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A napi-sajtó „ T ö r t é n e l m i A d a t a i m " I. kötete iránti ér
dem fölöll méltányló és kíméletes nyilatkozása állal kettőre ér
zem magam kötelez^ettnek; e l ő s z ö r : hogy munkásságomban ne lan-
kadjalí s vállalatomat a czéínak lehetötíégig megfelelővé tenni igye
kezzem; m á s o d s z o r : némely hírlapi és magán észrevételekre n é 
zeteimet egész őszinteséggel nyilvánítsam. 

Régibb századok betűivel és irásmodorában szerkeszteti ada
taimnak a mai betüjegyek- és írásmódhoz alkalmazása hallgatólag — 
egyetlen kivétellel — helyeseltetvén, továbbra is e mellett maradni 
jónak láttam. Ismételve kijelentem azonban, h e g y é n adataim szé-
és mondatalkotási ügyszínte ragozási sajátságait nem érintem — 
egyedül a leírást alkalmazom a maihoz, mint ezt mások is teszik. 

Az adatok egyes áliilásaíra nézve némelyek által szüksé
gesnek ítélt észrevételeket illetőleg nézetem ez : Én az adatokat gyűj
töm, öszszeállitom, rendezem—nem dolgozom fel.Itt-ott egy betűvel 
vagy szóval a nyilván felismerhető hézagot kípóllom; a központo
zással az előadás folyamát könnyilem; néha rövid felvilágosítással 
csillag alatt a kétes vagy éppen homályos értelmet meghatározom— 
adataimnak azonban más értelmet nem adok, azokat nem magyará
zom, olvasóimat sem egy sem más érdekben nem insinuálom. Nem 
akarok párífél l enn i , nem vágyom valamely történeti felfogás vagy 
iskola ügyvédének tekintetni. Nyíltan kimondom: nekem nincs 0zán~ 
dékomban eem magyar eem német vagy szádz, sem ellenzéki vagy 



n 
conservativ, sem végre catholicus vagy protestáns szemponltöl 
fogni vagy íogalni fel és kibányászni történelmi kútfőinket. Én egye
dül n lörléneli igazságot keresem, 02 elölt hajlok m e g , annak kívá
nok némi szolgálatot lenni. Ez érzületlel és czéllal pedig nem fér 
oszsze sem egyfelől a z , hogy Báthori Istvánnak, Bocskainak és 
Bethlen Gábornak csak tömjénezzek; sem pedig másfelől a z , hogy 
János Zsigmond, Básta, Báthori Gábor és Rákócziak felöl tüzete
sen csak roszszat keressek ki s hozzak napfényre. Hiszen ez részre
hajlás, ez igazságtalanság lenne hol egyik hol másik irányában. 
Sünt bona mixta malis — rég meg van mondva. Ali ez egyes ember
rő l , áll történeti személyek- és korszakokról is. A lörténetnyomo-
zúnak egyforma szerelettel kell fáradni mindkettő kiderítésén: lel
két a legnagyobb gyönyörtől fosztja meg , mihelyt vakon egy vagy 
más véleménynek hódol, szolgává törpilvén magát, ki elÖbb a szent 
igazságnak vala keresője. Én ilyesmihez kedvet nem érzek. A mi 
szépet Nagy Szabó Ferencz Bástáról, s poUlikája kíméletes, ildomos 
és tán igazságos voltáról irva hagyott, nem kisebb Örömmel irtam le 
és kívántam örökíteni, mint nem nehezteltem a Bocskaira, Beth
lenre , a nemességre és olykor az egész törvényhozásra lett s nem 
egyszer a sebzésig éles észrevételekért. Most Báslának szolgálta
tok némelyehben igazat — gondolám; majd H-dÍk kötetemben Beth
len Gáborról, a Ul-ban Bocskairól fogok olyakat közloni, miken 
minden magyarnak büszkén dobog fel szive. De azért sem az oly 
följegyzésekért, miit Bethlenre vonatkozólag tán egyéni érzelmei
met sér t ik , felölei meggyőződésemmel ellenlétben vannak, séma 
mik a Básta jelleme iránti eddigi közhitet részére kedvező irányban 
némileg megingatják, az adatok szerzőjére nem neheztelek, egy
korú füljegyzéseit üres tagadással meghazudtolni akarni nem fogom. 
Ha ez helyes és szabados lenne , akkor az adatgyűjtésnek azon leg
főbb czélja: hogy a történetírásnak mindenoldalú és nézelszínezetü 
adatokat szolgáltasson, merőben lehetlenné s a történetírás egyol
dalú eseményrajzok lajstromává válnék. Minden osztály, feleke
zet , egyén, maga a hatalom is tagadná az t , mi ellenére van, vagy 
tán úgy tenne, mint azon történelnyomozó, ki az ínye elleni helyeket 
kéziratából kihagyja,vagy a legfontosabb szókat saját tetszése szerént 
elváltoztatja.Ekkor a történet nem lenne a multrajza, az élet tanítója, 
hanem megmérgezője, elrontója; nem lenne egyéb , mint ígazolója 

m 
a jelennek, legyen az jó vagy gonosz , feltétlen bálványozója a 
knzintézvények- és közcselekedeteknek, legyenek azok az emberi
ségre nézve üdvösek vagy üdvtelenek. Ilyesmi a tudománynak hasz
nára nincs. Én történeteink iránti tiszta és elfogulatlan hajlamból 
kezdettem mivelni e tágas mező mások által még meg nem járt né
mely részét. Mig elmondott elveim szerént munkálkodhatom , mun
kálkodom ; mikor ez lehetlen lesz: megszűnöm. É n a t ö r t é n e t i 
v a l ó t ú g y a m i n t a z a d a t o k b a n l e t é v e v a n , k ö z z é 
t e s z e m . A k ik m a j d a l k o t n i f o g n a k , h a s o n l í t s á k ö s z -
g z e , t e g y e n e i t Í t é l e t e t f ö l ö t t e k 

Foroghat fenn még egy ezzel öszszefüggö kérdés, mit kétség
kívül minden törlénetnyomozó, s6t csak ügyelmesebb olvasó is ma
gában meg fogoll tenni; mit azonban újabb időkben kivált nálunk va
lamennyi külfö-kiadó hallgatással mellőz, s I. kötelemben én is mel
lőztem : vájjon t. i. szövegeimből mennyit és minő elvnél fogva ha
gyok lú? A mi az erkölcsiséget, a vallás positivumát, a létező ha
talmat, a társadalmi rend fogalmát sértené. Ilyesminek közlése o-
hajtatos nem lehel. Ugyvan, hogy az én itéletmérlékem lehet té
ves , lehet szigorú; ámde a kéziratok megmaradnak. Egy tapinta
tosabb vagy a történetekre nézve kedvez") időben élő utód majd ki-
igazithatja botlásaimat. Megvagyok győződve, hogy e tekintetbeni 
eljárásom mellett is némi jót történeteink érdekében teszek. E jónak 
eszközőlhetési szobodságát nem szeretném egyes szók állal kocz-
káztatni, mik különben is ritkán teszik a dolgot magát vagy lega
lább annak lelkét. 

Az adatok idÖrendszeru öszszeálUtása iránti óhajtásra nézve 
megjegyzem: hogy én is azt valóban így láttam volna mind a tudo
mányra nézve hasznosabbnak, mind az olvasók és történetnyomo
zók érdekében kivánatosbnak. Így is akartam kezdetben tenni; mert 
már néhány éve, hogy az anyagot gyűjtöm s tervemet érlelem. A-
zonbnn történetbúváraink egyikének levelében nem rég hozzám in
tézett ama szavára: , ,Ars longa, vita brevis" •—- mely rám egy ba
rátságos de mégis megdöbbentő Memento-ként hatott, elhatározám 
magam, készülődésekkel sok időt nem tölteni, hanem lehető gyorsan , 
erömböz mért munkás^ági tért választani, czélt tűzni magam elé s 
szilárd lépésekkel felé sietni. Mint egy kép úgy tünék fel lelkem 
előtt történeteink nemzeti fejedelmek alatti korszaka, Látám, hogy 
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annak némely része merÖben M van rajKolva, más részében az alap
vonások vannak meg , harmadiknál csak a színezés hiányzik; de 
azt is lútám, hogy sok helyt még csaknem pusztán áll a vászon, 
néhol üres a hát tér , nem valók nem hívek éppen az alapszínek, 
néhol pedig hiányos az árnyalás sat. És gyűjteni kezdek és szerez
ni. Rendszert csináltam olyat, a minőt adataim, sok mindentől igény
be vett időm és történelmi szerény előismereteim lehetségesitettek, 
és annak nyomán elkezdettem adataimat azonnal közrebocsátani. 
Tenni mentől előbb, munkálkodni mig nappal van , mig az éj ránk 
nem borul; mentől több ismeretlen s kevesek által használhatott tör
ténelmi kincset lenni ismert té , sokak birtokává, közforgalmúvá 
s eUkép lörténelirodalmnnknak habár apránként mentől gyorsabban, 
mentől többet és éppen a mostani válságos időkben használni—volt 
szándékomban. Ez oka, hogy nem váram bé , mig valamely korszak 
adatait a lehetőségig mind ös/.szegyüjtbetem; (Ilevenesi, Káprinai, 
Eder , gr. Kemény és sok mások ezt tevék s mindnyájan munkájuk 
kü>.epén vagy végczéljok küszöbélöl alig néhány lépésnyire szállá-
nak sirha) hanem a mim volt, korszakokra osztva azonnal közrebocsá
tani elkezdenem. A miket munkám folyama alait hazámüainak szí . 
vességébül kupok, előlervem egyik vagy másik szakába beosztom, a 
midőn gyüjtenkényem kiliizött egész körét bótöltendi, az abban meg
jelent valamennyi adatról idősorozati átalános kimutatást fogok adni. 
Hálás elismeréssel kell itt omlilnem, miként legiijabban segitségö-
ket Ígérték vállalalomhoz a szász nemzet legnagyobb tudományi te
kintélyben álló tiai: báró Bedeus 3í>zseí Ö nmlga és SchuUer Károly 
nevelési tanácsos ár; adatokkal örvendeztettek meg : Újfalvi Sán
dor , b. Jósika Geyza , Szalánczi Elek, Váradi Ignácz és Hodor Ká
roly urak, kiknek ezennel legszívesh köszönetemet nyilvánítom. 

A mi végre a tárgymutató táblát és idegen szók magyarázatát 
sürgető óhajtást illeti; én azt utolsó kötetemben szándókszom adni, 
midőn — reményem szerént — mind az időszaknak, melynek hatá
ri közt járok., mind a szomszédos s olykor velünk közös történetü 
népek közéletének, különösön a török szokásoknak, akkori politi
kai és társadalmi szerkezetnek bővebb ismeretével birandok. 

i V " ' 

BORSOS TAMiS MÁSODIK K O N S T Í N C Z I N Á P O L Y I 
KÖYETSÉGE. 

1«18 ápril 18-töl 1 0 3 0 .ipril s - l g . 
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E L Ó I S M E R T E T É S. 

Borsos Tamás fia azon Borsos Sebestyénnek, kinek k r ó n i k á 
j a gyűjteményem elsÖ kötetében jelent meg. Nagy Szabó Ferencz 
szintúgy általam közlött e m l é k i r a t á b a n sok érdekest jegyzett 
föl e nevezetes férfi életéből, miknek alapján az 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 l l . kötete 3 — 1 4 lapjain olvasható életirat k é 
szült , s melyhez némi pótlék gyanánt legyen szabad nekem is ide 
igtatnom közelebbröll nyomozásim azon eredményét, mely szerint 
Marosvásárhely bel- és külvárosának a legközelebbiidökig fenállott 
helyhatósági alkotványa e jeies férfinak — mint 1604-en odavaló 
főbírónak — saját esze és keze müve. 

Nem tartozik czélomhoz amaz éJelirási adatokat itt egész kiter
jedtségben ismételni; csak amennyiben a kedvtelésből inkább mint 
a tanulás komoly elhatározottságával olvasók biztosb öntájékozlia-
tása igényli , nagyjában kivánom érinteni. 

Borsos Tamás született 1566-an Marosvásárhelytt: 1597-n 
jegyzÖségi, 1 5 9 9 — 1 6 0 4 - n föbirói tisztet viselt; a vár építésének 
löOS-n föinditója, a déézsi országgyűlésen 1603-n városi követ, 
1606-u Bocskai fejdelemhez Marosvásárhely hódolatának Kassára 
megvivője, 1605-töl kezdödőleg fejdelmi táblabíró s mint ilyen a 
törvényhozás tagja volt. 1613 . 1618 . 1625-n a portán ügyvivői , 
1615-n a nagyszombati, 1625-n a gyarmati békekötéseknél fej-
dehui bis^tosi minőségben jelenik meg. Közbivatalnokí működése a 
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kijelölt életrajzban részletesen meg van irva ; békekötéselibeni sze
repléséről valamint barmadíxbeli portai követségéről eddigelé ada
tok nem jöttek napfényre; 1613-beli első portai i'itjí'mak körülmé
nyes ieirúsát valamint korának—1585-töl 16 t2- ig terjedöleg—ön
kezűleg irt lurténclrojzát, fenemlilelt történelmi gyvíjleményökbcn 
kiadták gróf Kemény József és Nagyajtai Kovács István — 1018-
ki mosódik portai követsógéröU N a p l ó j á t az olvasó ím itt veszi. 

Czíme: B o r s o s T a m á s n a k m á s o d i k p o r t á r a v a l ó já 
r á s á n a k k ö z ö n s é g e s h i s t o r i á ( j a ) , m e l y e t o b i t e r c s a k 
i r t á r a az K o n s t a n t i n á p o l y b a , in a n n o D o m i n í J o s u 
C h r i s t i 1 6 1 8 , a n n o a c r e a t i o n e m i i n d i 5 5 7 4, a n n o 
v e r ő M a h u m e t i s p r o f e t a e 1 0 2 9 . Naplöirónk Kamuti Farkas 
országtanácsossal mint fökövettel 1618 ápril 18-án indul ki a fej-
delmi székvárosból Gyúl a fej érvárról.; megérkezik Konslánczinápoly-
ba május 14-én. Kamuti eljö még azon évi augustus 1 0 - n , Borsos 
ott mulat — egyelöbb pótló és csak ideiglenes , később rendes kö
veti minőségben— 1620 ápril 3- ig , tehát szinte két évig. 

Ki nemzeti fejdelmek alatti történeteinket csak némileg isme
r i : tudni fogja, mi volt Erdélyre nézve 1618 és 19 . Ezeknek — a 
vallásos és politikai forrongásban élő népek kedélyébe ágyszölván 
tudtokon kivül lerakott—eszmemagvoiból születtek az 1620—21-ki 
valamint az 1625—27-k i évek eseményei; melyek, miután Bethlen 
Gábor merész lelkének merészebb tervei szerént a magyar-keleti 
politikának a magyar-n^v'igoli fölött diadalt nem szerezhetlek, leg
alább Erdély önállóságát egyidöre, és a protestáns vallásszabad
ságnak a magyar föld határain belől végképpen megalapítását esz
közölni elég erősek voltak. E nagy fontosságú időkben a politikai 
események műhelye Konstánczinápoly, tüzpontja a diváni ülések, 
egyik irányadója az erdélyi fejdelmi politika vala. Bethlennek és a 
szerencsésebb csillagzalu svéd királynak lelke és fegyvere befolyá
sa alatt volt egyideig fél Európa, rajtok függött a keresztyénség 
várakozó tekintete. S naplóirónk éppen ez évek korrajzához adja— 
saját látás és hallás után — a legélethűbb vonásokat, mint azon 
belyen é lö , hol az események fonalszálai szövődtek, hol a politikai 
történetekhez az anyagok legjobbára készültek t. i.Konstánczinápoly-
ban. S valóban tudtomra alig van a XVII. század első feléből fen-
maradt korirat vagy történelmi emlék, mely az európai udvaroknak 

a portáhozi viszonyait, az idegen követek ós fejdelmi ügynököknek 
a szultán minisztereihez és egymáshozi állásukat valamint a kölcsönös 
érintkezések modorát, rendét és formaságait a mi naplóirónkhoz ha
sonló részletességgel fenhagyta volna; mit én bátor vagyok ezen 
Napló egyik előnyének tartani, s rá történet- és koriróinkat sze
rényen figyelmesekké tenni. .^,,,( sl^ 

Belső elrendezésre nézve e Napló keltőből áll: napi jegyzé
sek- ós a fejdelemmel s országnagyokkal! levelezésből. A j e 
lentések mellé legtöbbnyire oda van csatolva A c t a d i e r u r a , M e 
m ó r i a , M e m ó r i á i é és más czímrovatok alatt: a naplóiró egygyel-
mással mit beszélőit , végzet t , tervezeit és hajtotl végre? kitől, hol, 
mit hallott, látott , tapasztalt? hazájába kihez, mikor, mit irt? mi 
egy vagy más kérdésben sejtelme, óhajtása, nézete? S kivált ez u-
tolsól azon hol tarlózkodó, hol nyillabb, de mindig tisztelet- és a-
lázatíeljos hódolattal, a valódi szerénység azon minden követelés 
nélküli hangján, mely tanácsait nem egyszer segítette fejdelmi a-
karattá emelkedni. Fejdelmi urának ügyesen szőtt terveit egész 
szívvel-lélekkel kivánja előmozditni; de az udvariasság, önmérsék
let és diplomatia simaságát az ellentétes érdekű udvarok követei irá
nyában még sem felejti, s a mikor és hol azok felejtem látszanak, 
nemzetének s fejdelmi urának minden becsérzetét keblében és aj
kain hordozólíig torolja meg. Valóban ha figyelmezünk Borsos behí
zelgő, óvatos, fürkésző modorára, melyet ő a porta miniszterei
vel, a római császári követekkel és havasalföldi vajdákkal szemben 
követ, s ez által azok leglitkosabb érzületét kipuhatolja, czéljaikot 
úgyszólván szívük rejtekéből kilesi, mig Ö uráét legtöbbnyire el
hallgatni és mellőzni tudja : lehetlen el nem hinnünk, hogy nagy 
idők szülik a nagy embereket, s hogy a magyar, nemes nyíltsága 
mellett is szintügy mint bármely más nemzet fiai, képes volt egy
kor a diplomatiára s mélyebb politikai combinatiok bölcs kivitelére. 

Lesznek olvasóim között kétségkívül olyak, kiknek ama kicsin
kés szóviták ós versengések, mik e Napló elején Borsos és Kamuti 
közölt előfordulnak, víszszatelszését idézik fel: ezeket kérem, szí
veskedjenek e megbocsátható gyöngeséget inkább a kornak mint ne
kik róniföl; valamint lesznek olyak i s , kik az egészet hoszszadal-
masnak, sokszor ismétlésekbe átmenőnek tartandják: mit azonban 
kárpótolnak s olykor a legkellemesbben elfelejtetnek flíson korbeli 



persa, lengyel, havasaÚÖUi, osztrák ég cseh , magyar és evdély-
orsxági viszonyokat illető adatolí, egyes közbeszötttürténelkék, fon
tos diplomatiai és nemzetjogi kérdéseknek érdekes felvilágosítása. 
Kik elfogultságot vélnének az iró szemére lobbanthatni, a?.oknak 
feleletül leend több ízben kimondott elve: mely szerént Ö fejdelmé-
nek hűséget esküdt, annak tartozik mindenek felett szolgálni. Avagy 
mást cselekedtek-é a római császár követei : Molardus és Startzer? 
Ki Pray P r i n c i p a l u s G a b r , B e t h l e n és E p i s t o l a e Procer. R. 
H u n g á r i á é czímü munkáiba tekint, meggyőződhetik eziránt . Kik 
végre Bethlennek országa és saját politikája érdekében követe által 
használt diplomatiai eljárásait kétszínű ravaszságnak s cselszövő 
nagyravágyásnak hajlandók bélyegezni: emlékezzenek meg azok 
eljárására is , kik most Eszterházyt, Forgácsot és Dóczit, majd Ka-
mutit és Bálhori Andrást, majd ismét Rádulyt és Gáspár vajdát iz
gatták felBethlen és országa ellen:kik—Borsos szerént—rá csak azért 
haragudtak, hogy mint megelőzőit, tetszésük szerént ide s tova 
nem hurczolhatták, saját politiliájok kivitelére eszközül nem hasz
nálhatták. 

Kiadási példányom a z , mely a m. vásárhelyi Teleki-könyvtár
ban őriztetik, t. i. Borsos Tamás gyűjteménye —• egy ívrét alak
ban, kemény táblába kötött vaskos könyv, melynek czímirata: 
„ B o r s o s T a m á s m a g a é l e t é n e k s é l e t e b e l i d o l g o k n a k 
é s k o n s t a n t i n á p o l y i k ö v e t s é g é n e k l e i r á s a , " s melynek 
elején van a gr. Kemény és Kovács István által kiadott s általam Í3 
fennebb érintett I t i n e r a r i u m czímü útinapló és BorsosTamás 15 . 
85-tÖl l í i l 3 - i g terjedő történeti jegyzései , valamint ugyancsak az 
ö második konstánczinápolyi útjának leirása; azután a zsitvatoroki 
és más békekötések czikkelyeinek egykorú másolatai, némely rö
vid jegyzések, s bérekeszti gyűjteményem I. kötetében közlött Tol-
dalagi-féle Emlékirat. Az általam ím most ismertetett második portai 
követségi Naplóról az Erdélyország Történetei Tára kiadói azt irták*), 
hogy az többnyire török módra simított papirosán, apró , sürüen 
öszszevert hetükkel van írva; mi valóban is oly sűrű s Itt-ott oly 
megkopott, hogy lemásolhatása iránt egy ideig szinte kétségesked
tem. Hogy e Napló nagyobbára Borsos kézirata, bizonyítják keze
imnél levő s hátul az okiratok közé fölvett saját kézzel irt levelei. 
*) ILKüteljök 11 lapján. 
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BORSOS TAMÁSNAK MÁSODIK P0RTÁK4 YALÓ JÁRÁSÁNAK 
KÖZÖNSÉGES HISTÓRIA JA,) MELYET CSÁK OBITER ÍRTAM 
MEG AZ CONSTANTINÁPOLYBA, IN ANNODNIJESUCHRISTI 
1618, ANNO A CREATIONE MUNDI5574, ANNO YERO MAHU-

METIS PROEETAE 1029. 

Istennek szer.t kegyelméből második utamra indultam el Con-
staiilinápolyba az conlinuus oratorságra 1618, dÍo25 mensis martii 
nagy keserűséggel az én kedves házamtói Marus-Székely-Vásár-
lielyröl. 

12 die április indultam el Fejérvárról, és az nap jutottam amaz 
undok fertelmes városbn, Szász-Sebesbe* 

14 die jutottam Szebenbe, és ott az szebeni uraim nagy em
berséggel gazdálkodónak. 

18 die julollam Brassóba, olt is az brassai uraim nagy böcsü-
leUel bőséggel gazdálkodónak. 

Mikor elindultam házamtól, hoztam véllem házamtól el útiköl
tségbe íl. 35 forintot. 

Í
Adott volt urunk nekem még Fogarasban kinlétemre 100 fo

rintot, 10 sing gránátot , kiből egy nadrágot csináltattam , az töb

bit othon hagytam; ilcm adüll két végkorns i r t , kit az szolgáimra 

ruháztam. Mikor Fejérvárról elindultam, adott ö nagysága szolga-

— 
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adatolt szolgálatomba 4 lovat , melyet vetlek volt 99 fr. az mely 
lovakat csak ügy vettek, hogy ha én kezembe adták volna kosz 
pénzül azt az 99 ft. én olhon hat lovat vehettem volna vélle jobbakat. 

Ezekhez a lovakhoz adatott ö nagysága paraszt formába csinált 
erős kocsit; az lovakhoz adtak fejér hámokat, pokróczot, taris-
nyá t , kocsihoz lánczot , szekerezel, kocsist i s , az ki behozta a 
kocsit. 

Az szent Istennek kegyelméből indultunk ki Brassőból 20 die 
április; az nap mentünk Rosnöra. 

21 április mentünk által az nagy utálatos havasokon az Király
köven, és jutottunk Rukaljx*a Havaselhen. Ott mindjárt elkezdé Ka-
muti uram az nagy ir igységet , és olt izene rám Jósika Ferencztöl, 
hogy többször én szolgámat elöli ne küldjem szállás fogadni, és 
élést is szállásomra ne szereztessek, mert meg nem engedi; har.em 
vagyon neki szállás osztOjn, ós attól várjak s élést is az Ö szállá
sáról az mi leszen ö adat. Kit én hallva, mindjárt menék szállására, 
hogy én ezekről jó idein vélle szépen végezzek; de meg sem hallá 
szómat, hanem más korba vetette, s meg sem mondhatám neki miért 
mentem. 

23 die április jutánk Tergovislyára, és oU az elkezdett dol
got végezé, S valóban megizente hát az vajda gazdáinak.titkon, hogy 
senkinek szállására ne gazdálkodjanak, sem nekem, sem másnak 
az vajdáéból i s , hanem csak nek i , és ö adjon abrakot az kinek 
akar. Kire képest a beste hilcllen kurvák semmivel nem gazdálko-
ílának. Ki csak Kamuti Farkjis uram Irigysége, fösvénysége és 
maga nagyzása lön. Mert valamikor azelőtt követek olt jártak, de 
mindenkor az kapitiáknak külön gazdálkodtak. Az ö szállásáról is 
pedig semmit nem adónak, hanem harmfíd napig minden élést pénzen 
vétettem. Egy nap az vajda igen megvendégle egy igen szép kert
ben egy tavaszi levélszín alatt, és Kamuti uramnak egy szép kék 
lovat ada ajándékon, de másnak senkinek semmit nem. 

25 die április indultunk ki Tergovistyáról, és addig néze maga 
Kamuti uram, hogy a szállást elvetők , az mely faluba meg kellé vala 
szállanunk, és igen késÖn'—majd éjfélkorba jutánk egy igen roszsz 
puszta faluba. Ott is azt költó Kamuti uram s az szolgái, hogy Bol-
disár deák vette el az kalauzt, ki miatt csaknem roszszul jóra 
Boldisár deák—alig óhattam m e g , maga semmi vétke nem vala. 

26 Die április jutánk Bukarestre; és noha ott is igen mondják 
vala, hogy mindent adnak, és töUe várjunk, de hogy annak mi 
nem hihettünk, az legények gondviselésekkel hát egy liis szekér 
szénácskát hozlak; az kiért mindjárt olt is reám izcno , hogy elfog
jam az kóborlástól &z szolgáimat, mert nem leszen jól dolgok. Én 
is megizeném, hogy bizony elvettem, mert én is urunk szolgája 
vagyok s nem ö kegyelme abrakossa, s nekem is el kell élnem. 
Mely dolog felüli hozzája indulók, és az istálóba mene előttem s 
nem akara kijőni az még ott lők, hogy ne beszélhessek vélle. En 
is látva állapotját, oda hagyám. Ez alatt az szállásomra kétszer 
izent az legényünkre , hogy azon szekérre felrakják az szénát kiről 
lehányták, s ö szállására vigyék; mert ha oda nem viszik, i'igy ve
reti meg őket , hogy pokróczba viszik őket az szállásra; de azért 
ugyan nem adák oda az szénát, csak dobja f o k á v a l *) marada. 

37 die április szállánk meg az puszta falubr;. Olt az Ur Isten 
ágy akará , hogy én roUam elszálla az garázdálkodás; és minthogy 
az mivel az oláhok gazdálkodtak volna is, ezt is elvonta nem csak 
éntöl lem, hanem Házi Jánostól és Gyeröfi Istvántól i s : az gaz
dálkodó törököt kérők, hogy az szerezzen valami kevés bort. Az 
elmene és az míg oda jóra, addig nagy haraggal reá izene Kamuti 
uram Gyeröfi Istvánra: hogy miért vonta el az boér lovát és borért 
küldött rajta? maga abba GyerÖfi Istvánnak sem szava sem tanácsa 
nem vala. Ünnat hamar vötte szavát és izene Házi Jánosra: hogy 
miérthogy ö hir nélkül borért küldötte az lörököl^'**) nem ő nz főkövel; 
azért lássa, ezután legyen Ö az fökövet. (Ez közben ebédre hozott 
vala az gazda ugyan jó cseber bort , de nekünk senkinek abba egy 
cseppet sem ada, hanem az maga szolgáinak s kocslssinak osztotta 
fel.) Mikor ezen ők is igen bűsulnának, ez közben eljőve az va
csora ideje; csak együnket sem hivata vacsorára, hanem csak 
Osztroi István uramat. Ezen közben meghoza az gazda török egy 
nagy cseber bort, de mi el nem vevők, hanem oda küldök Kamuti 
uramnak; ő meg ismét viszszaküldó mi reánk, de mi osztán igen 
szépen elosztók a bor t , és megivók— a maga szolgáinak és ko
cslssinak egyaránt adánk benne. 

28 die jutánk Girgioba az Duna mellé, és ott meg sem szál-

*) talán: botja fokával. •''*)holotl. 
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Iánk, hanem mintljí'irt elegendő hajónk lévén, által költbzénk a 
Dunán ; és Orosz-Csíkhan szállánk amaz jámbor Húszain csauz 
búzához , az ki mhit olyan sok gaz népnek, igen nagy emberséggel 
gazdái kod ék—mert többen voltunk száz lóval jóval is. llt nem le
helé egyéb benne , hanem véllem ismét megbékéllek és nagy bö-
csülellel kezde véllem tractálni. 

29 die jutánk egy bolgár faluba, az hol szénát eleget talá
lunk és éjjel az gazdától elég abrakot lopának az legények. 

. 30 íiprilis jutánk Arválköre, az nagy görög faluba, az hol 
sem szénát , sem abrakot nem kaphattunk—igen roszszullakattunk. 

I die may jutottunk egy roszsz faluba Esti-Stánbolon túl szinte 
az Nóvák havassá a lá , az hol két éjjel kellé hálnunk az kénesőnek 
elmaradása miatt. 

3 die jutoUunk az Nóvák havassá közibe, egy faluba, kit hínak 
Szalakőnek. 

4 die may jutottunk által az Nóvák havassának az derekán 
nagy sok nyavalyákkal, és jutottunk Dobralyba, az hol az csauz 
féltébe nekem is egy jó bárányt kiUde, 

I I die jutottunk Kucsuk-Csekmeczére *); ott negyed napig 
hevertünk, hogy az szállás itt benn ki nem vala. 

14 die niay jutottunkbó az átkozott Constantinápolyha; de bi
zony elég vékony tisztességgel fogadónak, mert csak 13 csauz jött 
vala ki élőnkbe, és azelőtt való állapothoz képest az nap semmivel 
nem látogalának. 

Az magam költségem. 

Az mely négy lovat az brassaiak adtak , annak hármát adtam 
el hatezer és ötöd félszáz oszporán, az ki teszen magyar forintot 
ü. 9G dr. 7 5 . az negyediket adtam el ezer négyszáz oszporán, ki te
szen fi. 31 az magam egyik lovamat az fogarasit adtam Gáspár Já
nosnak haza menetelire, kin egy rabot küldött k i , ügy, hogy otbon 
mikor az Isten adja, hogy utánnam kelletik jön i , adjon akkor egy 
szekzana (?) alávaló herélt lovat , az kit ide utánnam hozzanak. 

Magam házától hoztam el útiköltségbe fl. 3 5 , az melyet éppen 
elköltöttem Constantinápolyig. Itt benn vettem egy sárga ^tlacz 

*) helység Konstánczinápoly közelében. 
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dolmányt tizenkétszáz ós ötven oszporán,ki leszen magyar fl. 11 dr. 
75 . adtam egy nadrágra Boldisár deáknak 2 0 0 o s z p o r á t , csizmára 
100. Incze Jánosnak is adtam nadrágra 300 oszporál, csizmára 100. 

Kamutiuramnak adtak élésbe négy juhot , 15 oka tehénhúst, 
mézet, vajat, riskását, zabra egy napra 60 oszporát, fát egy 
napra egy szekérrel, 15 kila árpát , bort rendeltek vala egy napra 
4 vidert és 2 vider malosát. De hogy Murát csauz bort nem akara 
adni, hanem egy vider borra 30 oszporát, nem vcvé el Kamuti 
uram, és igy elég roszszul voltunk bor nélkül; szénára 15 napra 
rendeltek volt 9 ezer 8 száz és 30 oszporát, kit eddig meg nem 
adtak. Ebbe az élésbe nekem egy napra adtak fél juhot, valami 
kevés r iskását , vajat , mézel , kenyeret néha egy hétbe három vagy 
négy napra , adtak egy napra 10 oszporát; azon kiviil kényért ma
gam pénzemen ve t tem, bort az magam rovására hordattam. 

Az Kamuti uram tüzénél csak egy darab pecsenyét sem hagytak 
megsütni, maga elég fát adtak; nekem fát sem hagyott adni—tahim ha 
két hétre való fát adtak — hanem én magam pénzemmel vöttem fát 
is. Mártonnak az kocsisnak hazamenetelére adtam 100 oszporát, 
hogy az brassai bíró nekem azért ajándékba való késeket küldjön; 
de semmit nem küldenek. ^A.küi' .ctnm4H-it**/i3í̂ --' 

Vöttem egy lóra való aranyos-ezüstös szerszámot kétezer ki-
lenczszáz oszporán, ki teszen íl. 4 3 d. 50 — magyar forintot. 

Kamuti uram megyhagyta vala Sajgó Istvánnak die 19 may, 
hogy rovásra hordjon bort az asztalra ; és ustpie diem 7 juny hor
dottak bort — 874 oka bor t , kiben mi az úr asztalán meg nem_it-
lunk 400 okával, az többit eltékozlották; az én szolgáimnak sem 
adtak ebben , banem külön rovássok volt, és eddig ök is hoztak 40 
oka bort. Ekkor én is meghagytam az én szolgáimnak, hogy három 
oka bort hozzanak magoknak egy napra. Ugyan ekkor igíré Murát 
csauz, hogy ád 100 oka bort és 50 vider malosát; de Kamuti 
uram nem akará elvenni, én nem tudom mire nézve — ám lássa. 

11 die juny hozott a csauz szénára való pénzt 8 ezer 800 
oszporát, de 2 4 0 oszporát viszsza adtunk néki benne, — ezt az 
széna árát tegnapra tudta a csauz, hogy akkor tölt el ennek az szé
nának az napja, immár ezután áj szerre kell. Ugyan ekkor vevó 
magára az csauz, hogy eddig való bort megfizeti az korcsoraáros-
nak az eddig való rendelt bor árából; de az malosa árát meg-
hagyá Eamuti uram, hogy pénzül hozza meg a csauz. 
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12 die juny lévén Kamuti urammal igen ríH nagy conrusionk, 
ez i lyen, hogy azelőtt való estve én nálla lévén, nagy kedvesen 
bcszélgclUmk és ügy vallunk el egymástól. Ez nap reggel jőve 
ide Gáspi'ir János uram, s hogy ogyntt heszélgettünk vala az én há-
y.amban, jőve oda bé Jiiszuf csauz is s monda, hogy Kamuit uram 
hivatta. S mikor felment volna Jiiszuf csauz, és onnat alájött vol
na , monda, liogy Kamuti uram ötét az basához küldle éo cancella-
riushoz; kinn Gáspár János urammal csak elálmélkodunk, hogy 
minket hátrahagyott, s miis felmenvén, az több szavaink közölt mon-
dék néki: Hiszem miis arra valók volnánk, az mi kegyelmes urunk
nak szolgálnánk. Kire Kamuti uram számtalan hoszszu históriákat 
előhozván és nagy contemptusra való ratiokat, sok szóval muto-
gatá azt, hogy ö néki elég sok föszolgái vannak, régi igaz nagy 
nemből való nemes ember gyermeki, nem mostan lőtt nemes embe
rek ; ha akarna, azoktól is eleget izenhelne , de ugyan csak az 
csauzlól akart izenni. Kire én mondék: hogy szinte az nekünk esik 
gyalázEitunkra , hogy mi volnánk az mi kegyelmes urunk szolgái, s 
nem mi véilünk szolgáltainak. Erről is számtalan sok históriát 
clönkbe hordván, ki mind contemplusunkra nézet t : végre szörnyű 
vituperiummal hozá elö az Török Sigmond és Bölöni uram öcscse 
dolgát, hogy ki hozta bé s mint lött a dolog, és ez alatt áruitatás 
vagyon. Kit nyilván láték, hogy csak mind én reám néz abból 
is sok számtalan szavai; többi között monda azt i s , hogy a mi ke
gyelmes urunk erössen meghagyta neki, hogy senki szolgáját véüo 
el ne bocsássa. Mikor az féle sok fenyegető szavát eh'mtam volna, 
végre mondáin: hogy lálom, hogy kegyelmed mind engem kárpál 
ha obscure is , de kegyelmednek vagyon nagyobb bűne abban, ha 
vagyon, nem nekem; mert mikor az én kegyelmes uram engem el
bocsátott , én véllem isbeszéllett az én kegyelmes u ram, de én
nekem az félét nem szoUt, hogy valaki jámbor szolgája el ne 
jöjjön; söt ha kegyelmed jól tudta, annyira nagyobb vétke vagyon 
kegyelmednek, hogy kegyelmed még Törcsváránál meglátogatá 
őket, látta is kegyelmed, hogy ott vágynak; csak egy gyermektől 
izented volna meg az t , hogy a mi kegyelmes urunknak akaratja az 
hogy el ne jöjjenek—ha én nem akartam volna i s , kegyelmednek 
is viszsza keltett volna Őket űzni—s én ÍÍ; viszsza űztem volna. De 
nekem sem kegyelmed, sem más senki nem mondotta, S másszor is 
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l á t t amén , hogy az féle főember szolgái ló venni eljöttek, lovat 
vettek s haza mentek. Azért énnekem egyikkel sincs semmi dol
gom; ha ki latorul cselekedett , ö adjon számot ro i la , magamra 
semmit nem veszek. Mikor ezt hallotta volna, hogy urunk ő nagy
sága véllem is beszéllett: neki ugrék az ágyba , és kiáltani kezde, 
s elfakada s í rva, hogy ha én véllem is beszéllett urunk ő nagygnga, 
hát hol az ö dignitássa ? mert én Erdélyben sem vagyok egy rend
ben ö véUe. Ezen kiáltott, sírt, mérgében reszketett minden teste. 
Kire én ismét mondék: Hiszem az én kegyelmes uram engem sem 
bocsáthatolt néma-módra el , hanem beszélleni kellett véllem; azon 
az kegyelmed főkövetsége s dignitássa nem lédáltatolt. Xhon va
gyok é n , s ha az Török Sigmond és Bölöni uram öcscse béjövése 
ártott az mi kegyelmes urunknak s én miattam lölt: nem elszökő 
ember vagyok, s mikor haza viszen az Úristen, megtalálnak érette; 
de én immár eluntam az sok számtalan pirongalásl, fenyegetést éret
te. En sem nem mondom, sem nem tartom magamat egyenlő em
bernekkegyelmeddel , de én is az én kegyelmes uramnak rendem 
Szerént való szolgája vagyok—nem valamit mond kegyelmed, mind 
azt cselekedem? Ügy nem tarthatlak mint Istenemet, de az uram 
böcsületiért eddig ügy tartottalak mint az uramat fejedelmemet—én 
immár eluntam az nagy mód nélkül való sugorgásomat. Ez féle rút 
mód nélkül való contentiok után én csak kijövék az ajtón. — Ezen 
nap véletett pénzen valami kevés abrakot Kamuti uram, és hogy 
abba akart adatni, nem vŐm el a pénzen volt abrakát, eo respectu, 
hogy ha hatvan naptól fogva magáéban semmit nem adott, sem az 
fejedelemében, ne mondja a z t , hogy engemet is azzal tartott. Ez 
nap este felé Péter deákkal az sáfárával ez felöli beszélgetek vala 
csak, és ugyan valami részből panasziám neki az nagy esetünket, 
melyet bevittek Kamuti uramnak; és Péter deákot felhivatvün, exa-
minálta beszédünkről, s azután igen megfenyegette, hogy én vél
lem beszéllett , s mondotta azt i s , hogy ha haza mennek, törvény 
nélkül nem hagyja; 

13 die juny az előbbi szavait megteljesítvén, mindenik hire 
nélkül az csauzzal Jósika Ferenczet küldötte volt hó az basához; az 
basa ügy conlemnálta, Logy csak ingyen sem izent töUe, hanem 
az csauztól izente m e g , hogy az szultán SzuUmán Alhnaméjának 
és az megholt szultán Ahmet Athuamejának az páriáját küldje hé 
más nap Gáspár János uramtól. ^"~ " 
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Ez korban érkezek az roszsz hír havaselföldéböl,hogy Alexan
der vajdát kiűzték az ország népe , kinn igen megijedtünk vala. 

17 die juny úgy külde bé engem az basához Karauti uram, 
hogy mind betegsége felöU szóljak, és az csauzt is el ne küldje 
híre nélkül Erdélybe, ^ :UTi:r.i>-j^ =_: 

18 die juny juta ide postán Demjén Fe rencz , és hozott ne
kem három levelet: egyiket urunktól, másikatcancellariusuramtól, 
az harmadikat Mikó Ferencz uramtól, az kiben nagy punotok valá-
nak, ezek: hogy az mi dologról irt ö nagysága Kamuti uramnak, fogja 
kegyelmeddel közleni •— ügy mond. 

20 die juny vollunk szemben az basával, az hol oly tisztessé
get lön velünk Kamuti uram, hogy kirekesztő az basa házából, az ki 
soha nem esett vala kapitiákon. Valamit beszéllett , ö tudja; mi 
abban semmit nem tudunk- Ez nap adák Gabriüás vajdának is az ha-
vaselföldi vajdaságot. És mindjárt nagy fenyegető szóval izene 
Gabrillás vajdának Jósika Fcrencztöl és Osztroi Istvántól, hogy 
kedvét keresse urunknak s neki stb. maga az urunk ö nagysága 
hagyása szerént , ha maga nem mehetett volna i s , minket kell vala 
az vajdához salutálni *) azúrunk böcsületiért , nem Jósika Feren-
czel sat. Ez nap jövének vala az basától, s hogy az szekérbe ülnek 
va la , akkor monda nagy contemptusból: hogy most látom én — úgy 
mond-—mivé tartják itt az kapitiákat; bezzeg — ügy mond — 
emberséges ember az Startzer. 

23 die juny voltunk ismét szemben az vezérrel , és akkor al
kalmason kijelenté magát az vezé r , és igen sokat beszélle ; de Ka
muti uram sokat nem bagya megmondani előttünk magyarul Házi 
Jánosnak, az mit törökül a hasa mond vala ; kiről azután való egy
nehányszor colloquiumunkban fogja vala reám erÖvel, hogy hallot
tam mit szólt az vezér János felöli. Én nem hallottam •—- mondék — 
mert az mit törökül beszéllett , nem hagyád megmondani magyarul 
— az melyen erössen protestála hogy felirja. 

26 die juny küldé bó az basához Jósika Ferenczet és Hézi 
Jánost, hogy sollicitálják az audientiát; de az basa megizenó töUek, 
hogy ö vélle nem beszél , mert látja, hogy az mit azelőtt beszéllett 
— hogy Athnamét kért — most azt mondja, hogy nem kell neki 

*') küldeni. 

. 
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smást beszéli; hanem ha mi dolga vagyon , adja irva articulatim , s 
ö az divánban az vezérnek eleibe adja, s válagzsza leszen. Ekkor 
negyed napig feküdtem az köszvényben. 

28 die juny külde Kamuti uram engem az basához, kinek so
kat izene löllem; hogy nam ő nagysága maga azt végezte volt, hogy 
oda hivatja az kadi-leszkereket*) és vezéreket , és beszéli minden 
dolog felüli vé l l e ; s most immár azt izené, hogy levélbe írassa s 
ügy küldje bé. Eléggé kérem oz basát, hogy azt elhagyja s ő nagy
ságával beszéljen az követ lel , de az basa soha nem cselekedé, ha
nem ugyancsak perseverála abban, hogy irja meg a mit akar s irva 
adja bé. Én megmondám az vezérnek, hogy az mi kegyelmes urunk 
csak credentionalis levelet irt az fökövet mellett, hogy meghigyjék 
szavát. S hogy lehet a z , hogy ne maga szoUjon, hanem levél ál
tal Írassa meg? Erre az vezér azt monda: hogy tudtam én azt, mert 
énnekem is csak azt írta az fejedelem, hogy meghigyjük szovát. 
Az kihez képest •— úgy monda az basa — mikor az hatalmas csá
szár keze csókolni bejött i s , akkor az egész diván előtt megmon
dottam nek i , hogy ha mi követsége vagyon , mondja meg az egész 
diván előtt. Hiszen nem én bűnöm, ha akkor az egész díván 
előtt meg nem mondotta ha mi követsége vol t , hanem olyakat be
széllett csak , hogy azután osztón ő maga azt mondja , hogy Ő noki 
nem kell Athnamé. Akkor Athnamét kért , most későn olyat beszéli, 
hogy semmi ez mostani szavai az előtt valóhoz. Ezért hogy ezután 
is ne mondja, hogy imezt mondta s amazt mondta, azt akarom, 
hogy irja meg , s küldje irva minden kívánságát, s válaszsza le
szen. Mert ha akkor is az egész díván előtt megmondta volna aka
ratját, eddig othon volna. Mely választ hogy megmondok neki, 
csaknem kílelé az betegség. 

. 29 die juny lévén egymás között főképpen való disputationít 
ezen dolog felöli az maga házában, az hol jelen volt Osztroi István 
uram, és felette igen protestála ő kegyelme előtt én ellenem, hogy 
voxot kért löUera az fejedelem dolga felöli, s nem mondék voxot. 
Oly igen sok rú t , mód nélkül való veszekedéseket mivele ekkor 
rajtunk Gáspár János urammal, hogy csak megírni is irtózom töUe: 
azazhogy ő mindenben lúlií, hogy elvétette titát; az nagy akarat 

*) hajdan a hadi sergek föbíi-iíi. 
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és iellualküdús miatt oly voxolira altart moniii, hogy osKtán azzal 
mcnlse magát, hogy mi SKÓIIU és mi akaratunk; maga egyfeloll töl-
lünk kérdőit voxot , s azonban ugyancsak azt mondotta, hogy ö bi
zony senki szaván nem j á r , mert az ö instructiojába még csak az is 
nincsen, hogy: kegyelmetek, hanem csak: kegyelmed; ö az lőkövet, 
ö senkinek nem engedi hogy társa legyen. Sok számtalan éktelen 
voszekcdósi ulán végre azt veié elÖnkbe, hogy mind hárman egy-
egy Alhnamét írjunk, és úgy comportáljuk: melyik lészen jobb , s 
azt adjuk hé. Kire én moiidék: hogy én nem ártom abba magamat, 
mert én ahoz nem értek. Ezen felcsattana s rettenetesen protestá-
la Oszlroi uramnak, hogy nem akarunk az fejedelemnek szolgálni. 
Kire én is ugyan megbúsulék, s mondék: hogy kegyelmed az főkö-
v e t , kegyelmed azt mondja, hogy nem köz a követség; de ha köz 
volna i s , hogy avatom én abba magamat, ha etiam in rerum nalura 
sincs a z , hogy az én kegyelmes uramén reám azt bizta volna, hogy 
én Athnamét csináljak egy országnaksfejedelemnek szabadságárúi, 
ha én soha szememmel sem láttam Athnamét. Azért vagy protestál ke
gyelmed vagy nem, de én bizon nem csinálok ; mert még ö nagy
ságának az mi kegyelmes urunknak egész tanácsival együtt ülve is 
gond volna azt feltalálni más exemplar nélkül, nem hogy nekünk 
Gáspár János urammal. Ha kegyelmed magára vesz i , lássa: ke
gyelmed fö tanácsa az mi kegyelmes urunknak, s lalán vagyon ke
gyelmednek módja benne , de nekünk nincsen. Kire ismét hogy kér
dette volna, hogy mit kell hát mivelni? elvégre én azt mondám: 
Ha ugyan Athnamét akarnak adni, olyan protestalioval kell elvenni, 
de csak minutáját nem az corpusát, hogy küldjék Erdélybe az mi 
kegyelmes urunknak és az országnak, és ha tetszik, fö ismert 
követtel meghozhatják, s ha pen ignem, othon értse ö nagysága. 
Ez közben valamint akarják i t t , de az adó dolgát elvégezhetik, és 
arról derék választ vihetnek. Ekkor elunván az sok köztünk való 
altercaliot, ebben hagyjuk és enni akaráuk menni; de én nem ehe
tem, mert eltöltőm vala méreggel, hogy látám, hogy mindazon mes
terkedik, hogy az ö maga vétkébe minket ejlbeggen, és magát azzal 
kitiszlitbassa. 

-. 1 die july hivata bé az vezér délután, és ott voltak szembe 
az mufti, az két kadi-lcszker, a vezérek, cancellariug, nizancsi 

basa*), tefterdar. Ekkor lön valóban való conlentionk, ratiocinúla 
Kumuti urain, de bezzeg oda monda az mufti: hogy hazugok vagytok 
mind te s mind az uratok s mind országlok. Kinn megbúsulván Kn-
muti u ram, monda: hogy én hazug iiem vagyok s nem voltam, 
megmutatom mutafarakaságomról**) való levelemmel is, hogy az ha
talmas császárnak igaz szolgája voUam. Kire monda az mufti: ha 
mutafaraka vagy , hogy nem ülsz a hatalmas császár melleit? Ezen 
megbúsulván Kamuti uram, az székit is elfordilá, törökül monda: 
ma elvetted töUem aziiatalmas császár kegyelmességét—az kinn az 
vezérek megszolliták az muftit. Ezek ulán ismét sollicitálván az J e 
nő dolgát, monda az mufli: vegyétek el ti kezeteket rolla, s meg-
alkusznnk mi az némettel rajta—mi gondunk az. Kire felele Kamuti 
uram: hogy mi az németnek nem hagyunk az mi országunkban igaz
gatni , s ne adja az németre az mi országunkat. Erre ismét monda 
az mufli: az hol azt erösititek, hogy lí meg nem veheti tek, álljatok 
el ti mellöle s megveszszük mi tinállalok nélkül is. Erre monda Ka
muti uram: hiszem Erdély is az hatalmas császáré s Jenő i s , miért 
kellene megvenni? Sok számtalan altercatio forgott ez felöli, kinek 
ez az fö summája. Ismét menénk az adóra: hogy miért nem adjá
tok meg az adót? Ezt oUalmazá csak azzal Kamuti uram, hogy meg
engedte volt Naszup basa tíz esztendeig; kiböI én reám is foga s 
flz cUcn nem sokat szoUának, hanem azt: hogy iiazudott Naszup 
hasa—meri császár soha nem engedte meg—és azért ment el az fe
je. Mikor ezen sokat allercáltak volna, ez Itőzbe hozák elő, hogy 
eddig mennyi adóval tartoztak, és az felett az hatalmas császártól 
száz huszonöt ezer aranyat kértének kölcsön , kit Székely Mózes
nek adtak s kit Toldi István hozott eh ErrÖl elöhozák az regestru
mokat, s Buga(?J Szadi basa is elÖálla s monda: hogy én adtam 
azokat az én kezemmel. Ezt is valóba oppugnáljuk, hogy ország 
soha nem kérte azt az summát; ha valaki ide futott és pénzt adtak 
neki, kérjétek meg tölle; Székely Mózes soha erdélyi fejedelem 
sem vol t , mi soha nem fizetjük senki adósságál. Ezek utáu monda 
az mufti: S hát mit akartok? Ugyan nem akartok adót adni az hatal
mas császárnak? Erre monda Kamuti uram: ez én uram nem mond
ja , hogy adót nem a d , hanem azon könyörög az hatalmas császár-

*) adivánikiadványQkliitelesitüje, •#*)fökövels.-fféröl* -
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iiak, hogy minthogy Lippát solí vitézinek véreit hullásiivnl vftUe 
m e g , sok költségével, és azután Moldovábn is országostól igen so
kat költült , mégis ezulán híirom vagy négy esztendeig ö hatalmas
sága engedje meg. De az én uram eLben is csak ö hatalmassága ke
gyelmét várja. Jíz sok contentio után elvégre monda az mufti; ha 
eszetekbe vennétek magatokat, nektek volna jobb hogy megad
nátok az adót. De jól meglássátok mit cselekesztek. Ellehet most is 
az hatalmas császár az ti adótok nélkül; csak jövendőben meg ne 
bánjátok timagatok. De én ezt mondanám s talán jobb is volna, 
hogy eddig való adót , adósságot mind hagynánk há t r a , és az ha
talmas császárt ne bántanátok vé l l e , hanem adnátok meg az adót, 
ez jobb lenne nektek. De Kamuli uram ugyan azt exaggerál la , hogy 
mindnyájan könyörögjünk a császárnak, hogy mégis elengedje 
három vagy négy esztendeig; de erre azt monda az mufti, hogy ok 
azt meg nem merik próbálni. Kkkor este lön és el kellelt jÖnünk. 

5 die july újabban voltunk szembe az hasával. Ekkor Gáspár 
János uram beteg vala és nem jöhetett vala bé. Házi János vala 
tolmács mikor az tractatus kezdelek. Kamuli uram soUicitálja va
la , hogy tenne választ az adóról , de az vezér arra mene: hogy 
igen akarjátok, hogy az ti dolgotok elomenjen mindenben s az ha
talmas császár dolgát meg sem emlitlitek. Hol vagyon J e n ő , hogy 
semmit arra nem szoUasz? Adjátok meg az hatalmas császárnak vagy 
nemV Erre Kamuli uram elég sok circumstanliákkal, sok szóval fe
lele meg, hogy nem adták ö kegyelmének követségébe s ö arról 
semmit nem tud szollni. Kire azt monda az basa; hogy micsoda kö
vei vagy tehát? Az urad azt irta melletted, hogy mindeneket le rád 
bízott, teljes tanúsággal bocsátóit. Szinte arról nem tudsz te semmit 
szollni, az miről inkább kellene. Az ti adólokat az hatalmas császár 
semminek larlja, csak tennél választ Jenő felöli. Kire monda Ka
muli uram; én számba azt nem adták; hiszem én követ vagyok, s 
az mit az uram az én számba nem adott, azt nem mondhatom. Ezen
közben digrediálván Kamuli uram sok szóval, mondó: hogy JenÖt az 
mi kegyelmes urunk meg nem adhatja, mert sok vitéz ember vagyon 
benne s eröss hely, s körülié vagyon az egész hajdúság és az né
met császár birodalma, s megsegítik; sőt azt ágy nem engedik, 
hogy az német kész felbontani az hatalmas császárral az frigyet é-
rette. Kire azt monda az basa: hogy ha sok vitéz ember vagyon 

benne s meg nem veheti az urad, tehát vegye el kezét rolla, ne 
tartsa semmi közét hozzája s megveszi az hatalmas császár; ha pe-
nig bánja az német, mi azzal semmit nem gondolunk, hogy hara
gudjék, bátor felbontsa az frigyet. De csak úgy gondolkodjatok fe
lülié, hogy valameddig az otlomanni nemzet tart, de soha azt nek
tek nem hagyják. Mikor ez ellen is sokat ratiocínála Kamuti uram: 
hogy hiszem Erdély országa is az hatalmas császáré s Jenő is , mi
ért kellene elvenni Jenőről kezét az mi urunknak? Nagy kedvetle
nül két úttal is monda az basa , hogy ez féle hiábavaló csavargó sza
vat hagyj békét; szollj ezzel ha szoliasz: adod-é meg Jenőt vagy 
nem? Ugyan sok szóval szollá ismét: hogy én nem ígérhetem s nem 
is adhatom, mert az én uram azt az én számba nem adta. Kinek ilyen 
okát mondhatom: ez néhány üdöben valamennyi követe , kapiti-
hái innét kijöttek, mindenik azt hozták az én uramnak, hogy mind 
az fö vezér s mind nagyságod azzal biztat ta , hogy most JenÖt 
meg se említsék. És az én uram azért hagyta ezt csak baUgatásba. 
Hanem az mint az mufti választ tön: hogy eddig az mi hátra vagyon 
az adóban és adósságban fenn vagyon, az maradjon hátra, és immár 
kezdjétek el az adóadást — nagyságod ezt írja meg az éu uramnak 
s én elmegyek. Az én uram az adót megküldi. JenÖ felöli is küldjen 
ö haUilmassága egy csauzt, s én is megmondom mind az uramnak 
s mind az országnak az hatalmas császár akaratját, s tudom, hogy 
n/j ország választ teszen rá. Kire aztán monda az basa: ennem 
küldök soha, ti lássátok; most immár csak készen vártam az urad 
melletted irt levele mellett, hogy te*) de látom hogy semmi 
nincs benne. Ez féle sok különb különb altercatiok után végre sol-
licitálja vala Kamuti uram: hogy ezeket mind irja meg nagyságod az 
uramnak s bocsásson el engem. Kire monda: hogy én is csak o-
lyant irok az uradnak, az mit nekem irt ; mert nekem s az hatalmas 
császárnak is csak azt irta az urad , hogy meghigyjük szódat. Én 
megirom, hogy le az hatalmas császár kívánságára és az uradnak 
ígéretére semmit egyet sem szoUtál, követséget nem mondottál; 
azért az mivel ide jöt té l , ugyan azonnal elmehetsz — csafa geldi. 
Az hatalmas császár az ti adótokat semminek tartja ha ez világon 
sem volna ; legkönnyebb volna aztán arról végezni , ha szótoknak 

a szüvegből egy szó az iró állal ki van törölve. 
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állanátok, és az hatalmas császár akaratja is meglenne. És ezzel 
nagy haraggal egymástöl elválának. 

6 die july reggel lötliink szemben az kezlár-agával.*) Ez igen 
nagy emberséggel lön szembe véllünk, csak hogy olt is bizony nem 
ietszék nekünli semmi magaviselése Kamuti uramnak, hogy csak 
ingyen sem salutálá urunk nevével az Uezlár-agál. Azért mind hár
munknak igen szép haflányokat adata s igére magát minden jdra. 

Ugyanazon nap estvefelé lönk szembe Gorcst Méhemet basá
val—elég sok altercálással, semmi haszonnal. Az basa is forgalá s 
liányá inkább csak az t , hogy mint hányatta ö ki Rákóczit, hogy 
németes kezdett volt lenni. Kamuti uram is eléggé kérkedilt, men
nyi hadakat ö visel t , és Ö most is az Erdélyországnak fö generális-
SÍI. De az basa csak egy cséppel sem beszéde különben , mint az 
kajmekám, azaz: hogy semmi minden ra l io , ha Jenőt meg nem 
adják, fenn áll az száz huszanot ezer arany forint addsság, fenn 
áll az ö adta 40 ezer tallér, de bizony soha az luilalmas császár 
Jenőt Erdélynek nem hagyja — ez minden summája az beszédnek. 

9 die july juta ide Gyárfás Pál postán. 
10 die july változók meg az kaimekámság, és lÖn kajmeliám 

Kara Méhemet basa , az ki azelőtt fővezér volt. Azon nap olt vol
tunk mi is köntös csókolni. 

23 die july külde engem Házi Jánossal Kamuti uram az uj kaj-
mekámhoz; az nap reggel morga s oszlozék sokat llázi Jánossal. 
És miért hogy későn menlünk volt és ott találók az angliai és 
flandriai követeket, azokkal hogy beszélle az basa , mindjárt bénie-
ne az belső házába. Oda is hogy ulánna izenénk, az libáját***) küldó 
k i , és azt izené az kajmeliám: hogy mond meg az követnek , hogy 
holnap reggel legyen készen, mert az hatalmas császár köntössé 
csókolni kell menni. Kire énmondék: hogy nem azért küldölt vala 
engem az követ ő nagyságához, hanem azér t , hogy azelőtt még sok 
szovai valának ö nagyságának s arról kell vala beszélleni. S inon-
dék ismét: az mi tolmácsunk igen be t eg , csak azért sem lehetünk 
szembe. Arra azt monda : hogy keressenek tolmácsot ha kell, de 
ennek meg kell lenni. 

Ezzel a válaszszal hogy haza jöttem volna, igen megháboro-

*) a császári hiívein föfüliigyelöje. ^^) bolsö titoknok. 
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dék Kamuti uram rajta; mert ö neki semmi módja sem akaratja nem 
vala arra, hogy haza induljon , hanem ismét argumentál vala, hogy 
ez különben legyen. S mondám ar ra , hogy ez meg nem változba-
tlk. Kiért nagy éUlele]i szemeit reám veté s monda : hogy nagy 
dolog ha te tészsz választ reá. Én akkor ismét hallgalék — s monda: 
hogy ezt is az magam fejemre veszem. Egy kevés vártatva ismét Iii-
vata azon nap es tvefe lé ; monda, hogy ismét cl kellene menni az 
basához. S mondók, hogy én elmegyek, csak kegyelmed paran
csolja. Meg ismét elmének s tüllem azt izené: hogy mégis halad
jon még az császárral való szembelétel, hogy o előbb választ ve
hessen az basától , s tudja azt meg köszönni az császárnak — et 
liuic siniilia. 

