszer 

1) A szent-léleki vár egyike volt a legrégibb és legnevezetesebb székely 
váraknak, s lórténetei némely pontjai oly szorosan öszszefüggők 
nem egy székely nemzeti sarkjoggal, de egyszersmind annyira ellen
kezők is: hogy a történetpontok tisztába hozatala nélkül homályba 
bonyolulva maradna több szép nemzeti sarkjog. Amazok tehát elübb-
utóbb tisztába hozandók; s mivel a tjirgy vitatásakor a vár hol fek
te is tekintetbe veendő: közölt'etik itt e levél mint arra vonatkozó hi
teles adat, mely azonban más tárgyakra nézve is jeles adalék. 

2) Miután a székely község, mely a nemzet harmadik rendét tette — de 
egyszersmind annak számosabb részét is — sokféle terheltetése miatt 
1562-bcn fellázadt, s mint uralkodó felség és haza ellen bűnt elkö
vetett, birtoka és szabadsága vesztésére ítéltetett országgyülésileg: 
közöle politikából sok meghagyatott ugyan továbbra is birtokában és 
rendi szabadságában, minthogy székelység tette az ország nevezetesebb 
haderejét, s az ország maga is tetemesen szenvedett volna minden fel-
zendültnek jobbágyságra sülyesztésével; de másfelül mégis nagyon 
sokan mint jobbágyok fejdelmi rendelkezés alatt egy vagy más vár
hoz tarlozandóknak nyilváníttattak, vagy pedig magán személyeknek 
aduuiányoztallak. A várakhoz csatollakból később gyakran adományo-
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bocsátónk az he lyére , és miérthogy ott köztlink semmiképpen vég
hez nem mehetett az alkuvás, kévánók hogy situm et qualitatem 
loci meg oculálván, describálnák, és ugyan az pictorralis deline-
áltatnák, és nékünk üde mediante referálnák, hogy netalán mi ma
gunk habita loci illius, de quo controversia est, cognitione, jobban 
és hamarébb mindeneket közöttük eligazolhatnánk. Erre azért napot 
hagytunk vala itt nékik, primam scilicet novembris, kire reá is jöt
tek vala K á r o l y i és az peresek közül is némelyek, de mi is sem
mit véghez nem viheténk köztök. Miérthogy penig maga K á r o l y i 
I s t v á n ismét felségedhez akar menni, tetszék hogy ez dolognak ál
lapotját rövideden az mint nékünk referálták, irva hozták, mennyi
ben hozzá férünk, felségednek megírjuk, hogy felséged bölcs iti-
leti szerént mind az két fél igazságát megtekintvén, alkalmalosab-

zást tettek fejdelmcink kegyelt híveiknek. így adta 1581-ben Bá-
thori István lengyelországi király mint egyszersmind Erdély fejdcl-
me kecscdi Károlyi Istvánnak, ki akkor Lengyelországban magyar 
gyalogság vezt^r kapitánya vala, liadi érdemei tekintetéből a várhegyi 
várhoz kapcsolva volt Szent-Léleket és Kis-Kászonl; de, jegyezzük 
meg jól: adta a szokott záradékkal, miszerint az adományozásból 
nemcsak az ott lakott lóföszékelyck, hanem mindazon gyalog szé
kelyek is kivétettek, kik mint fennebb érintve van, baza szolgálata 
tekintetéből jobbágyságra nem juttattak : „Totalem et integram por
tionom nostram possessionariam" ezek líátliori lényeges szavai a% a-
dománylevélben, „in possessione Zent l e l ek vocata in sede no-
stra sículicali-Eízdi existente habítam ad arcem nostram Varhe 
gy*) pcrlinentem simul cum cunctis suis utilitatibiis et pertinentÜs 
qnibuslibet addita etiam portioné nostra possessionaria Kis 
Eazon appellata, quae sui nominis fluvio a praedicta possessione 
Zent leltjk vocuta dirimitur • d e m t i s p r i m i p i l i s et 

p e d i t i b u s p i x i d a r i i s in usum r e g n i d e l e c t i s i n i b i 
co m m oran ti bus memorato Stephano Karolyi ipsiusque haeredibus 
et, posteritatibus utriusque sexus universis dedimus, donavimus et 
contulimus. Dutum in Moscovia ex castris nostris ad űrben Plescovi-
am, die octava mensis novembris anno Domini millesimo quíngente-
simo octogesimo primo, regni verő nostri sexto.'* 

Az eredeti adománylevélböl. 
Ezen adomány emlegettetik 1584-dík évbeli adatunkban. 

•) Itt is két pont van az y fölött, 
liiudö. -^J 

.1 n- - l i : . I' 
. • • I . - ' , 
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ban választ adhasson néki. Az mely földön az controversia vagyon , 
egy nagy hoszszu völgy, k i t K á s z o n r é t j é n e k avagy m e z e i n e k 
hívnak, kétfelöl nagy erdős hegyek vágynak, az közepin egy fo
lyóvíz, K á s z o n p a t a k a foly alá. Napnyugot felöl való felé Fe 
jérvármegye nemesség, napkelet felöl székelység, K é z d i s z é k , 
az hol az víz kijö a völgyből. S z e n t l é l e k nevö falu ott vagyon, 
kinek egy kicsin része Fejérvármegyében vagyon és sok nemese
ké , nagyobb része K i z d y székben, azt adta felséged K á r o l y i 
I s t v á n n a k ; közelhozza Kis K á s z o n nevű falu, azt is néki ad-
la felséged. Ezeken feljül oldal felé az hegyek alatt egy P o l á n 
nevű székely falu, kiben vagyon nemes népeknek i s , de az de
reka felségedé V á r h e g y h e z v a l ó , és ezzel határos oda fel 
S z e n t l é l e k és Kis Kászon, az mely felől az controversia vagyon 
mind az K á s z o n vizéig, mely víz Fejérvármegye ha tára . P ó l y á n 
határán felől Kászon rétje felöl vagyon egy praedium Szent János 
nevö, kinek kápolnája fenn áll most is tul K á s z o n vizén hatalma
sul által jöttek volt valami nemes népek és házakat csináltattanak 
volt ott embereket is szállétottak volt oda, még az székelyek 
támadása előtt. Ez p o l á n y i a k törvénybe fogták az vajdák előtt 
Ferdinánd idejében az nemes népeket , az földért pörlöttek, az per 
király fia idejében végződött e l , calumnian is maradtak az nemes 
népek és megítélték, hogy nem jöhetnek által Fejérvármegyéböl az 
K ászon v izén , és eképpen restituálták az p o l y á n i a k n a k az föl
det , kiről jó adjudicatoriájok vagyon. Immár e Szent János nevű 
praediumon felöl vagyon az K á s z o n rétje vagy mezeje , kinek 
az hegyek közé völgyei vágynak , patakok jőnek ki azokból, kik
nek nevek vagyon, az hegyek erdősök, r é t é t , mezeit mindenes
tül eleitől fogva K e z d i V á s á r h e l y t ő l fogva az város és keröl va
ló sok faluk mind nemesség, parasztság az barmokkal egyaránt él
ték , az kiknek nem volt elég földök, és ugyan o r s z á g s z a b a ' d -
j á n a k hi t tak, azonképpen élték szent l é l e k i e k i s , k á s z o n i a k 
is indiíFerenterminden bántás nélkül, az országútjafel reája S z e n t 
l é lek mellett ment , ez az usus continue sine controversia alicujus 
durált mindaddig, mig K á r o l y i I s t v á n n a k adta felséged S z e n t -
l é l e k e t , e g y i k h e g y e n o d a f e n n e g y f é n y e s v á r i s 
v o l t , k i n e k az k ö v é b e n f e n n á l l m o s t i s , onnan egy 
patak jő ki és esik az Kászon vizébe, v á r p a t a k á n a k hívják, a-
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zon felül az K á s z o n s z é k határáig az Kászon rétének vagy me
zeinek az felső felét adta szegény megholt urunk az Kéz d i -vás á r -
h e l y i e k n e k , cum suis pertinentiis, miérthogy azoknak felsé
ged is adhatja, semmi határok nincsen, statuálták, pacifice bírták 
egynéhány esztendeig, és ök aval contentusok voltak, azt többit 
penig ide alá Szent Jánosig communiter élte az több falu mint aze
lőtt, mind felségedé, mind nemességé indiíFerenter K á r o l y i I s t 
v á n birodalmáig; azután Károlyi István az polyániak határában is 
nagy részt elfoglalván, teljességgel mind az egész nagy völgyet 
erdeivel, mezeivel elfoglalta, mind az K e z d i v á s á r h e l y i e k 
t ő l az melyet donatioval bírtak, mind az többit az faluktél, kit com
muniter é l tek , kiről felette sok panaszt teltek urunknak mind az 
útnak elfogásáért, mind az földek elfoglalásáért, emberek fogásá
é r t , veréséér t , barmok behajtásáért , megöletéséért, oda tartásá
é r t , melyben sokat megbizonyétottak, melyeket mi minden erőnk
kel akartunk kőztök leszállítani onusok nélkül , ügy hogy eltűrje
nek az károsok mindent, az ország útját még szabadítsa meg az do-
naturiusoknak, az Övéket hagyja birní , az több földben (noha az ö 
határával nem contigua) nagy darab néki szakadjon, és az maradé
kát régi möd szerént mind az felséged és nemesség falui pacifice 
éljék, de ö mind teljességgel kévánja va la , melyet mi nem adhat
tunk, mert az törvényt sem ítélők hogy adja, és ha az lenne, kit 
K á r o l y i kéván , sok falu mind fejedelemé s mind nemességé élhe
tetlenné maradna miatta; ha miben a jámbornak tudtunk volna segét-
séggel lenni , nagy örömest megmivellük volna, de senkinek ilyen 
nyilvánvaló igazságát nem supprimálhattuk, kit így ad amussim a-
zért akartunk megérteni és megírni felségednek, hogy meglássa 
felséged mint jártunk el az felséged parancsolatjában 

Dátum ex arcé Gyalu 14-a die decembris anno 1584. 
Majestatis Vestrae Sacrae humillími ac perpetui servitores 

^ '^ ' • f̂  • Alexander Kendy de Lona. 
* ^ . - VollTgangus Kovachoczy 

Sonibon László. 3) 

3) Biíthori István és Bálliori Sigmond fejdelmek korszakában 1583-tól 
ISOd-ig Erdélyre vonatkozólag folytatott hivatalos eredeti levelezé
sek egy prolocolluíiiüa foglalva iiiult században gróf Balthyáni József 
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III. í í taíco 

A székelyek szabad sóját illető kiváltságlevél. ^''•~\ 
1 5 6 8 . 

Hogy a székelyföldöm só hajdonta a nemes székely nemzet 
által szabadon használtatott, köztudomású történeti tény. Azonban 
1562. II. János választott király s erdélyi fejdelem alatt a székely 
közrend feltámadása miatt a Segesváratt hozott 15 t. czikk által a 
fejdelmi kincstár (fiscus) számára foglaltatott le ezen szavakban: 
„E mellett ez is nyilván vagyon, hogy a közszékelyeknek ellenünk 
^^valő feltámadások mely nagy romlást, sok vérontást , kárvallást 
,',és nékünk országunkbeli híveinkkel együtt költséget, gondot ég 
"fáradságot szerze. Azért a feljül megmondott okokból (értetnek az 
",elÖbbi czikkekben felsorolt országos szükségek) és hogy min
iden országokban a sókamarák császároknak, királyoknak és feje-
',^delmeknek tárházokra néznek, a s z é k e l y f ö l d ó n v a l ó s ó t 
„a mi t á r h á z u n k h o z v é g e z t ü k f o g l a l t a t n i ; de az főné-
epeknek házok szükségére való sót adatunk, mint a nemességnek 
"régi szokás szerént só adatik." Hihetően e végzés csak első fe
lének lön teljesedése, s annak súlyos következéseit büntetett és bün
tetlen osztály egyiránt érezte. Folyamodást nyujtnak hé tehát az 
1568-n január 6. Tordán tartolt országgyűléshez szabad sójoknak 
a régi országos szokáshoz képest kiadása és biztosítása végett. Az 

magyarországi berezeg prímás és bibornok birtokában levén, azokat 
gróf BánlTy Gyíirgy erdélyi kormányzó 1794 és 1795-ben maga szá
mára Pesten nagy pontossággal lemásollatla volt, ki 1822-ben elhal
ván, s könyv- és kézíratgyüjteménye örökösei közt felosztatván: 
ezen protocoUumot, mely Bathorianumnak szokott neveztetni, gróf 
Bánífy Jósef úr öröklötté, s nekem egykor használatra átengedvén, 
—mit hálával említek—az itt közlött levelet abból írtam ki, E levél a-
zonban csak egy része annak, mely az idézett protocoUum 165—185 
lapjain következő felirat alatt találtatik:„Exemplum literarum a Sena-
tu ad Sacram Regíam Majestatem per Thomam Somogy datarum.*' 

Közli 
Nagyajtai Kovács István, m. k. 
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országgyűlés magáévá teszi az ügyet s végzései 8 pontja alatt ily 
kérést intéz a fejdelemhez: „Ezen is könyörgünk felségednek, 
„hogy parancsolná meg felséged a kamara-ispánoknak: a régi szo-
„kás szerént a nemes nraimék házok szükségére adnának sőt a fel
séged kamaráiról.'* 

Kétségkivül ez országgyűlési közbenjárás eredménye a mind
járt azon év február hava 13 . kiadott „f e j d e l m i k i v á 11 s á g l e -
v é l , ' ' melyet én a nagyobb olvasó közönség kedvéért nemzeti nyel
vünkön, de a történetnyomozókért egyszersmind eredeti alakjában 
is ezennel közzé teszek. Régi , érvényen kivüU jogviszonyt tárgyaz, 
igaz, de azért érdekelni — azt hiszem — mégis mindnyájunkat fog. 
Hazai történeteinknek legérdekesebb pontjai nagy részben mármár el
avultakká válnak; de azért azok múltját földeritni, hiteles adatokkal le
hetőleg megvilágositniigyeke2ni,elmuIasztbatlan hazaűui kötelesség. 

második János , Islen kegyelméből Magyar- Dalmát- Horváth-
ország választott királya sat. Literati János nemzetes hívünknek, 
székely sóink mostani kamara-ispánjának, s jelen kiadványunk iránt 
értesülő jövendőbelieknek, idvezletünk- s kegyelmünket. 

Mivelhogy mi a vizkeresztnapján tartott legközelebbi tordai 
országgyűlésen, U d v a r h e l y , M a r o s , C s í k , G y e r g y ó , úgy
szintén S e p s i , E é z d i é s O r b a i hat székely székünkben lakd 
öszszes förendü és lófö-székelyeinknek, nemzetes és vitézlő híveink
nek kérelmökre, a velünk akkor országgyűlésen volt hazafi urak
nak, mi híveinknek megegyezéséből a tőrrényczikkelyékben nyil
ván meghatároztuk, hogy miképpen ezen erdélyi részekbeli min
den más hív nemes urainknak, közöttök levő sóbányáinkból a régi 
szokás szerént fizetendő vágatási díjak, gyrapénz és kamara-ispáni 
illetőség*) megfizetése mellett házok és háznépök használatára és 

*> Mi volt »z a vágatási díj , megmondja az Appr. Const. III. r . XV. czí-
me II. cz ikke: ,fVőrmegyei, székelység! nemes rendeknek, (primő
rök) lófÖembereknek háíok szükségére elegendő só adassék — 
sattzolás nélkül, az ordinariumon kívül, mely az: hogy egy táska da
rabtól (a mint mondatni szokott;) dr. 12. exigáltassék a vármegyéken 
lévő soaknákon. A székelységen lévő sóaknákon pedig egy-egy köböl 
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szükségére kinek-kinek állapotja- és tehetségéhez képest só adatik: 
azonképpen mondott hat székely székeinkbeli említett förendeínk-
nek és löfejeinknefc i s , kinek-kinek állapotja- és tehetségéhez ké
pest a házok és háznépök használatára szükséges só mondott kama
ránk ispánjai és tisztviselői által pénzfizetés nélkül — megadván 
mégis a régi szokás szerénti vágatási díjakat, gyrapénzt és kama
ra-ispáni i l le tőséget— minden évben kiadassék. A mint jelen kiad
ványunk által rendeljük. Miért is hívségteknek ezennel szigorúan 
meghagyjuk és parancsoljuk: hogy mostantól fogva elölirt hat szé
kely székeinkbeli említett főrendeinknek és lófejeinknek azon mi 
székely sóbányánkból házok és háznépök fentartására szükséges 
Böt, kinek-kinek személye minémtisége- és állapotjához képest min
den esztendőben pénzfizetés nélkül—felvévén mégis a vágatási dijt, 
gyrapénzt és régi szokás szerént fizetendő kamara-ispánt illetősé
get — kiadni minden módon tartozzatok és köteleztessetek. Más
képpen sehogy sem cselekvén, s ezen kiadványunkat megolvasés 
után az előmutatónak viszszaadván. 

Költ Brassó városunkban, február hava tizenharmadik napján, 
az Ür ezer ötszáz hatvannyolczadik esztendejében. 

J á n o s v á l a s z t o t t k i r á l y m. k. 

Joannes Secnndns, DeíGratia electus Rex Hungarie, Dalma-
lie, Croatie, etc. Fideli nostro egregio Joanni Literato, Camerario 
salium nostrorum siculicalium moderno ac futuris presentium notiti-
am habíturis salutem et gratiam. Quoniam nos in Comítiis proximis 
Thordensihus ad festum Kpiphanearum Domini celebratis ad suppli-
cationem fidelium nostrorum Egregiorum agilium universorum pri-
morum et primipilorum siculorum in sex Sedibus nostrís sicuUcalihug 
Udvarhely, Maros, Chyk, Gyrgio, item Sepsy, Kyzdy et Orbai 

zabbal tartoznak a z e d d i g v a l ó u s u s s z e r é n t , és darabjától az 
olyan sónak egy-egy pénzel. Kétségkívül emez 1 pénzt teszi a fen-
foTgó kiváltságlevélben: p c c u n i a g i r a l i s , és ezen véka zabot a : 
munus Camerariurum. 
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commorantium, ex consensu fidelium nostrorum dominorum Regni-
colarum tunc in Comitiis Nobiscum existcntium publice in Articiüis 
decrevimus: ut quemadmodum ceteris fideübus nostris universis do-
minis nobilibus harum partium Transsilvaniensium e fodina salium 
nostrorum in medio eorum existentium, sales pro conditione et fa-
cultate cuiusque persone ad usum et necessitatem domus et fami-
lie eorum, solutis tamen cisionibus, pecunia girali ac muneribus 
Camerar, pro antiqua consvetudine pendendig dantur: ita etiam eis-
dem prefatis primoribus et primipilis dictarum sex sedium Nostrarum 
siculicalium ex dicta fodina salium nostrorupi siculicalium, sales 
pro cuiusque eorum conditione et facultale ad sustentationem domus 
et famille eorum necessarie, per Camerar. et oíTiciales dicte nostre 
Camer. quotannis sine pecuniaria solutione, solutis tamen cisioni
bus , pecunia girali ac muneribus Camerar. pro antiqua consvetudine 
pendendis dentur, prout decernimus per presentes. Quare üdeli-
tati vestre harum serié commiltimus et mandamus firmiter, quatenus 
a modo deinceps memoratis primoribus et primipilis prescriptarum 
sex Sedium nostrorum siculicalium ex illa fodina nostra siculicali, 
sales, in sustentationem domus et familie ipsorum pro persone qua-
litate et ratione quotannis sine pecuniaria solutione, exactis tamen 
cisionibus, pecunia girali ac muneribus vobis pro veteri consvetu
dine pendendis, dare módis omnibus debeatis et teneamini. Secus 
nuUo modo lactur. Presentibus perlectis exhib. restitut. 

Dátum in Civitate nostra Brassoviensi, decimo tertio die men-
sis februarii, anno Domini millesimo quingentesimo sexagegimo 
octavo. 

Joannes Electus Rex. mpr. ^—^ 

•••' • "'' ••••.'•1 í ^ í í q a S . m a i * .o i i jTTi ) . 

ííift lift 

> i . í i . í < i . >. i » B . i M q )-4i'tiiWi-iS^i 
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IV. 
MiT 

í," 

Székelyek fejenkénti katonáskodását tanúsító fejdelmi rendelet 
Udvarhelyszék minden rendű székely lakósihoz. 

1615. 

Gábriel Bethlen, Dei Gratia Princeps Transsilvaniae, partium 
regni Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes. etc. 

Generosi , Egregi í , Nobiles et Agiles fideles nobis syncere di-
lecti. Salutem et fauorem iiostrum. Nyilván lebet kegyelmeteknél, 
kezdetitől fogván Isten kegyclmességéböl az mi bódog fejedelemsé
günknek, mely szorgalmatossággal igyekeztünk szegény hazánkat 
és azokban való minden rendeket , nem csak az sok belső veszeke
dő romlott állapotból kiszabadítani; hanem mint igaz hazafiuból álló 
fejedelemhez illett , sem fáradságunkat, költségünket nem szántuk, 
hogy az külső hatalmas fejedelmeknél is országunknak kedves ál
landó békességet szerezhessünk: semmiféle veszekedésre okot so
ha nem adván, magunk sorsával megelégedvén, teljes életünkben 
csak békeségnek fejedelmének akartunk neveztetni, sőt holtunk után. 
is magunknak csak azt az egy jó emlékezetet kívántuk hogy ma
gunk felöl hagyhassuk. Mely fáradságos munkánknak csak eddig is 
minémü hasznos láttatja volt kegyelmetek között ez kicsiny üdö 
alatt i s , arról minden rend jó bizonyságot tehet. Mostan pedig, no
ha római császár urunk ő felségének, mind magától s mind commis-
sáriusi által adott két avagy három rendbeli assecuratioja nálunk 
vagyon, hogy mind az tractatusnak végéig velünk az induciákat 
megtartják, mi is hasonlóképpen magunk és országul kegyelmetek 
nevével adatott assecm-ationkhoz tartván magunkat: nagy szép 
csendes várakozásban voltunk, az ö felsége commissariusinak az 
tractatusra való jöveteli felől. Ez üdö alatt bizonyosan értjük, hogy 
ez mi szegény hazánknak romlására termelt háládatlan fiu Kendi Ist
ván, kinek ennekelötte elvesztett tisztességét kegyelmetek orszá
gul megadván, líri állapotjához illendő jószágoknak restitutioja után, 
és a mellett udvari szolgaságra magát kötelezvén, nekünk és az or
szágnak közönséged j avá ra , nem egyszeri , hanem háromszori adott 

1 8 



274 

hűti ellen nem nyughatván , sokféle bizonytalan hamis vádlásoltkal 
arra indította volna ö felségét, hogy ez mostani drága szép békes
ségünket felbontván, számtalan vérontásra, országok pusztulására 
és véo'etlen hadakozásra okot adjon—némely számos hajdúkat fellá-
zasztván biztatásával líjabban vald hadakozásra—kinek practicáit 
noha régtől fogva fíistölgeni fundamentumából értettük, de az ke
gyelmetek nyugodalmáért és az országok közönséges békességéért 
halogattuk, remélvén, hogy igaz ügye n e m i é v é n , semmiben elé 
nem bocsátatik azoktól, valakik az küzönséges megmaradásnak és 
békességnek Örülnek inkább, hogysem mint az bizonytalan szeren
cse próbálásinak. Mindazonáltal, hogy mi is ilyen nagy dolgában 
szegény hazánknak, fejedelmi lisztünk szerént meg ne fogyatkoz
zunk, és Istentől adott békességünket nem csak belső gondviseléssel, 
hanem külső vigyázásunkkal, fegyverünkkel is ótalmazzuk: Hagy
juk és parancsoljuk is serio kegyelmeteknek, feje és minden jószá
g a , t i sz tessége, szabadsága vesztése alatt minden ember, valaki 
hazánkai , abban való javait, feleségét, gyermekét szereti , el ne 
múlassa, h a n e m f e j e n k é n t e n n e k e l ö t t e k i a d o t t r e n d e 
l é s ü n k s z e r é n t , m i n d s z e m é l y é b e n s m i n d m a g a jö-
s z á g á r t í l t a r t o z ó l o v a s s á v a l , g y a l o g j á v a l mindjárást, 
se órát , se napot nem várván , minden hadi apparatussával, fegy
verével , élésével megindulván szép lassú ballagással Maros-
Vásárhely felé, kiki maga személyében jütest-jőjün, generális kapi
tányunktól Balassy Ferencz uramtól hallgatván, hogy valahova kí
vántatik, minden okvetetlen oda megindulhasson. Kegyelmetek pe-
nig lisztviselő uraim, senkit hon hadni ne merészeljen, hanem 
minden ember , vagy ö reg , vagy ifjú, maga személye szerént el-
jöjön; mert ha fizetésért avagy egyéb álon valakikel adományért, 
kedvér t , barátságért hon hadni tapasztaltatik, kegyelmetek bün
tetés nélkül nem marad. Sőt azon liivül is az közönséges emberek
nek is megparancsolja, m i n d s e U é r n e k , f ö l d ö n l a k ó i n a k 
é s e g y é b f é l e r e n d e k n e k , m i n d e n v a l a k i f e g y v e r 
f o g h a t ó , v i r i t i m , c a p i t a t i m k é s z e n l e g y e n , ha s z ü k 
s é g k í v á n j a , i n s u r g á l j o n ; magunk ezalatt Kolosvár felé in
dulván, vigyázásban leszünk, és második parancsolatunk vala
mikor érkezik, olt lehessen minden okvetetlen, valahol az szükség 
kívánja. Az külső segítségeket az mi illeti: az két oláh vajda, csá-
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szár ö hatalmassága parancsolatjából és velünk való confoederatio-
jokból, oly készen vágynak mint az magunk űzetett hadunk — ott 
i s iesznek , valahol az szükség kívánja; kiket a császár őfelsége--
vei való végezésünk szerént , nem soliicitáltunk eddig üdö elÖtli, 
azonképpen sem török, sem tatár hadakat. De ha ezeknek az indu
latoknak a csendesedését nem értjük és ellenséges igyekezeteket 
tapasztaljuk, kétség nélkül azok segitségében sem fogyatkozunk 
meg, kiről való parancsolatok régen kezünknél is vágynak; de a-
zokat úgy és oly utakon akarjuk hordoztatni — ha kívántatik, kitől 
Isten oltalmazzon — hogy aíTéle idegen hadak- és segítséggel ez mi 
szegény hazánkat, országunkat elkerüljék, és oly helyen mutas
sák segítségeket , a h o l nekünk könnyebbségünkre és megmaradá
sunkra legyen. Secus sub poena superius praedeclarata non factur. 

Dátum ín civítate nostra Álba Júlia, die 18 mensis januarii, 
anno Dominí 1615 . 

Gábriel Bethlen mpr, .,, -

Kiiiiek 03 a megclózönc)^ eredeti je J a k a b J á n o s íígyviid ú rná l v a n . 

V. 

Az udvarhelyi várról. *) 
1621 . 

Gábriel, Dei Gratía electus Hungáriáé, Dalraatiae, Croatiae, 
Sclavoniae, etc. R e x , JPrinceps Transsilvaníae et Siculorum Comes, 
ele. Fídelibus nostris generosis et egregiis Magistro Joanni Angya
los de Egrestő Prolonolario, Thomae Borsos de Maros Vásár
hely el Joanni Líterato Vajai sedis noslrae judiciariae assessoribus, 
nobis dilectis, salulem et ^ratiam nostram. Nemzetes hívünk Kor-
nis Ferencz udvarbelyszéki királybíránknak, megtekintvén mind 
magára és nemzetére nézve az hazában becsületes állapotját, és 

*) A minüjárt közlendő okirat két tekintetben érdemel figyelmei: mert 
annak sonin Betlilon Gábor királyi czímir.el él, és mert a kérdéses vár 
építésére s fenlartására nézve fontos körülménnyel ismertet meg. 
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érivén az udvarhelyi várunknak megépilésére való jó inclinatiojált 
annak elöviteliben mü is segíteni akarván kegyelmesen, azon vá
runkat bizonyos summában és conditiok alatt neki inscribáltuk, ügy, 
hogy a mit rajta épittel vagy épittene, azt jó lelkiismeretű, ahoz 
értő híveinkkel aestimáltatván, minthogy gratuilus és impetrált la
borral is nem kicsiny részből hiszszük hogy leszen az épület, fe
le aestimatioja mindenkor az inscriptio summájához adjiciáltatván, 
tempore redemptionis persolváltatnék. Hüségteket azért intjük, söt 
hagyjuk és parancsoljuk: az megnevezett hívünköt Kornis Feren-
czet introducálván is a várba, a mit eddig épitett, azt mindjárást és 
ezután való épittéseket annuatim mindenkor conscientiose megbe
csülvén, arról való authenticiis pecsétek és kezeírása alatt való do-
cumenturaát adja mind minekünk, mind az épittetö parsnak. Qui-
bus de reliquo gratia nostra Regia propensi manemus. Secus non 
factur. praesent. perlect. exhib. restit. 

Dalum in libera cívitate nostra Cassoviensi, die decima sexta 
may. Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo primo-

Gábriel mpr. 

A/. ciedclifiiJI. 

- ^ t 'i RJTÍ : l' J\-

• r 

J»i r,\ <U - ^ 

3 ?>3íi: Simon Péchy, 
cancellarius. 

VI. 

GlsÖ Rákóczi Györgynek, „királyi jog" székelyföldön nem 
létezhetését megerősítő kiváltságlevele. • 

Mi Rákóczi György sat. Hagyjuk emlékezetül jelen levelünk 
rendén, kijelentvén mindeneknek kiket illet: hogy midőn közelebb 
múlt év május havában Gyula-Fejérvár városunkban tartott ország
gyűlés alatt, néhai tekintetes ós nagyságos hídvégi Mikó Ferencz, 
akkori tanácsosunk és udvarnokunk, Csík-,Gyergyó- és Kászonszékek 
főkapitánya, s őszintén kedvelt hívünk, nemzetes eresei Toldalagi 
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Mihály tanácsosunk és Marosszék fő kapitánya, emlitolt Erdélyor-
szágunkban mindenhol, jelesen pedig a hét székely székekben he 
lyezett és lakozó őszintén kedvelt híveinknek, nemes, nemzetes és 
vitézlő fő rendeinknek, lóföinknek és gyalogínknak nevökben és 
személyökben, ezeknek alább érintendő régi szabadságuk helyrc-
állitása iránt alázatosan megtaláltak volna; később pedig nevezett 
öszszes székely urainknakközelebbiátalános hadi számbavétele—lu-
Strája — alkalmával, midőn Aranyos székely székben a lustrát foly
tatnék, azon szabadságnak helyreállítását, a mondott székely urak 
egész egyeteme nevében Tőlünk több híveink is újonnan komolyan és 
alázattal esdenék: a nevezett székely uraknak fennebb írt módon előt
tünk megújított kérelmeire kegyesen hajlólag, s megfontolván és 
elménkbe vévén , miként a királyoknak és fejdelmeknek hű alatt
valóik iránti kegyessége és bőkezűsége, viszont az alattvalóknak 
fejdelmeik iránti kitűnő hívsége és egyenessége , s innen szárma
zott — e g y részről — szolgálati, más részről megjutalmazási kész
ség csaknem feloldhatlan kötelékkel akként vannak egybekapcsolva, 
hogy egyik a másikból szülessék, az által ápoltassék, növekedjék 
és fentartassék: Hogy tehát inkább és előbb részünkről kezdje 
kegyelmességünk gyümölcseit teremni, s ezt kövesse nevezett hü 
székely urainknak irántunki hív engedelmessége; kikről bizonyos
sággalértesülve vagyunk, hogy országunk boldog emlékű fejdel-
meinek, a mi megelőzőinknek józan hívséggel és egyenességgel , s 
a katonai vitézség hasonló dicsőségével szolgáltak; irányunkban 
is szerencsés fejdelemségünk legelső kezdetétől fogva a h ü , 
fedhetlen s harczias erénynyel diszlö alattvalóknak és a haza bol
dogságát szerető polgároknak minden tisztét serényen és dicsérete
sen teljesítették — bizonyára legjobb reménynyel vágjunk, hogy a 
mondott székely urak valamennyien, mind önnön ősi harczias vitéz
ségek dicsérete , mind a mi irántoki készséges bőkezűségünk által 
háláson öszlönöztetve, minden mi vetélytársaink*) és kedves hazánk 
ellenségeivel szemben az e rény , vi tézség, kitűnő hit és sérthetlen 
hűség minden kötelességeinek kész szívveli teljesítésére vetélkedve 
fognak öszgzeseregleni, és hozzánk s következőinkhez, Erdély törvé-

*) Vonatkozás Bethlen Istvánra, ki éppen ez idő tájban folyamodott volt 
Rákóczi ellenében a porta segélyéhez. 
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nyes fejedelmeihez mindég legnagyobb állhatatossággal és hűséggel 
ragaszkodandnak. M i n d e z e k n e k t e k i n t e t é b ő l , és általok óhaj
tott bőkezűségünknek nyilvános és örökös bizonyságául, a székely 
urak fcnncrintett egyetemének s mind két nemen levő öszszes mara
dékaiknak állandó kiváltság-levelünk alakjában kegyelmesen oly sza
badságot és mentességi előjogot adunk, engedünk, ajándékozunk és 
adományozunk: hogy ezentúl soha a mondott székely urak között bár 
minő mag nélkül elhaltaknak magszakadási kihirdetése ne tétethessék 
és véghez ne vitethessék; sőt azon magszakadtaknakjavaira nézve 
sem valamely béigtatás, vagy fiscusunk és következőink, Erdély tör
vényes fejedelmei részére foglalás ne lehessen és ne tétessék; hanem 
azon magszakadottak j ava i , nemzetségük mindkét ágoni egyéneire 
szálljanak és maradjanak, megtartatván azonban ös szokásaik és 
gyakorlatuk. A minthogy a székely urakfenkijelölt egész egyetemé
nek s mind két ágoni utódaiknak és maradékaiknak adjuk, ajándé
kozzuk, engedélyezzük és adományozzuk s jelen adományleveltin-
ket nekik örökös kiváltság gyanánt engedményezzük úgy öszsze-
sen mindnyájoknál és valamennyieknél, mint külön-külön minden 
székely székekben megtartandót. Valamint jelen kiváltsági ado
mánylevelünket Marosszékben létező és lakó öszszes hü székely 
urainknak örökös kiváltság alakjában kiadandónak véltük. — Jelen 
levelünk ereje és tanúsítása szerénl. Kelt Szamos-Újvár várunk
ban , januarius hava harminczadik napján, az Úr ezer hatszáz har-
minczhatodik esztendejében. "• .>Iiit/áaü st^-íjJiT io. 

Rákóczi m. k. . / , 
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Nos Georgms Rákóczi & Memóriáé commendamus tenoré prae-
sentium significantes, quibus expedit universis: Quod cum sub anni 
proxíme evoluti Comitiis Generalibus, in Civitate nostra Álba Júlia, 
in mense majo celebratis, Spectabilis ac Magnilicus cpiondam Fran-
ciscus Mikó de Hidvégh tunc Consiliarius et Cubicularius Noster, 
sediumque siculicalium Csík, Gyergyó et Kászon Supremus Capi-
taneus, ac íidelis noster syncere dilectus, Generosus Michael Tol-
dalagide Erese Consiliarius Noster , ac sedis siculicalis Maros su
premus Capitancus, nominibus et in porsonis űdelium nostrorum 

syncere nobis dilectorum, universorum Gcnerosorum, Egregiorum 
Nobilium et Agilium, Potiorum, Primipilonim, Peditumque pixida-
riorum nostrorum, ubivis in dícto regno nostro Tranniae, signan-
ter verő in septem sedibus siculicalibus constitutorum et residentium, 
de restituenda antiquissima ipsorum libertate subnotanda, humiliter 
requisivissent; postea verő sub proxima Lustratione etiam generáli 
dictorum universorum Dominorum Siculorum novissime, cum in se-
de siculicali Aranyos lustrationem continuaremus, nonnuUi fideles 
noslri, nomine totius universitatis Dominorum Siculorum, ejusdem 
libertatis restitutionem apud nos serio et demisse implorarent, fre-
quentibus eorundem Dominorum Siculorum, modo praemisso apud 
nos instantiis benigne inclinati — considerantes etiam, ac in animo 
nostro revolventes: Regum et Principum erga suos optime merltos 
subditos benignitatem et liberalitatem , subditorum vicissim erga 
suos Principes praeclaram fidem et integritatem, indeque natam in-
serviendi et gratificandi iisdem alacritatem, vinculo quodam properao-
dum indissolubili ita esse connexam, prout altéra ex altéra gigne-
txu", foveatur, augescat atque conservetur: Quod igitur nostra ex 
parte potius et prius benignitas incipiat nostra suos producere fru-
ctus, dictorumque űdelium nostrorum Dominorum Siculorum üdelis-
sima obsequia erga nos accedere; quos certo intelligimus felicis re-
miniscentiae Principibug hujusRegni nostriPraedecessoribus nostris, 
sana fide et integritate, nec minori militaris fortitudinis laude in-
servivisse; Nobis etiam a felicis Principatus uostri , ab altissimo no
bis comraisso principio, omnia fidelissimorum et integerrlmorum, bel-
licaque virtuto praestantissimorum subditorum et Patriac salutis aman-
lissimorum civium ofíicia nobis s t renue , laudabüiterque praestí-
tisse, spem sane fovemus optimam, ipsos uníversos Dominos Sicu-
los et avitae ipsorum bellicae fortitudinis laude , et nostra in illos 
propensissima liberalitate grate commonefactos, ad omnia virtutig, 
fortitudinis, praeclarae fidei et fidelitatis illibatae officía, contra omneg 
nostros et Patriae chai-issimae aemulos et hostcs alacriter praestan-
da certatim concursuros, nobisque et successoribus nostris legiti-
mi3 Tranniae IVincipibus, summa semper constantia et fidelitate ad-
kaesuros e s se : I l o r u m o m n i u m ob r e s p e c t u m , liberalitatisque 
nostrae ab ipsxs desideratae evideniissimum sempiternumque testl-
monium, praefatae universitati Dominorum Siculorum, corumquo 
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poslerilatibus utriusíiije sexus imiversis, eam Libertatém et Immu-
nitatis praerogativam in forma perpetui nostri Privilegü benigne dan-
dam, concedendam, donandam conferandamque duximus: Ut nulio 
unquam deinceps tempore publicatio defectus seminis quorumcunque 
sine semine deficientíum, inter eogdem Dominos Siculos institui 
peraffiíjue, sed nec bonorum eorundem deficientíum statutio aliqua 
aut occiipatio, in rationem Fisci nostri et Sficcessorum nostrorum 
legitimorum Tranniae Principum fieri possit et peragatur; sed eo
rundem sine semine deficientíum bona , in suae generalionis ntrius-
que sexus homines, more tamen et consvetudine ipsorum antiquis-
sima observata, condescendant atque devolvantur: Prout praeno-
tatae tóti Domínorum Siculorum universati eorumque posteris et liae-
redíbus utríusque sexus universis damus donamus, concedímiis et 
conferimus ac praesentes hasce nostras Donatíonales, loco perpetai 
Privilegü ipsisindulgemus, tamincommuniomnibuset síngulis, quam 
etiam síngulis sedibus siculicalibusseorsimobservandas. Quemadmo-
dum hasce etiam praesentes literas Donatíonales prívílegiales, uni
versis űdelibus nostrís Dominis Siculis ín sede siculicalí Maros existen-
tibus et degentibus, in forma Privilegü nostri perpetui cxtradandas 
esse duximus. Harum nostrarum vigore et testimonio literarum me-
diante. Dátum in arcé nostra Szamosujvariénsi díe trigesima mensis 
Januarii, anno Domini millesimo sexcentesirao trigesimo sexto. 

EEEDETI TÖEVÉNYCZIKIEK. 

6. Rákóczi m.p. 
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Bátbori István alatt 1571. novemb. 9. Kolosvartt bozott tSrvény-
czikkek. 

• í lvv-t^ '" 

Nos Stephanus Báthori de Somlyó, Vajvoda Transylvanus, et 
Siculorum Comes etc. Memorie commendamus per presentes .— Quod 
Spectabiles, Magniíici Domini Nobiles, aliique ordines trium Natio-
num Transylvan. et Ilungar. de Coraitatibus Byliar, Krazna, Zolnok 
mediocri, Maramaros ac Zaránd, et Districtu Karansebes et Lugas , 
exhibuerunfe et presantaverunt nobis infra scriptos Articulos in Co-
mitiis presentibus eorum Generalibus in Civitale Colosvariensi ad 
festum Beaté Elisabethe proxime praeterilura celebratis, paribus 
eorum votis conclusos: Orantes nos debita cum instantia, ut nos 
eosdem Articulos ra los , gratos habentes, benevole conürmare di-
gnaremur. Quorum quidem Articulorum tenor talis es t : 

Az tekéntetes, nagyságos, vitézlő urak,Erdélyorszógbeli három 
nemzet, és Magyarországbeliek: Byhar, Kraszna, Középszolnok, 
Máramaros, Zaránd vármegyék, Káránsebes, Lugas tartománybeli-
ek, kik ez mostani generális gyűlésben, az fejedelem ö nagysága 
kegyelmes intéséből gyültenekaz szegény hazának megmaradásáról 
szdlni, tractálni: urunk ö nagyságának fejedelmünknek holtig való 
hívséges szolgálatunkat ajánljuk, nagy hálákat adván ő nagyságá
nak, bogy mi reánk és az mi nyomorodott országunkra ilyen szor
galmatos gondot v ise l , hogy Isten segítségével teljes tehetséggel 
mindenestől meg akarja ótalmazni, és az hatalmad török császárt 
minden úton meg akarja engesztelni. 

Továbbá értjük kegyelmes urunk, hogy az minémü szükséges 
dolgokat előszámlál nagyságod, azok mind az hazának megmara
dásáravalók; azokat azért megértvén, egyakaratból és végzésből 
ilyen alatt megírt articulusokat végeztünk. Könyörgünk nagyságod-
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nak mint kegyelmes urunknak, hogy tartassa meg mindazokat álha-
tatosan, hogy ne maradjanak végtelenül, mint ennekelötte. 

Először: Hogy érivén az nagy szükséget, melyet előszámlál 
nagyságod kegyelmesen, külömbet-külömbet, tudniillik: az hatal
mas császár portájára való fö emberektől való summa pénz küldést, 
az médiumot, az nép tartást és az Várad építését—Ítélik, hogy meg
maradásokra szánt intés nagyságodtél. Jóllehet az szegény község 
annyira megnyomorodott ez elmult'esztendöhelí drágaság miatt—mely 
még most is uralkodik köztök—és rovások miatt , hogy némelyeknek 
naponként való kenyerek sem lehet jó módon; mindazonáltal meg
gondolván az mostani szükséget, és megbecsülvén az nagyságod 
gondviselését, melyek mind ez ország basznát és ótalmazását 
nézik, igér ez mostani nagy szükségben az erdélyi nemesség ki-
lenczvenkilencz pénzt minden kaputól, ü g y , hogy az jövŐ vízke
reszt napjára , minden fogyatkozás nélkül beszolgáltatják az ispá
nok kezébe. — Az Várad épitésére Ígérnek annak felette ötven-öt
ven pénzt , melyet az jövő Reminiscere vasárnapra az ispánok ke
zébe szolgáltatnak. 

Az székely uraim is ezen ígéretre Ígérek magokat nagysá
godnak mint kegyelmes uroknak. ;í' 'if- • :ii'-:J:.atiu-> *iio 

Az szász uraim is egyenlő tereh viselésre ajánlják magokat. 
Az magyarországi uraink és atyánkfiai is ezen hívséges ígéret-

* tel kötelezik magokat mind községekkel egyetemben, miképpen 
. ^ j * mi nagyságod alázatos szolgái, kik Erdélyben lakunk, ezt hozzá 

t évén : miért hogy az Várad, az magyarországi nemes uraim ótal-
mokra kiváltképpen hasznosnak láttatik, hogy az tavalyi mód sze
rént minden kaputól egy szekér követ , ez jövendő pünköst napig 
vitetnek, és mindenben az tavalyi végzés szerént cselekesznek. 

Könyörgünk nagyságodnak alázatosan, hogy ez mostani nagy 
szükségnek idején vegye elég nevén. Ennekutánna is ígérjük nagyi 
Ságodnak magunkat minden engedelmességre és hívségre. 

Másodszor: Miért hogy az ország és birodalom nem ke
vésbé birattatik az törvénynek erejével, mint fegyverrel; an-
nakokáért végeztetett , hogy az országban ilyen módon szolgál-
tassék az törvény: 

Az erdélyi nemes uraimnak első terminussok kezdessék Re-
nunisccro vasárnap után hétfőn, és Ítéltessék vírágvasárnapig. 

• : ' • ' , 

Másik terminussok kezdessék szent Lukács napjának nyolczad nap
ján , és harmíncz napig ítéltessenek vasárnap nélkül. 

Az székely uraimnak elsÖ terminussok kezdessék ez jövő víz
kereszt napjának nyolczad napján, és ítéltessék harmíncz napig, az 
feljül megírt mód szeréilt. Másik lerraínussok az székely uraimnak 
kezdessék júniusnak első napján, és azon módon ítéltessék har
míncz napig. , ^laii-,. ^ i.r.J^ în 

Az magyarországi uraimnak első terminussok kezdessék szent 
György napjának nyolczad napján, és ítéltessék buszanötöd napig. 
Másik terminussok kezdessék decembernek első napján, és ítéltes
sék azon módon buszanötöd napig. 

Az erdélyi nemes uraim transmissiojokat csak az ők terminus-
sokon ítéljék. 

Az magyarországi nemes uraim és paraszt nép transmissiojo
kat minden gyűléseken és lerminusokan megítéljék, azonképpen 
kamara helyekről való transmissiojokat is, és Erdélyben székely-vá
sárhelyi és több mező városbeli , azonképpen váradi és debre-
czení transmissiokat i s , raíkoron az itélÖ mesterek és esküdt as-
sessorok hozza érkeznek. 

Végeztetett ez i s , hogy az hat casusokat, tudniillik: ratione 
invasionis domorum nobílium sine justa causa, occupationis pos-
sessionum et pertinentiarum earundem, detentionis nobílium sino 
justa causa — ki urunk halála után történt volna — verberationis, 
vulnerationis et interemptionis nobílium, minden nemzet terminussán 
megítéljék, az magyarországi és erdélyi atyánkfiainak. 

Szereztetett ez is országul egy akaratból: hogy Lajos király 
halálától f(%va mindenféle causák sine exceptione megitóUessenek, 
ós urunk Ő nagysága sin© respectu personarum executiot tétessen 
de rigore. 

Tetszik ez i s : hogy az vármegyék székin Erdélyországban 
és Magyarországban afféle causák, kik vármegyét illetnek, conti-
nae Ítéltessenek. 

Végeztetett ez i s : hogy Csáki uram ő nagysága, az megholt 
urunk halálától fogva, az ö ígérete szerént számot adjon az jövendő 
ország gyűlésén mindenféle jövedelmekről, kiket ő kezébe szolgál
tattak szegény urunk halála u tán , azok előtt , kiket az ország arra 
választ Ő nagysága akaratjából; és a számvevők az ország eleibe 
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adjál az Csálíi uram számadásának rendít, az ország meglássa, 
í télje, hogy jó helyre költ, úgy adjanak menedéket önagyságának, . 
protestálván: hogyha számot nem akarna adni ö nagysága, reá 
gondol az ország. ' — • 

Mindenféle tiszttartók, udvarbirák, harmínczadosok, pénzsze-
dök és egyéb mindenféle jövedelmeknek szedői, azonképpen kik 
az alamisna jövedelmet bírták az megholt urunk deputatioja sze
rén t , mindjárást számot adjanak ö nagyságának, kik számot nem 
adtak. 

Tetszik ez is és közönséges akaratból végeztetett : hogy 
Hagymási uram és Csáki uram, az Ö magok ajánlása szerént meg
értvén Békés Gáspár uramat, az Huszt dolgáról választ tegyenek 
az országnak; mert mi protesláUink, hogy reá gondolunk általán 
fogva, Isten hozzá segítvén nem akarunk elveszni. 

Az mely donatiokat donált volt az mi megholt urunk és asz-
szonyunk durante bene placito, azok immár megszűntek, és az feje
delemre szállottak mind dézmák dolgában, mindjuspossessoriumban. 

Az melyeket pedig ö felségek az megholt fejedelmek eladtak 
volt örökben, vagy az fiscus jószágát , vagy valakinek jus posses-
soriumot: affélét az fiscus avagy haereditarius reá híhasson, és az . 
6 salvum jussát , melyet az ország minden idÖben magának reselvált, 
törvény processusa szerént megkeresse. • • ' / 

Az szászságnak az vármegyéken, és viszont az nemességnek 
az szászság között az székekben, minemű móddal és renddel szol-
gáltassék az törvény, az thordai articulusban 1566. esztendőben az 
miképpen elvégeztetett volt , azonképpen meglartassék. 

Senki akárminémü rendbeli legyen i s , úr vagy nemes ember, 
ne merjen az rovásból avagy az ország hasznából, jövedelméből 
valami részt elvenni; hanem minden rendbeli ember az adót az 
ispánok kezébe szolgáltassa, az ispánok az urunk ö nagysága ke
zébe adminislrálják. Ha valaki az ellen cselekednék, az fejedelem 
megbüntesse. 

Az dézmákot ha valamely úr avagy nemes ember az szo
kott mód kívül betakarná az fejedelem ellen, tehát az director cau-
sarum réá h í h a s s a , é s az olyan ember kétszáz forinton maradjon 
az fiscus el len, és az dézmának becsüjén és az költségen, melyet 
annak az perére költött; ha pedig megárendálná, de osztón adóssá 
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maradna, nem akarna fizetni, tehát az végzés szerént az ispánok 
és szolgabírák megdúlhassák és megvehessek rajta. 

Azonképpen ha valamely nemes ember az másik dézmáját 
betakarná hatalmasul, tehát az táblára híhassák érette, és ott afféle 
hatalmas kétszáz forinton maradjon, melynek két része az fiscusé, 
harmad része az peresé legyen, mind az több terhekkel, az mint az 
dézmát szokták ítélni. ^ ^ s^f^U'JsmíKüJl •>.:) 

Az elszökött jobbágyoknak meghozásában azon mód tartassék 
meg, mint ennekelötte való constitutiokban végeztetet t : hogy sze
gény királyné aszszony béjövésétöl fogva kik elmentek olyak, azo
kat hozhassák meg mind kamara helyekről, mind só aknáról , kol-
csos városokból, mezÖ-városokból, székelyföldéről és minden vá 
rak tartománnyából, kiváltképpen Görgény és Déva tartománnyiból. 

Az magyarországiaknál azon mód tartassék, az mint az elÖtt 
volt Ő köztök. 

Az hol nagyságod élőnkbe adta azoknak vakmerőségeket, kik 
az országnak békességes állapotját az hatalmas török császárnak 
birodalmában való csatázásokkal megháborították, megbüntetnének; 
de miért hogy az mi megholt kegyelmes urunk halála után mindjárást 
az országban nagy indulat lÖn, erre való szabadság következek,—a-
zórt végeztük ezt országul: hogy az mely dolgok ez ideig történ
tek, azok letett dolgok légyenek. De valakik ez napságtól fogva 
azon vakmerőségben megmaradni, ilyen dolgokat késérteni merész
lenek, úgy mint hazánknak közönséges állapotjának megháboritói 
urunk ö nagysága hivatallal udvarba hivathassa directorával, és 
servatis de jure servandis,ha az olyan ember megmentheti magát, jó , 
bameg nem menlheli magát és az törvényben megconvincáltatik, 
uronk ő nagysága megbüntesse az decretumban megírt büntetéssel 
cíféle erectioért '—az ki contra statum publicum et principis erigál
ja magát—és az afféle törvényt extra omnes termínos megítélhesse 
ő nagysága. 

Megemlékezünk reá országul: hogy az mi megholt kegyel
mes fejedelmünk idejében közönséges gyűlésünkben elvégeztük va-
la, hogy senki ő felsége híre nélkül és akaratja nélkül idegen or
szágba, se ök magok ne menjenek, se követeket ne küldjenek, se 
Írjanak; most is azonképpen se ú r , se nemes ember más ország
ba valami practicával, ki ország dolgát nézné, ne merészeljen 
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menni, avagy küldözni és Írni; hanem az kinek valahová dolga 
vagyon, az urunk 5 nagysága salvus conductussával menjen. Ha ki 
ez ellen cselekednék , mint ennekelölte való articulosokban el va
gyon végezve , örök hitetlenségnek poenáján maradjon, ha az or
szág dolgában cselekednék practicával. 

Nyilván vagyon országul, hogy urunk Ö nagysága ez mos
tani közönséges gyűlésünkre az urakat és az nemességet fejenként, 
az decretumban megírt büntetés alatt hivatta; melyre lótjuk, hogy 
néhány fö urak és atyánküai el nem jöt tek, kiből semmi jót nem 
remélhetünk; mert abból ítélnék az hazának megmaradását, ha e-
gyesek volnánk, és egy akaratból szólnánk, végeznénk az or
szág megmaradásáról. Azért végeztetett egyenlő akaratból: hogy 
az kik urunk Ö nagysága parancsolatjára ide nem jöt tek, avagy Ö 
nagyságától honmaradásról való szabadságot nem kértek, ez mos
tani negligentiájokat megengedje, de ezután ha ki el nem j ö n e , az 
mely büntetés alatt hivatja, azzal büntesse. 

Értjük azt i s , hogy némely gonosz emberek az szegény 
megholt kegyelmes urunkat koporsójában rút szitkokkal illetik. Vé
geztük azért azt , hogy az ispánok, szolgabirák, királybirák, vá
rosbéli bírák és egyéb mindenféle tiszttartók efféle gonosz embere
ket megbüntessenek, megveressenek; ha pedig valamely nemes 
ember efféle szidalmazást meg merészlene ez mostani végzés el
len késérteni , tehát az olyan nemes embert a Diiector causarum 
udvarba híhassa, és ha ott törvény szerént megconvincáltatik, két 
száz forinton maradjon az fiscus ellen. Az kik ennekelötte halála u-
tán szidalmazták, ö nagysága megin(|UÍráltassa, és az megírt mód 
szerént büntesse. 

A gonosztévő emberek, kik az elmúlt vásárhelyi gyűlésig go
noszul cselekedtek: égetők, orgazdák — felelökés etetőktől meg
válva—ilyen alatt megírt conditioval légyen gratiájok, hogy elö- , 
szőr ha peresek vagyon , vélle megbékéljenek ha megbékélhetnek, 
avagy ha peresek nincsen, tehát az ispánok kezébe azon várme
gyében , az kiben afl'éle ember lakik, tizenkét forintot adjon ez jö
vő puriiicalio napjára—azt az ispánok urunk Ö nagysága kezébe ad-
ministrálják, urunk az Várad épittésóre fordítsa. Ha pedig alfélé ki
adott embernek pénze nem volna, avagy űzetni nem akarna vala
miképpen 5 tehát az ispánok levelével alfélé ember Váradra menjen, 
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az jövő szent Gergely pápa napjára, és ott a vár míven szent Már
ton napig dolgozzék, poenitentiát tartson bűnéről, és onnét az vi
ce kapitány levelével jöjön haza szent Márton nap után; azt meg
mutatván az ispánoknak, menedékül tartsa magának. Ha penig az 
feljül megmondott dolgokat aífóle kiadott ember nem akarná felven
ni, tehát az olyan embert az ispánok, szolgabírák, királybirák és 
városbeli bírák az articulusok szerént megbüntessék, megöljék— 
sarczolni ne merjék. 

Az Hunyad vármegyei nemes népek közzül sokan, kik különb
különb öldökléseket és egyébféle gonoszságokat szoktak csele
kedni, az vásárhelyi gyűlés előtt—égetőktől, órvgazdáktól, felelők
től és etetőktől megválva—kik az gonosz cselekedetben éltek, azok
nak ilyen conditioval légyen kegyelmek, hogy először peressévei 
megbékéljenek efféle emberek: ha megbékélhetnek, az megbéké
lésnek utánna negyven forintot adjanak az vice ispánok kezébe, 
azok ők hitek és kötelek alatt igazán urunk ö nagysága kezébe 
szolgáltassák, urunk az Várad épittésére fordítsa. Ha penig peres
sévei meg nem békélt , avagy megbékélt és néki meg nem fizetett, 
ég az negyven forintot is az vice ispánok kezébe nem adta , vagy 
nem akarta adni avagy nem adhatta , az olyan embert az ispánok 
mindenütt kergessék az elöbbeni articulus szerént , és balállal 
megbüntessék Az égetőknek, órvgazdáknak, felelőknek és ete
tőknek soha ne légyen gratiájok, hanem minden időben kergessék 
és büntessék az előbbi végzés szerént , személyválogatás nélkül és 
kedvezés nélkül. 

Az adulter nemes népről—kiket annak szoktak mondani—me
lyeket vagy ennekutánna adnának az ispánoknak, szolgabírák-
nakés czirkálóknak: tehát az olyan nemes embert az vásárhelyi 
utolsó articulus szerént az vármegye ispánok az vármegye szé
kire intessék magát megtisztittaní, menteni. Ott ha alfélé kiadott 
nemes ember convincáltatik, az törvényben magát meg nem menthe
ti és a sentenlia kimondás után appellál, léhát a szék afféle appel-
laliot ö nagyságára bocsásson, de addig fogva tartassák afféle 
sentenliázott és kiadott nemes ember az ispánoktól; annakutánna 
urunk ő nagysága Ítélő mestereivel és assessoraíval megí té l tesse , 
láttassa afféle transmissíot minden terminusok kívül; és vagy ap-
probálják vagy reprobálják az vármegyén tett törvényt , de az 
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vái-lnegyére viszsza bocsáttassék remíssionólissal; ott az ispánolt és 
fizolgabírák meglátván, hogy approhálta az urunk széke, mindjá
rást exequálják.... Egyéb kiadott nemes emberről is azontkell érteni. 

Az városokban az parázna személyeket—kik házasságnak kö
telében vannak — az bírák minden időben nem csak ablegatioval, 
számkivetéssel büntessék, hanem afféléket ba kiadtak az czirká-
láskor az bíráknak és esküdt polgároknak, minden idÖben kedve-
zés nélkül tartozzanak megbüntetni, megöletni. 

Ila kik penig*) kötélben nincsenek, azokat az előbbení articu-
lus szerént megveszszÖztessék és kiűzessék az városból. 

Az vármegyeispánok, szolgabírák, királybírák és városbeli 
bírák, mindenféle gonosztévő emberekel—az vásárhelyi gyűléstől 
fogván—kik azon gonoszságban él tek, megbüntessenek; mindjá
rást ez gyűlés után az előbbi végzés szerént inquiráltassák, 
megczirkálják, és mindenféle gonosztévő népeket kikeressenek, 
büntessenek érdemek szerént, megöljék, megsarczoltatni ne merjék. 

Az magyarországi uraimról ugyanazont kell érteni. 
Az székely uraim között az fÖ népek és lófŐ, ha ki jól és hí

ven viseli dolgait, ö nagysága érdeme szerént minden állapotjót 
kegyelmesen megtekénti, kinek-kinek érdeme és szolgalatja vó-
losztása szerént. •'• ÍUIH^UTIÍI mivuaoio SK, *-3íia»y*y« *^u 

Miérthogy a székelyek panaszolkodnák, hogy soha Ö köztök 
jus regiummal jószágokat-—melyet proprio jure haeredilario bírnak— 
é l n e m kér lek , hanem csak az megholt fejedelem idejében: vé
geztük e z t , hogy az jövendő terminusig megbizonyittassék; ha 
megbizonyittatik, hogy soha azelőtt jus regium Ő közöltök nem volt 
volna, és az ki harminczkél eszlendőlől fogva békességes uraságában 
volt jószágának, benne maradjon az jus regium ellen; de viszont 
ha az jus regium benne találtatik törvény szerént , tehát megcsen
desüljenek az székely uraink és atyánkfiai. 

Az kiktől jus regiummal elnyerték volna jószágát az székely 
uraim közzül, hol megbizonyittatik, hogy nincsen jus regium ben
n e , ezen articuhisnak erejével megítéljék az mesterek és asses-
sorok, és megadassék alfélé jószág. 

Végeztetett ez is egyakaratból: hogy az székely uraink, kik-

*•) házassági. /í" rp 

nek processusok véghez nem mehetett az elmúlt terminus n lán , az 
megholt fejedelmünk halála után tudniillik az kiket bizonyságra a-
vagy oculátára bocsáttanak volna az tábláról, és nem peragálhat-
ták volna, avagy sententiában az mesterek valami okból meg nem 
írhatták volna, vagy ba megírták volna de meg nem pecsételték 
volna, azokat megújítsák az itélömesterek meglátván az proces-
sust s az jegyzéseket és megerősítsék, annakutánna executlora 
bocsássák, hogy senki az elmúlt országbéli indulat miatt az tör
vénybe kárt ne valljon. 

Végeztetelt ez is: hogy az marosszékiek az görgéoyi sóval 
azon módon élhessenek kik akarnak, mint az udvarhelyivel, dgy, 
hogy az kihez közelebb az gőrgényi só és onnét akar sót hozni , 
szabadsága légyen , az ki penig Udvarhelyről akar sót hozni, annak 
is szabadsága légyen onnét hozni, és az kamaraispánok ne mer
jék ezután büntetni érette. 

Az áruk, eladások és vételek felől való límitatio felől, az 
ország azt végez te : hogy urunk ö nagysága commissariusokat bo
csásson az szászság közibe Szebenbe egy rövid bizonyos napra , 
hova minden városbeli bírák és mesterek, árusok gyűljenek, és 
ott az elöbbeni vásárhelyi limilaliot meglátván, az molyot helyén 
kell hagyni benne , helyén hagyjanak, az melyet helyén nem kell 
hagyni, megjobbítsák és urunk ő nagyságának vigyék; ő nagysá
ga meglátván tanácsival üszve , az limitatíot kipublicáltassa ha 
neki tetszik, és az tordaí gyűlésben végezett büntetés alatt meg
büntesse, és ennek megtartására az minémü jobb módokat és cir-
cumstantiákat ő nagysága talál, azokat megtartassa mindenféle nép
pel, hogy az ország végzése ne gyalázlassék a köznéptől mint 
ennekelötte. .1 

Egyakaratból végeztetett ez i s : hogy az kamaraispánok min
den nemes ember konyhájára, bázok szükségére sót adjanak, a r é 
gi végzés szerén t , és egy táska darabnak vágásáért az sóvágők-
nak többet ne adjanak kilencz pénznél, az felvonásért egy pénzt 
adjanak, ne sarczoltassák azonképpen, niínt az előbbení kamara
ispánok. 

Tetszik ez is országul: hogy az. mely emberek akármi rendbe
liek légyenek az székelyek kozzül, kik az elmúlt seditiot támasztot
ták, aulhori voltak, mind azok kik fogva vannak, mind azok kik 
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budo^nak, ihegbiintessenek az ö bünöli szerénl , először meginqui-
ráltatvőn ő nagysága; de niarhájokban senki otthon sákmánt ne te
gyen , se sarczoUatni ne merje , banem afféle foglyok ide hozassa
nak az urunk ö nagysága udvarába, és itt büntettessenek meg. 

Az több székely község pedig, kik az feljül megírt gonosz em
berek izgatására feltámadtak, azoknak igy légyen gratiájok: hogy 
jövő szent Gergely pápa napjára az királybirák levelével Váradra 
menjenek, és ott az vár mívén szent Márton napig dolgozzanak, 
bűnökről így tartsanak poenitentiát. Ha kik ezt nem akarják felven
n i , azok az ö érdemek gzerént büntettessenek meg. 

Az kik penig ez dolgot bételjesitlenék, és ezután afféle sedi-
tiot , támadást tennének, azok mind fejenként jószágokat elveszesz
szék és övök hitetlenségben maradjanak. Ennekutánna is ha valaki 
közzülök, vagyfdnemes , löfö avagy paraszt ember contra stalum 
puhlicum et principis erigálná magát, tehát azon hitetlenségnek 
poenájával büntettessék. 

Ezt is hátra nem hagyván az ország : hogy az váradi káptalan
nak Ö nagysága más pecsétel adjon, mert az mely pecsétjek most 
vagyon, az circuluson az megholt fejedelemnek neve írattatott, hogy 
senki kétségben avagy vélekedésben ne essék az káptalan felöl. 