Ugyanakkor k é r e , hogy Görcsi Méhemet basához is elmen
jek és az ö uluf'eje felöli való privilégium felöli beszéljek, s kér
jem, hogy Görcsi Méhemet basa törekedjék mellelte fizetése foIölL 
Én elmének, s tehát az kajmekámot az császár hivatta s azzal 
szembe nem lehetek; hanem fordulók az libájához: hát az is szinte 
el akar indulni, de azt hirtelen praeveniálám, és eleget sőt sokat 
beszéllek vélle. Az is ugyanazt monda mégis, hogy egyéb nem le
het benne, hanem hé kell más nap menni az császár köntössé csókolni. 

Onnat nienék Görcsi Méhemet basához és olt is megmondom 
az követséget: hogy az követ igen kéri ő nagyságát, minthogy ma
gára vetíe volt az t , hogy az ő mutafarakaságáról való zsoldját*) 
megszerzi, immár ö nagysága vinnó véghez , mert lassan-lassan el 
kellene menni. Kire nagy sok szóval tön választ az basa: hogy ö 
sokat munkálkodott abban az dologban, do semmit meg nem csele
kedhetett, mert az Kamuli uram barátja**) Landor-Fejérvárott költ, 
az olt való tefterdár adta , s azólta hány császárság változott? 
Mert azt Biehemet császár idejében adta Jemichsillazon basa. Azután 
Achmet császár is megholt, soha az privilégiumot nem conűrmál-
ták. Másik az , az mi nagyobb: hogy az féle barátot akar mint ír
janak, de ha az császár tefleréfae bó nem irják, semmi az haszna; azt 
az Kamuli uram ulufejót****) Immár sokszor kerestettem én magam 

•) követségi illetménye értendő. A mutefehrik-ek a spahik elökclűi közül 
politikai küldetó-sekro haszn^íUatniik. **̂ ) harat, valamely hivatalban 
megeriisitö pecsétes levél, *****)TaUín ; alaftijiíi, zsoldját iljctö oklevelét. 
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az császár tefteriben e s n e m találhatták meg; hanem én ezután is 
keres te tem, s ha ott leszen, kiveszem magam s megküldöm Er
délybe is neki. Ezek után kérem azon is; mégis legyen jó akarattal, 
segítséggel az mi kegyelmes urunk dolgában. S erre azt monda: 
hogy nem szükség az köveinek engem többször megtalálni, mert én 
is tartok—sok szem néz r á m , hogy most is az magyaroknak igen 
Ibgom pártjokat; legyen veszteg az követ , én vagyok jó kapitibá-
ja Erdélynek és magyar nemzetnek, és énnekem nagy gondom va
gyon 0 reájok; mikor menjen idein — várjon löllein , izének én 
neki mikor kelletik, de én is félek. 

Mikor ezzel a követséggel estve haza jöttem voln.i , először 
megmondani nek i , hogy ngyan megkell lenni más nap az szembe-
léLelnek, az kit igen bána. Másodszor kezdőm heszélleni az Gor-
csi Méhemet basa izenetét is az zsoldja felöli. És hogy látó, hogy 
semmi az haszna, elharagvék és aperte kezdé nekem mondani; 
hogy nem igaz a z , a mit mondok, mórt Gürcsi Meliemct basa azt 
neki nem izente , és még ingyen sem az Görcsi Méhemet basa sza
vának az stílusa az, mit én beszéllek. Kire mondék: én mást nem In
dok heszélleni , az mit nekem az tolmács beszélletl az basa szavá
val. Kire téritté az szavát s monda: az tolmács is hazudolt az bes-
tye lélek kurva lia, mert Görcsi Méhemet basa azl nekem nem izen
te. Kin én elbüsnlván, az mi az nagyobb dolog vala meg sem 
mondám neki. 

2 4 die july voltunk szemben az bücsura az császárral , kevés 
tisztességgel—igen roszsz kuftányokat adónak s ennünk sem adá-
nak;ö magára is igen roszsz kallánytadának, és addig morga az csa-
uzokra, hogy aztán jobbat hozának, de igen kevéssel. Onnat me-
nénk az kajmekámhoz. Ott az kajmekám elég sok jó válaszszal 
igére magát. Ugyanonnat ehnenénk Görcsi Méhemet basához, és 
ott kelletlen eleget beszéli© s kérkedők maga nagyvolta felöli. És 
mikor azon törekednék ; az eddig való adónak elengedéséről levelet 
szerezzen Görcsi basa , igen sok számtalan szavai szajgása után, 
igére magát arra az basa , hogy szerez levelet. De abban semmi 
nem lön. Kinn rajta kapa Kamuti uram és monda: hogy ezt halljá
tok , hiszen jó válasz e z , nem olyan ám az mint némelyek mondják, 
hogy nem leszen. Ott hárman állunk vala mellette: Gáspár János 
uram. Házi János uram és én magam. Oda felénk fordula, ennem 
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tudom melyikünknek közülünk monda; hogy nem úgy mint ím • 
uram is álmába huta , hogy jó válaszunk nem leszen. Ezután mene az 
maga zsoldja felöli való beszédre. És Görcsi Méhemet basa szinte 
azonokat beszéllé Ö magának is, az kit azelöttvaló nap nekünk be-
széllell vala; az kinn Kamuti uram felelte btísula és szégyenlő magát, 
hogy ott kérkedtsége elő nem mene. Ott igen sokat kedvetlen argu
mentálván az basával , kedvetlen jövőnk eh 

Mikor az szálláson ebédet ennénk, több sok roszsz contentiok 
között jőve elő beszédbe: hogy ha elfogják az élést immár vagy 
nem? És ő azt erösitti va la , hogy ö neki el nem fogják, mert más
nak sem fogták. Én azt erösittem vala, hogy az biícsii-kézcsókolás 
után minden követnek elfogták, hanemha ujabban nyerték meg az 
basától. Kiró ö monda; hogy nem úgy vagyon a z , mert ő jobban 
tudja. Mondám én : hogy ámbátor minden szónk csak hazugság le
gyen nekünk. S mondü, hogy eddig még mind az volt valamit mon-
doltalok; semmi úgy sem volt abban az mit ti mondottatok, mert 
én igazai mondok valamit mondok. Ez közben felkelőnk az asztaltól, 
ég Gáspár János urammal kőt vagy hárum héttől fogva szinle ekkor 
békélt vala meg, mert vélle is igen rútul valának — semmi dologért 
penig. Következik, hogy az meddig az erdélyi házhoz UöUözlem, 
addig én költöttem élelemre, italomra 90 magyar frtot az Kamuti uram 
modnélkülvaló dispositioja miatt; az hol ha jól disponálla volna s iga
zán az dolgot, csak 10 forinttal is meg kellelt volna nekem érnem, 
mint azelőtt mindenkor az útban akár hol, akár Havasalföldiben s akár 
török határban. De soha azl az főkövet nem völle magára, hogy ö 
abrakossa legyen az kapilihája , hanem mindenkor külön gazdálkod
tak az kapitihának—az ő jó szerencséje volt , ha igen bőven volt is 
ha szűkön i s , de az főkövet abba magát nem adta; hanem Kamuti 
uram így veszté fordittá el az jó rendtartást. Osztón ö sem adott ne
kem soholt seramif, maga annyit adtak néhul s annyi volt az szeke
rén, hogy megbüszötl az hús s rakással hányták el az úton; de 
azért az én szállásomra ugyan nem adott b e n n e , és az helyen az 
csauznak sem hagyott nekem gazdálkodni szállásomra. Ilyen utála
tos, modnélkülvaló dolog volt köztünk. Ez miall kellett nekem so
kat költenem rendkívül. 

Hogy Conslantinápolyba béjulotlnnk, élésbe adlak egy napra 
négy juhot, 10 oka tehénhúst, híilr« e«y nopra 69 ogzppfíit, Û -r 
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nyéiTC 100 oszporjit, egyéb élésl: Itásiit, vajai , mézet e leget , 
jóllehet közel sem onii^it mint Balassi uramnak; mert Kamu ti lí
rámnak csak egy tyi'iliot sem adtak, sőt cczetet, hagymát, szőlőt, 
nadmézet sem adtak , de Balassi uramnak ezeket mind adlíUí. Egy 
napra adtak Kamuti uramnak 4 vider bort és 2 vider malosát, ár
pát adtak egy napra 15 kil;\t. Mindebben az élésben is csak annyit 
adlak az én szolgáimnak, hogy soha azzal meg nem ér ték , hanem 
magam pénzemen kellett tartanom őket; fát pénzen vet tem, mert 
egy pecsenyét meg nem hagylak volna sütni az liizénél az én szol
gáimnak. 

O magának az urunk 6 szekeres lovaival együtt volt 22 lova, 
nekíink azonkívül volt mind az maga oláh béres pásztor szolgáival 
együtt 33 lovunk; az 15 kila árpának az 8 kiláját az maga 22 lo
vaira vötte e l , az mi 3 3 lovunkra adatott 7 kilát. Csak egy marok 
abrakkal is különb nem voltam egyéb oláh szolgáinak 

Az mikor bészállánk, az nagy erkölcsössége miatt sem bort, 
sem borra valé pénzt nem akara elvenni az itt valő rendelés szerént; 
hanem mintliogy korcsoma-házmU voUiink szálláson, az korcsomá-
ról hordatolt rovásra bori Sajgö Istvánnal az maga asztalára. És 
egynéhány napig hordattak 920 oka bo r t , kinek—tiszta jó lélekkel 
irom—hogy felét sem hordották az asztalára, hanem az maga szol
gái tékozlották el; mert szűkön adták az asztalára az bort, hogy 
csak koplaltunk, és mikor felköllünk az asztaltól, úgy hozattunk 
néha-néha az uraimmal egy-egy oka bor t , az melyei — azt is meg
tudván — mindenkor megpanasalották. Ebben az nagy summa bor
ban az én szolgáimnak nem adtak, hanem ugyan az Sajgó István 
hagyásából külön rovást csináltak vala az szolgáim. És addig az 
még ennyi bort hordtak Kamuli uram számára, külön az én szolgá-
m számára bozlak 57 oka bort , kinek azAitán az császár pénzéből 

adá meg az árát líamuti uram , de igen nehezen. Végre mikor bort 
kezdenek adni , adtak volna egyszersmind 100 vider bort i s , de 
Kamuti uram nem akara venni , hanem csak három napra való bort 
egyszer-egyszer; de azt ügy költötték, hogy mindenkor meg kel
lett érnünk hat napra is véíle. Azután az én szolgáimnak soha csak 
egy csepp bort sem adatott az császáréból i s , hanem külön magam 
pénzéből tartottam őket. De ezért az ö szolgái ugyan ittak az asz
talnál bort az mit kaphattak, de nem csapta el az hítsokat azoknak 
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is. Az mikor az bort adni kezdek, malosát Is adnak vala ; de addig 
fortélyoskodék abban i s , hogy akkor sem malosát, sem malosára 
való pénzt el netn vőn. Kiről én mikor niegszoUitollam volna , én
nekem aperte megmondá, hogy neki rendelték a malosát nem más
nak, s ö azt nem vesztegeti az asztalnál, hanem hiszem jobb 
hogy meggyüljön az ára, és nekem is ád benne. BIely égtelon fös
vénységgel az Isten ügy mcgcsúfolá , hogy az mikor öl ezer oszpo-
rát kelleti volna adni nialosa árá t , akkor csak ezer oszporát adának. 
Azután ismét adtak neki malosa árát három ezer 8 száz oszporát, az 
kii éntöUem eltitkolt; de szerencsémmel az maga manusával írt 
([uietantiája én kezembe akadott s most is nálíam vagyon. Ezekben 
sem adott nekem csak egy oszporát is. És az mini az bori is kiméllé 
töUünk asztalánál, hogy pénzt gyűjthessen vé l le , azt is csak ügy 
oda ve sz t é , hogy az mit az bor reslanliúinak az árába megadának 
i s , csak az első rovásra hordott bornak az árát sem adhatá meg 
belöUe, hanem'más pénzzel kellé megtoldani. 

Számtalan sok módnélkülvaló dolgait ki győzné irni? Engem 
teljességgel inassává toll vala , kit az mi kegyelmes urunk tekinte-
tiért mind el kelleti tűrnöm nagy szörnyű keserves szivem fájdalmá
val; melyet látlak az magam szolgái is — az ki emberséges ember 
volt bennek, azok is szánlak. Ez és több ez féle okai voltak az én 
költségemnek, hogy az hol 100 forintot el kelleti mellette költenem, 
megértem volna igazság szerént 10 forinttaL 

Felüjitom csak az sok rajtam tölt gyalázatjál: '" ••' 
Először hozlak Kamuti uramnak 8 ezer oszporát széna árában. 

Ebben adott nekem három lovamra 4 8 0 oszporát. Másszor és har
madszor hoztak ötezer háromszáz oszporát. Ebben egy oszporát 
sem adott nekem lovaimra. Negyedszer hoztak széna árában 4 ezer 
oszporát. Ebben adott nekem lovaimra — kit olvasott meg Gáspár 
János uram — 500 oszporát. 

2 die augusti hoztak Kamuti uramnak szénára való pénzt 9 
ezer oszporát. Nekem ebben is az én lovaimra csak egy oszporát 
sem adott. 

4 die augusti bucsűzék el Kamuti uram a vezértől. Akkor mind 
hármunkra kaftányt adata az vezér , Kamuli uramnak egy jó lovat, 
és títiköítségben 6 ezer oszporát, Gáspár János uramnak 4 ezerét. 

10 die augusti indula ki Kamuti uram Congtantinápolyból; ki-

Á-
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sórlem el Kucsuk-Cscliineczöig, és ott ebéden együtt ültünk s ügy 
jötlcm Iinza. Bizony nelieKen is vürom valn, hogy megváljam tölle. 
Ugyan azon nap szálíoftíim az e r d é l y i h ü z ho z , az hol én semmi 
hfizeszküzl, szerszámot nem talíUtam; mert az ki maradott volt is, 
mindenhez az Marké vajda uram szolgái nyúltak volt, azt mondván, 
liogy nekik adta Gáspár János uram. Elég rút pusztaságban hagyá 
az mint azelőtt is vala az húz , mert az külső pervata székért*), Iá 
szép deszkával vala csinálva, az szolgái mind egy darabig beéget
ték volt; az belső istállónak az ajtaját letörték és beégették—az ka
pun és kerten az kütnál szabadon járliatott hé az ember; azt is 
mindjárt megcsináltam, azaz hogy Dániel deák uram egynéhány 
szál Tát, kit oda támasznak csinált, **) de az miélta én azelőtt el
jöttein ónnal , sem Toldalagi uram sem Gáspár János uram egy 
darab fái sohova nem épilettek; hanem mind az én épületem volt 
eddig. Még azelőtt egy jó tyúk-ólat is csináltattam vala az udvarnak 
az lelsü felibe, azt is clégello volt Toldalagi uram; és alatt az mely 
kis házhan szegény rabokat tartoltunk, abbéi kiköltözleté őket, azt 
csinálta tyúk-ólnak és most is az tyúk-ó!. Amaz hitellen átkozolt 
l;jtor i s . Nagy Lörincz, az Dániel deák uram sógora addig kéréseit 
pénzt, hogy két helyen amaz igen hasznos jó fÖ tűz ellen vulé rej
tek helyet hérontolta, lyukasztotta, az kiben közönséges időben 
szegény szökött rabokat szokták vala rejtegetni, g most is a nélkül 
vannak, és az szemelet hordják az lyukban csak hogy teljenek meg. 

nienioi' iale. 
Ha valaha valahogy occurrálna az Báthori András felöli vald 

emlékezet és arról való controversia, ez csak ilyen dolog. 
Kgykor Kamuti urammal kelten csak nagy piacidé szokás kivül 

beszélgelénk vala , hogy mely igen elfogyott az nagy régi Báthori 
família. lm csak az egy hitvány gyermek akadotl immár bennek—az 
is nem jó semmire. iCn sok discursusokután mondám: hogy nó uram 
igen roszsz gyermek az, de — Isten kitol oltalmazzon — vagy az mi 
nioslanikogyelmesurunknakIennehalála,vagy valami változás talál
ná , bizony azt ilólem, hogy Erdély még is azon kapna az roszsz 
gyermeken — az mely igen nem felejtheti el Erdély az Báthori 

*} laliín: színi , **) iil — úgy lálszik — valami aa iré tolUlían niaradolt. 

familiát! Nagy sok szóval erösité Kamuti uram, hogy soha nem 
kell arról gondolkodni, hogy Erdély többször az Báthori famíliára 
nézne fejedelemségrÖk Erről ugyan sokáig discuráltunk egymással, 
kinek ez az summája. Végre aztán csak ebben hagytuk. Annak az 
gyermeknek az leánya Báthori Sophia erdélyi fejedclemaszszony*) 
lelt volt. 

niásod ik inemorja . 
Kit későn érleltem meg, hogy nagy titkon viselte Gáspár Já

nos uram, Kamuti uram és Marké vajda uram között ez dolgot. Mikor 
iromár mindenfelöll meghűlt vala az reménység és Gabrülás vajda 
is kiment vala Havasaifölde fe lé , még is jövendő nemességét hátra 
nem akarván hagyn i—maga csak két pénz ára hasznot sem tott 
néki, hanem inkább kárt — arra kötötte magát Kamuti uram Markó 
urammal: hogy ha valaha valamelyik vajdaságot megnyerheti, de 
ö neki öt ezer aranyat ád. És erről levelet vett Markó uramtól Gás
pár János intercessiojára. És ezek után úgy emlékezek az búcsú
záskor az császárnak Kamuti uram az Markó uram vajdaságáról, de: 
fronté caplllala poslhac occasio calva. Itt is nem az uramnak szol
gála Kamuti uram az instruclio szerént , hanem annak idejét elmu
latván, meszszéről kereseti mégis magának reménységet — de az i9 
csudás color. (?) 

Az miképpen még itt benn létébe eszébe vette vala Kamuti uram 
az kénesöbeli ká r t , mikor Kamuti uram innét elment és az szol
gái az házat üresitették az melyben Kamuti uram lakott, és keres
tette benne az maga házában az kerevet alat t : Mátyás deák az be
teges szolgám találta meg az lopott kénesőnek az szerszámát, 4 
csanakot, kiket megmutattam Osztrol uramnak; ugyan az körül az 
csanak körül és az padimentom között szedegettek fel az féle el
hullott aprólék kénesőt az legények — két vagy három okát. 

Az maradék kénesőről az mint Ötvös Mihály nekem számot a-
dotl—kiről én nállam Ötvös Mihálynak Kamuti uram előtt való keze 
Írása vagyon—irt ö abban 112 oka kénesőt. Ezt az kéneső maradé
kot ugyan az Kamuti uram hagyásából adtam az cserge-sátor árába 
az sátorcsinak, melyet mértünk meg újólag József zsidónál: lőtt 

11. íiákcczy Gyíirgy neje. 
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mind az bőrivel , köteleivel együtt 220 oka. Ebből kitudván borit, 
kütclit és egyéb accidentiííit, Osztroi uram deputatioját—ki meg-
víigyon Írva az sátorcsinnk irott levólböl—ez több lött 1 0 8 okánál, 
az ütvüs Mibály kézbo adásával. 

14 die augusli juta ide Duna, hozá nékem az urunk erős pa-
naszló levelét, melyben vala includálva az Kamuti uram iroU leve
lének az páriája , kit irt volt Kamuti uramnak az magyarországi mo-
Eusok felöli és panaszok felöli. Akkor Duna jövő litjában Kamuti 
uramat találta elöl Csorlyán és megadta neki az urunk levelét; de 
Kamuti uram sem az postának, Dunának egyet sem szoUotl, sem az 
levelet nekem nem ktildlo viszsza, hanem azt supprimálván, elme
nő dolgára. 

Más nap reggel mindjárt bementem az vezérhez , és azt az 
dolgot proponálva nek i , igen kedvesen vévé az vezé r ; és az nap 
elvégezvén az vezérrel az dolgot, lUiköItségben szerzek az ve
zértől Dunának magyar frtot 37 dr. 50 . 

16 die bocsátottam el haza Dunát , irtam urunknak sokat, can-
cellarius uramnak is irtam, Miké l^erenc/mek is i r tam, Kovacsöczi 
uramnak irtam. Ekkori actáim megvannak—epist .5—az urunk levele 
után, kik következnek. • i' ':•-''' ^-JÍT 

Az Demjén FerencK levelénelc páriáját nem vöttem. 
Ezt, az ki következik, küldtem el ennek az corpussál Gáspár 

János uramtól urunknak. 

lUustrissime Princeps et Dne Dne mihi Clementissime ete. Pest 
fidelium ac perpetuor. Servitior. meor. in gratiam lllimae Celsilud. 
veslrae UumiUam debitamq. oblationem. Következik az salutatio. 

Az elmúlt napokban, kegyelmes uram, irtam vala nagyságodnak, 
melyet küldtem vala el Demjén Ferencztöl , kiben kegyelmes uram 
nem tagadhatom, hogy valami kevés ranchorosa exposLuíaliom nem 
lött volna az ittvaló állapothoz képpest; k i t , ha az szent isten az 
nagyságod jámbor követeit és híveit haza viszi, némelyekiül bö-
ségesbben megérthet. lm most is az féléktől nagyságod fejét nem 
fájlalom—leszen annak ig ideje—hanem az mi az nagyságod szemei 
előtt szükségesb dolgok, noha tudü::i s látom, hogy o kegyelme 
Kamuli nram bőségesen tudja sőt referálja is nagyságodnak az nagy* 
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Ságod követségét ; de én ítélem szükségesnek, hogy én is irjak 
nagyságodnak néhány szöval felölle, azért kiváltképpen, hogy de nő
ve az nagyságod ittvaló dolgairól legyek oly plenarius inslructus, 
hogy az én vékony erőm- és állapotomhoz képpest tudhassak nagy
ságodnak és nagyságod szép országának szolgálni. 

Miiegyen penig kegyelmes uram az o kegyehno követségére 
az nagyságod derék válaszsza, azt én nem tagadhatom hogy én 
plenarie nem értetlem, minthogy ö kegyelme néha különözütt is 
töUünk; de az mikor mithalloltam benne i s , ügy vettem eszembe, 
hogy igen deiphicum oraculum módjára beszéllették mi előttünk 
az választ , hanemha az nagyságodnak irott levélben espressiusb-
ban Írtak. De kegyelmes uram, valamint irtak nagyságodnak s va
lamint nem, de minden szavakból, traclalusokból, discm-susokból 
apertissime megismerhette ember , hogy nagyságod az ö mostani 
választételekkel satis superque nem fog cootentus lenni az egy Je 
nőre nézve ; mint az mikor vagy in publico tractatu vagy privátim 
az vezérekkel , de kiváltképpen azelőtt való kajmekámmal és Gür-
csi Méhemet basával voltmik, és látván Kamuli uram, hogy ha 
Jenő dolga meg nem lészen—az adót bátor instanti igéró is, ugyan 
nem kedves—ő kegyelme ment a r ra , csak hogy Jenőt felejtesse el 
véllek: hogy csak adjanak arról levelet , mikor kezdje el az mi ke
gyelmes urunk az adó adást , megadja—csak erre sem ment egyik 
is , hogyha bátor instanti megadták volna is az adót, hogy kedve
sen vötték vagy most is vennék. Eri-e derék resolutiojok ez: hogy 
nincs szüksége az hatalmas ciiászárnak az ti pénzetekre, semmi az 
hatalmas császárnak az az pénz,(ha) Jenőt meg nem adjátok, el lehet 
az hatalmas császár az ti pénzetek nélkül. Ezeket hallottam kegyel
mes uram töUök immár in íine finali. 

Az nagyságodnak irott levelébe, mit conc ludá l tak—vágyba 
privátim az basa szollt Kamuti uramnak—azok is a nagyságod szemei 
előtt lesznek. Az mit kegyelmes uram véltem nem közlőitek, azt 
nem tudhatom — quod supra m e , nihil ad me. Az minémü titkos 
követségi voltak nagyságodnak Gyárfás Pál á l ta l , azt ő kegyelme, 
sem Gyárfás Pál nem mondhatja, hogy minékünk csak egy s/.óval 
is jelentették, de hamar a cuastautinápolyi piaczon kezdők hallani. 
Ezután is nem lehet oly ti tok, az mit ezen Constantinápolyban meg 
nem hall embei', esak legyenek baráti s legyen ember vigyázásban. 
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Akarom kegyelmes xiram, hogy nagyságodnnk mely dolgait ne érlsem 
ne is tarlozzain szílmot adni rolla. Valamit nagysiigod nekem jiaran-
csol , abban tudok nagyságodnak szolgúlni^—^abl)an penig meglátja 
nagyságod, hogy éltem fogytáig hűségesen akarok tehetségem sze
rént szolgálni. ,i:e-r^rr 

EzekrÖl, kegyelmes uram, tndom hogy Kamuti uram*) nagysá
god büségesbhen leszen informatus, én Js csak nióg is obiter akarom 
altingálni az dolgot nagyságodnak való írásomban. Hanem az én 
vékony Ítéletem és elmém szerént ítéltem nagyságodra nézve !eg-
szükségcsbnek lenni az ide alá megirt dolgokat, melyek ezek- Söt 
az Isteniirt alázatosan könyörgök nagyságodnak, nagyságod ke
gyelmesen megbocsássa; azt se ítélje nagyságod, hogy nagysá
godnak valamely jámbor szolgáit detraháljam s azzal magamat 
exlolláljam, mert: omnis laus in fine canitur, exilns actn probant. Az 
én dolgom ebben semmi. Ez az dolog az nagyságod íejedelemség(i-
nek, személyének s országának megmaradásába j á r , azért kell így 
megírnom a mit láttam s hallottam. De kegyelmes uram, ez az egyik 
csoda az én szemeim előtt, hogy Balassi Fcrencz uram innét kimene
teli után nagyságodnak valami jámbor becsületes szolgái, postái, ka-
pilihái innen kimentek—én úgy értettom—hogy az vezérek szavával 
mindenik bátorságosan assecurálta mind az adó és Jenő dolga felöli 
nagyságodat, az melyben most itt ö kegyelmeket csak egy vezér is 
meg nem tarlja ; söt mikor objiciáltuk nekik, megtagadván, azt mon
dották, hogy mutassunk csak egy levelet rolla. így azért kegyel
mes uram ezekhez képest beszél némely dolgokról némelyik szé
pen, de bizony rakva HA szivek malevolentiával — az mintáz elölt valé 
levelemben is irtam vala nagyságodnak. íí Ŵ M^ÍCA-

Ehböl kegyelmes uram az ő actiojokból—coUectiomat s con-
jeclurámat Írhatom nagyságodnak—ilyent s ilyen dolgot vehetek 
eszembe: hogy most ezek igen praecaveálják, hogy Európában 
semmi fegyvert , kardot ne indítsanak , hogy az Persákkal való dol
gok inkább elömchessenek; de mihelyt, kegyelmes uram, módjok 
leszen benne , bizony nagyot próbálnak Jenőért. Más az, kegyel
mes uram, hogy ezt éa felette igen observáitam, hogy voltunk 10 
lUtal Görcsi Méhemet basával, az mikor ezekről tractáltunk; de so-

•} liUal. '-^i. 'H i 
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ha csak egy szembelétünkön sem mulatta el, hogy fenyegetés-
módra elő nem hozta volna az l , hogy Rákóczi Sigmond is németes 
volt, g ö mint rázta vala ki az fejedelemségből. Másikat azt is hal
lottam töUe—de németességgel mondotta—hogy ne játs/.atok az ha
talmas császárral , se fenyegessétek se némettel se mással; mert 
ha annak kell lenni , könnyebb nz hatalmas császárnak Persiáról 
megforditani az hadakat-—de bizony jut nektek benne. E/.ekröl néha 
conferáltunk Kamuti urammal. En fenyegetésnek mondottam, ö ke
gyelme nem annak tartotta, hanem csak annak: az mint Szinán ba
sa mindenkor elöforgalta, hogy ő vette meg Temest s Palotát. De 
én is csak így írom az mint hallottam— az az nagyságod bölcs í té
leti, mi végre magyarázza nagyságod. Mindezekről és több praeara-
bulumokból, kegyelmes uram, ilyen conceptusom vagyon , kit hogy 
nagyságodnak ilyen szabadosan írok, az Istenért nagyságod kegyel
mesen megbocsássa; én nem magam dolgát ágálom, hanem nagy
ságodét— ebben a nagyságod bölcs itéleli , kit vészen elő s kit 
hátra hagy. De az mint feljebb is írtam, Európába ezek most 
semmiképpen kardot vinni nem akarnak; de ha valami módjok leszen 
benne, alioquín bizony nem szánják practica által confusiot csinálni 
Jenőért. ?íagyságod személye ellen kinek micsoda judiciuma volt, 
azelőtt is és most is serpál , az nem szinte nekem incumbál raeg-
írni; tudom, Kamuti uram nagyságodnak bőségesen referálja, tudom, 
ezekről nagyságodnak illendő gondviselése leszen. De még is nagy
ságodnak alázatoson könyörgök, nagyságod kegyelmesen megbo
csássa, hogy egy kicsin ariiculust kelletik ebez subjungálnom — 
ez az nagyságod bölcs í télet i , mit cselekszik nagyságod ebből — 
az mint mondják amaz sententiát, hogy: melius est praeveníre quam 
praevenirí. Itt is füleimmel hallottam az császári kajmekámtól: hogy 
csak hiába, mert soha addig az hatalmas császár kegyelmességét 
Bevárjátok, valameddig Jenő ti kezetekben lészen. Itt is többet is 
Írhatnék, hogy ha német kézbe talál esni J enő , ki bűne ieszen? 
Dé hagyom az Kamuti uram relatiojára s a nagyságod bölcs ítéleti
re ; de az egy dologról, kegyelmes uram, nagyságodtól akarnék in-
structus lenni , ha az nagyságod bölcs ítéleti aeccdál: ha ezek felöli 
való persvasioval innét kellessék-é s illik-é nekem vagy az nagy
ságod bölcs tanácsit ós az országban levő főrenden való uraimat 
informálnom? Ebből mentől hamarább az nagyságod kegyelmes 
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inslructioját várom; mert úgy vagyon, hogy ez esztendőn innet-
való hadttíl én azt a földet nem fóltem — de ott is lehel valami. Az 
az nagyságod bölcs ítéleti, ha még is valamivel ezeket nagyságod 
anlmiilja-é, vagy nem? hogy arra képest inkább megszűnnének az 
praclicálöi. In reliquis etc. Dátum Constantiuopoli, ultima díc jnly 
1G18. lUmae Celsitudinis Vestrae 

Server, paratissimus, Thomas orsos m.p. 

P o s t s c r i p t a . 
•ri.•^ 

4 die auguslilön finalis resolutionk az basával , az mikor az 
basa az leveleket is kezébe adá Kamuti uramnak. De kegyelmes 
uram, mind azelőtt s mind ekkor és raind végig én nem tagadha
tom, hogy én perfecta et absolula resolutiot nem értettem s moat 
sem ér tek, sem Kamuti uramtól, sem basátöl, kihez magamat Lud-
nám accomodálni az nagyságod szolgálaljában. Az mit eszembe ve
hetnék i s , nem igazodhatom el benne; mert kegyelmes uram, én 
nem tanultam az delphicum oraculumot, hanem sincerissimam ve-
ritatem et perfectitudinem. Ebben tudok nagyságodnak szolgálni pro 
raeo virili. Az mennyit ér te t tem, azt nagyságodnak ide fel megír
tam , az mennyire hozzája fértem. Talám ha feíetkezett Kamuti uram 
ő kegyelme felülié, az miképpen Ígérte maga is nagyságod nevé
v e l , hogy hamar üdön meglátogatja nagyságod az új kajmekámot 
szekérrel s egyébbel. 

6 die magamat küldött vala ő kegyelme nz kajmékámhoz újólag 
és azt ihájahoz, hogy az, szekereket comniendáljam újólag és va
lóban exproráljam: micsoda szekeret szeret az basa? Én valóban vé
gére menék: az basának nem kell, kegyelmes uram, az féle hintó, 
mintáz kit húhozlimk; hanem ugyan megizené, hogy ha küldnek 
hintó ne legyen, hanem amaz régi erdélyi koljánakkithínak, olyan
nak describálá az lovászmester hogy legyen és veres fedelű le
gyen; az több minőmnek *) az szépsége az nagyságod bölcs itéletin 
áll. Az tihája is ugyan megspeciücálá, hogy ha nagyságod neki Í9 
küld , az is bár ne legyen hintó, hanem csakerősskocsi—az nagy
ságod bölcs Ítéleti**). Ezeket igen megígéré ö kegyelme Kamuti uraiBj 
de ha lehetséges, ne is késsék nagyságod az ajándékküldéssel, bi-

^) iiiiuüsé^nck. **) iszorént. 
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zony nagyságod sokat használ vélle. Az mi az erdélyi háznak épü
letét nézi: éu arra occasiot kerestem, Kamuti uramnak mind az ház 
ruirtáját, szükségét és épületének módját megmutattam, ő k e g y e l 
mét valóba is soHicitállam—az mint ö kegyehne uz nagyságod erröl-
való kegyelmes instructioját referálta—hogy ba Ö kegyelme építeni 
akarja, épitse, s ha ö magától nem lehet , rám ne bízza se pénzét, 
se épületit. Ila akart volna, Ő kegyelme maga is bőségesen hozzá 
érkezett volna, pénze is elég vala ; do ha az elmúlt, az ház ke
gyelmes uram teljességgel elveszett , sorvadott. Én ugyan Írhatom 
nagyságodnak, hogy ha az építésre valamint ugyan más gondvise
lés nem leszen, én abban az házban nem merek telelni, iianem 
másiiíi kell valami nagy költséggel béres-házba költöznöm; mert 
az mint á l l , csak egy darab szegelet megszakadjon i s , utánna von-
za az egész épületet , és így mind magamat szolgástól, lovastól 
egy órában oda öl. Ebből is quam prímum az nagyságod kegyelmes 
resolulioját várom. Az cserge-sátor kész és szép , Gáspár János 
uram tud nagyságodnak szolgálni felöUe. Csak ma legkésőbben 9 
die augusti itt volt az gátorcsi, és Örömest—-az mely szent Miklós 
pénzét kit magyarul híuak, neki adtának Tóth Mihály uraraék — azt 
is viszsza adja vala, hogy az marhája megszabaduljon. Arról sok 
veszekedésünk volt vélle , minthogy Kamuti uram rám vetette vala, 
hogy concliidiiijak valahogy vél le; én meg is assecuráltam, hogy 
HZ sátort el ne adja, mert nagyságod rajta nem hagyja. 

Következik az mely levelet Dunától elküldöttem. 
Illme Prínceps et Dne &. Post haec salutatio in solita forma. 
Kegyelmes uram! Az nagyságod erős panaszkodó levelét,mind 

az Kamuti uramnak irott levelének abban íncludált páriáival együtt, 
alázatosan vettem Duna kezétől die 14 mensis augusti szinte est-
ve. Noba kegyelmes uram úgy tetszenék, hogy elsőbb volna ma-
gamot az nagyságod nehéz panaszából extrícálnom; de mindazáltal 
az Kamuti uramnak irott levelének nehéz continentíáít ennél sokkal 
nagyobbnak ítélem magamban, mint ki nagyságod méltóságos sze
mélyének s országának és az egész magyar*) vagy keresztyénség 

*) nemzet. 
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delrimenluraára liUtatik vergální—hozzám vagy más levélben irván—• 
az első dolgokat illenílöbbnek iléltem lenni , hogy elsőbben arröl 
resolváljara magamat; m;is okát is gondolom, hogy tolám más kézre 
is kezdene kelni ezen levelem, mely az nagyságod bölcs ítéle
tén áll 

Az mi nézi kegyelmes uram az Kamuti uramnak iroU levélnek 
páriáját, abban ilyen progressusom volt. Igen jó reggel mindjárt 
m á s n a p , a z a z die 15 augusti az kajmekániboz elmenlem, és olt 
iiíon bőségesen audienliáni lévén és azelőtt az nagyságod levelét 
egynéhányszor megolvasva,proponáltam ezképpen az vezérnek; Az 
én kegyelmes uramnak az elmi'ilt este egy postája jutott, oz ki én
nekem liozoll egy levele t , az mely én levelemben vagyon hécsi-
nálvu más egy levé l , o ly , az kit az ón uram azt vé lvén, hogy az 
fökövetet itt nem érik vélte , az íőkovelnek irt vala; de az én uram 
megaondolván, hogy eddig elindulhatott az íőkövet, úgy csinálta 
az levélnek az mássát az én levelembe, és az én uram nekem meg
parancsolta, hogy ezeket az levelekbe irott dolgokat nagyságodnak 
valóban értésére adjam és nagyságodtól ezekről bizonyos választ 
vegyek. Úgy vagyon, hogy az i'Ökövetet az posta Csorlyán elölta-
lá l la , és az én kegyelmes uram levelét—azt az kinek itt vagyon 
nállam az mássá , sőt ilion nagyságod elÖtt, minthogy ott volt az 
postával az levél—ugyan megadta az posta az követnek, de az kö
vet arra csak egyel sem szollolt, sem az én uram levelét meg neiű 
küldőHe. sem nekem semmit nem irl i'elólle; mindazáltal az én uram 
levelének tenorát nagyságodnak szóval is megmondom, kibe lia 
nagyságod kételkedik, én nem bánom ha nagyságod a levelet meg
látja i s , csak nagyságodat kérem,nagyságod hallgassa meg csende
sen. Igen nagy emberséggel és kedvességgel mondn e r r e : Örömest 
meghallom valamit mondasz. Én elkezdem az nagyságod levele te
norát. Ügy Ítélem, hogy mint olyan hirtelen készületlen lévén 
hozzája, tiz articulusba szakasztám és articulalim proponáltam 
Juszuf csauz által. Mellette állolt az vezérnek az cancellarius. Mikor 
mind elvégeztem volna proposiliomat, és kedvesen s csendesen 
meghallgatta volna , első objectuma is ez lÖn e r r e : Hogy lehet ez 
az dolog így—ba ez az dolog mind így vagyon—hogy az fejedelem 
erről nekem privátim nem irt? Mit kellelt volna nekem ennél az do
lognál inkább megírni? Ezt kegyelmes uram, noha valami egyéb 

35 

ratiüval is—úgy tetszik vala—oltaimazhatlam volna, de nem merek 
annyira az felöli vélle disputatíorn ereszkedni, hanem én ilyen vá
laszt iraték arra: Az mint az én kegyelmes uram leveléből látom, 
tígy esmérem, hogy nagyságodnak is irt az én uram ez dolog felöli 
levelet; de az nem az én uram vé tke , sem enyim , ha az fökövet 
elvelte az postától mind az maga levelét s mind az nagyságodét. 
Hiszem azt mulatta volna az urához való hüségsigazság, hogy az 
olyan leveleket el ne rejtelt-titkolt volna, fiancm meg kellelt vol
na küldeni, ha ö maga viszsza nem h o z l a — n a g y bünletést érde
melne az olyan ember. Melyet én tovább nem urgeáltam, hanem 
az nagyságod bölcs itélelire hagytam. Ezekulán keveset discurála 
az dolog felöli, hanem kiváná azt: hogy az nagyságod nekem írott 
levelét transf'eráltassam, és abböl jobban meg akarja látni 9 érteni 
a dolgot. Én ennek örömest is cedálék, de így , hogy mondám ma
gának az basának: hogy én az levelet kezemből ki nem adom más
nak, hanem én magam akarom pronunciálni és írja ügy törökül 
Szölfikár. Mindjárt ugyanott azon basa házánál hozzája ülvén Szöl-
fikárral, én magyarul pronunciáltam és ő törökül fordította. Igen 
nagy emberséggel s kedvességgel viselé abban magát hozzánk az 
Szölfikár. Az hol valami porta ellen való ritmusok vagy matei-íák 
laláltaltak volna lenni az h'ásban, némelyikben maga is igazgatott, 
hogy nem ügy fordítsuk a/.t; némelyet magamtól is eszembe vöt-
lem, ugyanúgy is pronuncííiltam. Noha ex az parlicula nem volt 
az nagyságod levelében: (hogy Ö nagyságának az vezérnek is irtam 
íelöUe) de az feljül megírt ratioért az török versioban ugyan oda 
írattam, hogy inkább megnyugodjék az basa rajta. Mert kegyelmes 
uram, lm nagyságod nem irt vala is az vezérnek olyan nagy dolog 
felöli, de igen szép dolog lelt volna akár csak partículariter, ha nem 
oz portai forma szerént is írni. Mikor elvégeztük volna az iranslatiot, 
mindjárt bévittük az vezérnek Szölfikár, Juszuf csauz és én—magam 
akkor is végig mellette voltam. Az cancellariussal ujabban megol
vastatván az translatiot dislíncle el articulatim maga előtt az basa, 
nagy álmélkodással álmélkodék rajta: hogy tudtak olyan nagy mél
tatlan dolgokat költeni? Az fejére s lelkére esküdt, hogy sem az 
hatalmas császár, sem az vezérek csak meg sem gondolták azt, hogy 
az római császárral való frigyet fel akarják bontani, söt igen is 
akarják azt őrizni. Hogy penig az dolognak főbbik okának találták 
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az ve/.ér Üauth basa Duna mellé való szállását és Szkender basá
nak melléje való közelítését — t^gynionda az vezé r : csudúlkoíom 
a« fökövelen , hogy annak eddig jól végére nem ment és eddig 
meg nem irta az uráníjk. Hogy ponig az nagyságod Katnutí uramnak 
panaszszából megérté, (kit én de verbo ad verbum transferá]tíUTi)bogy 
nagyságodat addig semmi hir el nem érte, ö maga is az vezér igen 
búsula rajta, s ugyan rágta az ajoUát, monda : micsoda ember lehet 
hát az? sat. Ezek után különb kiilónb discursusok agitáltalván, mon
dám neki: lm látja nagyságod s érti az dolgokat, az kik csak nagy 
veszedelemre néznek, ha nagyságod eleit nem veszi ; hanem azon 
kérem nagyságodat, hogy nagyságod az én uramnak maga írjon 
ezekről választ, s hamar i s , mert még sok vagyon bátra az nyár
ban léiig és még sok dolgok lehetnek meg; hadd csendesedjék 
meg az én uramnak az szive és az szomszéd országot is hadd csen-
desitse meg. Kire nekem azt monda: örömest irok és magam is kí
vánom, hogy mentől hamarább értésére legyen az uradnak és le
csendesedjék az dolog. Ezekután kérdem ismég: megszolgálom 
nagyságodnak, hogy nagyságod nekem is mondja meg mit ir nagy
ságod az én uramnak , bogy tudjam én is azont írni, ne csalatkoz
nám meg az én írásomban. Erre nekem ezt monda: hogy azt ird az 
uradnak bátorságosan—mertén ezt irom—hogy bátorsággal elhigyje 
azt az urad is s mással is elhitesse bátorsággal , bogy azok csak 
mind merő hazugságok, valamit oda fel hordoztak; mert az hatal
mas császár és az vezér az nimet császárral való frigyet és békes
séget fölbontani nem akarják, hanem erüssen őrizik. Hogy penig 
az vezér Dauth basa és Szkender basának odafelévaló közelitését 
megértsék: az fejemre-lelkemre esküszöm és igazán is megmon
dom, semmi oka egyéb nem volt és nincsen i s , hanem bogy az tu
multus indultatott Havasalföldiben—akkori kajmekámnakés az vezé
reknek igen nagy bizonyoson hozták vol t , hogy Sorbán jött volna 
bé Nagy-Szombatból Havasalföldébe, és ö űzte volna ki Alexander 
vajdát; kit nem vöttek tréfára, mert ha az úgy lett volna, 
az lett volna oztán nagyobb jele az háborúságnak. És erre 
képest küldte volt az kajmekám Dauth basát , ingyen sem az 
Duna mel lé , hanem csak Rátzgrádra, hogy ez dologra valóban vi
gyázzon— ne mástól várjon, hanem maga úgy vegye ennek elejét, 
hogy ne járjanak ügy mint ennekelölte ezen Sorbánnal és Mihály 
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vajdával; de Dauth basa mellé még csak egy hadat is nem adtak, 
hanem csak maga szolgáival vagyon—még azok is nincsenek mind 
ott. Hiszem ha olyan nagy expeditiora kellene vagy líellett volna 
Dauth basának menni, haddal, lovöszerszámmal kellett volna Jenni, 
de Ö mellette az csak egy is nincs más. Azzal foga én magamat 
szembe s monda nekem: másszor is laktál az por tán, ha olyan 
nagydologra lett volna indulatja az portának, soha nem lehetett 
volna oly nagy Htok, hogy te is eléggé nem tudlad volna. De mond 
mégha Istent szere ted , ha hallottad azt csak egy embertől? Erre 
mondék: én nem hallottam, mert bizony nem is lialloltam semmi az 
féle szándékot és indulatot. 

Az Szkender basa dolga penig , az is csak ebben vagyon: 
hogy két-két szancsak-béket vettek melléje, többet nem, hogy az mely 
kastélyt az kozákok ellen akarnak csinálni, ha lehet azt őrizzék; sem
mi consortiuma nincsen Szkender basának Daulh basával, kit ezután 
is meglátnak hogy igaz leszen. De ha az igen ártalmas, hogy Dauth 
basa ott ül ottan, onnat is hazahivatjuk. Immár el is hitlük,hogy nincsen 
ott Sorbán vajda, Énnekem, kegyelmes uram, ezeket monda szóval. 
Bizony, kegyelmes uram, nem is kereskedem vélle, hogy fejemtől 
költött hireket, dolgokat basák szavával irjam, hanem az mit löllek 
hallok, azt írhatom nagyságodnak. Immár az nagyságod kegyelmes 
szemei előtt lesznek, ha az maga leveleibe is azt irja az basa nagy
ságodnak vagy mást irt. Ez is in specie leszen Duna kezénél. 

Az egy nap éppen eltelék, s el is végeztem, hogy reggel hol
nap csak az nagyságodnak Írott basa leveleiért kell elöli mennem, 
és mindjárt azon legyek, hogy holnap elindítsuk Markó vajda uram
mal Dunát. Dunának az vezértől én költségében szerzettem harmad
fél ezer oszporáL—immár kezébe is adtam. Azon leszek, hogy hol
nap megindítsam, hogy Kamuti uramat hátra is hagyja és jóval is 
praeveniálja, minthogy úgy izente, hogy ez az dolog nem kíván 
késedelmet. Új hírt, kegyelmes uram, immár én most nem irhatok 
egyebet, azt bizonyosan írhatom: Holnap indul meg 7 gálya az Fe-
ketelengerre az kozákokra való vigyázásra, minthogy nem tagad-
lintni, hogy néha-néha ilt az Feketetenger mellett lappangnak, fa
lukat, városokat felvernek hirtétig s meg előbb állnak azzal. lm- ' 
már vagyon két hete, hogy két roszsz kozák sajkát hozának; én az 
rákját nem olvastam—mondják, hogy 30 kozák rabot fogtak el a^ 
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két sajkával. A í oli'iliokra ment hajók felöli igen homályosan csak 
alattomban szergel ik, hogy az giilyák valami nyereséggel jártak 
volna , de még itt abban semmi bizonyos nincsen. Hozták ezt is Fer-
sia felöU, hogy az fÖvezér bement az derekába Persiának, országot 
pusziit, ront szörnyen. Az persiai hadak imide-amoda elállottak előt
tük csoport hadakkal. Az hir csak eddig hallatik. Egyébképpen itt, 
kegyelmes uram , igen nagy csöndességben élnek az emberek. Szul
tán MusztaTát mintha régen eltemették volna , csak olyan emléke
zeti. Esznek, isznak, játszódnak itt az emberek.Búzából, árpából, 
—mondják az ittvaló agricolák—hogy sok üdőtÖl fogván annyi bőség 
nem vol t , mint ez esztendőben; de még azt látom, sem kenyér, 
sem árpa nem olcsóbb mint annakelőtte. Kzt, kegyelmes uram, az 
nagyságod erről való expedilioját az kajmekám igen nagy kedvesen 
venné , hogy nagyságod ezekről az hírekről így informálná—és tud
na vigyázni. Ügy veszem eszembe, hogy nem csak alkalmas aján
dékánál nagyságodnak kedvesb, de akár mi dologban is egy da
rabot segit. 

P. S. Az mint kegyelmes uram az első írásomban is irára, hogy 
azt nem akarom commisceálni ez féle privalumokkal: az nagyságod 
panaszszához és egyéb illendő privatumokhoz képest nem tehetem, 
hogy ne irjak nagyságodnak. 

AK mi, kegyelmes uram, abbeli vélkemet nézi , hogy nem irtani 
nagyságodnak eddig: irtam Demjén Ferenczlol , de azt is tilkon 
Írtam ; ebben vétettem nagyságodnak , én magam teszem a törvényt 
ha vétet tem; de nekem ágy tetszik kegyelmes uram , törvény 
szerént i s , hogy nagyobbat nem vétettem. Hanem nagyságod 
házában, hogy sok ember ne látná Oszlroi István uramat •— pirits-
kelné meg — de még is így *) ha Osztroi István uram consentiálua 
annak, hogy vetél tem; mert kegyelmes uram, nincs nekem több 
s igazb bizonyságom nz nagyságod jámbor szolgáinál: Osztroi uram, 
Gyeröü uram, Házi János uram, Olvus Blihály uram , Icgoloször is 
Gáspár János uram. Mi állapotban voltam nem csak én, hanem mind
nyájan Kamuti urammal—egy szóval mondva—nekünk kevés avagy 
semmi dolga nem tetszett ; de ha mi bolondok voltunk és nem jöl 
irtunk felölle vagy szólítunk hozzája, ámbátor exitus acla probant: 
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méltán dicsekedhetik ö hegyelme mind nagyságod méltóságos sze
mélye és mind ország elÖtt szolgalatjának jó exitussával. Én nagy
ságodra, kegyelmes uram, többet panaszollíodhatom. Nagyságod 
kegyelmesen megbocsásson, hogy nagyságod annyi üdéig az még 
Kamuti urammal együtt voltam, olyan keserves rabság alá vetett 
volt, kiben nem csak kezem lábom volt kötözve, hanem lelkem, 
szemem, fülem, szám; kit én noha nehezen tűrhet tem, el is kellett 
tih-nöm féltemben, mikor ilyen különb-különbféle exemplumokkal 
élt előttem: hogy Csáki István mikor ifjú legény vala és hogy 
fenn viseli vala magát udvarnál , némely főemberek tréfáltak, csú
folták — többi között Szelestei János és többek is — de mikor 
Csáki Istvánra juta az uraság, bezzeg Ö is úgy elrontá őket , bosz-
szut álla rajtok. Az kinek foga vagyon, ez félét megért. Én, kegyel
mes uram, ezekkel az nagyságod fejét nem fájlalom; hiszem az 
nagyságod jámbor szolgái mondják meg hütök szerént nagyságod 
eíölt, ha panasztérdemlek. Sokszor jobb részre sirva ültem én s 
nem tűrhettem panasztalan nagyságod jámbor szolgái előtt. Kit 
magok is láttak, mint voltunk mi Gáspár János urammal s nagysá
god több jámbor szolgái is Kamuti uram efott, kit mi soha ö kegyel
métől nem érdemletlünk. Erről annyit Írhatnék—sok számlalant; de 
Iiocsalis: nagyságod szolgája volt s ha igen jól s kedvesen szol
gált, nagyságodnak szolgáit , ha liem szolgált i s , nagyságodnak 
nem szolgált. Én, kegyelmes uram, az én tehetségem szerént azon 
leszek, hogy többször nagyságod nekem panaszt ne Í r j o n — á g y 
akarom maganiot viselni. Vagyon jó reménységem az én kegyelmes 
Istenembe, hogy ő szent Felsége úgy is viseli állapotomat, hogy 
lalám nem leszek mindennél alábbvaló szolgája nagyságodnak. 

Nagyságod még is kegyelmesen megbocsásson, az Istenért 
kérem nagyságodat, hogy ne engedje nagyságod, hogy idegen 
más kéz avagy nyelvű engem azért hordozzan. ü e egy senlen-
tiát hallottam mástól régen , s ez a z , hogy : supplices Principes 
ad Portám Ottomannicam usu debebant ignem, venenum, acutum 
gladium mittere, nisi sequebanlur cum aperto marté. Én úgy lá
tom, hogy mi ezt az poi tát úgy nem fenyegethetjük, hogy erő
vel vegyünk rajtok, ha barátságosan nem vehetünk. 

Vagyon, kegyelmes uram, valami níostáoni való privötumunk, 
kiről nagyságodnak írnom nem késö, . 
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Az ház épitéso felöU immár nagyságodnak irtam azelöUvaló 
lovcloniben, hogy arra ő kegyelme Kamuti uram egy pénzt sem 
liagya , maga sam épUe. Bizony kegyelmes uram, bizony egy nap 
ide ront mind szolgástól, lovastól , ha nagyságod erre kegyelme
sen nem provideál; hiszem ha engem nagyságod meg nem hiszen 
rajla , nám itt vagyon Markó vajda uram s legyen custosom az 
épületre mit költök—mikor Iston haza viszen bátor Jezerinszki nram 
vegyen számot tölleni. Ugyan nincsenek kegyelmes uram nagysá
godnak üly tisztviselői a/.ért, az kik hn nem sokat , de keveset még 
is lopnak? Annélkül is sóba nem volt lopó tisztem: akár csak ebben 
pallérságomban lophassak valami k e v e s e t — serbetre valót; meri 
Kamuti uram azt mondta , hogy azért nem bizza rám az nagyságod 
pénzé t , hogy ellopom. Abban bizony sokat nem lophatok , ha lop
ni akarok i s ; de kegyelmes uram bizony szereltemben szolgálnék 
az idevaló ház építésében. Marké vajda uram bizonyságom, hogy 
csak egy nap lakiam itt az hár.ban, hogy mindjárt magam pénze
men kezdtem építeni valami kevese t , azután ugyan többet is épit-
télí. Az egész ház körül egy darab des/.kát fel nem szegeztek az 
miólta én innét elmentem; az bol jó ép deszka kertet hagytam is 
én , egyetlen egy darab deszka nincsen. Még penig az éktelen iszo-
nyuságról az mi az háznál esett és azkivülvaló pusztításról, pon-
tásról , most nagyságodnak nem irok; dala occasione kételen meg
kell Írnom az micsoda utálatos rontásokat csak azólla az ház körül 
cselekedtek némely uraim, kinek vagyon neve. S félő a z , kegyel
mes uram, hogyha még is rontunk, bizony a nélkül is a nyakunk
ba szakad. 

Akarom nagyságodat arról is informálni. Az erdélyi ház elölt 
vagyon egy kis puszta darab föld-—az kin egy üdöben ház vo l t , de 
igen sok ideje hogy elpusztult — az i'iton tál más fclÖU vagyon nem 
az ház felöli; az szegény megholt fejedelem idejében, hogy köllsé-
get nem adolt vala sem nem küldölt vala , én elárultam vala 50 
talléron — semmi haszna az erdélyi háznak benne nincsen. Jusziif 
csauz nem lingyta vala eladnom, megértheti nagyságod az iltvalO 
kapíliha uraimtól. 11a nagyságod kegyelmes tetszése volna, el kellene 
adnunk, építtenünk egyik oldalára az báznak, mert azt bátorsággal 
Írhatom, hogy soha azt Erdély meg nem építi. Ebből is az nagysá
god kegyelmességét várom. 
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Az miképpen ennekelötte is nagyságodnak sokszor volt In
da sara , hogy Juszuf csauz kíaggott és elfáradotl, betegesedéit az 
lolmácsságból: immár hiszem megtudja mind Kamuti uram s mind 
Gáspár János uram mondani, miben vagyon állapolja. Bizony ke
gyelmes urunk azzal immár sem baeznot, sem tisztességet nem val
lunk, ha mást valakit melléje nem szerzünk. Én most is commendá-
lok vala egye t , egy emberséges embert; és most is itt beszélvén 
véile. Ürömest szolgálna; kéredzettem is Kamuli uramtól, hogy 
bocsássa az divánba, hadd hozzam ide ö kegyelméhez, hogy ex-
plorálja ö kegyelme ha arra való; oda sem bocsátja ö kegyelme, 
és ugyan csak a nélkül vagyunk. Nagyságod fogyatkozása kezd 
lenni ennek roszsz erőtlen volta. 

Mikor Kamuti uram el akar vala indulni, akkor commillálá ö 
kegyelme nekem , hogy az maradék kénesőt adjam az cserge-sátor 
árában. Ugyanakkor chirographumot vettem Kamuli nram elölt Öt
vös Mihálytól: mennyi az kéneső maradék? Énnekem Ötvös Mi
hály száz tizenkét okáról adott czédulát, ki nállam vagyon. Mikor 
én felméretlem az maradék kénesőt , nem száz tízenkét okának, 
hanem kétszáz húsz okának találtam bőröstől, accidentiáslól, és én 
azt kegyelmes uram az cserge-sátor árában adtam; amikor számot 
vetettem az sátorcsival, kitudván belölle az bőrüket , kötelekel s 
egyéb accidenliákal—^az melleit Üszlroi uram 500 oszporával ma
radott volt adóssá scofium arany árában—ezeken kül adtam az sátor 
órában — ki immár kész pénzül vagyon az sálorcsinál — 28 ezer 
ég hétszáz oszporát. Ezt is azért ítéltem szükségesnek kegyelmes 
m-am megírni, hogy talám nem kellene azt az sátort sokáig itt tar
tani, s ha nagyságod érette küld, az itlvaló megfizetett pénz szám 
ennyi. Ügy értem, hogy Tóth Mihály uram is adott volt meg az árá-
biin Szenlmiklós-pénzben 16 tallért. 

Az doclor ürömest elmegyen vala , de az pénzt Kamuli uram 
későn adá neki s nem készülhete el; most is hitére mondja, hogy 
nem késik, hanem elkészül és elmegyen. Én sem késem kegyel
mes uram, ha mi újsággal lehet s/.olgámot bocsátom hamar nagy
ságodhoz. Az doctornak az volna akaratja, hogy az szolgámmal 
menne akár csak az Dunáig. Meglátom mit ád az Ür Isten. ÍI-I -JSIÍI 

Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak ezen alázatosan kö
nyörgök, ha nagyságod méltatlan erre az keserves szolgálatra pa-
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rancsoUa ittlótemet, ha nagyságod nálamnál valami — bátor cgak 
részszerénlvaló fökövetségbe — aetate, authoritate nagyobb embert 
küld i s , Jöjön úgy mint főküvet, kit úgy tartok mint az nagyságod 
személyét; de ha nagyságod csak postát küld, tartsa úgy magát 
mint posta , ne tegyen engem inassává, az mint ballom bogy esett 
is itt némely uraimtól—az kinek gyalázatját nagyságod bölcsen meg 
Ítélheti—hogy egy gyermek az öreg embert háta raegé vesse. Vala
mi kegyelmes uram ebben az nagyságod szolgalatjában az egy igaz 
büség, tökéletesség, szorgalmatos gondviselés, erre való titoknak 
meglarlása, megnézem azt az jóakaró uramat , kinek vagyon arra 
jobb tömlője, ki megtartsa nálamnál inkább? 

Ennokelőtte, kegyelmes uram, nagyságod kegyelmességéböl 
vita durante conlerált volt nekem az vásárhelyi bordézmából két 
öreg hordó bort; minthogy talám az mig szolgám haza talál menni, 
el fog az szüret érkezni, ha nagyságodnak molestiájára nem lenne, 
csak az egyik esztendőre mégis azelöttvaló nagyságod kegyel
mességébül házam népe sustentálására conferálna azon vásárhelyi 
dézmaborban akár csak két hordóval , bogy közelvoltáért inkább 
gondját viselhetné házam népe—hűségesen megszolgálom nagysá
godnak mint kegyelmes uramnak. 

Mégis nagyságodat ké rem, nagyságod kegyelmesen megbo
csássa , bogy az féle aprósággal is molestálom nagyságodat. Tudja 
nagyságod, itt mely kedvég az erdélyi jó sajt és az brassai szép 
öreg mézes-pogácsa — alkalmas ajándékul inkább kedveskedhetünk 
jö rendbeli embereknek vélle, Ha nagyságod kegyelmes tetszése: 
parancsolná meg nagyságod az brassai biró uramnak, hogy vagy 
16 középszerű jó sajtot szerezne és vagy 20 Öreg mézes-pogácsát, 
tudora jö bó nagyságodnak vagy ajándékbanvaló szekeri — kik va
lóba is szükségesek—vagy az sátorért valö szekér , és hozná bé , 
kedveskedhetnénk kegyelmes uram vélle. 