Miért hogy az mely országban árus ember nem já r , ott az 
pénz szűk , de az hol az árus ember kereskedik, ott bővül meg az 
pénz: végeztetett azért , hogy mindenféle barmokat—1 ötöl megvál
va—bőröket és marhákat az árus népnek szabad legyen behozni és 
kivinni, de az szűrt Molduvába és havaselföldíbe szabad ne legyen 
vinni; hogy az szűr az szegény nép közt ennél is inkább meg ne 
dráguljon, hátas és szekeres lötól megválva, melyeket ez ország
ból szabad ne legyen kivinni. 

Az szökött szolgák causáját az vármegyék székiu az ispánok 
és szolgabírák minden series nélkül elő vegyék és megítéljék. 

Az arany keresztet , melyet az megholt fejedelem az ország
nak hagyott , és az ország az szebeni tanács kezébe bátorságos tar
tásért adta , kiről quietantiát vettünk, hogy az országnak egyenlÖ 
akaratjából az ki nékiek menedéket viszen, az kezébe adják: vé
geztük , hogy az quietantiát urunk kezébe adjuk és ö tartsa. 

Az megholt fejedelem donatioit, kiket statuáltak és király 
emberi relatoriát adtak ró la , de privilégiumot nem adhattak róla, 
Ö nagysága in formám privilegii redigáltassa. 
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Az megholt kegyelmes urunk sententiáit az peresek az táb
lán resuscitálhassák és exequálhassák minden időben. 

Könyörgünk nagyságodnak mint kegyelmes urunknak: hogy 
az vectigálnak nagyságod adassa mássát az erdélyországbeli 
három nemzetnek, magyarországbeli urainknak és atyánkfiainak 
minden vármegyékre, hogy az harminczadosok az vectigálnak kí
vüle ne járjanak, és az sok panaszok felölek megszűnjenek. Kö
nyörgünk nagyságodnak alázatosan, hogy az harminczadosok az 
harminczad zászlóját városról városra , sokadalomró! sokadalom
ra ne viseljék, mint ekkedig, hanem az hol helye vagyon ott tartsák* 

Végeztelett ez i s : hogy az mely urakat és nemes népeket 
az úr ö nagysága levelével az gyűlésre hivat, azok ne tartozzanak 
az gyűlésbe választott nemes urainknak az vármegye közibe fizetni; 
de az kiket nem hivat, minden nemes ember az gyűlésbe választott 
nemes urainknak az vármegye közibe tartozzék fizetni. 

Minden peres magyarországi és erdélyi egy terminuson három 
prohibitával élhessen; de propter evitandam fraudem, ha valaki 
dolga egy terminuson prohibitába mégyen ki , hogy discussio Ítélet 
nem lehet az causában, hanem csak halogatással akarja az perest 
fárasztani, az előbbi prohibitáját réá tudják; ha pedig discussioval 
ment k i , az három prohibitával élhessen az más terminuson i s , 
hogy az törvénybe senki csalárdsága ne szenvedtessék el. 

Végeztetett ez i s : hogy Kraszna vármegyében, minthogy az 
Gánífi uraim jószága annyi sokfelé oszlott , az exactor az vice ispá
nokkal, szolgabírákkal öszve és hat nemes emberrel az várme
gyéről az Bánffi jószág színére menjenek, és az kinél az porta szá
mot találják, attól exequálják az rovást az exactorok. - ' ' 

Az váradi szolgálat is meg lehessen jó módon onnat is. 
Az mely senlentiákat ki nem adhattak az itélömesterek vala

miképpen az elmúlt terminustól fogva, kiadják azokat az sententiá-
kat urunk ö nagysága pecséti alatt mind erdélyi s magyarországi 
nemes urainknak, 

Ezfe is hátra nem hagytuk, hanem egyakaratbdl végeztetet t : 
hogy az monostori Conventbe az levelek keresésére, őrzésére és 
kiadására országul választottuk Tolnai Miklós Deákot , avagy Csa
nádi János Deákot, és Miklós Deákot az kolosvári nótáriust, hogy 
az leveleket jól tractálják Monostoron azon elöbheni Conservatorí-

' ^ i . 
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unibim, és az kinek ki kell adni , kiadják, minden csalárdságot cl-
tdvoztalván; az ür ö nagysága megeskesse őket és fizessen né
kik az ő kegyelmes Ígérete szerént. 

Tetszik ez i s : hogy az alperes a felperes hivatalát az első 
terminuson mind az két peres feleleti előtt és utánna is mikor immár 
az ilélömesler elolvasta volna az hivatalt, ha megtapasztalja az 
itélőmestor, hogy valami vétek lőtt a hivatalban vagy ő maga 
vagy az DéáU vétsége miatt , avagy az relatoriában az vajda em
beri vétket tettek volna, avagy ha az felperes kévánja , azt refor-
matiora bocsássák, a mesterek megemendálják; azonképpen az 
vajda emberi is az relatoriát megreformálják, mind az felelet előtt, 
mind utánna, és elővegyék azon terminuson; annakutánna valö 
terminnsokon a reformatio ne lehessen , se a felperes perit sim-
pliciter le no szállíthassa az alperes, hanem prókátor hívással, az 
condescensioban azért azokat az módokat megtartsák, melyek az 
decretomban vannak írva. >-i in:* írni,! >y-tD,i IÍÜÍ' 

Végeztetelt ez i s : az mely alperes az táblán jelen vagyon, a-
vagy az ür ő nagysága udvarában az törvény szolgáltatásakor sze
mélye szeréiit vagyon e spe re se ellen nem szól az törvényben, 
avagy prókátora által perel , peressét csak fárasztani akarja, d& 
azért ő mással perel avagy nem perel , az olyan embernek inhíbítio 
ne adassékj ha penig valamiképpen inhibitiot venne és peressé 
ellen élne ve le , patvaron maradjon. Ez okáért hogy efféle nyilván
való csalárdsága törvényben senkinek el ne engedtessék, az kik 
penig az inhibitioval igazán akarnak élní—az mi végre az régi jám
borok szerzettek volt—élhessenek ve le , mert ugyanis csak azért 
szerzettek volt az t , hogy ha valaki betegséges, vagy nagy jeles bi
zonyos dolga vagyon, és nem mehet az terminusra. 

Az oláh püspökök és papok az mi módban és rendtartásban 
voltak az mi megholt kegyelmes urunk idejében , azonban marad
janak, ügy, hogy az mely határt szabott volt nekik, mindenik hatá
rában tartsa magát , azonkívül egyik se merjen menni. 

Végeztetett ez is : hogy az harminczadosok Magyarországban, 
egyebütt ne lakjanak, se zászlót egyebüvé ne merjenek vinni, ha
nem Váradon, Dobreczenben, Bajomban, Székely-Hidon, Margí-
tán. Nagyfalun, Tasnádon, Hidvégen, Zilahon és Síbón tartsák, 
és az igaz liarminczadot az vectigál szerént ott szedjék j ha ennek 
kivüle járnának, az fejedelem megbüntesse. 
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Nos igitur petitioné premissa Speet. ac Magn. Dominor. pre-
dictor. ordinum tríum Nationum Transylvan. ac Hungar. dictorum 
videlicet Comitatuum et District. nobis modo qno supra pörrecta fa-
vorabiliter admissa, infrascriptos Arlículos ac omnia et singula in 
eisdem contenta, authoritate nostra acccplamus, approbamus, rati-
ficamus et confirmamus, atque tam nos ipsi observabímus, quam 
per alios quoslibet inviolabiter observari faciemus. Dátum ín Civitate 
Kolosvariensi decima terlia die diei Conventus praescripli anno 
Domini míllesimo quingentesimo septuagesimo primo. 

Stephanns Báthori 
de Somlyó m.p. / ^ ^ 

A l^iaiió gyííjlem'tíiiyt; IkíJ/.l Icvó cici tcl i l iól . 

F r a n c i s c u s F o r g a c h 
Cancellarius. m.p. íJwn 

\ 

IWW .1 v \ í v nttíl'í 

n. 
Báthori István alatt 1572-ben Thordán bozott t'őrvényczikkek. 

r^VV • P " * - í ' » • - • 

Nos Stephanus Báthori de Somlyó Vajvoda Transylvanus, Si-
culorumque Comes etc. Memorie conimendamus tenoré presen-
tium signifícantes: O^od Spectabiles, ölagnifici Domini et Nobíles, 
alííque Ordínes trium Nationum Transylvaníe et Partiam Regni 
Hnngarie illi subjectarum, exhibuerunt et presentaverunt nobis infra
scriptos Articulos in Comitiís eorum Partlalibus Thorde ad festum 
sacri Pcntecostes ex comraissione nostra celebralis, paribus votis 
conclusos: Fetentes nos debíta cura instantia et submissione, ut 
eosdem Articulos acceptare , approbare, ratiíicare et faventer 
confirmare vellemus. Quorum quidem Artioulorum tenor sequitur 
in hujic modum: 

Megértettük te nagyságod izenetéböl az nagyságod rólunk való 
kegyelmes gondviselését és intését, hogy te nagyságod nem csak 
külső országunknak és hazánknak megmaradására, de az élő Isten
nek tisztességérc és lelkünknek javára is kegyelmesen szorgalmas 
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gondot visel , mely nagyságod gondviselését országul hívségesen 
mind holtunkig meg akarunk szolgálni. Az minémti dolgokat penig 
te nagyságod rendszerént előszámláltatott, az mennyire hozzá fér
tünk , így szóltunk hozzá ; 

Első. Hogy az mi az Religio dolgát nézi, az minémü végezés 
az megholt fejedelem ö felsége idejében volt—hogy senkinek akkori 
végzés szerént hántása ne legyen az Religioba—végeztük országul, 
hogy azon állapotban és erejében maradjon; hol pedig valakik az 
végezés kívül az Religioban valamit innoválnának, az mint Ö nagy
sága élőnkbe adja hogy efl'élék volnának: ö nagysága Dávid Feren-
czet és az Superintendenst hivassa hozzá , értse meg tÖlök ha efféle 
innovatorok külömb vallásban vannak az ö vallásoktól, kiben voltá
nak az megholt urunk idejében; ha külömb és új dolognak vallásában 
találtatnak, ö nagysága excommunicáltassa, mely excommunicatio-
val ha ők nem gondolnak, Ö nagyságának authoritása legyen effélék
nek megbüntetésére az ö érdemek szerént. 

Második. Nyilván vagyon az is szemünk előtt az mint Ö nagy
sága élőnkbe adja, hogy az hatalmas császár portáját minden aján
dékunkkal , adónkkal meg kell engesztelnünk. Mely dolog miért 
hogy nagy költséget kéván , és mostan is annak beszolgáltatása 
idejét elmulatta : végeztünk ennek szükségére az elébbi rovás sze
rént minden kaputól egy pénz héán egy-egy forintot. 

Az székely uraim is ezen tereh viselésére Ígérik magokat. 
Azonképpen az szász uraim is az ö módjok szerént. 
Az magyarországi uraink atyánkfiai is minden kaputól egy-egy 

forintot. 
Ennek penig beszolgáltatásának végeztük az jövendő Visitatio 

Marié napját. Úgy, hogy ha kik akkor bé nem szolgáltatnák, az ispá
nok kimehessenek és szokott remediummal beszolgáltassák. 

Harmadik. Miért hogy mostan az partialis gyűlésben új connu-
meratioról nem végezhettünk, így szólunk mindazonáltal annak 
jobbításáról: hogy az mely egész faluk ennekelötte akármi okból 
rovatlan maradtak vo l t , hogy azok régi mód szerént megrólassanak 
ispánoktól és szolgabíráktól, az hol penig nem egész faluk hanem 
portiok volnának rovatlan, azok az rováson valókat segítsék jó in
tézés szerént az ispánok rendeléséből. 

Negyedik, az szegény megholt Csáki Mihály uram számadása 
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felöl így végeztünk: miért hogy szegény megholt urunk fejedel
münk idejében és főképpen holta után temetéséig ez országnak min
den rendbeli jövedelme kezéhez szolgáltatott, és néhány rendbéli 
gyűlésünkbe számadásra Ígérte kérésünkre magát, hogy ö nagysága 
Directora által intesse számadásra az Csáki uram heressit; kik ha 
magokat ígérik, ő nagysága mind az három nemzetségből és Magyar
országból is válaszszon két-két atyánkfiát arra alkalmas személye
ket, kikkel igaz számot vétessen töIök. Ha pedig az számadást 
nem akarnák vagy nem adhatnák, ö nagysága procedáljon juris or-
dine. Mely dolog megint hogy ország dolga, extra terminos quoque 
continue megítéltessen ö nagysága. Ezalatt penig ország nevével 
mindenek certificálva legyenek, kiknél Csáki uram marhája és 
pénze volna, hogy míg az számadás véghez megyén, marhája és 
pénze mindenütt arestálva legyen. 

Ötödik. Az limitatio dolgát az jövendő gyűlésre halasztottuk, 
hogy annak kipublicálása felől akkor szóljunk; de így, hogy ezalatt 
a» városbeli polgármesterek, bírák és tanácsosok úgy viseljenek 
gondot, hogy semminemű mesteremberek semmit meg ne drágít
sanak, sőt jó intézés szerént az mennyiben lehet mindent megmérté
keljenek; mert ha mi efféle következik, ő nagysága országul egye
temben gondot akar róla viselni. 

Hatodik. Az orvok és egyéb gonosztevők büntetésekről vé 
geztetett országul: miért hogy az megváltozásnak napját elmúlatták, 
ennekutánna az ispánok minden vármegyékkel kimehessenek azok
nak megbüntetésére, és valakiket benne kaphatnak, halállal érde
mek szerént büntessék. Mindazonáltal a kik az ispánokat kimené-
sek előtt vagy házoknál vagy székes helyen megtalálják, és az 
tizenkét forintot megviszik, azoknak mentségek legyen , azután 
semmiképpen ne lehessen. Az felelök dolgáról így szóltunk: 
hogy valaki az elmúlt vásárhelyi gyűlés után lőtt felelővé, az 
megbüntettessék; de az előttieknek kegyelme légyen, az tizenkét 
forintot megadván. 

Hetedik. Miért hogy az hatalmas császár erössen megparan
csolta, hogy Bogdán vajda segítségére senki az országból Moldu-
vába ne menjen: végeztük országul, hogy valaki az edictum ellen 
azt megkísértené, hogy bemenne, nemes vagy paraszt, ö nagysága 
urunk az ő authoritássa szerént megbüntettesse. 
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Az hol penig Bogdán vajda ö maga, vagy hozzá tarlozó valaki 
ide jöni ez országba fogna, azoknak senki ne patrocináljon, söt 
inkább megfogja és fogva urunknak ö nagyságának v igye ; ha ki 
penig ez ellen cselekednék, ö nagysága megbüntesse autboritássa 
szerént. 

Nyolczadik, Az gyülésbeli költségadás felöl minémii rendtar
tás megholt urunk fejedelmünk idejében observáltatott , ezután is 
azon lartassék: hogy a/, kiket ö nagysága vagy urak vagy fö ne
mes uraim közzül privátim levelével hivat az gyűlésre , és személy 
szerént eljönek, azok jószágokról ne tartozzanak költséget adni az 
gyűlésbe vá'ogatott személyek szükségére , hanem azt az ö magok 
költségekre tarthassák; azon kiül pedig mind urak, mind nemes 
népek jószága, kik hon maradnak, egyaránt tartozzanak költséget 
adni, kit az ispánok dulással is megvehessenek. 

Kilenczedik. Az miképpen ennekelötte is el volt végezve meg
holt urunk fejedelmünk idejében, hogy az szászság uraink atyánk
fiai transinissiojok gyűlés alatt láttassanak m e g , miért hogy nekik 
külön terminussok nincsen: végeztetett, hogy most is azon mód ob-
serváltassék, hogy gyűlések idején láttassanak meg az ö trans* 
missiojok. fVn*̂  rm-üá'iirii: .:jj 

Tizedik Articulns. Végeze t re : miért hogy az gyűlésben vá
lasztatott uraink és atyánkfiai közzül némelyek panaszolkodnak,hogy 
ők az ö hazájoknak javára és megmaradására, és az ö nagysága pa
rancsolatjára való engedelmességekből az gyűlésre jó iilején réá 
erőlködnek jöni , el is jönok napján vagy még estin, és itt vannak, 
költenek; de sokan vágynak esmég, kik az jövetelt késedelmeztetik, 
sokszor másod néha harmad nap múlva is alig érkeznek. Hogy en-
nekutánna efféle várakozás , költség és alkalmatlan dolog ne essék, 
ki miatt az közönséges jóra való végzés is megkésödik, végeztetett: 
hogy minden az gyűlésben választatott személy, első napján az 
gyűlésnek idején itt l egyen , hogy másod nap mindjárást az dolog
hoz kezdhessenek; az ki penig azt elmúlatná, tizenhat gira az poe-
nája, kiről az vármegyék ispáni igazat vehessenek. 

Nos itaque premissa humilima poslnlatione Dorainonim Regni-
colarum faventer exaudita etadmissa, prescriptos Articulos acomnia 
et singiila in eisdem contenta, quoad omnes eorundem continentias, 
clausulas et puncla r a tos , gralos et accepta babenles, approbamng, 
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roboranms, ratificanms et confirmamus, atque tani nos ipsi observa-
bimus, quam etíam per alios quoslihet aulhoritate nostra , qua publico 
fungimup, observari faciemus. Dátum in oppido Thorda, feria 5-ta 
proxima post festum sacri Pentecostes, anno Domini millesimo quin-
gentesimo septuagesimo secundo. w 

íő Stephanus Bátbori 
do Somlyó m. p. 

ÍTíWnVn 

| i r jr*iií*ciii ' 

« ^ ^ F r a n c i s c u s F o r g a c h do 
r;̂ '!vJ''̂  (íymes m.p. Cancell. 

Ifiirjt tf•-•uitíT •|*Mfri>?eS 

A k iadó gynjl.eiiiL'uyc kö í t levó e rcdc t ibó i . 

^ ' ^ ^ r i : . - m. 
Báthori István alatt 1574-ben jannár 1-söjén Kolosvartt hozott 

törvényczikkek. 

Nos Stephanus Báthori de Somlyó, Vajvoda Transylvanus, et 
Siculorum Comes &. Memorie commendamus tenoré présentium 
sígnificantes quibus expedit universis, quod Spectabiles, Magnifici 
Domini Nobiles regnicole trium Nationum Trannie et partium Regni 
Hungarie, exhibuerunt et presentaverunt nohis infrascriptos Arti
culos in presentibus eorum comitüs partialihus hic in civitate Colos-
variensi ad festum circumcisionis Domini anno ejusdem 1574 ex 
commissione nostra celebratis, paribus eorum votis conclusos, pe-
lentes nos debita cum instantia, ut nos eosdem Articulos et Statuta 
in eisdem contenta r a t o s , gratos et accepta habentes, benevole con-
firmare vellemus. O"orum quidem articulorum tenor is est: 

Articuli Dominorum Magnatum etNobiliuni trium Nationum regni 
Transilvabie, nec non Partium regni Ilungarie &. pro festő circum
cisionis Domini nostri JESU Christí in Conventu eorum partiali in 
civitate Colosvar, anno Domini millesimo quingentesimo septuage
simo quarto editi. 

Az tekintetes és nagyságos vitézlő urak és nemesség, erdély
országbeli három nemzet az magyarországiakkal egyetemben, Bihar 
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Kraszna, Középszolnok, Móramaros, Zarándvármegyebeliek és 
Kfíríínsebes, Lugas tartománybeliek, kik ez moslani kolo3vári parti-
alis gyűlésbe nagyságod parancsolatjára gyültenek, nagyságodnak 
éltekig valti hívséges szolgálatjokat ajánlják, mint kegyelmes urok-
nak é^ fejedelmeknek. 

Továbbá nagy hálát adnak az úr Istennek, hogy nagyságod az 
ö bölcs tanácsival szorgalmatosan minden időben 5 reájok és az sze
gény hazára gondot, nagy gondot viselt , és azokat melyek az ország 
ótalmát nézték, el nem titkolta tölek. Könyörögnek annakokáérl alá
zatosan nagyságodnak, hogy ezután is méltözlassék vigyázni és 
gondot viselni, hogy az nagyságod árnyékába Isten segítségével 
gyermekünkkel, feleségünkkel, cselédünkkel nyughassunk és meg
maradhassunk. 

Annakutánna az egy példabeszéd szerént szokták mondani: 
hogy boldog város, az mely békességnek idején hadról gondolkodik. 
Azért , minlhogy az ür Isten ez kicsiny hazát ennyi sok ellenség kö
zött csudaképpen ennyi sok esztendőtől fogva megtartotta , melyet 
az mi eleink hadakozással és fegyverekkel lellek volt , és megtar
tották minékünk, miis az mi eleink cselekedeteiről el nem felet-
keznénk, hanem az mennyire az hatalmas úr Isten hozzá segítene, 
követnők őket — 

Végeztetett annakokáért egyakaratból: hogy minden úr és 
nemes ember három nemzetbeli , és magyarországiak, kik feljül meg 
vannak Írva, az articulus tartása sxerént fejenként tizenhatodokkal, 
hadakozö szerszáraokkal jö készülettel mint jobban lehet minden 
időben készen legyenek, és Istent segítségül hiván, az nagyságod 
parancsolatjára az ország szükségeiért és ótalmáért oda tartozzanak 
késedelem és okvetés nélkül menni, az hova az szükség kívánja és 
nagyságod kegyelmesen parancsolja, azon büntetések alatt, melyek 
ennekelőtte való articulus okban meg vannak írva. 

Az mi az Várad épittése dolgát nézi : tetszik országul, hogy 
ennyi sok számtalan nagy költséget, mely ez ideig annak épittésére 
költ, hiába nem kell elhagyni az nagyságod kegyelmes intése szerént, 
•—jellehet ez mostani drágaságnak idején községünk nagy szükségben 
vagyon—de mert látjuk az helyt nekünk ótalraunkra lenni , ha Isten 
segítségével megépülhetend, annak épületire azokat az módokat, 
melyekel szegény megholt fejedelem szerzett vol t , meg akarván 
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tartani, az erdélyi nemesség ígér kapuszám szerént ötven pénzt az 
jövő szent Bálint napjára beszolgáltatni hfven és fogyatkozás nélkül. 

Az székely uraim ezen Ígérettel ajánlják magokat. 
Az szász uraim is egyenlő terhet akarnak viselni. 
Az magyarországi uraim is kapuszám szerént ötven pénzt és 

szokott míveseket adni igyekeznek minden fogyatkozás nélkül. Kö
nyörgenek nagyságodnak fejenként az nagyságod hívei, hogy nagy
ságod viseljen oly gondot az mívre, hogy — mint ez ideig volt és 
történt — fogyatkozások ne legyenek benne; hanem Isten segítségé
vel jó módon vitesse véghez, hogy az nagyságod nevét mi ésután-
nunk valók is örökké dicsérhessük és magasztalhassuk ezféle gond
viselésért. 

Ezt is hátra nem hagyhatják: hogy az conventbeli és fejér-
várbeli levelekre gondot visel nagyságod, hogy Requisitorokat 
szerzett és azoknak tárházából akar fizetni. Nagyságodnak ezért is 
Örök hálát adnak, hogy olyan szertelenséggel az leveleket el nem 
hagyja veszni és rothadni. Könyörgünk nagyságodnak, hogy szokott 
jó akaratját és kegyelmességét ebből is mutassa meg hozzánk. 

Nos itaque premissa petitioné eorundem Dominorum &. &. 
Dátum in predicta Civitate Kolosvariensí, ín díe festő Epipha-

niarum Bomini, anno ejusdem millesimo quing. sept. quarto 

Stephanus Báthori 
de Somlyd m. p. 

A kiadó gyűjleiiiciiye lö/.l. Jt'vö eroJetiból. 

IV. 

M a r t . B e r z e v i c z l m. p.»* 
Cosil. et Secret. 

B&thori István alatt 1574-ben jnnins 18-kán Székely-Vásárheytt 
hozott tSrvéyczikkek. 

Nos Stephanus Báthori de Somlyó, Vajvoda Transylvanus, et 
Siculorum Comes &. Memorie commendamus tenoré presentiumsigni-
ficantes, quibus expedit universis. Ouod Spectabiles, Magnifici Do-
mini et Nobiles, aliique ordines trium Nationum Transylvaníe et 
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partiiim regni Ilungarie cxliibuerunt et prcgentaverunt nobig infra-
scriptos Articulos in presentibus eopum Coniitiis parlialibug hic in 
oppido Székely-Vásárbely ad Festum beati Antonii Confessoris anni 
Domini 1574 ex commissione nostra celebralis, paribus eorum votis 
conclusos, petcnteg nos debita ciim inslantia, iit nos eosdem Articulog 
et Statuta in eisdem contenta ratos, gratog et accepta babentes, bene-
vole confirmaro velleiniis. Quorum (fuidem Articuloruni tenor ig est: 

Meg ér tettük az nagyságod izenetéböl, propositi ójából az 
nagygágod reánk való gondviselégét, és dolgainknak, szükgégeink-
nek elünkbe való szamlálágjU, kiből ismerjük mostan is mint ennek 
elötlc az nagyságod szorgalmatos gondviselését, liogy nagyságod 
az mi maradásunkra és nyugodalmunkra gondot visel Istennek 
szent segítsége után, kiért nagyságodnak hálákat adunk és hívsé-
ges holtunkig való szolgálatunkat ajánljuk. 

Továbbá: miért hogy értjük nyilván az nagyságod sok költgégét, 
melyet most nagyságod kiváltképpen az jelen való indulatra*) az több 
költségi között kénszerítetett t enn i , ezután is költeni kell arra az 
népre , melyet bavasalföldében küldött és az határba is tar t ; jóllehel 
sokkal többet kellene nagyságodnak adnunk, de ez mostani utolsó 
szükséget, meggondolván községünknek éhségét: igér az erdélyi 
nemesség nagyságodnak mint kegyelmes uroknak az előbbi rovás 
szerént bi'isz-húsz pén/.t ez jövő kisagzgzony napjára az nagysá
god pénzszedöjc kezében szolgáltatni; könyörgenek nagygágodnak, 
hogy vegye kegyelmesen. 

Az székely uraim is azon tereh viselésére ajánlják magokat. 
Az szász uraim is egyenlő ígérettel kötelezik magokat nagy

ságodnak. 
Az magyarosszági uraink ég atyánkfiai ig azon jó akarattal az 

húsz pénzt kapugzám szerént megadják az előbbi rovás szerént nagy
ságodnak. 

Annakutánna az nagyságod kegyelmes intése szerént az nemes 
uraim fejeként tizenliatodával badakozóul az mint lehet készek lesz
nek az búszadnapra. Az nagyságod kívánsága szerént szokott terhek 
és büntetések alatt székes helyekre gyűlnek személyek szerónt 
fejenként, és megvárják az nagyságod levelét; ha az szükség azt 

*;> Czélzás a Békcsi Gáspár-féle mozgalmakra. 
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mutatja, az nagygágod kívánsága szerént, minden szerekkel és hadi 
készületekkel oda mennek az hova nagyságod kívánja, és az or
szágnak, hazájuknak szolgálni akarnak, az elÖbbí articulusokban 
megszerzett büntetések alatt. 

Továbbá: miért hogy értik azt nyilván, hogy az császár adójá
nak megadásának ideje eljött, és azzal az ö maradásokért tartoznak— 

Azért az feljül megírt három erdólyországbeli nemzetség ez 
jövő szent Jakab napjára ígérnek kapu szám szerént az előbbi 
rovás szerént az nagyságod pénzszedője kezében kílenczven kilencz 
pénzt fogyatkozás nélkül beszolgáltatni. fsf;-- •'•< .- i; " I ' / 

Az magyarországi uraim igórnek az császár adójában kapu 
szám szerént , az előbbi rovás szerént egy forintot, azon szent 
Jakab napjára beszolgáltatni az nagyságod pénzszedője kezében 
híven. 

Értik azt is országúi; hogy nagyságod az ország ezüstmívének 
valami részét az szükség úgy kívánván , az ország szükségére köl
tötte és fordította volna. Nagyságod megemlékezhetik róla, hogy 
raiolta az úr Isten nagyságodat mi élőnkbe adta , azolla nem csak 
az ezüstöt, hanem hazánkat, fejünket, cselédünkéi való maradá
sunkat, nyugodalmunkat teljességgel Isten után nagyságodra tá
masztottuk—könyörögvén nagyságodnak, hogy nagyságod ne szűn
jék meg az reánk való gondviseléstől; ha az szükség azt mutatja, 
hogy az maradékját is az ezüstnek az mi kicsin hazánknak ótalmára 
és nyugodalmára kell fordítani nagyságodnak, nagyságod az mivelje, 
oda fordítsa és költse; bigzszíik, hogy az nagyságod kegyelmes aján
lása szerént ha az utolsó szükség" nem mutatja, hát éppen megtartja. 
Mely ezüstről mi országul mentségessé teszszük nagyságodat és az 
nagyságod maradékit. 

Dicsérik és megszolgálják nagyságodnak, hogy tízed puskások 
dolgát elhalasztotta nagyságod az jövendő generális gyűlésig. 

Az mi az töi'vény szolgáltatágt nézi: országul bárom nemzet, 
ég magyarországi atyánkliai megszolgálják nagyságodnak, hogy az 
törvényt szolgáltatni—az elvégezett kolosvári generális gyűlésbelí 
articulus szerént, kiváltképpen az quínque casusokat, az az új po-
lentíákat—ígéri magát. Könyörgünk nagyságodnak, hogy nagyságod 
Idlván köztünk az sok törvénytelen embereket, szolgáltassa minden 
szokott időben; szűnjenek meg afféle gonosztevő emberek. 
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az gonoszok büntettessenek, és az jók ótalmaztassanak az úr Is
tennek edictuma szerént. 

Nagyságodnak hálát adunk, hogy az mi sok könyörgéstínkre el 
nem felctkezett az végekről , kiváltképpen Ilyéröl. Könyörgünk 
nagyságodnak, hogy az ö igéreli szerént ne halaszsza, hanem mun
kálkodjék, hogy az utánnunk valők is jót mondjanak nagyságodért, 
és onnét is az országnak hántása ne következzék; megértvén az 
mostani possesoroknak abban való igazságokat, ha mi volna, elé
gítse m e g , ha pedig semmi nincs, annyival inkább vegye kezéhez, 
építse meg és tartsa oly gondviseléssel , hogy országnak abból 
gondja ne következzék. 

Nos igitur premissa instanti petitioné el requisítione prefato-
rum Doniínorum regnicolarum etc. "JU' inén n ^ 

Dátum in predicto oppido Székely-Vásárhely, decima octava 
die mensis junii, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo 
quarto. 

Stephanns Báthori 
de Somlyó, m. p . 

|L .S . | ] | Martiniis Berzeviczi mpr. 
consil. et secpet. 

1 ..'.)• i ] i : K v : • . r - ' " * " • ' 

A kia()i) gyi'íjlc»i(''rty<; í,ö/,l Icvö e r c J e t i b ö l . J • 

V . • >••>>>••' I 
Báthori Kristóf alatt 1576-ban április 23-kán hozott tör-

vényczikkek. iin 10, : J I . , 

^ivi-jt)ir 

Nos Christophorus Bálhori de Somlyó, Vajvoda Transylvaniae, 
et Siculorum Comes etc. Memóriáé commendamus per praesentes. 
Quod Spectabiles, Magnifici, Egregíi etNobiles Domini universi, vi-
delicet Status et Ordínes trium nationum regni Transylvaniae, et 
partium regni Hungáriáé, tíitioni videlicet huic Transylvaniae adja-
centium et adhaerentium, ad Comitia partialia, per nos ad domi-
Tiicam Cantate proxime praeteritam indicta ad mandantum nostrum 
in hac civitate Colosvar congregati, exhibuerunt nobis et prae-
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sentaverunl infrascriplos Arliculos, in diclis Comitiis eorum parti-
alibus paribus volís conclusos, supplicantes nobis, ut nos eosdem 
Articulos, ac omnia et singula, in eisdem contenta, r a tos , gra-
los , et accepta habentes gratiose confirmaremus. Quorum quidem 
Articulorum tenor talis est: 

Articuli Dominorum Regnicolarum, trium videlícet Nationum re 
gni Transylvaniae, ac Nobilium partium Hungáriáé dilioniTransylva
niae adhaerentium, in Comitiis eorum partialibus ex edicto illustrissi-
mi domini Christophori Báthori de Somlyó Vajvodae Transylvani, et 
Siculorum Comítis etc. Domini eorum gratiosissimi, in civitate Ko
losvár, ad dominicam Cantate, anno Domini 1576 celebratis editi 
et confecti. 

Megértettük kegyelmes urunk az te nagyságod izenetéböl, 
minémti jó és Örvendetes hírei te nagyságodnak idegen országból 
jöttének, kiket mitőlünk is nagyságod el nem titkolván, mindene
ket értésünkre adott; kit te nagyságodnak hívséggel meg akarunk 
Szolgálni, mint kegyelmes urunknak fejedelmünknek. arj 

Az miképpen penig az kegyelmes Isten te nagyságodnak aty-
tyaíiát lengyel királyt, a mi kegyelmes urunkat eleitől fogva min
den dolgaiban viselte és hordozta, ez mostani üdöben is az mine
mű nagy méltóságra és fejedelemségre és annak teljességgel vég
hezvitelére békességesen hordozta, és minden ellenkezőknek szi
veket hozzája lágyította és naponként lágyítja: nagy hálákat a-
dunk mind te nagyságoddal egyetemben az úr Istennek; könyörgünk 
Í3, hogy ebben az birodalomban erősítse és ennél is nagyobbakra vi
gye, hogy ez szegény megnyomorodott magyar nemzetnek le 
hessen Isten után minden jó reménysége és ötalma. 

Továbbá adja elÖnkbe nagyságod az hatalmas török császár
nak adójának beszolgáltatásának idejét: Megemlékezünk kegyelmes 
urunk, hogy az minémü állapotban az kegyelmes úr Islen a m i 
szegény hazánkat tartja, és az hatalmas török császár ötalma alá 
rekesztette, minékünk csak ez két utat mutatta: az engedelmessé
get és az adományt, kiben mi ennekelötle is meg nem fogyatkoz
tunk; most is az mennyire az ür Isten erőt adott, mind mi magunk
nak s mind községünknek azzal tartozunk, azt is miveljük. ígérünk 
azért az erdélyi nemesség az régi rovás szerént kílenczven kilencz 
pénzt. Azon terhet viselik az székely uraink s atyánkfiai. 

2 0 
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•V Azonképpen a szász uraim is. 
"t Magyarországi atyánkfiai is rovás szerént egy-egy forintot 
ígérnek nagyságodnak, kinek mint Itözségünknek ilyen nagy fo
gyatkozásnak idején, és magunknak tereh viselésében az úr Isten 
békességesen ezt adván érnünk, ez jövendő szent Péter—szent 
Pál napjára beszolgáltatását ígérjük fogyatkozás nélkül. És ha mely 
ispánok vagy királybírák az ö tisztek szerént negligensek lesznek 
béadministrálásában, tisztektől priváltassanak, és ö nagysága con-
ferálja olynak tiszteket, hogy kik légyenek diligensek az o tisztek
ben ; hogy efféle gondviseletlenség miatt ne következzék semmi 
fogyatkozás-

Vannak némely vármegyék, kik az beszterczei adóról ugyan 
semmi számot is nem adtak; közönségesképpen pedig régi adókról 
restantiák vannak há t ra , kiket mind ez óráig sem igazítottak el
végeztetet t azért , hogy ez mostani adónak beszolgáltatásának nap
jára minden ispán, kinek teljességgel régi adókról és az beszter
czei végezésröl is menedéke nincsen, registrumával és minden ex-
peditiojával úgy készüljön és jÖjön, hogy enekutánna semmi kifo
gást ne tehessen, és számot adjon. 

Értjük azt is az nagyságod propositiojából, hogy az németek 
semmit az Ö dolgokban hátra nem hagynak, mind az Imperiumokban 
gyűlések, és itt alatt is mustrájok vagyon. Minékünk is kegyelmes 
urunk, nagyságoddal egyetemben országul az mi édes hazánkra 
vigyázásunknak és gondviselésünknek kell lenni; miképpen hogy 
ennekelŐtte meg nem fogyatkoztunk, most is az szükség úgy ké-
vánván, nem akarunk megfogyatkozni. Végeztük azért ennekelŐtte 
való végezésünk szerént egyakaratlal: hogy az miénkböl mi ma
gunkra gondot viseljünk, lovasinkat, gyaloginkat készen tartsuk, 
és az praesidiumoknak helye légyen Kolosvár; mely helyre az ne
messég ád két száz lovagot és száz gyalogot, az székelység há
rom száz lovagot, az szászság négy száz gyalogot; így, hogy ezek 
ez jövendő pünköst napjára légyenek lovagjával, gyalogjával Kolos-
váratt jó szei*reI,ügy,hogy valahova az szükséges az hazánk java mu-
latja,mindjárást indulhasson és azispán uraim ezeknekindulásokra oly 
gondot viseljenek, hogy fogyatkozás ne essék. Ha ki penig az ispá
noknak rendelése szerént az megmondott napon és helyen jelen 
nem lenne , avagy eloszlana hir nélkül, ennekelŐtte való articu-

lusok tartása szerónt való poenával büntettessék, jószága az ispá
noktól elfoglaltassék. 

Minden vármegyékből és székekből egy-egy főhadnagyok lé 
gyen, azonképpen az szász uraim gyaloginak. 

Ezt is hozzá t évén , hogy az nemesség között az nagyságodé 
és az urak jószága egyenlő terhet viseljenek, és az ispánok azokra 
is czédulákat adjanak, és kapu szám szerént elöáliassák lovagokat 
és gyalogokat, kiknek hó pénzt adjunk, és hazánk ótalmára fenn 
tartsuk mind addig, még az szükség mutatja és kévánja. 

Ezenkívül az több nemesség, székelység és szászság is or* 
szagul fejenként az ő rendi szerént készen légyenek; hogy valami
kor te nagyságodnak első levele ju tand, azonnal mindjárást kése
delem nélkül minden lovagok, gyalogok ott légyenek az hol te 
nagyságod parancsolja és a szükség mutatja, ő magok személyével 
egyetemben ennekelŐtte végeztetett büntetés alatt; kiben tisztek 
alatt az ispánok minden kedvezés nélkül eljárjanak. 

Magyarországi uraink s atyánkfiai: Bihar, Kraszna, Szolnok 
Tármegyebeli uraim rovás szerént tíz-tíz kapuról ígérnek egy-egy 
embert az váradi föld bástyáknak környül való fája felállalására, sö
vény fonására és tapasztására két hét ig , az váradi kapitány rende
lése szerénl, az mennyi számút kéván; kihez éléssel ügy hozzá ké
szítsék, hogy az raívet contínuálhassák azon büntetés alatt. O ma
gok penig az nemesség lovagokkal, gyalogokkal oly készen légye
nek, hogy az országbeli nemes, székely, és szász uraimmal egye
temben az ö nagysága parancsolatja szerént házoktól indulhassanak 
azon büntetés alatt. 

Végeztetett ez i s : hogy az harminczadokon való vectigálok 
és instructioluiak mássát te nagyságod minden magyarországi vár 
megyékre, székekre kiadassa, kik panaszolkodtak; hogy azt meglát
ván és publicáltatván, az mit méltán vesznek és cselekednek az har-
minczadosok, te nagyságodat azzal senki ne bántsa. Viszont azonkí
vül az harminczadosok is újítást ne cselekedhessenek. Ha ki penig 
deprehendáltalik hogy különben cselekednék, te nagyságod bün
tesse törvény szerént és priválja tisztektől. Mindenekben az régi 
vectigál szerént való usus, mint ezelőtt is urunk ez mostani lengyel 
király ö felsége idejében observáltatott, observáltassék. 

Az mi az cement dolgát nézi: nagyságod kezében vagyon, ki-
* 2 0 
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bői &z mini; nagyságod jobbnak és basznosbnak ismeri magának és 
hazánknak, azt cselekedje. 

A jobbágyoknak meghozásában Erdélyben ezelÖtt való arlicu-
lusok tartassanak, tudniillik mind kamara helyekről, várok tarto
mányából, városokból megadassanak. 

Az magyarországi vármegyéknek jobbágyok meghozásában, 
így végeztünk: hogy Kraszna, Szolnok és Máramaros vármegyék, 
mint ezelött most is azon móddal éljenek, mint ennekelötte való ar-
liculusok mutatják, kinek napja is volt. Biharvármegyében penig 
az mely városoknak privilegiumja vagyon, az megtartassék, miért 
hogy azokban nem csak jöni , de menni is szabad; egyéb faluktól 
penig mind kik az várhoz valók, mind az urakéból és nemességé
ből megadassanak, de azoktól megválva, az kik törököktől való fé
lelem vagy hajdúk hántása miatt bujdostak volna el ezelött eszten
dővel , c mái naptól fogva számlálván. 

Az tanítok dolgáról így végeztünk: miért hogy ezelőtt valÓ 
articulusok tartása szerént megengedtetett, hogy az Dávid Ferencz 
vallásán valóknak Superintendensek legyen itt Kolosváralt vagy 
Tordán, az ő hitin való papoknak convocatiot tehessen; de az kik 
Diénes pappal egyvál lason vannak, azokat ne cogálhassa, hanem 
Diénesnek az övéi között régi authoritássa megmaradjon. 

Urunk ő nagysága az elöbbeni mód szerént—ez ország meg
csendesedvén—az terminusokat observáltassa, és minden nemzetnek 
az ü törvényeket szolgáltassa; o nagyságának légyen gondja réá, 
meg ne fogyatkozzanak az törvénytevők. A mely nemzetnek termi
nussá el baladna valami okokból, az terminusnak olÖtte tizenötöd 
nappal ö nagysága certificálja. 

Miért hogy a vármegyéken sok üdülői fogva törvények nem 
szolgáltattak, vannak sokaknak sok különb-különb bániások: végez
te te t t , hogy minden vármegyéken mind Erdélyben s mind Magyar
országban az régi mód szerént conlinuáltassék az törvény. 

Az kik penig hadban lesznek és perelni nem akarnak, az had 
elölt indult dolgokban haladékjok legyen; de az had alatt ha ki mii 
cselekedett és cselekednék, azok megláttassanak, hogy senki bizo
dalmat ne végyen törvénytelen cselekedetekre. 

Az itélŐmester penig Kolosvárott az assessorokkal egyetem
ben az had alatt continue olt Jégyenek és Ítéljenek; kiknek fizeté-
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sekre ö nagysága viseljen oly gondot, hogy meg ne fogyat
kozzanak. 

Az appellatioknak meglátásában ha ö nagyságának ideje és 
módja vagyon , mostan lássa meg; ha hol az üdö nem szenvedi, az 
beszterczei articulus tartása szerént jövendőbeli gyűléseken és ter
minusokon vegye eleibe és Ítélje meg, hogy az igaz fél törvény
ben meg ne fogyatkozzék. 

A gyűlésekre való választottaknak költségek felvételében is 
tartassék az előbbi articulus: ha valaki vagy ür , vagy nemes em
ber személye szerént az gyűlésre nem jÖ, jószágából mind Erdély
ben s mind Magyarországban megadassék. 

Nos igitur supplicatione praemissa Dominorum Regnicolarum 
faventer exaudita et admissa, praescríptos Articulos eorundem Do
minorum Regnicolarum nobis porrectog, ac omnia et singula in eis-
dem contenta acceptamus, approbamus, ratiűcamus et confirmamus, 
atque tam nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet ditioni 
noslrae subjectos, quorum videlicet interest vei intererit , invio-
labiter observari faciemus. 

Dátum in praedicta civitate Colosvar, sabbatbo proximo posl 
dictam dominicam Cantate. Anno dominl 1576 . 

Ghristophorus Báthori de Somlyó mpr. 
Vajvoda transsylvanus. /g^g;^ 

A k iadó gyííjtemenye küzt Icvó ci'etleli])öl. 
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Báthori Sigmondnak 1601-ben Erdélybe indulását tndató 
levele '̂ ) Erdély lakóihoz. 

1601. 
\ .l ' .C Y l : . . . • , ' v 

i-. .ínuir 
Sigismnndns, Dei gratiaTransylvanlae et sacriRomani Imperii 

Princeps, partium regni Hungáriáé Dominus , aurei velleris E(jue9 
et Siculorum Comes &. Universis et singuUs cujusvis status et con-
dítionis hominibus, praesentes nostras vi9uris, fidclibus nobís sin-
cere dilectis, salutem et gratiam nostram. Az Úristennek kegyel-
mességéböl mi megmaradtunk; az hatalmas császárnak kegyelmes
ségét fejünkön látjuk; az felséges lengyel királynak és az két vajdá
nak***) jó akaratja rajtunk vagyon, s immár Istennek kegyelmessé-
géböl megindultunk s kegyelmetek közibe megyünk. Kegyelmetek 
azért az Üristennek kegyelmessé gébé bízván, vigyázásban legyen, 
mind várasokra váraltra oly gondviselésben, liogy valami remény
ségünk kivtil valö dolog rajtok ne történjék. Az Üristen bévivén, 
mi is kegyelmetekkel együtt illendő és szorgalmaios gondot vise
lünk megmaradásunkra. Addig minden dolgokat isten után az ke 
gyelmetek hozzánk való hívségébe bizván, kiben semmi kétségünk 
nincsen. Secus non factur. Dátum ex oppido Sakó, 2 1 . aug. anno 1 6 0 1 . 

Sigismundus, Princeps m. p. ^^^^ .̂̂ ^ 

^m ntirtíüttiH" Eredet i je a gróf L á z á r M i k l ó s gyü' j teményébeö. 

*) Ezen levelet —mai lag szólva kiáltványt — annak modora, a benne 
előforduló fejrlelmiozimek- és azon körülménynél fogva tartam k ö z 
lendőnek, mivel az Sigmondnak Moldovábani tartózkodása helyével 
ismertet meg; mely helység Enyedi Pál töredékei során B o t o s - n a k 
íratik. **) Értetnek a moldovai és havasalföldi vajdák. ' • • 
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II. 

Nyári Pál és Széchy György meghívó levele Bocskai fejedelem 
temetésére y Kapi Zsigmond- és Lászlóhoz. 

cüL' uu^> 'y 
Söé] 1607 . 

Generosi Domini,Amici nobis observandi. Servitiorum nostr. 
paratíss. commendationom. Áldja meg a szent Isten kegyelmeteket 
ez új esztendőben mint a következendőkben kívánsága szerént való 
sok jókkal. 

Szivünk szerént kívántuk volna a mindenható Istentől, hogy 
kegyelmeteknek a mi kegyelmes urunk fejedelmünk felöl Örven-
detesb hírt írhattunk volna; de mit tehetünk róla, mindnyájan az 
halálnak igája alá levén vetetve , ö felsége is abból Istentől rendel
tetett határát által nem hágha t ta—ez elmúlt pénteken viradólag öj; 
órakor, az az 29 . dec. az árnyékvilágból kivétetett. S mivelhogy ö 
felsége még életében maga nyelvével is nekünk szemtül-szemben 
meghagyta, azonképpen testamentumában is megíratta, hogy az Ö 
felsége becsületes testének takarítatása Erdélyben, kedves hazájá
ban , az régi üdvözült fejedelmeknek szokások szerént szokott he
lyében Gyulafejérváratt legyen: Tetszett ezért nékünk, hogy a 
midőn reá készülhetnénk, és ö felsége böcsületes testével innen 
Kassárul az jövendő februariusnak 1-ső napján megindulnánk; azért 
megtekintvén mind a z t , hogy ö felségenekünk választott fejedel
münk volt , s mind pedig az ö felsége hazánk és nemzetünk mellett 
va lósok hasznos szolgálatját, intjük kegyelmeteket szeretettel és 
kérjük i s , hogy a mint kegyelmelek ö felségének éltében jó igye-
kezetiben mindenkor jelen volt: azonképpen mostan utolsó tisztes
ségében meg ne fogyatkozzék, hanem maga személye szerént az ö 
felsége temetésén jelen legyen; vagy ha mi elmulathatatlan dolgai 
és betegségei miatt el nem érkezhetnének, készítse bizonyos em
bereit , kit ennek az hónak úgymint januariusnak utolsó napjára bo
csásson ide Kassára oly állapottal, hogy innen az őfelsége testével 
príma febr. velünk együtt megindulván, egész Fejérvárig kisérhesse. 
Az honnan az ö felsége tisztességes temetése után Isten áldomásából 
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ismét kegyelmetekhez megtérhessen, Bene valeant. Cassoviae 3-a 
januarii anno Dni 1607. .,,.j 

Earundem generps. X)n. vestrar. 
: •: 1̂  • '^t .̂i'jJíiPAf.ji servitores et amici: 
,Ö Í9f tf.iim ni ,biaijBí«t"*iki^ Paulus Nyári. 

Georgius Széchy. 
Doliai S z L ^ k o I y S á m u e l e icde t ibő l i másola ta u t á n . 

• 111. -.i X . n ' i. n. . . . .1 

Balassi Mihály levele, atyja Balassi Ferencz portai követhez. 
1616. • - '• 

Szolgálatomat írom kegyelmednek mint uramnak-atyámnak. Az 
űr Istentől hoszszú életet, sok jó szerencsét kívánok kegyelmednek. 

Ezen pénteken, az mikor Mikó Ferencz uram urunkhoz ö 
nagyságához Prásmárra jutott, én akkor a marosszéki haddal Kyzdí-
Vásárhely mellett Osdolán voltam. És noha nagy beteges állapotom 
miatt vele magam szemben nem voltam; de mindazonáltal hogy 
kegyelmed felől jó egészséget mondott, azon szívem szerént örülök, 
sfcévánom is, hogy az szent Isten kegyelmedet igen hamarsággal jó 
egészségben hazánkba 9 közinkbe hozza meg. Noha én is házamtól 
betegen jöttem el kocsiiuon, és mostan is rósz egészségben vagyok, 
melyet tirunknak ö ngának értésére adván, megengedte vala, hogy 
viszszatérjekházamhoz; de látván sok gonosz akaróinkat, egy sze
rencsére remélvén Istentől egészségem felöl megjobbulásómat—noha 
bizony igen roszszul vagyok—de reá vöttem magamat, hogy valamit 
Isten ad, Molduvában én is bemegyek urunkkal ö nagyságával. 

Hírt kegyelmednek bizonyost egyebet írni nem tudok, hanem Ö 
nagysága holnap indul bé az havason által Molduvába, mind az egész 
Erdély s Magyarország rész hadaival, kiről tudom ö nagysága is 
kegyelmednek elég bövön írt. Én is az ö nagysága több hívei között 
valamire elég leszek s egészségem szenvedi, az szolgálaltul meg nem 
vonszom magamat. Az mi itthon való állapotunkat nézi: arról kegyel
mednek azt írhatom, hogy mind öreg aszszonyomat és az gazdám asz-
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szonyt is bizony igen beteges állapottal hagytam va la , s magamot is 
peniglen hózamtul fogván mind eddig kocsimon vontattam. Továbbá 
uram, egy selyem Övemöt küldöttem bé: kegyelmedet ké rem, bogy 
tiszta zölden s igen szépen festesse meg kegyelmed. Isten hozza ke
gyelmedet igen hamar valö napon közinkbe jó egészségben. írtam 
Osdolán, ma hétfőn az az 8 die augusti, in anno 1616. 

Gener. Dni Vre servitor el filius - 3 

Michael Balassi m. p. 

A-i e r e d e t i b ő l — T o r m a J ú a s e f úi" gyfíjtemíínydljól. ' 

IV. 

Bethlen Gábor fejdelem levele szSvérdi G&spár János 
portai követéhez. 

I 

1617. 
j / lvr ; o-TT.... 

G á b r i e l B e t h l e n , Dei gratiaPrincepsTranssUvaniae, par
tiam regnl Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. 

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et fauorem noatnim. Ez 
levelünkkel— úgy Ítéljük—Bornemisza Lászlót ott ben nem érhetik; 
előbbi írásunkra pedig és törekedésünkre—a mint értjük— ö hatal
masságától válaszunk j ő v é n , az Athname levél is kün vagyon. De 
akar lÖtt válaszunk, akar n e , és akar minemű válaszunk lőtt légyen: 
az jelen valö állapothoz és szükséghez képest miképpen írtunk lé
gyen vezér kajmekámnak, Memhet passának Ö nagyságának, pá
riáit kegyelmednek béküldöttük — arról sok szóval nem szükség 
írnunk — azon vezér levelének páriájából kegyelmed bőségesen 
megértheti. Hagyjuk azért és parancsoljuk is kegyelmednek: ma
gában azokról serio gondolkodván, mindennemű actioit , töreke-
dési tés gondviselésit ahoz alkalmaztatván, aképpen törekedjék és 
viseljen gondot — az ide ki való dolgokról szüntelen tudósítson. Se-
cus non factur. Dátum ex castris nostris ad possessionem SaaríTalva 
positiS) dic 28-a augusti, anno Domini 1617 . 
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Utóirat.*) 
Az vezérnek írt levelem párját kegyelmed Markó urammal 

kétszer háromszor is igen ^erío megolvassa, az punotokat elméjé
ben szedje, és az dolgot annak seriesse s tenora szerént proponálja. 
Igyekezzék is igen-igen sietséggel jó és kóvánságunk szerént való 
választ venni s kiküldeni sietséggel; mert ím én elindultam, hol
nap bemegyek Molduvába, de az hadakat az Pruton által nem vihe
tem; mert szabadságok ellen ezek semmit nem akarnak cselekedni—• 
készebbek halált szenvedni. Amellett magamnak azért kellett elin
dulnom, hogy inkább felvehessem ökel, Mert ha magam el nem 
jöttem volna , senki bizony el nem menne; de igy is Isten mondhatja, 
mely sok persuadeálásokkal jÖnek, és még is csak békesség trac-
talására, nem harczolni, melyet soha nem akarnak, ha örökké valÓ 
adóját megengednék is ezért. Hogy most is Lippáért naponként mit 
nem szenvednek országul , magad jól tudod; nem akarják ennél 
is nagyobb ellenségekké csinálni az keresztyén országokat. Másikért 
ezért indultam : hogy értvén az lengyelnek ily nagy hadainak elö-
jíJvéseket, Szkender uramnak ellenben igen kevés hadát , mely 
bizonyosan nem több négy ezer töröknél és igen kevés tatárnál—az 
oláh hadat számban sem tudom—gondolám, hogy ha valami esik 
rajtok-, nagy gyalázat leszen; de ha megértik az én bémenésemet, 
inkább megtartőznak, és az békességre is inkább inclinálnak, ke 
resztyén fejedelmet értvén Itözel, ki által bizvásban tractálhatnak. 
Harmadikért: mivel immár én az békességre_inteni kezdettem őket 
bizonyos ratiokból, melyre bonis módis et condilionibus talám reá 
is fognak lépni. Negyedikért: gondolván, hogy ha történet szerént 
magok igéreti szerént Markó uramat ki fognák küldeni, találtatnám 
készen mellé küldendő segítségemmel. Ötödikért: mivel kegyelmed 
írta va la , hogy mely sok szóval kévánta az fővezér Molduvában 
való bemenetelemet az békesség raegcsinálásáért, hogy abból is 
kedveket tölthessem. Hatodikért: hogy ha ugyan segítséget kéván-
nak—a mint ím meg is vagyon—Markó uram neve alatt hocsáthat-
nánk segítséget késedelem nélkül. De igen csudálkozom ezen, hogy 
semmi választ énnekem nem lesznek az ország kévánságira, és. 
hogy a?, magam menetele felöl semmit nem írának. Rövid szóval 

*) Az itt következők a [ejUcltim saját kezével vannak írva. Az „Utóirat" szó 
általam van oda téve. , ^ i y d o . 
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aaért innét ez a válasz: Hogy ím én bemegyek, és ha az bélteséget 
akarja az passa tractálni, abban igen örömest akarok fáradni, szol
gálni; ha pedig harczolni a k a r , innét ez részről abban semmi nem 
telik, és senkit az ország oda nem bocsát különben, hanem ha Mar-
kó vajdát igen postán kiküldik, hogy az ö neve alatt hagyhassunk 
a passa mellett segí tséget , mintha ö fogadná őket. Másik: az adó
nak hat-hét esztendeig való adójának megengedéséről Athnámet ha 
nem küldnek; mert bizony én is azt írhatom, hogy nagy esküvéssel 
mondja minden rend: „csak eddig is tölt az országnak hadra való 
jövések százezer tallérában, holott még az hajdúk is mind hópénzt 
fizettek azoknak az hajdúknak, kik én mellém bejöttek." Nagy had 
is e z , kin magad is elcsudálkoznál, mely jó készülettel vannak. 
Kévántatik azér t , hogy minden dolgokat igen jó móddal compen-
diose az vezérnek kegyelmetek proponáljon. Mit akadálykodik ö 
nagysága aprólék dolgokon, ha magok is azt irják, mondják, hogy 
elég pénze vagyon hatalmas császárnak? Mit teszen hát hat-hét 
esztendeig való adónak megengedése, mely tízezer aranyat tenneí 
Az ország pedig csak Lippa alá kétszer és mostani indulására há
romszázezer talléi-nál többet költött e l , melyet hatalmas császár 
szolgálaljában költöttek e l , nem mondhatjuk, hogy magunkért *) 
•—• — Lippát magunk nemzetétől sok vérünk hullásával vöttük meg 
örökké valö siralmunkra. Kedveskedjék tehát ö nagysága az or
szágnak, ha szolgáltatni akar vé l le , és ha akar, Markot sietséggel 
kiküldje; mert hanyat-homlok hiszem nem ejthetjük magunkat ve
szedelembe. Ez világ reánk támadna, ha az lengyelek ellen nyil
ván hadat adnánk; de ha Markó kijöhet, az Ő neve alatt talám még 
is valami szinnel hagyhatunk szép hadakat, mintha ö fogadná, nem 
mi adnánk segítséget, azokkal ö osztán szabad volna mint szolgál
tatná. Ezeket rakjátok eleiben, hogy mínémü nagy hűség ez , hogy 

most is magam**) • — Moldovában, az Ő hatalmassága hadaira 
vigyázok szép hadakkal, elhagytam ide hátra sok reánk törő cllen-
ségímet; tavaly Lippát hét kastélyai megvöttem; azután mindjárt 
Moldova felé indultam; az előtt ismét Lippát szállottam meg. Ihon 
miolta erdélyi fejedelem vagyok, minden esztendőben hatalmas 
császár szolgalatjában forgolódom egy pénz lizetés nélkül , melyet 

*} Itt ugy szü ki vau szakadva az eredtíli íroiiiánjbiil. ^'0 Ut egy szú ol-
vasliatlan. 
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az természet szerént való török nem cselekednék. Lássa azért a 
fényes por ta , ne tartson csak verbis , mert szintén eluntuk immár. 
Kegyelmed lássa, forgolódjék, és ha mi választ szerezhet, éjjel 
nappal maga szolgájától adja értésemre ; mert ha ott nem tartatunk 
s ótalmaztatunk az mi régi szabadságunkban, az Isten gondot visel 
mi reánk is , &. &. De bizony jobb volna , ha az mi szabadságunkban 
megtartanának, hadd szolgálhatnánk mi is nagyobb igazsággaL 

Gábriel Bethlen m. p. 
Eiedel i je T u i i y o g í C s . J t l s e f tan;ir gyfíjlemtínj-dben. 

V. 

Bethlen Gábor saját kézzel írott levele ugyanazon követhez. 
. j i [ i i í í " i t í t liiK.uir;.';:'. 

1617. 
[ ' i ! í . ( " !•,"•. 

Generose nohis dílecte. 
Nem tudom szerető atyámfia, Gáspár János uram mire vé ln i , 

hogy nekem az ott ben valö állapotokról ily ritkán kezde írni ke
gyelmed, kiváltképpen ilyen országos expeditiönk idején, holott én 
idegen országban, császár szolgalatjában indulván,*) ha
talmasságok nem más , hanem én egyedül vittem végben, melyet 
tud csak az egy nagy hatalmú Isten. Akár ki mit beszéljen, de ez 
így vagyon. Mely odamenetelemért csaknem agyon vérének maga-
mot is az országbeli fö népek, hol csaknem mind el akartak mellö
lem jöni. Mit költöttünk oda országostul, és mennyi károkat vallot
tunk, s mennyi emberink halálok heával vagyunk: csak Isten tudná 
azt megmondani — én nem. És még is ilyen nagy dolgok forgásában 
csak ily gyermeki bolond állapottal viseletek gondot. Semmi ké-
vónságira az országnak választ az eszes vezér nem ada; és kegyel
med is Bonyhai kibocsátásától fogva semmit hogy nem í ra , bizony 
sokat búsolok rajta. Nagy gondviseletlenségnek mondhatjuk, s min
denek annak tulajdonítják'—felöled nem is reménlettük. Ez ilyen 
dolog nem vadászat , nem gyermeki játék volna; mert ország v e 
szedelme, szabadságának romlása forog benne. Kegyelmednek kü
lönben kellene felserkenni, és minden holnapban kétszer , ha több-

*) Itt az credoli kcziratbau egy szó ki van szakadva. 
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szőr nem ig , bizonyos híreket kellene ér te tni , s minden portai ál
lapotokról tudósítani—az írást nem kellene restelleni. Bornemisza 
László megholt é , megfogták é , hová lÖtt légyen? E n n e m tudom 
e késedelmet mire vélni. Eddig kétszer is tudósítani kellett volna 
kegyelmednek mindenekről. 

Intjük azért kegyelmedet: ezután különben gerkenjenfel, és 
vigyázzon az mi dolgainkra igen serényen; minket minden állapotok 
felöl gyakorta tudósítson. Mert úgy tudhatunk mi is gondot viselni 
országunkra s kegyelmetekre. 

Miképpen vihetők véghez dolgainkat az lengyelekkel, tudom 
eddig mindeneket Rédeí Fáitól ós magunk írásából bőségesen meg
érthetett; melyekhez képest szabadosan és bátorsággal beszélhet 
mindenütt, és az mi ellenséginknek szájokat bedughatja. Mert nincsen 
immár semmi, a mit igazán csácsoghassanak felőlünk. A mit ez 
előtt el nem hittek, immár az meglőtt dolog bedugja szájokat; mert 
azt cselekedtem, melyei mi nem tartoztunk, melyet soha nem is 
cselekedtem életemben, inkább akarok tisztességesen meghalni. 
Kegyelmed viseljen szorgalmatosan gondot mindenekre, és adónk
nak hat-hét esztendeig való megengedéséről , Jenőnek akar 
csak az én időmben nálunk való maradásáról szerezzen levelel. 
Harmadik dologról írtam ezelőtt bővebben. Arra is oly nagy gondja 
legyen mint magunkra. Negyedikre: hogy ennyi szolgálatunkat tisz
tességesen és ajándékok küldésével az régi szokás szerént köszön
jék meg. Rédei Pál olt ben ne késsék, hanem mentől hamarébb 
dolgait vidd véghez , és bocsássad ki jó válaszszák Bonyhait a mely 
nap bejut , harmadnapon kibocsássa kegyelmed; nekünk minden
nemű állapotokról, ott való, tengerentúl és innét valókról, magunk 
dolgairól bőségesen írjon bizonyos dolgokat. Rédei Fáinak írattam, 
valami kénesőnek árost hogy szereztessen; magad is munkálódjál 
benne. Mi ide haza mostan Istennek hála csendes békességben va
gyunk. Elég fáradsággal jöttünk haza számtalan lovaink ökreink 
halálokkal és bénnulásokkal. Bona fide merem írni, Molduváhól száz 
barmot semmifélét ki nem hoztanak, úgy ótalmaztam az országot. 

Bene valeat . E x F p g a r a s , die 13-a octobris 1017 . 
• • -1 v v ' • ' 

Gábriel Bethlen m. p. 
EreUclije T u n y u 5 i U S. J ó z s e f t a n á r gyííjtemi-nyében. 

321 

VI. 

Bethlen Gábor levele Dóczi István és Rimay János portai 
követekhez. 

1620 . 

Gábriel, Dei gratía electng Hungáriáé, Dalmatiae, Croaliae, 
Sclavoniae &. Rex, Princeps Transilvaniae, et Siculorum Comes &. 

MagniGce et generose, fideles nobis sincere dilecti. Salutem et 
favorem nostrum. Az mi dolgokról való discursusi valának kegyel
meteknek előttünk az napokban, arról való Instructionkat ez leve
lünkbe includáltatván, küldjük. Melyet dilígenter megolvasván, hogy 
az idő hozása és az állapotoknak mivolta szerént, ez dologról az 
ben való szavaid és tractáit ahoz accommodálja, hagyjuk és paran
csoljuk. Bene valeant, nec secus faciant. Dátum Novisoly die 30-a 
augusti, anno 1620 . 