Eddígvaló dolgot kegyelmes uram die 15 augusti teljességgel el
végezem vala , csak vala há t ra , bogy 16 die augusti igen jó reg
gel menjek az vezérhez az nagyságodnak való levélért; melyhez 
én igen reggel hozzája készülék, úgy is disponállam va la , hogy 
még ebédig is elindítsam Dunát. De az mi roszsz kurvoíi csauzunkat 
én fel nem vehetem. Magam elöli eUi.ünvén, nem lön tolmácsom, 
és az vezér az gályák elbocsátására mene , onnan kertibe; az nap 
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estig oda lön , és így az roszsz csauz miatt el kelle haladni az Du
na indulásának. Ezt még is azért irom meg nagyságodnak, az mínt 
feljehb is megírtam az tolmácsok állapotja felöli, hogy ha illvaló 
tolmács felöli nem provideál nagyságod, itt az kapilihája szégyent 
vall miatta és nagyságod igen nagy fogyatkozást; az kinn én u-
gyan protestálok nagyságod előtt, hogy én oka nem leszek. Ha tet
szenék nagyságodnak, irna nagyságod egy commendatoriát az féle 
tolmács felöli, az neve helyét ha meg Ijagynák, én interim keres
nék; talám kevés fizetésre is megfogadhatnók, csak az mellett szer
zenénk csauzságot neki; mert az én hütcmre kegyelmes uram, Juszuf 
csauznak mind hűségében s mind szolgalatjában megfogyatkozunk. 
De ha ugyan oda szolgálna is , hiszem vetegethetünk neki is vala
mit, mert egyéb élete sincs az roszsz embernek—kételen vélle. Az 
is a nagyságod jö itéleli. Szölfikár nyavalyás, valóban menti magát 
azelöttvaló esetről , s nagyobb oka is annak. Ezzel indilottam el 
Dunát 16 augusti. Következik az mely levelet Boldisár deáktól 
k ü l d t e m e l , j ^ l,jj'i . . :. , ,••''.• 

Illme Princeps et Dne etc. Sequilur salutatio etc. 
Kegyelmes uram, fejedelmem! Bizony nem tagadhatom, hogy 

nagy keserves szívvel kelletik irnom nagyságodnak ez levelemet, 
mikor látom , hogy itten előttem lévÖ nagyságod jámbor szolgáinak 
az falum úgy hozta volt sorsokat némelyiknek, hogy nagyságodat 
örvendetes hirekkel delectálták; rekeni penig az én sorsomat most 
is úgy találta hozni az én falumom: nagyságodat, az mint látom, ez 
mostani levelembe semmi örvendetes hírekkel nem delectálhalom. 
Akárcsak Kamuli uram is hagyott volna valami nyugalomba, de ö 
kegyelme is utcumque lumené. Bizony kegyelmes uram, elég szo
morú búsulásokhnn vagyok, látván az imminentiákat. Mindazáltal 
az nagyságod privata et puhlica inslructioja elöltem lévén, én el 
nem merlem hallgatni; hanem vagy jó vagy e conlra leszen, de 
nagyságodnak az Kaniuti uram kimeneteli után és Dunától küldött 
írásom után, csak ezen közelvaló napokban az micsoda aclioink 
vollak 0 nagyságokkal az vezérekkel , ím nagyságodnak azon az 
napokon való aclíoímat az mint consíguáltam , historice kiküldöttem. 
Nagyságodnak alázatosan könyörgök, nagyságod kegyelmesen meg
bocsássa—ha jobbat kaphatnék, jobbat irnék; de az mit kaphatok 
azt Írhatom, melyet nagyságod az ide alább megírt actioímból bő
ségesen megérthet. 
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llojíy ef^ynóliány sztíval kegyelmes uram nagyságodnak az én 
illvíiló concepliisim l'eloU iniom kel l , nagyságod kegyelmesen 
nieghocsiisson. Arra m<̂ Uó nem vagyok, bogy nagyságodnak csak 
egy punolnyit is svadeáljak. Csak az mit li'itok s eszembe vehetek 
dolgokban és szántlékokban, írok arrOl nagyságodnak. 

IrUatom azt nagyságodnak, bogy ezek az vezérek ez mostani 
Írások után majd ngyan nagy reménységben vágynak, hogy nagy
ságod az dolgot nem halogatja, hanem nialurálja s véghez vinni a-
karja. Ue látok egy nagy obstaculumot bonne , mely ez: Kamuti u-
ram itt az kajmckáninak való ajándékot, az mellett egy szekeret 
niegigéi-le, mely szekerek állajiotja felöli én nagyságodnak irtam; 
Gorcsi Méhemet basának, cancellarinsnak, az tihájának egy-egy 
fedeles kocsit igért négy-négy lévai — hiszem, hogy nagyságod
nak ezekre gondja lészen. Be kegyelmes nram, itt látok egy con-
sideraLiol ilyent: hogy ha nagyságod ezt hamar élőnkbe küldi, (mint
hogy jé volna hamar is behozni) ha nagyságod ezt bátor csak medi-
ocris auclorilásu kovellol kezdi beküldeni i s , itt ezek az olyan kö
vettől nagyságodnak absolula resolutioját várják Jenő felöli, kit 
magam sem hilietek hogy lehessen. És ba absoluta resohitioja nem 
kezd lenni nagyságodnak Jenő felöli, ez az porta megliigyje nagysá
god, bogy maturálják az ellen valé machinatiojokat, nyilvánnem 
kezdik sokára várni. De nagyságod bölcs ítéleti—az ajándéknak jó 
volna béjöni csak egy emberséges ifjú legény ál ta l , az kit magok 
is meggondolnának, hogy nincs annak auctoritássa az tractatusra. 
Intcrim hogy én itt a nélkül is continuus vagyok , most ha mit ér
nénk, sub spe et siclenlio viselnők még is az dolgot. Ki ha igy agi-
tál talnék, i'tgy ismerem kegyelmes uram , eî -ok is alkalmas halado-
zást eltűrnének, csak hogy ilyen pertinaciter ne lenne válaszszok 
mint Kamuti uramtól. Mert ha ugyan mégis eszekbe veszik teljes
séggel , hogy az ö reménységök megkezd ott bülni, úgy veszem 
eszembe szavok járását és vigyázásokat , hogy még az persiai dol
got is lassabban kezdik hagyni Jenőért és hétra nem hagyják Jenőt. 
Do nem Jenőt féltem én töllok, hanem más szándékokat ismerem, az 
ki bizony nagyobbat teszen Jenőnél, kit az Ür Isten távoztasson ^ 
az az nagyságod bölcs ítéleti. Azl akarom kegyelmes uram mondani, 
hogy ha valami derék assecuratioja nii^yságodnak onnat feljül nin
csen, in iempore szükség ezt nagyságodnak praeveniálni—repenti-
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nus casiis nagyságodon ne essék. Az mi az adó dolgát nézi : ba 
nagyságodnak bölcs Ítéleti, és más dolog nem obstál, talám jó volna 
egy pünliösd-tájára az adót bébozni , és ezzel is tovább haladna c-
zeltnek macliinatiojok; inlerim szép szót adva nekik, az Jenő dol
ga annyival tovább haladna, csak az praecursor Szentgyőrgynap-
La jöne bé. Az közhon mit ód az Ur Isten, tudom Persia felöli is 
bizonyos hireket hallunk, melyet ha mit kaphatok mindjárt meg
írom nagyságodnak. ..•^^T-.^ 

l'ersia felöli most ez az h i r—1 die septembris az divánba ho-
zák ezt az hirt , négy kaftányt adának az hirmondókra és igen fe
lette nagy örömben valának az emberek—jó rendbeli emberektől 
kérdeztem: az mely basa Revánt (Erivánl) harmadéve megtartotta, 
most azt az basát az kazul basa kihozta Revánból, mintbogy bizonyo
san megérlelte az persa i s , bogy az fővezér nem akar varat szálla
ni, hanem ellenségét mezőben akarja megkeresni és ez közben 
országát akarja pusztitni. 

Az hol az vezérnek bé kellelt menni az derék haddal Fersiába, 
azt az reváni basát 12 ezred magával ott az ország szélibe hagyta 
volt az kazul basa hogy vigyázzon , és ha miben módja leszen, pró
báljon is. Mikor az vezér hada nagy fáradva által költ az bavasokon 
és letelepedett volna, éjjel megütötte őket az reváni basa az nyu-
gott haddal. Ennek is oly vigyázása vala, hogy az egész tatár ha
dat ö is úgy ültette fenn, hogy ha olyan dolog esik, vigyázzanak. 
Hogy az reváni basa éjjel rájött az vezér hadára, az tatár mindjárt 
az hátán volt. Ezt innét az laborból is igy hozák az hirt , hogy ab
ban az 12 ezer emberben semmi el nem ment , mind ott veszett; az 
basa is ott veszett maga, és az fiát elfogták és most útban vannak 
vélle. Az vezér csak könnyűszerrel vagyon az mezei harczhoz, és 
minthogy utánna indult az kazul basának, szŐrnyitik ezek, hogy 
iszonyú nagy haddal bágjon most ez az vezér Persiára; mondják, 
hogy nem kevesebb hadra való ember 400 ezer embernél. Egyéb 
még eddig sem az kozák felöli semmi hir nem lÖtt újabb, hanem az 
minap hogy két roszsz sajkát boztanak 30 kozákkal, az mi az olá-
bok-féle volt. Az mi az tengeri expeditiot néz i : az felöli még itt 
igen nagy csendességben vágynak; semmi derék expeditiojokat nem 
halljuk sem olosznak, sem hispanusnak, csak az egyéb forma sze
rént vigyáznak egymásra. Közhírrel halljuk, hogy ugyan császár 
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cngedelméböl az francxiák küldtek volna Barbariúra azoknak valami 
latorságoknak megbüntetéséért. Erről többet nem tudok. Tudom 
Markó vajda uram nagyságodnak bővebben ir felölle. Egyébképpen 
itt most ezek között nagy csendesség vagyon; szullán Musztafál 
senki csak ingyen sem emliti. '"̂ 'Ĵ ' •'' 

A c t a d i e r u m . 
19 die augusti voltam az divánba. Magam elgondolám, hogy 

valamit gralificálkodhassam Ráduly vajdánénál, oíferálám magamai 
az tiháji'inok, és annak is , az kivel az aszszony Ráduly vajdáné 
e g y ; mondám: az én uram irta nekem — bogy megértelte hogyö 
nagysága Ráduly vajdüné bejött — bogy elmenjek s az én uram ne
vével köszöntsem; söt parancsolta az én uram nekem, 'hogy meg
mondjam Ráduly vajdánénaU, hogy ba valamiben az én uram jó a-
karalja kívántatik itt benn az portán , de ő nagysága Ráduly vajda 
vagy az felesége parancsoljon, az én uram nevével ö nagyságának 
szerelettel szolgálok. Akkor azok az emberek ez mondást kedve
sen vevék és mondának: hogy megmondják az aszszonyoknak és 
tolmácsot is szereznek, ma vagy holnap — ligymonda—izén az asz
szony kegyelmednek és kegyelmed jöjön oda. Azt mind elváram, 
de nem hogy az napra vagy más napra, de tized napig sem izene. 
Ezalatt küldtem levelet Rernáldnak Moldovába. 

28 die augusti menék ismég az divánba , és nem tűrhetem, ha
nem ugyan panaszlék-szabásu ugyan annak az libájának és az asz
szony atyjafiának, hogy niiiid váriam s nem küldöttek értem. Arra 
csak azt mondák, hogy valamikor el akarok menni , mindenkor el
mehetek. Kiből ügy vöm eszembe, hogy mind kedvetlenséget mutat
nak hozzám. Ugyanügy is vagyon , hogy valóba bánják az Markó 
Vajda uram mellett vaítí lorgolodásunkat; nyilván nem is tartjók 
barátságnak, az havasalföldiek penig csak semminek tartják. 

Eodem die keresem fel Hajdor libáját, és sludiose módot ke
resvén benne—noha egy először ch'cumstantiákkal—de kiakarván 
venni belölle micsoda szívvel-szándékkal vágynak az én kegyel
mes uramhoz. Nem várván Ilajdor libája sok szót , monda magától: 
bogy vagyon-é híreddel tihája bék — nekem monda — hogy Szken-
der basa üazom mellett való táborból sok leveleket küldött ide ai 
kajmekámnak, Görcsi Méhemet basának, mufliuak, kezlár-agának? 
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Ez az többi között sokat irt az erdélyi fejedelem felöli, ilyent irt: 
^'^SY — ügyraond—sok roszsz hamis hirek támadtak Magyarország
ban az erdélyi fejedelem felöli; és innét Lengyelország, Moldova és 
Oláhország felöli is azt beszéllik, hogy az erdélyi fejedelem vége
zett volna az némettel , hogy ö Sorbánt és Petráskót csak könnyen 
általbocsátja Erdélyen. De Szkender basa így irt az basának, bogy 
ez dolgot nagyságtok az erdélyi lejedelem felöli soha el ne higyje, ba 
valami oly hír megyén az nagyságlok fülébe i s ; mert én Relhlen 
Gábornak dolgát az én fejemre veszem, hogy soha azt Reth-
len Gábor nem cselekszi, söt az hatalmas császárnak annál nincsen 
hívebb szolgája. Egyébképpen is sokképpencommendálá magát nekem 
Hajdor csauz ugyan esküvéssel-hiltel, hogy nem kell soha jobban 
micsoda jóakarója Szkender basa az én kegyelmes uramnak 
most rijabban. 

29 die augusti mentem az basa kapujára, és minthogy Juszuf 
csauz nem volt tolmácsom, Szölfikárt kértem vala tolmácsnak; de 
az nap az miért mentem vala , elhalásztam és nem lök szembe az 
basával; hanem menék ónnal Gorcsi Méhemet basához, és az nap 
délig azon SzÖlfikárral együtt conversálkodván, azon Hajdor tihája 
beszéllelte dolgot Szölfikár is elöhozá, és annál is bővebben kezdó 
beszélni az Szkender basa Írásit: mely igen nagy emberséggel s 
szeretettel irt urunk felöli; sÖt azt is monda SzÖlÜkár, bogy expres-
se irta Szkender basa , hogy ha ezután az német felöli vagy Ho-
monnai felöli valamit irnak Rethlen Gábor ellen, de ő nagyságok ne 
liigyjék, mert mind hazugság. Ezekután szembe levek Görcsi Mé
hemet basával , és én akarám ötct követni hogy eddig nem voltam 
nálla, de azt ö praeveniálá panaszszal: hogy mi dolog, hogy az 
követ elmeneteli után egyszer sem voltam nálla? Mondára 
neki —• Szölfikár volt az tolmács — én akartam nagyságodat elsőb
ben is arról megkövetni , de ez az oka hogy nagyságoddal szembe 
nem voltam, bogy itt az nagyságod házánál két úttal voltam, de 
Szölfikár itt nem volt; mert magam tudom, hogy akkor az lengyel 
és muszka levelek fordittásában volt foglalatos, és az én roszsz csau-
zomot Juszufol elö nem vehet tem, mert Juszuf csauz: Hergiün l lcr-
gim Alisam Zárhoz Szaba hazta—én nem vehetem hasznát. Az kinn 
igen nevete az basa, hogy azt megtanultam törökül. Ezek eddig így 
lévén, először ei're eröltete—(ezt kegyelmes uram én is az igaz hü-
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lemre írom nagys;ígodnalc hogy igy vollak) hogy én neki meg es-
Ivüdjem az én hitemre, hogy valamire kérd, igazán megmondom; mert 
neki igen nagy heszédi vágynak én véllem, ö is igazán megesküszik, 
hogy igazíin megmond. Ifit én magamban igen csudálék, mi dolog lé
gyen az. Meri az lorok religio ellen vagyon , hogy Ök hüt alatt he-
széllcnének egymással. Nem lön mit tennem, hanem ugyan megkell 
mondanom, addig*), hogy az én igaz hütemre , lelkemre, fejemre 
megmo]idom ha mit tudok s arra való leszen. Első kérdése tüUem 
ez lőn: hogy Erdélyben mind az fejedelem és az ország és minden 
rendek ^ íígymond -—• tarlnnak-é engem jőakaröjoknak? Én erre 
ezt mondám: hogy én valamely oly embert Indok Erdélyben, az ki 
főképpen ö nagyságát ismeri, mind az fejedelem s mind egyéb rend 
ö nagyságát Erdélynek jéakarójának tartja ; sőt az én kegyelmes n-
ranilül ugyan hagyva vagyon , hogy mint az apját mindenben űgy ta
láljuk meg nagyságodat. Sőt én magam is azelőtt mikor innét haza 
mentem vala — ügymondék — én is azt mondottam mindennek 
nagyságod felöli, hogy nagyságodat i'igy ismertem meg, hogy ha 
az Erdélyországa az hatalmas császárt igazán szolgálja, Görcsi Mé
hemet basa az édes apja; de ha nem igazán szolgálja, nállanál na
gyobb ellenségtek nincsen, ölonda arra: jól mondottad s igazán 
mondottad. Az másodikat monda: azt kérdem töUed, hogy Karaulí 
Farkast az erdélyi fejedelem s az ország küldötte volt követségre? 
mond meg. Én erre nem absolute felelék, s az ország nevét hátra lia-
gyám, (minthogy tudom, hogy soha ország nem küldötte volna) ha
nem mondám, hogy az fejedelem Küldte. Monda erre az basa: hogy 
hogy kellett olyan embert küldeni ide az hatalmas császár portájára, 
hogy oly követséget beszéllett az az ember itt, hogy ha én s több jó
akarói nem lettünk volna az fejedelemnek s Erdélyországának, és az 
ő követségét az hatalmas császárnak megmondottuk volna, eddig 
vagy-vagy-— (az tenyerét söpörve fogú az basa s monda) igy járt 
volna Erdély Kamuti Farkas mián. lm én magam is megirám az urad
nak, de megbünteti-é az ország ezért? Én erre mondám: ennem 
tudom, ha bünteti-é vagy nem? Én kegyelmes uram—az én hitemre, 
tisztességemre! nem magamtól költöttem, hanem szájából hallottam 
az basának. Monda: még ebez több szóm is vagyon. Mondék erre-
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megszolgálom nagyságodnak, nagyságod mondjon meg nékem is 
benne, mik legyenek azok, ha nem tudom, és tudjam niegirni az 
én uramnak. AA közben az canceilarius bejöve hozzája az lengyel 
és muszka követelínek valö levelekkel és monda: hogy hagyjuk 
inásszorra az beszédet; jöjj hozzám, többet heszéllek vélled, most 
erre kell gondunknak lenni. Ez nap ezzel jöltem el töUe. 

30 die augiisli jóre^gcl ismét hozzája mentem Göi-csi jliehe-
met basához, és nagy emberséges salululio után nagy exacerbafio-
val kezdé el a panaszolkodiist, mondván: lm hatalmas Isten addig 
biztatnak engem mely jóakartíjoknak tailanak ez erdélyiek mint az 
apjukat, hogy majd szinte belé vesztjük az jóakaratot. Én is szinte 
mint az fiamat ügy tartoUam Bethlen Gábort, de Kamnti Farkas mi
att az mint látom majd esze vész minden jóakaratjának. Eddig Beth
len Gábornak valamennyi követe idejött az halalmas császár portá
jára, vagy liandor-Fejérvárra ment Mechmet basához, de mind az
zal az szép szóval tartottak, hogy általánfogva azon leszen Beth
len Gábor, hogy jó módjával kézhez vegye Jenőt és az hatalmas 
császárnak megadja. Immár még főképpen várjuk vala Kamuli Far
kast azért , hogy ugyan bizonyosan elhittük vala, hogy most meg
hozza Jenőt, és nagy tisztességgel becsületlel fogadtuk; de az miut 
látom nem hogy Jenőt meghozta volna, de már ugyan egyátalában 
azt mondja, hogy soha Jenőt Bethlen Gábor meg nem adja. Még 
ez is nagyobb annál, hogy az hatalmas császárt sokképpen fenye
gette hol németiéi , hol hajdúval, hogy egy kimcnelelín Magyaror
szágbólmindjárt hozott 16 ezer hajdút, ellenséggel fenyegeti az 
hatalmas c s á s z á r t — ez nem egyebet altar, hanem hogy az hatal
mas császár fegyverét vonja országára. Bizony mondom bizony, 
hogy ha az halalmas császárnak ezekéi megmondottuk volna, ne 
gondolja azt senki, hogy az hatalmas császárnak szablyája nincsen, 
mert eddig is megérzette volna Erdély ennek az fenyegetésnek i/At. 
Hogy nem gondolja azt meg: hogy mikor Forgács és Sorbán Erdély
ben valának *) sohul nem volt készen az hatalmas császárnak 
csak 10 ezer embere is; de ám oly hamar annyi hadat riasztottam 
vala én b é , hogy elég vala ha mi akarunk. Csak egy holnap alatt 
annyi hadat küldhetünk Erdélyre , hogy megválnék, ha hamar hoz-
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na Kamuti uram hadat ellene. De ezúttal csali elhallgaljuk az ö sok 
gonosz akaratját—magunkkal csak elhitctttik , hogy Bethlen Gáhor-
ttíl nem olyan követséget hozott volna igazí'ín az niililt hes7;úllell— 
mert mi Bethlen Gáborhoz nem is mórtük, hogy*) olyan igaz lett vol
na az hatalmas császíirhoz. Azért — úgymond — mindezeket az lí
rádnak hamar megírd: meglAssa, mi gondot visel magára és uiitil 
veszi ennek eleit; mert ha az K;nnuli Farkas követsége *''^), immár 
onnat semmi jó reménység nincs Jenő felüli, hanem másképpen kell 
gondot viselni felölle. 

Nagy sok panaszolkodási után—mely tractúnkhan két vagy há
rom éra tölt—mondám neki: én éhez keveset vagy semmit nem la-
dok s/.ollni, mert tndja azt nagyságod, hogy valamikor oly derék 
tractája volt nagyságodnak vé l l e , hol kiküldültelek, hol törökül 
beszélltelek hogy mi ne értsük — ma sem tudom micsoda válaszszt^l 
ment el innét; ha mi nagyságloUnak nem tetszik, irja meg nagysá
god újabban az én uramnak, és ón is szolgámat bocsátom haza, én 
is megirum az mii nogyságtoklól hallok; és én tudom, hogy az én u-
ram az hatalmas császár szabl^fáját reá nem várja, hanem módját 
keres i , ha valamivel az hatalmas császárnak kedvét tudja keresni— 
valamihez hozzája fér de azon leszen hogy kedvét keresse. Egyhir* 
leien erre monda: hogy mi hozzánk nem illik hogy mi Írjunk, ha
nem im mi elődbe adjuk az dolgot, ird meg te mindeneket, néked 
nagyobb becsület. Csak ezen sokat disputáltunk. 0 ugyan azt vitat
ja vala, hogy nem szükség nékik irniok; de én perseveranter meg-
mondám, hogy ha nagyságtok nem i r , bizony én is nem irok—• 
soha ezeket az dolgokat így meg nem irom, mert olt is emberek 
vágynak; ebből soha semmi egyéb nem következnék, hanem csak 
azt vélnék felőliem, hogy én magamtól gondoltam avagy énmagam 
találtam ezt fel. Ha nagyságtok i r , az az nagyságtok jöakaratja, 
az magam levelével elküldöm; ha nagyságtok nem i r , én meg sem 
irom, mert ez igen nagy dolog, tehát az én uramnak nem küldök 
módnélkül. Nagy sok szóval idem per idem húrom vagy négy úttal 
is repetáié: hogy nem gondolkodtak meg felölle erdélyiek, az egy 
roszsz bolond Szinán basa miatt micsoda rút háborúság következek? 
Ő sem lűre, li sem lőré tek, mit használtak vélle kétfelöll? Sem-
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níii — úgjinond — mind ez ideig is ki uoirfTo'^'yoU ;ÍZ fegyver kö
zülletek; de ha mégis egyszer küzitekbe megyén, bizony nem tu
dom kinek lészen jobb. Lám azelőtt nagy szép és szén! békesség va
la közöltünk, és most is meg volna az elei, csak egy roszsz kastélyt 
adnátok meg , az melyet az mostani csá3:':árnak az elei békessége
gén bírlak, hogy az sok latortól oltahnazhatnők az földet. Nrím sem 
azelőtt, sem azután az hatalmas császár az erdélyi határban csak 
egy húz jobbágyot sem kévánt; de ezt valaineddig az ottomány nem-
zelség tari , sulia bizony nem hagyja, sem német frigyével, sem 
mással nem gondol, mert azt timagalok kiszakaszloltálolí az német
tel való frigyből. Azérl ha békességet akartok íarlaní, vegyétek e-
leil jó idein ; mert bizony soha az hatalmas császár azt néklek nem 
hagyja. Az mit tudhattam volna, szolitam ellene, de akármit mond
jon ember de csak olyan, (mint) ha az falra hánynák az borsót. 
Végre sok disputatio után monda: hogy én mégis többet szollok az 
kajmekámmal, te is bőségesen beszélj minden dolog felöli; de te 
ne késsél , szolgádat elkészítsd s elküld és mindent bőven megírj 
az uradnak és mind az országnak. • " J " •" 

3 die septembris hívala az kajmekám az maga házához, és 
minden rend embereket kiküldvén onnan, voltunk csak Szölfikárral—• 
az mint esmérem szava járásából—valóba egybebeszéllelt emberek 
Gorcsi Méhemet basával és az többivel is. Az is azon az úton, az 
melyen Görcsi Méhemet basa , elkezdő nagy pnnaszszal beszédét. 
{Én kegyelmes uram noha nagyságod énnékem kegyelmes uram fe
jedelmem , de látva líanniti uramnak állapotját, és hallván maga 
szájából való fenyegetődéseket — azt én nagyságodnak úgy nem 
merem megíi-ni, az mint Ő kegyelme felöli az kajmekám is beszéllé). 
Az lobbi között nagy hitemre kérdezte löllem: hogy ha nagyságod 
killdte-é kövelségbe'i' Én mondám, hogy nagyságod küldte. Arra 
monda: hogy nem talált-é más embert Erdélyben? Mert az az kö
vet nem azért jolt vo l t , hogy sem urának sem az országnak szol
gáljon; ha lőtt volna módja benne, úgy esmérem, magának szol
gált volna. De Bethlen Gábort jól ismerjük mi, hogy az hatalmas 
császárnak igaz szolgája volt eddig, el sem taszítjuk tüllünk. Mon
da azt is a többi közötl: mikor én velem szembe volt i s , én csak 
elcsodálkoztam rajta mit akar? Ügymond — hármat ha szólt az ura 
éa ország dolgáról, mindjárt magát kezdé erőssen dicsérni, hogy u 
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me\y igen nagy ember aa német császár előtt i s ; az erdélyi békes
séget is ö vitte véghez , és ö ax Erdélyországának szerdárja*! és ö 
az erdélyi basa-vezér; kinn én — tigyinond — csak elcsodálkozom: 
miért kell neki azzal kérkedni, semmi jót belöUe nem ismertem. Én 
csak alig hiszem vala hogy elereszthessem, mikor láttam, hogy 
sem ura, sem ország dolgában nem törekedik. Ezeket kegyelmes u-
ram, nem magamtól gondoltam, találtam — az én igaz hitemre tisz
tességemre! Éhez többek vágynak, kit mi szükség megírnom és 
nagyságodat incitálnom haragra ittvaló méreg conceptussai. 

Ezekután nagy sok panaszokkal s obtestaliokkal tractiUa so
kat az JeiiÖ felöli, szinte úgymint Gorcsi Méhemet basa; ki ellen 
az mit tudtam volna, örömest én is argumentáltam volna , mert Is
tennek háló nékem erre elég időm volt. Megtartott két egész órát 
az kajmekámmal való tractálás is. De mind semmi nállok, Ők csak 
azt mondják: hogy megígérte, de sőt vagy igérle vagy nem , de ö-
rökre az ottomány nemzetség nem hagyja, sem kárál sem hasznát 
nem nézi , csak az becsületit. Elöforgott köztünk még az Fülek dol
ga i s , hogy miért engedik hát azt? Arról ilyen resoluliojok vagyon, 
hoüy Ö magok ;iz vezérek Ítélték jobbnak azt hogy oda maradjon, 
j y i e r t — ú g y m o n d — ő magok az magyarok Is magokra veilék 
a z t , hogy onnat abból az várból jobb módjok vagyon az onnat fel-
jül alá járó latroknak örizésében 9 azért hagyták oda. Forgott elö 
az persiai dolog is, hogy semmi kára nem volna az hatalmas császár
nak abban az elvtitt határban—de vagy az többit is oda veszti vagy 
az ö határát oda nem hagyja. Én erőssebb ratiot nem tudtam monda
ni — az melyet cancellarius uramtól hallottam vala — ilyent: hogy 
az zsitvalorokbeli confederatioban is expresse megvagyon, hogy 
tizenegy kővárat, kit akkor bírtak az törökök, semmi szin alatt több
hez közöket ne mondják Magyarországban. Ez az vár is penig Ma
gyarországban vagyon noha Erdély birja, és az az confederatio is 
befoglalja, és igy nincs az hatalmas császárnak közi hozzá ahoz. Er
re igen röviden válaszok mindeniknek ez : hogy azhoz is nincs sem
mi közök az erdélyieknek, mert magatok kivontátok magatokat az 
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*) ország fűhailveZLTö. 

némettel való confederatioböl; timagalok is az szultán Szulimán csá
szár Athnameját és confederatioját szereltélek és kívántátok, és 
az mellett maradjatok meg — ugyanis JenŐ az hatalmas császáré. 
Sok intéssel és sok szép szóvalis szólít mégis ezek után és ezféle 
sok contenliok után: hogy írjam meg nagyságodnak bö szóval és 
ö nagysága is i r , hogy ne adjon nagyságod az országnak háború
ságra okot az hatalmas császárral; hanem az régi békességről és az 
mostaninak is az kezdetiről jól megemlékezvén, igen szeme előtt 
viselvén: az hatalmas császáré legyen meg és maradjon meg az 
jó békesség örökösön. Az mi az adó dolgát néz i , azt csak alig al-
tingálja, mindazáltal magok hozák így e lö : hogy mikor Toldalagi 
uramat kibocsátották volt tölle—úgymond— megígértük vala az adót 
öt esztendeig, de úgy, ha Lippát s JenŐt megadják. De most is sem
mi az adó dolga, csak légyen meg Jenő. 

7 die septcmbris botorkázók csak obiter az fülembe, hogy az 
titkon forgott tractában elöforgott Báthori András dolga, hogyha 
nagyságod meg nem adja Jenőt , megadja Báthori András. De sem
mi bizonyost erről nem tudok, mert csak futó-hirbe hallottam; ha
nem ha az sok titkos tanácskozásban esett volna—szinte erről az mit 
azelőtt is Írtam vala nagyságodnak, hogy Szőlfikár noha azelőtt is 
félen viselte magát , de most igen jól kezdte magát viselni , talám 
nem kellene nagyságodnak tölle szánni, hanem hamar 50 flr. külde
ne neki—mert bizony sohonnan jobb móddal hirt nem kaphatni mint 
ö löUe, csak keresnők kedvét. 

lm küldtem nagyságodnak egy zsidó levele t , ez Zsidó József 
factioja, az ki ilyen: O árult egy zsidóval 2000 oka kénesőt , okáját 
140 oszporán ilyen conditioval, hogy novilunio oclobris—mely esik 
18 septembris—három holnapra ha nagyságod beküldi, egyszer
smind elveszi készpénzen, de mégis úgy, hogy se más se nagysá
god többel ne küldjön annál , mer t e i nem veszi; ha penig valami
vel alább lészen kétezer okánál, az nem ár t , az az nagyságod bölcs 
Ítéleti. Ha nagyságod az sátorért küld, vagy az ajándékba való sze
kereket beküldi, azt könnyen behozhatják. Kegyelmes uram, ne 
szánja nagyságod most ismét egy kevéssé ide bé az költséget és a-
jándékokat, ha nagyságodnak bölcs ítéleti. 

Az Báthori András felöli való hírt ne vélje nagyságod semmi
nek, hanem nagyságod magára vigyázzon, mert az az hír módnél-
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liüi nem indult; mentől hamarább lehet, meglátja nagyságod, hogy 
annak az hirnek felkeresem az fundamentomát és megírom nagy
ságodnak. 

26 die septembris jövőnek hozzám az törökök ötön: 1. Ibraim 
aga , tömösvári íöaga. 2. Gyulai Sábán nga. 3. Gyulai Mnsztafa bék, 
ITuszáin bék üa. 4. Gyulai S/,aÍi aga, lovas hadnagy; ezt fogták volt 
el aiakó melleit , mikor Húszain békét levágták és azt sarczollat-
ták volt meg ezer kétszáz forinton Felhalmon. 5. Ali aga, lippai lo
vas hadnagy. Ezek voltak, az kik hoszszu regestrommal panaszlani 
jöttek volt ide az császárra, úc az kajniekám és Görcsi Méhemet ba
sa elvették töllök az panaszló-levelet. Ezen az császárnak irott le
velén voltak ilyen miraculumok: hogy az megholt vezéreknek az 
gyermekek az vérben mártották az kezeket (?) és azzal pecsételték 
meg az császárnak irolt levelet. Az több dolgokat magok az mint 
megirlák volt az császárnak, annak párját megforditlaltam és ide 
alá annak párját irtam n^eg. jií-^ ^ 

Eddig az mely levelet irtam, küldtem cl Boldisár deáktól 8 
die septembris. 

Következik immár az az levél, az melyet küldtem el Incze Já
nostél 7 dio novembris-

llluslr. Trinceps ctc. ScquUur Salulaiío clc. 
Három kiváltképpen valö dolog kényszerite kegyelmes uram, 

hogy nem várhatom viszsza csak az nagyságod szolgáit is nagysá-
godlél, újfibbiin más szolgámat bocsássam nagyságodhoz. E^iyiU: 
hogy ugyan búsulással kérdezi a/- vcicOr, hogy mi dolog, hogy ed
dig az én szolgám meg nem jött nagyságodtól, nem tudja mire vél
ni? Magam is kegyelmes uram, bizony ugyan megtébolyodtam be
lé. Csak ne cselt volna valami roszsz dolog az szolgámon, hogy 
semmit felölle nem hallhatok sem útonjároklöl, sem másunnét, uz 
odavaló üllapolhoz képest. H'nti [;:««:, 

Az második az líálhori András felöli való írásom. Harmadik az 
Startzer urammal való traclánk Markó vajda urammal. Moly két dol
got Markó vajda nrammal igen szükségesnek ítéljük, hogy menlűl 
hamarább lehet nagyságodat ezekről cerlificáljam, kit nagyságod 
bőségesen megért az ide alá megirt actákból. 

Az elmúlt napokban az szolgámtól nagyságodnak küldött leve
lemnek csak az végiben obiter altingáltam vala kegyelmes uram, 

55 

hogy csak akkor botorkázott vaía fülembe Báthori András felöli va
ló hír. És minthogy nem Ítéltem akkor jónak lenni, hogy késedelem 
légyen az elküldésben: irtam vala nagyságodnak, hogy azoa 
leszek, miképpen az felöli az Báthori András felöli való hírt meg-
Uidakozzam és nagyságodat felölle bőségesen tudósítsam. Az meny
nyire az nagyságod kegyelmessége után mind hitelemet s mind be
csületemet adta az Ür Isten itt az vezérek ö nagyságok előtt, ím 
meglátja nagyságod nem szűntem m e g , hanem abban sollicítus 
voltam; nem vulgáris fámát is irok nagyságodnak, hanem az mint 
az actáimból nagyságod meglátja, teljességgel azon processussal 
irom m e g , valamint volt tractánk felölle és kikkel s mely nap? Ki
ből nagyságod bölcsen megítélheti, ha vagyon-é annyi merészsé
gem, bátorságom vagy becsülelem ezek az vezérek elŐtt, hogy 
olyan nagy causát mint az Báthori dolga, megmerjek töliek olyan 
absolute kérdezni s expiscálni. Magamtól kegyelmes uram —• 
loeghigyje nagyságod, hogy hozzája nem telteai, az mit az vezé
rektől hallottam; sőt ugyan mítígáltam is az mint lehetett consigna-
tiomat, hogy ne láttassam én nagyságodat senkire incitálni. De fe
lette szükségesnek s elkerülhetetlen dolognak ítéltem s ismerem 
lenni, hogy nagyságod ezeket in tempore megértse és magára oly 
gondot viseljen, hogy bizony meghigyje nagyságod, hogy Erdély
ben nagyságod körül Báthorizmus forog. Ennek eredeléről, funda
mentumáról az mit conjeclálok ™ kiben meg sem fogok csalatkozni 
— most nagyságodnak még nem irok, ha az s:/.ent Isten megenge
di, magara nagyságod kegyelmes szeme elÖtt referálok, com-
municálván az nagyságod akkori jámbor szolgáival az kikkel akkor 
itt együtt voltunk; de fog lenni oka, fundamentuma az Báthori And
rás hh'ének, meghigyje nagyságod... De nagyságod magára igen vi
gyázzon. 

Az mi az Starlzer urammal való beszélgetésünket nézi : ma
gának ilt is jár az elméje—minthogy értelme olyan vagyon Startzer 
uramnak, hogy ez mostani jövendő követlel immár ki fog menni, 
és más ágenset fognak helyébe hozni—ha miben tudna, szeretettel 
igyekeznék nagyságodnak szolgálni s Erdélyországnak. És maga 
is így discurál az ide alá megírt dolgokról: hogy ha nagyságod va
lami particulára tekint ebben az Ő persvasiojában, talám addig vol
na nagyságodnak jobb módja ebben az dologbaOj n% míg ö is itt benn 
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lésíon és én is ilt leszelí; minthogy most nektink egymással jó 
corrcspondentiúnk és convincUonk Víigyon, egymást ismerjük: 
biUorsítgosb volna, (ha az Ür Isten elhozza az római csiszár ö felsé
ge követét) ez dolog felöli itt tractálnunk. De nagyságodnak egy 
középszerű fököveténck kellene akkorra itt lenni. Ax mikor penig 
ide beérkeznék az római császiir ö felsége követe, azntán bátor egy 
holnappal itt lenne az nagysi^od köveié , és az mihez ö is hozzája 
férne, szeretettel szolgálna nagyságodnak. Mert ha vagy ő kegyel
me inlerim, vagy én kitalálok menni , és tíj emberek találnak ide 
jöni, az még egymással csak megismerkednek is vagy egymással 
hitelt szereznek, addig idő múlik és olyan commoditássa az dolog
nak nem kezd lehetni. Ezért azért az nagyságod bölcs Ítéleti, mit 
vészen elő nagyságod ebben is, mit nem. Mi Markö vajda urammal 
azt itélliik, hogy ezekről nagyságodat serio kellessék certiíieálnom. 
Írhatom azt is nagyságodnak, hogy az líálhori András felöli való 
hír csak ne hatott volna linvasnlíöldéhe s főképpen Kalarchi Oglihoz 
i s , ngyan az vajdához is az több lengyel motusokkal együtt! KirÖl 
bővebben gondolkodván, én az két vezérnek, az kajmekáninak és 
Göresi Méhemet basának azokat hő szóval eleikbe adtam, és nagyon 
is vigyázás telelik valóban. Kihezképest Szkeiider basának az szi-
lisz-lrni b; Síiságot adák elégedendő ériekkel, szancs;ikságokkal, 
és igen serio meg is parancsollak neki, hogy minden hadával ott te
leljen s i'igy vigyázzon az lengyelekre és Molduvára. 

Az nimet követ felöli kegyelmes uram ínég ilt semmi bizonyos 
liir nincsen, hogy az ő felsége római császár birodalmából kijött 
volna. Biondják az t , hogy Komáromig eljött vol t , de tovább annál 
még az a híre nem jött. Ilt azért az szállását megtiszliLotlák s ké
szen vagyon, lízküzben bi/.onyosan érkezik és immár az szállásl'o-
gadó posta is itt v;igyon, hogy ezen három hét alatt beérkezik ;i/i 
iokövot. Vagyon kegyeimos uram egy nagy panaszom az havasal
földi vajda knpililjája felöli főképpen. Ez napokban vala itl az vaj
dának egy r i l á r líoszta nevű boérja , és hogy nagyságodat is inkább 
ollíilmazhatnám az kapitihákra való költséglül: azt én magam 
megtaláltam vala az i-oszsz embert, hogy ne hagyja el szolgámnt, 
hanem hogy jöjjen egyült véUc. Akkor magát rá igére és csak de-
í'raudála, mert ez levelemet még ezelÖtt két héttel elküldtem vol
na , ha arra nem biztam volna, fia nagyságod kegyelmes tetgzése: 

I 57 

jpná meg nagyságod ngyan ezen viszszajövö szolgámtól az vajdá
nak, hogy beesültetnének különben most az ittvaló szolgáival, mert 
bizony csak görögök az ö nagysága iltvaló Uapitibái-

Kegyelmes nram, nagyságodnak könyörgök , hogy nagyságod 
az ilyen véghetetlen hoszszu Írásomat megbocsássa. En nem magam 
dolgáról irok, hanem az nagyságod dolgáról. Sőt minthogy azt e-
szembe vet tem, hogy nagyságod nem hogy az Írásnak hoszszu 
voltának olvasását, de ezféle dologban még az maga írásának hosz
szu voltát sem difficultálja, ehezképest vagy hoszszas vagy nem, 
de minden naponként való actálmat is per seriem megírtam. Az itt 
való soknyughatállanságot, szorgalinatosságot is nem restellem—• 
valamivel tudok nagyságodnak szolgálni, hűséggel , szorgalmatos
sággal igyekszem nagyságodnak szolgálni. Minden írásomnak az fö-
feje most az Startzer nrammal való Iractánk ; mert ítélem, hogy az 
Báthorísta uraim köszörülhetik fogókat, do bizony az faképnél fog
nak maradni —• ilt benn bizony semmi lábok nincsen , annyira v é 
gére mentem s annyira jóakarója most nagyságodnak az egész por
ta. Csak kegyelmes uram, az egy roszsz Jenő dolgát moderálja 
^SY nagyságod, hogy ezeknek ne láltassék olyan injuriájokra, 
mint az Kamuti uram severissíma et pertinacissima resolulíoja. SÖt 
derékképpen ennyi velekvaló conversatiojokból ugyan nagy dolgot 
vehet eszébe: hogy csak valami szép szókkal ratioval való pollici-
latiok lennének i s , csak így is sokáig vontalódhatnék az dolog, 
csak immár az adó is lenne meg. De az ide fel megirt dologból 
nagyságod mindent bölcsen megítélhet. Itt nekem, kegyelmes uram, 
szolgáim vágynak, ha mit pro terapore szükségesnek látok s ítélek, 
nagyságodat minden dologról certificálom. 

In relíquis &. Dat. Constantinopoli die 6. novembr. Sérv. Fí-
deliss. 

Tfaomas Borsos. 

Következik ezen levélhez való „Acta dierum", mely ugyan eb
ben vala includáíva. 

27 die septemb. jőve hozzám Hurinoczki, az lengyelországi ifjú 
legény, az ki sok szók után aperiálá azt: hogy az lengyelnek az 
gzándéka s elvégezett tanácscsa , hogy megvárja hogy elteljék az 
török hadnak ideje és Szkender basa eloszoljon, s aután oztán 
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hadát kélielé oszsza: egy részével vajdát hozzan Molduvára és 
:iz iiii'is részét az Tatürországra bocsássa, és minthogy elunta az 
löi-ük s tatár rablásit s ínségéi , nagy szerencsét próbáljon. 

30 die először Görcsi Mellemet basával ez dologról traclál-
ván igen sokat , az kinn magam látám hogy megháborodék, sÖt 
ugyan k é r e , hogy ne mondjam hogy ö vélle beszólletem ez dolog 
leloU, hnnem mentől hamarább lehet az kajmekámnak adjam érté
sé re— és ezt nem kell tréfára venni. Itt igen sok tractánk volt több 
is ennél. 

1 die octobr. voltam szembe az kajmekámmal ezen dolog fe
löli és igen felelte sokat Iraclállnnk egymással. Én akkor ugyan 
megmondám az kajmekámnak, hogy ezt nagyságod semminek ne 
vélje; mert ha most vajdát hoznak az lengyelek Molduvába, nagy-
ságlolí is anélkül Is Havasai fűidébe tiszta lengyel vajdát tölt—Gab-
rilh'íst —- az kik hárman Sorbánnal s Ilomonnaival öszszeesküdtek, 
hogy valamelyik előbb valamelyik országot megkaphatja, de azon 
lésKcn, hogy az kelteinek is scgitséggel légyen abban, hogy azt 
az három országot megoszszák egymás között. Azért — úgymond 
— ha valahogy az lengyelek Sorbánt Molduvába hozzák és GabríUás 
hozzájok adja magát: bizony gondot adnak Erdélynek, de még az 
Dunán innét is az hatalmas császár országának. Erről mikor igen 
sokat consultáltunk volna egymás között, az basa ezt igen nagy jó 
nevén vévé , és kére igen , hogy ha mi ezféle híreket hallok, ad
jam értésekre. Az nap ebbe marada. Mondám még az dolognak 
praeanibulumában , hogy az én uram az hatalmas császár h íve , s 
nékem is azt hagyta s én is ügy akarom magamot viselni. 

Ezeket eddig így agitálván és az basáknak sziveket hozzám 
alliciálván, interim ágy fogék az Báthori András felöli való indult 
hírnek tudakozásához. 

3 die octobr. menék Görcsi Méhemet basához, és ott igen 
sok kiilönb-különbféle dolgok , hírek és állapotok felöli mikor so
kat beszéllettünk volna: végre akarván jövendőre urunkat még is 
neki commendálni, mogbesaéllém neki az Pere László Nagy-Szom
batban töilem való ízenetit canceliarini uraméknak, kinek summája 
ez vala: Hogyha — úgymond — Bethlen Gábor római császárral 
és az keresztyénységgel jól és tokéliuLcsen nem alkuszik és nem 
coni'ederál, léhát aa keresztyén fejedelmek nz linczi gyűlésben in 

59 

secrelo teljességgel concudáltak arról, hogy az keresztyénségböl 
egyszersmind nova coloniát hozzanak Erdélybe és ez mostanit 
teljességgel extirpálják, hogy oztán ágy fogjanak az törökökkel 
való hadakozáshoz ea ralione, hogy az török ne occupálja elébb 
Erdélyt; mert ha az török occupálja elébb Erdélyt, onnat lészen 
oztán veszedelme nz kereszlyénségnek, ennek sok circumslanliái 
voltak az szollásnak. Erre Görcsi Méhemet basa azt monda: hogy 
sokszor volt immár úgy dolga Erdélynek, de megtartotta az Isten s 
ezután sem hagyja. Én arra azt mondám: hogy igaz a z , de eddig 
is azért az jámborok gondviselése állal; most is azért mondom én 
ezt meg nagyságodnak, hogy az alkalmatosságot nagyságtok sze
mei előtt viselje. Az hatalmas császárnak ez ellen most vagyon 
Erdélyben igaz tökéletes szolgája, Bethlen Gábor, ennek igyekezze 
nagyságtok kedvét keresni s többet használ nagyságod vélle. Ek
kor csak ezzel akarám urunk személyét kedvesitenl. ErrÖl többet 
nemszollvnn, más üdőre tartottam ennek quallficálását. Mikor sok 
ezféle édesgető beszédekkel tartottam volna —kiben tölt két egész 
óra — végre mondám neki : én nagyságodnak mindent titkolatlan 
megmondok mint az m-amnak egy édes apjának; én is hát nagysá
godtól egy kérdést kérdek , az melyet ugyan kénszeritem nagysá
godat, hogy nagyságod tüllem ne titkolja el az én uram javára. 

Itt Constantinápolyba ilyen híreket hallottam, hogy valaki lé
gyen az , de ilyen dologban forgódott nagyságtok előtt : hogy ha 
Bethlen Gábor meg nem adja Jenőt , adja az hatalmas császár Bá-
tbori Andrásnak az fejedelemséget s megadja Báthori András Je
nőt az hatalmas császárnak. Azért nagyságodat ugyan leikiesme
retére kénszeritem s az én uramhoz való szeretetre, hogy nagy-
Ságod mondja meg: ha hallott nagyságod azféle dolgot Kamuli Far
kastól ? Mert ha ő ezi'élébe törekedett s azt az én uram megértheti, 
bizonnyal tudom én , hogy annál inkább valamivel tud az én uram 
az hatalmas császárnak kedveskedni, de azon lészen—és én is éjjel- " 
nappal megírom neki. Ugyan nagy derék tractánk volt erről. De 
erre nagy erős hittol megesküvék Görcsi basa , hogy ő neki arról 
nem szollt; ha mit akart volna i s , lalám vötte eszébe, hogy nem 
jó helyen fog ki. Mert ha azt hallotta volna tölle, bizony más vá-
laszsza lett volna. Lehet talán, hogy másutt próbálta meg. Erről 
gondolliodhatom, hogy azon kivül valamikor én véllem szembe volt. 
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de azon btUre, üdvességemre mondom, hogy én semmit egyebet 
szújából nom hnlloUam, hanem csak valamiben az urának és orszá-
<íî nak ^írtani tudott volna. Eznket hallottam s láttam töUe. Ezeket 
az én hűtőmre, tiszlességcrare s iidvességemre így hallottam Görcsi 
Méhemet basátdl. 

7 dieoctohr. ezekhez képpest mentem Chikán (?) kajmekámhoz, 
misziri Méhemet basiílioz Szölíikárral, minthogy Juszuf csauz én 
véllem ugyan nem Járt betegsége és egyéb absentiái miatt. Ezekben 
mind SzöllJkár volt tolmácsom és ezeket ö véllebizon^ithatommeg. 

Az mikor Méhemet basát salutállam volna, sok szép szavai s Iréfá-
lődásaiután kezdek vélle arrtíl beszélleni: hogy immár jól tudom, 
hogy az én uram követét nagyságtok elég vékony válaszszal bocsót-
lá el; de én kérem nagyságodat, hogy nagyságod ne nézze annak 
az követnek niíigaviselését, hanem az mint nagyságod az én uram
nak azelőtt isjéakarója vala és magát mindenkor azzal ajánlotla, 
ezután is az hatalmas császár előtt azon jőakaratját mutassa. Mert 
valamint s valahogy lőtt ez mostani követség, de az én uram az 
hatalmas császár köntösélől soha cl nem szakad — valamivel lehet, 
do ugyan kedvét keresi az hatalmas császárnak. Erre nagy szép 
válaszokat tön: hogy ne gondolkozzék az urad az felöli, mert noha 
ez az követ az uradnak javát nem akar ta , de az hatalmas császár 
fényes portájá(n) oly fejér az ő orczája, hogy el nem nézi az hatal
mas császár minden dologért. Mikor alternatim ezfóle sok szép be
szélgetésünk lőttek volna, végre sok követés után fogtatám arra 
az mint Görcsi Méhemet basát. Mondék: hogy, nagyságos uram, 
ilyen hírt hallok, hogy valaki volt az itt az hatalmas császár por
táján, de azzal kellette magát nagyságtok előtt, hogy ha Bethlen 
Gábor Jenőt meg nem adja, csak az hatalmas császár adja az erdé
lyi fejedelemséget Báthori Andrásnak, az Báthori Gábor öcscsének, 
megadja az Jenőt az hatalmas császárnak. Azért nagyságodat ké
rem az én uramhoz megirl jöakaratjához képpest, ne titkolja ezt el 
az én uramtől, ha mit értett nagyságod ebben ez dologban; hiszen 
ha szinte lígy volt is ez az dolog , csak azért is szükség nagyságod
nak megmondani, hogy ezt én az én uramnak megírom, és éhez 
képpest az én uram attól inkább kezdi kedvét keresni az hatalmas 
császárnak. 

Ezt, kegyelmes uram, nem magamtól gondoltam. Valamint 
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nagyságod — Isten haza vivén —• meg akar esketni felölle, de úgy 
esküdhetem meg. Itt más emberrel nem tudom megbizonyítani, ha
nem Szőlükárral — mert ö volt tolmácsom — hogy ezek így voltak. 

Mikor ezeket SzÖlGkár megmondotta volna, megmosolyodék 
rajta az basa és erre absolute egyet som szollá, hanem nagy sok 
circuralocutiokkal kezdé beszélleni az Kamuti uram módnélkülvaló 
magaviseléséí. Monda azt: hogy soha nem láttunk, sem hallottunk 
itt az portán olyan követet mint Kamuti Farkas. Az mint ő itt magát 
viselte az hatalmas császár portáján, ha az urad nagy hűségét az 
hatalmas császárhoz nem tekintettük volna s az követségnek rendit, 
ugyan gonoszul is járt volna itt az portán—mely nagy tisztességte
lenül és fenyegetéssel viselte magát itt köztünk. Sőt — úgymond 
— mikor derék dologról való beszédeinknek kellett vohia lenni, ö 
csak megharagult és sok roszsz szókat szollván, felszökött s lígy 
meni ki előliünk Az hatalmas császárnak előtte az uradnak az or
czája fényes, de másszor ide olyan követet ne küldjön. Ennek az 
bes/.édnek ultro citroque sok részei így forogván , sok szép szók és 
követések után mondván neki mondok: hogy ö nagysága ezeket 
nékem megmondja, azt is megszolgálom nagyságodnak; de ö nagy
sága az én kérdésemre még egyet sem szoII(ott;: kérem ö nagyságát, 
hogy ö nagysága arra tegyen nékem választ, az mit ő nagyságától 
kérdek, az a z , az Báthori András dolgáról. Hogy ezt mondám, 
ismét megmosolyodék s monda nekem: hallottál-é egy példabe
szédet, hogy egy tele szuszokból végy csak egy marok btízát ki, 
és megismered, ha vagyon-é laég több benne vagy nincsen? Én té
gedet oly embernek ismerlek, hogy az mit eddig az dologról be-
széllettem, igen jól megérted; hiszem hallod mit mondok az Kamuti 
Farkas Itövetségéről: egyátaljában sem az urának, sem országának 
ez mostani követségében nem volt jóakarója. De hogy az te kérdé
sedre olyan igyenes választ tegyek, az én hozzám nem illik. Tu-
dod-é azt , hogy én az hatalmas császár házában benn harminczkét 
esztendeig laktam ég még éjjel is talpon állva aludtam, szolgáltam 
az hatalmas császárt ; ha ón azféle császár házábanvaló titkos dol
gokat kibeszéllettem volna , régen eddig elment volna harmincz-
kótszer az fejem. Az én hozzám nem illik, hogy az császár házában 
való titkot beszéljem. De látom hogy eszeg ember vagy és az egyéb 
beszédemből megérted az mit meg kell értenedj de ezt az uradnak 

11 t 



62 

én szómmal ird meg : hogy 13i\thori András dolgi^böl innét az hatal
mas császár portijáról semmit ne féljen; mert megnyógolt üt. porla 
OK urad hiiségóbcn, nem cseréli meg. Csak azt is ird meg, hogy 
az egy roszsz vár nélkül legyen el s adja meg, mert bizony soha a 
nélkül az hatalmas császár barátsága sem áll meg , ha Jenő meg 
nem lészen. Hiszem nagy dolog — úgymond — ez, (ezt is ő maga 
így monda , si eredére fas est) az kazul basa oz Uihbi között Persiá-*-
btíl irta az hatalmas császárnak csak most: hogy én löllem akar
játok — i'igymond — viszsza kivánni az én saját országomat, ilyen 
hatalmas fejedelemtől mint én vagyok, maga mi majd egygyek vol
nánk ; túl — úgymond — az sojátolokal ügy vajda vette el s azl 
nem velietitek viszsza. Az kinn az császár felette biisnlt s szégyen-
letté. Én ezt jóakaratomból mondom, ird meg az uradnak : keresse 
módját az Jenő dolgának, mert egy búsulása az hatalmas császár
nak— ezféle, s nagyot cselekedik egykor; n i i—bizony mcghigyje 
— hogy jóakaró baráti vagyunk. 

lirre az mit illett szollnom s tudtam, szolttam, de ekkor ezzel 
ebben hagytuk az beszédet. 

Onnan azon nyomon mentem azon basa tíbajához, Jahia tihá-
jálioz, az ki az ura kajmekámságában igen jóakarója volt s mosí 
is az—valóban ajánlja magát. Azt is mindenlíéppcn rá fogtam sok 
szép szókkal, nagyságodnak sok szép ajánlásával. Sok külöub-kti-
löflbféle Iractáiuk, tréfáink, mulalságink után végre ezen Bathori 
András dolgára azt is ráfogám ha mit tud benne. De ez absolnte 
monda, hogy o nem órlctLü s nem tudja. Erről snikor egy falkáig 
hallgattunk volna és egyéb trófában s ti'uctában lüllóLtük volna az 
üdüt, egykor mintegy recreatio után monda: hogy csudálom ón, 
hogy az urad olyan követet küld az hatalmas császár portájára, az 
ki az urának semmit nem szolgál, hanem valamiben az urának s or
szágnak akar árlani; nem az ura dolgát beszélli, hanem csak azt 
beszélli , hogy az ország jobb részint övé , az országban ö nállanál 
nagyobb ür s eszesb nincsen , valamit ö akar s parancsol, az ország
ban mind az lészen. Ilyen követet küld az urad az országból. De 
bizony nem lészen a z , az mit Kamuti k ivan , oly tisztessége va
gyon azért az uradnak az hatalmas császár portáján. Mindazáltal ím 
csak lehessen üdöm hozzája, meglátod, hogy ha módot találok 
benne, bizony az Báthori András felöU való dolognak is jobban 
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végéremegyek, s ha mit meg kell mondanom, megmondok; mert 
én ezután is az uradnak örömest szolgálok. Ezeket is kegyelmes 
uram tiszta igaz hüt tel , jó lelkiesmerettel írom, hogy de verbo ad 
verbum így voltak. 

Ezt az clausuiát meg nem irtam urunknak, hazamentemre hagy
tam, ha kelletik. *) 

Ennek az indulatjáról ha volt, ilyen conjectnrám vagyon. Hogy 
mikor az salulatio után legelőször aa derék tractatusnak kell vala 
lenni, akkor mindnyájunkat kirekesztenek; csak egy sem volt benn 
bennünk, se tolmács, se senki, hanem közel két óráig csak ketten 
beszélletlek Kamuti urammal ekkor az kajinekám. Az előtt penig 
az leveleket mind elrendelte vala , ki mifeloll való va la , és mind 
rend szerént az kezembe adta vala, az császár levelét is az kit el
vélett vala hogy beadják, az is nállam vala. Mikor minden dolgot 
ott benn elbeszéllett — végezett-é vagy nem , ö tudja — i'igy bi-
vának engem bé az levelekkel, én rend szerént mind elö adtam Őket, 
és oztán felálla bogy eljöjjön, s fennólva súga az kajmeUámnak , 
de mit, én nem tudom. Hogy kijövénk úgy monda nékem, hogy 
hiszem látod hogy megígértem (súgva: Markó vajdáért) az kajme-
kámnak öz 25 ezer aranyat. Éa mondám: látám, hogy süga kegyel
med, de mit, azt én nem tudom. Még erre haragos-szabásún mon
da: hogy nagy dolog ha ugyan nem hallottad is. Mondám arra : az 
kit látom, hogy töllem titkolnak, ugyan studio is nem akarom én 
hallani. 

9 die octobr. voltam B7,embe Karakas 3Iehemet basával az 
drinápolyi kapu előtt való téren, mert immár kiszállott vala és sátor 
alatt vala. Ott az urunk ö nagysága szavával salutálám és ez mos
tani üj budai tisztében üdvezlém, sok szóval commendálám az urunk 
ö nagysága szolgálatját és jó szomszédságát; ö is eléggé ajánlá 
magát Ö nagyságának. Indult meg innen Budára 11 die octobr. 