Gábriel m. p. 

-U-
Következik az ü tas i tás a fejtlelem sajál íazcvol ívva. 

Informatío pro legatis nostris. 
1. Látván Vácznak megadását ily igen urgeáltatni az vezértől, 

próbálják meg , igírjenek húszezer forintot neki immár ista conditio-
ne: hogy ha Vácznak kérésétől sxipersedeál nem csak ö , hanem 
az portán is in effectum viszi annak kérésétől való megszűnéseket 
az vezéreknek, hadat is absque uUa dílatione ádrealíter. Mely sum
mának felét mindjárt béküldjükegy hét alatt—Budáról való expediá
lására számlálván az egy hetet leveleknek— felét pedig hat holnap 
alatt béküldjük; és az fővezérnek is bátor ígíi-jen az vezér 30 ezer 
forintot mi nevünkéi, melyet ha az budai vezér megigír, vegyenek 
levelet róla tő le , és bátor ők is adjanak az summának igíretiröl. 
Wi az fe lé t— a mint írók — 8 napra béküldjük. 

2. Ha pedig semmi ígírettel Vácznak kérését el nem hagyat
hatják vél le , és azonban látják bizonyosan, hogy annak meg nem 
adása, annál inkább igírése miatt az ö kegyelmek útja, követsége 
nem csak meggátoltatík, remoráltatik; sőt bizonyosan veszedelmes 

21 
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fog lenni: mondom, ha ezt igen nyilván valő jelekből bizonyosan 
eszekben vehetik, nincs mit tennünk az következhetendö utolsó 
veszedelemnek eltávoztatásáért az ide alá megírt condiliok szerént, 
tegyenek igíretet ott is az vezér elÖtt megadása felöl: 

1. Hogy az fényes porta és az budai vezér is az magyar nem
zet és confoederatusink ellen az némettel semmit soha ne tractáljon, 
hanem inkább minket az frigy szerént ellenek ö hatalmassága segí
tsen; ha pedig az német is frigyet akar ö hatalmasságával kötni, 
mi azt nem bánjuk bátor meg légyen az i s , csak ez egy conditio 
írassék az frigyben, tudniillik: hogy az két királyság nélkül el le
gyen Ferdinánd, minket ne háborgasson; de ha arra magát nem 
igiri , ö hatalmassága is különben ne kössön vé l le , hanem nyúljon 
ellenségképpen hozza, melyben százezerannyi haszna leszen — 
megmutatjuk mi és megbizonyítjuk azt. 

2 . Hogy mostan mindjárt mennél több haddal lehe t , minden 
késedelem nélkül az vezér minket megsegítsen, és az hadat ne Ka-
nísához szállítsa, hanem az mi személtünk mellé bocsássa. Mi az 
hatalmas császár hadának gondját viseljük, és oly helyre viszszük, a 
hol elégséges hasznok lehet az vitézeknek; csak ne késlelje az 
hadat elbocsátani, és rendelje az egri pasát eleiben, kinek hagyja 
m e g , hogy fogadjon szót , velünk értsen egyet. Ezt ha megcsele-
kedi az vezér , így azontöl minden kétséget mind magyar, cseh 
nemzeteknek szivekből kigyomlál, és valamínemü jó szívvel mos
tan ezek az nemzetek vannak az fényes portához , de tízszerte na
gyobb jó akarattal lesznek azontúl, mihelyt az segítséget látjuk 
jelen lenni. 

Ha erre objiciálná Ferdinánddal eddig való frigyet, és az se
gítség adás annak ellene lenne: felelet csak az lehet, hogy Ferdi
nánddal hatalmas császárnak frigye külömben semm^ nem v o l t , ha
nem mint Magyarország királyával. De az ország nem akarván to
vább ötét uralni az megspecíűcált sok excessusiért, mostan hatal
mas császárnak egy csép frigye ő vélle nincsen; hanem az ország
gal vagyon, és az országot tartozik kötelessége szerént segíteni, 
ótalmazní — a mennyiben az ország ő hatalmassága jó akaratját és 
segítségét kévánja. 

Ingyen ha ezután Ferdinánd is annyiban a mennyiben német 
király, ö hatalmasságával frigyet akar kötni, az oda fel megírt mód 
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szerént nem tartunk mi is semmi ellent abban, csak mi ellenünk no 
legyen ö hatalmasságának semmi végezése vélle. 

3. Hogy az hajdúság lakó helyeit—^melyeket palánkoknak ne 
vezett volt az német—ne kévánja az fényes porta azoknak elrontá
sát, holott bizonyoson nem palánkok, hanem csak valami kertek
kel , tövissel kerítették bé azokat a helyeket, mint Debreczent s 
több azon a földön való falukat szoktak bekeríteni. Ezeket az német 
miért igírte volt az elrontásra, aa instructiokból eléggé declarál-
hatják: bizony nem hatalmas császárral való békességek megtartá
sáért, hanem inkább az öszveveszésért, látván az linczi gyűlésben, 
hogy az török nemzet ellen nem indíthatja az magyar nemzetet az 
német &. EbbÖi reménlette bizonyoson az törökkel való öszveve-
szését, tudván, hogy egymást nem hagyhatják az magyarok. Itt elÖ 
hozhatni neki az hajdúságnak Bocskai idejében való sok hasznos 
szolgálatjokat hatalmas császárnak és birodalmának. Felelünk is fe
lölök^ hogy soha az mi életünkben semmi ellenkezéseket és lator
ságokat hatalmas császár és birodalma ellen nem cselekednek ezután. 

4. Hogy Vácznak megadásával több falukat, városokat az 
béhódolásra soha ne kévánjanak, hanem elégedjenek meg azzal, a 
mely számtalan faluk, városok eddig behódolva vannak; ne kese
rítsék ennél is több lehetetlen kévánságokkal az magyar nemzetet. 
Az fényes portán mindezekről s mind a több dolgokról adassék hatal
mas császár Athnáme levele. Valaha legyen is vége immár az hosz-
szu időktől fogván való tractatusolmak. 

Mi is készek vagyunk levelet adni mindezekről, és valamely 
faluk az Sitvai-Torokhan az béhódolásra rendeltettenek, együtt az GO 
faluknak rendelt adójokkal summájok beadásával mi tőlünk is behó
dolni engedtetnek. Ezeket az vezér eleiben számlálván az condítio-
kat, bizonyoson megmondhatják, hogy ha a fényes portán ezekről 
éa az több aprólékos dolgokról hatalmas császártól Athnáméval való 
kedves válaszunk adatik, mi is az országgal együtt Váczot, mikor 
az követek innét Budára viszsza bocsáttatnak, kétség nélkül meg
adjuk. De az segítség megadása mindjárt kévántatik, azzal az ve 
zér semmit ne késsék , hanem mindjárt indítsa őket; és ha egy 
elsőben több nem lehet i s , de elöljáróban Budáról, Esztergomból, 
Pestből bocsásson bátor csak kétezer kopjást: hihessek el hatal
mas császár Jó akaratját. És utánna az egri pasát, vagy akármelyik 
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begler béget, ha többel nem lehetne i s , tízezer lovassal bocsássa 
személyünk mellé. így igírjük m i i s Vácznak megadását, külömben 
ennél nem. 

De még is iteráljuk: hogy minden úton próbálják az summa 
adásának igírelível, és ha ugyan nem efficiálhatnak semmit, úgy 
menjenek az conditiok szerént való igíretre. 

És hogy igíretünkben ne kételkedjenek, ím arról pecsétes 
levelünket is írattuk, melyet magoknál tartván, ha nem lehel egyéb 
benne , ügy adják az vezérnek—hihesse e l , hogy nem szóval akar
juk őket tartani, csak ök is az segítség adást ne késleljék, és imi-
de-amoda ne mutogassanak; mert ha Isten vasárnap az segítségnek 
elöljáró 2000 lovassá itten nem leszen, mi is kénszcrittelünk meg-
békéllení Ferdinánddal. 

Eict lc l i je T i i n y o g í C s . J ó z s e f , t aná r g)ííjtcmény<Íbcn. 

vu. t 
Bethlen Gábor saját kézzel írt levele Dóczi István és Rimay 

János portai követekhez. 
1 6 2 0 . 

Magnifice et egregie , nobis dilecti. 
Kegyelmetek levelét tegnap hozák, melyet Budáról 10 se-

ptembris írt , melyből értjükVácz felett való nagy akadályát, mely
nek ígíreti ha meglenne, bizonyoson az segítségből sem lenne fo
gyatkozás. Ezt mi jól tudtuk, hogy a miatt nagy akadálya és ve
szedelmetörténik, a mint magoknak is megmondottuk; mert annak 
a vezérnek természetit és „elatam mentem istíus jam diu experti 
fuimus." Bizonyos dolog, ha a portára haladhatna annak dísputatioja, 
ügy, hogy azonban itt is az segítség adásból meg ne fogyatkoznánk, 
felette igen hasznos volna. De mivel „ res nostra jam ín tali cardine 
versatur , ut íntra paucissimos dies generális contlíctus debebítur 
utrinque fieri, bavarus copias suas cum caesareanís conjunxit 13 
septembrís, quonira numerus ad 30 millia excrevít , expectatur etiam 
Spinola totidem numero, elsi ílle habeat hostem non contemnendum, 
qui resístit illius conatibus. Versatur nunc círca Francofurtum Spi
nola." Ezekre nézve nem lehet egyéb a dologban, hanem „qualiter-
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curaque fieri poter i t" , miénké kénszerittetünk tenni ökel; mert ha 
idegenséget avagy valami egyéb stratagemával való ratiocinálko-
dásunkat és halogatásunkat fogja conjectálni, felette igen tartunk 
attól, hogy azontól az adversa parshoz adja realiter magát, kinek 
ez ideig is felette igen faveált az vezér. Most pedig ott lévén Mo-
lard, annál inkább kell attól tartani, és ha bizonyos spest kegyel
metek nem fog adni neki jövendő megadása felöl, elbocsát benne
teket; de másfelöl úgy informálja az portá t , hogy nem hasznot , 
hanem veszedelmet szerez az kegyelmetek követsége. Mert ha az 
németnek ez jó szót és biztatást ad , hogy ö tőle semmit ne tartson, 
söt segítséget ad nekik ha kévánják, „ e o facto actum erít de Hun
gária." Hogy azért utolsó rettenetes veszedelmet országunkra aTniatt 
ne hozzunk, tetszik mi nelmnk ez: hogy ha kegyelmetek látja azt 
bizonyoson, hogy annak megadása felől semmi jövendő reménység 
nem adása miatt az egész követség corruál, és nem haszon, hanem 
veszedelem következik belőle, nem lehet egyéb benne , hanem 
condítíoval való reménséget megadása felöl bizonyoson adjon ke 
gyelmetek ilyen formán. „ A z mi az Vácz dolgát illeti: úgy vagyon, 
hogy volt s vagyon arról elégséges instructionk; de mivel hatalmas 
császárhoz bocsáttattunk és rendeltetett az mi követségünk, igazán 
mondjuk, hogy oda akartuk halasztani. De látván, hogy ö nagy
sága nekünk semmit nem hiszen, noha bizonyára hihetne és meg-
nyaghatnék az mi követségünknek igazságában, mert mi nem gyer
mekek vagyunk, és nem szóval való követségünk vagyon csak, mint 
az németeknek—kik csak tökéletlenséggel szokták az fényes portán 
lévő tanácsos vezéreknek elméjeket legeltetni — hanem dologgal 
is jöttünk. Mi igazsággal akarunk követséget viselni; nem öltözünk 
mi az német köntössébe, mint ők az miénkbe szoktak öltözni, és 
azzal csak azt akarják mutatni, hogy ők Magyarország részéről 
tartják csak az békességet ós nem német császárság részéről ." 

„Azér t az Vácz állapotját a mi illeti: ö nagysága azt bizonyo
san elhigyje, hogy haazmí igaz ratioinknak annak meg nem adha-
tása felöl semmi hely az fényes portán nem adatnék— noha szokat
lan igen, az magyar nemzetben soha ily dolog nem is tör tént— de 
hogy azzal is az mi királyunk és az nemes ország hatalmas császár 
előtt megmutassák és bizonyítsák, hogy igazán akarják a sz. bé
kességetmegtar tani , ö hatalmasságának Vácz megadásával is ked-
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veskedni akarnak ilyen conditiokkal: 1) Hogy ö hatalmassága és 
nag-yságtok az német királyai mi ellenünk ne tractáljon semmit hü-
lömben, hanem Iia békességet akar ö is hatalmas császárral tartani, 
mi azt nem bánjuk, de ágy, hogy Magyarországnak és cseh király
ságnak békét hagyjon, mivel azok szabados országok, Ötét uralni 
nem akarták, ő is ellegyen nállok nélkül j ha arra felel jóval—jd, 
és ö hatalmassága is békességet tarthat vélle. De ha mi velünk to
vább akar hadakozni, ö hatalmassága is azzal mutassa meg mi hoz
zánk való jó akaratját, hogy nem tart úgy semmi békességet vél
l ek , hanem ellensége leszen , melyben száz ezer annyi haszna le
szen bizony. Hogy pedig azt elhitethesse az vezér a magyar nem
zettel , hogy ö hatalmassága Ferdinándért az magyar és több keresz
tyén országokat s azolmak szabad akaraljok szerént való békessé
geket meg nem veti : ezzel bizonyítsa meg ö hatalmassága akaratjá
ból a vezé r , hogy mostan mindjárt az egri pasát, avagy valame
lyik begler béget, mentől töbh haddal lehet, egyenesen az mi szemé
lyünk mellé bocsássa késedelem nélkül. Az Dunán túl egyezzenek 
meg én véllem az török hadak. Melyei semmit ne késsék az vezér , 
ha mit akar , hanem mindjárt parancsoljon az hadaknak és szállítsa 
csak Esztergomhoz Őket, ne Kanisához—egyezhessünk meg hamar 
Véllek. Isten egésségeraet adván, ez jövő szeredán én az Dunán 
általmegyek és egyenesen Bécs alá megyek. Kévántatik, hogy ök is 
jöjjenek el mindjárt: oly földre viszem én őke t , a hol elég hasz
nok , nycrességek, rabok lehet ." 

2. „Hogy az hajdúság lakóhelyeit, melyeket paMnkoknak ne-
veztenek—kik nem azok, hanem csak ker tek— ne kévánják elron
tani; mi annál az hajdúsággal együtt ö hatalmasságának többet szol
gálunk, és felelünk felölök, hogy ezután a mi királyságunkban az 
török birodalomban semmi latorságot nem tesznek. 

3. „Hogy az mely faluk, városok eddig "behódolva vannak, 
többet immár ne kévánjanak, elégedjenek meg azzal, ne keserítsék 
ennél is inkább meg az magyar nemzetet—várókat is jószágokat is 
kévánják, melyre soha nem mennek, és több falut, várost annál be
hódolni nem engednek; de azokat innét is beszolgáltatják mind, va
lami eddig behódolva vagyon, csak saczokat ök is feljebb ne verjék, 
az mint arról az végzés nyilván vagyon. 
-̂  4. „Hogy Vácznak megadásával több faluk, városok bóhódo-

lását ne kévánják."' Ezek az derék kévánságok. Lesznek talán több 
aprólékosok i s , melyeket könnyen elvégezhetni—azt reméljük ógy-
mind. Ennyiben kegyelmetek kénszerittetík declárálni magát az 
vezérnek, ha semmiképpen egyéb az dologban nem lehet. És ha az 
vezér azt feleli ezekre, hogy ö mindezekre a választ a portáról 
meghozatja: addig vagy legyen várakozásban kegyelmetek, avagy 
ha az válasz a portáról megjö, az várat adjuk kézhez , etc. H á m i 
ilyen objectioja leszen történetből, kegyelmetek categorice meg
mondja: hogy valameddig magatok személyében alá nem mehettek 
és viszsza Budára nem jÖtök, addig semmiképpen megadása nem 
leszen; mert az magyar nemzet nagy kétségben esett hatalmas csá
szár jóakaratjában, mivel ily rigide láttatott minden eddig az ma
gyar nemzethez az fényes porta magát viselni, sőt majd inkább ve 
hettük eszünkben az némethez való kedvezést etc. 

Igazán mondják mind: hogy félnek attól igen, hogy az Vácz 
megadása után többről többet kezdene az fényes porta kévánni, és 
ha nem kedveskedhetnénk, az németnek fogná pártját ellenünk. 

Hanem ö nagysága az vezér az segítséget bocsássa el mind
járt, és azt ne Kanisa felé, hanem egyenesen az mi személyünk 
mellé; ne másfél ezerét pedig, hanem ha lehet tíz vagy tízenkét e -
zeret, de elsőben mostan bátor csak hat ezer kopjást: azokat a vé 
gekből is kiteljesítheti, és a többit Boznából s a több szancsaksá-
gokból utánnok küldheti. Ez meglévén, kegyelmeteket mindjárt bo
csássa alá, és bizonyoson megadása megleszen,ha egyéb nem le 
het benne , akkor, mikor Isten kegyelmeteket Budára viszsza hozza. 

Ezeket most hertelen igen raplim, pro informatione akarók ír
ni. És mi leszen az resolutio, minket tudósítson kegyelmetek. Be-
nevaleant. Dátum Tirnaviae, die 17-a septembris 1620 . 

Gábriel mpr. 

Annakokáért kérem Ö nagyságát, én tőlem ilyen illetlen dol
got ne kévánjon, ne ejtsen magamat is veszedelembe; hanem ha 
ugyan az fényes porta kévánsága és Vácz nélkül semmi dolog v é g 
ben nem mehet: ő nagysága várakozzék csendesen, és én az nagy 
urakkal, fönépekuek öregivei közlöm a dolgot; meglátom mire men-
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iielt, és értésére adom. De nekem tetszenék ez: hogy ö nagysága 
eniiek az kévánságnak hagyna békét , mert az magyar nemzet or
szágát vére hullásával szerezte, és bizony könnyen másnak nem ad
ja. Hanem inkább lenne igaz jó akarónk az v e z é r , az némettel ne 
tractálna, az fényes portán commendálná dolgunkat; melyet ha 
megcselekedik, ígérem arra magamat, hogy országul tíz ezer fo
rintot adunk neki, melyért én magara leszek kezes , hogy mindjárt 
megadjuk, mihelyt az fényes portán kedves válaszunk leszen oda 
bocsátandó követeink által való kévánSágunkra. Ez volt az posoni 
ígéret ; de több,—Istennel bizonyltom— tíz ezernél nem volt. 

Az urak és főnépek közzül noha én még Posonban sokat dis-
curáltam az Vácz állapotjáról, és valóban törtük elménket azon: me
lyiket kellene választanunk az két gonosz között. De azt találtuk 
uno o ro , hogy az törököt irritálnunk akármikor sem j ó , de főkép
pen mostan minden úton kedvét szükség keresnünk. Annak ratioit 
sok volna rccenseálni , kegyelmetek jól érti ós tudja. De azért én 
még sem ígírtem soha. Hanem sok soUicitálásira azt adtam válaszul: 
hogy mind ö maga az vezér s mind az fényes porta tartsa igazság
gal meg az magyarnemzettel való frigyet, az németnek ne faveál-
janak; mely ha tökéletesen megleszen, én is minden úton azon le
szek és abban fáradok, miképpen Váczot azután az országtól meg
szerezhessem. De bizony az oly könnyen nem lehet, a mint ök gon
dolják. Hanem ha meg lehet is viszsza szerzése, de külömben nem 
ítélem meglehetősét, hanem hogy ha császár is az palánkok leron
tását, sok hódoltatást és egyéb illetlen kévánságokat is leteszen. 
De hogy én categorice Ígírtem volna , soha bizony nem ígirtem. 
Sőt egy haraggal írott levelemben az vezérnek megírtam vala Kas
sáról: (mert akkor is így fogta vala reám, hogy Oszmán bég által 
megígírtem) hogy én reám ne fogjon oly dolgot, melyben sem 
hírem , sem tanácsom. Én fejedelem vagyok, és az hazugságnak tá
vol kell töIem lenni. Ha Oszmán bég mondta i s , nem én szómat 
szóita s nem egyedül volt házamban, hanem Mehemeth agával. 
Valamit akkor mondtam, mind most is azt mondom: hogy azon le
szek, hogy az ország azzal hatalmas császárnak kedveskedjék. De 
az megmondott módok szerént nem is reményiem, hogy hatalmas 
császárral az ország ellenkezzék, hanem illendő dologban kedves
kedni reménlem őket inkább. Mert ha ellenségeskedni venném ö-

het eszemben, soha köztök sem maradnék, holott e n n e m akarok 
oly országban lakni, ki ö hatalmasságának ellensége volna , etc. 
Diserte megírtam, hogy magamtól én nem hogy Váczot , de egy 
talpalni földet sem adhatnék ország h í re , akaratja nélkül, ha szin
tén koronás királya volnék is az országnak; holott minden királyo
kat többi között erössen megesketnek azon , hogy az ország határit 
élnem idegeníti, hanem inkább terjeszteni igyekezik. Azt az leve
lemet kérjétek olö uram az vezértől, és meglátjátok, mit írattam én 
neki Kassáról, melyet Mehemeth aga vitt meg neki. 

Nem kellenék hát én reám—nekem nagy gyalázatomra—ily dol
got fogni, melyben semmi nincsen; mert ha tisztességemhez férne, 
és más állapot volna, bizony halálos bajt vínék vélle. Nem viseltem 
én soha két orczát. Ezeket azért írám ily hoszszu ser iessel , hogy 
értse fundamentumából az dolgot, és akármit fogjanak is reánk, sem
mit abban el ne higyjenek, mert Isten látja—semmi benne nincsen. Ha 
pedig oly igen hányja fel az ígíreteket, doceálja, és maradjunk mi 
inpudore. "i .-i'̂ i^yv - Í^ 'lov. ^ •• /•':• •:' 

Rövid szóval akarván azért hoszszu discursussal való írásomat 
resummální: kegyelmetek megérti az includált Memóriáiéból avagy 
Informatiokból, melyet—hogy ha jónak ítél kegyelmetek—kövesse 
benigne postulamus; ha pedig kegyelmetek annál jobbat talál vala
mit, hogy azt kövesse , én igen akarom és kévánom. Miben állat
hatja meg a dolgot ottV Mint extricálhatják magokat? Mint ígíri az 
segítséget verbis aut factis? Engemet kegyelmetek informáljon bi
zonyoson mindenelCröl. Az vezérnek írattam, melynek párját inclu-
dáltam, abból megérti. Az török Deákot is Budáig beküldtem, de 
Dália nélkül nem lehetek én is. Ott benn három tolmácsunk is va
gyon: Zülíikár, Báli csau/, és a kit Beszterczérölhaza bocsátánk. 

Az vezér levelét még nem hozták, de holnap reménlem az 
törökök meghozzák, mert Üjvárban érkezett volt két török, talán 
azok fogják hozni. 

P. scripta. Az levelét kegyelmeteknek mikor intitulállatni ki 
akarnók adni, szintén akkor érkezek hoszszu írása kegyelmeteknek 
hozzánk. Melyet számnélkül való sok szorgalmatosságink között , 
igen diligenter nem egyszer , hanem kétszer megolvasván, az v e 
zérnek megátalkodott ratio nélkül való discursussát értvén, juta mind
járt eszünkben, hogy az derék levelünkben is arról teltünk mentiot. 
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és attól féltettük kegyelmeteket, kin bizony sokat búsulunk. De 
leginkább az nagy szemtelen hazugságokon nem győzünk eleget 
csudáUíOznl, a holott azt fogják reánk: hogy ezelőtt két esztendő
vel igirtem Váczot nekik, Nógrádot is mostan-é vagy mikor ígír-
tem. Mely mcrö calumnia; mert az úr Isten lelkemet ne idvezilse, 
ha soha ígírtem, sőt csak gondoltam is rőla—holott én Erdélyből 
az budai vezérnek életemben sem írtam, sem izentem, nem hogy 
tractáltam volna. Soha nem is hallottam Vácz felöl való kévánságo-
katkülömben, hanem az Gratianus írásiból, mikor Ferdinóndusnak, 
Palatínusnak, Dóczinak s több német uraknak tavalyi nyárban per-
svádeálja vala Vácz megadását, és azzal mind palánkokat, hódoló
sokat s talán Jenőt is impetrálhatnák a töröktől, melyben ö örömest 
fáradna és interponálná magát. Nógrád felől pedig soha ennél ktl-
lömben emlékezetet sem hallottam—él az mindenható Isten. Váczot 
igaz hogy Posonban kezdé az vezér urgeálni, kévánván, hogy én 
megadjam. Melyre ily választ adtam. Formalia verba: „Mint gondol
kodik Magyarország állapotjáról az vezér , nem tudom, és hogy 
én tőlem kéreti Váczot , igen csudálom; mert Magyarország nem 
olyan mint Erdély, nem parancsolhat ennek hatalmas császár és az 
vezérek , mert nem vennék soha fel is. Én sem királya nem vagyok 
az országnak, sem még az embereket nem ismerem benne, gyűlé
sekben nem voltam; hanem ha mostan az vezér avagy császár kéván-
ságát proponálnám az státusoknak, azontúl oly nagy kétségben ej
teném magamat, hogy soha senki el nem hinné felőlem, hogy az 
egész országot török kezében nem akarom ejteni, és soha semmi 
bitelem elöltök nem lehetne, s igen méltán is cselekednék pedig." 

Kinek követi mostan is Posonban vannak, soUicitálják az bé
kességet—örömest megbékéllik velünk Ferdinánd—és mi is kénysze
ríttetünk az békességet Ferdinándtól elvenni, hogy ha ilyen kemény 
magaviselését látjuk az fényes portának, s látjuk, hogy semmiben 
kedvezni nem akarnak, és segítséget is adni csak halogatják; mely 
ha végben megyén , azután bizony Vácz nem leszen; és megpróbál
hatja az v e z é r , hogy ha az német ad-é nekik várat. Küldtünk há
rom ezer forintot bé , melynek 100 mostan adják az fő tihajának, 
az 300 Musztafa eífendinek, az kétszázat oszszák azoknak, 
kiknek akarják. Az tihajánafc igírt summának mostan hátra maradott 
100 forintját is és az másiknak 200 forintját hogy megadjuk, 
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mihelyt az vezér tökéletes jó akaratját megmutatja, világosan raeg-
ígírhetik. 

Az 2000 forintját pedig az summának, hogy ha az vezér az 
summát elvenné és az tőlünk való kévánságokat arról az részről 
elhagyná, az segítséget pedig megadná késedelem nélkül, és az 
8000 forintját is 8 nap alatt béküldjük. 

Ha pedig az igíret semmit nem használ, hanem Vácznak ígí-
retínek kelletik meg lenni: in tali casu az summával való kedveske
désnek, az mi opinionk szerént nem szükség lenni; mert mi az tíz 
ezer forintot azért ígírtük vol t , hogy minden igaz jó akarattal, se
gítséggel legyen az országhoz az német ellen, és a portán promove-
álja az mi kévánságinkat Vácz felöl is etc. 

Mindazáltal ha egyéb nem lehet benne, és arán(y)zák, hogy va
lóban miénké tehetik, az segítséget mindjárt megindítja, ne gon
doljanak vélle—adják oda ezt az kétezer forintot. 

Es Vácz is meglévén, így, Iiiszem semmi nem marad hátra a 
dologban, holott az ö szavai az portán helyen maradnak—Vácz 
megleszen. Melyben ha mégis kételkednék, megmondhatják: hi
szem ha levelet róla nem küldött volna i s , de ha mi megmondjuk, 
meghihetné ő nagysága, mert mi immár itt ben vagyunk, és bátor ne 
menyjünk addig ki Budáról viszsza jöttünkben, valamíg meg nem 
üresilik és kézben nem adják. Mi nállunknál drágább dolgot hova 
kévánhatna ő nagysága? 

Vácz is megleszen, ajándékkal is kedveskedünk, mint az 
múlt télben is két ezer forintot, most is két ezer foJintot, egy gyé
mánt gyürüt a minap , mely ezer forint volt—és ez mostani béprae-
seulált ajándékok—de ki tölthetné bé őket? Ezekre ö kegyelmek 
így viselhetnek gondot. És ezeket ott Budán, főképpen az segítsé
get megindítván : magok Isten hírével megindulhatnak, bátorsággal 
traclálhatnak az conditiok szerént , az mi részünkről semmi hiba 
nem lészen, mindeneket elfectaálunk Isten segítségéből; mert az u-
rakkal és fö-fő emberekkel erről régen és mostan is a kik jelen van
nak, így concludáltunk. Az nagy szükségtől kénszeritletvén, jobb
nak ítéltük labunkbeli kapczától megválni, hogysem mint életünk
től és országunknak utolsó veszedelemre való jutásatok 

De ha Isten beviszi őket, igen cautusok legyenek és vigyáz
zanak az Athnáme megírására, hogy azokat a conditiokat írják be-
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l é , melyeket végezni fognak, ne más hiábanvaló dolgokat, me
lyekbenhírek sem volna.Datum Tirnaviae, díe 18-a septembris 1620. 

[. Gábriel mpr. 
Erede t i j e T i i n y ö g i C s - J ó z s e f gyííjt .-ben 

Bethlen Gábor levele Döczi István és Balassi Ferencz 
portai követekhez. .:-.. ;,i 

f-' 1620. ^ ' 

Gábriel, Dei gratia electus Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, 
Sciavoniae etc. Rex , Transilvaniae Princeps, ac Siculorum Co-

mes etc. 

Magniilce et egregie , fideles nobis dilecti. Salutem et gratiam 
nostram. 

Akarnók, ha kegyelmeteket örvendetes hírekkel vigasztalhat-
nók ott ben való búsulásiban; de a mit az üdő hozott magával, azt 
írhatjuk. Az budai pasa , kegyelmetek elmenetele után Házit tíz na
pig tartóztatván : azután sok szép hizelkedő szókkal írott levelével 
cxpediálta hozzánk, az segitség adás felöl halasztott a fővezértől 
való válaszra. Ezalatt Komáromban lévő német ellen való vigyázás-
ra rendelt 1200 praesidiumunkból, 150 Szőny nevű faluban rendel
tek volt vigyázásért , kikre kalauz Ihraim aga az pasa akaratjából 
vízen, szárazon reá menvén, levagdalták szegényeket, a mint er
ről kegyelmeteknek ezelőtt írtunk bőségesen. Azután nem is gon
dolkodván, ilyen nagy dolgot hogy az frigy ellen az pasa meg mer
ne próbálni, kivátképpen az országnak ily fő követsége lévén ex-
pediáltatva, kik által renoválni és erősíteni kévánnók császárral 
való frigyet. 

Az másik hétfőn, mely 2 novembris, igen véletlenül az vezér 
nagyhertclen Vácz alá szállott—öt vágyhat ezerén; kedden lÖtetni 
kezdette, és azon napon az áruló kapitány megígírvén, szerdán ki
ment, kiköltözött belőle mindenestől; csütörtökön az vezér is visz-
szament, praesidiumot hagyván benne. Itt ez aránt az panasz ket
tő. Első, az váczi kapitány ellen igen méltán panaszolkodhatunk 
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csak kegyelmetek előtt is. Mert vagy igen vigyázatlan volt, ha hí
re nem volt ilyen készület felöl álgyuk megindittásában, avagy cor-
rumpáltatott adománnyal; mert sem nekem, sem ország kapitányá
nak , sem senkinek soha ö csak egy üjnyi levelet sem küldött, sem 
izent, hanem az nógrádi kapitány izente és írta meg; ki oly híven 
és serényen viselt gondot, hogy a török hétfőn szállván Vácz a l á , 
kedden délután egy órakor az hír ide hozzánk Posonba érkezett. 
Ugyan kedden 50 gyalogot az egész török had ellen beküldött, bé
kével bementenek. Mi is azon órában az generálist megindítván, úgy 
ment, hogy szeredán Nógrádnál volt két ezered magával, de csü
törtökén könnyen telhettcnek volna öt ezerén, és így szégyenvallva 
kellett volna alóla elmenni. De megítélheti kegyelmetek, ha nem 
nagy ápultatás és nem örökké való szégyenvallások az árulóknak: 
hétfőn menni alája az ellenségnek, kedden megígfrték, szeredán 
kimentenek belőle—kiért ország törvénye szerént is fog lakolni in 
exemplum caeterorum ofíicialium. 