11 die octobr. **) voltam Ibraim beknél vendégségben künn az 
Kürt Ali csauz csiflityében. Csak ott az kert mellett láttam egy csu
dára méltó dolgot: Egyik nagy völgynek az oldalából mint viszik 

*) E jegyz'^s az eredeti kéziralbiin oldalvást úllolt, •"'")£ napi jegyzi';,*;!-"!! 
az eredeti kóziratl)an oldalv isl irva aZ áll, hogy az a rejdelemnek lett 
jelentésbe nem írúdoU hé. 
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más völgybe az bérczen által az forrást, rettenetes munkával. Szinte 
olt az Isert mellett egy régi forrást Constantinápolyba az császár fö-

**). Azniint computáljákvala az m e s t e r e k , 2 5 ezer magyar fo
rintjába I'cl lelik az egy forrás — az ki kicsin v iz , de láttam oly 
iielyot, bo*>y 50 Ölnire közel volt bé az bérez alatt, az hol az viz 
folyását csinálták alatt hoszszan mint az aknát. De ennek egy mes
terségét láttam, hasznost az mi földünkben i s : hogy ezféle mély 
helyre az szél bémehessen és benne jár jon, hogy inkább bátrabban 
cselekedhessek és meg ne rekkenjen az ember az mély gödörben, 
mintegy tengeri vitorlát vontak fel az mélységes gödör felibe, és 
abban szelet fogván, annyi tagosán mintegy kemencze-kürtŐ,ügy 
fogták oda az szelet az nagy mélységes verembe. Az mi földünkben 
is fiiképpen búza-vermekben vagy azféle megállott dohosult mély 
gödrökben hogy ember az dohától, leblélöl belé ne haljon , mint sok 
helyen láttam hogy ez félében belé holt ember , nagy orvosság egy 
lepedővel szelet lógni azféle gödörbe -— ez mindjárt kiüli az dohot 
belölle az üj szél, ós jó aer megyén belé. 

15 die voltunk vendégségben Slarkó vajda uramnál , Startzer 
uruuimul az római császár continuus orátorával és igen kedve
sen tárta. .1U1IU.J, , i, ,tü/niLi 

17 die octobr. volt nállunk vendégségben Startzer Mihály uram, 
és az nap igen kedvcsen lakván egymással , igen sokat is beszél-
getlünk és discuvállunk az Jenő állapoljún. Az minémü discursusimk 
volt , ugyan akkori consignatiomat in specie ide kötöLlem—ezt per-
gamenba Írván, elküldlem urunknak ő nagyságának. Azt mondja 
Startzer uram, hogy ívamuli uranmial is szinte így tractúlt s discu-
rált ezen dologról s assecurálla i s , hogy bátran éljen az ő felsége 
romai császár erről irott levelével az vezérek elÖtt; csudóita miért 
hagyta e l , minthogy a fejedelemtől is instructioja volt felölle. 

23 die octobr. mentem vala az reszkitúhhoz az új csauz le
veléért , és oda találkozók Márk Antoni. Az még az reszkitáb ha
za érkezek, addig igen sokat beszélgeténk egymással—az új csichán 
machar ölegant **) csauz volt tolmácsom. Sok beszédünk után kér-
dezkedék, micsoda új hireink vágynak Erdélyből? Én mondám, 
hogy miólta elment az kóvet , én attól fogva Erdély felöli semmi új 

Ut egy saó olvashatlan voU, ^^) E hríroin szú tiszta értelme kivehetlen. 
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hírt nem hallottam. Ö monda: vagyon-é Báthori Gábornak öcscse? 
Én mondám : vagyon. — Monda arra Márk Antoni: nagy legény-ó? 
Én mondók: vagyon 16 esztendős vagy nagyobb kevéssel. Kérdó, 
hogy hol lakik? Én mondám , hogy Lengyelországban lakik. Ismét 
monda: nem féínek-é most Erdélyben attól? Én mondám, hogy 
nem tudom miért félnének, mert az gyermek, és szabad vó]Ie ha 
Erdélyben lakik i s , mert ott neki sok jószága vagyon , szabad neki 
ott is lakni. Monda e r r e : nem azért , hanem valami fejedelemség 
dolgáért. Mondám e r re , hogy nincs azfélétöl Erdélyben semmi fé
lelmünk, mert nekünk most Istennek faálá jó fejedelmünk vagyon. 
S monda orré: nem halloltát-é valami ezféle dolog felöli való hírt 
mostanság? Én mondám; nem hallottam. S monda erre Márk Antoni 
igen jó hát •—úgymond. —-Ezen mind a ketten megállánk az be
szédben , én is más beszédbe s valami tréfába üttem az szól. Egy
kor még újolfig kezdem mondani neki: Az én uram kegyelmedet igen 
jóakarójának tartja Í kérem kegyelmedet, ha kegyelmed valami ez-
fóle hírt hallott, az mennyiben illik, adja értésemre kegyelmed. 
Blonda erre : nem hallottam semmit. Mondók ei-re: ugyan igen ké
rem 0 kegyelmét hogy ö kegyelme megbocsássa, de leheíollen do
log, hogy ez az Bátbori András bíre semmi ok nélkül indultalott 
volna, hanem ö kegyelme is hallott mástól azfóiét; bizony az én 
uram megszolgálja kegyehncdnek ha valamit értésére ád kegyelmed. 
Ismét monda erre könnyen, hogy semmit nem hallottam. Ismét 
mondók e r re : hát ö kegyelme honnét vélte ezt az líáthori Gábor 
öcscse felöli való emlékezetet, ha ö kegyelme azokat nem tudja és 
nem érti? Valami nagy oka vagyon annak, ne titkolja el ö kegyel
me töllem, hiszem nem gyermek sem roszsz ember vagyok, hogy 
ő kegyelme meg nem merné mondani. Monda ismét e r r e : senkitől 
semmit nem hallottam, csak magamtól gondoltam, azért, minthogy 
látom s értem az lengyelek mennyifelé igyekeznek hogy kiterjed
jenek, és magamtól úgy gondolkodtam hogy ha az lengyelek va
lami ezféle dologra igyekeznek. Ezek után monda, hogy azt is 
hallottam, hogy ez mostam követet Kamuti Farkast igen kedvetle
nül fogadta az fejedelem hogy haza ment. Én erre mondám, hogy 
itt ón bizony nem tudom, mert én azoltától fogva semmi hírt Erdély 
felöli nem hallottam; nem tudom mi állapotban vágynak. S monda 
ismét: s nem bünteti-é meg Kamuti Farkast? Én mondók arra: ón 
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nem ludom ha bünteti-é vagy n e m , mert én nem tudom semmi bű
nét Kamuti Farkasnak. Monda erre : bizony csuda ha meg nem bün
teti. Ezek de verbo ad verbum Márk Anloni szavai lönek, ncque 

flddendo, neque mlnuendo. 
27 die octobr. adánali kaftányt az Fersiából jött tatár postára, 

ki azt hozó lilrül, hogy az vezér bement volt Persiába, de az persa 
elment volt elölte; hanem az hol Persiának metropolissá vagyon, 
hol minden persa fejedelemnek temelo-helyek vagyon , szinte addig 
ment el az vezér , és annak oltalmára nolle velle religioja tartása 
szerént elÖ kellett jöni az persiai királynak. Ott nem szinte aperto 
mar t é , hanem stratagemával próbálta meg az hadát az vezérnek 
három úttal, az hol mind a két léiben igen szörnyen vesztek, de 
hogy oztán harmadszor az persa minden hadát , erejét ugyan meg
mutatta és valóban harczot adott , oztán lertio az vezér lett victor 
az persa ellen. Ezt az hírt hozák és hintezék akkor; ha igaz vagy 
nem, nem tudjuk, ezután jobban meglátjuk. 

2 *) die octobr. jutának haza az Feketetengerröl az gályák és 
sajkák. Ugyanazon nap jőve hozzánk Bálás jancsár, az ki az házhoz 
tart. Az is oda volt az Feketetengeren való hadban és igen nagy 
bizonynyal monda, hogy Ök sehol kozákra nem találtak, mert két 
kozák sajkánál több ez esztendőn az Feketetengerre ki nem jött. 

30 die octobr. beszélgettünk vala az kajmekám kapuján 
Szölíikárral, és hozá azt elö ö maga Szölfikár minden kérdés nélkül: 
hogy az miképpen feljül megírtam az — **) kajmekámmal való be
szélgetésünket, ez tidö alatt ment volt ö Görcsi Méhemet basához, 
és az basa kérdezkedett énfelöllem: hogy nem^jjjiUam ott ez né
hány napokban? ErrÖl occasiot vévén Szölfikár, megbeszéli ette 
nék i , mit beszéllett az mázul kajmekám énnekem az Báthori András 
dolga felöli. Mondta Szölfikárnak az basa: bizony okos választ ttitt 
az nagy Eokuz(?) neki. ÉntöUem is eléggé kérdezé az tihája hég azt 
az dolgot, de én nem mondhatám neki ; mert engem Kamuti Farkas 
egyszer hogy csak ketten voltunk és ö maga szollt nekem törökül, 
ugyan megeskete, mondván: hogy igen nagy titkot mond, ha sen
kinek nem mondom. Én ugyan megesküdtem nek i , hogy az még 
másunnat elébb meg nem tudják, addig meg nem mondom senkinek; 

*) innen a másadik szám hiányzik — 28 vagy 29-nek kell lenni. **) egy 
szó olvashatl&n. 
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de immár hogy ér tem, ennyire hogy künn az farka az dolognak, és 
nem én töllem, hanem mástól tudódott k i , most is neked mondom 
nem neki , mond meg bátor te neki : hogy Kamuti Farkas énnállani 
azon törekedik vala, hogy azon törekedjünk az hatalmas császárnál, 
hogy az hatalmas császár akár Báthori Andrásnak s akár neki *) 
adja az fejedelemséget, de megadják ök Jenő t , sÖt nem csak Je 
nőt, hanem Káránsebest , Liígost; mert azelőtt is onnan támadott 
volt az sok la tor , az ki az egész alföldet s Tömösvár környékét 
elrontotta — l e g y e n csak nz erdő oli !gyen<?sen az határa Erdély
nek. Ezek eddig SzÖlíikár szavai énnekem. Ezt tovább nem tu
dom ennél. -,unl']A .:.»i* -íi IJJI^JIUS 

2 die novembr. voltam Csafer basánál és nagy szeretettel be
szélt nagyságod felöli, s valóban is ajánlá magát, hogy megtaláljam 
mi dolgom leszen, K"érdé: ha voltam az muftinál vagy az császár 
bocsájánál az ki az császárt tanítja? Én mondám, hogy nem voltam, 
mert nekem egyikkel sincs semmi dolgom. S monda , hogy az muf
tihoz ne menj, mert nagy oka vagyon ; de ha nagy dolga talál len
ni az uradnak, add értésemre, nekem ez az császár hocsája atyám-
üa s én szembe juttatlak vél lc , de titkon. Valamiben tudok az urad
nak, ird meg, hogy szeretettel szolgálok. Ezt nem monda ügy meg 
Csafer hasa , de igen tritum, hogy ezen napokban az muftit ma-
zullá teszik. rí ril-ifiuj 

4 die novembr. jutott ide Ali aga Szkender basától — az pesti 
•—kit nagyságod jól tud. Más nap sokat beszéllettem vélle és igen 
nagy szereteltei lá ta , minthogy azelőtt is igen barátságosak vol
tunk egymással; nagyságodhoz is igen sok jóakaratját mulatá s j e 
lenté Szkender hasának. Beszéllé azt , hogy eloszlottak mind az 
lengyel hadak s mind az egyéb hadak; monda azt i s , hogy ezelött-
való hh'hez képpest Szkender basa,meg nem tarthatta volt az tatá
rokat, hanem felkelvén elmenlek volt egészen, és az lengyel tá
borral szembe szállva harmad napig voltak egymással ellenben — 
sem az tatár had nem mert az lengyel hadra menni, sem az lengyel 
had az tatárra; hanem oztán felkelvén az tatárok, igen-igen nagy 
csapást tettek, rablottak s ügy nagy rablással mentek haza. Ezen-

**) e szó mellé tett Jegy alatt, az ered. kéziratban oldalvást idegen kézzel 
ez van írva! n y u g h a t a t l a n . /-^ay u-jiu^BiU-tovioj 
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közben egy szoros helyen egy darabjára az lengyelek az tatároknak 
reá találván , alkalmason vesztek az tatárokban s egy fö merza 
is veszett. Ugyan ezenköaben az lengyel hadnak az generálissá 
találta meg Szkender basá t , hogy mindkét had leszálljon, s minden 
okvetetlen főkövetet küldnek az hatalmas császárhoz, s olt kérték 
azon Szkender basát , hogy ö maga menjen bé az poriára az fökö-
v e t t e l , hogy az mi még hátra vagyon az békességben, vigyék vég
hez: ök rá kötik magokat, hogy ezután az kozák ki nem megyén 
az Feketetengerre. Mondám neki , hogy ha igaz-é hogy az szilisz-
trai basaságot adták neki? S monda arra, hogy igaz , hogy mind 
szilisztrai, oz i , akirmani, benderi lisztet neki adták, de ö nem 
v e s z i , hanem Ö házához akar szállani—adják másnak bátor. Eddig 
Ali aga szavai. Más emberséges ember monda másfelöll, hogy ti
tokban vagyon , de igaz: hogy adták vol t , de hogy vonogatta ma
gát előtte, nem adták, hanem szinte Persia határában adnak egy 
bpsaságot neki, kit vagy akar vagy nem, de fel kell venni. 

Ugyan ezen 4 die novembr. jutott egy posta Persiáböl az fő
vezértől — az ki ez most igen közönséges hír itt az portán — hogy 
ez azt hozta: hogy az kazul basa Tebrizig (Trébisonde) eleibejött 
volt az vezérnek, és két úttal slratagemate akart vélle cseleked
ni, de ez nem succedált egyszer is az kazulnak ; harmadszor aperto 
marté megvíltak és noha igen veszett az vezér hada is, de victor lett 
az vezér, és az kazul basa igen kevésmagával szaladolt e l , minden 
lövÖ-szerszámait elnyeré az vezé r , kiket eo momento neki forgat-
tatott Tebriznek és azok is megadták az várat. Onnat sietséggel 
persequálta az tatár s ö maga is utánna az vezér az lakö-helyéig, 
melyet ök Erdebilnek hívnak, ki most metropolissok. Onnat is el
futott az kazul basa és az vezér occupálta az sedesét , s az tatárt 
hamar utánna bocsátotta ha hol találja. Ez az posta mondja, hogy 
onnat jött ö el. Ez most arról közönséges hír. De ez alattombanvaló 
dolog, hogy ezt az postát az vezér itt árestomba tartja, hogy még 
is más hírt vár magától az fővezértől: ha igaz leszen vagy nem? 

Eodem die jőve az Fejértengerről is h í r , hogy az kapudán 
Ali basa megholt és halva hozzák, de semmi ellenséggel való har-
czot sohul nem talált ez esztendőn óta az Fejértengeren; hanem 
Barbariában Algirum táján kapott két hajót, az i3 ha csak valami 
tolvaj-hajók-é vagy nagyobbak-é, bizonyosan még végére nem 

6 9 

mehettek. Ezen két hét alatt azokat az Fejértengeren való hajókat 
is várják bé. Ezek — azt látom bizonynyal—hogy most nagy Öröm
ben vágynak. 

Az meJy Szőlfikár basa az szegény megholt fejedelem mellé az 
alsó haddal jött vala szerdáriíl Forgács uram ellen, most itt benn 
vagyon, ugyan sok ideje ; ö is valami tisztet keresne. Sokszor volt 
egymással emberséges beszélgetésünk. Ezen 5 die novembr. az 
kajmekám kapuján valánk; ott ő maga megszoUitván, kérdezkedék 
sokat nagyságod felöli. Én mondám, hogy bizony immár sok ideje 
hogy semmi hírt nem hallottam ő nagysága felöli. Ajánlá nagy szóval 
nagyságodnak való jöakaratját és szolgálatját. Mondám neki, hogy 
az én uramhoz szinte holnap akarok küldeni: nagyságod mondjon 
valami jó új hírt,kit tudjak ugyan az nagyságod szavával megírni— 
s beszéllé ezenformán az persiai hírt. Mondám, hogy nagyságod 
szovával irom meg az én uramnak, s monda arra : bátor én szóm
mal ird. •-•H 1 : - . '-• • H É - J l - r . - . - . ^ - . ^••...• 

6 die novembr. kerék veniát az szolgámnak az kajmekámlól, 
és onnan menék Görcsi Méhemet basához; kérdem, hogy mondok, 
az én kegyelmes uramhoz küldök holnap, jöttem azért nagyságod
hoz: ha nagyságod az én uramnak mit izén? Sok tréfálódási után 
és ugyan nagy dolgokról való beszélgetések után monda, hogy az 
uradnak ird sok köszönetem és ird meg, hogy tudja, hogy ezelőtt 
is jóakaró apja voltam s most is azon jóakaró apja vagyok—sok go
noszakarói vannak, de ne féljen senkitől az míg élek. Csak JenÖ 
Jenő — kej^yelmes uram, mindjárt ott vagyon; kit mi szükség még 
is több szóval iterálnom nagyságod előtt? mert itt az sérelem ab
ban áll. Kérdem azután — mondok — nagyságod az uramnak izen-
jen minden jó hírt, én az nag^jságod szovával irom meg az én uram
nak. Monda arra , hogy bízvást az én szómmal ird meg az persiai hírt, 
az melyet annyi résziből úgy beszélle mint feljül mások híréből 
ii'tam nagyságodnak. Ezt addálá ahoz, hogy ezt az postát csak 
könnyen úgy küldte az fővezér, hogy 25-löd napra ide jöt t—de nem 
az szárazon, hanem az alkalom Trapezuntnál az Feketetengerre 
szállott s úgy érkezeti ide—addig értse az hatalmas császár, az míg 
immár fökövelit elUésziti, és nem sok üdőre az is elérkezik. De im
már bizony dolog, hogy Erdebilbe hagyta ez az követ az vezért, 
és az kazul basa uláu vagyon mindenütt az latíir kóm. MöPdó azt is; 
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hogy nem tagadhatni, mert az hatalmas császár hadában is veszett 
harminca ezer ember ,egynéhány begler bék; de azért úgy megver
ték az kazult , hogy az fővezér az maga seregével csak rá sem ér
kezett az dei-ék harczra, addig elfutott az kazul basa, eztán minde
nütt ulúnna az tatár kám. Monda azt is, ird meg azt az uradnak: ao-
nakelötte oly vigyázása vala ide az portára , hogy még azt is meg
írja vala , az német császár követe mely nap indult ki helyéből; 
most bizony igen csudálkozunk ra j ta , hogy ím két vagy három hétre 
beérkezik az német követ, csak egy levelét sem vettük az uradnak 
felÖlIe, nem tudunk mit felölle vélni? 

Eddig irt levelet küldtem el Incze Jánostól die 7 novembr: ad
tam költségéhe 9 száz oszporát, adtam alája az magam pejlovamat 
szerszámostöl, az kit az budai basa adott vala; adtam ajándékon 
néki egy velenchct, kit vettem Józseftől 155 oszporán, az magam 
sarkantyús csizmámat lábába adtam; bocsátottam ki vélle két rabot, 
Bálintot s Jánost; küldtem töllc levelekel : egyet urunknak, kit irtam 
negyedfél árkus papirosra, másikat irtam Bethlen István uramnak *) 
harmadikat cancellarius uramnak, negyediket Mikó Ferencz uram
nak. Ezeket egy csomóba kötöttem. írtam egyet Balassi Ferencz 
lu'amnak, másikat az feleségemnek, ezeket egyik szepetbe töttem. 
Küldtem az két leányomnak két kicsin szepolet lakatostól, tele küld
tem fügével, szüUővel, must-kenyérrel, lemoniávaL 

11 díe novembr. adák Csafer basának az misziri**) basaságot. 
Ekkor adának kaftánt rá, hogy béméne császárhoz. Azelőtt való mi-
sziri basa az császár sziliktárja vo l t , az ki egy nagy urat Miszirben 
megölt, és az ország reá támadott s az tefterdárt és más utánna-
való főbasútmegölték; őmagát mintegy fogságba szorilolták—addig, 
hogy az császárnak megizenték, hogy más basát küldjön, mertük 
bizony azt nem uralják söt megülik. 

24 die novembr. küldték el azt az kapucsi basát, az ki az vezér
től postán jött volt meg , kiről császár azt irta volt az vezérnek, 
hogy mához 35 napra ö maga az fővezér megérkezik ide az portára. 

27 die novembr. juta hé Tóth Mihály uram, és más nap mindjártig 
szembe lön vélle és szép kaftánt adának reája. 

^. 

*) Usd az eredeti „Okirat ok" között. **J égyiptorai. 
-4v 
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Immár következik az Tóth Mihály uramtól küldött levelem éft 
minden ez üdö alatt való acíáim. 

liUistrissirae Pnnceps et Domine & Sequitur salutatio &. 
Kegyelmes uram! Az nagyságod kegyelmességóböl irott le

velét, mind az cancellarius ö kegyelme manussával irt 18 rendbeli 
articulusokkal egygyütt, Tóth Mihály uram által die 25 novembris 
alázatosan vettem. Kiket igen nagy diligenter és stúdiósé sokszor 
eddig megolvastam, az mennyire az én vékony elmémmel elértem 
meg is értettem. Azt én nem tagadhatom, hogy az micsoda Iracta-
tusnak én azokat látom, az fejem azon megszédült még most, ho
lott ugyan valóban vallom, hogy azok nem az én fejemnek s álla
potomnak valók volnának; hanem ugyan valóban, ha sincerafideli-
tas volt volna az jó Kamuli uramban, neki valók volnának avagy 
ö kegyelmén kiül oly emberinknek, az kik az felső polczon ülnek. 
De mindazonáltal, kegyelmes uram, hogy nyilván vagyon: az Bzent 
Istennek kegyelme s nagy hatalma gyakorta nem az felfuvalkodott 
kevélyek által, hanem az sincerus emberek által szokott elömennl 
az szűz Mária szava szerént, az hol mondja: exaltasti humiles el 
deviáísti superbos; szent Dávid is mondja, hogy: ab ore infantium 
et lactentium percepisti laudem. Ezekhezképest és az nagyságod 
előbbi portán levő fényes orczájához képest ki most sem hervadóit 
szinte m e g , nincs semmi desperatiom ebben i s , hogy bátorsággal 
nagyságodnak és nagyságod szép országának, édes hazánknak vagy 
nem mernék szolgálni, vagy nem tudnék avagy hogy módom sem 
volna benne; hanem az szent Istennek szent segítsége véllem lévén, 
üt ezen az hatalmas császár portáján látom annyi becsületem.et és 
hitelemet az nagyságod méltósága u tán , hogy éhez az nagyságod 
dolgaihoz is tempore suo bátorsággal hozzája fogok, és — valami 
az én kicsin állapotom s értelmem — meglátja nagyságod, hogy 
sincerilással s fidelitással traclálom ; kiről nagyságodat azon lesnek, 
hogy késedelem nélkül magam szolgám által certihcáljam. Eddig 
penig kegyelmes uram, micsoda cardoban álljon az dolog, nagysá
godat Xgy certiücálhatom. Sőt eddig itt igen kellett gondolnom ffz 
vezérek elŐtt, az nagyságodnak az második szolgámtól küldött ie-^ 
velemre, kit tudom hogy eddig az én szolgám nagyságodnak prae-
sentált; kiből nagyságod hiszem hogy eddigvaló suspicálágit .és 
énnekem kötelességem alatt való itiiung^lt ii;̂ g(p.i»pt Msiégs^en ioeg-

%a 
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értette. Tóth Mihály uram ö kegyelme jutott bé die 25 novembr., az 
mennyiben lehetett ö kegyelmét becsülettel excipiáltam; hiszem 
liogy talám ö kegyelme sem fog panaszolkodni énreám. Az Kamuti 
uram szállását szerzettem ő kegyelmének és semmivel nem alább
való módon fel is öltöztettem ö kegyelmének szállását, mint Kamuti 
uramnak. 0 kegyelme az kajmekámmal szembe lévén és az nagy
ságod levelét is íi kegyelme megadván, Ö kegyelmére ugyan ott 
kaftánt adtak. Az kajmekámnak szolltam ezen , hogy ha — ügy-
mondék—nagyságodnak jó te tszése: az hatalmas császárnak az én 
uram levelét adná meg ö maga az követ. Igen örömest engede neki 
az vezér és monda , hogy ö is igen akarja s ügy légyen. Ez ebben 
maradván, mikor 1-a die decembr. az Tóth Mihály uram éléseért az 
divánba mentem vala magam, meghagyá az vezér , hogy más nap 
liozzája menjek, mert csak véllem való beszédje vagyon. 2 dÍo de
cembr. menük az kajmekám kapujára és olt ö maga béhivata leg-
maga belső házába. Csak hárman voltunk Szölfikárral olt. Alkal
mas Irél'ákon elkezdvén szavát, azt is elhagyá és elővevő az nagy
ságod Írását , minden részeiben punctjaiban éppen ügy referálván, 
mint nagyságod irta volt. Én post exhihitionem littcrarum SzWfikár 
kezében láttam és olvastam , kit. bizony csudálom kegyelmes uram, 
hogy azféle leveleknek páriáját külön nekem nem küldőitek; ba 
olyan barátságom nem lelt volna Szölfikárral, csak azt sem tudhallara 
volna meg. Monda azután nekem ezt, hogy a mikor Kamuti uram
mal arról az dologról beszéllettem, itt voltál, és mond meg a te lel
ked szerénl: ha mondollam-é én a z t , hogy Jenőt az hatalmas csá
szár nem kéri és eddigvaló adót is teljességgel megengedte? Mert 
az azt mondolla — az mint értem — az fejedelemnek ón szómmal, 
bögyén azt mondollam. De én soha azL nem niondollam, hanem 
azt mondottam nolú az ti hallástokra, hogy azt mondja meg az urá
nak: hogy hu Jenőt megadja, egész vezérek könyörgünk az batalipí 
mas császárnak, hogy még ezután is két vagy három eszlendeig eít^ 
gedje meg az adót. Azért mond meg, ba Istent szereled , ha •Sti 
töllem mást hallottál? Én erre mondám az kajmekámnak, hogy ^ 
annál nagyságos uram egyebet nem hallottam mikor olt voUanr*sohn, 
sem Kamuti uram ittlétében, sem azután nekem sem szoUt nagysá
god egyebet annál. Monda a r ra : hogy mert hát más követséget 
vittui az hatalmas császár portájáról az urának és országának, az mit 
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innét ném izentek? Arra én csak azt mondám, hogy azt nem én 
igazgatom nagyságos uram, de eddig is kitetszett és ezután is jobban 
kitetszik az jámbor szolgának urának és országának való igaz kö
vetség-hordozás. Immár nagyságod — mondók neki — megítélheti, 
hogy az hol nagyságod kívánja vala, hogy csak én írjam meg az én 
uramnak az nagyságod szavait és írási t , kit nagyságod az uramnak 
irt, ha csak én írtam volna meg azokat az én uramnak, semmi te
kinteti nem lölt voln.'i; mert az én uram az Kamuti uram szavát hitte 
volna inkább az enyimnél. Itt is jobb vol t , hogy megfogadá nagy
ságod az ón szómat, hogy valamit irt nagyságod az én uramnak, azt 
nagyságod tudja : de immár nagyságod h'ilja s érti jobban, az ón ke
gyelmes uram is mit irt nagyságodnak. Monda arra , hogy igen aka
rom hogy megfogadtam volt alíbeli szódat; csak eddig is magam 
iiyilvábban s bővebben érték minden dolgot. Szinte ez ám — az 
miut látom — hogy ezféle hamis követek vesztik egybe gyakorta 
íiz fejedelmeket, az kik nem olyan követséget hordoznak az miben 
iirok bocsátja, hanem olyakat, kikkel zűrzavart csináljanak. Az mint 
látom , J i a az uradnak mi erről nem találtunk volna üjolag irni, mi
hez tartotla volna az m-ad magát? Szükségesképpen ebből egy igen 
nagy roszsz dolognak kellelt volna következni; mert azt az hatal
mas császár így csak ebben nem engedte volna. Azért igen akarom, 
hogy az urad leveléből eddig így értem az dolgot. Immár erre hü-
lönb gondot kell viselni. Hanem immár e z * ) előttünk, hogy az 
urad nekem azt irja felőlied, hogy az te hűségedben megnyi'igott 
és minden ahozvaló dolgokról neked bőségesen írt. Azért kezdjünk 
ahoz az dologhoz, mit irt az urad neked az Jenő állapotja felöli. Mon
dám erre az kajmekámnak: Ügy vagyon nagyságos uram, hogy az 
éíi'*uram nekem sokat irt az JénÖ állapotja felöli, s nekem is irta ö 
nagysága, hogy i'ám bízta arrólvaló tracláját nagyságodnak; de 
nagyságodat én most azon kérem, hogy nagyságod ez dolgot egy 
kevéssé halaszsza és csendesen el is várja, mert tudja azt nagysá
godjói, hogy én nagyságodnak akaratjából ezek az levelek után 
isköldtem más szolgámat az én kegyelmes uramhoz, az kitől az én 
uramnak ujabban igen nagy dolgokról írtam. Ügy hiszem, hogy tíz 
vagy tizenkét nap alatt vagy az szolgám jő, vagy más posta által az 

*) áll. 'críni fii^ip i iííjci 



én uram azokról is nekem választ ir , kik mind éhez való dolgok; 
hogy sokszor nagyságod fejét ne fíijlaljam, hagyja nagyságod ak
korra , s akkor az én m-am írásit nagyságodnak mindenképpen eleibe 
adom. Monda ismét: csak hogy aUax'lara volna , ha az uradnak irtál 
volna meg egy dolgot. Mondék arra: micsoda nagyságos uram? 
Monda arra, hogy aztirtad volna meg az uradnak, hogy K^muti itt 
az portán magának szerzett volna í'ejedelemséget. Mondám arra: 
nagyságos uram, hizony agyanis azt írtam főképpen meg az én uram
nak. És monda: hol hallottad az Istenért azt meg? Mondám neki* 
hiszem csak ingyen sem kérdellem én nagyságodtól; de én azt ka 
megtudtam mástól, az mit nagyságod titoknak tud, mit gondol nagy
ságod azzal^ ha meg kell mondani? Olyan nagy embertől — miiit 
n agy s ágod— halloUam. De hogy nagyságod toUem akarja tudni, 
azzal nem tartozom, hogy nagyságodnak is az más ember szavát 
mondjam, som az nagyságod szavát másnak. Monda a r ra , hogyan
nak én is bizonyosan végire mentem hogy úgy vol t , azért igen jól 
tetted, ha megírtad az uradnak. ], i _,L, . r ^ ...^ 

Kegyelmes uram, az hol nagyságod nekem injungália azt, 
hogy ezféle dolgot aperte irjak nagyságodnak: Az én idvességemnek 
— ki nagyobb mindennél — kötele alatt én nagyságodnak egyszer 
eskiillem m e g , még penig Drinápolyban Gcrendi Márton uram ke
zén , annál több hütöm soha nem lehe t , mikor sz Úr Isten nagysá
god szemei eleibe viszenis . Ügy irom ezeke t , hogy akkor se vál
toztassam meg szómat. Hogy penig némely dolgokat obscure irtam 
eddigvaló levelemben., azt nagyságod kegyelmesen ne egyébnek 
Ítélje, hanem nem késő még azokat magamnak nagyságod előtt ú- ' 
jonnan referálnom, ha kívántatik. Kzekulún mondám: nagyságosu-
ram az én uram azt kívánja, hogy az Jenő felöli való tractalust hadd 
értsék az hatalmas császár vezéri és mufti s kadi-leszkerek. Azért 
ha tetszik nagyságodnak, mikor oztán annak ideje lészen, én először 
nagyságodnak minden dolgot bőségesen eleibe adok, de azután 
nagyságod cselekedje az t , bogy hivassa ide az nagyságod házához 
mind az muftit, kadí-leszUereket s vezéreket ; én az én uram sza
vait ö nagyságok előtt is megmondom, lássák ö nagyságok is és ért
sék az én uramnak minden igazságát r kiváns'ágát. Monda erre is: 
igen örömest akarom és magam is azt kívánom- Végre ugyan ekkor 
vöm elő az Ö felsége római császár le . á l é t , minthogy immár trac-
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táltam vala felölle Startzer urammal 9 mondám az basának: Ihon 
nagyságos uram német császárnak egy leve le , kit az én uram kül
dött, melyet az deák nyelvnek nehézvoltáért magyarul is fordítta
tott , hogy nagyságod ne kételkedjék benne; ezt most csak azért 
hoztam nagyságod eleibe, hogy nagyságod előtt Szölfikárnak adom 
hogy törökül megfordítsa és énnekem viszszaadja újólag mindeniket; 
hogy mikor az Ür Isten az időt adja hogy én nagyságoddal ez dolog 
felöil kezdek beszéllení, akkor én magam megmutogathassam nagy
ságodnak ennek az levélnek erejét és állapotját, hogy akkor nagy
ságod is ne múlassa ideit ennek az levélnek az fordittásán. Az le
vélnek az corpussát elvévé töHem és adá Szölfikárnak , s kérdé: ha 
ismered-é jól ez t , ha német császár levele? Monda Szőlfikár, hogy 
jól esmérem mínd pecsétít s mind kezeirását. Erre is monda, hogy 
ezt is mind az te akaratodra hagytam. Immár én — úgymond — csak 
töUed várok, valamikor készen*) add ér tésemre, és oztán beszéljünk 
az dolog felöli. Ez az tractalus, kegyelmes uram, eddig ebben az ál
lapotban vagyon. . . , . LY:; ,ju...-.u ;̂ |J/' I 

Egy particuLijáhan írásának kegyelmes uram: hogy az Kamuíi 
uram dolgában titkon viseljem magam, sőt az cancellarius uram ír
ta arlícnl US okban is vagyon, hogy annál titkosbban kellett volna 
magamat viselnem, mert még az szolgám is sok dolgot értett. Er
re kegyelmes uram, magamat kételen resolválnom kell. Az Ür Is
ten adott volna annyi é sz t , hogy magamtól is meg tudtam volna 
gondolni, és bizony valóban is meggondoltam vala azokat , meg is 
ráztam vala az fülét; de annak ig ki legyen az oka , hogy az szol
gám többet szollott ott kelletinél? Főképpen az az oka, az ki 
nagyságodnak több igazzal tartoznék. Vendégségben hiván az szol
gámat és megrészegítvén, mit nem vehet ki az cautus ember az ré
szeg emberből, főképpen iíiu emberhői ? így esett az dolog, ez két 
helyen is volt nagyságod szolgái között, kik kikapván az szót vitten-
vítték Kamuti uramnak. Az szolgámnak penig tudását nagyságod 
ügy értse, hogy az mit Ő ott mondott, az itt immár az portán ugyan 
triltmi — vagy ki szépíti, vagy ki nem. Nem jó pokróczot csináltak 
volt neki i t t , igen ki kezdett az farka tetszeni. Sőt az én szolgám 
olyat is hallott Erdélyben, kit énnekem most sem mondotta meg jó 

*) lesz. - iillV'K 
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szerrel —• nem is felettébb bántam vélle, hogy vagy liazameiietemig 
magát luildöm nagyságod e le ibe , vagy véllem egygyütt hazajővén 
inoiulja akkor meg — hogy ennek olyan persvasora is volt olt benn-
léiében, hogy nem kellett volna azokat az leveleket nagyságodnak 
megadni, s más ember neki azért jószágot is adott volna. Ki legyen 
az az ember , nekem azt meg nem mondta. Mondja azt az szolgára, 
hogy ay.úrt háromszor is ment az nagyságod ajttíjára, hogy meg
mondja nagyságodnak, de nem lehetett audientiája; kit ha nagysá
god niiilure megtndakozik, mind úgy fog lenni. 'lüíl >ís 

Mindezekben kegyelmes uram, hogy apertc Tölh Mihály lírám
mal közIöUein volna, azt igen távoztattam; de én magától értegel-
leni, hogyha nagyságod ezekről ő kegyelmétől articnlatim tndako-
7ák, mind az Krdélybe való dolgokról s mind az ittvaló dolgokról, 
nem csak valamennyire hanem ugyan copiose tud heszélleni. Kihez-
képest, uram, bizony valóban nagyon szükség nagyságodnak magára 
gondol viselni, jux!ait lud: l'rincipiis obsla, sero medicina paralur. 
Kn kegyelmes uram, som eszemhez sem induslriámhoz nem addálha-
tok csak az miben vagyok ez világon -— Istennek és fejedelmemnek 
tnrlozom nagyobb bi'iséggel — de talám az falum nagyságodnak ezt 
most szinte jól hozla vol l , hogy ezáltal nagyságodnak itt benn nem 
találkozóit lenni oly áj kapitihája, ki vagy esmerellen vagy bátor
talan lelt volna, vagy az ki Kamuli uramtól vagy megijedt volna, 
vagy szolgája gyanánt lett volna; mert nagyságod kegyelmesen 
megbocsásson, de bizony szinte ügy járt volt volna nagyságod, mint 
az iogolymadár a/, háló alatt. Immár nagyságod exoket mind érli, 
Uul nagyságod magáról proviileálni. Légyen áldott az Ur Istennek 
s z e n l n e v c , csak eddig való kicsiny industríánkkal is úgy renovál
tattak az vezérek, és az nagyságod felöli való reménységben igen 
szalicil azeltill való rancor bennek. Ha az szent seregeknek Istene 
véllem Icszon, bizony az lobbit is megszállitom, si non absolute, 
lamen majori ali(pia ex par te , csak nagyságod az ollhonvaló dol
got praeveniálja. o n j n y,tj <? r<. 

9 die ilecenibris volt nállam Bezerám aga ebéden; ebéd után 
hozá elő ö maga: mint vagyon nagys.god Kamuli urammal ? Én ar
ra azt mondám, hogy én úgy tudom hogy jól vagyon. Mert az mint 
én ériem, itt sok roszsz dolgot cselekeüelt az úrrul. Énnekem—úgy
mond -—- Juszuf csauz nem régen hal/'!a előtt ilyen dolgot monda, 
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hogy. mennyit szolgáltam az erdélyi fejedelemnek, semmi jóval nin
csen ére t te , sÖt még uraságában Ígérte vala, egy kertemet — ki 
zálogban vagyon — kivallja, s nem válta ki; de ím én is rá vőm Ka
muli Farkast , hogy magának kérje meg az fejedelemséget. Ezek 
Bezerám aga szavai. Az mint érlém, Tóth Mihály uramnak is heszél-
lelle ezeket talám még bővebben. 

Ugyanezen nap jövén egy görög hozzám — neve Dima, az ki 
Fejérvárotl lakik—énnekem igen homályosan beszéllé a havasallöl-
di hírt; én meghagytam neki, hogy mihelyt hazamegyen, nagysá
godat requirálja és azokról cerlificálja..,-v .> iir-'-̂ l- ;• • :!i.>;.-^: i t-sií. 

Az nagyságod kegyelmes piirancsolalja szerént , Starlzer u-
rammal communicáltam az római császár ö i'elsége levelét , melyet 
igen kedvesen v ö n , és nagy szeretettel magam szállására jött, és 
olt addig az meddig az vélle való Iraclánknak köznek kellett lenni 
az egy levél felöli, eleget discurállunk. Biarkó vajda uram is olt 
volt: az mit arról feltalállunk, maga manussával conscribálta , kinek 
párját én nagyságodnak küldtem. lunnár kegyelmes uram mind az 
niigyságod Í rásá t— de főképpen azt—mind az cancellarius uram ir
ta arliculusokat és az Starlzer uram consignaliüit is. Isten üdül adván 
hozzája, főképpen ha meghagyja vární az mlg az kissebbik szolgám
tól nagyságodnak relalioja j ő , hozzája fogok lassan-lassan, és mind 
ezekből ha mit idevalót találok. Istennek szent segítsége véllem lé
vén, minden tehetséggel azon leszek, ha tudok szolgálni nagyságod
nak hogy szolgáljak, -íi -iwafiiii'í^ 

Az sátort kegyelmes uram, bizony elég sok veszekedéssel 
megvevők, de valamint adták volt nagyságodnak értésére mennyi
be volt az szegödség és mennyit adtunk volt meg benne , de tantum 
mutatus ab illó. Én az kéneső árából 2 8 ezer oszporát adtam neki , 
az mi kevéssel több volt az kéneső á r a , azt egyéb vásárlásokba 
fizettem Üszlroi István uram hagyásából; kirÖl mikor az Ur Isten ha
za viszen, én kész leszek arról nagyságodnak számot adni. Azonki-
Tül most soha különben nem lehetet t , hanem ahoz az 28 ezer osz-
porához és az mely tiz tallért azelőtt adtak volt neki , ahoz kellett 
adnunk 25 ezer oszporát. Ennyi az sátor ára. Mennyi akadályok ' 
abban is voltának, Tóth Mibniy uram tudja nagyságodnak referálni. 
Az mi az csauzok állapotját nézi: ő kegyelme Tóth Mihály uram is 
megmondhatja, micsoda nagy fogyatkozásban vagyok kegyelmes 
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uram csauz nélkül. Jusziif csauz meghala. Az mely kolosvári ifjú 
legtíiiyt iiagyságodnak irtain va la , az hiletlen árulót teljesség
gel beléiUIaltara vala az szolgálatba, levelét lúhoztam va la , csá
szár roznnmejába *) béiratlam vala , basának és az vezéreknek 
is nagyságod nevével commendáltam vala, g immár két hete vala, 
hogy viseli vala az csauzságot. Azközben az előbbi urát Csáfer basát 
misziri basává t evék , és az biletlen lator feiejté az csauzságot s 
kengyellutévá lön és Miszirbe mene. Nagyságod Ibraim csauz mel
lett irt volt az kajmekámnak. Minden kérdésemnek elülte maga az 
vezér rel'erálta nekem az nagyságod í rását , így szollá, hogy az u-
rad irt nekem Ibraim csauz i'elöll, hogy fötolmács lenne; ezt is irta, 
hogy szóval is izent tölle az urad. Azért Ibraim csauz nekem ne tol
mácsoljon, mert én nem szeretem, semmit nem hiszek neki; ha mit 
izent az urad tölle is, nekem bátor ne mondja. Valami az uradnak 
gondja, azt én csak az te szódból várom és akarom érteni. Én ezért 
ezt Ibraim csauznak nem mondoLlam, de ha szinte az basa akarná 
i s , de Ibraim csauz nem arravaló; iőlielyre való bátorsága is nin
csen, nagyra is n é z , ide peníg az házhoz szolga kellene. Ezekből 
nagyságod kegyelmesen megilélheli, micsoda fogyatkozásban va
gyok szolga nélkül, ha eddig is az egy S/.őllikár nem lőtt volna 
ilyen ardua et maxima causáiban nagyságodnak mellettem — kiket 
immár nagyságod fundamentomából ért — bizony csak olyan lettem 
volna mint egy darab tök, és az nagyságod dolgai is nem tudom mi
ben állapodhattak volna meg. Hol nagyságod irja, hogy igen hiszek 
neki : kegyelmes uram, mind most s mind ezután keletének leszünk 
azza l , mert más nincsen. Én bizony nagy sok búsulással és szor
galmatossággal — kit lát Tóth Mihály uram — hogy keresnék az 
magam könnyebbségemért is, minthogy csauz nélkül azelőtt is imlgy-
amágy csak az Isten tudja mint vesződtem, eddig a r rava ló embert 
nem találtam; az kik volnának azféle magyarokból valók, kik fő
képpen tartanának ide az házhoz i s , most, mikor Markó vajda uram
nak borát s egésségét érzik—azok ez világ latrai—nem arra valók 
hogy fejedelemnek s országnak dolgát bízná ember reájok. Vethetek 
ebben is Kamuti uramra; mert még azelötlvaló itt bennlétemben, 
kezdtem vala egyet, igen emberséges embert , horvát fiút commen-
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dálni, noha akkor nem szinte vala olyan nagy szükségünk reá mint 
most; és mibelyt rátalálok és elhozám az szállásomra magam há
zában, megmondám Kamuti uramnak az dolgot és kérem i s , hogy 
ö kegyelme beszéljen vélle , és mindjárt megesméri ha arra való, s 
promoveáljuk •— csak szembe sem lőn vélle. Nagyságod kegyelme
sen megbocsásson, hogy az egy csauz felöli való Írásomat ilyen 
hoszszan nyújlám; mert nagyságod tudja jobban, hogy mi itt az 
nélkül semmik vagyunk. lm meglátom, ha tudok találtii, kételen 
szerzenem kell, mert Szőlfikáris eddig is csak azt várta—azt mond
ja — hogy vagy Báli csauz béjö az német követ tel , vagy ha mást 
találok arravalót , eddig is kiment volna. Az nagyságod irása sze
rént én eléggé sollicitáltam hogy felvenné az szolgálatot, de soha 
nem mivelé; azt mondja, hogy nem kötelezi meg magát általán
fogva: ha mikor szolgálhat, nagyságodnak örömest szolgál, de ö 
nem akar continuus lenni az portán ; eddig is nézte az én nagy fo
gyatkozásomat, és nagyságodnak ez üdö alatt szeretettel szolgált, 
és az mig itt benn lészen, szolgál is —- egyéb nem lehetett benne. 
Tóth Mihály uramat ugyan cogálnom kellett az sok fogyatkozások 
miatt, hogy az nagyságod rendelte 300 dulkát megtöbbítse kétszáz 
dutkával, mit az bizony cs;:k félig sem vette jó nevén; nagysá
god kegyelmesen megbocsássa, nem az én dolgomra adattam, hanem 
az nagyságod dolgára, hogy nagyságodnak ilyen nagy előttem való 
dolgaiban ne fogyatkozzam meg. 

12 die decembris voltunk szembe az kajmekámnál Tóth Mihály 
urammal. Az nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént az Markó 
vajda uram promotiojáról az vezérnek én sokat szoUtam, kit maga 
hallott Tóth Mihály uram , mert mellettem állott; és ígértem is neki 
30 ló tereh pénzt s annak módja szerént egyebeket i s , hogy az ö 
igazságát megadják. Az vezér az szakállát foga és azt elereszté, s 
az melyét tapasztá és ezt monda, hogy bizonnyal meghigyjétek, 
hogy senki felöli nem gondolkoztam, hanem csak Köpelli Ogli felöli, 
(minthogy itt annak hívják Markó vajda uramat) csak immár találjuk 
fel az módját akármelyik vajda változásának. Én mondám arra : 
az én uram nagyságodat kéreti igen, minthogy Köpelli Oglinak az fe
lesége megholt ez üdÖ alatt mig itt benn vagyon, vén anyja vagyon 
és egy kicsid leánya , s ogyéb javai mind tékozlóba jutottanak, an
nak gondviselésére nagyságod bocsátlaná ki egy kevéssé Erdély-
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b e ; az én uram, mihelyt az hatalmas császár parancsolja, mindjóvt 
hükiiltli, mint szinle azelőtt. Arra monda: egynéhány nap váraltoz-
7,éli, h'issuk mit ád az tír Isten. Arra én mondám: nagyságos uram, 
annak itt nincsen mivel élni másképpen is. Honda arra : hiszem itt 
vagyon az teflerdár, mindjárt meghagyom hogy adjon pénzt 

neki. 
Most három vagy négy hét alatt jöttek kegyelmes uram valami 

kereskedő emberek hé ide, 300 oka kónesÖt adlak el—Kolosváralt 
lakó Bolgár János több társaival, másik Dima, az kifelöll leljiil is ir
tani nagyságodnak az mennyire végire mehettem; de ezek köztil 
valamelyik lehel de ök tud ják— hoztak ide hé 30 oka kénesőt me
lyet adtak el okáját 130 oszporán. Jó sy.erencsénkkel, az még azok 
eladták, immár az zsidó az nagyságod kénesöjét elvitte vala , mert 
nyilván iihhan is megakadtunk volna. Innnár ha nagyságod Iténesöt 
küld, ehezképest nagyságod megilélheti, ha kel is el készpénzen, 
de annál feljül el nem kel; mert i!t igen nagy híre vagyon, hogy Ye-
lenczéböl ez nyáron igen sokat vittek Miszirbe—igen meglassudtak 
az itlvaló ái'us emberek annak megvételében. Mindazáltal ugyan biz-
talnak, hogy el kel az mi az ára , azon — ha nagyságod küld. Az 
Tóth Mihály uram hozta kcncsol kegyelmes uram eléggé próbálluk 
az mérésben: zsidók mérésére sem hagytuk, hanem göi-ögót is hoz
tunk mértékkel és azzal is mérettük, próbáltuk; de én nem tudouv 
mint s hogy lelt azon az mérés, de lobb nem lőtt mind tonnástól, 
egyéb szerszámostól, lianeni egyik 51 oka, az másik 50 oka, az 
tize mindenik 4B oka—folyás miatt semmi kari nem esmértünk ben
ne ; az tonnáját, borit három-három okára tudtuk, és Így nagysá
god megilélheti mennyire ment. 

Akarom ezt is nagyságodnak értésére adni: havasalföldi hh'e-
kel én az mit nem tudok és csak vulgáris fámából hallok, azt nagy
ságodnak Írni nem tudok. Az mit értettem magától Tóth Mihály u-
ramtól és Markó vajda uramtól, azt hiszem hogy Tóth Mihály uram 
is referálja és Markó vajda uram is megírja. Emlékezem csak arra, 
az mint nagyságodnak az első szolgámtól Írott levelemben altingál-
tam vala, hogy félő, hogy ha valami latorság esett itt benn az sok 
suttogásból, ne legyen valóban részes benne Katarclü Ogli—rbizony 
most is félő. Immár itt conclusum, hogy az tatár Itám költözik ál
lal Gallipoünál minden hadával az kivel Persiából vigzszajÖ, az utat 
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Jamboh'ra irlák, onnat Bolgárországon álta! Sziliszlrére, hogy olt 
költöznek állal az Dunán, tigy menjenek haza Kefére. Ügy hallottam 
mástól i s , ismerem i s , iiogy az Duna melléig Orosz-Csíkig is el ér 
annak az széli. Micsoda vigyázásának kell (enni ezekre nagyságod
nak, az az nagyságod bölcs Ítéleti. Nagyságod az idevaló embere
ketjobban esméri énnáUamnál, mennyire kell az szép szónak is hin
ni, azt is nagyságod jobban ludja. 

Az varró-lány felöli kegyelmes uram bizony sok fáradságunk 
munkánk volt, de mi soha szerét nem tehetők; végre csak az Ju-
szuf csauz muzsikás leányát is megveszszük vala , de egyátaljában 
azlízenvén, hogy ha százezer oszporál adnának i s , nem adják el 
gyaurnak, mert nem szabad. Az mely köves botot nagyságodnak 
Kamutí uram commendált volt, Tóth Mihály urammal valóban sollici-
tusok voltunk rajta hogy most ö kegyelnie elvihesse, s ö oztán vég
re az mennyire az árát lOrhelÖk, *) csak engem küldött vala Tóth 
Mihály uram az Bezesztembe: hogy ha meg árulhatok ***) vélle, 
annakntánna szóljak azon is, hogy ha az kénesőért ide adják vagy 
báitor csak kezességen is , hogy ö kegyelme vihesse el az botot. Én 
elmentem az Bezesztem libájához Ö magához, és oda hivatta az tö
rököt az kinél vagyon—(mivelhogy akkor görögnél vala, és ennek ad
ta az töröknek) soha különben ide nem adá 65 ezer oszporánái. Az 
bot ilyen — az kit Tóth Mihály uram is tud nagyságodnak referálni: 
az tollai rubinokkal rakot t , az nyele arannyal borított, zomán-
czos; vagyon kÖ benne 4 4 0 , kinek öle smaragd, az mint magom 
is valami roszszul ismertem hozzája ; okulár által is valóban meglá-
togalára az köveket , de lígy esmérem, hogy az köveknek fele is 
közel birvadt — az mely törökök látták, 50 ezer oszporára becsül
ték, feljebb nem. Az ára után láttam az embernek obstinatíoját, in
gyen sem emiilóm az kénesőt, hanem azzal kezdem kínálni, hogy 
adja oda az botul és én jó kezest adok, hogy nagyságod megküldi az 
árát éppen. Mihelyt ezt hailá, csak felszökék és monda, hogy én 
tiszta sárga aranyat adtam ér te , bizony nem adom sem kezességen, 
sem pappirosan. Az Bezeszlem tihája valóban nagy emberséggel 
volt mellettem, és eléggé hivatá víszsza az törököt, de soha csak 

*) E Idfejezés valószínűleg ezt leszi: a l ábbszá l l i I h a t o k . **^) ára iráni 
megegyezhetem. . ̂ •.' 
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viszsza sem hivalbatók. Oztán monda az Bezesztem t ihí ja , hogy 
tudja ő hogy más nem igen Uap azon azbolon; ha nagyságod két 
holnap múlva küld i s , megtalálja, csak őtet találják meg felöUe, 
nagy szeretettel szolgál. Ez is ebben lévén , az nagyságod bOlcs 

ítéleti, felülié mit cseleUszik. 
Az cserge-sálor állapolja felüli hogy mégis irjak nagyságod

nak: valamint vette volt esaében Kamuti uram s Gáspár János u-
ram, de mikor itt bennlélekben is felvonták va la , csak egy zajvány-
nyal vonták vala fel, annak sem vala akkor is alja, hanem csak az 
tetején vala. Úgy vagyon , hogy vala más zajván is o t t , de nem a-
hoz való vala , som most nem ahozvaló, noha most is ott vala; ha
nem az az zajvún az volt, az kit külön szegődtek volt 40 ezer osz-
porában, de annak sem vala alja — azt csak elhagyá Tóth Mihály 
uram. Látom is magam, benne hogy oly sollicítus az nagyságod 
dolgába, hogy ha fejér volna is az szakálla, azzal érné meg,(?) de azt 
i té lok, hogy jobb megvenni, bogynera elhagyni. 

15 die hogy elbúcsuztatám ő kegyelmét az- vezér tő l , onnat 
menék Görcsi Méhemet basához. Valóban az Ö módja szerént sokat 
tréfálván, sok tréfái után szóval Tóth Mihály uramtól nagyságod
nak egynéhány rendbeli dolgokról izene, kikben ugyan admoneál-
ván , magam ugyan az basa előtt hagyám, hogy igen eszébe tartsa, 
és nagyságodnak úgy mondja meg; hiszem s úgy ismerom, hogy 
meg tudja mondani nagyságodnak — én azt az ö kegyelme követsé
gére hagytam. 

Markó vajda uramnak, kegyelmes uram, bizony véllem együtt 
most itt bizony szükségben és fogyatkozásban vagyon dolga. Gab-
rillás vajda irt volt nek i , hogy ha megtaláltatja, szeretettel, segít
séggel lészen neki. Mindhárman egy tanácsot ta r tván, úgy itélök, 
hogy elküldjon ő kegyelme Gabrillás vajdához — noba itt az segít
ség is jó — de nagyobban azért , hogy az sok roszsz hírhez képest 
talám valami oly hírt kaphat ott mulattában az köve t , hogy szüksé
ges lészen még nagyságodnak is tudtára adni. Azért bogy jobbat 
nem találtunk, ezen nagyságoddal lévő első szolgámat bocsátók 
Gabrillás vajdához. Akarám ezt is nagyságodnak értésére adni. 

Azt hiszem kegyelmes uram, bogy eddig nagyságodnál is nyil
ván vagyon , hogy az szegény pohárnik Lupult és Buzdohánl Szken-
der basa Sziliszlvén kiül Celnyársoltatta az ország úla mellett az Ale-
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xander vajdán esett dologért, kinek parancsolatja innen az porlárdí 
meni ki; kiknek veszedelmeket itt az törökök — kik azfélébe érte
nek — fogok csikorgatva örülik,- félek, hogy csak ne essék többen 
is szegényeken Havasalföldében, főképpen Sorbántól megjött boé-
rokon; noha ezek eddig igen tettetek, hogy nem gondoltak volna 
semmit vélle azzal az csauzzal, de meghigyje nagyságod, hogy igen 
bánják azt az dolgot. •''. »•*( iOí^t^M^^ 

Hírek felöU kegyelmes uram egyebet nem irhatok; írtam vala 
nagyságodnak azelőttvalö levelemben is , hogy az Feketetengerröl 
az hadak ebben (V) hazajövének. Két kozák roszsz sajkát is mintegy 
16 kozákkal együtt hozának. Az sajkájokat Tóth Mihály uramnak 
meg is matattam. Az Fejértengerröl is az kapitán basa az véllevaló 
jancsár agáját hazabocsátá 12 gályával együtt. Ezek is egy öreg 
piráta hajót hoztanak. Mikor megjutának vélle magam láttam, Tóth 
Mihály uramnak is megmutattam, ö maga is az kapitán basa Sza-
kezben mulatott, eddig minden órában várják; lígy mondják, hogy 
az is boz egy olyan oláh piráta hajót vé l íe , de még meg nem jött. 

Az persiai hírek igen sok ktílönb-kiilonbkóppen forgottak ed
dig: nagy része az vezér hadCá}nak csak harczot sem látott s még ö 
maga is az vezér—nagyobban azt mondják; de bővebben azt beszól-
lik, hogy azkazu lbasa elment-képet lőtt elóttök, az tatárkám per-
sequálta; mikor elérte volna, nagy harczok volt ós megverte az ta
tár kámot az kazul. Kél begler-béket bocsátott volt az vezér az tatár 
kám után. Azok látván az tatárok futását, nem harczoltak, hanem 
az derék hadra kellett meglartózni az kazulnak, az hol az vezér ha
da lölt victor; in continenti bészállván az had táborba, az két beg
ler-béket előhivatta az vezér ^ arestálván Őket, megkerestette 
szolgáinál és szepetjében (börtáskájában) leveleket—az kazul basával 
valöpractikájokal ott találták meg. Azokat ott maga sátora elÖlt vag
dalták le mindjárt; emez okos kazul basa látván, hogy országában igen 
benn vannak, semmit sem késett, hanem igen bö élést küldött mindjárt 
táborába az vezérnek, és posták által futtatta az országot, hogy min
den ember haza szálljon és az hatalmas császár hadának gazdál
kodjék- és élést hordjon, mert ö meg akar békélleni. Ötöd napig 
vendéglette az császár hadát. Kzek az kik az hadból jönek, így be-
flzóllik; mert vagyon immár egy holnapja, miólta kezdett itt költöz
ni sz eui'ópai hadak: minden nap eleget látunk bennek és kérdez-
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kedhetüntí: töUÖk. Monöjök azt i s , hogy az maga hada is és orszá
ga népe is ugyan rA támadott volt az kazul basára, hogy miért vesz
ti országát? hogy nem békéllik meg véUe? Hiszem ök a nélkül is 
egyek volnának. És úgy is cogáltatott az persa az békességre. A-
zon vendégség alatt küldött követeket az vezérhez és az békességei 
tractál ta; egy bugának az fiát azzal az követtel, az ki azelölt is itt 
vo l t , sok ajándékokkal is elbocsátotta az vezérrel és ugyan meg 
is békéltek volna—az az csak vulgáris fámában. Közel való hír ke
gyelmes uram; Tóth Mihály uramat hogy elbúcsuztatám sok szám
talan tragédia után Görcsi Méhemet basától , maga hallottára Tólh 
Mihály uramnak én magara megkérdem Görcsi Méhemet basát, mon-
dék : Nagyságos uram, mennyi sok különb-különb hírek forognak 
az persíai had felöli, az én uram megszolgálja nagyságodnak, nagy
ságod izenjen valami bizonyos hirt az én uramnak, hadd örüljen ő 
maga is az hatalmas császár jó szerencséjének. Arra azt monda, 
hogy az mely első követet az kazul basa luildött volt az vezérhez, 
immár azután főkövet is elérkezett volt az vezérhez Tokába és e-
gyült jönek az vezérre l , és ajándékát is hozzák az kazul basának. 
Immár nékünk irt ide mind az egész vezéreknek, bogy törekedjünk 
az hatalmas császárnál hogy vegye el békességét, és mind szokott 
ajándékot és mindent egyebet megad. Ml — úgymonda az hasa, 
Görcsi — még eddig egyet sem szólítunk az hatalmas császárnak, 
nem is szollunk addig, hanem ihon hadd jŐjen meg az vezér , és 
akkor meglátjuk — ha meg kell békélnünk, meg is békéilünk. E-
zeket elvégezvén, meg tréfára v é v é , monda: hogy hova tegyük hát 
mi oztán az mi hadunkat ha megbékéllünk az kazullal? Mert az mi 
hadunk nem nyughatik és veszte'g nem ülhet. Arra mondék én: 
hadd nyugodjék az hatalmas császár hada is. S monda: nem nyug
hatik, hanem kérjetek segítséget s Örömest adunk> Arra én mondáin; 
ne adja Isten azt, hogy mi segítséget kérjünk, mert bizony az is meg-
égeté az szánkat mikor segítséget kértünk. Ez igen sok Iréfálódáa-
ban mene e l , kinek az vége tiszta méreg. Én ezzel nagyságodat 
nem fárasztom, hiszem ha az vezér megjö , meglátom ha Isten adja 
mivel jö meg, akkor nagyságodnak bizonyosabban tudok irni-f 

Kegyelmes uram, hogy az alamizsnát is el nem hagyhatom, 
nagyságod kegyelmesen megbocsássa ; eddig nagyságodat én ezzel 
nem báatottam, hanem nagyságod becsületes tanácsi közül requirál-
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tam hogy nagyságodat requírálják, de az mint látom, elfelejtették Ö 
kegyelmek is. Nem tagadhalom kegyelmes uram, hogy az Kamuti 
uram dispositioja miatt nekem pénzem elfogyott s én igen költség-
telen vagyok. Eléggé hücsúlnek, szeretnek az vezérek —• ilgy is
merem — de senki semmit nem ád , az prebendát is roszszul adják. 
Nagyságodnak alázatosan könyörgök, nagyságod kegyelmességé-
böl ne hagyjon, bizony az boron meg num iszom , hanem az nagy
ságod méltóságának becsületére költöm. Egynéhány nappal megír
tam vala azelőtt nagyságodnak az talárnak Gallipolinál való költözé
seket; hogy 16 die bémenék az divánba az Tólh Mihály uram költ
ségéért , ísmég úgy értem újólag, hogy megváltozott: nem akar
ták annyi(ra) aláfárasztani s kóboroltatni, hanem Trapezunton szállí
tották meg , hogy immár lassan-lassan megcsendesedik az Fekete-
tenger, egyenesen hamarább érik ott által kefer*) hajókan. Közön
séges az h í re , hogy az vezérrel együtt hivatja az császár az ta
tár kámot. Itt kegyelmes uram most igen nagy frequentia lészen, 
most mind az velenczei főkövet s mind az flandriai beérkezett , ket-
ten-kellen vannak. Házon basának és az nagyságod Méhemet basá
jának ez jövő csütörtökre írták innen béjövéseket; azután ezen hét
főre jő bé az német követ. Tegnap jöttek újólag Szkender basa szol
gái, kik mondák, hogy az urát is hivatják, és 1 0 — 1 5 nap alatt itt 
benn lészen ; az lengyel követ is — bizonyosan monda az — hogy 
bizonyoson írták az urának hogy megindult, nem késik az i s , ha
nem eljő. itt ennyi derék főemberek lesznek, és az nagyságod re
ám bizott olyan nagy dolgaival is ez üdö alatt kell tractální és ha 
miről kívántatik certificálnom. Valami reám néz errevaló gondvise
lésben kegyelmes uram, az Úr Isten egésséget adván, nagyságod 
bennem meg nem fogyatkozik, csak én ne fogyatkozzam meg költ
ség nélkül. Mert immár noha nagyságodat többször nem búsítottam, 
de nagyságod bölcs tanácsinak eléggé írtam , hogy elkellett pénze
met költenem. Az mostani későbbi szolgám alá is magam lovát kel
lelt adnom, hogy nem vehettem lovat nek i , mert lova annak is el
veszett vala, magam is egy hitván beteges lován járok csak diván
ba iŝ  Azért kegyelmes uram, ilyen ardua causáiban nagyságodnak 
ne fogyatkozzam meg az nagyságod szolgalatjában — nem maga-^ 

*) Talán: Kefét. iri ( lüüxT 
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mat szolgálom vélle, hanem nagyságodat. Hogy most úlilevelet ira
tok vala Tóth Mihály uramnak, magam szollék az cancelloriusnak, 
hogy írassa úgy a/, l eve le t , hogy gazdálkodjanak az ú t ra , hiszem 
neki hoznak lovakat, kocsit. Nagy kedvellen monda: hogy ezennel 
ím tiértetek szokásUivül írnak leve le l , arra adnak költséget hogy 
éljen belöUe — azféle Ígéreteket immár sokszor hallottam, de sem
mit nem láttam henne és most is nem hiszek semmit szótokban. 
Nagyságod kegyelmesen megbocsássa , az nagyságod parancsolat
jára hogy minden ezféle aprólék dolgokat meg kell irnom. 

17 die decembris az basa kapujánál jövök vala és találám e-
löU Gratzianus uramat, hogy elsőbben akkor megyén vala az basá
hoz. Minthogy azelőtt is igen barátságosak voltunk egymással, igen 
nagy kedvesen láta. Azon útban csak hamar az mint beszélhelénk, 
kérdé nagyságod egésségét; mondám, hogy nagyságodnak itt va
gyon egy jámbor szolgája, és azt mondja az, jó egésségben vagyon. 
Annak szován örüle s mindjárt utánna monda , hogy oda fel létem
ben irt volt ö nagysága hogy szolgáját küldi hozzám; bizony nagy 
szeretettel vártam hogy Fejérvárra hozzám küldjön, mert mi szinte 
negyven napig ültünk Fejérváratt az német követtel , és én csudá
lom , hogy ö nagysága hozzám nem külde. Én is több beszédimu-
tán nem tudok mit néki mondani, hogy bizony én is csudálom. Több 
beszedi után monda ismét, hogy ha valamibon kelletik szolgálatom, 
keressenek meg , nagy örömest szolgálok. 

Kegyelmes uram! Én immár nem tudom, kell-é valamit vél
le kö/.leni vagy nem? Mert arról való informalus nagyságodtól nem 
vagyok. Az közönséges conversatiot addig vélle megcselekeszem. 
Nagyságod mit parancsol felölle, azután azt cselekeszem. 

Ezen nap hozák hé ide Gombos Andrást i s , egy eleven özet 
tart vala az ölében egy ernyős racxok szekerén; hogy én nem is
mertem azelőtt az latornak személyét, nem tudtam volna hogy ö volna, 
(eddigígyláltam)(?)hanem az TóthMibály uram legényi közzül mondák, 
hogy az az Gombos András — Ök jól ismerik. 

Itt azon embernél, az kitől az nagyságod szönyegit vásárlot-
tók, vagyon két szÖnyeg; egyiknek-egyiknek az hoszsza az ö sin
gekkel 14 s ing , az szélessége 7 sing. Akarám nagyságodnak érté
sére adni, ba nagyságod megvétet i , 12 ezer oszporán adja az e-
gyiket 5 meri úgy is tartja. 
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Ezenközben maga szollita az cancellarius: hogy tudja, hogy 
az erdélyi szekeres lovakon ide szép hámokat hoznak, és önehi 
nagy szüksége volna rá , és ke re te , hogy az nagyságod lovai ba
rnáiból adasson az követ vagy kettőt. Minthogy azok közt nem volt 
arravaló, látván az szükséget és az nagyságod szolgálatját, én a-
zokat az hámokat adtam cancellarius uramnak, az melyeket nagysá
god énnekem adatott volt az brassai uraimmal. Az az nagyságod ke
gyelmessége , akar csak mikor az lovaimat utánnam hozzák , nagy-
Ságod kegyelmességéből adatna mást helyében az brassai uraimmal. 
Bizony meghigyje nagyságod, hogy az vezér mellett cancellarius 
nagyságodnak igen sokat szolgálhat; én magam láttam az kajme-
kámmal való conversatioját. 

Azelőtt immár megirtam volt nagyságodnak, hogy Gabrillás 
vajda uram Markó vajda uramnak ajánlotta volt magát, és hogy kö
zönséges tetszésből akartuk expediálni Markó vajda urammal az első 
nagyságodhoz bebocsátott szolgámat; de az dolog felöli újabban 
gondolkozván és annak az szolgámnak is magaviselését is eszem
be vévén, abbóli akaratunkat megváltoztattuk és nem bocsátottuk 
Gabrillás vajdához, hanem én annak az szolgámnak szolgalatja nél
kül el akartam lenni , el is leltem, Tóth Mihály urammal haza is bo
csátottam. Ila nagyságod bölcs Ítéleti, jó volna inleí-dicálni annak 
az én szolgámnak mind járását s mind beszédét. ' r i-u. 

Eddig az Tóth Mihály uramtól küldöli levelemnek az páriája, 
18 die decembris indula ki Tóth Mihály uram innen az portáról. 
23 die decembris jőve hó az német követ , nem igen nagy 

pompával, kinek neve*) iiliiwlf: ' ÍT- Í 
10 die decembris fogak meg amaz lator hitetlen Murát csauzt , 

alpénz-csinálásért és számtalan sok latorságáért. Az nap kíáltatá 
meg császár, hogy az arany 120 oszporán járjon s az tallér 80 
oszporán, de azért senki nem tartja meg. j 

A n n o Dil i . les i i Christ i ftílO. 
1 die january lön szembe az német követ az császárral; ma

goknak adtak vala 43 kaftánt és egyet az véUekvaló csauznak. Min
denestől fogva az mi ajándékot hozott vala mind Ipvakkal s min^ 
ebekkel, vitte hé 50 ember. 

*) Az eredetiben nincs megírva. 
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Ez nap mentem vala salutatiora Nakkas Házon basához. Ott 
elöfogn mindjárt az Budán való tihája , ki volt Ali aga —• egy vén 
ember; ké rdé , hogy mi dolgom vagyon az basával? Én mondám, 
hogy nekem most semmi nincsen, csak az uram nevével akarom 
köszönteni. Ö kezdé beszélleni, hogy nem igen kedveli — úgy
m o n d — az basa uradat. MondíSm neki: miért nem kedveli? Az én 
uram ö nagyságának semmit nem vétett. Ö mouda, hogy vaj vétett 
mind az basának s mind másnak. S mondám arra : az én uram meg
szolgálja kegyelmednek, ha kegyelmed megmondja mit vétett az én 
uram. S monda arra: ha megmondom is mit használsz vélle? Én 
mondám, hogy azt használom vé l l e , hogy az én uramnak megirom; 
hát azért vagyok én itt az én uramnak szolgája, hogy arra vigyáz
zak s megírjam az uramnak, liogy tudjon az uram is arra gondot vi
selni. Monda, hogy ím neked megmondom miért az basa haragszik 
az uradra: hogy azt mit neki ígért volt s nekem is , nem adá meg. 
Arra én mondám: nem késő még az én uramnak igérelit beteljesí
teni ; ha ígér te , m é g i s adja, csak várja kegyelmed csendesen. 0 
arra sok embertelen szdkat szollá. Végre audientiám lön az basá-
töl és salutáltam az uram nevével annak mödja szerént. Mikor 
kiindulék az basa elöl i , azon basa házában sok íourak előtt ismét 
megszoUita Ali aga s monda azt: mit mondék, megird az uradnak ti
hája hék. Nekem is víszsza kellett fordulnom azon házban s mon
dám nek i , hogy megirom meglátja kegyelmed az kegyelmed sza
vát. De én azért ezt meg nem irtam az uramnak. 

2 die january mentem vala lömösvári Deák Méhemet basához, 
igen alkalmatosságot keresvén véllevaló beszédhez. Monda, hogy 
mint vagytok s hogy vagytok? Az nrad dolga mint vagyon? Én mon
dám, hogy legyen hála Istennek, szinte most türhetÖ állapotban va
gyunk s vagyon az uram dolga is. Monda a r ra , hogy hogy vagyon 
hát a z , hogy valamennyi basával még eddig szemben voltam, min
denik azzal fog szembe, hogy — úgymond — az ti töltetek fejede
lem Szkender basával igen farral fordult aa hatalmas császárhoz? 
Arra én mondám neki : sem az én uram, sem az ország nem tudta azt 
eddig, ma sem tudja, hogy az én uramat nagyságtok tötte volna 
fejedelemmé, hanem az ország-választolta fejedelem. Hiszem ha 
Báthori fejedelem ellen nagyságtoknak, az hatalmas császárnak 
szolgált, tartoxott azzal. Monda arra , hogy úgy vagyon e z , s én 
is szinte azokat mondottam az basáknak; azt is megmondottam, hogy 

89 

énnekem most semmi gondom nincsen az erdélyi fejedelemmel, sem 
Krdélylyel, ök lássák mit müveinek, én abbdl teljességgel kimos-
dollam; az erdélyi fejedelem engem csak oly barátjának sem tart. 
Mondották neki az vezérek: bizony abban egyéb nem lehet, hogy 
Szkender basával az magyarországi és erdélyi dologból hátrama
radjatok, mert tí tudjátok az odavaló dolgokat. Így beszélgete Mé
hemet basa. 3Iondá azután azt is : úgy vagyon , hogy magam látom, 
iiogy az urad nekem nem hiszen s megvetette az én barátságomat, 
B nem tartoznám vélle, de megemlékezem az régi barátságról—sok 
kenyerei ötlem együtt vélle — ugyan nem hagyhatom, hanem va
lamibe ludok , de mégis szolgálok nefeí, csak értsem dolgotokat mint 
vagyon. Magadtól akarom érteni; mert ha te meg nem mondod i s , 
bizony egy szód sincs, az kit én meg nem tudok, ha eddig meg 
nem tudtam is. 

Ennyi maga commendálására nem lehete egyéb benne, hanem 
szollnom kelte. Elöszször is (látván szivét , hogy adomány forog 
benne) mondám azt neki : Én úgy tudom, hogy az én uram eddig 
minden adományával nagyságodnak úgy kedvét nem találta az mint 
illett volna i s , hiszem az én uram még él,*) s azon fejedelemségben 
vagyon; az mig él mindaddig fennáll az én uram barátsága nagysá
godnál, és lassan-lassan adománnyal is leszen. AzfelöU nagysá
godnak igen illik az én urammal való barátságát megtartani és az hol 
illik szolgálni is. Erre monda: ugyanis én is azt nézem, s meglátod 
-—itt lészsz—hogy szolgálok neki , csak értsem mint áll s hogy áll 
dolgotok. 

t^^.. Az mennyire hozzája férek, beszéllém obiter neki, hogy ez 
az mostani basák panaszsza nem egyéb , hanem az Kamuti uram fel-
fnvalkodott fenyegető követsége indította arra most az vezéreket 
az uram ellen való panaszra; és hogy igazán meg kell mondani, 
nem úgy viselte az jó uram az követséget, az mint az ura akaratja 
volt, hanem különben. De légyen hála az Úr Is tennek, mikor az ö 
elmeneteli után én is azt eszembe vöttem, annak eleit alkalmasint 
úgy vöttem, hogy azt az dolgot mind az két vezér az kajmekám és 

*) Az ily cles é Os á bctüjegyek alall az eredetiben csaknem az egész Naplíi 
folytán franczia oódille áll, vagy is az ék a mit ma fölül teszünk, 
imitt a betujegy alatt c alakban jelenik meg. , > 
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Görcsi Méhemet basa megírták és én is megírtam az uramnak, ki
től az én uram mind az hatalmas császár előtt és az két vezér előtt 
is levelében megmentette magát; hogy annak az mód nélkül való 
követségnek nem oka, és olyan követséget az én uram az követ 
szájába nem adott. Az mi az követek Jenő felöli való választételót 
nézi: énnekem arról az én uram igen bőségesen i r t , minden igaz
ságát elömbe adta, mint kellessék az uramat mentenem arról; még 
iidönk nem volt hogy az vezérekkel arról beszélhessek, őmaga 
az fővezér akaratjából ez okon, hogy azután is az uramnak irtam 
volt egy szolgámtól, az ki még most is oda vagyon, azt várjuk — azt 
is nagyságod megérti, mikor ideje leszen. 

Veié ezt mindjárt elömbo — monda — úgy kell az uradnak, 
hogy még sem ismeri meg az embereket! Hol volt az uradnak az 
esze , kogy Kamuli Farkast kellett a/, portára küldeni? Régen tu
dom a/.t én, hogy Báthori Andrásnak szerzé volt az fejedelemséget, 
azért nehezítette az portát az uradra. Én — mondám — szinte azt 
irtam meg az uramnak. S monda arra: hogy tudhattál te olyan nagy 
titkot meg itt az portán? Én mondék: tudja jól SzÖlükár, hogy 
tudtam meg. Hiszem nem gyermek vagyok, nem most laktam az 
portán, hogy én is nem tudnék valamit. S monda arra: hogy bi
zony soha az nem leszen , az urad ne féljen; ihon béjő Szkender 
basa , nállunk nélkül semmi dolga az uradnak nem lészen ; ha tol
lúnk idegen nem leszsz és megértjük igazán az urad dolgát, meglátja 
hogy igaz baráti leszünk. Vagy mondja az urad vagy nem mondja: 
de soha bizony az urad magától nem elég hogy Jenőt megadja, jól 
tudjuk mü azt; mert Jenő nem Lippa, hanem különb s nem olyan 
helyen is vagyon mint Lippa, hanem különb helyen; (nagyságod ke
gyelmesen megbocsásson, mert ez ő szava) kurva az anyja az ki 
azt is megvette s megadta is. Kn magam mondom meg így az basák
nak: hogy ha az erdélyi fejedelem azt mondaná i s , hogy ím ekkor 
vagy akkor megadja Jenőt , hazudna benne , mert nem lehet, (nagy
ságod megbocsássa, mert ö szovát írom) hanem várjon csak töl-
Itink, módot találunk mi abban mikor kell Jenőhöz jutni. Bizony 
azfelöll egyiknek se vássék az foga az erdélyi fejedelemségre, 
mert nem adják. Erre én mondám nc'.á: óra lássa az fényes porta 
mit cselekedik, de ez világon magyar fejedelmet az hatalmas 
császár hűségre olyant most nem talál , mint ass én uram, Betbleo 

Gábor. Ugyan is azért tör az német mindenkor r á , hogy látja az 
portáhozvaló hűségét s örömest kíszerzené Erdélyből, hogy Ö oztán 
oly fejedelmet ü l te inebeié , az kit mind arra vezetne , az merre ö 
akarná. De nem veszi Bethlen Gábort arra. Monda arra: ezen 
szókkal mondom meg én is az urad dolgát mindenütt. Hiszem meg
ismered, ha az német kívánja javát és ha én igaz barátja vagyok 
vagy nem: hogy az mely végezést Nagyszombatban Molardussal 
Pécsi Simon s tü többen is csináltatok, az most én nállam vagyon 
— akarod-é, ha az te kezedben adom s az uradnak küldheted visz-
Bza? Mintha én abba semmit nem tudnék, mondám: örömest lát
nám azt, micsoda dolog lehet , ügy tudnék ahoz szollni. Monda, 
hogy hadd lássam, csak téged is oly barátomnak tartlak s úgy sze
rellek, hogy magadnak kezedben adom. Lásd meg oztán, ha az 
uradnak én igaz barátja vagyok, és azt is—az mint Ö az némethez most 
igen bizik — ha olyan jóakarója-é az német az uradnak az mint ö 
magáról elhiteté. Én mondám: hogy ne legyen nagyságod az én 
uramhoz kétségben, mert az én uram— meglátja nagyságod— hogy 
iSgy viseli magát az fényes portához s nagyságokhoz is , hogy meg-
nyughatik az fényes porla az uram hűségében. Ez nap ebben vé
geztük el szónkat. - •:^^ *«* "' ' sa:»iiJri n^-i^ai-:yuii»Jio>ii 

Ugyanazon nap kértem vala Markó vajda uramat i s , hogy ex-
plorálni einvenjen mind Gratzíanushoz és mind Startzerhez. 

4 die january juta bé Kúti János az urunk postája. '" 
5 die mindjárt mentem az urunk levelivel Méhemet basához és 

Gratzíanushoz, de az nap egyikkel sem lehettem szembe. 
6 die viradtig mentem Gratzíanushoz és még ágyban találtam 

hajnalba. Megadván neki az uram levelét, az mellett sok szóval sa-
lutáltam és az uram barátságát jóakaratját commendáltam. Valóban 
is igére magát Gratzianns uram, hogy akar szolgálni az uramnak, 
söt az keresztyén fejedelmeknek. Monda azt i s , hogy csak legyek 
veszteg, ha valami oly adversariumat hall, maga secretariossát 
hozzám küldi és értésemre ád mindent. 

Onnét menék az Mehmot basa szállására és ott is megadám az 
iiram levelét neki. Az urunk levelét magara elolvasván, az hol az 
aram sokat írt vala hogy rútul szidta volna az uramat Mehmet basa 
— kinek nem kelleti volna lenni — ezt monda Mehmet basa: hogy 
csodálom én aa éu atyámfiat, hogy azféle pribék bestye kurvafiá-
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mak hiszi el szovát; hazudott az bestye kurvafia, mert én nem 
mondottam azokat; de az mit mondottam i s , azért ő én atyámfia, 
én is azért vagyok atyafia, hogy egymásnak eltűrjük. Vaj ki jól 
tudom én, mennyi sok riU szót szoll ö én felőliem, de elviszi az 
szé l ; ha esett is azféle kevés s z ó , semmi, mert én vélle sót ke
nyeret ö t tem, azt én soha el nem felejtem. Valamint s valahogy 
morgunk mi egymásra , de azért meglátja az urad , hogy bizony itt 
az portán jobb atyafiát nem talál énnállamnál. Én is az mint tudtam 
oda hánytam az presta quesimus-t valóban. Azután kezde mindjárt in
struálni az Jenő feloU való tractatushoz, ki sok szóval lévén, mon-
dára neki : Nó nagyságod legyen veszteg csak most, én gondom 
a z , meglátja nagyságod, hogy az mit meg kell mondanom, meg
mondom én az hol kel l , csak nagyságod is az uramhoz megígéri jó
akaratját viselje he lyén, nem leszen az én uram dolgában fo
gyatkozás. 

Eodem die onnét menék Szkender basához. Igen nagy kedve
sen látván Szkender. basa , nagy sok tréfálódási u tán , csak külön 
szorulánk hármon Szőlfikárral és kezde kérdezni igen serio: mint 
vagy hogy vagy s hogy vagyon az urad dolga itt az portán? Én 
mondám: legyen hála az Úr Istennek én ügy tudom, hogy az én 
uram szinte most itt az portán jól vagyon. Monda arra; hogy va
gyon hát a z , ihon két napja hogy itt benn vagyok az portán , vala
mennyi vezérnél voltam, mindenik nagy haragosan lá t ; de az többi 
között mindennél inkább az mufti és az császár hocsája igen rút fe
nyege tésse l , haraggal pirongata, hogy mind mi vagyunk Mehmet 
basával az okai , hogy az erdélyi fejedelem meg nem adta eddig is 
Jenőt , mert mi vöttük fel az bért. Maghumet Peghambérnek az ha
talmas császárnak és az musulman nemzetnek árulói vagytok — 
tigymond — de bizony megbánjátok. Ezt igen nagy sok hoszsza 
declaratioval beszél lé , számtalan panaszszal. Interim hozá elö azt 
i s , hogy az Alexander kiűzéséért mint parancsolták volt az vezé
rek nek i , hogy az vélle való haddal az székelységet megüsse, ra
bolja. Ezt tudom, nagyságod Dániel deáktól böségeshben megértette 
miben állolt az dolog, és ö, Szkender basa micsoda nagy sok mun
káival, mesterségé vei nyomta el az vei.-reknél. Ezféle számtalan sok 
hoszszu tragédiái lőnek. Végre midőn én ezeket mind elhallgattam 
volna 5 és nekem is egy kevés üdöm iott volna az beszédhez, csak 
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igen obíter elkezdem és mondám, hogy még eltol nagyságod ne is 
féljen felet tébb, csak ne is büsuljon, mert ezt szinte sem nagysá
god, sem mufti, sem császár hocsája *) szinte jól, miben áll az dolog 
és azért haragusznak olyan igen; de meglassudnak, ha Isten adja, 
hogy én is az én uram akaratját megmondhatom. Csak igen perpe-
ram referálám neki i s , hogy ez az harag csak az fökövet Kamuti 
Farkas roszsz magaviselése miatt esett most , azt alkalmason eleibe 
adám , miben álljon arrólvaló reconciliálásunknak üdéje s módja. 
Kit mikor megértett volna, annak igen örüle s monda csak obiter, 
hogy ügy kell az uradnak, hogy nem ismeri meg az embert és olyan 
kövelet küld az portára. Ennél előbb menvén, csak percurrálva 
monda., hogy hát miért nem adja meg az urad Jenőt? Én arra mon
dám : nincs az Ö hatalmában s azért nem adhatja. S monda arra: 
nem ővé Jenő? Mondék: övé hogy már , de arról bizony semmit 
nem parancsolhat az várbelieknek, mert azok nem fogadják. Mon
da; hogy nem küld hadat belé? Mondék: mert bizony azok hé nem 
bocsátják. Ismét monda: az mely had benne, hogy nem hozatja ki, 
mintha másfelé küldené hadban s azalatt mást küldene belé! Mon
dék erre; bizony azok soha ki nem mennek. Monda ismét: az ka
pitányokat, főembereket hivatná gyűlésbe s ott fogatná meg. Mon
dék én: mert bizony azok soha együtt nem mennek, ha oly két 
három embert bocsátnak gyűlésbe, bár egyik az kapitány legyen, 
de bizony az java otthon marad. Monda: menjen alája s vegye meg. 
Mondék: az bizony soha erdélyi haddal meg nem leszen —• álgyu 
nélkül s kard nélkül soha meg nem leszen; de az én uram mais 
megadná, de nincs hatalmában. Ezek igen nagy bő discursusokkal, 
controversiákkal voltak, kit csak percurrálok propter brevitatem. 
Monda arra; nó nem kell annak egyéb, senkinek egy levelet sem 
h-tam, az hatalmas császár csak nekem parancsoljon, légyen igaz 
csak az urad, viszek én annyi hadat Erdélyen által, hogy bizony 
mind hajdú s mind más leülj megveszem én Jenőt , de az ki Jenőt 
oltalmazza—az hajdúság is—bizony meglátja hogy leültetem. Én az 
uraddal sót kenyeret ettem, nekem öcsém: meglátja azt , hogy mind 
Ötét megtartomfejedelemségében, sötnagyobbat szerzek neki, 6» az 
hatalmas császár kívánsága is megleszen. 't 

*) Itt az igeszó az eredeti kéziratban kimaradóit — hihetően ilyesmi lesz: 
nem tudja. 
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Ezközben sok török betódulván az házban — csak elhagyjuk, 
mondám. Mondok: az én uramnak vagyon gondja az maga oltal
mára és az hatalmas császár kedve keresésére. Hadd beszéljek 
csak én is az vezérrel •— azután oztán hírével lészen nagyságod
nak — de tudom én hogy az Isten minden jdt ad. Éltkor ezzel vál
tunk meg egymástól: csak nagyságod az én uramhoz megmutatott 
jóakaratját tartsa meg mindenütt az hol illik. Monda arra : bizony 
az míg az fejem fenn leszen, meglátja az öcsém , az urad, hogy ba
rátja s atyafia leszek. -Ii'- n ;Í JÍHÍÜ-I .inti.'í- j^^H"*!:-*!.^ 

17 die january lÖn fővezérré az kajmekám Mchmet basa. 

i 

.. , , . .1 : '.iiimi. I *;• i: . ' i-ii í i t l i i l í yíf 

Immár következik az levél, kit Kúti Jánostól elküldöttem. 
lUme Frinceps et Domine &. Öequitur salutatio &. 
Kegyelmes uram! Az nagyságod kegyelmességéböl két rend

beli írott levelét egyszersmind Kúlj János által die 4-a január, alá
zatosan vettem — kiket hogy articulatim assummáljak most hogy 
mik legyenek, nagyságodnak fejét azzal fájlalnom nem esmérem 
szükségesnek — diligenter studtose azokat megolvastam és min
deneknek az nagyságod parancsolatja szerint üdéjét is vártam; va
lamire az Ür Isten segít azon leszek, hogy az vékony szolgálatom
ban , az nagyságod kegyelmes szemei előtt meg ne fogyatkozzam. 
Mostan penig quocunque vertanlur Ín propinquioribus , még is aka
rom azokról nagyságodat certificálni. ••* r;"'>A' 

Az miképpen azért kegyelmes uram Tóth Mihály uramtól kül
dött levelemben is nagyságodnak bőségesen Írtam vala , hogy nojia 
olyan nagy causáknak tractalusa nem az én fejemhez való volna: 
mindazáltal az Úr Istenben vélvén reménységemel, nem desperálok, 
hogy nagyságodnak olyan nagy causáiban bátorsággal nem aggre-
diálnék. Noha interim az még az Startzer urammal való discursusink 
nagyságod eleibe nem érkeznek, addig Jenőről való instructioja 
nagyságodnak elérkezett vala, abból is magam is megesmértem va
la, hogy igen kevéssel discrepál az nagyságod irása is az Startzer 
uram censurájától, nisi in aliquibus formalíbus verbis. Kíhezkópest 
eddig is hozzája fogtam volna az tractatushoz, de igazán mondom 
nagyságodnak, hogy kerestem az dilatíonak okát az vezérnél mint 
olyant, hogy lássam mint Icgzen az Fersiából való hazajöveteli az 
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fővezérnek s mi állapotban állapodnak az dolgok, hogyne kellessék 
kétszer részegülni. Most immár értvén az dolgot miben álljon, ezen 
az héten magam soUicitáltam az audientiáérL Az egy egész bélen 
mindennap az kapuján voltam, eléggé látta Kúti is ; kétszer magam 
vélle szembe voltam s mondotta—hogy holnap. Ezen órában ismét 
annyi gondja érkezett azonban, hogy csak elhaladott. Ma 12 die 
ugyan valóban való audientíát hagyott vala s jelen voltam, csak 
Szölfikárt hivatá hé s izene, hogy ne nehezteljem, bizony elbá-
gyadott m a , maga minden nap látott ugyan. De ne fáradjak bátor, 
hanem immár maga hivat, mikor neki tágossága leszen, fél egész 
napol nekem rendel s minden dologról bőségesen beszéli véllem. 

Most kegyelmes uram az Jenő felöU való tractatus csak eddig 
vágyon. Kegyelmes uram, ez mostani két rendbeli leveleknek egy
néhány articulusaiban irolt instructíoját most csak ezzel concludál-
hatom, hogy az mennyiben itt az embereknek anímussát látom, 
csak az Tóth Mihály uramtól küldött demissioval irott levele is nagy
ságodnak nagyot nyomolt az embereknél és ugyan mítigálta az em
bereket; attól inkább ha hová csak obiler illett s érkeztem, eddigis 
csak könnyű válaszokkal is igen megváltoztattam az embereket, az 
hol mondottam: hogy ha Kamuti uram olyan keményen s mód nélkül 
viseli magát, nem az én uram akaratja, mert az én uram úgy ragasz
kodott az hatalmas császár köntösséhez, hogy nem is akar attól el
szakadni. Kihezképest az emberek igen reconciliáUattak, hiszem 
az Istent, hogy ezután attól inkább lassan-lassan. -.-. . .v.;-

Ezekről kegyelmes uram, nem ismertem, hogy igen sollicitüs-
nak kellene lenni; mert vagyon arra való szolgám, hogy valamiben 
valamihelyt expeditus leszek, semmit nem késem, hanem nagysá
godat in tempore certificálora. Noha bizony nagy difficultásom va
gyon ebben, liogy az is nincs mivel szolgámnak lovat vehessek; 
de mindazáltal ha köntösemet lóra kell adnom i s , de azon leszek, 
hogy csak két óra is hiába ne múljék az nagyságod szolgalatjában.' 
Csak itt ez aránt nagyságod kegyelmesen megbocsássa, hogy ezt 
kell Írnom: egy clausulába írja, hogy az szekereket nem késlelné 
elküldeni és azzal egy főembert is bocsátni. Mint az előtt való írá
somba is emlékezem, az ittvalóknak anímussoklioz képes t , nagysá
godnak bizony felette szükséges volna az szekereknek beküldését 
ue késleltetni és ne várni az adóhoz; hanem lenue aas szekér exlraor-
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dinafie, mintegy praecursora az adónak, vagy az mellett való 
ajándékoknak. Hiszem, kegyelmes uram, mi nem sokat teszen az 
nagyságodnak — Írhatom az t , hogy csak egy olyan tisztességes 
szekere ennek az kajmekám feleségének nincsen, mint az lenne— 
bizony sokval nagyobb kedvet találna nagyságod aval mentől ha
marább érkeznék meg , ha extraordinarie esnék az dolog. Nagysá
god kegyelmesen megbocsásson — hiszem azért ád az Ür Isten gaz
dagságot embernek, hogy az még in libera dispositione vagyon em
ber, addig disponáljon maga élete s jószerencséje felöli az Isten 
adta gazdagságból. Bizony most is vagyon egyszer nagyságod előtt, 
nám csak Cato is azt mondja: hogy dxmi fueris felix multoa nume-
rabis amicos &. Ez az nagyságod bölcs ítéleti. Ezt, kegyelmes uram, 
irom azért , hogy akkori Írásomban is attingóltam vala, hogy ha 
nagyságod azt az szekeret beküldi, talám nem illenék, hogy csak 
oly ember is béjöne vé l le , az ki atlíngálná az Jenő felöli való tracta-
lus t , az az: hogy eddig való tractatusba ne inmisceálná magát, ea 
ral ione, hogy ha olyan talál lenni, absoluta resolutiot kezdenek 
löUe várni vagy kérni — ha nem leszeu,kezdik az dolgot másképpen 
maturálni; aanem az ki jö , csak tudja jól és szépen gondját viselni 
az lovaknak és szekereknek s tudjuk szépen beadni az ajándékokat. 
Ezenkívül kegyelmes uram, nekem úgy tetszik, az mint eddig az 
dolgokat az círcumstantiákból eszembe vehettem, hogy az szent 
Istennek szent segítsége véllem lévén, azt az tractatust talám úgy 
viselhetem , hogy valami conclusionak kell lenni, de az nagyságod 
adóval béjövö követére relególom ha lehet. Ha az is olyan nem talél 
lenni mint — ipse, bizony még a másikra is elmarad; csak vi
selje magát portai prudenliában — annyit rakjon az zsebbe, kit el
hordozhasson. Ugyan itt occurrál kegyelmes uram, az nagyságod
nak egynéhány articulussira való resoluliom: hogy nem absoluta, 
sed tamen majori ex parte a/,t írom, hogy vagy követ uram vagy 
Sorbán vagy Orbán vagy Petrasko-micsoda , vagy Homonnai û -
ram, vagy Báthori uram, de Istennek szent segítségéből ezek felöli 
nagyságod egy álommal s édesebbel többet alugyék; mert bizony 
hiában fognak hegedülni, nem íog senki tánczokba menni, ha vala
ha valami emberekben ez világon tökélletesség vagyon. Most err^l 
is nagyságodnak bővebben nem Írok. Ezeket, kegyelmes uram, nem 
vulgáris fámából irom, nem i^ Ujy^.fievet adnona nekik, de még 
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nagyságodnak sokkal több jóakarója vagyon az por tán , hogynem 
gonosz. ISfoha bizony sok török fog elo: ímezt-nmazt ígérték s 
nem adták meg , de én annak, csak azt mondom, hogy az én uram 
m e g é l . Istennek legyen háiá erdélyi fejedelem, nem lehet egy
szersmind, hanem várd el csak: Jap Jap giderin. Az mit az én 
uram megmondott, most is azon ember; még az Isten is nem mind 
egy nap csinálta ez világot, hanem több napokon is. Ezféle vesze
kedésem elég vagyon sok emberekkel. Minekelőtte Kúti bejött vala, 
immár azelőtt Mehmet basával elegei arguáltunk vala egymással , 
bizony majd fenn is kezdte vala az dolgot az Ö módja szerént. Kit 
nem ítélem szükségesnek bistorice megírnom nagyságodnak. Neve-
zetesb dolga az lön, kérdé : hogy mint vagyon az urad az portán? 
Mondám neki : Istennek hála most az én uram az portán jól vagyon, 
én ügy tudom. Monda arra: hogy vagyon há t , ím két napja vagyon 
hogy itt benn vagyok, immár hány vezérnél , muftinál voltam, min
denik csak azon fog szembe, hogy az ti Szkender basával tött er
délyi fejedelmetek, Bethlen Gábor igen fart vetett az hatalmas csá
szárnak. Erre én mondám: ezek nem értik még miben áll az dolog 
9 azért mondják; de ón azt mondom, hogy jobb lett volna nagysá
godnak megmondani s még ezután is azt igen jó volna mondani, 
hogy nagyságtok az én uramat erdélyi fejedelemmé soha nem telte 
s nem is tehe t te , hanem szabad választásból választotta Erdély
országa fejedelemmé az én uramat Bethlen Gábort. Ha az hatalmas 
császár parancsolatjából Báthori fejedelem ellen haddal mentetek, 
azzal tartozott nagyságtok. Nem is volna hiszem az én uramhoz, 
sem Erdólyországához semmi közi nagyságoknak, mert az én uram 
az hatalmas császárnak igaz híve. Interim aliqua ex parte exponálám 
neki, miképpen indultatott most nagyságod ellen a panasz az követ
nek magaviselése miatt. Monda Mehmet basa uram arra: hogy bi
zony szinte így mondám én meg nz basának, hogy énnekem sem
mi gondom az erdélyi fejedelemséghez, sem Erdélyhez—Ők lássák 
mit csinálnak. Mondám arra neki : az miben lehet ugyan ne hagyja 
azórt nagyságod az én uramhoz való jóakaratodat. Csak ohiter attín-
gálám az Jenő dolgát is neki. Arra monda hirtelen: hiszem én jól 
tudom, hogy soha az urad azt most meg nem adhatja, csak híjába 
erőltetik, megmondám magam is az basának. Alckor ezzel váltunk 
•nsg egymástól. Szinte azonba érkezek az nagyságod leveli, és az 
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nagyságod parancsolatja szerint magam elosvastam előtte az leve
let. Az nagyságod irta sok panaszt hogy olvasám, ő is panaszla 
utánna. Monda ezképpen: hiszem nagy csudás dolog az nrad dolga, 
hogy Rzféle bestye kurva íijának úgy hitte szavoltíit; bizony ha
zudtak benne , mert én soha nem mondottam. De szabad az urad ig 
v é l l e m i t i r , hadd szidjon ö is. Vaj ki jól tudom, hogy sokkal több 
roszszat szoll az urad énrelöllem! Ue akármit mondjunk mi ketten, 
de mi ketten sót líenyeret ettünk egyült , soha én azt el nem felej
tem ; akár mint s akár hogy, de török jobb atyafia nállamniU nincsen 
— megmutittom én ezután is. Monda azt i s , hogy tudja-é azt az 
urad , hogy valamivPécsi Simon Molardussal Nagyszombatba vége
zett, mind nállam vágynak? Akarod-é ha kezedbe adom s az uradnak 
küldöd? Akkor én mintha csak fülem mellett bocsátottam volna el , 
úgy tettetem. Azután két úttal ugyan serio fogtam r á , azt valóban 
erösité azután i s , hogy az németek azt neki mind megmondották; 
de megtagadá oztán, hogy az levele nincsen nálla — de azt azért 
csak magától fogta fingálni. Interim eléggé adta lelkét, üdvösségét, 
hogy nagyságodnak igaz szeretettel szolgál. 

12 die january menék ugyan hozzája; tehát Karakás Mehmet 
basának egy csauzával beszéli , az ki azelöltvaló estve jutott ugyan
azon panaszszal,az melyet nagyságod immár jól tud, három százezer 
forint kárral. Ott ugyan maga volt tolmácsom Mehmet basa. Sokat 
disputáltam azcsauzza l ; monda, hogy az basa az tihájának küldte 
azokat Nandor-Fejérvárról — ö csak követ,az tihájának irta az basa, 
hogy a divánba vigye. Ezt ugyan ott sok fötörökök voltak az kik hallotr 
Iák, s bizony valóban kaczagták is. Mondám annak—mondok — nem 
kérlek, hogy meg ne mondjátok az divánba, hanem ugyan akarom; 
mert ha ti meg nem mondanátok,az én uramnak igazsága úgy ki nem 
látszanék, mert én magamnak nem volna módom benne hogy mondjam. 
De ha Istent szeretitek, mondjátok meg, én is megmutatom, hogy 
minden panaszotok hamis leszen. És az basa azt ingyen sem értette mint 
vagyon az az dolog; mert nem kellett volna az basának is mindjárt 
azféle hazug embernek szován elindulni. Beszéllém azközben historice, 
mint igazította el azt nagyságod Tömösvárott. Neki terülék s mondám, 
hogy bizony szégyent vallotok ha elkezditek, mert vagy diván elölt 
l e szen , vagy valamelyik basa előtt; megmondám hogy az hatalmas 
császár ulufejét sem bék^ sem szpáiak—azok az végbeliek—meg nem 
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érdemlik; nem vitéz emberek, aszszonyembernél is alábbvalók. 
Mert az aszszonyembereknek az java is nem sírással vészen elÖt, 
hanem haraggal i s , de azok az végbeliek csak sírással s panaszszal 
akarnak elÖt venni. Az én uram minden végházaiban való vitézinek 
meghagyta, hogy ha csak két vagy három lütrot megliallnak is hogy 
alámennek odafelé, mindjárt megizenjék Gyulába, Szónokba, Lip-
pába — az én uram hada is felüljön s ők is felüljenek s ötalmazzák 
az hatalmas császár országát s megkergessék. De nem arravalók, 
hogy ótalmaznák az hatalmas császár országát, hanem csak másra
való panaszszal akarják magokat ólalmazni. I/yenek azok az vég
beliek. Constantinápoly az hatalmas császár Jakó-helye, még is elég 
lator tolvaj vagyon az városban is: hát olyan nagy puszta mezőn? 
Az én uram köthet-é minden latrot lábához? Bizony az soha nem 
leszen, nem is méltó kívánság. Ha az barátom az hatalmas császár 
soldját felveszi, Őrizze is az országot ére t te ; mert mindenkor az 
az híre , hogy az éles, az muzulmán nemzetnek az kardja! Ne pana-
szolkodjatok-sirjatok mint az aszszonynépek, hanem víjatok is, ha 
kell az ország. Nevették ezt sok főtörökök. Másnap menék az di
vánba, és ott is az Karakás Blehmet basa tihájának így megmon
dám, hogy addig ne panaszoljon, hanem várjon; mert ha mit most 
kezd, itt leszek — válaszsza leszen az jámbornak. 

Sem az lengyel sem az havasalföldi dolog felöli én emberséges 
embertől semmit nem hallottam eddig. Ha ok nem szoUnak, énegy-
gyet sem szoUok nekik; ha szollnak, immár látom az nagyságod 
kegyelmes resolutioját arról is — arra is gondom leszen. Ma az di
vánba Ibraim csauz kezdé ebegni, hogy az az h í re , hogy az lengyel 
fÖkövet Erdélyen jő által íde az követségre; Ö monda, hogy nincs 
az ok nélkül, hanem nagyságod akar először confederálni — vala
mi rebellio-forma lehet benne. Én arra csak keveset szoHék, mint
hogy tudom, hogy Ibraim csauz azféléhez keveset é r t Gratzianus 
m-amnak énmagam megadtam az nagyságod levelét; az mit szóval 
győz, mulatja magát, hogy lelkét is kiadná nagyságodért. Én is az 
mennyiben lehetett, valóban ajánlottam neki az nagyságod jóakaratját 
s barátságát, szolgálatját. Az oláh-vajdaságot elfogta hagyni, fő
képpen Startzer uram persvasiojából, minthogy nem azféle nemzet, 
és religioja is más — nem recipiálnák az oláhok. Valami vékony 
Iractatust kezdett vala Markó vajda urammal, hogy ha neki szerez-
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he tné , micsoda proventussa lenne neki onnat annuatim? De az is 
csak félbe vagyon. Esek az is ér tésemre, hogy az vezér is szinte 
ilyen választ lőtt neki; ígérte azért az v e z é r , hogy legyen veszteg 
c sak , esnem leszen az hatalmas császár feledékeny rolla. Azután 
is voltam háromszor is szembe vé l le , és ö csak az erős commen-
datioban vagyon nagyságodhoz. • -- -• »̂v ••- • •• " 

Az német követtel még eddig szembe nem voltam. Ugyan ma
ga az küvet tetszéséből is, kellett várnom at tól , hogy az basától 
legyen veníám az szembelételre. Startzer urammal interim confe-
ráltam mind az divánba és basa kapuján. Markő vajda uramat két
szer küldtem hozzájok s igen nagy sinceritást mutattak még eddig 
hozzánk, animálnak valóban az Jenő dolga felöli; kinek ezután 
micsoda leszen evenlussa, azt is meglássuk. Én is utánnok ballagok, 
valamit az Isten ád. Lippát kérik instructiojokba, et illis certe nemo 
dabat. Én félek az hol ezeknek elméjek jár most! Csak ne incilál-
tatnának nagyságod ellen azzal i s ; mert bizony ha ezek nem tanul
tak philosophiát Parisban s Paduában , Hejderbergába, de tudnak 
okoskodni—azt látom. De hiszen az Ür Isten azt is megmutatja. Én 
sem éjjemet sem napomat nem szánom az nagyságod dolgaiban való 
nyughatatlanságban. Eléggé látja Ö kegyelme, Markó vajda uram. 
Nem tudom csak mely napon i s , az nagy soUicitálás miatt az ve
zérnek Szálán csauzza monda ezen szóval: szegény erdélyi kapitiba, 
mindennap itt vagyon , mégis csak egy szál rózsáját is nem sza
golhatjuk meg. Az nagyságod maradék-pénzéből egy tallért vetek 
neki az torkába. Az persiai hirek felöli most is csak azon vágynak, 
az mint nagyságodnak irtam vala. Még az fővezér meg nem jött, 
immár csak négy napot hagytak megjövésére. Fővezér szavával 
Írhatom nagyságodnak, hogy annak utturákat adnak, és ez az mos
tani kajmekám leszen az fővezér, kit tulajdon ö maga is énmagam-
nak mondott titkon. Az ittvaló portai állapot felöli Írhatom: itt az 
tisztek igen megváltozának, jancsór aga más vagyon , azelőltvaló 
jancsár agának, az ki Persiában vol t , az anadoli begler-békséget 
adták vala—azt nem acceptálta, hanem béjove—az az hire , hogy az 
urmelli *) begler-békséget adják neki. Az kapitán basa haszonnal
szerencsével járt va la , és ö addig sartzoltatta az szegény Insula-

1 

*) Talán: rumoliai. 
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bélieket, hogy szinte az két várnál érte egy szé lvész , és négy 
vagy öt hajóját az szélvész az kősziklához verte; utánna mindjárt 
nyomába az sicilHai hajók , hogy mikor értették , hogy ezek bejöt
tek—amaz törökök sentenlíája szerént , hogy igen tánczol az kecske 
mikor az farkas aluszik — Öt vagy hat misziri hajókat ők is vöttek. 
Római császár ajándékit látám hogy bémenék, és az velenczésekót 
i s , de sokan intéztük az ajándékokat, de az velenczeiek ajándékát 
sokkal többnek ítéltük lenni, hogynem az német császárét. 

Hogy ilyen prolixe irok nagyságodnak, nagyságod kegyelme
sen megbocsássa, tudván az t , hogy nagyságod az olvasást nem 
difficultálja; hiszen ha valami kevés jót talál benne nagyságod, az 
az nagyságod bölcs ítéleti , ha haszontalan lészen benne is. Az né
met követ urammal való tractatust bővebben megírni hagytam Markó 
vajda lu-amnak. Minthogy ö kegyelme forgott véllek, hiszem, hogy 
fusiusban megírja nagyságodnak. Ügy tetszik kegyelmes uram, 
hogy csak ez is judíciuma: hogy nem sokat félhetünk töUök, hogy 
immár ő felségének s töhbeknek írott leveleket is küldött az 
követ nagyságodnak, ki mellett nagyságodnak is irt; engem is fe
lette kért követ á l ta l , hogy irjak nagyságodnak felölle, hogy nagy
ságod légyen annyi benevolenliával, hogy ne késlelje meg az le
veleket. Én igen assecuráltam — az miképpen Markó uram is tudom 
irt nagyságodnak — az német követ persvasioja felöli, hogy Jenő 
dolgát adománynyal kellene nyomni; nekem is Startzer uram sok 
szóval persvadeálja azt. Valami részből úgy vagyon, hogy nagy
ságod is írt felölle ; de kegyelmes uram, addig ahoz egyet sem szoll-
hattam nekik, valamíg az több derék tractatushoz nem fogok ; mert 
nem is látom módját, hogy elébb igérelen kezdjem el az dolgot. 
Más a z , hogy ha mikor arra jut is az dolog kegyelmes uram, én nem 
tudom mint lehessen az igiret? ha én ezt itt jól látom, hogy ezek 
ílt az igíretet immár — nagyságod kegyelmesen megbocsássa —• 
csak pro ludíhrío tartják. Harmadik oka , ki legnagyobb, hogy látja 
nagyságod az ö állapotjok mely változó; meglehet ez , hogy nem 
csak igírettel, hanem ugyan mindjárt in paratis adnánk is valami 
nagy summát: de csak addig látom hasznát, az még az vezér le
szen, ha más leszen, az bizony mindjárt különben dictál. Accedál 
az is , hogy az reiigiokat felette igen praetendálják abban. Immár 
ezekből azért az nagyságod kegyelmes ítéleti mint forog, erről nagy-
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sj'igod, interim—az még ezek agitáltainak, az fökövet bejöttéig i s — 
inrormálhat, vagy ha akkorra hagyja nagyságod i s , de én addig 
Ígérni nem merek, valameddig ujabb resolutiom nagyságodtól nem 
leszen. Most xijabban penig az fővezérség felöli való opiniok is csak 
ezen kél három nap alatt igen megváltoztanak. Most az az h í re , 
hogy az deliberatum ebben állott meg, hogy az fővezért triumfussal 
recipiálják az fővezérségbe, kire immár hagyva is minden ren
deknek, hogy Iszkiderböl általjővén, az tengerparton várják és 
nagy pompával vigyék bé császár e leibe, hogy az persa kövei is 
sőt kazul basa ne contemnálja kivel végezeit ö, és inkább csende
sedjenek i s ; de interim ugyan az is deliberatum, főhelyekről ér
teltem: hogy nem diirál sokáig az fövezérségben, hanem ugyan
ezen az mostani kajmekám leszen az fövezérségben. A kihez ké
pest az az nagyságod bölcs ítéleti, ha az szekeret interim el talál
ják hozni , ugyan meg kell-é neki adni V De ha az nagyságod ,tet
szése , talám igen szükség megadni i'igy i s , mert vox populí vox 
dei, de ez az ember hátra nem marad az ő állapotjába. Azt magam 
tudom, nekem azután panaszolkodoll, hogy mazulságában csak az 
egy puszta levelet sem adta vala meg Kamuti uram neki. 

15 die menék Szkender basa és Méhemet basa uramékhoz, 
kérdem: ha írnak ö nagyságok vagy mit izennek? Szkender basa—úgy 
vagyon , hogy elég sok commcndatiokkal is felele, de bizony va
lóban mérges haraggal is beszélle; kinek akármi summájál vagy 
prolíxitássál Írjam nagyságodnak, de csak az igiretet forgatja, és 
valóban adomány kell nekik — ugyan valóban monda azt , hogy ne 
örüljön nagyságod annak, hogy alábbvaló állapotra száll, mert 
bizony nem száll , hanem feljebbvaló állapotra megyén s most is 
ment. Meglátod — nekem így monda — addig most ki nem megyek 
innét , az míg az divánba ülök, te magad meglátod. Én azért most 
is azt akarnám és akarom i s , hogy az uradat vagy magyar vagy 
lengyel királyságra emelhetném és az öcscsét erdélyi fejedelem
ségre ; de látom, hogy az urad meg akarja vetni vagy meg is vetette 
az én atyaüságomat, az mit nekem ígért meg nem teljesítette. 

Nagyságod kegyelmesen megbocsássa, hogy az ö szavait így 
kell megírnom. Az mint tudlam az nagyságod jóakaratját igen com-
mendáltam, hogy hiszem nem egyszersmind lehet minden dolog 
m e g , hanoin lassan-lassanj az én uram gazdagságáuak igen nagy 
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nagyságtoknál az híre, de tízed részére sincsen úgy. AzfelöU 
nagyságtok ne vonja meg az én uramhoz való jóakaratját, az meg-
igirt jóakaratot az én uram ugyan beteljesíti ezután is—meglátja nagy
ságod. Ugyan nincsen azért keresztyének között olyan jóakarója 
nagyságodnak, mint az én uram. Monda azt i s : kívánja az én jóaka
ratomat, oly helyt ülök én most, hogy senkinek ne parancsoljon 
bár az hatalmas császár csak nekem, nyolczvan vagy százezer em
berrel mindjárt melléje megyek. Ezféle szónk lőnek csak ketten, de 
valóban előforgolt az adomány. i-

Ugyanazon nap Mehmet basa urammal annál többet tractáltam. 
Ok sok szóval csak ezeket visgálják—nagy sok szavai között iterálá 
azt i s , hogy én írnék az uradnak, de látom, hogy csak haragszik 
az én írásomon; azt mondja, hogy én izgatom ellene minden dol
got, Jenőt , az többit is. lm még ott künnlétembe jóakaratomból 
Írtam vala meg az ide beküldött panaszt , és azért is igen baragudt, 
hogy nekem áll feljebb. Immár lássa, ha én nállam nélkül is meg 
nem írták volt ide az portára. Megbigyje az urad, hogy ha akarnék, 
itt is árthatnék; de ugyan szolgálni akarok, te itt benn lészsz s 
meglátod—jussunk csak az Jenő dolgára—mint szolgálok én az u-
radnak abban i s , mert az bizony soha mi nállunk nélkül nem lészen 
meg Szkender basával, ne örülje senki azt. 

Eddig vagyon az Kü ti tői elküldött levelem. 

. J liC't 

Immár következik az Kömöz Istvántól elküldött levelemnek az 
páriája, kiben minden egész tractatusunk benne vagyon mind eddig 
való actákkal, hírekkel együt t , kit bocsátottam el innét az portá
ról 17 die february. 

Klme Princeps et Domine &. Sequitur salutatio &. 
Ez elmúlt két vagy három levelemben is kegyelmes uram, írtam 

okát, miért kellett ugyan sludio hallgatnom az nagyságod maga 
mentségéről való propositioját. Interim az dolgok mind ín lempore 
suo percurrálván, és az fővezérség ő nagyságán Méhemet basa ura
mon maradván: nem praetermittáltam az nagyságod dolgait, hanem 
az mennyire az szent Isten az ö ajándékát adta , olövötlem az nagy
ságod propria manussával bőségesen írott két rendbeli levelét, az 
melleit az cancellarius uram ö kegyelme mauuesával írott I S rendbeli 
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articulusit, hozzájok hozván oz nagyságod kegyelmes tetszése 
szerént az Startzer urammal valő discursusunkat is, mindennyi bö 
írásokból •— az mennyire az Ür Isten értelmemet engedte — az 
mely dolgok concerníilták oz nagyságod dolgait, pro mea memória 
excerpáltam, főképpen az melyek ide az portóra való dolgokra néz
nek , kiket nagysí\godnak ím in specie küldtem. Ezeket nem azért s 
nem ügy, hogy csak percurrúlva olvastam volna ö nagyságoknak az 
vezérek és basa elült, hanem csak magamnak pro matéria et memó
ria. De az Ür Istennek szent engedelméböl ennek az tractatussához 
annyi üdöm vol t , hogy Görcsi Mehmet basa urammal három egész 
óráig tracláltunk egyvégben, s elsőben s azután az fővezérrel to
vább két óránál , Szkender bosa és Mehmet basa uramékkal jobb 
részre másfél-egésznapot töltöttünk. Az köztünk való altcrcatio 
deliberatiojok mikor mint forgott? azt véllem nem közlőitek szinte; 
de az mikor az fővezérrel az végső válaszom lőtt , altercalionkkal 
abban is tartott másfél órát. Ugyanonnat Gürcsi Mehmet basa u-
ramhoz mentem. Az ö nagysága válaszsza is sokáig tartott—mely 
ennyi sok hoszszu dolgoknak hislorice az nagyságod kegyelmes pa
rancsolatja szerént való megirása—egyéb nem lehet benne, hanem 
bö szóval kell nagyságodnak megírnom; noha bizony nekem annyi 
bölcsességem nincs, hogy per formalia verbameg tudnám írni. Ugyan 
nem tudnám is mennyi papirosra férne. Most is látja az Úr Isten az 
én rettenetes melancholiámat, hogy csaknem az gutta ütött 
meg , látván ezeknek íntentiojohat, micsoda ultiora n é z , ha ked
vek nem leszen az Ö dolgokban. És ha mivel az én vékony állapo
tom szerént avertálhatlam volna, sem éjemet, sem napomat, sem 
köllségemet, egészségemet, szomjazásomat nem néztem volna; kit 
noha Markó vajda uram honn lakott , de láthatta menetelemet, jöve
telemet, vendégségemet. Szívem szerént akartam volna, ha akár 
csak nagyságodnak egy oly meghitt szolgája foroghatott volna mel
lettem , az ki látta s hallotta volna actionkat. Törökre elégre fog
hatnék, kik látták s tudják — fötörökre főképpen — az vezérrel 
való tractánkat. Ugy akarta az vezér , hogy Gratzianus uram jelen 
legyen s mindenkor ott volt , hallotta s látta. Az német követtel 
suspícionis evítandi causa magam nem tractálhattam, de Startzer 
urammal minden punctunkról elég tractatusunk volt, és ö kegyelme 
által az főkövettel is , ű kegyeimé is elég bizonyságom lehet. Bx 
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altéra parte ö kegyelme is az főkövettel az Lippa felöli való ínstru-
ctiojok szerént serio Iractálták az római császár Ö felsége jussát, ki 
vagyon in ditionibus Hungáriáé, az melyet Bocskai fejedelemnek 
az bécsi pacificalioba engedtek, kiben inplícile mind Lippa s mind 
Jenő benne vagyon. Nem ismerek semmi oly articulust, az kit az 
két helyen való tractatusban ő kegyelmek egyfelöll, másfelöU én 
meg nem forgattunk; de mi legyen az eventussa, nagyságod ide 
alá meglátja. Magamról tudom kegyelmes uram, hogy ennyi irásoni 
actáim felöli lehet olyan sok szó , hogy szabad vagyok vélle mitirok 
ide s mit nem; de az az kérdés, ha ilyen copiosissime elömehet az 
dolog vagy nem? Én egyébre nem foghatok bizonyságul, hanem 
az mint feljül is megírtam. Ez mellett tudom micsoda kötelességgel 
tartozom Istenemnek és fejedelmemnek ágy, mint nagyságodnak s 
édes hazámnak. Én az szerént az én igaz kötelességem szerént, 
htílöm s üdvösségem szerént irom nagyságodnak, hogy én ezeket 
mind meg tractáltam: az ki hasznosb volt , copiosiusb, az ki kel
lellen volt , lassabban, mint kit csak az margójára is irtam az mate
riának: de valamint igazabban, az mennyire embernek labilis me
móriája szenvedi , mindeneket igazán et in iisdem verbis akarok 
megirni, ha százszor esküszöm is kegyelmes uram, de ez az summája. 

Először Görcsi Mehmet basa urammal tractáltam meg ez dol
got. Az tractatusnak kezdetében is azon kezdé e l : Baka! ha beszél-
Itínk, igazán beszéljünk; mert az Isten azt áldja meg az emberek 
dolgokba, az ki azt beszélli az szájával, az mi az szívén vagyon. 
Én arra azt mondám, hogy nagyságos uram, mondja meg nagyságod 
vagy akárki itt az portán , hogy csak két oszporát is ha kértem va
lakitől, hogy azért kedveskedném s hazudnék? Avagy micsoda szóm
ba ért még nagyságod, ki nem úgy lett volna? Nincs egyébre gon
dom, hanem valamit az én uram elömbe adott , én azokat mondom 
meg nagyságtok előtt. Monda e r r e : nem te rollad mondom, hanem 
(megbocsássa nagyságod kegyelmesen) az uradról, hogy csak vol
na ott az szíve, az mit te az urad szavával beszéllesz. Erre mondám: 
bögyén nem vagyok Isten, hogy senki szivét által lássam; de im 
megérti nagyságod az én uramnak szovait , úgy tetszik, hogy soha 
nagyságtok sem kételkedhelík benne, hogy más volna az uramnak 
is az szíve, az mít én általam mondat. Monda a r ra , hogy:meghal
lom — beszéljünk. 
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Az Görcsi uram tractája s válaszsza mind e^y az többivel, azért 
azt mind egyfivé kell hagynom. Igen végre hogy látüm, liogy ret
tenetes obsUnale Iraclál minden dolgot, mondám neki : Nagyságos 
nram, az én uram is azt kívánja , hogy ilyen nagy dolog ne legyen 
titok az hatalmas császár portáján; az én uram mentségét csak adja 
nagyságtok az diván eleibe, ö nagysága az mufti eleibe, és hadd lás
sák ilyen mellé mentségét az én uramnak; ne mondják azt azután, 
ha Iclbomol az szent békesség az egy ros/,sz vár miatt, hogy(ha}ezt 
érlelték volna, különben kellett volna az dologhoz szoUni. Én ott 
leszek, s ezeket az én uram mentségét ma^am eleibe adom ö nagy
ságoknak. Ugyan hagyva is meghagyta az én uram, hogy az muf
tinak ö nagyságának eleibeadjam. Erre azt monda: ha még is az 
uradnak több gyűlölséget akarsz szerezni és siettetni veszedelmeket, 
mond meg bátor; igen használtatok vé l le , hogy az urad fökövele 
is ez dologrél az muftival veszekedett. Csak az Isten tudja eddig is 
mint takargathattnk mi az dolgot, az kik az uradnak és az ország
nak jóakarói vagyunk. Ti nem tudjátok az t , hogy azok az papok 
az ti országlokat szinte olyan jobbágynak tartják, mint az galatai s 
sztánbuli görögöket; de mi tudjuk, hogy nem olyanok vagytok, söt 
csak olyanok sem vagytok, mint az kél Oláhország, hanem külön
bek. Csak ezfelett is sok veszekedésünk vagyon nekünk az papok
kal. Az én tanácsom ez: hogy az fővezérrel végezz az mit végez
hetsz , én is örömest segítséggel l e s z e k — d e bizony válaszod lé
szen az papoktél , kezdj hozzá csak. Én oztán kegyelmes uram az 
muftinak békét hagytam. 