Az vezérnek pedig miért kellett ez hallatlan szörnyű gyaláza
tot az magyar nemzeten ejteni, meg nem tudom gondolni; holott 
az ország császárral való békessége, frigye ellen semmit nem vé 
tett, sőt azt mind azolta, hogy végben ment az békesség, mely 
szentül igyekezte Örzeni, azt kegyelmetek bőségesen elő recense-
álhatja tempore expostulationis az vezér elÖtt, söt az egész diván, 
murti és mindenek előtt, a hol kévántatik, Söl az némettel való ösz-
veveszésre is az országnak legnagyobb oka az , mivel az linczi 
gyűlésben nem vonhatta az megholt császár az országot az ö aka
ratjára, azért kénszerittetett az békességet Naszup pasa idejében 
renoválni-—mert még akkor elkezdették volna a hadakozást császár
ral—és hogy nem akarták megszegni a frigyet, azért igyekezett az 
országot az német sokképpen rontani , pusztítani, s az törökkel oly 
conditiok szerént tractálni, melyből az országnak szabadsága és 
veszedelme következzék, s kényszeríttessék akaratja ellen is az né
met akaratjának engedni, az török ellen valö indulatban—a mint ezt 
kegyelmetek jól tudhatja. Mostan pedig mely tiszta szívvel akarta 
az ország ö hatalmasságával való frigyet megerősiteni, állandó
vátenni , Vácznak megadásával sub certis condítionibus kedvesked
ni , kegyelmetek igen jól tudja. ErrÖl az vezérnek minemű expo-
stulatoria levelet kellett írnom, az párját iucludálván, világosan 
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me^éHeíidÖk—melyből, ügy tetszik, elegendő informaliol vehet ma
goknak, és panaszolkodíí propositiokat csinálhat kegyelmetek—azon-
ból szép materiát vehet : miképpen kellessék azon kévánságokra 
kedves választ soUicilálni, mely postulatnmokkal kegyelmetek be
ment, és minémü ratiokkal stabiliálhatja az prostulatumoknak igen 
igaz voltát. És ba Vácznak elvétele így történt s kezeknél békessé
gesen való maradását kévánják, és az magyar nemzetet mostani 
megkeseredett , felbúsnlt állapotjában megcsendesíteni akarják, s 
császárnak méltóságos hütit az széles világon gyalázatban nem a-
karják keverni: csak ez egyetlen egy útja vagyon, bogy az kéván
ságokra kedves választ adjanak: Alhnáme levelet olyat írasson az ve
z é r , kiben akadályt ne találhassanak, mely miatt kénszerittesse-
nek extremumokra lépni. Mert ba kegyelmeteket sem bocsátják 
kedvesen viszsza , még is tovább késlelik—itt kün is a gyalázat e-
gyütt az kárvallással az országon megesvén—igazságot írunk uram, 
hogy bizony mást gondolnak az státusok akaratom ellen is, sÖt most 
is csak az Isten tudja, mely nehezen tartóztathatom őket sok per-
svádcálásimmal kegyelmetekre való csendes várakozásra. Va
lóban inclinatusok mostan Ferdináddal való békéilésre. És noha ha
talmas erejében török császár, de ha ezek az országok öszve bé-
kéllenek, császárt fogják pro capite agnoscálni, minden kész hada
kat ellenek forditják,mely—tudja az úr Isten—ad minus csak itt Cseh
országban és az Rbénus mellett Spinolával s Magyarországban va
gyon 140 ezer mind fizetett had, de 150 ezer is vagyon. Az len
gyel király és respublica az egész keresztyén fejedelmeket futják, 
obtesEálják az öszve békéilésre, mely bizony meg fog lenni, ha ke
gyelmeteket kedvesen nem expediálják. És én tudom, hogy akadályt 
szereznek az lengyel ellen való menetelben ennyi erős hadak. Nagy 
motivais az lengyel állapotja. Minden ország félti abból maga ve
szedelmének következését. Nagy conjunctio is vagyon köztök: mert 
Ferdinánd egy lengyel királynéval, spanyolnéval, florentinusnéval, 
galliai király felesége hispanus leánya, az pápa az papi fejedelmek
kel etc. De mindezeknél nagyobb az igaz ügy, melyet áz úr Isten 
szokott örzeni, promoveálni. Semmi okot nem adott Magyarország 
hatalmas császárral való frigyének felbontására. Hova teszi az fé
nyes porta hatalmas császárnak butit, melyet az nagy Isten nevére 
lett az frigynek igazán való megtartása felöl? Hova leszen méltó-
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ságos hitele, mely ez ideig minden keresztyén országokban tün
döklött? Kittének bütinek—mint lészen ezután? Mely ország hiszen 
neki? Kiköt frigyet véüe? Holott példa és világos tüköré lészen 
Magyarország ez világnak, és tanulhat róla, mint kellessék ezután 
az portának hinni. 

Mindezeket azért hozom bé írásomban, hogy kegyelmeteknek 
in mentem revocálja: minémü panasz tételekkel élhet és kévánbat 
igen méltán,méltó s igaz postulatuminkra kedves választ. S ba egyéb 
nem lehet, protestálhat i s , hogy ha mi következik,nem az ország, 
hanem ök lesznek mindennek authori s okai. De ha ellenségekké 
nem akarják az egész Európát tenni , s az lengyel ellen való igye
kezetben bátorságosan kévánnak elömenni, szükség, hogy az főve
zérnek írott levelünkben inserált ratiokat igen megconsiderálják, és 
az magyar nemzetet complacálják. Én azt reménlem, hogy talám 
így immár könnyebben lépnek az palánkok meghagyására, faluk 
béhódolásoknak megengedésére, mivel Vácz kezekben vagyon—• 
eddig ha a miatt akadályoskodtak—de azért azt ba meggondolják, 
mely hütetlenül vötték e l , azzal megszegvén az frigyet, mely mi
att örök gyalázatban forog nevek, és ennyi országokat ellenségekké 
csinálnak. ' "" " '. .-NJ^ > 

Kévánlalik azért, hogy kegyelmetek fölötte nagy szorgalma
tossággal igyekezzék követségének minden punctjait eííectuálni, 
kedves resoluliot impetrálni, állandó békességet szerezni, fogyat
kozás nélkül való Athnámét az országnak hozni—ha immár Vácznak 
oda kelletik lenni. De ha semmire jó választ nem adnak, azt is ke
gyelmetek hogy igen idején értésünkre adja, kegyelmesen kévánjuk. 

Bene valeant. Dátum in civitate nostra libera posoniensi, die 
12-a novembris. Anno Domini MDCXX. 

Gábriel m. p. 

iiU ir%Á^.^tíiM}í^^S/i 
J o a n n e s K r a u g , 

Secr. 

Post scrípta. *) Ide való állapotunkról írhatjuk kegyelmeleknek: 
Istennek hála az egy Vácz kiül , még békével vagyunk. Az cseh 
hadak az ö módjok szerént hol e lő , hol hátra, hol oldalt szállnak 

*) Ez külön papírra van írva, — sajátkezüleg — Bethlen Gábor állal. A 
levél eddigi folyama Secr- Kraus írása. 
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egymásttíl, és keményen meglövödözik egymást , s elállanak egy-
másttíl, hol 2 mélyföldön s hol csak egy muskáta lövésnyire vannak. 
Én nem tudom mikor leszen vége az Ö hadakozásoknak. Nagy had 
mind a két rész—bizonyoson vagyon 60 ezer. Eddig az csaták Is
tennek hála mind az mieinknek szolgáltak: az bavariai berezegnek az 
fö generalissát elfogták, az mi magyarink sok fö rabokat fognak. 

Az mely levelet az fővezérnek irtunk, annak párját kegyel
meteknek includáltuk; megolvasván diligenter, ba aránzaná, hogy 
igen kemény írás és azzal nem használna, hanem ártana, így ha 
bé nem adja is kegyelmelek, álljon maga akaratján; hanem hogy 
levél nélkül eleiben ne menjen, ím Credentionalist írattunk mind az 
fővezérnek s mind a többinek, melyeket kegyelmetek beadhat 

Minket tudósítson kegyelmetek minden állapotokrdl gyakorta, 
mert nehéz igen , hogy egy levelet sem veszünk, és semmit nem 
ballhatunk kegyelmetek felöl. 

Eredeti je T u n y o g i Us . J á z s e f , t anár gyfíjtemtioyébeD. 

IX. 

Bethlen Gábor levele '^) Döczi István és Balassi Ferencz 
portai követekhez. 

1620 . 

Magnifice et generose, nobis dilecli. 
Immár szintén elfáradtunk kegyelmetek felöl való gondolatink

ban , nem győzvén eleget csudálkozni nagy búsulással azon, hogy 
Budáröl avagy Tolnáról való elindulásoktól fogva nekünk sem írt, 
sem ízent. Semmi bírt kegyelmetek felöl nem hallhatván, semmit 
az oda való állapotokban nem tudunk, nem értünk. Mely supina 
negligentia az országra való gondviselésünket mely igen remorálja 
és meggátolja, arról nem is írunk. Ha éltek uram valahol, eddig 
nem Constanczinápolyhól, de az tengeren tul való tartományokból 
is írnotok és tudósítanotok kellett volna minket minden dolgokról; 
hogy ahoz képest mi is itt minden állapotot tudhatnánk jobb móddal 

«) Saját kezével írva. JÍ.JD.. 

m? ^** 

i 

alkalmaztatni; mi immár egynéhány leYélet frlúnk és bizonyos 
postáinkat is küldtük kegyelmetekhez, de semmi válaszunk onnét 
eddig nem jött. Ama Demjén Ferenczel megölték ó , hová lőtt? 
nem tudom. \ 

Ide való állapotunkról ez előtt 12 vagy 13 novembris bőségesen 
írtunk— az budai vezér Váczczal mint hánék megírtuk; mely cseleke-
detivel ezt az országot igen exacerbálván, teljességgel abalienálta 
hatalmas császárhoz való jó akarattól •—többitvén naponként az or
szágnak injnriáját—mivel az bányavárosokig egész Hónt, Nógrád, 
Bars vármegyéket kénszeriti az béhódolásra, az régi módok szerént 
rettenetes fenyegető levelekkel, rablásokkal rémitvén az szegénysé
get; melyet azért sem az vármegyék, sem az végbeliek végben vinni 
eddig nem engedtenek, s ezután annál inkább nem fogják megengedni. 

Ezt az nagy idegenséget öregbité mostan Prágánál confoede-
ratusinkon esett szerencsétlenség is; melyet hogy historice kegyel
metek értsen, nem akarjuk eltitkolni, hanem secundum rei verita-
tem ím megírjuk. Eleitől fogva hallottuk az bavariai, saxoníai her-
czegeknek, Spinolának haddal megindulásokra való szándékokat. 
Melyet értvén é n , szám nélkül való levelekot írattam mind király
nak Anhaltínusnak, intvén, kérvén, sőt obtestálván őket: ne vár
nák azokat az hadakat magokra, hanem menne reá líuquoira An-
haltinus addig, a migconjungálná magát az bavarussal. És hogy elég-
ségesb lehessen arra, magyar hadakkal szüntelen többitettem ég 
erősítettem az hadát, ügy, hogy regestomban megmustrált, váloga
tott jó had hat ezer lovas magyar volt vélle—kik úgy elfárasztották 
az ellenséget az mindennapi csatákkal: rnjtok kapdosván szüntelen, 
táborokat éjen felültették, fenállatták, élését elfogták mindenfelől, 
magokat fogyatták annyira, hogy az mint maga comes a Turn nekem 
beszélte bizonyoson, csak a kikre számot tartatott Anhaltimis, az 
ellenségből az magyarok egyszer is másszor is Idket elfogtak, l e 
vágtak, nyolczadfél ezerét sokkal excedált. 

De a soií tanácskozás, cunctalio miatt ők soha nem invadálák 
Buquoit, azzal mentvén mindenkor magát Anhaltinus, hogy az 
sánczból ki nem veheti &. Elérkezvén havarus, azontól megindulá-
nak kelten Buquojjai, és nem az mieink sánczára jövének, hanem 
recte Znaim megszállására; melyet Anhallinus eszébe vévén , ki-
vakarodék a sánczból, és Znaimnak az ellenségnél elöbh való occu-

2 2 
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palására kénszeritteték sietni; melyet hogy az ellenség nem obtineál-
liata, ahsque iilla cunctatione et mora az prágai utat vévé eleiben 
és egyenesen Prágára Itezde sietni. Anhaltinxis is kénszeritteték 
Znaimnál bésánczoU táborát felvenni és az ellenséggel mellékesen 
já rn i , szállani mindenütt, hogy Prágát elöbh ne érhesse; de sokul 
meg nem akart vínia. Az ellenség látván, hogy Prágát nem aggre-
diálhatja, melyhez neki legnagyobb reménsége volt-—az mint azután 
megmutatták az prágai városbeli árulék fogok fejérét—Filzna mellé 

szállott. 
lm ezek is mint egy egeres tánczot járának, utánna menvén, 

hol három, hol két mélyföldön szállottak, noha az ellenség immár ak
kor is számmal superálta az mieinket; de az magyarok serénysé-
geklöl félvén, mezőn való conflictust nem akart adni az mieinknek, 

lm ezeknek pedig egynéhányszor optiraa occasio affulsit, hogy 
az ellenséget minden bizonnyal invadálhatták és derekasan dissi-
pálhatták volna. Be az ür Isten elvévén eszeket , ama nagy ökör 
Holaknak tarditassa, cnnctatioja és végre árultatása soha nem bo
csátotta őket az jtí occasioval valö élésre, és közel három egész 
hétig Pilzna körül hevervén mind a két tábor: azomban az spiri-
tnales Electorok és Herbipolensisnek igen szép tízezer emberek el
érkezvén segítségekre az ellenségnek, semmit nem késtenek, ha
nem egyenesen az mieinknek táborára jöttének, az orrok eleiben 
szál lot t—sánczot vetvén ellenek'—• kÜövődözte őket ésRakovnicz 
nevű városhoz szállottak az mieink amazok előtt. Ott is reá jővén 
az e l lenség, két egész nap vítta az tábort az miéinkro. Végre 
nem állhatván tovább az mieink, Rakovnicz nevű városkához szál-
lottanak, és 6 és 7 novembris harczolván vél lek , szombaton estve 
megindultának s az csillag-kert mellé szállottanak. Itt kell immár 
observálni azoknak az két generálisnak, Ankaltinusnak és Holak
nak rettenetes bolondságokat, supina negligentiájokat, söt az egész 
hadban levő tisztviselőknek s magának is az ifiu királynak nagy vak
merő esztelenségbÖl szármozott negligentiájokat: hogy látták az 
ellenség ellen való magok imparitatem és elégtelen voltokat; tudták 
azt i s , az én hadam, úgymint ötezer lovasom útban vannak , kik
kel cancellariust bocsátottam va la—ér tvén , hogy úgy kezdettenek 
periclitálni, fluctuálni, absque mora expediáltam vala jó ötezer lo
vast seg í t ségekre— kiket noha Pilzna felé indítottak volt az cseh 

commíssaríusok, és közel két napot jártatlak hiúban véllek : mindaz
által m é g i s úgy s iet tenek, hogy hétfőn bizonyoson 8 órakor az 
prágai kapuk elölt állott meg szép rendelt seregekkel cancellarius 
az ó város előtt 

Ezt így értvén mind király és az tanácsi , még sem szállotta
nak hó Prágába az ellenség előtt, hanem nagy bolondul magokra 
várták. Es elérkezvén 8 novembris az e l lenség, oly szoros hely
ben voltának, hogy fele sem tért el az hadnak rajta; söt az magyar 
seregeknek ordinanciát sem adtának , hanem egy rakásban a ki mint 
állhatott, úgy állottanak veszteg—azok közzül senki nem vitt, mert 
nem víhatott , nem lévén helyek; mert a minemű szoros igen árkos 
mezőcske ott volt , azt mind bérakta az csehek seregeivel Holak, 
de nem tértének azok is el rajta. És így az ellenséggel vasárnapon 
délután két s három óra közben szemben állván, megvíttanak, és 
noha oly kevesen voltának—helyek sem lévén az viadalhoz—mind
azáltal az mely seregek az ellenségre mentenek, úgymint az morvái 
haddal Stumful, gr t í fSI ik , Anhaltinus fia, gróf Turn fia: ezek az 
kapitánok vitézül reá menvén, rettenetes harczot töltenek, melyet 
az ellenség meg nem állhatván, megfordult elöttök annyira , hogy 
két egész regiment gyalogban igen kevés maradt meg, mind levág
ták. Az lovasban is futott több 3 0 0 0 , annyira, hogy az bavariai 
herczeg elfutott és hadának is nagy része , de az cseh seregek és 
főképpen az niderlandok — az árulók semmit nemví t tanak , hanem 
az sánczfákat és zászlókat tövei forgatván fe l , hálót adtának; és így 
az ellenség szívet vévén , az morvái hadra s az két ifin úrfi hadaira 
felesedvén, azok sem állhattak meg, hanem kénszerittettenek hátat 
adni. És így az had megveretett. De ha Prágában bészállottanafc 
volna, semmi nyavalyája nem volna, most is az egész had épen 
volna, és mindenfelől való segilség elérkezhetett volna: az én 
ötezer lovasom hétfőn 8 órakor az kapu előtt volt, az sléziai 3 0 0 0 
gyalog, 1000 lovas útban volt; Morvának ujabban fogadott 1 1 0 0 
Sy l̂og^JQi 100 lovassá útban volt, de bé nem mentenek, maga jól 
tudták az városnak rebelliora való szándéivát, és a mint í rám, az 
ón hadamnak is érkezését , az ellenségnek sok vo l t á t—még sem 
mentenek b é , noha abban az órában is bemehetett volna , mikor az 
ellenség megmutatta magát nekik, de poena peccati volt rajtok. 

Az harcz meglévén, az magyar hadak örömest bementenek 
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volna Prágába, és a miten tudlak volna szolgáltak volna; de bé 
nem bocsátoltálí, söt meg lövődözték igen őket elébbi jámbor szol-
gálatjokra; az városban ha kik találtak lenni , azokat ölték, vágták, 
fosztották. Melyet látván az magyarok, öszveverték magokat, és 
az szőlőhegyeken nagy kárral az város mellett mentenek fel: Prá
gán feljül költöztenek által az Multván, lovok az város és szölök 
között sok maradott e l , de magokban 300 nem vesze t t , mind haza 
jöttének Istennek bála. Az király látván az városnak tumultuálását 
ég ellene való pártolkodását, nem mert köztök maradni, hanem 
feleségét, gyermekit felrakván, az koronával együtt hétfőn 9 órakor 
ment ki Prágából , és Broszlóban ment békével 2 0 0 0 fegyveres
sel együtt. 

Az város azontól Iractatusba indult az ellenséggel és sok asse-
cnratoriák alatt recipiálták őket ; de nem sokat használtak az árulok 
azzal, mert mostan 2fi százezer forintot kérnek rajtok. 

Buquoi az pénteki barczon megsebesedett az czombján; és az 
virgáján pudendae partis menvén által az muszkéta golyóbis, az 
múlt héten megholt abban az sebben. Rettenetes vérontás volt. Tíz 
nap minden napokon continuállatott az harcz. 

Csehországban Pilznát, Pardoviczot és sok több várakot, vá
rosokat keményen tártnak az ellenség ellen király hűsége alatt. 

Slésia, Morva épen vagyon hűsége alat t , és újabban conscri-
bálják az hadakat; maga is szép hadat conscribál, vagyon is im
már Broszlóban 12 ezer embere , murvaiaknak 3000 gyalogjok s 
1100 lovas fegyveressek, ezer kopjás lovas magyarjok vagyon 
magok fizetésén. Az jagendorfiMarchioval is vagyon Lusatiában tíz 
ezer fizetett ember, kikkel az Saxo ellen ótalmazza azt az provin
ciát; Budisseránál több erősséget nem is volt meg, hanem ott be
v e r t , de a mint mostan hozák, viszszament Dresdában. Az bavarus 
is haza ment bizonyoson, egy regiment gyalogot és ezer lovast vi-
Vén magával haza, a több hadat Prágánál hagyta. 

Az egész hadakat ad hibernandum ({uartirokban szállították és 
mostan csendességben vannak mind két felöl. Ez az szerencse ta
lálván császárt , Prainer is az gyÖri kapitán — ki mostan Dömper 
tisztit viseli—itt alatt minden hadával Óvárnok megszállására indult 
vala , és 29 novembris Mosonra szállott volt ; de én is az helyt jdl 
provideálván, elégedendő vitézlő nép volt benne. Az indulatot 
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é r tvén , azontól Fetneházi Istvánt 2000 emberrel expediáltam va
la hogy bemenjen Óvárba ; ki az múlt hétfőn oda érkezvén, vité
zül szemek láttára az ellenségnek bement. Melyet látván Prainer, 
kedden hajnalban viszsza szállott Mosonröl három faluban fél mély-
fóldön Óvárlól; szerodán Petnebázi is fényes nappal az egyik 
(juartirra megindult, melyben Aldobrandinus az pápa öcscse és 
Muszur Defur volt ezer lóval és ezer gyaloggal. Kijővén Petnebázi 
eleiben az két fő kapitán az sík mezőre, bizván a gyalogjukhoz;, 
hogy reá nem mer menni az mi hadunk, ím ezek is szép rendelt 
seregekkel, mely 14 száz lovasból á l l o t t - ^ gyalogja egysem volt 
Petneházinak, Óvárban hagyta volt 11 száz gyalogját—vitézül 
szemben mentek véllek, és az úr Isten megszégyenitetle őket az mi
eink által: az gyalogjában egy el nem ment, az lovasban is vágtak 
többet 300 és fogtak száznál többet el. Muszur Defur is mi rabunk, 
fő zászlótartók és kapitánok estek rabságra. Ez 2-a decembris volt 
egy és két óra között délután. Magunk itt Nagy-Szombatban va
gyunk, hadaink itt körül quartirokban: egy része az Fejérhegyen 
túl az Morva mellett, Dunán túl Batliáni uramnál más része; mi is 
csak nyugszunk, heverünk, beában költünk, nagy fizetéssel tartjuk 
az hadakat. Egész Magyarországban—Győrön, Komáromon kivül—• 
egy v á r , egy város , egy kastély, egy falu, Ferdinánd hűsége alatt 
nincsen; és mi tőle semmit nem tartunk, mivel immár az tél is be
állott— ha akarnak sem árthatnak sokat. 

Ez ide való állapotot ilyen bistorice azért akaránk megírni ke
gyelmeteknek , hogy ha külömben elrémítő hírekkel vitték volna ez 
ideig m e g , külümhen ennél nincsen, bizonyoson így vagyon. Ezt 
én régen megírhattam volna, mert 11 novembris bora 2 post me-
rídiem tudtam; de bizonyoson végére akartam menni minden cir-
cumslantiáknak és bizonyost akartam írni. 

Az császár segítségét én mind kegyelmetek által Budán és a 
portán s mind kegyelmetek elhaladása után az budai vezérnél eléggé 
sollicitaltam. De nem hogy valamit obtineálhattam volna, sŐt az szent 
frigy ellen Váczot álgyukkal töre tvén, elvevék; számtalan falu
kot akarnak hódoltatni; Komáromban az bort és egyéb élést he
tes hajókkal viszi bé kalauz Ibraim Aga az budai pasa akarat
jából; ott való praesidiumunkat fenyegetik szüntelen, hogy ha 
élést az németnek behordani nem engednek, reájok jönek és mind 
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levágják, melyre azért amazoknak is vagyon vigyázások és ké
szen várják, &. 

Mind ezekből az jelekből nem egyebet , hanem nagy idegensé
get magyaráznak az országok magokboz az fényes porta felöl. 
Melyre nézve Ut minden embernek elméje, kedve az békességen 
forog; mely bizonyoson nem sokára meglészen, ha az fővezér fel 
nem serken, és kegyelmeteket igen hamar kedves és bizonyos biz
tató realitással, resolutioval ki nem bocsütja. Mert az conflictus 
után 18-ik novembris expediálla vala hozzám ujabban császár az 
galliai oratorokat—kik bizony igen nagy urak—és azok által uUro 
oŰerálja magát császár az békeségre; sőt quod május, a mit az 
előtt soha nem akara cselekedni, tudniillik az confoederatusokkal 
és cum rege Friderico hogy tractálni nem akar, mostan arra is meg-
igírte magát; melyen mikoron igen csudálkoznánk m i , az köve
tek azt felelék: hogy azon ne csudálkozzunk, mert értvén az ke
resztyén fejedelmek a töröknek lengyel ellen való intentumát, 
ugyan imponálták császárnak az békesége t , és arra nézve csá
szár nagy conditiokra megyén, melyet meg sem gondolnánk — 
— oly reménségtÖl viseltetvén az keresztyén országok, hogy 
az magyar nemzetet , ha kedvek szerént contentátják, felindíthatják 
az török ellen. Az követek az elmúlt szerdán, úgymint 2-k de-
cembris, ménének el innét; kiket mostan csak ügy expediáltunk, 
hogy az universalis paxtól idegenek nem vagyunk, csak hogy az 
justis et honestis conditionibus l égyen , örömesttractálunk császár
ral. Ezen dolgot magam secretarlusom Ki*aus által mindjárt meg
írtam és izentem királynak. Ez jövendő vasárnap jÖ ismét resolu-
lionk mind császártól s mind Fridericustól. Császár most is magam
mal igen Örömest tractálna és hihetetlen conditiokra menne. De én 
universalem pacem volo t ractare, ahsque confoederatis nihil, noha 
immár ö közzülök Austria és Bohemiae major pars violaverunt nobis-
cum initam confoederationera; nam minor pars Bohemiae remansit 
in íide et fidelitate, et certe exigua pars. Immár ha az császár re-
solutioja eljö, indítanunk kelletik valami tractatust, melyre nézve 
felette igen kévántatnék az kegyelmetek informatioja, sed vera, 
reális et ingenua, mert én teljességgel azon akarnék építeni; ad
dig semmi derekas resolutiora nem mennék semmi ú ton , hanem ha 
extrema necessitas fog kénszerileni. Mely ha történik , az nem én 
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vétkem leszen, hanem Isten után az kihez bíztunk, és annak se
gítség adásában igen defraudáltattunk, sőt ímpatientem injuriara fui-
mus passi , &. Az leszen in culpa, mert necessitas est durum telum. 

Annakokáért az vezérnek kegyelmetek az mi hadainkon esett 
szerencsétlenséget megjelentse gyengén. Melyről mindazáltal így 
gondolkodjék a fényes porta: hogy az nekünk igen keveset ártana, 
söt inkább tanítana bennünket, hogy másszor az vakmerő bátor
sággal magunkat el ne higyjük. Elégséges hadaink volnának s lenné
nek ismét nekünk, kivel az ellenségnek resistálhatnánk, mert Ma
gyarország intacte vagyon. Az cseh király ís reparálta csak eddig 
Is alkalmasint hadait. Csak két dologból kévántatnék éhez nekünk 
az fényes porta barátsága. 

EIsö. Hogy declarálná magát realiter absque uUo fuco, mit akar? 
Magyarországgal való frigyet meg akarja é tökéletesen tartani, ég 
Ferdinánddal nem tractál é az ország veszedelme ellen ? Avagy(2) hogy 
Ferdinándért megveti é az nemes Magyarországot, együtt ennyi 
keresztyén országok barátságát, és ellensége leszen? 

Ez két dologról vegyetek categorice resolutiot uram, ha lehet, 
melyei seramit nem kellene késni. Ha Istenek vagyon, declarálják 
magokat diserte. És ha az magyar nemzettel s ezekkel az orszá
gokkal való tökéletes békeségnek tartásához vagyon kedvek: v é 
gezzék el hamar az frigynek conditioit kegyelmetekkel, ne tartóz
tassák tovább ott kegyelmeteket, hanem expediálják kedves reso
lutioval, mely resolutionak feje e z : hogy hivassanak és bocsássa
nak az Duna mellett Havasalföldén által Szeged felé csak hat ezer 
tatárt, kik legyenek Pest táján, várjanak én tőlem: ott én nem 
késlelem őke t , hanem mindjárt elejékben bocsátom bizonyos com-
missariusomat, és oly hasznos helyeken hordoztatom őket, a hol 
számtalan nyereségek lészen bizonyoson—minden félelem nélkül 
járgálhatnak mindenütt, és nekem is hadara és főember kapitányim 
lesznek mellettek. Ez az első kévánság, melyet mostan mindjárt 
kévánok, hogy expediáljanak; mert ez télon akarnám én Bavariát 
megcsapatni, az Dunának hátán hogy szabadon járgáihatnának. Má
sik kévánság a z , hogy serio parancsolnának az budai vezé rnek , 
hagyna békét az neutralitásnak, fogná valóban mellettünk az dolgot 
rendelne az fővezér az magyarországi végekből, budai, eg r i , tö-
mösvári , kanisai , boznaí pasaságokból —• szenderei , szeremi , 
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posgái, alacziabiszóri szancsákságokkal együtt csak tízezer lovag 
törököt; kik ne néznék a télnek mivoltát, hanem valamikor én az 
budai pasát requirálnám felölök, azontól minden késedelem nélkül 
indítaná meg őket és bocsátaná magam személye mellé őket. Én oly 
gondot viselek hatalmas császár hadára, hogy semmiből semmi fo
gyatkozása nem lészen: jó városokon, falukon szállitom őket, és 
hasznos helyeken hordozom. 

Harmadikat. Hogy Ferdinánddal ne tartana semmi frigyet a 
porta. Mert a mint ők discurálnak, hogy Ferdinánddal is békeséget 
tartanak s ezekkel az országokkal i s : abban én semmi fundamen
tális ratiot nem lá tok, holott Ferdinánd mivelünk való hadakozását 
contiiiuálni akarja, ha úgy nem békéllünk meg vé l le , hogy együtt 
a több országokkal török ellen mi is támodunk, és in islo casu bé
keséget császár sem tarthat Ferdinánddal tökéletesen, hanem Iiadat 
kelletik mellénk bocsátani. 

Ha ez három conditiora realiter lépnek, ezt mostan mindjárt 
in eífectum veszik , kegyelmetek is mi nevünkkel oly bátorsággal 
és bizonyoson assecurálhatja az fővezért az ide való állapotoknak 
jó karban való állatása felöl, valamint levelemet olvassátok. Sem
mit ne titubáljon, bizvástinduljon az lengyel ellen, és arról semmit 
ne gondolkodjék, hogy innét ezekről az országokról, se spanyol, 
se franczia, se Ferdinánd, se senki az lengyelt megsegíthesse ml 
ellenünk—oly módokat keresünk mi is abban—mert Anglia, Svécia, 
dániai királyok, bizonyoson liadakat bocsátják Fridericus melló. 

Az hollandusok induciát nem akarnak tovább az hispanussal 
tar tani , hanem aut perpetuam pacem in recuperata libertate suarum 
permanendo, aut manifestum bellum. Ezt immár az üdejussorok, úgy 
mint francziai, angliai királyok által az hollandusok az hispánusnak 
megír ták, melyre az spanyol nem fog semmiképpen menni — azt 
mondják az galliai követek—mert az induciák alatt fen akarná tartani 
az hollandusok subjugálását, valamikor módja lehetne abban, hogy 
az haddal opprimálhatná a szabadságokat; de ha perpetua pax len
ne kőztök , soha nem lenne annak az jusnak recuperálásában módja, , 
útja, melyet hozzájok praetendál. 

Az galliai király is bizonyoson meg akar velünk egyezni , me
lyet én elkezdettem, és igen nagy fundamentumot vetettem immár 
is ebben. ^Csak kévántatik az hatalmas császár segítsége mostan 
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hertelen mi nekünk, hogy ezen a télen ne occupálhatná Morvát, 
Slésiát, Lusatiát az német; mivel azok az fejedelmek mostan ser
kentenek fel, mostan veszik eszekben magokat, hogy az hispanus 
ennek az Ferdinándnak küldött segítségnek praetextussa alatt az e-
gész imperiumot akarja subjugální. 3Ielyre nézve nyárra annyi hadat 
expediálnak, hogy se magyar, se török segítsége nélkül akkor 
osztán nem szűkölködnének. 

Azért uram, Iia az fényes porta magának ellenségévé egész 
Európát csinálni nem akarja, most az ideje, hogy ez 16 ezer em-
berbeli segítséget késedelem nélkül expediálják, melyei az Magyar-
Csehországokat, Angliát , Svéciát, Dániát valóban jóakarójokul 
csinálhatják, és ilyen kevés népnek adásával az ozmánli birodalmat 
örökös állandó békeséggel muniálhatja az fő vezér s propagálhatja 
igen nagyot. 