Ezután az fővezérrel is szembe lőttem. Nagyságodnak emlé
kezem, hogy Írtam vala más levelembe, hogy kétszer is csak parti-
culariter vélle szembe l evén , obiler attingáltuk vala az tractatust; 
de nem mehettünk semmi dologra. Mondta azt ; hogy nó mit irt az 
urad, jtíl leszen-é az dolog? Én is csak obiter mondottam, hogy 
jól leszen nagyságos uram, csak nagyságlok szeresse az békessé
get. Arra csak azt mondotta: hogy igen is szeretjük s fel sem bont
juk; kihez képest én is elitélném, hogy illendő szava az vezérnek. 
És remélvén, hogy soha nem lehet hogy nagy tekintelinek nem kell 
lenni az nagyságod mentségének, emlékezem r á , hogy valami vé
kony assecuratiot is irtam nagyságodnak; de az mint látom nem is
merjük volt jól még egymást. Nem oii nélkül az Ijcanczisii követtel 
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ö magával conferáhmk vala ezen dologról, s monda ö nagysága: 
Iste veserius ridendo infligit mala; szava után mondám neki, hogy 
hallottam én is, hogy: magislro ridenti, coelo rubenli, mulieri fleuti 
minimé credideris. Kihez képest kegyelmes uram félek, hogy az az 
assecuratio majd igen füstbe kezd menni. Emberek vagyunk kegyel
mes uram s megcsalatkozhatunk. ' ' '* 

Mikor ezekután ideje eljőve , 29 die january kezdénk ugyan 
derekasképpen az tractatushoz. Az mint látja nagyságod az consig-
nált Memóriákból, rendszerént azt is igen bö szóval adtam eleibe* 
Az meddig az ö felsége római császár urunk levelére jutott az do
log, addig mind csak az volt az szava, hogy: ejder, ejder.*) Ed
dig még mind megnyughattmik vélle. Ezekután exhibeálám az ö fel
sége levelét, kinek explicatiojára mindjárt elövöm az sitvalorokbe-
li articulusokat, és sexlum articulum praecipue bö szóval expon;ilára 
neki. Mikor ezeket látta volna, kezébe vévé az levelet és monda 
SzölDkárnak: nézd jól meg az levelel, ha igaz levél avagy valami 
hamis levél? Amaz megnézvén jól az levelet, monda: hogy igaz 
levél. Monda erre az vezér: micsoda dolog ez? Az én hon nem lé
temben ez dolgot mind eligazították; bátor akármint lőtt légyen is 
az sitvatorokbeli végozés , de én lígy ér tet tem, hogy mikor Cser-
nin s Balassi Ferencz itt benn voltak együt t , akkor ugyan perleltek 
az dolog felöli egymással; Balassi Ferencz akkor azt kivánta Cser-
nintöl: hogy hagyjatok békét — úgymond — nekünk, ne kapdossa
tok rajtunk, mert soha abba nem lehet egyéb , hanem nekünk ked
vét kell keresnünk az hatalmas császárnak. Tudjuk mi, hogy az ha
talmas császáré azok az várak, addig sem leszen nekünk békessé
günk, valameddig azokat meg nem adjuk. Csernin is azt mondotta , 
kegy az én nram nem gondol azzal , bátor azokat megadjátok, csak 
az én uram tisztességét helyen tartsátok. Monda az basa az mellett: 
ihon harmadnapja , hogy az német követtel beszéllettera, és ez az 
mostam német követ is azt mondja, hogy semmi közök nincsen ne
kik Erdélyhez, akármit csináljanak, csak ök ollalmazhassák Ma
gyarország részét, az mely az magyar korona alatt vagyon. Hogy 
vagyon hát: ez nem igaz levél, micsoda levél? Mondám arra: (mint
hogy immár bőségesen volt értelmünk Startzer urammal) Igen jól e-

*) Jól vau , jól vau. 
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szóbe vegye nagyságod az német császár követinek szavokat s erre 
vigyázzon, hogy ugyancsak azl besxéllik az mi ebben az levélben 
vagyon : nem szoHnak Erdélyhez, de ahoz az dologhoz azt mond
ják — csak nagyságod kérdezze jól meg — hogy Lippa s Jenő nem 
Erdélyhez való, hanem Magyarországhoz való és az magyar koro
na alá való; mikor az erdélyiek viszszavelték i s , az német császár 
hadával s pénzével vették viszsza is. Azután mikor német császár 
Bocskai fejedelemmel megbékélt is, német császár bocsátotta Bocs
kai fejedelem kezében azokat az varokat olyan okkal , az mint az 
bécsi végezésben vagyon, kit megmutattam azt is neki. Ezt az bé
csi végezést erősítette az hatalmas császár az sitvatorokbeli vége
zessél. Azért azt lássa jól meg nagyságlok, mert áLtalán fogva ed
dig is láttatik megszegettnek lenni az sitvatorokbeli végezések. Ezt 
lássa igen jól meg nagyságtok, hogy ha egy olyan roszsz várért 
felbontja-é az két császár frigyet és szent békességet. Ezeket mind 
ezenformán tractáltuk Görcsi urammal, csak annyival bővebben, 
hogy Ö azt mondja, hogy előtte volt egyik előtt ez az végzés Cser-
nin és Balassi uram között. Mikor ezeket így Iractáltuk volna az vezér
rel , monda egykor az vezér:*) Gáspár bék!BéhivákGratzianus uramat 
az külső házból s monda neki az basa : Gáspár bék! hogy vagyon 
a z , hogy te azt mondod, hogy minden dolgot eligazítottál te oda 
fel a német császárral? 0 monda: eligaziloltam, s mindjárt kezébe 
adá az ö felsége levelét s monda neki a hasa : Mond meg igazán, te 
ismered, ha ez az levél német császár levele s igaz levele? Megné-
zé jól Gratzianus uram s monda, hogy ez az német császár levele, 
jól ismerem mind kezeirását s mind az cancellariusét—az pecsétit is. 
Elolvastatá magával az basa , meg is magyaráztatá törökül s monda 
neki az basa: hogy vagyon s mind vagyon ez , tudod-é te ezt s lát-
tad-é te ezt? Nincsen hát meg az békesség , hogy mégis az hatal
mas császár őstől maradt várán kapdos az német császár? Nó legyen 
bár az ő akaratja, bomoljan fel az frigy. Elkezdvén Gratzianus u-
ram így beszéllé az dolgot — sőt majd ugyan hátrább marada az tol
mácsolásban Szőlíikár — és úgy viseltük az szókat , hogy deákul 
ő kezde oztán nekem tolmácsolni s monda az basának: hogy ezen 
nagyságod semmit ne induljon; mert mikor az császár elÖtt voltunk, 

Egy tőrük szó olvashatlan, laMa ez lesz: llaue. 
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concludáltunk, császár elölt ebben semmi emlékezet nem volt; ha
nem hogy Pécsi Simon feljőve Nagy-Szombatba , oda ménének ele
ibe Molardus és az cardinál — ezt ők ott végezték. Mikor ozlán 
onnan hazajövének, tSgy kezdek ott is ezeket beszélleni; de én ott 
is megmondottam, hogy csak elő se vegyék, mert nem idevaló do
log, hozza sem akarok szollni; mert én jól tudom — úgymond — 
s ott voltam akkor i s , hogy az portán Csernin uram és Balassi Fe-
rencz megegyeztek rajta, hogy keresse kedvét az erdélyi fejede
lem az hatalmas császárnak, ha meg kell azokat az várókat adni is. 
Azután mikor ismég Landor-Fejérvárott voltunk, ott volt Csernin, 
Cesár G.ill, én is ott voltam; akkor is Erdélyből az basához jött 
vala, (ő Balassi uramat monda, de hiszem Erdélyi uram volt Huszár 
ístván urammal) akkor is teljességgel elvégeztük az t , hogy az né
met császár békét hagyjon Lippának s Jenőnek, de ez az német csá
szár instructioja csak magoktól lőtt valamint lőtt. Monda arra az ba
sa, hogy én seramit azzal nem gondolok, valamint irtak s valamint 
nem irtak, mert ahoz nekünk jó igazságunk vagyon, bizony soha 
nem hagyjuk. Mondám erre bő szóval: ugyan nem gondol-é nagy
ságlok s az hatalmas császár az szent békességnek felbontásával? 
Monda arra: nem gondolunk, mert nincs igazságok; hadd bontsák 
ha bontják, semmit sem gondolunk vél le , mi akarjuk. Azközben to
vább akarám ő nagyságával tractálni az dolgot; látá, hogy sok do
log vagyon még hátra benne , s az Ikindi meglön. Monda, hogy 
nem győzöm várn i , mert igen sok dolog; meg sem gondoltam én , 
hogy az uradnak ilyen mentsége legyen , mást vártam tölle; hanem 
ahonn Szkender basa s Méhemet basa , tractáljatok véllek minden 
dologról: valamint végeztek , hozzátok élőmbe az summáját, s meg
látom mit kell mivelni. Ott legyetek ti is s Gáspár bék is. Ezen fel 
akara kelni , s ugyan megragadám az köntössét s mondám: Nagysá
gos uram, az Istenért ne siessen nagyságod, mert jó az imádság 
is, de bizony ez is sok imádságnál jobb. Monda, hogy ugyan nem 
érkezem én most el vé l le , mert látom hogy hozzája sem kezdtél ; 
hiszem beszéljetek egymással s valamit akartok, írjátok egy sum
mába s az mi jobb, mind azt cselekedjük. Ezzel menék az két basá
hoz, referálám nekik az dolgot — Gratzianus uram is ott volt — ha-
gyák más napra az tractatnsf; de addig hozzája sem fogának, hanem 
magok eljárák mind az fővezért s mind Görcsi Mehenaet basát. Ad-
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dig ott váriam. Onnat megjővén, újólag kellett véllek minden dol
got kezdenem, punctiól punctra. Hogy az ö felsége levele volt az 
fundamentum, ugyanis elövevém nekik mind az sitvatorokbeli arti-
culussal—melyet bőségesen megqualiűcálék — az császár ö felsé
ge levelének magyar páriáját, elolvastuk elötlek az sitvatorokbeli arti-
culust is. Legelőször az sitvatorokbeli articulust így refutálák, Idt 
Görcsi uram is azonképpen refutála : hogy az az articulus meg nem 
állott, noba i'igy vagyon; hanem mikor Herbestáinlól az conürmatio-
ra beküldték volt azt az articulugt, az mufti akkor is eszébe vötte 
volt azt az cautelát , és soha különben nem confirmálta, hanem azt 
adták hozzája: 

, , A z h a t a l m a s c s á s z á r n a k i g a z s á g a , E r d é l y b e 
M o l d u v á b a , H a v a s a l f ö l d é b e , é s M a g y a r o r s z á g r é 
s z e i b e n , a z k i k e t a z e l ő t t b í r t az h a t a l m a s c s á s z á r , 
é s az m u z u l m á n n e m z e t n e k m e c s e t j e v o l t b e n n e , he
l y é n m a r a d v á n . " E z z e l az a d d i t i o v a l v i t t e v i s z s z a 
n é m e t c s á s z á r n a k H e r b e s t á i n a z t a z a r t i c u l u s t * J É s ugyan 
az előbbi maradott fenn, de qualitercunque agitáltatott, cathego-
gorice azt mondják, hogy semmit azon nem adnak; mert ők tudják, 
hogy az nem igaz, és az az conclusio nem terjed explicite Lippóra 
s Jenőre , hanem csak akkori concessumra Tokaj Í̂ S Szakmarra az 
Tiszáig. Mert ő nekik felette nagy vigyázások volt arra nominauler, 
félvén az német practicától, hogy az magyarországi s német tracla 
közzé soha oda ne elegyedjék Lippa s Jenő- Ezt ök soha el nem fe
lejtették , securusok ök abban most i s , hogy nem includáltatik Lip
pa s Jenő az németlel való conclusioba. Ez ellen az mit az szegény 
ratiom h o z o t t — mini olyan nagy ember között egyedül lévén, e-
gyik elövölt, másik nem várván az ellen valü resolutiomat, meg 
mást ütött az lejemhez — eléggé hánytam én i s ; végre csak azzal 
concludálók, hogy azféle frivola ratioknak hagyjak békét, mert ök 
arra semmit nem néznek: adja-é az uram vagy nem adja? Mert ha 
nem adja, bizony i'igy veszik meg, hogy az mig magyar nemzet 
leszen Erdélybe, megemliti Jenőt. Ezekre instáltam, hogy közöljék 
az német követtel, sÖt Írjanak császárnak is felölle, s talám könnyebb 

*)lll két sornyi üres hely van az eredetf kéziratban siríínydbanezazoldalirás: 
„Ul clliagyla az ilcyk az Starlzer uram errÖl való s/avainyis fűrészéi." 
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helyen megtér. Arra ök azt mondják: hogy ök arról soha sem né
mettel nem tractálnak, sem németnek nem irnak, nem kérik né
mettől az ki Erdély kezébe vagyon. Objicíálják azt: hogy mikor 
Sorbán s Forgács Báthori Gáborral jőve Erdélybe, akkor az német
től kérlük-é, hogy kiverjük őket Erdélyből V Nem attól. Mikor az u-
radat Erdélybe bévivök s Báthori Gábori kiverök, az némettől kér
tük azt? Nem. Attól bizony soha azt nem kérjük meglátjátok, tud
juk mi hol kell keresnünk az mi igazságunkat. Mondottam erre, hogy 
én látom, hogy csak azon vagyon nagyságtok, hogy az én uramat 
veszeszszétek el és oz országot ezzel együt t ; mert ím nem hiszi 
nagyságtok, de meglátjátok, hogy az német és az keresztyénség 
ezért az frigyet felbontja, s olykor jö az én uramra boszszuállásra, 
az mikor az hatalmas császár hadát fel nem veszitek segítségre —• 
Erdélyt elveszik s Havasalföldet mindjárt utánna mint azelőtt. Meg
látja nagyságtok, mint veritek ki oztán onnat az németet. Akkor le
szen bizony, hogy Bethlen Gábort Persiából is oda hoznátok feje
delemségre, csak lehetne. Erre ez az válasz: ha az urad az hatal
mas császár hűségét igazán megtartja és megadja az várat, oly gon
dunk leszen arra —• ha az német elkezdi, igen akarjuk hogy most 
kezdené, vagy akármikor kezdje — hogy nem hogy az német Er
délyt vagy az uradat bántaná, de bizony nagyobb állapotra viszszük 
annál, s az öcscsét hagyjuk erdélyi fejedelemségbe. Erre én csak 
egy szó választ is sem jót, sem gonoszt nem töttem. Ezekután mon-
dék: Nó én látom, hogy nagyságlok az én mámnak mindenképpen 
romlására igyekeznek; azért azt kérdem nagyságtoktól, ha ezeket 
az vezér az én uramnak megirja-é így, hogy tudjon az én uram mi
hez tartozni. Monda Méhemet basa uram: meg kell ezeket igen is 
Írni. Eszébevévén Szkender basa uram, monda: bizony nem irjákj 
írd meg t e , ha kell, mert te csak azért kívánnád, hogy az urad azt 
az levelet imide-amoda keresztyén fejedelmeknek küldözné: lás
sátok, lássátok mit ir nekem az török Nem irják. Mondám arra: 

igazság-é a z , mit nagyságod mond? Ez annyit teszen, mintha fél
ne az hatalmas császár az némettől s Magyarországtól. Egyfelöll azt 
mondja nagyságtok, hogy nom féltek sem frigybontástól, sem né
met császár levelével nem gondoltak; másfelöU titkon akarjátok 
hogy az én uram cselekedjék! Hiszen az volna jó s igazság az én 
uramnak i s , hogy ugyan az mellett oltalmazná magát , 9 az mellett 
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könyörgene nállanál hatfllmasabb fejedelemnek, hogy ha mit kell 
cselekedni is kételenségböl — ez volna az igazság. De látom, hogy 
nagyságod az én urammal mindenképpen csak garázdálkodni akar. 
Ezt az nap soha ki nem üthettem fejébÖl, hanem ezeket ö azután az 
Iractatus után beszél lvén, Méhemet basa uram valóba asserálta, 
hogy úgy kell lenni. Az másik e contra—valahonnan oztán jött infor-
matioja—de azután más nap ment oztán r á , hogy ügy kell lenni. U-
gyanezen nap azért mondám ezekután: Látom immár mind az nagy
ságtok szívét s elméjét hol j á r , magamtól csak azt kivánom, ha va
lahogy módja lenne abban az én uramnak — kit én soha az én uram 
nevével nem mondok — hogy JenÖt karddal kellene megvenni, az 
hatalmas császár ad-é elégedendő segitséget az én uram mellé? Mé
hemet basa uram monda: igenis adni kell. Szkender basa uram mon
da: soha nem adnak. Mondám arra: miért nem kell adni? Monda 
arra : azé r t , hogyha az hatalmas császártól megvehettetek, most 
is megtudjátok egynéhány roszsz latortól. Mondék e r r e : Innen is 
kitetszik, hogy nagyságod az én uramnak csak veszedelmére igye
kezik, maga bizony az én uram azt nagyságodtól meg nem érdem-
lené ; nagyságodnak az én uram soha annyit nem vétet t , hogy olyan 
keményen igyekezzék nagyságod vólle bánni. Jól látom é n , hogy 
mind csak ez ennek az oka, hogy nagyságtok kivezesse az én ura- . 
mat fejedelemségéből s mást valakit hozhassan erdélyi fejedelemség
re^ de az én uram arról is ilyen igazságátadja: ihon maga kezével 
Írott levele , hogy ha azért igyekeznek másnak adni az erdélyi feje
delemséget , hogy Jenőt megadja, miért nem adhatná meg az én u-
ram ügy, mint más, csak ne legyen másunnan hántása? De ihon azt 
mondja: hogynem gyalázatjára légyen Erdélyből való kibontakozá
s a , adjon az hatalmas császár tisztességes ulufét az portán, mind 
feleségestől hé j ő , megvárja végé tannak , de bizony soha erdélyi 
erővel az is meg nem vesz i , meg nem adja. Ezt igen nevetek—ök 
sem urgeálák. Éhez mondám: Ezt ón magamtól mondom, ihon az 
hatalmas császár portáján v á g y ó k é n , ha olyan nagy reménysége 
vagyon nagyságodnak benne, hogy az én uram kivül más fejedelem 
megveszi karddal Jenőt s megadja az hatalmas császárnak, én erre 
kötóm magamat, hogy nagyságod mint Lupult, az Jenő kapuja elötl 
veressen karóba, kit éltembe kerültem. Soha bizony erdélyi erővel 
azt meg nem adja, akárki mint hízelkedjék. De különben kellene 
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nagyságodnak olyan régi jóakaró barátjával, atyafiával cselekedni 
mint az én uram. Monda ismét; most is ugyan azt mondom, hogy 
nem kell hadat adni, mert valamikor akar az urad, had nélkül is meg
adhatja Jenőt; elég pénze vagyon , ne kimélje csak pénzét , ö mind 
véghezvihetí azzal könnyen—csak hadát sem ülteti fel, tudom én 
jól. Hogy penig azt veted, hogy más fejedelmet akarunk helyébe ül
tetni: ha akarnánk, mindjárt meglehelne. Ihon levele másnak, meg
hiszed abból. Még is látod : mi sót lienyeret ettünk együtt az urad
dal, az Isten nekem adja azt az gonoszt, kit neki kívánok, csak 
hatalmas császár igazságát adja meg. Emlékezzék meg véllünkvaló 
sok beszédéről. Ihon ezzel megbizonyítjuk Méhemet hasával, hogy 
neked mindjárt pecsétes adós-levelet adunk hannincz ezer tallérról, 
hogy azt adunk költségbe nek i , ha had nélkül kezében adja az hatal
mas császárnak az várat és elveszi roUunk az nagy szidalmat; ne
künk „Gyaur gidi"nevünk—azt mondják, hogy mi vettük fel az urad
tól Jenőnek az órát. Immár egynéhányszor csaknem elment az fe
jünk miatta — de elég addig, soha bizony tovább nem várják. Ha 
mi igaz atyafiak nem lettünk volna — ím megmutatjuk az levelet, 
mi neki az magunkéból ígérünk 30 ezer tallért, minéiiünk penig Is
tenünkre s lelkünkre! most más ember háromszorvaló harmincz ezer 
tallért Ígért, Jenőt is megigérle és még több várat is annál — ilyen 
baráti vagyunk mi az te uradnak. Az mit egyszer szánlíkal megmon
dottunk, azt akarunk neki bételjesileni. De az Isten ügy segítsen, 
hogy soha Kozon gyűrűt érette nem várják ^ de ha az urad ugyan 
azt akarja, hogy segitséget adjon az hatalmas császár az urad mel
lé, elmegyek én Örömest gzázezered magammal Erdélyen által. 
Mondám arra : ott bizony nagyságod nem kel l , sem segítséged—ha 
lehet bizony ott sem jársz többször Erdélyben. Azt is megemlítik az 
erdélyiek, mikor elmentél volt ; nékem is az mint elégettetted az há
zamat, most is úgy vagyon az helye. Monda arra: hogy ihon egy fi
am vagyon, Szebenbe küldöm zálogba, hogy az én hadam csak egy 
bárányt is el nem vészen pénz nélkül Erdélyben, ügy viszem által 
Erdélyen. Mondára arra : hogy vagy küldi nagyságod vagy nem , de 
bizony ott nem viszed; tudjuk segitségteket mi ízü. Mikor azelőtt is 
bementek, azt mondta Naszup basa óletére-lelkére, hogy oly mód
dal bocsátotta azt az hadat Erdélyre, hogy egy bárány kárt sem 
tesznek. Nem töttek bezzeg egy bárány ká r t , hanem kihozatok 2 5 
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ezer vabot az országból szolgúlatolokba , ki miatt most is puszta né
mely falu — sok apa anya siratja. Azért nagyságod hada ott nem 
kell. Monda arra; bre gyaur gidi, mit mondaszsz! Az mit mondok, iga
zat mondok. Monda : micsoda hadat mondaszsz hát te ? Mondék: nem 
kérek ón hadat, mert az én uram azt nekem nem irta, hanem csak 
magamlöl beszéllek, hogy ha az dolognak arra kellene menni, azt 
azt bnsa resohitiojára hagyják. Végre extraordinarie mondék: hogy 
mit gondol nagyságtok az hajdúság felöli ? (De ezt az particulát csak 
Görcsi urammal Iractáltam.) ^'agyobb gondja volna az hatalmas csá
szárnak az hajdúságra, hogynem Jenöre?Mert most is az Jenő megvéte
lében nagyobb ellenség! az uramnak, ha arra jut; mert azok oly közel 
vágynak, hogy négy-öt nap alatt rágyül 25 ezer ember annak se
gítségére, INemhogy az az én uram hadának, de még alkalmas beg-
ler-béknek is gondot ád az , meglátja nagyságod. Kzt az particulát 
ugyan sokáig Iractálók Görcsi urammal, de rövid szóval csak azzal 
concludálá Görcsi uram, hogy ök semmit nem tractálnak az hajdú
ság felöli, mert övék azok valamikor akarják; de ba ügy nem akar
ják , vagyon szablyája az hatalmas császárnak ö ellenek is. Mikor mi 
ezeket ennél is mind bővebb szóval agitáltuk volna , menék arra, 
hogy kérem nagyságlokat, hogy legyetek azon, lm most én egy 
kérést kérek az basától , akár csak ezt engedje meg ö nagysága: 
azt , hogy ne kellessék errÖl most az én uramnak választ irnom, ha
nem csak ezt engedje meg ö nagysága, hogy az én uram szokott 
idejére küldje bé ez nyáron az szokott adót, ajándékot és azzal e-
gyütt fökövetét, ki ezekről végezzen mindenképpen s álljon abban 
meg az dolog. Mondának arra: minékünk nem kell pénz , nem kell 
az hatalmas császárnak a ti pénzetek, azt az hatalmas császár meg
mondotta s megtartja; de ha adót kellene rajtatok kérni , hol ördög
be adhatjátok meg 2Ö esztendőtől fogva való adótokat és mennyi 
summát adott az felett az hatalmas császár? Ezt Görcsi Méhemet 
basa uram urgeálá inkább: Igen , hogy nem emlékeztek meg rolta, 
mikor az nímet nyomorgata, ki segített meg azoktól? Mikor kelleti, 
mindjárt hadat adott az hatalmas császár , mikor kellett pénzt adott; 
elhigyjétek ti az t , hogyha az hatalmas császár akart volna, nem 
inkább megnyomorgatott volna-é az nímetnél? Do nem akart, ha
nem inkább szánt , ezért, h o g y a m a n e v e z e t e s s z u l t á n Sza-
l i m á n b a g y t a t e s t a m o n t o m á b a n : „ h o g y E r d é l y ő plán-
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Iá ja , é s h o g y ő r i z z é k s k e d v e z z e n e k n é k i . " Ez az oka 
csak, miért az hatalmas császárok kedveznek néktek. Ti még- sem ve 
szitek eszetekbe magatokat. lm látod hogy vén ember vagyok, az 
Ür Isten üdvességemet ügy adja, valami jót s megmaradást kívá
nok annak az országnak s az ui'adnak az én fiamnak. lm én is írok 
neki , de én az hatalmas Istenért kérlek, hogy nyissatok fel az sze
meteket, váljatok meg attól az vekegéstöl: az hatalmas császár vá
rát adja meg az urad s az ország, mert bizony soha tovább semmi
vég nem tartóztathatjuk; nyugodjatok ti i s , ne féljetek se mos t , 
se ezután ez némettől, mert nem bánt , csak tartsátok igazán az ha
talmas császár hűségéhez magatokat. Mi mondjuk az t , hogy ha az
előtt is timagatokal nem kötöttétek volna az némethez, akkor sem 
bántolt volna tüteket senki; de oda kötöttétek magatokat, azt is far
ba rúgtátok. Itt sem lön oztán olyan jó módotok az hitelbe—ügy néz
zétek—legyetek igazságban, tartsátok meg az hatalmas császár hű
ségét, nám az hatalmas császár 20 esztendeig való frigyet szerzett 
az némettel. Ti is megnyughattok ez alat t , csak az egy roszsz vá
ron ne kapjatok, mert bizony soha az tiétek nem leszen , s az or-
szágtokat vesztitek el miatta egy nap csak véletlenül. Ezeket nagy 
sok bő beszéddel tractálá Görcsi Méhemet basa uram. 

Ezelőtt való tractatusokban hozá elö Szkender basa uram azt 
is; Nincs oly titkotok, az mit nem tudunk ; azt is jól tudjuk mi, hogy 
az urad vélletek együtt az török ellen németnek esküdt, de ám ör
dög vigyen el s esküdjetek bátor — mit gondolunk mi azzal? Nem 
rajlatok áll az egész frigynek s békességnek felbomlása vagy meg
tartása, hanem német császáron áll—-az ti dolgotok csak semmi. Mi
kor felbomol az némettel az frigy, meglátjuk akkor mit csináltok? 
De én most mondom, hogy oly barátja Mátyás császár az hatalmas 
császárnak — ón jól tudom — b o g y n e m h o g y J e n ő é r t v e s z 
n é n e k ö s z s z e , d e h a V á c z o t e l r o n t a n á i s , n e m v e s z n ó -
n e k ö s z s z e . Hát mit bolondoskodlok? Mit vonszatok az fejetekre 
tüzet? Mégis nem tanultatok-é? Rútul áll az házaitok, de bizony 
megigyenesitjüfc még ez nyáron, ha idején eleit nem veszitek. Az 
hol ti azt forgatjátok, hogy Homonnaí németes: ti is olyanok vagy
tok; de ha Homonnai lenne erdélyi fejedelem — ötét is ugyan jól 
tudjuk mi hogy német — de ö is ugyancsak azt cselekedné, hogy ax 
német császárral való frigyek az meddig tar t , addig tartaná bátor 

*8 



t i 6 

meg az békességet, azután gondja lenne az hatalmas csáazárnalc rá; 
ti is csalt egy cséppel sem vagytok különbek annál—azzal majd meg 
kezd haladni, h o g y n e m c s a k J e n ő t , de m é g t ö b b e t is i g i r s 
á d i s , de mi teljes éltünkig akartuk megtartani az uraddal való atya-
fiságunkat, ba eszébe veszi magái. Errevaló választ csak azt lőt
tem , az mit oda fel is megirtam. Ezféle számtalan fántom-fántot 
kegyelmes uram elegei Írhatnék , de mi haszna nagyságodnak azzal 
fülét terhelnem? 

Mindezekután derék válaszra mentem az vezérhez ö nagysá
gához 2 dic febr. Ott voll az cancellarius i s , az maga tihája s az két 
basa , Gralzianus uram is. Az mikor eleibe mentem volna, monda 
az basa: nó mit végezetek? Én mondám: én nagyságos uram sem
mit nem végeztem, mert arra hatalmam nincsen. Miben áll bát az 
dolog, hadd értsem? Mondám arra: az én uram maga mentségének 
jobb részét nagyságod maga fülével is jól hallotta. Az mint azért 
nagyságod ihon Szkender basa s Mebemet basa uraméh ö nagysá
gokra hagyta volna nagyságod az löhb dolgoknak tractatussál, nem 
ism^őrem hogy hátramaradott volna semmi az én uram dolgában, az 
kit ö nagyságokkal bőségesen meg nem tractállunk volna, sőt e-
zeknél Görcsi Méhemet basa urammal böségesbben megtractáituk. Az 
mint én az nagyságtok akaratját és elméjét látom, nagyságtoU eb
ben mind egy értelmen s akaraton vagyon, ki felöli én immár nagy
ságod fejét többé nem fájlalom^ hanem mégis egynéhány szóm va
gyon, melyet — nagyságodat kérem — nagyságod csendesen hall
gasson meg. Monda arra: örömest meghallgatom. Mondék arra; 
**ögy ügy vagyon , hogy nagyságúd hagyta vala az én uramnak ma
ga mentségének tractatussál Szkender basa és Méhemet basa ura-
mékra—s ihon szembe vágynak ö nagyságok—de az 6n uram nem ö 
nagyságokkal hagyta hogy az dolog felöli beszéllgessek, hanem 
nagyságoddaL líoha ö nagyságok is az hatahnas császárnak tudom 
hogy igaz hívei s kedves szolgái, de nagyságod az hatalmas csá
szárnak fővezére; én azt akarom, hogy minthogy immár ennyi 
rövid summába szedtük ennyi beszéd után az dolgot, erről való vá
laszt nagyságod tulajdon szájából halljak. Mit mond nagyságod az 
hatalmas császár akaratjából? Ne mondja senki, hogy Szkender s 
Méhemet basa uramék lőttek nekem választ. Azért mind ennyi szök 
után négy vagy öt kérdésem vagyon^. Azt kiyánom,^ hogy maga sza-
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vaival tegyen derekas á végső választ nekem arra , kit lígy tudjak 
megírni az én uramnak. Monda arra; igen akarom az mit beszélsz 
s örömest azt miveleni. 

Mondék eztán. Első kérdésem az nagyságodtól: az mint az én 
uramnak mentségét nagyságod is látta az német császár fenyegető 
leveléből, az mit ő nagyságok mondanak, nagyságod is azt 
mondja-é egyátalában, hogy az hatalmas császár azon az leve
lén semmit nem ád és semmit nem gondol? Erre aat monda: én is 
azt mondom magam nyelvemmel; mert az levél practica, azzal ne 
künk jó módunk vagyon, hogy az frigy fel nem bomol. Másikat azt 
kérdem: hogy ha az frigy felbomol, az miatt az én uramnak lé-
szen-é háborúsága? Az hatalmas császár nem veti okul az én ura
mét az háborúságnak és német ellen elegendő segítséget ád-é az u-
ramnak? Erre azt monda: az uradat az háborúságnak okának nem 
tartjuk, csak az hatalmas császár igazságát adja meg s legyen hü 
az maga kötefessége szerént az hatalmas császárnak. Az ki ugyan 
nem lészen azér t , de ha az frigyet felbontja az német, igen akarjuk: 
akkor nem hogy segítséget nem adna az hatalmas császár, de any-
nyit ád, hogy nagyobb fejedelemségre vigye. Harmadik kérdésem— 
azt én nagy sok bő szóval megmutattam—hogy ha kardra kel az Jenő 
megvétele, ki soha a nélkül meg nem lészen, az hatalmas csá
szár ád-é arra elégséges segítséget az én uram mellé? Arra ö azt 
monda: ihon vagyon Méhemet basa, ölet az hatalmas császár tö-
mösvári begter-békségre küldi, melléje elégedendő hadat ád , az 
budai basának parancsol, az uradnak semmi fogyatkozása nem lé
szen, ha az nem elég, több is lészen. Negyedik kérdésem és ugyan 
kiváltképpenvaló könyörgésem e z : Olt az nagyságod szemei kivül 
is ezen ugyan könyörgötlem, most is nagyságodnak könyörgök, i-
lyen rettenetes nagy dolgokat nagyságod ne szorítson az én fejemre, 
holott én ezekben sem végezni, sem ígérni nem tudok— egy kapiti-
ha l é v é n — h a n e m csak adtam elő nagyságodnak az én uram dol
gát, és talám ugyan ártalmas dolgokat is hozzája ragasztottam. Még
is cselekedje ezt nagyságod — ihon erre magamtól felelek — az én 
uram küldje hé ez nyáron szokott ideiben adót, ajándékot, azzal 
küldjön fökövelet, azt várja el nagyságod—én az én uramnak bő
ségesen megirom; addig mindent értvén az én uram, bocsássa oly 
tanúsággal azt az fökövetet, hogy végezzen minden végső dologról 
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nagyságoddal. Arra monda: az bizony nem lessaen! Nám megmon
dottam az elment követnek i s , hogy az lu-ad pénze nem kell az ha
talmas császárnak, valameddig az vár meg nem lészen. Mind jól ért
jük azt, hogy mégis más esztendőre akarnátok halogatni dolgotokat; 
de csak hiába, ha az urad adét kiild is ha nem küld i s , csak egy; 
nem szűkült az hatalmas császár az ö pénze nélkül. Ha az uradnak 
szüksége lészen, inkább ád az hatalmas császár , csak legyen 
meg az vár. 

Mondám mindezekután: mégis azt kérdem nagyságodtül, hogy 
mindezekről az mely válaszokat teszen, akar-é nagyságod levelet 
Írni az én uramnak s igy megirja-é nagyságod? Monda: igenis meg
írom mindenképpen. Kit is valóban igazán megird, ha az életedet s 
üdvösségedet szereted. Kire ugyan ott erÖssen megeskele, hogy 
igazán megírok mindent nagyságodnak. írd meg: tovább practicá-
val ne tartsanak, aíFéle régi levelet ne mnlogassan, mert azt soha 
ne gondolják, hogy Kozon gyűrűt várjak, azér t , mert az bizony 
soha nem lészen; elég eddig practicába s várasba 20 esztendőtől 
fogva: ha adja adja, ha nem adja, meglátják mind országostól, hogy 
más gondot viselünk reájok. Talám azt tudják, hogy nem tudank 
mi praclicát? Meglátjátok, ha nem tudunk. Mindezekután szollilá 
Gratzianus uramat Szkender basa, ada egy pátens levelet Gratzianus 
uram Szkender basa kezébe; Szkender basa kiterí tvén, explicáíá 
az vezérnek az levelet. Az vezér kezében vévén mutatá nekem: Iá-
tod-é — monda—> micsoda l e v e l e z , nézd jól meg. Megtekintem, 
rát forma Írással ez vala az s u b s c r i p t i o j a: C o m e s G e o r g i -
u s D r u g e t d e H o m o n n a mpr. Az levél egyébképpen szép for
mával írva és pecsételve; kérem, hogy hadd olvassam el, adjon ál
tal. Monda az basa : megérd ezze l , ez is sok töllünk, hogy eddig 
mulattuk. E b b e n a z l c v é l b e n n e m c s a k J e n ő t i r j á k o z h a -
t a l m a s c s á s z á r n a k , h a n e m t ö b b e t is. Ilion te magad látod. 
Gáspár bék most hozta ezt Németországból. Ihon ezzel is megbizo
nyítjuk, hogy az uraduak baráti vagyunk, csak tartsa meg az ha
talmas császárhoz való hűséget; de ha mégis nem tartja meg és nem 
akarja megadni Jenőt , úgy is másképpen kell hozzája fognunk. Ezt 
az levelet kegyelmes m-am még azelőtt meghallottam va la , hogy 
most hozott Grat/ianns uram i'ij reversalist Ilomonnai uramtól, ki
ben nagyságod semmit ne kételkedjék, mert bizonyos dolog, liogy 

ilj a reversalis. Ezek , kegyelmes uram , eddig mind' igy forgottak. 
Az miképpen feljül i s , azon kötelességemre irom nagyságodnak, 
hogy valami gravamenért ebbe nem addáltam, hanem iisdem forma-
libus verbis igyekeztem megírni. Immár az az nagyságod bülcs íté
leti, mint procedál nagyságod ebben: ha nagyságod mit cselekszik, 
lalám jó volna nagyságod ne késnék erről való resolutíoval. Én szi
vem szerént akarnám, ha mindezekhezképest valami más hasznosb 
ratioval nagyságod nállamnál mind becsülelesb s mind értelmesb 
szolgáját béküldené, ha valami tracta volna bálra; de az mint én e-
zeknek anímussokat csak vullusokat is látom, ezek régen meghara
gudtak. Ne adta volna az Isten soha, hogy az jó Kamuti uram kö
vetségbe portára jöhetett volna! Az mi megvagyon megvagyon, 
csak nagyságod igyekezzék praeveniální in tempore. Én attól félek, 
hogy bátor ez világon annál igazb ratio nem volna i s , ha mégis 
nagyságod ratiocinálni kezd ezek előtt, annál is inkább haragra, 
contemptusra megyén az dolog. És csak ne forduljanak az reversa-
lishoz. Mert vagy szépen, vagy alkalmatlanul irom kegyelmes uram, 
de bizony ugyan agyarkodásokat és fogcsikorgatásokat is láttam 
én itt az embereknek. Azon kötelességem alat t i rom, hogy engem 
iltajándékkal is kínáltak, de én arra azt mondottam: egyéb ajándék 
nem kell nekem, csak az én uramnak Ő nagyságának s fejedelem
ségének s országának megmaradására szolgálhassak; adott az Úr 
Isten nekem életet s ajándékot Erdélybe, megérem én azzal , senki 
ajándékáért nem jöttem az portára, hanem uramnak s hazámnak iga
zánvaló szolgalatjáért. !- ••'̂ ^-^ • - ij M ::•-••!,<-• n 

Mindezekhezképest kegyelmes uram, én tudom hogy arra mél
tó nem vagyok —- neque in minutissimis quidem rebus — hogy va
lamit tudnék persvadeálni; de hogy az mit ilt látok s tudok s értek, 
valami kicsiny censurámat kelletik írnom, nagyságod kegyelmesen 
megbocsássa. Én is az nagyságod erdélyi alázatos szegény hívei 
közzül való vagyok, kevés zállogocgkám az nagyságod bódog feje
delemsége alatt vagyon, az megmaradási szinte ügy szeretem én 
is, mint az kinek sok kővára vagyon; alkalmason is tudom az erdé
lyi uraimnak anímussokat: kíhezképest egynéhány szóval kell irnom 
nagyságodnak. Magamtól ezt így gondolom meg, hogy nagyságod
nak ebben három igen nagy dííficuHása vagyon. Első: ettől az por
tától való fenyegető félelem; másik: az keresztyén császártól valő 
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félelem s az odavaló obligatioja; harmadik, az ki ezeknél is nagyobb 
— aK nagysí'igod cofíscientiája. S igen nagy gententia i s , hogy: me-
l i u s e s t o b o d i r e D e o , qnnm h o m i n i b u s . De talám ez az genten
tia nem Jenő megadí^sára néz. Az mi az első difficuUAst nézi : arról 
kevés discm-sus lehet , mórt azt nagyságod sokaknál jobban tudja s 
személyével is látta—vagyon módja benne, azmit elkezd hogy vég
hez is vigye. Közelvaló példa, tavaly mennyi rettcinetes had Per-
siára volt — kit s'/örnyitnek ő magok — mégis elég vala itUon is; 
de az mennyi jutott vala az szegény megvakult lengyelekre benne, 
azt nagyságod jobban t u d j a — n o h a kegyelmes uram, én is eleget 
látok i t tbennek. Bizony bizony kegyelmes uram, ngyan nem tudom 
mint örülnek ezek rajta, hogyha Európába hadat hallhatnak! Az mi 
az keresztyén rejedelmcktöl nagyságodnak félelmét nézi : bizony az 
is n a g y , m e r t t u d j uk an n a k i s k ez e s o v á t , h o g y a z h a l á l -
n á l i s k e s e r v e s b v o l t r a j t u n k v a l ó g r a s s á Iá sa . Most is 
félhetünk attól. De kegyelmes uram , micsoda diílerenlia vagyon az 
keresztyén fejedelmek között s ezek között, minden jó itéletü ember 
meggondolhatja ; hiszem azért keresztyén fejedelem, hogy vagyon 
conscicntiája és studio nem igyekszik egy szegény erőtlen országot 
is rabságba ej teni , hanem inkább subleválja. Szinte ilyen a nagysá
god dolga szegény Erdélyországgal. M i c s o d a i n p i u s e m b e r 
m o n d a n á a z t , h o g y n a g y s á g o d s t u d i o v e i a l i q u a co -
l o r i s v e i f a v o r i s c a u s a k e d v e s k e d n ék a z t ö r ö k n e k vár-
e l a d á s s a l , k i v á l t k é p p e n ha k e r e s z t y é n s é g r e inc i tá l -
n á n a g y S á g o d a z t ö r ö k ö k e t ? I g a z s j á m b o r a z t n e m mond
h a t j a , s e m a z e l ö t t v a l ó a c t á i n a g y s á g o d n a k a z t nem 
m o n d h a t j á k ; d e h a n a g y s á g o d p r a e d e c e s s o r i e l v é 
i e t t é k v o l t a c t i o i k a l , h o g y a z k e r e s z t y é n s é g b i z t a 
t á s á h o z k é p e s t r e b e l l á l t a k v o l t a z t ö r ö k e l l e n s nem 
l e t t s e m m i e f f e c t u s s a , a n n a k p o e n á j a az n a g y s á g o d 
ide j é r e j u t o t t , é s n a g y s á g o d a z é r t a z r é g i e r r ő r é r t va
l ó v i n d i c t á t a k a r n á v é l l e e l t á v o z t a t n i - — i g a z é s I s l o n 
s z e r é n t I i i b ü n t e t h e t i n a g y s á g o d a t é r e t t e ? S e n k i n e m . * ) 
Más az lehet, hogy igyekezzék az ember valamiben, de bizony 
nem látom, hogy amaz sententiát elkerülhessék, hogy defen-
dam te si potero. így azéi't micsoda conscientiával induUat-

•"0 E soroli, valamint átaliiban az osztva szedetlek, az eredeti kézhatban alól 
meg voltak vonva. 
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hatnék az keresztyénség a r ra , hogy nagyságodat azérl megbün
tethetné? De ha ezek mind pro nihilo reputáltathatnának i s , hanem 
ugyan extrema uUiora igyekeznénk i s , és az ugyan nagyságodon s 
országán esnék is: melyik ullio nagyobb, az keresztyéneké, vagy 
az portáé? Lássa az Isten. Itt is igaz sententia az szent Dávid mon
dása: hogy jobb Isten kezébe esn i , hogynem mint ellenség kezé
be. Itt is mivel különbőz egyik az másiknál? Christiani principes er-
ga christianos sünt misericordes. De ha ugyan az misericordiát nem 
követnék is , tandem mit csinálnak az harczon? Levágnak-é? Akkor 
abban egyéb nem lehet, ha victorok lesznek. Lelkünket, testünket 
é lnem veszik—hát mit? Elveszik-é köntösünket, lovunkat, tehe
nünket, barmunkat? Megiszszák-é borunkat? Megeszik-ó búzán
kat , abrakunkat? Ez azn l t i o ! Tovább ennél nem mehetnek. De in 
contrarium — kitől az szent Isten oltalmazzon — ha ezeké lészen 
azv ind ic ta , hamarébb victorok is lesznek, praecipue in ista causa 
contrapersonamExcellentiae Vestrae etmiserrimam Provinciám*)— 
•—inmisericordes. Ezek is elveszik könlösünltet, borunkat, mar
hánkat , megeszik-iszszák borunkat, abrakunkat — e z z e l supe-
rálják, hogy r e g n a n o s t r a s o l o a e qu a b u n t . Ez is mind 
tűrhető volna , de az mi legkeservesh: az szÖrnyü és iszonyú rab
ság , kiben lelkét, testét veszi el, törökké teszi. Itt oztán lelkünket, 
testünket teszi övéivé, nemcsak marhánkat. Ennyi differentiát látok 
ititer ultionem clirislianorum Principum et ottomanorum. Könnyű né
mely barátomnak otthon beszélleni, mert ha feleségét elhozzák, mind
járt mást vészen, semmi gondja nincsen; alig hiszi vol t , hogy 
megváljék lölle s üj kiist találjon. Ha gyermekét atyafiát elrabolják, 
egy kevéssé tart annak keserűsége. De ha az barátom , bárcsak az 
szemével nézné is itt az raboknak keserves kinjait, meggondolná 
mely igen studio kellene elkerülni az rabságot. Ebbe kegyelmes u-
ram, mindjárt incidál az conscientiának egyik nagyobb articulussa, 
az , hogy az ki miatt annyi keresztyén lélek törökké leszen , ki ád 
számot Isten előtt rolla? Az több részit az conscientiának kegyelmes 
iu*am, csak én is tudom nagyságod kegyelmessége után miben álljon, 
mint resolválták magokat mind Molardus s mind az szegény Forgács 
cardinál uram arról! Bizony kegyelmes uram, az volna keresztyén 

*) Egy szó érielme kívehetlen. . * j .At7-?|VJÜ , 1. l . í t i l i l l H l V ' « i 
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embertől az dicséretes dolog, illaese et intacte ügy oUalmazná meg 
az conscientiát is. De nagyságod kegyelmesen megbocsássa: qui 
non est ex omni parte sui jur is , quid est faciendum? consulat meli-
ora. Hova lehet ennél nagyobb példa, mint Krisztus Urunk példája: 
qui erat regnaturus eliam corporaliter in universo mundo, non solum 
ut mundum contempsit, irao propter bumanam salutem corpus ipsi-
usmet contemnendo execrationi dedidit. Hova lehet nagyobb pél
da ezeknél? De én kegyelmes uram pap nem vagyok, én felettébb 
discurálni erről nem akarok, lássák azt pap uraim. Ezt látom hogy ki 
jöbe lö l l e , ha nagyságod kedveket nem keresi: si non cas t e , caute 
törököt sokat csinálhatnak Erdélyben. Nagyságod az Istenért ke
gyelmesen megbocsássa, hogy én így Uiereszkedlem: bizonyába 
hiszem, azért bocsátott nagyságod engem méltatlan voltomra ide az 
kapura, hogy ezféléböl szolgáljak nagyságodnak. Az Isten is tudom 
az fejemre fordilja, ha nagyságodnak, fejedelmemnek s hazámnak 
igazán nem szolgálok. Csak amaz roszsz Ibrahim csauz is , kit itt lá
tok hogy elvetett ember, körül vött vala—de akkor ugyan sok törö
kök*) az basa palotájában — ocsmány dolog mit beszéllett; dicsérte 
igen, mely igen fő mtídon viselte Kamuti uram az követséget, nagy 
eross persvasiokkal akarta nékem persvadeáíni , hogy én az iltvaló 
roszsz állapotot ne Írjak nagyságodnak meg. Mondám neki : miért? 
Monda, hogy ügy jársz mint Kamuti uram, ha igazán megírod , nem 
lészsz kedves, bár az országba se menj. Erre az roszsz embernek 
elég választ töttem •— szavát csak pro nihilo reputáltam. 

Az tractatus közben hoztam elö az Markó vajda uram pronio-
lioját, kiváltképpen hogy még akkor in dubio va la , ha Gratzianus 
nram ieszen-é vagy Alexander az vajda. Bizony csak egy kicsiden 
múlék, hogy Alexander nem kapa el az molduvai vajdaságot; most 
is azt mondják, hogy az vezér megmondta hogy meglészen, csak 
várakozzék; de most is azt mondom — ezt mondta az vezér nekem 
— hogy az uradért , lássam csak az uradnak magaviselését, az 
uradért mindent cselekszem, ha az hatalmas császárnak kedvét ke
resi. Ha nagyságod az ö kívánságára rámegyen, bátorsággal mon
dom, hogy az is meglészen. 

Az mi az Homonoai reversalissát nézi : magam reája mentem 

^ Taliíii kimaradt oz; olöll vagy Tollak. >.>'^C^^íAiftíi,:,l..-
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vala az német követre érette; ott volt Markd vajda uram, az mint 
tractáltunk felölle, valóban utánna voltunk: si ficti ne fuerint, an ve -
tusti illí ? Magát Markó vajda uramat is az indulatjának tövére bo
csátottam vala , de ezt kaphattuk vala folölle, hogy még az az le
vél, az kit Ali basának küldött v o l t — contrarielása ennek e z , 
hogy hova lőtt az az levél azóltától fogva, vagyon kérdés 
benne. — Másik a z : mikor ez levél felöli igen nagy titkon hallot
tam vala, még akkor se fővezér, se más ezeket az nagyságod dol
gait és maga mentségéről való argumentumokat nem értette vala, 
hanem igen simpliciter reméllették a z t , hogy én csak megígérem 
Jenőt az nagyságod nevében. Immár ezek az dolgok mint concur-
rálhatnak, az a nagyságod bölcs Ítéleti; de elég, hogy ezek most 
is igen kaptak azon az reversalison. 

11 die february adá kezembe ö nagysága az vezér az nagysá
god levelit. Hogy penig két fasciculusban láttatik az ö nagysága le
velei lenni — értse meg nagyságod — tudom az levelekből is eszé
be veszi nagyságod ; de az mi nekem iS in commissis vagyon, aka
rom nagyságodat ezfelöll is ludósiltaní. Az vezér ö nagysága két 
rendbeli levelét azért küldi — énnekem így monda •— egyik le
velet az urad csak maga előtt olvastassa e l , meg se fordíttassa, azt 
csak maga tudja; az másikat jobb ba mindeneknek mutatja. Mi do
loglegyen ez s mi légyen az levélben, én azt kegyelmes uram, 
nem tudom. Az Ür Isten jó szerencsét adván, mindenek nagyságod 
szemei előtt lesznek s megtudja nagyságod. Ennél többet akkor 
az basa énnekem nem szollott. 

De rebus privatis et particularibus, nem látom—mind magam s 
mind egyéb állapot felöli—kegyelmes tiram, igen szükségesnek lenni 
Írásomat. Ház-épület micsoda, az az nagyságod kegyelmes ítéleti. 
Én immár eltöltöltem esztendőmet, varom csak az nagyságod ke
gyelmességét, hogy nagyságod innét az nyomorúságnak helyéről 
kiváltson és szabadítson; hiszem ha va valamint gyalog mehetek 
innét ki is , az én dolgom. Ház-micsoda ha kinek az nyakába sza
kad, oltalmazza magát; én csak magam sajátomraalis , nem más 
segítségéből, ha lehet megoltalmazom magamat, építtettem is ke-
Veset-amit rajta. 

Kiváltképpen kell írnom az nagyságod elmúlhatatlan nagy szük
ségéről, úgymint az csauzok állapotjáról. Szölfikár mint ilyen nagy 
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derék actáimba — kit ímiűár nagyságod jól lát — egynéhány árkiis 
papirosra, vagy húszra valóból szolgált szorgalmatosan; jóllehet 
railior az derék tractalnsok voltak, bizony úgy megunta, hogy el 
akart futni; megragadtam az köntössel , kit nevettek az basák is, 
mindazáltal eddig híven s igazán szolgált nagyságodnak—valóba iS 
várja annak remuneratiojál. Az akaratja, hogy Mehmet basa uram
mal kimenjen most haza látogatni, de ne késsék, hanem ismét be
jöjjön. Az az nagyságod hölcs arbitriiima , mit cselekedik vélle. Az 
mely lij csauz Rezmány aga felöli irtam vala nagyságodnak, immár 
azt az tisztibe béállattam : emberséges ember, megnyugh a lik nagy
ságod s az ország is szolgalatjával. Örömest is szolgái. Ezt az actát 
azért még én vélle semmiben nem közlöttem, hanem egyéb dolgok
ban szolgált eddig. Az is ambigál, ha kell-é nagyságodnak szol
galatja vagy nem? kivánná az t , hogy az nagyságod kegyelmes 
resoliitioját látná arról az conventioról, miért szolgálna miért nem. 
Hogy, kegyelmes uram, ezek mindenik nagyságod szükséges dolgai, 
nagyságodnak ezekről igen szükséges provideálni, mert soha itt 
nagyságod csauz nélkül nem lehet. Bizonynyal irom nagyságodnak, 
minthogy az uraim nem mindenik voltak jól Szölfikárral, ha nagysá
godnak ilyen nagy dolgaiban nem találtam volna convinctusnak lenni 
Szölfikárral, nem tagadom, mert csak egy némája lőttem volna nagy
ságodnak itt az portán ; és az követ uramnak itt az portán való actio-
jából mi következett volna, azt nekem nem szükség mondanom, 
mert nagyságod jól látja: ha kérlek-é adót, ha nem kérik-é Jenőt? 
Az új csauz nélkül is soha nagyságod nem lehet. Én akarnám, ha ki 
béjö ha keresne jobbat ennél , de az bizony nem lészen. 

Értem nagyságod jámbor szolgáitól, mely difücultásnak tártja 
nagyságod az kapucsiákra való költséget. Én most is megoltalmaz
tam nagyságodat abbeli költségtől — valamint járhatnak szegény 
tudatlan legények, biztam az Ür Istenre. Most is az mely kapucsiát 
Tóth Mihály uram elvitt vala vél le , megjött, s ugyan búdosom előt
t e ! Micsoda nagy szidalmat-gyalázatot kiált reánk, hogy az mi 
költséget kelten segítségre adtak i s , noki abban egy pénzt sem adott 
ö kegyelme, Signanler arra kérte vala Tóth Mibály uram az kapu
csiát , hogy az ajándék-szekereket hozzák bé. Mint lészen az basg' 
elölt, nem tudom — abrakot-szénát sem adott neki Tergovistyán 
az vajda is. Én erre sem irok, kegyelmes uram, többet; hiszem én 
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is eltöltőm az én üdömet. Nekem három lovas legényem volt : az 
kit legelőször nagyságodhoz küldtem, az bejövén, nem nyughatlam 
meg büségében, kit ugyan Tóth Mihály urammal kibocsátottam ; én 
is ellőttem szolgalatja nélkül, kiről irtam is volt nagyságodnak. Má
sodik renden kiküldött szolgám is, kegyelmes uram, még meg nem 
jőve. Nem tudhatom, hogy ha él-é vagy hova lÖtt? Mint ilyen nagy 
dolgaiban nagyságodnak csak immár ezután meg ne fogyatkoznám, 
ha szolgáim mind odamaradnak és ennyit késnek: mert immár nekem 
arravaló szolgám most több n incs , kit kiküldjek. Nagyságod ke
gyelmesen megbocsássa , hogy ezt is így sollicitálom; hiszem az 
nagyságod dolgaiban szolgálnak nem az enyémben—csak Havasal
földébe elérnének i s , nagyságodnak csak egy levelével érve az 
vajdát, tudom hogy elkísértetné. Finis. 

Kezdetik az levé l , az melyet cancellariusnak irtam, melyet 
ugyan együtt küldtem el az előtte irott urunk levelével Kömöz Ist
vántól 

Én, uram, el búsultam-bődultam az rajtam forgó nyughatatlan
ságban, ki miatt csak felére is nem irhatok kegyelmednek, az meny
nyire keltene írnom. Ez dolognak az hasisát bizony nem én vötlem 
volt fel, hogy ez nagy labor énreám szálljon; de nincs mít ten
nem, az míg magara bírom addig s az meddig vékony prudenliámraal 
felérem, csak addig el kell viselnem ezt az nagy terhet is. Csak 
immár valami kedves hasznos dologban való nehéz szolgálatom volna 
az én kegyelmes uram s hazám előtt, még is könnyebb volna; de 
magam látom, hogy nagy kedvetlen dologban esett most is szolgá
latom az én kegyelmes uram előtt. Mindazáltal én arról nem tehetek, 
valamit az üdö hozott s az fátum, teljes tehetséggel igyekezem az 
ón uramnak, fejedelmemnek fejedelmi méltóságát s az szegény 
megnyomorodott országnak megmaradását oltalmaznom és követnem. 
Nagyobbat nem mondhatok : ha az markomba vihetném az lelkemet 
az én uram eleibe i s , úgy látná meg, hogy ilyen igyekezettel va
gyok. Mi lészen. az exitussa, azt csak az egy Isten tudja. Az mi
nemű rettenetes hoszszu históriával kellett ö nagyságának megír
nom az actáinkat, nem ismerem szükségesnek lenni, hogy kegyel
mednek csak kevés részét is megírjam; holott tudom^ hogy azokat 
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kegyelmed meglátja. Énnekem úgy tolszik, hogy felette szükséges 
is , hogy ö iifigysága communicálja kegyelmetekkel, nem csak ke
gyelmetekkel, hanem még az Státusokkal i s , mert szinte elközelget 
az nyár. Interim itt nem akarnak késedelmet vá rn i , hanem úgy a-
karjúk maturálni, hogy e z t , valamire adja az szent Isten, de vég
hez vigyék ez nyáron. Sokszor jut eszembe az mely álmot Fejér
várról elindultomban láttam, kegyelmednek beszéllém: hogy urunk
kal ö nagyságával ültünk vala egy szekérben, és az kocsisok úgy 
kezdők hordozni az szekeret , hogy szinte eldől vala. Én kiszállván 
az szekeret tartom vala. Végre egy iszonyú árokba kezdenek men
n i , s mondám ö nagyságának, hogy szökjék ki nagyságod, mert 
bizony majd mind nyakatok szakad. Alig szökhetek ki az szekérből, 
az kocsisok nyakra-főre ügy ménének az árokba, hogy mind ma
goknak, mind lovaknak nyákok szakada. Én megragadám az szeke
ret és az szekérnek az vasai kezembe raoradának—mintha vásárhe
lyi vizén volna. Nagy sok ember kczde csudájára jőni, és urunk ö 
nagysága az parton áll vala. Én mind az hatomra rakám az szekér
nek az vasát s mondám urunknak: jöjjön egy házba nagyságod, ne 
csudáljon annyi ember; ez semmi kár nagyságodnak, ha az roszsz 
kocsisok így veszték magokat—ibon náUam az szekérnek az egész 
vasai, ezt könnyen megcsinálhatni. S úgy ménének bé egy házba. 
Akármint magyarázza kegyelmed az álmot, bizony lassan-lassan 
majd meg kezd teljesedni. Elég roszszul kocsiskodolt volt az 6 
nagysága rudas mestere; de mindazonáltal elég remediuma vagyon 
d nagyságának, csak fogadja meg is ö nagysága igaz hü szekér
tartóinak szovát. Azt látom, hogy megépíthetjük az ö nagysága 
szekerét ; de bizony valóban kell az tracta hozzája, és az kegyelmed 
consensussa is úgy accedáljon, hogy most vezetheti *) állapoljára, 
helyére ha kell az régi békességet: alioquin nem tudom micsoda ját 
remélhetünk. Mert azt kegyelmed itt igen observálja — elfelejtet
tem az ö nagysága levelében megírni — ha az ottomán nemzetnek 
szinte most egy két esztendeig oly expeditioi lennének is, az kiért 
Jenőért vindictára nem érkeznék: ugyan aunáíinkább rakodik ö 
nálla az injuria, et quo tardius eo gravius. Csudálom, hogy hol 
3 ki találja az olyan fabulákat, kivel oly igen extenuálják ezek-
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nek viresseket. Mivel s hol vették országokat el? Ez nagy sok üdő-
töl fogva, hol fogytak vesztek volna, az mivel ezeknek viressek ex-
tenuáltatott volna? Uram csak azok beszéllik azt , qui similes quae-
rnnt labra lavanles. Itt is az ki szá'jának mii szerel, olyan hfrl költ— 
ha látja is ember semmi nincs abban. Immár nem első dolgom itt la
kásom; hiszem megláthatja kegyelmed actáimbül, ha raboktól való 
faireket irlam eddig vagy korcsomán s útszán valókat? S ha látná 
kegyelmed, most is megláthatná, ha korcsomán töllóm-é üdömel, 
s rósz emberekkel? Legyen hála az Istennek, akár melyik vezér ka
puján megismernek. De uram bizony-bizony írom én azt kegyel
mednek, hogy az császár ultifö-hadát ezek ugyan megsokallotlák; 
bátorsággal mondják azl, hogy szultán Szulimán idejéig az jancsár-
ság nem volt több 27 ezernél , most 50 ezerét is sokkal meghala
dott. Az szegény tudatlan emberek szörnyitik , hogy annyi-
mennyi ember veszett Persiába! Mitől veszet t , ha senki nem 
bániotta? Az hó lepte volt őket e l , abba veszett valamennyi ben-
nek, azután hol veszett? Ma százezer ember elveszne—az én igaz 
hűtőmre s tisztességemre mondom s irom—hogy csak az adásra ér
keznének az basák és roznámécsiák, egy nap csak Constanliná-
polyba más lenne helyekbe. Nem látta kegyelmed csak az conslan-
tinápolyi divánt i s , de csak arról is tudna kegyelmed ítéletet tenni. 
Kegyelmed is igaz hogy irta nekem, de én annál is jobban tudtam, 
mint jára ezen az ÖszÖn az kevély lengyel had; maga az volt Er
délyben az híre — én jól hallottam — hogy Szkender bása talám 
vagyon négy vagy Ötezer magával. Bizony uram 50 ezer magával 
is volt. Bizony csak alig oltalmazta meg Isten ugyan akkor Erdélyt, 
hogy az havasalföldi nyereséget meg nem vötték: erről többet nem 
irok, penig légyen bála az Istennek. Kegyelmed egy levelében irta 
volt nekem az lengyel hadnak nagy voltát; az mellett , hogy nem 
fognak leszállani, hanem várván az török hadnak leszállását, meg 
fogják háborgatni az 01;ihországokat. Annál nagyobb nyilvábban-
való dolgokat hallottam itt é n , kit az vezérnek én meg is mondot
tam, félvén attól, hogy ha az úgy lenne, juthatna Erdélynek is ab
ban—bizony az én szóm után is volt vigyázás reája. De mi lön? 
Ám megtetszik, kicsoda bíztathatja magát lengyellel szegényekkel? 
Megütötték az tacskót Muszkaországban. Akár mely tractátussok le
gyen i s , de azok egymást nem szeretik; data occasione ártnak is 
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egymásnak, az tatárok korbűcscsa ójjel-nappal csattog Lengyelor-
száti,ban. Megirtóznék kegyelmed, ha látná kegyelmed az lengyel 
raboknak bőségét csak Conslantinápolyban. Hát aK széles lürökM-
rodalombnn? Még is azzal fenyegetik török császárt. Azt is értem 
én jó i , hallottam hogy tractatusba indultak volna az keresztyénség-
bon levő l'ejedehnek ismég: adja az Is ten , de inint lehet eílectussa? 
Felette való ellensége Hispánia Galliának, Angliának, Belgiumnak, 
Velenczének, ezek azonképpen annak. Oh uram ! Vaj ki sokai hal
lok s értek én itt magoktól aíl'éle emberektől, nem valami vulgáris 
fámából. Nem lehet az concordia köztök, ha minden egyéb dolgo
kat complanálnak i s : qui érit superior, mindjárt azt akarja, hogy 
promoveálja az ö religioját. Messiássá akarja magát tenni s meg a-
karja ez világot itélni. Hop haja! így confundálja az Isten az em
bereket. Soha mi nem értjük az keres/.tyénségnek ez olyan concor-
diáját. Vajha azt érthetnök, akkor láthatnék meg eztán az concor-
diának és conscientiának constanliáját; de félek, hogy azt is nem 
mi kezdhetjük el. Ugyan is az volna az igaz oztán, hogy concordia 
parit , discordia perdit. Ezeken mi csak az mi üdönkben is által
mentünk, de hát még az mit históriákba olvastunk, vagy per tradi-
tionem hallottunk! Ezeket talán kegyelmed ugyan nehéz noven vévé 
hogy írom; de kegyelmed ne nehezlelje, fö ratioja Írásomnak ez 
lön: Én magam tudom az kegyelmed conscientiáját,hol jár Jenő fe
löli; azt is tudom, hogy kegyelmed eddig ezt látja pro scopo, hogy 
extrema tentabimus. De én azt mondom, hogy non tentabis, sed 
üli soli servies. Hiszem egy hajóba-bordába vagyok én is kegyel
meddel , abból (?) az mi kegyelmes urunk után; de kegyelmed jól 
megemlékezzék ar ró l , mind Molardus és mind az szegény cardinál 
uramék mit mondottak: s c i l i c e t s i a l i t e r f i e r i n o n p o t e -
r i t , az b é k e s s é g e t a z o k é r t a z k é t v á r é r t fe l nem 
k e l l b o n t a n i s e m ö f e l s é g é n e k s e m E r d é l y n e k . ErrÖl 
kegyelmed jól megemlékezzék. Honnét vette volna hát Homonnai 
uram azt az audaciát — az ki nem csak Jenőt hanem többet is igir 
— ha nem onnét? Erről való mostan Gratzianus uramtól küldött re-
versalissát én magam kezébe adta az vezér ö nagysága, magam 
szememmel láttam. Hát ha ugyan extrema tentamus, bizony nya
kunk szakad aítélébölj oly módját *) ezeknek szándékoknak, ha 
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nem fordítjuk az foliumot. Uram! az Istenre kérem kegyelmedet, 
kegyelmed megbocsásson, ne vegye harag-neven, se pirongatás 
helyén, hanem tudom, hogy kegyelmed discurál ezekről s azért 
irom meg kegyelmednek, hogy kegyelmed is meglássa mit discurál; 
vagy hogy ha immár eddig elhirhedett és minden azzal dicsekedik, 
hogy az mi kegyelmes urunk szabadított meg az szörnyű tyrannis-
musból, amaz mondás szerénl : h o g y e g y e m b e r á l t a l j ö t t 
hé a z h a l á l é s e g y e m b e r á l t a l a z s z a b a d u l á s — ol
talmazzátok az t , hogy ne essünk nagyobb rabságba. Az én kegyel
mes uramnak is sok az írásom, ím kegyelmednek is alkalmason kel
letik írnom; tudom, hogy megítél kegyelmed is felöUe, de bizony 
szép dolog volna, ha országot nem kellene karddal, hanem papirossal 
oltalmaznunk. Ex círcumstantíís olymódon végire mentem én annak, 
hogy ő felsége római császár azért fel sem bontja az frigyet, sem 
az mi kegyelmes urunkat meg nem háborgatja; de ha Jenő meg nem 
lészen jó üdönek idején: ezek csak az hadakat conscríbálják, an
nak meg nem adásáé r t— azt meglátja kegyelmed, kit az Ür Isten 
távoztasson — hogy bizony késő lészen az tractatus. Látom, hogy 
in contemptum venit, az hol azt irtam volt kegyelmednek, hogy meg-
dörditik JenÖt, azvagy inkább ö magát Erdélyt Jenőért. Az Isten 
oltalmazzon töl le , de bizony meglészen, talám akkor lészen, hogy 
non erat sapíentis dícere: non putaram. Sem jámbor, sem igaz szol
gája nem volnék sem az én uramnak, sem az hazámnak, ha én eze
ket így meg nem írnám, ha tractatusokat, intentíojokat, humorokat, 
Vültusokal látom s ismerem jól, hol jár. Azért irom ilyen bőven meg 
kegyelmednek i s , hogy vagy elégedendő haddal aperto marté kell 
resistálni, vagy ez felé kell gondolkodni—idején peníg , hogy más 
ne praeveniáljon; mert bizony félek, hogy oztán tarde lészen csí-
rippetelés. (?) Ezeket uram hogy ilyen szókkal kell írnom,kegyelmed 
mindent in bonumfinem értsen. A c o e d á l e z í s : az Markó vajda uram 
állapotja felöli íg ón eleget szolltam, minthogy úgy vala az dolog 
Gratzianus uram ós Alexander között. (De bizony csak alig hogy A-
lexander nem kapa el az molduvaí vajdaságot) Nagy assecuralíoval 
monda az basa: megígirlem, az uradért meglészen, hadd lássam 
csak mint viseli magát az urad az hatalmas császár akaratjához. Csak 
az is jó haszon volna Ö nagyságának s kegyelmednek is ; mert vagy 
till kelünk az vízen, vagy innét maradunk, de ^oha nem lészen ab^ 
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ban egyéb, hogy Jenőnek meg nem kell lenni, meglátja kegyel
med. Az kinek sok veszedelem után is meg kell lenni, miért nem 
lehet meg szépen? Soha nem kellene több példa éhez, kegyelmed 
jobban tudja, az kik elmultak csak legközelhen is. Én azt hallottam 
ide hé, hogy kegyeimedék országul reá ment volna, hogy megad
ják azokat :'z átkozott várókat — Bálhori Gábor az szegény fejede
lem nem ment reá, de mit használt vélle ? Ebnek adjon az nyere
ségében. De magára nézve azért, nem az mostani állapotra, jól 
elővegye kegyelmed az hét mesterségét, mert ezeknek csak kettő 
vagyon: szép szó és kard. Ezek tudom elegek az kegyelmed sapi-
entiájának. . , „. ,.:, .i.,,,,^^ i,.jit, 

De rebus particularibus mii tudok irni? írnék az alamisna felöli, 
de én immár nem írok. Ennyi ideig egy pén/.t sem külde ö nagysá
ga. Micsoda költségbe voltam, bÖ szóval megírtam. Csak három 
postámat micsoda költséggel bocsátottam ha^a! Ám legyen, hiszen 
az Ür Islen elhozza immár az én esztendőmet is. Kegyelmed azzal 
assecuráU vala, hogy esztendő elött kihozat ö nagysága; de csak 
az esztendőt ne haladja meg, alázatoson megszolgálom Ő nagysá
gának. Valóban igen szívem szerént akarnám, ha immár arról is ö 
nagysága gondolkodott volna, hadd jutna másnak is %̂ rettenetes 
laborba. ;.i .\W ^.\\i-\ 

írtam ö nagyságának is az sidó doctor felöli: az egy roszsz 
hazug semmirekellő ember, az pénzt elcsalá Kamuti uramtól; annak 
bizony szándékában sincs, hogy Erdélybe menjen. Énnekem sem
mi reménységem nincs, hogy apénztismegvehessük rajta. Ha ugyan 
doctorra vagyon ö nagyságának kívánsága, itt vagyon egy hispanus 
doctor, az ki (nem) sidó ; azért,mikor azt bévihetné ö nagysága, ón 
is mondanám azt, hogy doctor. Igen-igen summus philosophus, me-
dicus, csak az deák szavak szájából való folyásán is gyönyörködik 
az ember, oly igen fődeák; az medicinában fődiscursusa experien-
tiája vagyon—kívánkozik Erdélybe menni. Most Gratzianus uram 
melléje vÖlte s elviszi vólle Molűuvába. ítélem, hogy data occasio-
ne visitandi gratia Erdélybe bémegyen onnat. Az volna az doctor, 
nem az az czigán paraszt ember, kinek semmi discursusa nincs. 
Erdélybe hogy híre volt, lehetettj nem csodálom—inter coecos mul-
tos &. Ez nem olyan, t ...i ^ íl«npui,»vtifio ü aíilov n r i^ 

Immár Gratzianus uram az molduvai vajda. Valóba ajánlja nwn 
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gát az mi kegyelmos urunknak, bizony nagy tekinteti is vagyon s 
híre itt az portán. Ezelőtt három vagy négy esztendővel, egy sze
gény kereskedő legény vala, most vajda. Vágynak itt sokan mol-
duvai boérok, igen örülnek neki—4 die febr. csókolta meg az vezér 
köntössót, ugyan az nap jöve az molduvai szerájba. Más nap mind
járt az uram nevével salutálni mentem hozzája. Igen nagy udvara 
volt: oláh, görög, kevesebb török—sok főember. 

Uram, mégis akarám ezt az kicsin verset subjungálni, minthogy 
minden nap újabb-üjabb actáínk találnak: Si vultis armis resistere, 
bene; sed tali modo formati et praeperati resistetis, quo victores 
evadatis, alíoquin certe adum érit de pelle nostra et vestra. Ha 
szinte ez lenne is : hol még a keresztyén fejedelmeknek erről való 
uniója és consensusa, kihez még csak hozzája sem kezdtek? Ha 
szinte hozzája kezdtek volna is , mint leszen meg egymás között az 
conclusio unionís—azt csak az egy Isten tudja. Interim itt csak három 
vagy négy napot tart arról való traclatus, ezek csak parancsolnak s 
hamai'mennek az hova kellmenníek—erről sem szükség sokat irnom. 

Ennek az két embernek, Szkender és Mehmet basa uraméknak, 
azt látom magam, nem mástól hallom minden conversatiojokat, hogy 
állapotjokban valóban nevekednek — ugyan bizony azt sem szépit-
lietem se nem rütitbatom — de csak az leveleknek expeditiojokat is 
ö nagysága az vezér Méhemet basára relegálta; magam elÖtt fötes-
kerecsit küldötte az basa Mehmet basa uramhoz, és mintha nem ér
tettem volna, de jól értettem — hogy minden dolgot Mehmet basá
val expediáltatott — annyi tekinteti vagyon most az portán! Kihez-
képpest az az mi kegyelmes urunk bölcs Ítéleti, no szánja ö nagy
sága adományát is tölle. Ki tudja micsoda jó lészen belölle. 

Privala et particularia mit tudok kegyelmednek irni? Ma die 10 
febr. jutott ide az persa követnek praecursora, az ki szállást is ké
szít, immár hamar elérkezik. Itt uram sok változások lettének az 
tisztekben, deminden dolgok csudálatosképpen conplanáltatnak. Halíll 
basa noha mázul lőn, de mindjárt második vezér; mikor béraene. az 
császár keze csókolni, két kaftánt adának reá, ott benn harmadikat, 
az császári köntösök közül igen szép nusztal bérlett kaftánt adá(nak) 
neki, abban jöve ki. 

Eddig ezt az levelet is küldtem el Kömöz Jstváutól die 17 febr. 
• II iriT^iO üítjr: 
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Következik az az levél, az melyet az szolnoki Alaj béktöl kül

döttem urunknak. 
Illme Princeps et Domine &. Sequitur salutatio &. 
(Ezt az levelet vice versa küldtem el Török Sigmondtól az Ba

lassi uram szolgájától.) 
Noha voltának, kegyelmes uram, egynéhány rendbeli dolgok, 

kikvÖl igen szükségesnek ítélném, hogy nagyságodat vagy eddig is 
cerlificállam volna, (ki az szolgáimnak oda lételek miatt nem lehetett) 
és most is certificálnám; de nagyságod kegyelmesen megítélheti, 
hogy ez mostani tahellariustól nem ismertem illendőnek lenni, hogy 
nagyságodnak minden dolgokról Írhassak. Mostan penig ö nagysá
gának seria injunctioiból kelletett nagyságodat cerlificálnom kivált
képpen az végheli panaszokról és annak eddig itt az fényes portán 
forgott áUopotjáról. Hogy penig ebben is ilyen copiosusnak láttatom 
Írásomban lenni nagyságod kegyelmes szemei elölt, nagyságod ke
gyelmesen megbocsássa; hiszem nagyságod is úgy érthet meg min
den dolgot, ha innét nagyságodnak ügy adják értésére az mint va
gyon , melyet úgy Ítélek jobbnak, hogy nagyságodnak ugyan histo-
rice kell megírnom. 

Mihelyt Karakás Mehmet basa uram Landor-Fejérvárra jutott, 
reá futván mindjárt az nép mint új basára , azokat az sok mőd nélkül 
való panaszokat, az kiket én már innét nagyságodnak in specie ki-
küldtem va la , (kiről interim annak resolutiojáról nagyságodtól ele
gendőképpen voltam instructus) újabban egy csauzza által beküldte, 
kinek serio injungálta volt , hogy tanquam ex inproviso akkor ér
kezvén, az divánba vigye b é , ne az vezérnek, h o g y n e suprimál-
hassák az panaszokat. Az szerencse így hozá , hogy az az csaaz 
ment volt legelsöbben is Mehmet basa uramhoz. Az míg ott beszél
getett az dolog felöli, én is csak véletlen találók oda menni, és 
mindjárt Mehmet basa uram azon csauz előtt — ki jól tud vala ma
gyarul is — referálú rzt az új panaszról való követsóget. Semmit 
én is nem tartódzván, nagy haraggal mondám annak az csauznak — 
sok fötörök hallotta az házban: Igen a k a r o m — mondok — hogy 
panaszlani jöttél s azzal penig az panaszszal, az kit immár jól In
dok. Egy szóval sem kérlek azon, hogy az divánba ne vidd az pa
naszt , mert ha oda nem vinnéd s meg nem mondanád ezt az pa
naszt , az én uram igazságát senki nem látná olyan nyilván, mert 
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nekem sincs módom benne , hogy más panaszló nélkül az hatalmas 
császár divánját zörgessem eaért. Hanem ugyan magam kér lek , 
hogy add bó azt az panaszt az divánba; de az egész diván elölt 
megmutatom, hogy minden dolgotok, panasztok hazugság, szé
gyenség. Mert ezt az dolgot az én uram szépen törvény szerént el
igazította Tömösváralt, az tömösvári és lippaí kadiak elölt — sok 
fÖkapitán emberi voltak ott az én uramnak. Ezt az mint látom, Ka-
rakás Méhemet basa uram nem értette, s mindjárt csak az sok roszsz 
ember szovára felindult ö nagysága, hogy portán panaszoljon az én 
uramra. Én igen akarom., de bizony meglátjátok, hogy az egész 
d'ván előtt megmondom, hogy aszszony-népeknél is alábbvalók 
vagytok, nem érdemiitek az hatalmas császár kenyerét; mert csak 
nz aszszony-népeknek is az roszsza akar elömenni sírással s pa
naszszal mint t i , de az java az aszszony-népnek is megverekedik 
az ö igazságáért , nem csak panaszol. Azt soha ne gondoljátok, 
hogy oz én uram Őrizze váratokat , mert az bizony soha nem lészen; 
mert az én uram nem kötheti lábához mind az széles pusztán járó 
latrokat. Ha ország ke l l , szablyátok legyen s Őrizzétek magatokat, 
ne sírjatok-ríjatok mint az aszszony-riépek. Most ment Karakás Meh
met hasa uram Magyarországra basaságra, s immár az én uramra való 
panaszszal akarja dolgát elövinni — több dolga lészen bizony Ma
gyarországban annál. Ezféle sok altercatiok után monda Méhemet 
basa uram: Nem kell annak lenni, ezféle sok mód nélkül való pa
nasznak békét kell hagyni; azt hiszem, hogy Karakás Mehmet basa 
uram ezt nem értette s azért sietett így az panaszszal; hanem ím én 
izének az Karakás Mehmet basa libájának , hogy kegyelmeddel be
széljen s ha lehet találjon módot benne, hogy ezt az panaszt csak 
letegyók. Én mondám: az az nagyságod jóakaratja mit cselekeszik, 
de én bizony soha egyik után sem járok, ha panaszolnak, ihon va
gyok én s választ teszek az én uram kezébe; de bizony akartuk 
yolna ha el nem kezdették volna. Az nap ebben maradván, más nap 
menék az divánba. Az Karakás Mehmet basa uram tihája maga meg
kérése az divánban és ezen dolgot eképpenproponálá. Én is az mint 
feljül is megírtam, ugyancsak azon választ töttem, hogy igen aka
rom — mondok — ha beadod az panaszt, hivatalt sem várok, mind
járt utánnad megyek az divánba, de bizony válaszod leszen. Maga 
találá az tihája az t , hogy nem adja h é , mert talám ezt így az basa 
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nem értette olt künn , hanem ím m é g i s megírom tijolag neki az te 
szódat — ügymond — hiszem ha kelletik ezután i9 megtalálja. Én 
erre csak ezt mondóm: Vagy panaszlasz vagy elhagyod, le dolgod, 
én egyikre sem kérlek j ihon vagyok én s választ teszek. Ez az do
log kegyelmes uram ebben boU-fult, senki azután egyet sem sztílt 
felölle. . 1 ;i iL:t '„ütu'tí aá i7ti'í<ui;*vJ ^EicJiiriíiií^ 

Más dolog, kegyelmes uram, lalála ilyen, kiről nagyságodnak 
most derekasképpen irnom nem ismerem szükségesnek lenni, sem 
bátorságosnak. Ennyire írhatom csak, hogy az ö nagysága Ozga 
uram követségébe az nagyságod méltóságos neve alatt igen belé 
kellelt volna elegyednem, mind az vezér ö nagysága kívánságából, 
s mind az Ozga uram akaratjából; az az, az Ür Isten annyii-a áldotta 
meg abbeli munkálkodásomat csak nekem i s , hogy az hatalmas csá
szár között és ö felsége lengyel király közölt s az respublíca között 
igen szépen és csendesen az békesség véghez menvén teljességgel, 
valamint o nagysága Ozga uram kívánta. Ezeknél az régi kötött 
frigynek, az mint látom, nagy tekinteti vagyon — bizony sok mun
kálkodásom voll csak nekem is benne. Mikor ezen dologról egykor 
úgymint 29 marty ö nagyságával az vezérrel tractáltam volna, azt 
annyiban elvégezvén, vön maga egy levelet elö az vezér s mutatá 
s monda: Hogy ez ihon az Karakás Mehmet basa levele; bizony 
eddig küldött tíz levelet , kiben az uradra panaszolkodott, de ma
gad tudod, hogy azokkal csak tégedet sem bántottalak, csak érté
sedre sem adtam — ezt is ím most hozták. Ebben azon panaszolko-
dik Karakás az uradra, hogy az urad leveleket küldött Tömösvár-
vidékére az szegénység közé s azt irta nekik, hogy ha az hatalmas 
császár földéről elmennek az urad földére s országába, hét eszten
deig szabadságban tartja , sem adót sem dézmát nem vészen rajtok 
— így is akarja pusztítani az hatalmas császár országát. Ez nem 
illenék az uradhoz. 

Erre mondám, hogy nagyságos uram, nem tudom mit akar 
Mehmet basa uram, hogy oly igen vagyon az én uramra való pana-
szolkodásban, de meglátja nagyságod, hogy az is tiszta raerÖ ha
zugság lészen. Az ón uramnak vagy egy levelét — olyant az kit 
oda küldött — Karakás Mehmet basa uram küldötte-é be nagyságá
nak? Hiszem ha olyan leveleket irl oda: vagy egyet bó kellett vol
na nagyságodnak küldeni, s úgy látná meg nagyságod is, ha igaz-ó 
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vagy nem? És én is így tudnék oztán arról választ tenni. De csak 
mind garázdálkodás dolga. Hanem hogy ezt az dolgot nagyságod 
megértse, lehetséges dolog a z , hogy vagyon olynn hír az szegény
ség között , de nem azon formára, hanem igy: Hogy minthogy az 
ország igen elpusztult mindenfelé, közönségesen most Erdélybe 
ugyan törvényül költ az egész ország népessége közölt, hogy az 
kinek úgy faluja elpusztult, csak hogy megszálják az emberek, ki 
hat esztendeig, ki kevesebbig, ki többig ígért szabadságot az sze
génységnek, az meddig azok is épülhetnek; ugyan ország vége
zése , hogy az fejedelem sem vehet adót dézmát az ilyen falun hat 
esztendeig, s ennek ment az híre oda is az Tömösvár vidékére. Más 
az, hogy az elölt is csak ügy volt olt az szomszédság dolga, hogyha 
az erdélyi határban lévő paraszt embert az ura gonoszul tartotta, 
elfutott az törökbirodalomba, az hol hallotta hogy az Iszpáya job
ban tartolta. Az bizony oda lőtt , senki viszsza nem hozhatta. Azon
képpen az törökföldröl, ha gonosz ura vol t , az is az erdélyi határba 
futott s oda lőtt. Meglátja nagyságod, hogy ez az Karakás Mehmet 
hasa uram panasza most sincs különben annál. Monda erre az basa: 
ha így vagyon , semmi vétket nem ismerek benne; de még is írd 
meg ezt is az uradnak: kérem, hogy oltalmazza magát ezféle pa
nasztól. 

Harmadik dolog: Érkezek, kegyelmes uram, ujabban ez tabel-
larius, az szolnoki Alaj bék több egynéhány végbeli törökökkel, az 
kik ügy vagyon hogy az divánba panagzlottak; az melyet csak csen
desen az vezér ö nagysága halasztott csak én reám , hogy megérti 
töUem. Mely panasznak summája kiváltképpen áll csak Rhédei Ferencz 
uram ö nagyságán. Noha az panasznak egy része néz is az kóbor
lásokra i s , de azt immár legkevésbnek tartják eddig valót, hanem 
az panasznak az dereka ez : Hogy némely faluk, kik minden dístur-
biumok idején is bejártak hóldolni, Ö nagysága elfogta őket s bó 
nem bocsátja, sót ezeket is fenyegeti ha reájok mennek; ezeket az 
basák hóldoltatni nem bocsátották, praetendálják az t , hogy az 
frigynek és békességnek ellene lenne, nagyságod híre nélkül és 
engedelme nélkül ha kimennének. lm ö magát expediálá az vezér 
nagyságodhoz, magától nagyságod minden dolgot bővebben meg
érthet. Az mikor az vezér előtt egymással contendáltunk is, nagy
ságod felöli igen emberséggel szoHa maga is az Alaj bék, sÖt maga 
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racntetle nagyságodat, hanem accusálják inkább Rhédei Ferencz 
uramat ez dolog felöli. Die 15 april. hivatott vala ezen dolog felöli 
ö nagysága az vezér, és ugyan ott Alaj bék proponálván az panaszt, 
i'igy monda ö nagysága az vezér: Hogy mint vagyon , hogy vagyon 
ez az dolog? Én eluntam az sok panaszt , hiszem nám az elment fö-
köveitől is azt irtam vala é n , hogy az régi mód szerént álljon meg 
az hóldolt faluk dolga : ha kinek az erdélyi nemesség közül micsoda 
r end i s igazsága volt jószágához az régi békességben, most is he
lyében maradjon; azonképpen az meddig az hatalmas császár ha
tárában az várakhoz faluk hóldolva voltak, azoknak ök is békét 
hagyjanak s maradjon így meg az békesség. De valamint értetlék 
azt az én írásomat: az felüli is ím hallom hogy az hatalmas 
császár váraihoz való hóldolt falukat ök nem akarják bebocsátani, 
az kik az régi békességnek s frigynek idején béhóldoltak ; ők penig 
az kiket ez mostani háborúság idején ide alá imfgy-amúgy birták, 
Tömösváron aloll , Becskereken aloll i s , az én levelemmel most 
mind hódoltatják és birni akarják. így nem leszen jó az dolog, az 
nélkül is számtalan az sok latrok, kóborlók miatt az panasz. 

Ezeknek resolutiojára veniát kér tem, az mint tudhattam, ke
gyelmes uram, ilyen választ tettem: Szintén ez mostani dolog mi
ben álljon az hódolt faluk felöli, nem eléggé értem ; ezt tudom felöUe 
mondani, hogy azelőtt két esztendővel az én uram engem Budára 
küldvén, ott voltam Szolnokba, lm jól tudja Alaj bók uram, ezféle 
dolgok felöli akkor nekem is sokat panaszolkodtak vala az szolnoki 
uraim, sőt én töllem izentek is vala az uramnak; én azt meg is mon
dottam vol t , ki felöli én most is azt mondom, hogy azok mind meg
lehetnek, de én az én uram dolgát ebben az fejemre veszem, hogy 
az én uramnak ez akaratjával nincsen; vagy Rhédei uram, vagy más 
valaki ha jobbágyát ijesztgeti s fenyegeti, hogy ne menjenek hóldolni 
az elÖttvaló mód szerént , mit tud az én uram abban? Avagy talám 
csak az paraszt emberek költötték az olyant. Ez szómra az Alaj bók 
maga szép emberséges szókkal menté nagyságodat az vezér előtt. 
Mondám oztán: ezféle sok módnélkülvaló panasznak mi haszna va
gyon? Mondám az vezérnek ö nagyságának: az Istenért kérem 
nagyságodat, nagyságod hallgassa meg csendesen s meg se hara-
ragudjékrajta s majd igazán megmondom ón nagyságodnak, ezféle 
sok latorságnak, kóborlásnak s panasznak mi légyen s ki légyen aa 
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oka. Monda arra: Igen örömest szeretettel meghallom valamit mon
dasz. Mondám: első oka ez , hogy az hatalmas császár basái mind 
budai, tömösvári, aszszony-emberek, nem vitézek, nem érdemiének 
az hatalmas császár tisztit, nem eszesek , hogy tudnák is mely ha
tárban vagyon az frigynek és békességnek állapotja. Azt akarják 
csak panaszokkal, hogy az én uram Őrizze őket várokban is minden 
latortól, az ki lehetetlen dolog annyi pusztaságon, hogy az én u-
ram latrot lábához köthessen; soha bizony az én uram azt meg nem 
cselekszi, azt soha ne várják, ge hogy maga hódoltasson falut ne
kik. Ha vitéz emberek, felkössék az nadrágot 9 kimenjenek az vár
ból s őrizzék magokai, fogják meg s öljék meg az latrot, ne sírja
nak, panaszoljanak mind csak az én uramra. Ha az én uram zász
lóstól seregestöl küldene hadat az hatalmas császár földére s az ö 
hatalmassága birodalmára, ügy érdemlene panaszt; de azt senki 
nem mondhatja, az ilyen szegény legények őriznék magokat, s ba
sák nem bocsátják ki öket(?)—oztán csak az ón uram bűnös. Nám az 
míg Mehmet basa uram Tömösváratt lön, nem jött az én uramra pa
nasz. Miért? Mert Mehmet basa aram eszes ember s vitéz ember, s 
tudja az frigynek s békességnek határát; mind szép szóval, észszel 
s karddal is le tudta csendesitteni ott künu az dolgot, nem sírt pa-
naszlott. Aradot az sok latrokra felégeté s levágá őket, nám nem 
bomlott fel az frigy vélle. Ez az első ok, az kit nagyságod itiljen 
meg, ha az ón uram bilnös. Monda erre az vezér : Igazat mondasz 
s megnyugodtam ebben. Mond meg az többit is. Mondám : ez is aa 
én uram büne-é, egy igen híres lator. Gombos András vagyon itt, 
az ki egy paraszt emberből lett tolvaj. Az mikor az én uram Lippát 
úlgyuival lőtette ostromoltatta, ez az Gombos András az én uram 
hadát megütötte, Lippát megsegítette; olt igaz hogy nem sokat árt
hatott az én uram hadának, noha egynéhány vitézit az én uramnak 
levágá, de ugyan el kellé futni. Azon őszön ismét egy falka latro
kat öszszegyüjtött, meg az én uram országára jött s más fejedelmet 
akart az országba hozni — ingyen sem Homonnait pedig, hanem 
más roszsz embert , az ki ellen az én uramnak egész országostól fel 
kellett ülni, S akkor is szégyent vallott az roszsz ember. Ezek fe
lelt az néhány üdőben hfresb lator-tolvaj nem volt az hatalmas csá
szár birodalmában, mint ez az Gombos András. Ezféle vitéz embe-' 
rek mint ím Alaj bék uram s több szolnokiak megfogták, Nakkás Házon 
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basa uram elvötte töUek, s mint azféle híres paraszt emberből lelt 
tolvajt ö nagysága nem ölelte meg, hanem behozatta ide az portá
ra , és itt ezer tallért Uért rajta hogy elhocsássa váltságon. Ügy kel-
le az hatalmas császár vezérinek ezer talléron kapni, hogy azféle 
latrot elbocsássak? Miért nem verette karóba ugyan ott künn mint 
tolvajt? Itt is miért nem Öleti meg nagyságod? Ha nem meritek meg
ölni, adja nagyságod én kezembe s meglátja nagyságod, hogy én 
mindjárl karóba veretem itt Conslantinápolyban. így őrzik az hatalmas 
császár basái az országot, mégis az én uram bűnös. Ez az második 
oka hogy nem az én uram bűnös , hanem az hatalmas császár basái. 
BIcnda arra is: semmi szód ellen nem szoUhatok, de az Gombos 
András dolga ebben vagyon, hogy én ezeket megértetlem vala, éa 
én Nakkás Házon basától azt elvöttem s az Jenihitsorba küldtem. 
Bizony nem is öl az több Ibrököt meg. Mondám arra: az JeniUitsor 
nagyságos uram nem olyan paraszt emberből való tolvajnak való, 
hanem nagy úrnak, nemes embernek való tömlöcz—nem érdemli 
meg azt az böcsületct; hanem még is kérem én nagyságodat, hogy 
hitre adja nékem nagyságod, hadd veressem karóba az ebet. 

Arra mosolyodék s monda, hogy azt nem mivelhetem, de meg
hallod, hogy bizony éhei öletem olt meg az latrot. Monda ismét: 
nem mondhatok ellene, immár az mi eddig lőtt, legyen, hanem az 
faluk hódollatása felöli Írjunk az uradnak, igazítsa el. Mondára er
re : ha nagyságodnak bölcs Ítéleti, ugyan kérem nagyságodat, bogy 
most nagyságod ne irjon azféle dolog felöli az uramnak,ilyen okokérl; 
Nem tagadhatjuk, az én uramnak sok gonoszakarója vagyon maga 
háta megélt is. Nagyságodnak mondám azelőtt is, hogy az én uram
nak gonoszakarói azt költötték Erdélyben — én úgy ballom ide — 
hogy az hatalmas császár nemcsak Jenőt kéri, hanem Váradot is, 
mert az uram igérte azt. Kit, hiszem én magam tudom, bogy hazug
ság, de mégis az roszsz emberek az roszsz szókat elbeszéllik. Ha 
most nagyságod ir ezek felöli s küld követet, mindjárl az lészen az 
híre az emberek között, hogy nemcsak Jenőt, hanem többet solU-
citál nagyságod. És az mint most az éti uram előtt elég nagy dolog 
az Jenő dolga, bizony jobb volna, hogy nagyságod most hagyná 
abban, ha mire mehet az én uram az Jonö dolgából; tudom, hogy az 
én uramnak ide bó fökövelet kell küldeni mind az adóért könyör-
geni, mind penig azt hiszem hogy hátra nem hagyja , hogy ha va-
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lamire mehet JenÖ dolgában. Arról is erős levelet kell kívánni az én 
uramnak az hatalmas császártól, hogy az régi haláron kivül soha 
semmit az én uramtól nem kíván s nem is vészen semmit el. Míltor 
ez megleszen, akkor legküssebb dolog leszen az hódolt faluk dol
gának eligazítása. De ugyan kérem nagyságodat, hogy ne hántsa, 
búsítsa nagyságod most többel; mert nagyságod akármennyit írjon , 
de magamtól tudom, hogy úgy elváltoztak az emberek oda ki s oly 
üjjá lettek, hogy levéllel csak az nem lehet; hanem ha az Isten az 
tractanak jó végét adja, bizonyos embereket kell küldeni mind az ha
talmas császár részéről s mindaz én uram részéről, az kik szépen 
eUgazitják. Monda arra: az is tetszhetnék, de énnekem így tetszik 
jobbnak hogy elküldjék, nem mást, hanem ö nagyságát az Alaj békét, 
az kit az urad ismer; tolmács sem kell nékik, hanem magok beszél
hetnek egymással; hiszem ha az urad úgy akarja, bátor ne mondja 
senkinek. Ezért is ismertem szükségesnek küldenem s írnom, hogy 
az követtől való levelemet is megakarom magyarázni, s azt is meg
akarom írni, hogy hiszem mi sem bolondok vagyunk, hogy nem tud
nók az mi határunkat. Mi újat ez világon seramit nem kívánunk, 
csak az mi régtől fogva az hatalmas császáré volt. Mégis azért is íté
lem szükségesnek lenni az írásomat, hogy én is csak úgy gondolko
dom az felöli, hogy az urad fökövelet küld az hatalmas császárhoz, 
és addig az urad értse meg jól ezeket. Ha mit magától ezfélében el
igazíthat csendesen, az maga könnyebbségiért igazítson el, ne jöj
jön ennyi panasz reánk; ha penig oly nehéz dolgok találtainak ez 
dolgokban, kit könnyen el nem igazíthat, az mely fökövetet bé 
küld, annak adja bőséges tanúsággal eleibe, és Isten akaratjából 
minden dolgot jól eligazítsanak. Azért írd raeg te is az uradnak, 
hogy ez mostani írásomnak főokál csak így értse. Kérem is az ura
dat: ez Alaj békét ne késlelje, bocsássa ide viszsza hozzám, hadd 
értsem mint vagyon s hogy vagyon ezféle dolog. 

Ugyan ezenközben baliám nagy bizonyosan, hogy Karakás 
Mehmet basa uram, Mehraet basa uramra is panaszkodott az vezér
nek, bogy ö nagysága tartja biztatással nagyságodat Jenő felöli az 
nagyságod sok adományáért, mert eddig nagyságod megadta vol
na. Mely panaszra, úgy ismerem, hogy ö nagyságának az vezérnek 
semmi tekinteti nincsen; minden sok roszsz panasznak főokn lömös-' 
vári basa, valamicsoda ember lehet. ,-. ."(-t^^^' ^of/ui «• ui»r 
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Az melyAchmet aga, az lótanitó török kiment vala nagyságod 
szolgalatjára Kamuti urammal, az ura Juszuf, igen főembere az ve
zérnek — az az hogy az Telcsicsie(?) az császárhoz—elö vött vala 
s igen panaszolkodék hogy elvitték szolgáját—nagyságodtöl sem 
várta volna. Én mentém mind nagyságodat azzal , hogy nagyságod 
mindjárt tisztességgel haza bocsája, valamikor akar jön i , az is pe-
nig nem úgy ment el, hogy meg nem jöne ; k é r e , hogy irjak nagysá
godnak igen ser io , hogy nagyságod immár küldje haza mentől ha
marább, mert Miszirbe úta leszen s szolga nélkül nem lehet. 

Obiter emlékezem kegyelmes uram, hogy ezelőtt való Írásom
ban Írtam volt nagyságodnak, hogy nem tudom: ha ugyan vagy csak 
követeknek ijesztésére lőtt vala valami persíai hadra való proraulga-
tio igen régen , szinte az Hülil basa uram megjövetelekor, de az-
ótától fogva soha nem volt semmi emlékezet felöUe. írhatom nagy
ságodnak bizonyosan, hogy oda hátra ezek semmi hadat nem hagy
tak; ez is nagy jele békességnek. Másik: valóban vigyázok reá, 
de sohol senkinek nem hallok persíai hadra ígyekezetit , szándókát. 
Ügy vagyon , hogy még az követ el nem érkezek- 2 6 die marty ju
tának iSjolagaz persiaikövettőlketten.Magamláttara,hogy az vezér 
mindenikre kaftánt adata. Ugyanakkor találék egy jó magyarul tudó 
törökre az basa kapuján, ki az hadban volt; Viddin táján lakik az 
Duna mellett, az persa követ mellett volt. Az mint tudhatám, va
lóban kérdezem: ha ugyan ígaz-é, hogy jö kazul követ ? Az is azt 
monda nagy er£s hitre, hogy ö együtt jött az követtel Koutaíg (Kíu-
táhia) s ott hagyta e l , és igen lassan já rha t , mert igen teréhvel va
gyon és oly igen nagy szörnyű hó lőtt volt ez télen Asiában—kire sem
mi ember nem emlékezik—hogy csak közönséges helyen is az lóháton 
ü lvén, az sarkantyút érte fel az h ó , és az miatt jöhet lassan az kö
vet. Egyebütt Asiában had-hír nem hallatik, hanem ennekelötte való 
ötödik esztendőben éumagam ittlétemben, egy Manogli és Szefog-
li atyafiak veszeked(é)nekuraságokan—amaz fekete szerecsenek-féle. 
Akkor futott volt Manogli Florencziába, most az hispániai király se
gítségével vitette által magát. Az olaszok mondják, hogy nagy had
dal vagyon. Data occasione módot kerestem abban, hogy fő coUoqui-
umom volt Ö nagyságával az vezérrel felölle, sőt sok egyéb rendbe
li törökökkel: az olaszok szőrnyitik, az törökök semminek tartják. 
Tíera is látom, hogy itt az portán az ellen semmit mozgódnának. Az 
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közönséges szokás szerint való hajókat látom hogy készítik az Fe
jé r tenger re— az felett nem, az az egész Asiában ezen kívül had-
Mr nem hallatik. Az elmúlt nyáron küldött volt az francziai király 
Barbariára valami hajókat tolvajok kergetni, ki felöli az vezér és az 
császár is írt volt az királynak: mi akaratjok hogy Barbariára hadat 
küldtek? Az mely választ az király tött mind az császárnak s mind 
az vezérnek, magyar nyelvre fordítván az levelet, in specie láttam 
s magam olvastam el. Kinek az summája e z : azt írta az franczia ki
rály az császárnak, hogy az hadnak odavaló küldését nem egyéb
nek Ítélje, hanem az barbaríaí tolvajoknak elunták sok számtalan 
kártételeket az tengeren járó hajókan, és az frigynek az ö módja 
szerént azoknak büntetésére küldötte; sőt kívánja azt az király, 
hogy utrinque commissariusok legyenek és ozféle kártételeket eli
gazítsák. Ez minden summája írásának. Több sok tractánk között ö 
nagyságával az vezérrel ezen dolog occurrált , és valamennyiben 
tractába menvén, nekem monda az vezér: hogy igen akarom, mert 
sokkal több kárt tettek az ö tolvajok nekünk, s bizony ők marad
nak adóssá. Az franczia dolgot kegyelmes uram bizonyosan írhatom 
hogy ebben vagyon. Igaz, hogy kívánnak satisfactiot arról i s , liogy 
az követet megfogták vol t , de azt is semminek tartják. t\ ifI.-:/.i 

Noha bizony én is sem álommal sem egyébbel nem töltöm idő
met, hanem az nagyságod dolgaira való vígyázásban; de ezt nem 
tagadhatom, hogy különben ezt az dolgot még som értettem volna, 
hanem Ozga urammal conferálunk vala egykor az magok dolgából. 
Én az vezér ö nagysága szavával biztatom vala valóban, hogy meg 
áll az köztök való békesség. Ozga uram monda, hogy hogy állhat 
meg 8 hogy hogy hihetek én annak, ha immár az két oláh vajdára 
kimentek az kapucsiák, hr>gy hadba készüljenek és igen idején? Az 
az had nem más ellen való lészen, hanem miellenünk—^juta eszem
be mindjárt az az particulája írásomnak, az hol in secretis írtam vala 
Dagyságodnak felölle; és én mondám Ozga uramnak: bizony uram 
ha elmennek az kapucsiák az vajdákhoz, az nem fog nagyságtok 
ellen lenni , hanem az ón uram s Erdélyországa ellen. Kiről ultro 
citroque discurálván, igen hamar exponálta ezt az vezérnek. Inte-
rim én is egyátaljában megmondám az vezérnek ö nagyságának. S 
mindjárt megmondá az vezér : hogy az lengyel követ is megtalált 
vala ezen dolog felöli, neki is azt mondám — igazán mondom — s 
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lenéked is azt mondom, íiogy bizonyosan elhigyjék, hogy nem Len
gyelország ellen való készület a z , hanem Erdély ellen. Nem taga
dom én — ügymond — ha az Jenő dolgában imide-amoda kezdik 
magokat ve tn i , bizony kíméletlen rajtok leszek; ha penig Jenő meg 
leszen, nem kell semmire az had. 
'1 Még Mehmet basa uram eddig itt volt , valóban ontol-fontoI fe

lette , hogy Tomüsvárra nem kellene menni; irtózik a Jenő dolgá
tól. Immár plenaria resolulioja vagyon , hogy vagy akar vagy nem, 
de kedve ellen is oda kell menni. Nekem is ezt így mondta meg a^ 
vezér ö nagysága. U* ;-»l"J tií-injj I„ÍJ SH üi-^nnik (. 

Kegyelmes uram, valami error lehet az panaszokban való dis-
cursusokban: az Istenért ne lulajdonitsa, hogy studio igyekeztem 
volna errálni , hanem csak ex inbecillitate, mint onnyi számtalan 
sokfelé való húzás-vonásban magam sem tudok sokszor hol s mely 
aránt vagyok el dolgomban. 

Immár kegyelmes uram eddig ez levelemet megírtam vala, 
hogy érkezek die 19 april. az nagyságod kegyelmes Írásával az szol
gám. 21 die apr. menék az vezérhez ö nagyságához, certificálám fe
lőlié, hogy nagyságod bizonyos föszolgáját küldi bé, ki által nagy
ságodat az új tisztibe köszönteti, és úgy gondolom, hogy valami 
tisztességes ajándékkal is meg fogja nagyságodat látogatni—nagy
ságod parancsoljon, hogy adjanak valami tisztességes szállást az kö
vetnek. Nem igen nagy kedvvel monda, hogy még meg lehet addig az 
még elérkezik. Arra mondám: nem tudom mi szükség nagyságodat 
gyakorta búsítanom felöUe, mert az hamar eljö. Kérdé: hol hagyta 
az szolgád? Mondék: Havasalföldében. Úgy adata nagy kedvetlen 
szállásról való bunirldit. Semminemű dologról csak egy szót sem 
kérdezkedék, mint másszor. Valamikor szemben voltam Ö nagysá
gával, ugyan én untam el az sok szép beszélgetésit , kérdezgetésit; 
de most abban semmi nem kelé. Minthogy széna-pénzemet ez esz
tendőn csak egyet sem adlak, azt is azelőtt kétszer parancsolta meg 
az tefterdárnak, hogy megadja, s amaz hogy ugyan nem adta, az 
beszéd után szollék ö nagyságának, hogy adatná meg. Nagy ked
vetlen monda, hogy megadhatjuk még ezután. Látván kedvetlensé
gét , csak ki akarék onnét jöni elöll^. S ezekután úgy hoxá elé nagy 
haraggal — monda — hogy én immár felettébb eluntam az számta
lan panaszt , az többiről vélled nám eleget szollottam, és az te $zó' 
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don meg is állottam, csak elhallgattam; de ihon most érkeze' t Halill 
eífendinek az fejérvári muftinak levele , az kiben azt írja, hogy az 
jenöiek 300 lóval mentek Borosmegyére, és azt az várost éppen 
minden feleségestől, márkástól felrakták, elvitték valahova oda bé 
Erdélybe; az lippai emii-E ott találták, és azon 12 sebei ejtettek, 
mégis 550 talléron változott meg; Becskerekre rámentek s az vá
rosáról adót kér tek, hogy nem adtak, 4 fötörököt levágtak s marhá
ikat elhajtották. Becskereken aloll (is) egynéhány faluban ezt csele
kedték. Bezzeg ez immár más dolog. Én az uradnak soha többel 
nem irok felöUe, hanem erre különb gondot kell viselnünk. Az ha
talmas császárnak nagy szörnyű birodalmiból, nem olyanból mint Er
dély , hanem más módúból is annyi panasz nem jö, mint Erdélyből; 
de meglátják, hogy elvetjük az nyakunkról Őket, várják meg csak! 
Az német császár nagy birodalmából századrésznyi panaszunk nincs, 
mint Erdélyből. Mint ilyen nagy búsuláson nem is merek kegyelmes 
uram sokat altercálni vélie—gondolám, mintha az hasát kellene vél-
le kennem — mondám arra: hogy nagyságos uram, ugyan most is 
felelek én az én uram felöli, hogy az az én uramnak akaratjából 
nincsen; de talám Isten jó véget hoz ki belölle s ilyent: hogy ha 
értik az jenöiek, hogy nem tarthatnák meg Jenőt , azért vették fel 
az falut(?) s vitték e l , de azon nagyságod ne búsuljon, kitudja, még 
azt nagyságodnak különben adják értésére. Erre ugyancsak igen 
kedvellen ismég monda: bátor az te ítéleted szerént légyen is , de 
ba az hatalmas császár hűségéhez akarják magokat tartani, úgy i s 
nem kellene az hatalmas császár országát pusztítani; ugyan most 
som büntetik az uradat annyira, én se büntetőm, hanem ennek fő-
fószke Váradról RhédeitÖl vagyon és JenÖböl; de meglátják, hogy 
gondunk leszen reájok, ha nem férnek el Váradon s Jenőben. 
Én az uradnak semmit nem irok felölle, de te ird meg azért, hadd 
értse az urad. Én kegyelmes uram látván nagy haragját, kedvellen-
Bégét, többel semmivel nem untatám, hanem csak kijövék elÖlle. E-
hezképest az nagyságod kegyelmes írásához képest én immár sen
kivel is nem akarok semmi pontról t ractálni , hanem várom csak ö 
kegyelmét Mikó Ferencz uramat, s leszen gondom az ö kegyelme 
szállására. Bizony kegyeim s uram, én nem tudom mit cselekeszik 
nagyságod, de ezek oly igen irritáltattak az sok számtalan panasz-

hogy én semmi jót belöllo nem várok. 

i ö 
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Nuha kegyelmes uram ide fel immár irtam volt nagyságodnak 
az persiai állapotrdi, de látván nagyságodnak arról való soUicit"-
dóját, ha mivel ampliUcálhatom, mégis nagyságodnak ak:irék bövöu 
Írni felöile. Írhatom nagyságodnak, hogy nagyságod actáimból meg
láthatta, ha nagy negligentiám volt-é , vagy peníg bátortalanságom 
híreknek tudakozásában. Magamat különben nem magasztalhatom: 
ha mi hírt kellelt főhelyről megkérdenem, bátorsággal meg mertem 
kérdezni, s mertem proponálni s disputálni a fővezérrel ö nagysá
gával s főképpen azután Görcsi Mehmet basával. Szégyenlem ma
gamat ebben extoUálni, de csak az lengyel uraim békességében is 
mint voltam, más levelemben nagyságodat bővebben certificálom. 
Ilyen főuraktól, basákttíl híreket tudakozván, hát azon kivül való 
sok fő bizott barátainktól fötörököktől mit nem tudakoztam az persiai 
hírek felöli? De ha mit én itt nem hallok s az portán ugyan nincsen, 
hogy Írnék én nagyságodnak olyan dolgot: az mint forgott az vezér 
hadának infelix sorsa , hogy megverték volna őket és azért is lőtt 
volna mazuUá az vezér ; másik, hogy az hispániai király azzal biz
tatja őket, hogy nem békéilik meg az persa. E l ső , hogy megverték 
őket , a z a z hír in hac particula igaz , hogy szoross helyen az talár 
kámot és egy elöUjáró basát stratagemával megvert az kazul; de 
mint verik meg az tatárt? Ozlán érkezett az vezér hadai, kiről ügy 
emlékezem, hogy irtam volt nagyságodnak, ki felöli most sem kü
lönbözött az hír — mikor az érkezet t , harczot sem adott az persa, 
hanem elment elöllek. Ezek valahol vagyon Erdebil , addig mentek 
az derék haddal és ott leültek, iszonyú pusztítást tettek az ország
ban , ki miatt az maga hada és országa állott az persa királyra s nol-
le velle cogálták, hogy megvíjjon ha mind ott vesznek i s , vagy 
megbékéljék. Az persa így kezdte el az tractát s így hozták békes
ségre dolgokat. Az az kegyelmes uram, hogy az is igaz, hogy meg
verték némely részé t , de az mennyit csak én láttam hogy által köl
tözött három vagy négy egész holnapig itt Iszkídernél s mennyit em
berrel beszéllettem, nyilván meg is ismerhettem volna, de én azt 
nem ismertem. Az követnek jövése felöli is ezen levelembon irtam 
nagyságodnak, hiszem az Úr Isten Mikó Ferencz uramat behozza s Ö 
kegyelme is tudhat felöile. Hogy penig HalíU basát mazullá azért tet
ték , ügy emlékezem, hogy azfelöll is particulariter irtam nagysá
godnak. Azt ugyan nem szépíthetik hogy Ilalill basát büntetik azzal, 
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minthogy soha Persíában olyan bé csak egy császár sem volt , mint 
Halill basa. Ezek azt mondják, hogy nem kellett volna paciscálni 
véllek, hanem annyi haddal continuálni kellett volna ott az dominiu-
mot; de ez qiialitercumque esett, de bizonynyal Írhatom nagyságod
nak, hogy Ilalill basa nem olyan mázul, mint némelyek vél ik , ha
nem igen nagy böcsülelbeli ember s második dívánülö vezér ; sőt az 
egész vezérek között vitézb s szerencsésb embert nem tartanak most 
i s , csak hogy in administrandis rebus politicis minimé est accommo-
da tus— azt tartják felölte. Ezek most, magam jól látom s é r t e m , 
hogy az hatalmas császárnak tenera aetássa miatt mindenfelé békes
ségre igyekeznének. Az hispániai király biztatása felöli, kegyelmes 
uram, mi szükség csak penna orrát is koptatni? Szerecsenországra 
Man Oglival bocsátott alkalmas expeditiot, másfelől! ezek szablyát 
zászlót küldtek Man Oglinak. De mil keres kegyelmes uram az his-
pamis Szerecsenországban? Hiszem előtte volna Rhodus, Cyprus, 
ahol**) Barbariában Algirum, Tuuetum, sőt az egész Barbaria; azon 
feljül volna Egyptus, Alexandria annak föportussa — az volna hi
szem kezeügyében az török birodalmában birodalma hispanusnak. 
Énnékem nem szükség kegyelmes uram őket refutálnom, lássák, 
de úgy ismerom , hogy nem az szegény belgákat találják. így azért 
kegyelmes uram az persák állapotjában ennél tovább nem mehettem. 
Emberséges embereknek itt ennél tovább .tz persiai hír nincsen. Hi
szem kegyelmes uram nem tűrök vagyok, hogy ezeknek infelicem 
sortem occultálnám, de ha mit nem hallok, nem írhatom. Ez mos
tani hadaknak expeditiojáról penig nagyságodnak irtam ezen persiai 
hírek között feljülvaló írásomban. Én kegyelmes uram sem nagytól , 
semkicsintöl nem hallom, hogy Persiára hadat készitnének, hanem 
csak az kövelet várják. 

Az Markó vajda uram állapotját hogy nagyságod tíjabban érte
ni akarja miben legyen: eléggé volt olyan szándéka, de mind addig 
forgattam, hogy arról elvertem; mindazáltal nagyságodnak bizo
nyosan Írhatom, hogy azt a mit nagyságod ír az búcsúztatása felöli, 
én magam szinte azonformán kétszer próbáltam m e g , minthogy 
költséget is nem kezdtek vala neki adni. Ezekután magát personali-
ter elhíttam, együtt voltam ö kegyelmével; maga is aképpen hú-

"3 emott van. ':«rT 
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csuzot t , de egyéb válaszsza nem löU az vezér lő i , hanem: az ha
talmas császárnak értésére adom—ügymondol t az vezér. És an
nak csak ebben kellett eddig maradni. Másképpen bizonyosan vé
gére mentem, hogy ha inviio illorum lőtt volna elmeneleli, nagy
ságodnak lőtt volna ónnál is nagyobb búsulása miatta. Immár mint
hogy ha nem soUat is mégis adogatnak meg uUifejébe — most vesz
teg vagyon. Az mint az állapot itt viseltelik kegyelmes uram, ne
künk úgy le iszel t , hogy élni Ii.ell az occasioval. Az mostani nagy 
dolog, ki most nagyságod elölt forog, ha in bonum evenlum me
gyén — kit engedjen az mi kegyelmes szent Istenünk — az nagy
ságod dolgai után én assecuráltam s most is assecurálom, ha csak 
akkor én is itt benn lennék, hogy nem iruslrállalnék, hogy az Ö 
kegyelme dolga is jó leszen s megleszen — ha eddig vár la , várja 
még egy kevés ideig. Interim szándék az , hogy hiában ne töltse 
idejét, hanem török és sidó irásl akar tanulni, hogy ha Isten en
gedi, nagyságodnak tudhasson azzal is szolgálni. Énnekem úgy tet
szik, hogy Markó vajda uram csak most is nem az az ember, az 
mikor én ide jöttem, hanem sokkal különb, s igen meg is emendálta 
magát. Istennek kegyelméből volt valami kevés disciplinámban én
nekem, nem tagadom, mert nagyságodnak ilyen nagy dolgaiban elég 
segítséggel is volt nekem ennyi számtalan labyrintbusimban és me-
lancholiáimban. i .a ^ : dw'. •<' 

Az lürkezek áUapotja kegyelmes uram mégis csak azonba va
gyon : bizony még az új marhákkal el nem érkeztek az télnek ször
nyűsége miatt , bizony meghigyje nagyságod, hogy most soha sze
rét nem tehetjük. Immár hiszem az Ür Isten az üdöt annyira kinyi
totta, hogy az még Mikó Ferencz uram vagy elérkezik, vagy itt mú
l a t , ha eljönek mind az persiaiak s mind Halepböl eljönek, ha az 
üdö úgy hozza én arra Mikó uramat sem várom , hanem szorgalma
tos gondom leszen mind az megszerzésére s mind kiküldésére. 

Az futárok megszerzése felöli az mint nagyságod ir, ezeket 
hogy ily hamar kelleték expediálnom, ahoz most eddig nem érkez
tem. Ezeket expediálván, arra is kegyelmes uram szorgalmatos 
gondom leszen. Ezféle dolog felöli nagyságodnak csak brevíter Ír
tam volt attól az Simon Arbonachtól, az ki 70 mázsa kénesőt hozott 
volt ide; söt az Homounai dolga felöli i s , noha igen breviter, de 
nagy dolgot írtam vala, az mint reá emlékezem. Nem tudom, ha meg-
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adla-é nagyságodnak azt az levelemet vagy nem? Ha meg nem ad
ta volna nagyságodnak, szükség megkerestetni. Vagyon ilyen dif-
ficultas e b b e n — megbocsássanak ö kegyelmek, kikkel nagyságod 
itt miveltetett s kikkel vásároltatott , én nem is tudom szinte jöl ki
csodák — nagyságod kegyelmesen megbocsássa, nagyságod neve 
alatt adóssá maradtak, sokszor kérik; énnekem nincs honnét meg
adnom—bizony csak ez is akadály ezfélóben. 

Kegyelmes uram, nagyságodnak hozzám való kegyelmességét 
költségem felöli nagyságodnak megszolgálom, de valaki informálta 
az jóakaró uram nagyságodat arról , hogy az ón költségem megha
ladta volna az 500 frt. készületemre való pénzzel, bátor az jóllehet 
uram akkor másfelé gondolkodott volna. Az mit kegyelmes uram ne
kem adtak ez : nagyságod készületemre adatott ü. 100 , elindulásom
ra Rhédei Pál uram adott fl. 150, az brassaiak adtak négy lovat , 
melyet vöttek 99 fl. kiről quietantiát adtam nekik. Én jó lelkiisme
rettel irom, hogy ha azt az brassaiak lovának az árát nekem adták 
volna , 6 lovat azoknál jobbat vehettem volna vélle, főképpen mikor 
az az sietséggel való indulásom nem talált volna lenni. Azokban az 
lovakban is itt semmi hasznom nem volt. Ennél többet kegyelmes u-
ram nekem sohol senki nem adott csak egy pénzt i s ; mondja sze
membe s tízannyit vegyen rajtam, ha ennél különben találja nagy
ságod. Erről én idejin irtam vala Kemény Boldizsár uramnak, hogy 
az ö kegyelme Kamuti uram módnélkülvaló dispositioja miatt — én 
semmi látó dologra, sem köntösre, som egyébre nem költöttem, 
hanem Erdélytől fogva ételüukre-italunkra lovastól, szolgástól az 
még az erdélyi házhoz szállottam, 90 magyar forintot költöttem el 
az én tisztességemre, kire részeg kétszer nem voltam; az hol ne
kem jó disposllio alatt meg kellett volna érnem 10 forinttal. Mert hiS 
szem nem ez volt első utam portára s tudtam volna (a módját),de Kamuti 
uramnak is fizesse meg az Isten.Ügy micsoda orczúvalmolestáltam vol
na nagyságodat tovább, ha annyit adtak volna nekem, holott nagy
ságod kegyelmes manussával irt signaturában láttam, hogy Borsos 
Tamásnak esztendeig az portáravaló lakására rendeltünk 4 0 0 forin
tot. Én kegyelmes uram az nagyságod kegyelmességével mindenkor 
contentug vagyok; bizony nem is költöm hijábavaló he lyre , hanem 
az nagyságod személyének móltóságát viselem vélle ezzel az ke
véssel is. Immár én kegyelmes uram az esztendőt is eltöltöttem, bi-

. , * 1 0 
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zony s/.ívem szerént nézem vala ha láthatom vala, az nagyságod ke
gyelmes Írásában, hogy Mikó Ferencz urammal más kapitihát küld 
nagyságod; de mindenben az nagyságod kegyelmessége s ítéleti 
maradjon meg: valamire az én Istenem segit , tiszta iga^i szívből, 
szeretetből s hűséggel igyekezem nagyságodnak szolgálni. 