Ha pedig ezt n^i)rcs^ek"STtlEf azí^s mond^alí^ategorice meg. 
Ne biztassana^Ji^zÉjkt^an szÓTOTbOTnünket, hogy arra való bizo
dalomban e fne veszeszszük országunkat szabadságával együtt, mert 
mostan mindenik része kezünkön vagyon még. De az országnak 
Ferdinánddal való megbékéllésekből ha mi ellenkező dolog fordul 
elő, kegyelmelek valóban eleiben adja, és megértesse az fő ve
zérrel , s protestáljon igen, hogy azt ne mi nekünk tribudlja, hanem 
magok neutralitásának és procraslinatiojoknak; mert én úgy csele
kedtem mint hatalmas császárnak igen igaz jó akarója. 

Mind a jót, ha cselekedik, s mind a gonoszt, ha nem cselekedik, 
mely ebből kövelkezhetik, mint egy tükörből néznék magok ábrá
zatját, ügy adom eleiben kegyelmelek által. Immár ők lássák mit 
cselekednek. 

Bocskai fejedelmet nem így segiti vala az fényes porta. Erről 
többel nem írók, sapienti salis. Kegyelmetek engemet késedelem 
nélkül, éjjel-nappal bizonyos poslájok által küldendő levelekben, 
minden dolgokról világosan tudósítson, mert az tractatus 29 . de-
cembris béáU Znaimban. 

Azon leszek, hogy januarius végéig elvárhassuk az kegyel
metek informatioját. Ha segítséget nem ád az fő vezér mostan, 
nyárban se adjon bátor , kin én bizony semmit nem sirok, ha nem 
ád i s , ha ád is. Spinola palatinatusban bejött vala és 3 várost el is 
volt magának. Az egyiket az unitusok hada recuperálta, és 3 0 0 0 
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gyalogját vágták le Spinolánakbenne, melyre nézve viszszaszálloU 
óltal az Rcnuson; Moguntián alól egy passusban száltolt és telelő be-
lyekben rendelte hadát, mely had 18,000 gyalogból és 1000 lo
vasból állolt. AK unltusok hada is vagyon 2 0 , 0 0 0 , és azok is mel
lette szállottak telelő helyekben. Lengyel királyon nagy szerencsét
lenséget írnak hogy eset t : Ma lehel 3 1 napja Varsován nagy gyű
lések lévén, vasárnapon az király az templomba menvén—szokása 
szerént kél püspöktől vezéreltetvén—az oltár elölt mikor szintén 
térdre esett volna, az városon tatár hirt kiáltván arra subornált em
berek: hcrtelen való tumultus induUatott rút futással, az templom
ban is rettenetes zajgás; és ez alatt az letérdeplésben szintén egy 
Pekarczki nevű főnemes ember egy csákánt vágott az fejében, me
lyei mindjárt leesvén, mászszor is hozzá vágván azon csákánnal, az 
nyakacsigoíájánálVment "a^ der«kában'^okig—és így halófélben fel
rengvén az fö ldön ,^z templomb?í(i*rettenete5-í-út vagdalkozás, vér
ontás lölt; soha senki azt nei^ tudv'án kit kellxtágni, hanem valaki 
kit kaphatott , egymást Ölték, vágták, fosztották az egész városon 
és templomban. Most erről sem akarok többet írni. 

Bene valeant. Tirnaviae, die 8-a decembris 1620 . 

Gábriel mpr- ,̂ _ , .̂ ^ ^ , . ^.. 
Kieilt-'lijd T 11 n y o g i C s. J ó z s e f , taíníi- i^yú'jti-iiiL'nytíhcn. 

• • • r X. 

BetWen Gábor levele portai követeihez. *) 
Ui Magnifice et Generosi, íideles nobis dilecti. 

Miólta kegyelmetek Tolnáról elment, in mense septembris 
praeteriti ann i , azólta Demjén Ferencztől küldött levélnél többet ez 
óráig nem láttunk s vötlünk, kin bizonyára nem keveset búsulunk, 
nem tudván az állapot ott ben miben légyen. A császár követének 
levelei, emberei jÖnek s mennek Kanisa íelöl Stiriára, Bécsbe, on
nét viszontag apo r t á r a ; ök az ö dolgokat nem aluszszúk e l , kinek 

*J A borítók elveszvén, neveiket ezúttal bizonyosan meg nem mondhatom, 
Valószinüleg Dóczy István és Riinay volt — Balassi már ez évi jan,4 
meghalván. 
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láttatja is vagyon. Mert valamint Ferdinánd császár a confoederalus 
országoknak megmondta az török segítség nem létele és oda nem 
kellő bizodalom felöl való szavait , mindenek eddig ügy lőnek. Jől 
emlékezhetik az fényes porta arról, hogy én Erdélyországából meg 
sem indultam lakó helyemből addig, hanem minden dolgokat akkori 
fővezérnek értésére adtam. S mikor Mikó Ferencztől megizente 
volna, hogy mind az ö fejére bízvást meginduljak, mert hatalmas 
császár az magyar nemzeltel való frigyet meg akarná tartani: csak 
érthesse én hozzám való hajló jó akaratját az országnak, minden 
segítséggel leszen, és Ferdinándért soha az magyarokkal való fri
gyet megvetni nem akarja—a mint erről Beszterczebányára az or
szágnak császár nevével mostani fővezértől küldetett levél is vilá
gos bizonyságot teszen. Arra az biztató válaszszára indultam meg 
házamtól ezelőtt 19 holnappal, és az nemes Magyarországnak meg
jelengetvén hatalmas császárnak magokhoz való ilyen jó akaratját, 
becsülettel vették. És azontúl minden fegyver vonás nélkül én mel
lém nagy jó szívvel készakarattal állottanak, bízván hatalmas csá
szár megígírt kegyelmességéhez, hogy nem külömben mint Bocskai 
fejedelem idejében, fogja az országhoz jó akarattal való segítségét 
megmutatni. 

Jó emlékezetű altyának gondviselő nyomdokát követvén, nem 
is említi senki az t , hogy az ország, melyben ennyi hatalmas erős 
várak, városok, nagy grófok, urak vannak, valaha akármely fejede
lem melíó is minden vérontás nélkül hajlottak volna. Mert ha sze
gény Bocskai fejedelem idejét megtekintjük, az országnak csak fele 
sem állott melléje, és királyoknak sem választották egyenlőképpen. 
De mostan engemet közönséges akaratból, országnak szabados vá
lasztása szerént királyoknak választván, ezzel is hatalmas császár
hoz való igaz jó akaratjokat akartok megbizonyítani. Mely ö meg
egyezéseknek csak két kiváltképpen való oka volt. Első: a német 
fejedelmektől régtől fogván országokban, szabadságokban való 
megromlások. Másik: császárhoz való bizodalmok, jó reménségek, 
melylyel én biztaitam a nemes országot. De ezekben mely igen meg-
csalatkoztanak, a mindennapi experientiák megmutatták. M e r t é n 
Erdélyből kiindulván, noha legelső és fö gondom a volt , miképpen 
az egész magyar nemzetet hatalmas császárnak nem napokig való 
frigyes szomszédivá , hanem örökös békességben élő igaz jó akarói-

1 
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vá csinálhassam—melyet Isten akaratjával az posont országos gyű
lésben tavaly végben vittem vala—és ugyan altkori ütamban mind
járt abbnn l'áradozlaai, hogy ne csak az nemes Magyarország, hanem 
több szomszédságok is hasonló jó akarattal mutassák magokat csá
szárhoz. Mely dolgot noha igen nehezen , mindazáltal Isten segil-
ségével annyiban hoztam vala az állapotot az én sok jó tanácsadá-
sim, követségekben nagy lir embereket bocsátásira, s azok által va
ló mélységes tractátusim által: hogy nem csak Csehországot, Au-
striát . Morvát, Slésiát—kiknek kincsekkel, népekkel 16 eszten
deig Rudolfus császár , Merhum szultán. Méhemet szultán Achmet 
császárokkal erős hadakat v i se le , tárta—szerzettem vala igen jó a-
karó szomszédivá ö hatalmasságának; sőt a felséges Frldericus ki
rályt is — ki a római imperiumban is első fö választó fejedelem — 
jó akaró szomszédjává szerzetlem vala, és az által lassan-lassan vég
ben vihetjük vala , bogy az egész Európában reformata religion va
ló fejedelmek és országok megkévánják vala mi tőlünk ennyi or
szágtól, hatalmas császárral való békességben éléseket; és nem so
kára minden országokból oly becsülettel való köszöntő követségek 
expediáUattak volna az én opiniom szerént , a mint kegyelmetek ex-
pediállalott. De mi lön ennek a mi fáradságos munkánknak eventusa? 

Sok szóval sem írhatnám m e g , mindazáltal rövid, szóval al
ti ngálom. 

Minthogy az fényes porta ily igen megvoná magát, úgy, hogy 
ennyi idütöl fogva az nemes Magyarország és az confoederatus or
szágok egy becsületes fő ember által való köszöntést hatalmas csá
szártól nem érdemlének, nem hogy valami bizonyos jeleit ö hatal
massága jó akaratjának ezekkel való megegyesülése és békesség
ben való élések feíöl vehették volna: sőt minden reménség kiül 
Váczot ilyen állapéiban vevék e l , mikoron az országok fö-fö köve
teket a mint illett és lehete t t , tisztességes ajándékokkal béküldvén, 
hatalmas császárnak favorát jó akaratját kévánták, az magyarok 
pedig tökéletes békességet, állandó frigyet—azomban Vácznak 
sponte megadásával készek voltak volna kedveskedni a kegyelme
lek inslructiojában specificált módok szerént. 

Mely kedvetlenségből az országban lővö külömbözö religioja 
és viszálkodó elméjű emberek ansat vévén az státusok között való 
egyenetlenségre s párlütésre való szerzésre, annyira kezdenek mind-
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járt progrediálni, hogy igen hamar Prágában rettenetes scissíol 
szerzettének az hadakban, táborokban hasonlóképpen, azt állatván, 
hogy az török is reánk támadott; melynek bizonyos jele a z , hogy 
immár várainkat kezdte megszállani, vitatni, hatalommal elvenni. 
Mit bizhatnak tehát az confoederatus státusok in tali stalu az magya
rokhoz és azok által a török segítségéhoz s barátságához? De ki 
győzné ezeket a calumniákat megírni? Summa: ennek az hitetlen em
berek álnok tanácsadásoknak eventusa ez lÖn, hogy Prága rebellá-
lakirályától titkon, és a hadakkal mikoron nagy bizodalommal hát-
rább-hálrább szállana maga a király is , a vég re , hogy Prágához 
csatlaná magát — melyet az ellenség miris módis siet vala praeoc-
cupálni—mikoron rettenetes barczokkal, sok napokon, éjszakákon 
való viadalokkal, rettenetes vérontásokkal szálldogálnának hátrább, 
8 novembris az csillag-kertnél megszállván Prágához, hogy mentől 
jobb módokkal csatolják az hadakat, a végre az generális és tábor
mesterek megindultak volna elöl: azomban csak egyszersmind a vá
rosban rettenetes zendülés lőtt és fegyverfogás, csak azon völték a 
kába és gondviseletlen tanácstól eszekben magokat, hogy belől ég 
házoli. És látván, bó nem akarják bocsátani őket, kénszeritletének 
az csillag-kerthez magokat kapcsolni. De a hadak is eszekben vé
vén Prágának ellenségekké létét , közönségesen megrettentenek. 
hUerimgróf Schlik s az hollandusok—kik immár titkon igen corrum-
páltattak volt—csak víni sem akartak, hanem az Öszszemenetelben 
sok sereg egyszersmind sánczfájokat, puskájokat az földnek for
gatták—azzal obedi«ntiájohat mutatván—mezejek is igen kicsiny 
lévén hozzá, így verellelének meg. Ez meglévén, király kénsze-
rUtetett Slésiába menni és azokkal magát megerősíteni. Az ellenség 
Prágába bészálván..., az ür Isten érdemek szerént fizetett az árulók
nak; mert közönségesen a városon 26 száz ezer morvái forintot vöt-
tenek; a m i vallásunkon lévő úgymint helvetica és lutherana reli
gion való uraknak, fÖ népeknek 200 házokat minden benne való 
gazdaságokkal a hadaknak adta Buquoi, kiket rettenetesen felverté
nek. De azomban a pápisták sem maradlak üresen, mert promiscue 
mindaz egész várost kedvek szerént dúlták, prédálták 11 nap ig , 
éktelen fertelmességet exerceálván a vitézlő rend grófok, bárók, ne
mesek, városi rendnek felségekkel, leányokicai, férfi gyermekekkel— 
Bok most is köztök vagyon, sokat idegen országokra vittenek. Cseh-
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orszíSgot meghódoltatván: Pilznától, PardoTÍcztól, Táborlói s mé^ 
3 erősségtől megválva—Pilznábnn gróf Mansfeld vitézöl visel
vén magát mind eddig s most annál inkúbb, kiről ide alább—Morvá
ra jőve le Biiquoi. Azokat noha megintettem igen idején, fenyeget
v é n , biztatván magam személyének véllek való conjunctiojával; 
kire igen ígírvén magokat, azt reméllet tem, hogy constansok le
gyenek. De fertelmesül eUrulák confoederatiojokat, violálák hite
ke t , nem lőnek megemlékezői az én véllek való jótéteményimnek— 
mikoron én őket a veszedelemből Isten által kiszabaditám, orszá
gokat az ellenségtől reciiperálván, integre restituólám—sem kirá
lyoknak adott hi teket , sem Isten tisztességét, sem religiojokat, 
sem szabadságokat nem nézték; hanem egyszersmind meghajlanak elő
ször, és azután jutott eszekben nagy bolondul, hogy gratiát is kellene 
kérniek, mert vétettek császárnak etc. Először absque uUo tractatu et 
uUa conditione hajtottak fejet, adták meg magokat, s azután mentek 
gratia kérni ; kik mindeddig sem obtineálhatták a gratiát küiömben, 
hanem hogy örökké elvesztettnek tartsák minden szabadságokat ég 
jure belli obtineáltatottaknak tudják ezután országokat lenni—soha 
sem Csehország, sem Morva de libera electione meg sem emlékez
zék , 9 az többi is tizenhárom száz ezer forintot büntetésekben ad
janak, és egy néhány urak proscriptioban exiliumban maradjanak, 
többi között a szegény pro Marchio. Ebben az árullatásban a kegyel
metek barátja Rimái uram—Serclin és egy imperialis quaestor, neve 
nem jut eszemben—voltak fők. így az egész Morva elállván mellö
lünk, hadakat is megfizettették véllek, kiket tartoltanak, és azokat 
is ellenünk Buquoi mellé adták. Gróf Turn, a vén Iloífkirker, ki 
anstriai generális volt,Falándak(?) s e g y néhányan mellettünk vannak 
—mi adtunk,rendeltünk jószágot szállásul nekik, kikből éljenek. Ezl 
hozá a fényes portának hozzánk kedvetlenül való magokviselése, 
hogy kétségbenejté azokat a gyenge bitü országokat, kik soha a 
portával nem Iractáltak, azt beszélvén: ha az magyarokkal így bán
nak, kikkel sok időtől fogva hol békességet tartottak, és néha együtt 
hadakoztanak ellenünk, hát mi velünk (kik mindéltig ellenségek 
voltunk) mit nem cselekednének! Ha kedvek volt volna velünk ba
rátságos alkuváshoz, eddig ők is minket requlráltak és köszöntöttek 
volna, s valami bizonyos jelét mutatták volna ebez való kedveknek. 
De im inkább Ferdinándnak kedveskednek, követét a portán nagy 
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becsületben tartják, itt kün komáromi kapitányi éléssel segít ik, az 
magyarokat levágják etc. Az dolognak igaz volta eddig és ennyi
ben volt jó uraim: hogy cseh országot hal várostól megválva az el
lenség bírja, Morvát éppen. Hanem én értvén az ellenségnek köze
lítését, a mint lehete hertelen magam által raenék Morvában, és Sza-
kóczában, Strasníczában, Veselyében, Ostrohan, Radistyában, 
Magyar-Barátban az én hadamat szállitám; az ellenség eleiben 2 9 
februarii Egri Istvánt bocsátám 1200 lóval , hogy bizonyos hirt 
hozna—nyelvet akaratjuk felöl; Berenen innét 2 mélyföldön ta
lálta a spanyol király armadáját, 28 zászlóalja gyalogot s 12 corne-
talovast, kik együl egyig mind spanyol, franczul és olaszból álló 
had. Ezek mivel meg sem gondolták, hogy a magyaroktól félni kel
lene, ők ógy jöttek mind, mintha menyegzőbe indultak volna, még 
csak gyújtott kanótjok sem volt. Ezek meglátván őket, csak apró 11 
seregben az szép sík mezőben reájok indultának, ^s csak eicsu-
dálkozván az véletlen dolgon az ellenség, az lovassá mindjárt meg-
futamott, és azokban kevés szaladt e l : csak az Sia vizében éppen 3 
corneta alja lovas szakadott az jégben, kik közzül egy el nem szala-
dott. Az gyalog is lá tván, mindjárt megfutamott és egy része egy 
kertbe—mely csak a város végén volt, kiből akkor indultak volt 
csak ki—állottanak; egy része az erdőben, mely ott volt mellette az 
is a kertnek; egy része a városban viszsza, és ezek is az várost 
nyakokban gyújtván, hirtelen nagy része benne égelt és levágták. 
Az az, hogy három ezerig veszeti el közzülök. Sok fő kapitányokat 
hoztak el—de számtalan nyereségeket adott Isten az magyaroknak, 
csak pénzt többet száz ezer forintnál szekereken nyertének; egy fő 
kapitánynak tíz ezer aranyát és 11 ezer tallérát , túrszekereket hat 
és 4 lovon valókat többet 300. Ez az újesztendő napján volt szin
tén reggel 8 óra tájban. Azután Buquoi 18 nappal elérkezvén az mi 
hadainkra, 2 3 jan. szombaton hajnaltól fogva sötét estig harczoltak 
az mieink; mely dologban noha generális Tupzó uramban nem ki
csiny fogyatkozás esett—eljővén az hadak kÖzzUl — mindazáltal az 
úr Isten minden kár nélkül megótalroazta hadunkat, és helyeket meg
tartották emberül , noha bizony hél ezernél több nem volt az én 
hadam. 

És így Buquoi megint quarlirihan szállott, s azolta ez napig e-
lŐbb nem jött. És hadaink neki bátorodván, azt merem mondani, hogy 
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mind ilyen rettenetes hidegelíben is semmit hátra nem hagytak az ' 
szolgálatban—magok hasznokért is—mindennap hordták azolta az el
lenséget : Aüstriában, Morvában hátak megé mennek öt hat mély 
földet i s , és úgy rabolják Őket; néha 40 vá ros t , falut is megol
vashatni , a kik égnek. Generális uram ha el nem jött volna közzülök 
vasárnap, hitem szerént írhatom, hogy az ür Isten derekason meg-
vei'te volna az ellenséget általunk, oly méd adatolt volt reá. 

Ezek így lévén, sokat consultólkodtunk, mit kellessék csele
kednünk? És ez egyet feltalálván, hogy magunktól elégtelenek va
gyunk ilyen erős ellenségnek resistálására: palatinus uram és sokan 
többek is az urak közzül azt persvadeálták, hogy valamint s vala
hogy , de Ferdinánddal megbékéljünk, mert az portához semmit 
nem bizhatunk; az confoederalusok megverettettek és viszsza ál-
lottanak, azokat jure belli opprimálták. Melyei mi ne várjunk fe
jünkre, és országunk szabadságát örökké el ne veszeszsziik. etc. Jő
vén bizonyos hírünk azomban, hogy Fridericus is Broszlóból elment,az 
brandenbm'gi elector ditiojáha Cuszlrin nevű várában rendelt helyt 
és abban fogadta—sok gondolatom volt: török híre nélkül elkezdjem 
é az békességet , vagy előbb tudósítsam, és onnét vegyek resoluti-
o t , avagy csak directe elkezdjem a tractatust? És noha mind azon 
baereálnak vala, hogy onnét semmit ne várnék; de tudván kegyel
metek oda lé te lé t , féltvén valami gyalázattOl, nyomorúságtól, mind 
ilyen szoros kaptányban is halásztam inchoationem tractatus noslri, 
noha bizony igen sollicitálták az francziai király fő követi: jöttek, 
mentenek hozzám Bécsből ide s innét oda, de mégis módot keres
vén benne , differáltam egy napról másra. És Házi Jánost postán az 
vezérhez Budára béküldém, értésére adtam minden állapotunkat, 
mely hogy csak a fényes portának kedvellen késedelmes magokvi-
seléséböl történt légyen—mert abból estének kétségben az orszá
gok és úgy mutináltak—világoson decláráltam neki. Azér t , mint
hogy azokon ilyen nagy szerencsétlenség eset t , ég minden erejét 
rai reánk fordította az e l lenség, nem lehetünk mi is elégségesek 
magunk erejétől resistálására. Hanem vagy meg kell immár békéi
lenem—melyben mostan igen jó módom vagyon , mert császár ma
ga kévánja és soUicitálja az francziai király nagy berezeg és gróf 
követi által—vagy meg kell vinom vélek, de arra nem aránzom 
elégségemet. És ha sok hadam volna is, de az hadnak eventusa Isten 

kezében levél i , heiri örömest és nem könnyen l)Ocsátkoznám sze
rencsémnek harcz által való dirimálására. Azért kérdetem tőle ca-
tegorice, adjon választ nekem, melyeket cselekedjem ez kettő köz
zül: megbékéljem-é—melynek útja készen vagyon megirtva—avagy 
víjak ? És mivel az üdö igen rövid, az fényes portára én ezzel a kér
déssel nem küldhetek, mert az válasznak megérkezéséig Isten tudja 
mi is eshetik magamon és országon. »f»H<!tXíiij;íIi:i 

Hatalmas császárnak egyik vezére lévén, s itt kün való biro
dalmában pedig szeme, füle, ö nagysága lássa mit kellessék csele
kednem ; mert most immár ez az resolutio semmi késedelmet nem 
szenved, ha azelőtt sokszori requisiliomra nem hogy hadat, de 
csak egy szép biztató levelet sem érdemlénk az portától , hanem az 
nagy neutralitásban viselek magokat; az budai vezér pedig csalt pos
táimat is 60 napig-meddig eltartóztatta, Őriztette imitt-amott, hogy 
hirt a fővezérnek állapotunk felől ne vihessen senki , hanem az ö 
hazugságin fundáljon—az fényes porta is fŐ követinket is meddig 
tartóztatta, mindenné! constál etc. Ezeket mind szemére hányattam 
mind írás s mind izenet ál tal , ég azt is világoson eleiben adtam, 
hogy én megbékélhetem mostan jó móddal; de nem akarom eltit
kolni tölök, hogy ha az magyarokkal megbékélhetik Ferdinánd, ez 
egész Európában lévő fejedelmek, országok azontiilaccommodálják 
magokat az vélle való megegyezésben. Mely ha végben mehet, bi
zony nem tartom szerencséjét az török birodalomnak, noha hatal
mas mind néppel , kincsei; mert ezek mind együvé adják magokat, 
és oly hadat csínálnak, készitnek három felÖl, hogy szabadon fá
radhatnak ellenek. Egyiket a lengyel mellett, másikat innét Ma
gyarország felöl, mely hadat nem kell imitt-amott keresni—készen 
vagyon elég hadak, és csak arra fordítják, s az magyarokat is kénsze-
rJtik felülni, harmadikat a tengeren etc. Ezeket és több ezekhez 
hasonló ratiokat igen eleiben adattam. Azért ha azt írja vagy jzeni, 
hogy megbékéljem, én mindjárt kész vagyok hozzá; ha hol pedig 
azt mondja, hogy a ne legyen , hanem a fényes portának mindjárt 
megírja, és választ hozatván, tudósít felöle: arra azt felelje, hogy 
azt igen késő várnom, mert az ellenséggel mi szemben szállottunk, : 
egy mélyföldön s fél mélyföldön vágynak az hadak egymástól. 

Hanem ha azt kévánja, hogy vontassuk a dolgot, és a portá
ról várjunk választ, örömest ahoz accommodálom magamat; de kévá-
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nom, hogy raindjárásl ha többet nem is, csak két ezer kopjást és e-
zer gyalogot küldjön mellém, kik bátor ne vfjanak soliul, hanem 
csak üljenek mellettem. Legyen csak az hlriért az kevés nép mel
lettem, mert tudom, hogy mihelyt az ellenség megérti mellém érke
zését az török hadnak, azontúl megtartózik, és így elvárhatjuk az 
porta resolutioját. Házi János ezzel az követséggel Budára menvén 
új esztendő másik napján, azomban az mazulságának(?) híre elérkezett, 
és szemben lévén vél le , mindeneket igen piacidé meghallgatott, 
nem úgy mint azelőtt; dicsérte igen császárhoz valö igaz magamvi
selését , esküdt igen azomban török hütire, hogy ha tisztiben vol
na , mindjárt elegendőképpen megsegítene; mert látja immár maga 
i s , hogyha porta fel nem serken, és az keresztyén országok ösz-
vehékélnek, s az magyarokat is meg nem segitik, veszedelmes álla-
potja fordulhat az ozmánli nemzetnek. És bátor egyéb ne lenne i s , 
de lengyelek ellen valő mostani nagy készületi szándékozó akarat- • 
ja császárnak—magok látják—igen meggátoltatnék, sok akadályok 
találtatnának. Azért megbocsássak Istenért, mert magától ö az én 
kérdésimre választ nem adhat, segítséget sem küldhet, immár nem 
lévén az authoritas nálla; hanem mindjárt postán az én postulatumi-
mat beküldi, és magok az török urakkal megpecsétlik, s írnak a főve
zérnek, hogy az segítség adásból meg ne fogyatkoztasson bennün
ket ; tudják hogy meg leszen—addig várjon csendesen—30 napra 
okvetetlen az válasz megérkezik. 

Házi János 24 nap várta Budán a választ , de 56 napra sem 
jőve semmi válaszom. Annakokáért látván ilyen nagy neutralitá-
sát az portának, hogy sem haddal segíteni, sőt csak bizonyos re-
solutio adással sem akarnak segíteni—^egyiket sem akarnak: sem az 
békességet , sem az ö segítségekkel való hadakozást, kcgyehne-
tektöl sem érkezik vala 3 rendbeli leveleimre semmi válaszom, to
vább nem tartóztathatok az franczia medialorokat, hanem palatínus 
uramat, cancellarius Jakcsit András , Aponi Pál és Sándor János u-
ramékat az tractatusra császár commissariusihoz Haimburgba által 
bocsátám 1 februarii csak oly instructioval: hogy az ország minden 
statutumihan, szabadságiban, libera electionkban helyén maradván, 
mindnyájan ő felségével készek vagyunk megbékélleni, és obse-
quiose kedveskednünk neki. 
„^/^ Azomban 5 februarii érkezek gubernátor uram postája, kjt a 

mi leveleinkkel kedtekhez küldött volt , az hozván meg Balassi ha
lálának hírét , ki bátor azelőtt esztendővel halt volna meg. Megol
vasván az kegyelmelek levelét igen diligenter, noha semmi reali
tást az oda való sincera spes avagy bizodalom felől nem vehettem 
eszembe, holott sok akadályok találkozván olt is az vitézlő rend 
miatt, kegyelmetekkel való tractatust még addig sem inchoálta volt 
az vezér derekason, melyet studio? avagy az megírt ratiokbólnem 
cselekedett? maga tudja: de az hoszszu írás között találék arra az 
szavaira az vezérnek, mikoron kegyelmetek beszédét elvégezte 
volna e lő t te , szemeit fordította Dóczi uram kegyelmére és mondván: 
látja hogy úri ember , annakokáért inti sőt obtestálja, meg ne bé
kéljünk Ferdinánddal, mer t e tő . 

Ezen a puncton én igen megtartózám, tudván annak az fejede
lemnek hatalmát, senkitől azt mástól nem kérdem; mert t á lamén 
tudnám másokat is arról informálni. Igen megütköztem az dologban, 
és ugyan megret tenek, elmémbe jövén mindjárt az töröknek akadá-
lyos és practicás szokások, ki mindjárt egy imilyen argumentumot 
vethet élőnkbe: „Mi Ferdinánddal békességet tartottunk, és noha 
haddal titeket eddig meg nem segítettünk, minthogy nem volt oly 
nagy szükségetek r eá , s magatok sem sollícitáltátok felettébb; de 
azért világos írásunk által s egyéb bizonyos jelekkel megbizonyítot
tuk, hogy mi Ferdinándot megvetettük és ő érette az magyar nem
zettel való frigyünket felbontani nem akarjuk,söt ótalmunk alá venni ti
teket fejenként és megsegítenünk készek lettünk volna, sőt ilyen 
nagy készületet azért indítottunk egyikért , hogy azt az nagy ellen
séget rólatok elvethessük, kik mind titeket s minket is igaz oknél-
kül háborgatni akartak 

„Megintettünk követeitek által: meg ne békéljetek, tudtátok a-
karalunkat, minket Ferdinánd ellen feiinditottatok, mellétek vontatok, 
ellenségévé csináltatok, és immár mostan császárt belé hagytuk, 
híre nélkül megbékéltünk etc. Azért vagy hadakozzunk Ferdinánd el
len mi i s , elég segítséget adván mellénk, avagy ha azt nem csele-
kednök, adnánk Erdélyből hadat az lengyelek ellen melléjek, a-
vagy ha azt nem cselekednök,boszszuját fogná az országokon állani.'^ 

És így igen nagy occasiot vehetne magának az török akárme
lyik ország invasiojára, kitől—Isten oltalmazzon—ha lenne, mely u-
tolsó veszedebne következnék mostani romlott állapotjában etc. Sa-
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pienti satis. Azért hogy méltán se magamon, se az országolion a 
fényes porta ne kereskedhessek, az hékesség tractatusától én su-
persedeáltam; melyet mivel igen elkezdettünk és belé gázlottunk 
vala , s bizonyos hogy nem sokára immár jó karban állapítjuk va la , 
—dehogy én vétkes ne legyek, se az ország—csak arra az egy sza
vára, az vezérnek intésére és kegyelmetek írására én elhagyatom, 
noha sok mesterkedésekkel lehete félbenszahasztása; mindazáltal 
nehéz condiliokat proponállatván — melyekre császár sem accedál-
hatott s mi sem hagytnk le—azokon az nehéz conditiokon im félben 
szaUada; kiért sokat protestállak mind császár commissarinsi, s mind 
az mediatorok. „Ha akarnók, szép és illendő módokkal alkalmaztathat
tuk volna az conditiokhoz magunkat, s végben mehetett volna az 
békességi de megtetszik, hogy csakugyan nem akartuk, kiért Isten 
előtt mi adjunk számot, ha mennyi keresztyén vér kiomol közöt
tünk, mert immár ök is külömben nyúlnak hozzánk etc."" Sok ilyen 
és éhez hasonló feuyegetödÖ szókkal mai napon fogtak egymástól 

elválni. 
Ez így lévén azér t , meggondolhatja mind az fényes porta és 

kegyelmelek, s az egész ólt lévÖ oratorok: minémü nagy gondunk 
vagyon immár nekünk, holott az egész császár armadája rajtunk va
gyon , kikkel mindennapon harczolnak 58 naptól fogva. Bizonnyal 
elhigyje kegyelmetek, és legyen az úr is tennek hála, eddig Magyar
országba nem bocsátottuk, egy falunkat elégetni nem engedtük; 
hanem túl a Dunán Csepreget égették el Colalto, melyben—bizonyo
son mondják—két ezer lelket vágtak le és égettek meg: az terhes ma
trónák méhéből 82 idétlen gyermeket vagdaltak k i , praedicatoro-
kat levágtak, az tanuló ifjakat megégették. De nem maradtak azok 
is az hitetlenek adósa. Mert három városban a hol quartirok volt 
Stiriáhan, reájok mentenek hadaink, és benne égették, őket is levág
ták, az városokat mind elégették. És azólta Stiriáhan, Austriában, 
Murvában égettünk meg 200 várost és falut, non parcendo christiano 

sangvini. 
És a mint írám , noha eddig az ÚT Isten így tartott meg ellen-

ségink ellen országostol, de magamtól csak lehetetlen hogy sokáig 
az onust supportálhassam; mert nem lévén nekem oly gyalogom, 
mint nekik, attól félek csak, hogy azzal nyom hátra, ha neki kezd 

T 

jaz üdÖ engedni. ,n^riiii\.>'i ••••- —.vu».— 
v j i i ; 
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Annakokáért értvén kegyelmetek ilyen hoszszu írásomból ed
dig való actáinkat, országok állapolját, obtestállak az nagy I s t en re , 
lelketek idvességére, hazátokboz és szerelmesítekhez való igaz 
szeretetetekre, nekem tartozó sinceritastokra: minden gondolato
kat , favort, amort, amicitiát hátra tévén kegyelmetek, nyúljon és 
kezdjen valóban az tractatushoz. És ha ott benn éri kegyelmeteket 
ez én levelem, az vezérnek cuna declaratione sufGcienti eleiben 
adja, hogy mi eddig hatalmas császárhoz való sinceras aífectusun-
kat mint viseltük légyen, és az országok—•kiket mi sok fáradsá
gunkkal mint szerzettünk vala ö hatalmassága igen jó akaróivá—a-
zok az kétségbenesésért mint járának-veszének mostan egyszer; ki 
nem én vétkem, hanem az fényes portáé—bizony azé. De im az 
magyar nemzet i s , míkoron még épen volna minden kár nélkül, sÖt 
győzedelmes eddig az ellenség ellen, az ellenséggel ím megbékél
hettünk volna , a mint hogy azt el is kezdettük vaia mi i s , mivel 
sem budai vezér igíreti s/.erént ö nagyságától 56 napig nem jóve vá
laszunk az mi quaestionkra: békéljünk-é, nem-é? nem akarván ügy 
j á rn i , mint az több országok, kiket jure belli subjugált az hispanus 
Ferdinánd neve alatt —• 

— De azomban érkezvén kegyelmetek levele , melyben többi kö
zött tudósít a r ró l , hogy ő nagysága az vezér igen serio inlimálja 
Ferdinánddal való meg nem békéllésünket, melyet noha elkezdtünk 
volt , de ím félben hagytunk, meg akarván ezzel is bizonyítani az mi 
szivünknek tisztaságát ö hatalmasságához •— 

— Azért ha mi ilyen nagy veszedelemre adtuk magunkat orszá
gostól, addig míg hatalmas császár segítsége derekason elérkezik, 
hogy magunknak kelletik resistálnunk a míg lehet — mely igen sok 
kár nélkül tudnivaló hogynem leszon—de aiTÓl nincsen mit tennünk, 
égy légyen mint az ár Isten akarta és rendelte. 

Annakokáért kérn i , obtestálni kell igen az vezért : az neu-
tralitast tegyék le immár, és fogjanak világoson az gondviseléshez, 
ne hagyjanak bennünket immár az németnek elnyomni, segítsenek 
meg elégségesen. Melyben nékem imez tetszenék: hogy az főve
zér rendelné az budai vezért (ki most jő taJám valahol, vagy alu
szik) szerdárságra én mellém, az szenderei, alacziahiszári, szeremi, 
posgai, zvorniki, vídini, vuczitrini szancsakságokat együtt az 
bosnai pasaságok alatt való hadakkal adná az szerdár alá. Az Duna 
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mellett jöne valami 11 ezer tatár fel. Az vezér járna az én taná
csomon , fogadná meg a mit tanácsul adnék nek i , és a mikor én a-
harnám conjmigálni magát véllom az egész haddal, gyalogot is 
hozna magával bár csak négy vagy öt ezerét. Én fejemre venném 
és felelnék arra , hogy minket senki meg nem ve rne , hanem az Is
ten akaratjával győzedelmesen járnánk mindenütt: aratásig ellen
ségünket elüzhetnök, Prágát recuperálhatnók Fridericusnak, és ha 
kelletnék s ügy tetszenék, azon had Krakkóban fordulhatna, s akár 
magam is elmennék véllek. Ide hátra pedig ha császár országának 
az megnevezett pasaságok és szancsakságok alatt akármi kára len
ne i s , tartozzam én tfz annyival érette; és ha akármi csalárdság 
vagy mezőn, vagy várakban az hadnak kin léte miatt történnék, 
veszszen az én fejem el érette. Ha ez így megleszen, én is , Isten 
velem lévén, arra felelek kegyelmetek által az vezérnek, hogy 
mind az confoederatus országokat elöhbeni állapotban állatom, ügy 
hogy Fridericust restituálom, hatalmas császárral való frigyekben 
megmarasztom őket , és ezekről az országokról semminemű hántá
s a , akadálya sem ez esztendőben, sem ezután ö hatalmasságának 
és bipodahiiának nem leszen—bátorsággal elindulhat az lengyelek 
ellen, kik lígy félnek mostan, hogy meg nem írhatni. Innét házul—• 
fejemre veszem—hogy semmi hántása ö hatalmassága birodalminak, 
sem hadainak nem leszen, sem akadálya. Kinél ha több haszna nem 
lenne i s , elég volna és jó nevén vehetné az fényes porta. Első: 
hogy mindazok az országok ö hatalmasságával szintén olyan békes
ségben élnének, mint elkezdték vala — én általam soha ellenségi 
nem lennének. Második: mely miatt akármint akarnak i s , de sem né
met, sem hispanus, sem olasz innét ez országokról soha nem árthatná
nak az birodalomnak. Harmadik: hogy mostaniinduló szándéka az len
gyelek ellen bátorságos lehetne—semmi akadálya sem hátul, sem ol
dalul nem lenne. De ennél sokkal több hasznai lehetnek. Mert ha 
most Fridericust megsegíti, reá merem igírni magamot, hogy annu-
atim császári méltósághoz illendő honoráriummal küldi bé ő is én 
velem együtt követit az portára. Melyet ha az vezér véghez viszen, 
és aprilisben az hadak én mellém érkeznek: kegyelmetek assecu-
rálja én nevem alatt az vezér t , hogy intra spalium unius anni, kél 
terminusban száz ezer magyar forintot szerzek ö nagyságának ezért 
az jó akaratért; magamtól éppen nem lehet, de kit magamtól, kit Fri-
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dericustöl bizonyoson megszerzem — felét szent Mihály napra, fe
lét húsvétra. De minekelőtte az derék hadak elérkeznének, serio 
parancsoljon ő nagysága az budai vezérnek : ha több nem lehet iS, 
csak két ezer kopjással az egri pasát és 1200 gyaloggal küldje mel
lém elöljáróban, hogy azoknak jelenlétekkel bitethessük el hatalmas 
császárnak hozzánk való jó akaratját. Mert valameddig az nem le
szen , ezek soha semmit immár nem hisznek; sŐt egyéb idegen gon
dolattal vannak, és igen félek, hogy úgy is ne cselekedjenek ezek 
is mint az morvaiak. A mint immár ezek közzül is 112 vágynak u-
rak és nemesek, kikBuquoihoz internuntiust küldtek volt , Morvá
ban hivatták. Buquoi levelet írt nekik: megköszönte császárhoz 
való hűségeket , ajánlja magát és császár gratiáját, inti őket, hogy 
perseveráljanak. Az internuntiust mind levelestül megfogták és nál-
lam vagyon. Eszterházi Dániel arestálva is vagyon; Megyeri Sig-
mond, kire a többi expediálását az követnek bizták volt, elszaladott. 
Ha pedig segítséget vagy nem ad categorice, vagy csak halogatja 
is , és szóval tart, egyátaljában megmondja kegyelmetek: tovább mi 
nem periclitálhatunk országostol; ha nem kellünk hatalmas császár
nak, arról nem tehetünk, gondot kelletik magunkra viselnünk; mely 
ha történik, nem mi, hanem ök lesznek okai. És ez aránt kegyelme
tek valóban eleiben adhatja: szegény Bocskai fejedelmünket nem így 
segítik vala haddal, kincsei nem így provideálják vala, hanem bez
zeg külömben. És vala is láttatja. Ha ö nagysága is az mostani vezér 
akkorbeli vezérek módja szerént fogna az gondviseléshez: bizony 
nem annyi, hanem ezer annyi haszna lenne az osmanli nemzetnek 
az magyar nemzettel és ezekkel az országokkal való conjunctiojok-
ban. Mi ezzel adósoknak tartván magunkat, ím mindeneket értésé
re adtunk. Ha fogadja az jó tanácsot, használ vélle; ha eltaszítja 
magától, és az német igiretnek hiszen, meglátja ö nagysága, hogy 
bizony megcsalatkozik benne. Mert eddig is az németnek semmi 
hasznát nem tudom hogy vötték volna. Kzeket kegyelmetek értvén, 
így sollicitálja igen serio az segítséget, mert bizony szintén az spi-
czén vagyon az dolog. 

Bene valeant. Dátum*) Tirnaviae die 10-a februaril 1 6 2 1 . 

Gábriel mpr. 
Eretlctije T i i n y o ;• i C s. J ó z s e f , tain'ii' gyiíjtoiiníiiyéJien. 

*J E levél egészen a fejedelem saját kezével vau írva. i 
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.: XI. 

Bethlen Gábor levele Mikó Ferencz, koastáDczinipoIyi kSvethez 
rUiiu íJiii.'iu a német-s persa-tSrök politícáról. 
r'..0."-''i-M> vr.••,.-,-.'T 1627. 

:i* > .:íM.i',.,^ Magnifice, fidelis nobís dilecte, .jíjujuir/iíív 
Az hósriai pasa és haznadárja*) az vezérnek, hozzánk érkezvén 

az múlt kedden, mostani csinált frigynek conditioit mikor megolvas
tuk volna, többi között találánk arra , hogy az két császár egymás
nak küldendő ajándékok egyenlők legyenek. Mely mivel ezelőtt 
nem úgy volt végezve , hanem az római császár ajándéka százezer 
forint érő legyen semel pro semper , az török császár ajándékának 
valóra felől semmi emlékezet nem volt: gondolkodván arról , hogy 
ha valamely subtili ingenio találkozik az purpuratusok közzül, talám 
fogják is érette vexální az budai muftit, és neheztelni kezdenek az 
vezérre. Mely dolog noha mi hírünk és tanácsunk nélkül végeztetett, 
mindazáltal írtunk egynéhány szóval való discursust azoknak az vég
zéseknek okai felöl: miért kellett lenni? Melyet törökül fordítatván 
az pasa , Jussuf aga viszi az muftinak, hogyha kévántatik, tudjon 
mit felelni nekik. Azon pontokat kegyelmednek is megküldtük. 

Kévántatik, hogy kegyelmed az budai muftival—minekelőtte az 
portán az fő muftival és vezérekkel szembe lenne — az előtt vélle 
szembelegyen , és mindenekről vélle igen diligenter conferáljon; 
és úgy végezzen vél le , hogy szavak mindenütt igen egyezzen, 
contrariumot valahogy egymás ellen ne beszéljenek, mert abból az 
vezérre is suspicio jöhetne, s mi is megijesztetnénk.**) Sőt kitudja, 
micsoda rút dolog következhetnék. Szükség azért ezt kegyelmetek
nek a muftival valóban megértetni stupiditására nézve , és fejébe 
inciilcálni, hogy igen caute cselekedjék: szavait , beszédit úgy 
dirigálja, hogy ne kellessék ö ellene kegyelmeteknek valamit ágálni. 

Az békeség conditioi végett ha disputatio támadna, mivel aas 
mufti az igaz ratiokat talám nem merné megmondani: in tali casa 
kegyelmed bútorsággal szemére hánja az vezérnek, hogy ha szintén 
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*) lovas postííja. Közlő. **) szégyent vallanánk. KözIö. 

minden résziben kévánságok szerént nem lehetett az békesség con-
ditiojinak csinálása, nem kell azon semmit csudálkozni, annál in
kább búsulni, mert maga az vezér oka mindennek; holott mikor 
mi az nagy Istennek segítsége által az ellenséget szorongatni kez
dettük vala együtt vezér Murtéza pasával, és csak hat hétig for
golódhatunk vala úgy körüle, az mint elkezdettük vala , abban az 
40 ezer ellenségben *) öt-hat ezer meg nem maradott volna: éhei, 
döggel , hideggel és fegyverrel mind az ebek ették volna meg őket. 
De hatalmas császár nevével erős parancsolatok írattattván érke
zének vezér Murtéza pasához, kikben keményen parancsolta az 
•nagyságos kajmékám: hogy az némettel való hadakozást mindjárt 
•elhagyja és békességet csináljon vélle; mert hatalmas császár egyebet 
abban nem akar, két nagy ellenséget egyszersmind nem akarnak 
fenn lenni. Látván az vezér az császár nevével való parancso
latból az elvégezett szándékot, tovább nem mere az németlel har-
czolni; hanem mindjárt akarta az békesség felöl az ellenséget tudó
sítani, és ahoz fogni, melyet ha mi megengedtünk volna cselekedni 
bizony **) volna egész császár birodalmának. De mi tudván az né
metnek természetét, megintettük az vezért: az békességhez való 
szándékjok felöl az ellenséget tudósítani ne siessen; mert azzal 
szivet ád nékik; és szép biztató reménység adással viszsza fordítja 
az maga országából az vezér t , véletlenül hátán menyen Buda felé 
Solth felöl a Duna mellett—jövendő tavaszszal hadait megerősítvén, 
íisgy gondot ád néki. Tanácsunkat megfogadván az vezér , mily 
nagy főtöréssel, gonddal készíthettük el az némettel való tractát 
császár részéről , és mily sok fáradsággal vittük azt végbe, hogy 
császár nevével ne kellessók az békességet kérni nagy gyalázatjára: 
azok tudnák megmondani, kik által abban fáradoztunk, úgymint 
egyik kegyelmed, holott csak hallani sem könnyen akarták császár
ral való tractájok felÖt az kévánságot; de mi esküvésünkel is affir-
málván: a nélkül való tractánkat mi sem cselekedjük, sat. Soha a 
portán arról senki gondolkodni sem tudna, az mely sok veszekedé
sünk nékünk az némettel hatalmas császár részéről volt. Mert az 

*) A történetíríis eddigelíi 40 ezer gynlogot és 20 ezer lovast tanitolt; Bethlen 
az üszszes számol teszi 40 ezerre. Ugy vélem, ez hitelesebb. Közlő. 

• • ) Ilt egy szó ki van szakadva —hihclő-n: káros . Közlő. 
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mely békességet az megholt vezér csinált volt Gyarmatnál, ha gon
dolkodnak aKoh felöl az vezérek, és elővétetik azt az végzés t , és 
az mostanival Öszvevelik: könnyen eszekbe vehet ik , s el kell hin-
niek, hogy az mostani végzések ezerszer jobbak, hasznosabbak, 
tiszteségesebbek császárra nézve. 2-or, az követek bocgáttatásokra 
nézve. 3-or, a faluk felöl való végezésekre nézve , holott ezek felöl 
semmi concludált conditiok nem voltának, hanem mindezeket in su-
spenso hagyták volt. Az volt az oka , hogy az német sem küldött 
követet az por tára , mert subintelligálta akkor azt az dolust, az mit 
mostan kifakasztott, tudniillik: hogy császár részéről bocsálassék 
először az követ Bécsbe , Vácz tractáltassék az két császár előtt; 
de Illanna semmit nem írtak, hogy ha nem végezhetnek róla semmit, 
az békeség fen maradjon-é , nem-é? Mostan pedig elvégeztük, hogy 
az követek egyenlőképpen és egyidőben induljanak, melyei csá
szár méltóságát tartottuk, ótalmaztuk meg. Mert ha az török ment 
volna Bécsbe, az német követségnek onnét való expeditioja előtt 
és nélkül. Isten tudja, mily nagy gyalázatja lelt volna abból csá
szárnak: azt hirdette volna mindenfelé az német császár , hogy az 
török küldte lábaihoz kivánatit , és az békesség felől könyörög. De 
az mostani végzéssel azt elforditotluk. *) Vácz felett vagy alkhal-
nak vagy nem, és vagy adja császár viszsza vagy nem: de a felöl 
azon állapotban maradt Vácz, melyben mostan vagyon, és az bé
kesség ugyan megmarad, — Az faluk állapoljokat is mostanra ha
lasztottuk, azzal is császár méltóságát akarván ótalmazni; hogyne 
vezér Murtéza pasa igazítsa maga fejétÖl, hanem császár maga ka
pujáról bocsássa kapucsi pasát, azoknak adandó parancsolat szerént 
igazitassék el az faluk állapotjok. Ha ezeket eszekben veszik , és 
meggondolják az vezérek , el kell hinniek, hogy nem Murléza pasa 
bontotta volt el az békességet—az mint ezzel sokan kárhoztatlak az 
portán való csa'ogató nyelvű emberek—hanem azok, az kik az német 
álnokságát nem vették volt eszekben az gyarmati tractán. Sőt az 
némettől maga is az vezér 20 ezer tallért, Nasradin Vely Czifut pa
sával tíz ezer tallért vettek volt fel azért, hogy Vácz állapotját 

*) TOrtiinészeink csak arról emlékeznek, hogy a török küldött követel, kit 
w •• a német császár Prágában fogadott el ; és hogy ez a német császár
ra'', i nak sok ajiiniJékot hozott s a német császár az ajánlott békét el

fogadta. KüzlÖ. • . I I J-M-".-/̂ nJ ' -• UTU.AIÜA: 

csak abban hagyják, és az követek küldése felÖl se disputáljanak. 
Hát mit tudott volna elbontani vezérMurtéza pasa, ha békeséget sem 
végeztek volt , hanem csak valami meleg ellen való árnyékot állat
tak volt fel, ki hamar eldőlhetett az széltől? ' " H"- î  

Azt kell inkább csudálni, hogy ily hasznoson császár méltó
ságára való békességet csinálhattunk ilyen szorult állapotban, holott 
az németnek hadát tavaly el kellé szemünk elöl kezünkből bocsáta
nunk császár nevével Irolt sok parancsolatokra; mely hadat ez esz
tendőben megtöbbilvén, erősítvén, bolondságokból nem jövének 
reánk, holott az portáról minden állapotokat értésére adnak Bécsben 
császárnak, minden dolgokat jól ér tenek, tudnak—az kazul Bátnak 
követe az spanyol királynál mostan is. Ezeket, többeket hasonló 
ratiokat kell szemekre hányni. 

Az Erdély hé nem íratásnak ilyen ratioját adják: hogy noha 
magok is látták, hogy hasznos béíratása, sÖt ha bé nem íratik, az
után is valamikor az németnek occasioja adatik reá , el nem mulatja 
Invadálását, és így az portának is mindétig búsulása, gondja érke
zik miatta. De mivel az német sem akarta simpliciter csak maga 
részéről beíratni, hanem in genere, hogy egyik császártól se legyen 
semmi hán tása—az mely formulát ex indusa schedula megláthat 
kegyelmed—-ügy az vezér sem merte beíratni császár híre nélkül; 
melyből micsoda nagy kárt vallott az porta, ha eszek vagyon, meg
gondolhatják, hololt constál magoknál i s — h a nem conslál, vegyük 
elő az régi históriákat—azt reméljük, feltalálják: szultán Szolimán 
maga személyében négyszer jött ki haddal Erdélyre, mennyiszer bo
csátotta szerdárit ki ére t te , mennyi sok ezer ló lereh kincse költ el 
Erdély megtartása véget t , mennyi ezer népek veszett el. Hasonló
képpen az németnek mennyi expensája, expeditioja volt Erdélynek 
kezéhez való vétele vége t t , és még is soha eddig frigylevélben 
nem írathatta semmi formán senki Erdélyt az némettel, oly igen 
inhacreált jussának rajta való feltartásán. lm mostan az Isten elvé
vén eszeket, mentek volt a r ra , hogy így béíraltassék, és az vezér 
nem merte , melyért elég pirongatást hallottak az török commissa-
riusok az német commissariusoktól: im ti urgeáltátok, ti végezetek 
el, consentiálátok ez szerént való béíratásának, melyrÖl való irástok 
törökül ihon vagyon , és mostan im nem szégyenlitek megmásolni 
végezéstekel. Kegyelmed azért proponálja, és diligentcr Irac-
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tálja és igyeke7.zék elTectuálni: írassák úgy bé császár frigyleve
lébe, a mint elvégezték volt először mind az két részről , hogy az 
német írassR úgy bé ; mely ba leszen, az a jó jő ki belőle, hogy az
után a német minden jussát kivetnék Erdélyből. Mint veszik és mint 
akarnak magokra provídeálni, ők lássák; mi ebből is akarunk csá
szárhoz való igazságunkat megmutatni és bizonyítani. Az minek 
az porta sok kincsei sem tudott volna végére menni, mi végére 
mentünk és értésekre adjuk. El hihetik ebből is az mi tökélle-
tességünket. Mert noha Istenünk bizonyságunk ebből: az pápa Ko
ronás császárral együtt hogy in regem creálnak, Moldovát, Ha
vasalföldét, Dunán innen való tartományokat Pesten alól , Egerrel, 
Temesvárra l , Szolnokkal, Szegeddel, Bácscsal , Gyulával igírik, 
e mellett sok kincséjét; mindazáltal mi azt árnyéknak tartjuk és in 
proposito nostro constanter perseverálni akarunk, csak az porta is 
viselje igazsággal magát hozzánk, és Erdélyei nekünk ezután is 
sok hasznunkat veheti. Ha pedig rejiciálnak, arról nem tehetünk, 
in tali casu mi is kénszerittetünk magunkra külömben prospiciálni. 
Az egri pasának Bosznát adta az vezér , kiben hogy megmaradhas-
san, kegyelmed omnem lapidem movendo fáradjon és contirmáltassa 
tisztiben—megérdemli az promotíot. Jassuf agát is promoveálja ke
gyelmed az maga könyörgő kévánsága szerént. Ne hadd uram nya
valyást , légy mellette minden liton és módon. — In cetére ipsi gra-
tiosi propensi manemus. Albae, 22-a octobr. 1G37. 

Gábriel m. p. , •,,, | / 
P. S. Az brassai szolgát kegyelmed ne tartóztassa, küldje ki, 

udósitson minden oda való állapotok felől minket. 

Privata consignatío pro Magaif. Francisco Mikó. 

Minthogy ez világi állapotokban eleitől fogva ez tartatott elsőbb 
és mindenek felett hasznosb dolognak, hogy ember nem csak azok 
felöl igyekezzék gondot viselni , az melyek előtte vannak, hanem 
az melyek jövendőre is láttatnak nézni; azokat az mennyire az em
berielmétől lehet, okosságával igyekezzék felkeresni: ez okon lévén 
némely dolgok mostan is előttünk, akartuk általa ezt is az kajme-
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kámüák proponáltatni; ne láttatnánk jövendőben i s , hogy azokat, 
az melyeket hasznokra és az császár birodalminak j avá ra , ma
gunknak is megmaradásunkra ítéltünk lenni, elmulattuk volna. Azért 
erre az kajmekámtól audentiát kérvén, privátim proponálja az dol
gokat ez szerént. Tudni illik: Tudván ezt mi, mit kévánjon tőlünk 
hatalmas császárhoz és az fényes portához való kötelességünk, el
mulatni nem akartuk, hogy ezeket ö nagyságának értésére ne adjuk, 
hogy felőle mélyebben gondolkodván, tudjanak is idején magokra 
gondot viselni. Az mint azért sokszori intését vöttük arról Ö nagy
ságának és császárnak is parancsolatját, hogy az némettel való 
Iraclalust igyekeznÖk mi is úgy promoveálni, hogy mentől hamarább 
lehetne is végben menetelek: azt nem akarván hátra hagyni, abban 
eleget fáradtnnk, és az mint ő hatalmassága méltóságára és birodal
mijavára leghasznosbnak Ítéltük, az szerént igyekeztünk is minde
nekről Murtéza pasát informálni. Mely immár végben menvén, no
ha akkor is azt Ítélheti, hogy az porta ezt az kazuUal való hadako
zásra nézve igen okoson cselekedte , mivel egyszersmind ilyen két 
hatalmas nemzetséggel az hadakozást continuálni mind veszedel
mes, mind pedig káros lőtt volna; és azt is gondolhatván ember, 
hogy Isten a kazullal való hadakozását is nagy fegyver vagy békes
ség által leszóllitván, császárnak ennyi kárral és veszedelemmel va
ló hadai után birodalminak javáért épületéért, hadaínak is helyére 
állatásáért, és hogy valami respiratioja lehetne országinak, mind 
szükséges mind pedig hasznos volna ezt az némettel való frigyet 
annyi ideig, az mig végeztetett, megtartani. De más felől ha ki ez 
mostani állapotját az körül való országoknak és az német császárnak 
is jól-meggondolja, és az elmúlt dolgokról vészen ítéletet: nyilván 
eszében vehet i , hogy birodalma az portának éhez az némettel ilyen 
állapotban való békességhez bátorságoson nem lehet. Melynek leg
főképpen ilyen okai vannak. Elsőben: hogy meggondolja azt az fé
nyes port-a, valamíólta Eiu'ópában ezekre az keresztyén országokra 
kezdett az ozmánli nemzetség hadakozni, minden nemzetek felett 
az német császárok és ezek az austríai fejedelmek voltak legnagyobb 
ellenség, annyira, hogy ennyi időtől fogva tartván az a hadakozás, 
majd azt mondhatjuk, hogy ugyan természetté vált immár ezekben 
az nemzetségekben az török nemzetség ellen való nagy gyűlölség. 
Mely abból kitetszik, hogy soha még ez ideig oly frigye és béke-
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sége az németnek véUe nem lehetet t , melyet mihelyt az alkalma
tosság occurált, hiUra nem hagyott ós aval nem élt. Ezután is pedig 
hogy külömben legyen, senki, valakinek Isten okosságot adott, el 
nem hiheti. Melyre nézve az mint ezelőtt hogy csak az kételenség 
vitte mindenkor az békességre őket , úgy most is ne egyébnek, ha
nem csak annak ítélje az fényes porta frigycsinálásokat. Mert lát
ván az német császár az t , hogy belső ellenséginek semmiképpen 
nem ár tha t , hogy ha az hatalmas császárral és mi velünk elsőben 
békességet nem csimU, süt ezek fen lévén, igen nagy veszedelemben 
is foroghat állapotja; ez okon akarta azt felkeresni, hogy megbé
kélvén, innét állapotját és országát bátorságossá tegye , és minden 
erejét belső ellenségire forditván,azokban véget érjen; mely meg
lévén , mindenkor módot találhat abban, az miképpen hatalmas csá
szár ellen való hadakozásra okot kereshessen. Hogy pedig ez így 
legyen, csak mostan is okoson által láthatni; mivel sok mesterséges 
spanyol praclikákkal abban módot keresvén, hogy a frnncziai király az 
angliai királyai öszszeveszszen, és az vele ellenkezők társaságából— 
az melyeknek ez egynéhány üdökben elsÖbb és fÖbb tagja volt—ma
gát kivegye, és evei ennyiből ellenségit erőtlenebbé tegye, azt immár 
véghez vitte. Melyből az következelt , hogy azfrancziai király sem 
lévén immár segítséggel , azután az ki főbb volt az angliai királyt is 
annyiból ezek mellől elvonta, hogy az francziai király ellen is kell-
vén avagy hadakozni avagy magát ótalmazni, az mint azelőtt úgy el 
nem érkezhetik ezeknek segítségekre; és így minden súlyos hada
kozásnak terhe az egy dániai királyra maradván, miképpen érkez
hessék az is az többi segítsége nélkül az ellenne állásra, nem tudjuk? 
főképpen hogy immár innen nem lévén német császárnak senkitől 
semmi tartása: az mely hadai Silésiában voltak, azoknak nagy részét 
azelőtt mind arra forditván, az kiket vigyázásnak okáért ott hagyott 
vol t , azokat is , az mint hiszszük arra fogja téríteni; melyek mind 
együtt lévén, egyéb benne nem lehet , hanem az dániai király nem 
Ítélvén elégségesnek magát az véllek való szemben megvívásra, 
valamely erős helyben beáll , és ott az mig állhatja, magát ótalmazza; 
azután ha ítéli, hogy tovább nem lehet ott maradása, szabados tenge
re lévén, avagy Dániában által megyén , avagy pedig megbékélUk. 
Mely ha úgy leszen, sohul az imperiumban senki nyilván való el
lensége római császárnak nem leszen. El kell hinni minden okQ? 
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embernek, hogy azokat az fennlévő nagy badakat, melyek akár
mely könnyen állhatnak negyven-ötven ezer emberből, mindjárást 
le nem szállíthatja, holott azok sok üdőtől fogva mind íizetetlenek 
lóvén, eloszlatások valami igen nagy veszedelem avagy romlás nél
kül semmiképpen nem lehetne, az mint ez sokszor ezelőtt nagy ha
talmas nemzetségek között megtörtént. Egyebet hát ebből senki 
nem várhat , hanem avagy török császár el len, avagy mi ellenünk 
való hadakozásra keres okot; főképpen hogy ha látja még is az ka-
zul ellen való hadakozásnak contínuatioját. Mivel ez is erre igen 
nagy ok, hogy ha egészen azokot az öszveszokott Iiadakot elosz
latja , azután avagy igen nagy nehezen, avagy pedig az mint hihe
tőbb, olyanokat semmiképpen öszve nem szerezhet. És így akkor 
veszi osztán az fényes porta eszében, hogy tovább kellett volna 
erről gondolkodni, és hatalmas császár birodalmira különben illett 
volna gondot viselni. Mert hogy az német az alkalmatossággal ne 
éljen, soha azt okos embernek hinni el nem kell. Mivel forgasson 
fel akár ki minden emlékezeteket, melyek Lajos király Mohács me
zején elveszésétől fogva ezekben az országokban történtek, és 
feltalálja, hogy azok az feljül megírt discursus szerént mind meg
történtek. Mit vihessen pedig véghez olyan nagy erős hadakkal 
ilyen állapotban, meggondolhatja maga az fényes porta, mivel az 
kazulra lévén minden hadának ere je , nem látjuk, micsoda haddal 
resistál Európából az török nemzetség azok ellen. Nekünk azért az 
tetszenék ez dologban, hogy abban keresnének módot: miképpen 
az kazul pással megbékélhetnének, és azt az káros s veszedelmes 
hadakozást leszállíthatnák. Melyből ezt az jót látnók kijŐni, hogy 
az német megértvén az t , mindjárást minden szándékától megtartóz-
nélí, és elhagyná minden frigy ellen való igyekezelit. Hatalmas 
császár is attól az veszedelmes hadtól megmenekedvén, inkább vi
gyázhatna Európában való birodalmára, és ha mit kelleiie cseleked
ni , azután abban is módot találhatna. Noha pedig azt el kell hinni, 
hogy akazullal való hadakozás császárnak igen szükséges, mind
azáltal amaz közönséges regula szerént: „mivel mindenkor az két go
nosz közzül az kissebbiket kell választani" károsbnak és veszedel-
mesbnek ítéljük ezt az ilyen állapotbéli némettel való hadakozóst, 
hogysem az persával. Ennek sok okait számlálhatnók e lő , de nem 
ítéltem szükségesnek lenni—'Orre magától is elég ratíokat találhat fel. 
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Azért azokat mind jól elméjében szedvén, igyekezzék az dolgot úgy 
mind proponálni, mind pedig raliokkal állatni, hogy lehessen nálok 
inlimationltnak foganatja és effectussa i s ; declárálván, hogy mi ebhöl 
semmire nem egyébre, hanem csak hatalmas császár javára és biro
dalminak megmaradására nézünk, melyért hogy ezeket értésére ad
juk, semmiképpen el nem mulathattuk. 

Miképpen veszik ez discursust és intimatiot, jól eszében vegye, 
és azon legyen minden tehetségével , hogy ebbÖl oly motiuákkal él
j en , hogy eíFectussa is lehessen nálok. Mindazáltal mivel immár 
ezt sokszor experiálluk károsnak lenni: ha lehet írásban semmit bé 
ne adjon, hanem ezeket csak szóval declarálja; és ebből magát úgy 
viselje, hogy errőlresolutiot is vehessen, és Isten meghozván, ben
nünket ebbeli akaratjok felől tudósíthasson is. 

""r^ ''"'^^ '''"̂ f"- -'̂  Az eredetiből*) leírta és közli 
dr. ÖtvSs Ágoston mk. 

títt Niiü^to*)! 

*) Az első a fejdelem saját kezével volt írva, a második — amannak zá-
'I*' ratéka — más kézzel. 
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