2 4 die april. érkezek ide az ö felsége, Mátyás császár halála, és 
azonnal együtt az Ö felsége Ferdinandus levele az maga commendá-
lása felöli az porián ; kit Istennek kegyelméből bőségesen megért
v é n , die Ili*) april. mcnék az vezérliez, mintha én is gratificálkod-
nám az áj hírrel. Béküldék az vezérhez, s nagy kedvesen izene ki, 
hogy ne nehezteljek, mert mindaz két térde megdagadolt—ki nem 
jöliet; véllem Örömest beszéllene, hanem ha lehet magát felerölteti 
szombatra s akkor—várjak—ott beszéli véllem. Onnat menék Görcsi 
iMcbuiet basához: kérdé löllem : mi hírt hallottam? hallettara-é az 
Mátyás csás/.ár halálát? Én mondék: hallottam. 0 monda: váljon 
úgy hallottfid-é mint én? De ím megmondom neked — m o n d a — t e 
is mond meg igazún sat. Ezfélék felöli egymással sokáig disputál
tunk: mi következik ez mostani Mátyás császár halálából az keresz
tyénség kózz,é—kivel én nagyságod fülét nem terhelem most. Ezek 
után monda: mit csinál most az te urad, hogy nem lát dolgához? 
Most volna elölte jobb állapotja, ha mit akarna. Mondám arra csak 
hirtelenséggel: Bizony jö volna, ha nagyságlok jó idején az én uram
nak ke/.ót lábát meg nem kö l iva la , sÖt addig is lőtt volna az én u-
ramnak abban módja régen, de elfogta az(t) vétetni nagyságtok az éa 
urammal Monda arra: hogy volna az? Mondék: úgy , hogy mind 
fejedelemségének legeleiben ez mostani fővezér Ö nagysága első 
vezérségében, erŐssen fenyegetéssel meghagyta volt, hogy meg
békéljék az némettel. Azulán mikor az frigyet felbonlá az német, 
akkor is vala az én uramnak módja benne , hogy elömenjen dolgá
ban, és eddig más dolog is lehetett volna ; de akkor is nagyságtok, 
s az fényes porta úgy állott keresztül benne , hogy nem hogy az én 
uram elömehelett volna abban., az mit nagyságod most akarna, de 
inkább eröss frigyet békességet kellett kötni az némettel az porta 
parancsolatjára. Immár mint hághassa azt által—nem látom annak az 
módját. Éhez az nagyságod Írásához képest sokat szoUtam. Mon-

*) Helyesebben: 26. ^^^.^i^f^^J ^c ümureííh 
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daar ra : semmi a z , legyen ember csak az urad, meglátja, hogy bi
zony különb sok jót ád az Isten neki. Ezféle sok discursusok után 
mondám, hogy nó én arról semmit nem tudok szollni, mert nekem 
az hagyva nincsen ; hanem ím jámbor meghitt föszolgáját immár hat 
vagy tíz nap alatt bébocsátja—hiszem, hogy attól nagyságtok min
dent jobban megért. '<^^*tf 

Ezen nap hivata Ráduly vajda ö nagysága. Sok szóval com-
mendálván magát nagyságodnak, referálá, hogy nagyságodnak Ö 
nagysága eröss hüttel kötelezett atyafia s ha miben tudna szerelettel 
szolgálna. Én is hasonlóképpen az najryságod eröss atyaliságát ba
rátságát commendálván ö nagyságának, kérem, (látván hogy ő nagy
sága is sokat forog az basáknál): ha valami oly dolgot értett nagysá
gúd az én kegyelmes uram felöli, nagyságod adja értésemre. Sok 
szóval referálá mind basáknak, egyéb fötörbköknek nagyságod el
len való indignatiojokat, azokat , az melyeket immár nagyságod 
bőségesen megértett. Monda azután, hogy főképpen kelteit az ba
sáknak igen kellene futnom, hogy megérthetném, mik legyenek azok 
az nagyságod ellen való dolgok. Én ö nagyságát igen serio exami-
náltam, hogy ha mit tud megmondja, hogy tudjam megírni nagysá
godnak. Eröss hitre monda, hogy egyebet nem tud, hanem csak 
eröss fenyegetéseket hallja. Az mennyiben hozzáférek, aperiálám 
Ő nagyságának okát és indulatját annak az indignatíonak. Mondám 
oztán nek i , hogy Isten kegyelméből azokat én mind bőséggel meg
értettem és az én uramnak idején értésére adtam; de hiszem az Is
tent, hogy nem az Ö akaratjok lészen abban, adott az Ür Isten 
annyi módot az én uramnak abban, hogy elejét veszi azért an-
ttalí is; kérem oztán, hogy mégis írjon Ö nagysága is nagyságodnak. 

Ezen nap újólag érkezének Gyulából az panaszok nagy seve-
rissíme, hogy Ök immár az kapun ki sem mehetnek; vagy az hatal
mas császár engedje meg az csatát nékik is , minthogy más ki j á r ; 
vagy vegye fel őket onnat , mert nem lakhatnak semmiképpen ott. 
Sok contentíom volt ö magokkal, hogy nem az Erdélyhez valók 
azok. Ok szörnyen alTirmálják, hogy hiszem jól ismerjük személyek 
nevek szerént eke t , az szegény jobbágyság atlól inkább ismeri, 
hogy mind váradi , jenöi és ott az több kastélyokból való katonák. 
Ez ugyan rettenetes dolog az mint itt szóródik az panasz; ha mi oly 
indulat lehetett ezekben is, az rettenetes sok nyilvánvaló cselekedet-
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nek panaszsza obruálja ezeknek füleket. Felelte igen forog penig ö 
nagysiíga Ráduly uram az panaszban. Az mint lehet eléggé obstál-
nék , de én immár ugyan kiiUlottam belölle, csak nem győzöm az 
számtalan sok Kiáltást csak hallani is. 

29 diü*) hivatott vala az basa, hogy ujabban referálja az Alaj 
bék követségét; de igen reá ért volt az köszvény s nem mehetek 
hozzája, s engem sem hivatott b é , hanem az cancellariustól izene 
k i , kérve-kérte , hogy el ne múlassam, hanem nagyságodat az pa
naszok felöli bőségesen informáljam; mert e lunta , és az mit ma
gában titkolna is nem titkolhatja, mert sokfelé írják az panaszokat 
az portán — maga is fé l , hogy oly helyről az hatalmas császár fü
lébe esik. Kerete azon i s : „Minthogy immár—ügymond—szolgája 
érkezeit magának, jobb hogy az maga szolgájától küldje az maga 
levelét az urának. Az mit kellelt irnom én is irtára, de irja meg ö 
is az urának, hogy kérem , hogy csak maga beszéljen sokai az A-
laj bekkel. Szóval is sokat izentem az urának." Ezekéi cancellarius 
monda. ' .. . i .riitni i f.,s,KH\)iJ 

Más nap jölt vala hozzám Csáfer bék — azelÖttvaló szolnoki 
bék, ki mosl mázul — ezen Alaj bekkel. Sok szóval kérének, hogy 
Írjak mellette nagyságodnak, hogy nagyságod ne szánja egy com-
raendaloríát tölle , s nagyságodnak sokat szolgál. OÍTerálá magái e-
rösson, hogy bátor csak az debreczenieket kérdeztesse meg nagy
ságod , de ö olt az végbe magát mind az szomszédsághoz s mind az 
szegénységhez jól visel te , s ezulún is annál jobban igyekeznék vi
selni , ha nagyságod commendatiojára ismét azon szolnoki békség-
re promoveálnák. Ez az nagyságod kegyelmessége, mit cse
lekszik nagyságod vélle. Talám kegyelmes uram, ha haszna 
lenne az commendationak, nagyságod kegyelmessége után vagy 
egy dolmánnak való posztót én is kaphatnék ettől az bektől. Mert 
eddig ennyi vajdák, basák változásában két pénz ára hasznom nem 
lehete t t , maga bizony én is valóba ott forganék közlök—de nem 
szolgál az szerencse, .'ix >yti.'i .InAAv .iy/--c t w 

Nagyságod i r t , havaiami oly fölovakra találhatnék, nagysá
godat certiiicálnám felöUe. Arra is kegyelmes uram volt gondom. 
Török Sigmond nagyságodnak szóvalis tudja referálni. Két istálló-

*) április --.• 
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ba ölöt találtunk olyat, kinek hármát nagyságod tudom hogy meg
szerelné, mely mindenik szürkék s gyermek lovak; az egyik most 
ez füvön kel csak harmad fűre, negyedik is vagyon egy sárga p e j , 
de herélt ; ez az herélt ló csodálatos szép marha , közép ló s igen 
jó magaviselö s jó járó ló. Ha nagyságod kegyelmes tetszése, hogy 
lovakért küldene, nem kellene Török Sigraondot elhagyni, nem 
egyébért, hanem az mint látom, az megkeresésben fövizsla — igen 
fel tudja keresni az istállókat, lenne bár más az vevője s ismerője is-

13*) diemarly sokképpen kelleték változni ittvaló írásomnak, 
mert az mint feljül írtam vala, hogy szolnoki Alaj bék lenne tabel-
lariusom, azközben Isten behozván az szolgámat Török Sígmond-
dal: szükségeshnek Ítéltem, hogy az nagyságod levelét küldjem 
nagyságodnak Török Sigmondtól. •'••'.J'~.L 

Az Markó vajda uram állapotja felöli is immár irtam volt nagy
ságodnak, és interim ö kegyelme nem tartván magát ahoz az vég
zéshez, ellépett az galambok árával; ki miatt micsoda nagy búsu
lás talált vala, csak az Isten tudja. Ki felöli cerlíficálván az v e 
zért, micsoda veszekedésem volt miatta, azzal én nagyságodnak 
fejét nem fájlalom. Végre Istennek kegyelméből az vezértől ilyen 
választ völtem, (minthogy most is az köszvényben fekszik az ve 
zér) magával nem leheltem szembe, hanem az tihája állal tractál-
tam, és ilyen választ izene: hogy ha úgymond meg nem böcsüllöt-
te az hatalmas császár kegyelmességét s nem győzte várni — v a r 
cseuna posne (?) Az hatalmas császár kapujára szabad mindennek 
jöni s szabad kimenni, de megköszönhetik az több bék szadik itt az 
porián Kopelli OgUnak, hogy olyan gyalázatot tött az fényes portán, 
hogy elfutott; azután meglátják, hogy más tisztességben tartják őket, 
hogynem eddig. 

Mégis az persiai állapotot hogy iterálnom kel l : negyed naptól 
fogva vártattam Török Sigmondot csak azór l , hogy minden nap 
hozták, hogy általjö az persiai követ. Ezközhen megértvén az ve 
zér, hogy mégis itt vágynak, nehézlé, és el kellé küldenem. írhatom 
bizonyosan, hogy immár az véllevaló áros-rend ezen két nap alatt 
általköltözötl jobbrészint ide Stambulba. Ö maga az követ eleibe az 
császár szakácsit elküldöttek; immár csak három négy napra hozták 
béjövetelit. 

*J E kelési idü füljegyzésében Iiíba van. Ápril. 30-kiínak kell lenni. * '-" 
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Ezt az levelet küldtem el Török Sigtnondtól 6 die may az 
szolnoki Alaj bekkel együtt. Küldtem toUe levelel urunknak, Beth
len István uramnak, cancellar. ürnak, Balassi Ferencz úrnak, Dá-
nieldoáknak, Angyalosi úrnak, az feleségemnek. 

lí ' > 3 I 1 ^ > 

Az melyek itt következnek*) nem tudom szinte, mit irlam meg 
bennek urunknak ö nagyságúnak s mit nem; mert Horvótli Márton-
ttíl is ii-tam egy levelet az franczia követ meneteli rdül l , kinek pá
riáját ide bé nem irtam. Ebben fogtam irni valami parliculát az Ho-
monnai reversalissa felöli — ugyan irlam is. 

17 die febr. adának az divánba 50 csorbacbiára 50 kaftánl és 
az szejmén basának, kikel imidc-amoda kiosztanak ez nyárra. Az 
szejmén basát 12 ezer jancsárral rendelíSk Budára magát, az hadá
ba kit Kanisára, Tümösvárra, az többit ki lMiszirbe, kit Jeninbe, 
kit Bagdadba szélyel. 

2 4 die febr. juta bé az lengyel követ ide bé az portára; neve 
az követnek l*etrus Ozga. 

8 die marty, hogy haliam hogy Szkender basa és Gáspár vajda 
más nap megindulnak, menők Szkender basához. Hogy szinte vélle 
beszéllek va la , úgy juta oda az cancellarius s mondám Szkender 
basának: Immár nagyságod elmegyen és mit parancsol nagyságod, 
mit kell ezután cselekednem? sat. Monda sok szóval: \ín immár e!-
megyek—ez, utolsó szóm neked—eddig az urad nekem kedves bará
tom, atyámfia s öcsém vol t , most immár az ideje mind barátságnak, 
mind atyaiiságnak. Én szómmal ird meg az lu'adnak, hogy én az 
Istenért kérem, emlékezzék meg az hatalmas császárnak vélle való 
sok jótéteiéről , ne várja reá az hatalmas császár szablyáját, adja 
meg Jenöl. Más a z , hogy hagyjon békét az praclicának, mert bi-; 
zony nem basznál vé l le , megíátjíi. Ezt immár mi mind jól tudjuk, 
hogy az mely levelét te mutattad Mátyás császárnak, arra mind az 
urad tanitotta Mátyás császár t , s azt irta neki , hogy én soha Jenöl 
különben meg nem tarthatom, hanem felséged —úgymond — ne 

*) E napi-jegyzetek, — úgy látszik — mintegy csak pOUékul rs utrtltigt-
san vannak ida igtalva, részint az emlúkezts Siígilségéiil, részint mi
vel írónk szerint azon levél , melyet ü ezekre vonatkozólag a fejdi-
lemliez intézeti, e Naplóban ncin jelenik meg. Innen vannak á no-
pok iiiürend ben is íoltünüen nagy ugrások. . . , ,". 
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hagyja könnyen Lippát, hanem kérje erÖSSen, és ha ugyan azt vlsz-
sza nem adják is , akár csak azzal tarthassuk meg Jenőt ; mert Jenő 
oly helyt vagyon , hogy a míg Jcnö keresztyén kézben leszen , az 
Dunán innét az töröknek, pogánynak semmi derék ereje nem iebet; 
és ha felséged az pogánynak hadat indit , Igen nagy segítségére lé
szen az egész keresztyénségnek Jenő. Do ha Jenő pogány kézbe 
akad, bizony nagy ártalmára lészen az egész keresztyénség hadai
nak. Ezt ha te nem hinnéd, csak egy nap mulathatnék i s , ez leve
let is megmutathalnám — hogy Mátyás császár ezeket mind meg
írta az vezérnek — meghinnéd abból. Én láttam az levelet, de nem 
hagytam eddig csak az vezérnek is megmutatni, de : vallaha, billaha, 
tuliaha! ha ezt megérti az vezér és főképpen az hatalmas császár, 
el kell veszni mind az uradnak s mind az országnak. En az uradat is 
szánom, meri nekem alyámíia, de annál inkább szánom az ország 
pusztulását. Én neked most azt mondom, hogy elmenj az német kö
vethez s felette igen kérjed , hogy ezt az levelet veszteg titokban 
tartsa s ne mutassa csak az vezérnek Is. Ha használsz vélle, lássad 
— tovább Immár erről nem beszélhetek vélled — n e k e m immár meg 
vagyon hagyva, mit cselekedjem. Lássa az urad: ha lészen legyen, 
ha nem lésben, az én barátságomnak, atyafiságomnak vége lészen-
mert az Isten engem ágy segiljen, hogy valamint j á r o k , de én soha 
ez nyárnál tovább nem halasztóm, vagy elveszek, vagy Erdélylyel 
együtt ő vész e l , de véghez viszem az Jenő dolgát. Ezek Szkender 
basa utolsó búcsúzó szavai. 

9 die marty. Az mely nap mind Gáspár vajda és Szkender ba
sa kiindulának Constantinápolyból, igen jó hajnalban raenék Gáspár 
vajdához búcsúzni, s lobát olt vagyon Síartzer uram is. Én kivált
képpen menék vala azért Gáspár vajdához, (nem tudván hogy ott le
gyen Starlzer uram) hogy valami-formán azt vehessem ki helölle, 
mit tud mondani lelülle : ha Ismeri-é hogy megáll az német császár
ral való conferenlia vagy nem? Másikat: ha ismorl-é, hogy az len
gyellel meglehet az concordia vagy nem? Soha külön nem szakaszt-
hatám StarlzerlŐl, hanem az nagy tumultushoz képest nem várhat
ván ennek ennél alkalmatosb üdÖl, belé kellé elegyedni Starlzer 
m-amnak ís. Mikor ezekről heszéilettem volna , Gáspár vajda uram
mal, egyátalában ugyan azt monda, hogy abban egyéb nem lészen, 
hanem az német császárral való békesség megáll , ö ludja. S mon-



dám: hogy lószen íiát az Lippa s Jenő dolga ? Monda: conplanálta-
tik az i s , mert római császár azért frigyet fel nem bont, tudom én. 
Ez dologban igen nagy titkon beléeresKkedék Slartzer uram is. Sok 
discursusunk után monda ö is: Ha meg kell mondani, mi valóban 
megírtuk ö felségének az követ te l , hogy lássa 6 felsége , de annél-
ktil meg nem áll az békesség! Mi úgy Iiiszszük, hogy ad extremum 
~ ha egyéb nem lehet benne — ö felsége nem bontja fel ez mostani 
tíj confederatiot Jenőért ; de az mi igaz szojgálalnnk azt kívánja, 
hogy totis viríbus instáljunk, ha lehet hogy megtartsuk , de ha nem 
lehet, arról nem tehetünk. Nem lehet egyéb benne, hanem megmon-
dám az Szkender basa szavát az császár írása felöli, és mintha Star-
Izernrara ezen valamit hebetált volna—ugyan alkalmasan is—végre 
monda, hogy nem kell hinni, nára most köztünk semmi titok nincs; 
ha azféle lölt volna , bizony megmondottam volna, de csak ök köl
tik az olyan hírt. De titubatiojából mintha azt vöttem volna eszembe, 
hogy (mint) ha fogolt volna azféle dolog lenni. Az az ennek az az sum
mája s így vöttem eszembe minden aclusokat,hogy ezféle accusatio-
hozvaló apparátusok nekik mind teljességgel készen vagyon, s lőnek 
is ki hennek néhol, csak hogy eddig justa ratiot nem találhattak, 
miért kellett volna abban procedálniok; de ezt teljességgel megta
pasztaltam, hogy ha valami kis occasiot kaphatnának innét nagysá
god felöli az accusatiora és discordiára, felette igen készen tartanák 
ijokat-nyilokat hozzája. Csak hogy legyen hála az Is tennek, még 
eddig én töUem arravaló matériát semmit nem kaphattak; ök is min
den dolgot felette díssímulate viselnek, az kinek része ihon ide alá 
való artículusból is alkalmason kitetszik. 

Mikor mindezekről így discuráltunk volna , ö maga Startzer 
uram ugyan injungálá , monda: hogy ird meg serio ö nagyságának 
bízvást, bátor mi szónkkal az követtel együtt is , hogy legyen ö nagysá
gának jó correspondentíája Gáspár vajda urammal; bizonyos legyen 
ö nagysága benne , hogy ezzel igen kedvesen cselekedik ö nagysá
ga ő felsége római császár előtt. Mert ugyan ö felsége akaratja az 
Gáspár vajda előmeneteli. Ügymond — (ezt az szót itt kell meg
érteni) ne nézze azt ö nagysága, ha eddig ott fennlélében valami
képpen láttatott ő nagyságának conlrariussának lenni s contraágálni: 
az akkor úgy vol t , de most mind az ö felsége császár jóakaratja s 
mind Gáspár vajda jóakaratja különben viseltetik ö nagyságához. Mi l 

is látjuk, hogy őnagysága mindenképpen mind ő felségéhez és az 
keresztyénséghez hűséggel viseli magát, s valamiben tudunk, de 
bizony oltalmazzuk. O b s e r v a t i o . Az mely Homonnai-levelet az 
basa előtt Gratzianus uram elöada , és az basa nekem kezembe adá, 
ha az régi volt-é vagy ú j : ez szókhoz képest k e l l e t t újnak lenni. 
Ezek mellett monda ö maga is Gáspár vajda uram: Az mi volt, elmúlt, 
ha jóakarattal leszen én hozzám ö nagysága, megmutatom én, hogy 
tudok ő nagyságának szolgálni s szolgálok is , nem is késem vél le ; 
ha Isten béviszen Molduvába, hamar megtaláltatom Ö nagyságát , 
teljességgel atyafiságban akarok lenni ő nagyságával. Ezek így agi
táltatlak , de bővebb szóval. 

Ezek után minthogy immár hárman ugyan egybe kellett volna 
ragadnunk, és Gáspár vajda uram volt az lengyel követtel való 
tractáló is — kérdem — mondám: Ennyi üdéig nagyságod alkal
mason eszébe vehet te , lehet-é még az lengyellel való unió s con-
cordia vagy nem? Ha Istent szereti nagyságod, valamit jelent meg 
benne, hogy tudjak interim uramnak írni felöUe. (Ebbe is ugyan belé 
elegyité magát Startzer uram.) Monda Gáspár vajda uram: certe ne-
scio quid érit conclusum, quia certe Poloni justam causam non ha
b é u l — így szollá hirtelen, explicálá eztán. Az dolog csak ebben 
áll — ügymond — hogy az lengyelek kívánják confirmáltatni csak 
az régi békességei , az török arra teljességgel kész; az egyik kí
vánja, hogy fogják el a» kozákokat az Feketetengerről; az lengyel 
ín conlrarium kívánja azt, hogy az császár fogja el az tatárokat Len
gyelországról. Erre eo momento kész az válasz: hogy az hatalmas 
császár eo momento elfogja , csak ti is fogjátok el az kozákokat. 
Ozga uram soha eddig magát nem resolválta, hogy elfoghassák vagy 
el is fogják az kozákokat, hanem csak azt mondja, hogy ö haza
megyen és proponálja az császár kívánságát az respublicának: ha 
itilík magokat elégségesnek, hogy elfogják, lássák, de ő soha azt 
nem igiri; de ezek statíra eo momento reá kössék magokat, hogy 
elfogják az tatárokat, és inlerim az kozákoktól oltalmazzák magokat 
az Feketetengeren, az még Ő hazamenvén, erről resolvája magát 
az lengyel respublica. Eddig így vesződtek egymással s Startzer 
uram is monda, hogy: certe iste Legátus est quasi s tul tus, nescio 
quid ágit. Mondám arra neki : ha Isteni szereted, mond meg, érted-é 
ha vagyon valami correspondentiájok ő felségével római császárral, 
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ha kardra kél az dolog? S azt monda Startzer uram: bizony nincs 
semmi. S mondám: hát mit bolondoskodnak ezek? Mert magoktól 
ök is semmik, ha kardra kél dolgok. Monda Startzer: azt én bizony 
nem ludom, de úgy ismerem, hogy ö felsége semmiben nem con-
sentiál véllek. Talám az Isten csak megbolondította őket , hogy el
veszeszszék magokat. Eddig volt az nap az tracta véllek. 

13 die marty voltam salutálni az lengyel követnél. Igen tisz
tességesen fogadott vala és sokat is conferála véllem az ö tractá-
jokról ; in mappa mutatá is az kozákoknak minden lUokat, laké-he
lyeket és az Feketetengerre való szállásokat, azt is , mely utakon jár
nak az tatárok reájok. Az a z , hogy az kozákoknak csak egy ütök 
vagyon azFeketeteugerre az Boristhenes íluviuson, az kinek az tö-
róliök könnyen elejét vehetnék egy várcsinálássalj de az tatároknak 
Lengyelországra való irraptiojára vagyon hoszszuságára kétszáz 
mélyföídön való utak, kinek soha aperto marté Lengyelország ellene 
nem állhal, s az kozákok ellen sem állhat Lengyelország, hanem 
inkább Törökország állhat annak is ellene , ha akar. 

. a- •^'. j : i ' i r . T [i.tj- :'iiT«"iírt^-' 
' : J ! - . • . • 

" ' Az lengyel követnek Ozga Péternek Görcsi Mehmet basával 
való allercatioja, mely választétele az lengyel követnek méltó em
lékezetre: miképpen kelljen magát viselni kissebb fejedelem köve
tének m-ánál hatalmasb fejedelem előtt az contentiobau — nem úgy 
mint Kamuti uram. 

Mikor most az lengyel követ sokat disputált volna az vezérek
kel , az feljül megirt articulusok felöli, Görcsi Mehmet basa kez
dette fenyegetni az követet s monda neki : Meglátjátok, hogy bi
zony i'igy jár tok, hogy eszetekbe jutnak az kozákok. Az uradnak 
bálor megírd , hogy reá készüljen, mert én magam elmegyek reátok 
kétszáz ezred magammal vendégségben; meglátom, mint vendégel
tek meg? Erre mondott az követ: Én egy szegény nemes ember 
vagyok, én nem ígérem, hogy megvendégelem nagyságodat; de 
az én uram oly ember s oly fejedelem, hogy ha vendégségbe jö 
nagyságod, meg is tud(ja) vendégleni. Hogy pedig nagyságod haddal 
fenyeget: A z én u r a m e n g e m n e m h a d a k o z n i k ü l d ö t t , ha
n e m a z r é g i b é k e s s é g n e k , f r - g y n e k az új h a t a l m a s 
c s á s z á r r a l v a l ó m e g e r ő s í t é s é r e . Erre mikor még is nagy 

haraggal fenyegette volna Görcsi Mehmet basa Ozga uramat, hogy 
mint öiik s vágják az lengyeleket: ismét mond az követ: Nagyságos 
uram! Az had oly, hogy mikor két erős had harczolni öszve áll, 
nem csak egyik fél szokott veszni , hanem mind az két félvcl köz 
az. Mond erre ismét Görcsi Mehmet basa az követnek: Mínek tar
tunk mi tüteket ti lengyelek ? Semminek tarljuk az ti véltetek való 
harczot. Mond ismét erre Ozga uram: Nem az embereken áll az 
hadnak győzedelme, hanem csak az istenen. Gyakorla az Isten az 
nagy felfuvalkodott hadat meg szokta alázni, és az erőllenbnek 
adja az győzedelmet. . . Ez sem az Kamuti uram követsége; mert ő 
minden szavaiban fenyegeti vala török császárt némeltel, hajdúval, 
Erdély szablyáival. 

26 die marty adának 8 csorbacsiára 8 kaftánt, kiket az Feke
tetengerre bocsátanak die 28 marty 10 gályával és 25 sajkával. ;-i 

Ez nap haliam GresUótól, hogy az brassai postát megfogták 
volt Tergovistyán és az fejedelem leveleit felszaggatták. 

Másnap az az die 29 marty mentem az basához az lengyelek 
békességének tractálása felöli, minthogy mind Ozga uram titkon 
hozzája kért vala, és azonképpen az vezér is , hogy interponáljam 
magamat köztök s értessem meg az követtel: hogy Ök semmi újat 
nem kívánnak, hanem az régi békességnek megerősítését. így be-
szélle az basa : Nem tudom, ha tolmácstok nem jó, vagy maga nem 
érti meg az követ mit beszéllünk, de az szívem fáj rajta , hogy az 
hatalmas fejedelmek 300 esztendőtől fogva egymás közölt meg tud
ták erősítni az frigyet, békességet, s én előttemvaló nagyvezérek— 
nagy dolog, hogy ha én üdömben kelletik felbomlani az lengyelek
kel való békességnek. Ügy kére engem az hasa, hogy menj el, ta
lám te inkább meg tudod értetni vé l le , hogy az hatalmas császár 
örömest meg akarja tartatni véllek az régi szent békességet. Ekkor 
az zsebbe nyula az vezér és ezért az munkámért egy marok aranyat 
ada ajándékon, kit én elvők, és hogy megolvasám, hát csak 14 
arany — annak is egyikét SzÖlfikárnak adám. Úgy mentem eztán 
az lengyel követhez, és Istennek hála, harmadik utamba én vittem 
véghez szépen az egész békességet köztök, kiről való minden con-
signatioim is jelen vágynak. Ezt elvégezvén, panasziám az vezér
nek az Havasalföldében felszaggatott levél dolgát, kín az basa igen 
haragvékj mindjárt akarta hivatni az Gabrillás vajda tíbáját, de nem 



im 
hagyám, hanem mondám az basának: Ezen nagyságod ne búsuljon, 
m e r t é n is csak közhírrel ballotíam, várjuk, hiszem hamar jö az 
uramtííl emberem, s ha valami hántására volt az én uramnak, ludom 
megirja s azt várjuk. 0 is csak abba hagyá. 

19 die april. juta bé Incze János Török Sigmonddal, hozott le
velet uranktól s cancellarius uramtól. Ez üdö alatt vöttem egy fejér 
török ösztövér lovat 2 8 0 0 oszporán, meg más gesztene-szÖrü 
kis pej ugráló lovat vöttem, költséggel együtt 100 m.l'ton. 

. Ili .ii . . JiíLniVJ'íp.' 

Következik más levél. 
lUmo Princeps et Dne &. Sequitur salutatio &. 
Noba, kegyelmes uram, csak tíz vagy tizenkét nappal ennek-

elötte nagyságodat az szolnoki Alaj bekkel együtt Török Sigmond 
által küldött levelembe addigvaló dolgokról bőségesen informáltam, 
de nem tagadhatom, mint ennyi búsulásomba—(kiváltképpen hogy 
szinte ekkor ért az Markó vajda uram ellépése i s , kiről az még ab-
solute nem voltam resolutus az vezértől ö nagyságától , annyira el
fordult az eszem , hogy feledékenységem miatt két dolgot nagysá
godnak meg nem írtam volt), hanem actáimnak consignatioit ezután 
olvasván, úgy találtam reá ; melyeket magara is úgy esmérek, 
hogy noha talám ingyen sem ejus momeuti essent , hogy nagyságo
dat ezzel csak molestálnom is kel lene, de kegyelmes uram, én most 
ebbe nagyságodat nem kimélhetem; hanem az én hivatalom szerént 
vagy igen j ó , vagy igen roszsz, de nagyságodat énnekem minde
nekről certiücálnom kell. Bizony, kegyelmes uram, az volna nekem 
is nagyobb örömem, ha nagyságodat kedvesb hírekkel örvendez
tethetném; de nem tehetek, kegyelmes uram, rolla, hogy az fátum 
én reám is ezt hozla most is. Harmadik dolog, kegyelmes uram, ér
kezek , kiről serio akarom nagyságodat tudósítani, az persiaí kö
vetnek elérkezése. Az elfelejtett dolgaim, kegyelmes uram histo-
r i c e e z e k : >. Ai-Ssc. ír^iuci. 

8 die marty hogy haliám, hogy Szkonder basa és Gáspár vajda 
aramék más nap elindulnak, menék Szkender basához. *) 

'0 Ezen martius 8-ki és következő 9-k napi értekezlete naplóirónkiiak Szken
der basával és Gáspár vajdával̂  az ezen fejedelmi jelentést megelőzött 

Az persiai követ felöli, kegyelmes uram, breviter csak azt ír
hatom, hogy 11 die may jőve bé. Ott voltam, ott állottam lovam há
tán az sokaság között addig, az még Iszkíderből általköltöztelék 
igen-igen rettenetes nagy pompával, négy igen szép felöltöz
tetett zászlókkal—gálj'át vittek vala eleiben Iszkiderbe s azon hoz
ták által. O maga jótermelü őszbe elegyedett ember, de semmi 
szakálla nem vala, sem magának sem körülettevalóknak — sza-

V kallókat mind elborotváltatván viselik, az mint láttam. Mikor Ahmet 
császár egykor Drinápolyból hazajött vala és az drínápolyi kapun 
pompával behozták vala, azt láttam az pompát: ezt az kazul követet 
is szinte minden pompával, apparátussal így hozták bé , csak attól 
megválva, hogy az divánülő vezérek véUe nem voltak; de azon
kívül az császárnak minden rendbeli udvarló fönépe olt vo l t , az 
jancsár aga maga személye szerént szörnyű czífrán felöltözött jan-
csársággal, szolakokkal, csebecsiákkal, (feljebb c s or b a c s i á k -
k a l vol t )azsok különb-külöubféle monstrumokkal; ott voltaképpen 
az császár kapucsí basái , mutafarakáí, szpáí agák, csauzok, ezek 
mellett szörnyű népnek sokasága. • ••' n'Jt' 

Interim ezek így agitáltatván, *) hallogatlam basák 
udvarából, jóakaró barátinktól s gonoszakaróinktól i s , söt majd 
igen kezdek spargální hírül: hogy Erdélyre kellene menni haddal s 
Erdélyre mennek, s csak Isten adná, hogy mennének! Némelyek 
mondták, hogy bizony elmegyünk, mert Erdély mint vagyon az 
hatalmas császárhoz SL. Ezt én, kegyelmes uram, tovább ingyen sem 
írom—nagyságod kegyelmesen megbocsássa—mert nagyságod job
ban tudván nállamnál az ittvaló formát, concipiálhatja minden íttvaló 
formát. Ezféle rumorokba is Szőlűkór is az mit értett volna, s ö is 
nem mert bátorkodni ezféle híreknek mondásába. Mikor ezeket tel
tül hallogatlam volna, mint ilyen consilio et etíara consíliarío destí-

I i lutus ember, más prudentiával nem tudtam éln i , hanem magamban 
m ezt találtam fel , ki jó-é vagy nem? ón nem tudom; ha nem jó — 

„Acta d ierum'során (a 152—155 lapok"n) eddig: „Ha Isten béviTí 
szén Molduvába, hamar megtaláltatom Ö nagyságát —teljességgel atyafi
ságban akarok lenni ö nagyságával. Ezek így agitáltatlak, de bővebb 
szóval." — szórói-szóra közölve levón, itt ismétleni szükségfeletti
nek láttam, 

*j Itt az eredetiben néhány szónyi hézag van. ' '" '-«'"" —"—--"Ci 
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nagyságod kegyelmesen ne lulajdonitsa pro vilio sludii, hanem iguo-
rantie: 20 die may quasi explorationis gratia magam audíenliát kértem 
az vezérlői, menék az maga liázáLoz. Más materiám nem lévén, 
proponálám ezt neki —̂̂  mondék : Nagyságos nram, az nagyságod 
parancsolaljábél az én uramnak én régen megírtam vala, hogy Meh-
met basa uramat nagyságod elküldi Tömösvárra az begler-békségre, 
inkább az végre , minthogy az én uramnak régi barátja s egymást 
ismerik, valamint tractáljanak az Jenő dolga íelöll. Immár annak 
sok ideje. Azt én tudom, hogy az én uram eddig is igen várta Meh-
met hasa uramat; immár az nyár eljött, talám az én uram errÖl gon
dolkodván, nem tudhatja ezt mire vélni, hogy nagyságod Méhemet 
basa uramat el nem bocsátotta ? 

Mindjárást azon hirtelenséggel monda az basa; Igaz, hogy én 
mondottam az t , és eddig régen el is küldöttem volna, de hogy ez-
közbe olyan szörnyűén kezde jöni az panasz az végekből, azért 
tartoztattam meg, hogy még is jobban végére mehessek azoknak az 
panaszoknak ; ha igaz-é nem-é, és mi állapotban vágynak ? Ezköz-
ben immár annak is egy holnapja, hogy tölled ér tet tem, hogy az 
uradnak követe j ő , azt is meg akartam s meg is akarom látni, mivel 
jö : ha igazsággál jö-é , vagy csak olyan sztíkkal mint azelőtt?-—Mert 
azt én immár elvégeztem , hogy még is csak olyan üres szókkal jár
nak, mint eddig. Több tanácsom, gondviselésem nekem arra nem le
szen , hanem egyúttal ügy akarom elbocsáttani Mehmet basát, hogy 
az minek meg kell lenni, legyen meg s legyen vége egyszer, mert 
én tovább Jenőért búsulni nem akarok. Mondám e r re : Nagyságos 
uram, valamint vötte nagyságod az én szömat eszébe , de én azt 
mondtam s most is mondom , hogy a mely követel most az én uram 
béküld, nem szinte úgy küldi mint fŐkövetet, hanem nagyságodat 
az új vezérségbe köszönteni s ajándékával meglátogatni. Más leszen 
ezután még az fökövel. Kz innét kimenvén hamarsággal, úgy küldi 
fÖkövelét az én uram az hatalmas császárhoz, attól küld derék fö-
Itövetséget. Mindazáltal az én uram nekem azt irja, hogy ez mos
tani követtől is nagyságodnak izén oly követséget , hogy nagyságod 
meg fog nyugodni rajta. Azért nagyságod ebből megítélheti, ha 
nagyságod ettÖl ez mostani jövŐ követtől várhat-é minden teljes vá
laszt. Monda erre az basa: mind értem azt én, de én annak végére 
mentem, hogy ez az mostani követ oly meghitt embere az uradnak, 

hogy ha eljö, mindjárt megismerem én szavából, ha kell-é még is 
várnom más kövelet vagy nem? Megtanít az ő követsége mindenre. 
De egyátaljában most is azt mondom én, hogy én immár Mehmet 
basát Tömösvárra el nem bocsátom, hanem az urad követét meg
vár! atom vélle. Megismerem én, ha még is csakugyan imígy-amúgy 
beszélnek mint azelőtt? Erre kétszer sem készülök, sem tanácsko
zom , hanem egyszersmind úgy készítem Mehmet basát s többeket 
i s , hogy ebbe véget akarok érni. Ezt értsd meg bátor te is. Ilyen 
resolutiot vehettem kegyelmes uram az vezértől. 

Ezekhez képest látván kegyelmes uram, az hadakozó üdönek 
lassan-lassanvaJó eiközelitését és Mikó Ferencz uram késését : 
'elég nagy szerencsére kellett levelemet ve tnem, hogy még is ezek
ről nagyságodat igen titkon certificáljam. Szolgám is lévén itt benn, 
azt sem mertem kibocsátani aperte, hanem az levelemnek kiküldé
sében az mi módot találhattam, igyekeztem keresni , hogy akár 
csak brassaí biró uram kezében juthasson ez levelem — kit hiszek, 
hogy ő kegyelme nagyságodnak meg is küld. Az levél-küldözésben, 
kegyelmes uram, micsoda difficultas legyen, főképpen ezután, ha 
valami csak részgzeréntvaló hadat kezdenek indítani is — az hatal
mas Istenért alázatosan kérem nagyságodat, nagyságod kegyelme
sen megbocsássa — megmutatja az elöltünk elment dolog, kiben 
én eléggé benne forgottam: postánkat elfogták, Dunába vetették, 
magam szolgáimat Tömösváratt vasba verték minden expedítioknak 
végéig. Az mi egyszer meglőtt , másszor is meglehet. Ha sok ár
kos pappirossat irnék is bé ezféle dologgal—itt úgy látom, kegyel
mes uram , mintha régen megharagudtak, bizony meg i9 haragudtak 
az elmúlt fenyegetésekbe. Azon leszek, hogy ezen levelemet még 
is más úton i$ elszerencséltessem, ha valamelyik nagyságod kezé
be juthat. .• ^̂ -̂  

Üj dolog, kegyelmes uram, itt semmik nincsenek egyebek—az 
persiai követ felöli az mit irtam, abban vagyon. Ezen mostani 
vezérrel valő beszédink között hozá maga elö az vezé r , hogy ím 
látod szemeddel, hogy az kazul követ Is itt vagyon; az Isten ezt is 
nekem tartotta, hogy én vigyem véghez az békességet véllek, ö 
meglátod te magad is, hogy véghez viszem. 

Az lengyellel való békesség szépen csendesen véghez mene. 
Immár mindennap Ozga uram induló-félben vagyon. 

i l 
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Ö felsége Ferdinandus király levelét, kit küldött — melyet irt 
Bécsben 26 marty — magam transferáltam magyarul. Egy summába 
kötve csak azt contineálja , hogy az mely békességet és frigyet az 
megholt boldog emlékezetű Mátyás császár Abmet császárral elvé
geztek—kit immár ez mostani szultán Ozmán is conűrmált—ö felsé
ge Ferdinandus is in omnibus capitulationibus, punctis et articulis 
sancte, pie et inviolabililer akarja observálni. Kére levelében csá
szárt i s , hogy azonképpen megtartsa azt az confederatiot. Ez új 
levéllel, cum omnibus ceremoniis az német követnek publica audien-
tiája lön 19 may. Másnap az császár levele én kezembe került. 
Csak ezen két hét forgása alatt Francziából, Angliából, Flandriából, 
mind ezenformánvaló congratulatoria és régi békességnek confir-
maliojára való levelek érkeztek, kiket magara láttam. 

Vagyon egy új hír, hogy Albertus, ki patruelissa Ferdinan-
dusnak ö felségének—azt sem tudhatom, melyik országba való feje
delem—de ez az német követ portájáról való hír: hogy ez az Al
bertus indult meg 30 ezer gyaloggal és 10 ezer lovassal, spanyol
l a l — egyikéri az csehek ellen, másikért , hogy Ferdinandust pro-
moveálja az császárságba. De ez az hír is itt igen ambigue viseltelik, 
csak az német uraim urgeálják. 

Az hispániai armadiák felöli az mint viseltetnek vala az hírek— 
az mint végére mehettem—igaz, hogy sok vala az ki kijött volt, az kik 
igyenesen Cesareára indultak vala. Most ez közelb való hír felöllek, 
hogy Cesareába voltak az hispanusoknak valami azféle factiosusi, 
az kikhez kémeket egynéhányat elöli elküldtek volt az hispaniaiak—• 
az kémekel megtalálták s megfogták, kik az factiosusokat mind ki
mondták j az cesareai basa azokat szörnyű halállal megölette, az 
kémeket hadaiban elhordoztalta s megmutogatta nekik minden hada
k a t , sőt oztán ugyan az kémek által provocálta az hispanusokat. 
Ezközben az kémeknek egy-egy füleket elmelszettette és megru
házván Ökel s hó költséget adván nekik, viszszahocsálotla. Értvén 
ezt az dolgot az hispanus had, megtért. Ez az közelb való hír az 
hispániai motus felöli. Ennek ilyen lehet az próbája , hogy itt most 
az Fejérleíigerre semmi löbb apparátusok ezeknek nincsen —azt 
szememmel látom —- mint egyébkor, szokás szerént 32 vagy 40 
gályájuknál többet nem készítettek. Valami azféle portai szerdár 
felöli csak emlékezet gines, az szokott kapitán kimenetelin kívük 
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Ezeken kiül s ezek mellett az széles világ részéire mindenfelé csak 
nagy békességet hirdetnek. 

Mehmet basa urammal sokszor voltam Iraclába; ö most is ha
lálig csak azt mondja, hogy őneki nagy lelke fájdalmával kelletik 
azt cselekedni, hogy nagyságoddal ellenségesképpen legyen. Ha 
lehet penig s ha nagyságod is megfogadna az Ö szavában, általán
fogva arra nem kellene menni az dolognak; hanem minden dolgot 
csendesen s jó békességgel igazítson el nagyságod—csak ö maga is 
nagyságoddal juthatna tractába. Immár mikor leszen kimeneteli ezek
hez az dolgokhoz képest , én bizony nem esmérem. Csak hozza el 
az Ür Isten Mikó Fercncz uramat, az nagyságod kegyelmes instru-
ctioja után Isten s az üdö megmuta ja. Én, kegyelmes uram, most 
ennél többet írni nem tudok. 0atum 30 may. 

Ezt az eddigvaló levelet takartam nagy titkon az brassaí bíró 
uramnak írott levelemben, melyet külde Pitár Koszta, az havaselvi 
kapitihaja, mintha csak az brassai bírónak írtam volna. Indultak 
meg az levéllel 22 may. 

Következik az levél, az melyet irtam az moldovai Gáspár vajdá
nak, kit adtam Márk Antoninak, hogy elküldje együtt azokkal, az kiket 
ugyanekkor irtam Bernaldus Boruscicusnak és Ábrahám doctorbak. 

Illme Princeps &. Sequitur salutatío &. 
• Quoniam post egressum Celsit. Vestrae ex ísla fulgida Porta 

ottomannica, adferebantur varii el pessimi rumores tam deitinerum 
infelici successu, quam de receptioné provincialium in principatum 
Celsit. vestrae, cujus rei causa quotquot eramug Celsit. vestrae ín Porta 
ista benevoíi, non adminus angebamur. Tandem advento certo rumo-
re atque etiam litteris Celsit. vestrae de felicí ingressu, atque hono-
rifica receptioné a provincíalibus in dignitatem et principatum Pro
vinciáé et Principatus Moldaviensis, simili modo magna cumlaetitia 
sumus aífecti. Inler ceteros ego quoqueCelsit. vestraemínimusbene-
volus servitor , maximé gratulor omni felici prosperoquesuccessui,^ 
rogans Deum, ut post hac quoque oranes actus fortunamque Celsit;' 
vestrae benedicat prosperetque. Ceterum nuUam adulationis et ac-
cusationis causam Celsit. vestramihi tribuet, nisí ergaCelsit.vestram 
scripta ista mea pro propenso ac benevolo animo habeat , voluique 
ex sincero aíFectu de rebus istis Celsit,vestram certiorem reddere. Iste 
Celsitudinis vestrae Kapítiha hic in Porta ottomaumca — Scio, qualis 
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.Yir et quis si t—ignorans,an pro scitu sint isla Celsitud. veslrae nec-
ne? — videtur omnibus hominihus oranium deterrimus esse, propter 
h o c , quod ipse divanura. Portám vezerii minimé frequentat: Ímo 
quasi caniculus quidam abscondens sesein cavernis ila se gerit erga 
omnes benevolos, erga illuslrmam Cels.vestram — adusque tempus 
eliam In tantum venit contemptum, ut quicunque Cels. veslrae an-
tea erant amici et benevoli , erumpunt in verba contemptuosa re-
speclu personae iUi«s Scio; de qiiibus mihi plurimi amici et benevoli 
Cels. veslrae maximé exposlulantur. Ni Celsit. vestra praeveniat, ex 
optimisamicisinimicosetmalevolosfuluroscitosperet.Isle Scio cerlo-
certe Cels. vestrae non amicos,imo inimicos et malevolos comparat. 
Postremo ex quibus amicis et benevolis Cels. vestra ex gratia et be-
nevolentia aliquod miinusculum oíFerre volnit, de quibus chyrogra-
phum etiam illis porrexit, isle Scio non ut illos bonis et placióis 
verbis dilataret, et ita per expectationem quandam animura illorum 
erga benevolentiam et promissum Cels. veslrae pro suspenso te
norét; imo quod május malum, apertissimis verbis quorumcunque 
hominum aures obtundit: nimirum hujusmoŐi lilteras Cels. vestram 
satis dedisse, sed eűectum litterarum illarum postbac pro nihili ha-
bere" et pendere. Sünt ne ista prudentis et sapientis dicta et erga 
Dominum suurahonesla? Sünt ista stultorum hominum. Sincere vo-
lui admonere lU. vestram , sí velit, in tempore praeveniat. Quod ad 
meam personam adlinet; de benevolentia erga me per litteras 111. 
vestrae porrecta, ego mihi persvasus sum Scionem iu hac parte 
maximé devincere, imo quotidie expecto promissum et benevolen
tiam ni . vestrae jam jam adesfee, propter quod omnia servítia 
promptissima tam in Porta ista ottomannica, quara ubicunque locorum 
vestrae Illtati poUiceor. Valeat, 28 may 1619, 

I • ' I I . ' • U < t l í í : - ) í i ' i í T ( ••* ' 

*) Tractata Illmi Domini Fetri Ozga, supremi legali Serenissimi 
Regis Poloniae &. in fulgida Porta ottomannica, mecumque com-
municata, circa 14 diem marly, isto processu: 

1. Jött az követ azért , az miképpen az régi szokás volt, hogy 
üj császárt adván az Isten az muzulmán nemzetnek, azt köszöntse 
*•) Az ilt következők az elílbbi két levél kelése ideje közötti emlékezetesb dol

goknak csak mintegy „pro meinoria"-szerü és utólagos följegyzését teszik, 
Ez oka, hogy az időrendben némi viszszamenés van. ,. •••.t 
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s idvezelje, és az régi eleiknek egymássalvaló régen egyben kölölt 
frigyeket megerősítse. 

2. Másodszor: az néhány elmúlt üdökben, az mely zűrzava
rok s veszekedések es tének, mind az latároknak Lengyelországban 
való rablások felöli és az kozákoknak az Feketelengeren való la-
lorkodások miatt, azokat ezen frigynek megerösitésében jó helybe 
és rendbe állassák mindkétfelöU. 

3. Noha kiváltképpen (immár ki harmadik nyárnak mondatik) 
Szkender basával ezen követ által akkori lengyel cancellarius — ki 
akkor az lengyel hadnak szerdárja volt — ügy tetszett , hogy bizo
nyos és állandó békességet szerzettek yol t ; de hogy az állandó 
nem vol t , nem is leheteti: lengyel királynak s az országnak az 
akaratja, hogyne mezőbe, hanem igyenesen az hatalmas császár 
portáján és az fővezérrel legyen ennek az dolognak eligazítása és 
az líj confederatioba való béirása. Az kinek ezek az okai. Mikor 
Szkender basával az békességnek igazítása volt , így volt : hogy az 
tatárok leüljenek és rablaní ne menjenek Lengyelországba; az 
szerdár is -—cancel lar ius—azon haddal elmenjen és az kozákokat 
leültesse, elrontsa, pusztítsa. Mindjárt ekkor elindult az lengyel gene
rális az kozákokra, de az még ez oda jutot t , addig az tatár nagy 
rablást tett Lengyelországba, és így oztán az lengyel generális is 
hátra hagyta az kozákokra való menetelt. 

4.Az követnek kívánsága ez, kinek praeambulumja ilyen vagyon. 
Az lengyel király és ország, valami régtől fogván való confedera-
tioja békessége volt az hatalmas császárral , azt mindenben meg 
akarja tartani s erősíteni, ilyenformán: Minthogy az két fél között 
való zűrzavar miatt láttatnék az régi frigy félben-szegve állani, len
gyel király (azért) küldött követet ide — egyátaljába az fökövet azt 
mondja—líogy az ő urának legyen tökélletes végső válaszsza , hogy 
ha az hatalmas császár az régi szent frigyet békességet megakarja-é 
tartam Lengyelországgal vagy nem? Mert Lengyelország éppen s 
igazán meg akarja tartani. Minthogy ez most jött ide békesség kérni 
s erősíteni, ezt az békességet igazán erősítse meg az hatalmas 
császár: hogy az tatárok eo momenlo üljenek l e , az követet itt 
semmit ne késleljék, hanem mentől hamarább bocsássák e l , hogy 
Molduvába hátra hagyván szekereit , postán ő maga mehessen az 
liirályhoz. Ezen követtel bocsássa az hatalpas császár föcsauzát, 

I 
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ez mellett parancsoljon az tatár feámnak, hogy az régi mód szerént 
az is bocsássa fökövetét. Ezt immár az főkövet magára veszi, hogy 
valamihelyt ő az lengyel királyhoz juthat , és azt az, hatalmas csá
szár megerösitett békességének frigylevelét oda viszi: ezt meglát
ván lengyel király, legelső dolga is az leszen oztán, hogy mindjárt 
hadat indit az kozákokra; és ha szép szóval le nem ülnek, eröss 
haddal is úgy akarja leültetni, hogy soha többször onnat kozák had 
az Feketetengerre ne szálljon haddal. Ugyan ott mindjárt az tatá
roknak az mely summa fizetések volt lengyel királytöl, azt az király 
megadatja azon követnek és azokkal való frigyet is megerősíti. 

5. Hogy most ez az főkövet absolute nem kötheti magát arra, 
hogy ez üdö alatt ki nem mennek az kozákok, és hogy ez kevés 
üdö alatt kellene magát oltalmazni az kozákoktól az hatalmas csá
szár hadának s országának. 

Ilyenek az okai: Hogy ez sok zűrzavarba s veszedekésbe nyil
ván kitetszik, hogy az tatárok láttatik sokszor hogy megszegték az 
frigyet; most is penig az meddig az hatalmas császár felöli az régi 
frigynek megerősítése meg nem leszen, addig az tatároknak nem 
hihetnek; de itt legyen meg az hntalnias császártól nz régi igaz 
frigynek megerősítése, annál—oztán mindjárt sietséggel elmenvén— 
tovább nem tar t , hanem lengyel király oly hadat bocsát az kozá
kokra, hogy teljességgel el akarja fogyatni: ha egyszerre haddal 
nem lehetne is , de mindaddig annyi hadat tart rajtok, az még elfo
gyasztja őket , hogy soha többször ne lehessen gyülekezetek és az 
Fekeletengerre ne hadakozhassanak. Ezt hozza tévén: hogy ez üdö 
alatt az hatalmas császár hada ne menjen állal az Dunán ; mert ba 
által megyén, kételen el kell hagyni az kozákok hadát az lengye
leknek és erre az hadra kell vigyázniok. 

Ebben könyörögve kéri az követ az vezért ö nagyságát , hogy 
ezt jól meggondolják; hiszem ez nem lehet titkon , s hiszem meg
látja az hatalmas császár ezen az nyáron, ha így lehetne vagy nem? 
Ha innét raegleszen az confederatio, elég hoszszu az nyár , az kö
vet erre ajánlja magát , hogy ha lengyel király ezt nem kezdené 
praestálni, még őszig hiszem mindenkor előtte az hatalmas császár 
hadainak boszszuállása; de ha most idején ez megleszen és ötét el
bocsátják, így érkezik az lengyel király hada is az kozákok ellen. 
De ezt l^iy értsék, hogy addig nincs módja az követnek abban sera-
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ml, hogy ö magától az kozákoknak megtartására semmi igéretel 
tegyen, valameddig az hatalmas császár levele nálla nem leszen, 
és azt az ura meg nem látja; oztán azt mondja hogy mindjárt 
megleszen. Hiszem nem sokat teszen , ha ez nyáron félig, vagy ha 
egészszen is az hatalmas császár hadai őrzik az Feketetengert , mi
kor ők azután azt mondják, hogy úgy fogyatják el őket, hogy soha 
kozák az Feketetengerre nem jő. Csak az egy exceptio benne, hogy 
valami aprólék tolvajságot nem akarnak hogy confederatioban le
gyen, mert anélkül soha semmi föld nem lehe t , s annak nem kell 
confederatioba inseráltalni, -V:, •• ' iítn -rr-. 

Adinon i t i ones e x m e ípso . 
1. Admoneálni kell serio az basát, hogy az békességtől ne 

fussanak, egyikért: mert az hatalmas császár igen gyermek, és igen 
szükség zűrzavartól oltalmazni az hatalmas császárt az ö birodal
mába, az még emberkorba nem jut ; mert ez világon közönséges 
mondás: hogy jaj annak az országnak , kinek gyermek ura vagyon. 
Neveljétek most az csendességben az hatalmas császárt — mikor 
öreg állapotba ju t , akkor is vagyon módjok minden dologban. 
Mert ha valami zűrzavar kedve ellen kezd esni az ilyen gyermek
nek, nem ügy az ellenségre veti annak bűnét , mint az vezérekre, 
ós mindenkor félthetik az vezérek magokat tölle. 

2. Igen előtte kell nagyságodnak az egy bolond Szinán basának 
példáját viselni , mint keverte vala meg az egész világot, kiben mi 
haszon volt? — Semmi. Az mi legnagyobb , ma sem csendesedett le 
az az ocsmány zűrzavar; mind annak az szele vagyon Magysror-
szágba, Erdé lybe , P e r s i á b a — a z a z , hogy az egész Asiát az 
csilaliák (?) mind befogták vala , ki miatt micsoda pusztaság vagyon 
sok helyen Asiában most i s , magok tudják. Ugyancsak nem szé
píthetjük, de ha Magyarországba az Bocskai támadása nem leszen 
vala, bizony rútul lett volna az dolog Magyarországba is az hatal
mas császár birodalmában. I ,iit!.':cllohIiMl 

3. Ezt is meg keli nagyságodnak gondolni: mikor az egész 
keresztyén fejedelmek az muzulmán nemzet ellen felköltek vala, az 
egy lengyel király és ország soha melléjek nem állott; hanem igazán 
tökélletesen megmaradóit az hatalmas császár hűségében, frigyéhen. 
Nem utolsó ok ez is. r-
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4. Igen bizonyos mondás az i s , hogy bizonyos kötött frigyei 
békességet jobb megtartani, hogynem győzedelemnek reménységét 
várni. Minden dologból meglátszik, hogy az Ür Isten nagyságodat 
békességszerelő embernek teremtette — régi frigyet, békességet 
nagyságod ne igyekezzék felbontani. 

5. Az mi hír hallatott nagyságodtól az keresztyén fejedelmek
nek némü-némü tanácskozásokról, az muzulmán nemzet ellen: hi
szem jobb, nz mint magát arra Ígéri , hogy az hatalmas császár el-
lenségit olyan láb aloll tisztitják ö magok el, ne az hatalmas császár— 
az mint mondják, hogy örökbe megáll az, hogynem megyén az ko
zák többé az Fekeie tengene seregeslöl, hanemha lopva. 

Ezt az tractatust én szinte ezenképpen és formán vittem vég
h e z , kit mikor ágáltam, az basa egykor az zsehibe nyula és egy 
marok aranyat vön ki s nekem adá , utánna ezt monda: Isten ho
zott volt most közinkbe, hogy meg tudál békéltetni ezzel az len
gyel követtel,- mert én soha ezzel az emberrel nem tudok vala be-
szélleni, ha te meg nem értetted volna vélle ezeket. Azután meg-
olvasám az aranyat, s tehát csak 14 arany—amaz jóféle misziri 
serif aranyok, kinek annak is egyikét mindjárt Szölfikár agának 
adám. Ilyen szolgálatomért Ozga uram valóban ajánlotta magát, de 
csak két pénz ára ajándékot sem ada. Voltam egynéhányszor ven
dégségbe nálla ; elég nagy kedvesen és becsülettel látott mikor oda 
kaphatott, de én sem felettébb kötöttem reá magamat. 

21 die april. voltam szembe az vezérrel az Mikó Ferencz uram 
jövetelirÖI, de én véllem egyszer sem beszéllett olyan kedvetlen 
az basa, mint ekkor; mert ekkor hozták volt meg Landor-Fejér-
várról Halill eífenditöl, hogy Borosmegyét'elvették éppen az jenöiek 
és az lippai *) 12 sebbe ejtvén, még is 5 5 0 talléron változott 
meg. Ugyanakkor Becskerefc alá mentek és Becskereknek az vá
rossátói adót kértek, s hogy nem adtak, 4 törököt levágtak és mar-
hájokat elhajtották. Ugyanakkor alább is mentek annál és falukat 
holdoltattak, kiért oly kedvetlen vala az basa, hogy nem tagadom, 
hogy magam is megijedtem volt. 

6 die may bocsátottam el Török Sigmondot, küldtem tölle le
veleket: urunknak, Balassi uramnak, cancellarius uramnak. 

l 

') Egy szó olvasliEillan. 

169 

Memóriáié. Ha mégis az szükség kívánja, hogy irnom kell ö 
nagyságának az Jenő állapotja felöli valami persvasioE, Philonafc 
egy szép sentenliája—in libro, delegalionead Cajum: Salus regisest 
salus patriae, alioquin rege pericUtante, totum regnum periclitíitur—• 
liihezképest ezt kell megirni. - •-•"'«<';Í. 

Noha az Úristennek annyiravaló ajándéka nincs ö nagyságá
val most, hogy posteritására nézhetne az erdélyi fejedelemségbe, 
de & maga is még ifjú ember lévén , megadhatja azt is az Ür Isten; 
de ha az ugyan nem lehe tne , hiszem elég vérszerént való succes-
sora vagyon ő nagyságának: ahun Bethlen István uram és szép fiai, 
kikre az successioban ö nagysága nézhet. Nem kell azért eltaszíta
ni az Istennek nagy kegyelmét magától; mert Isten az csak , az ki 
az alattvaló embereket fejedelemségre felemeli, és ha jól viselik 
magokat, maradékokat is megerősíti abban. így azért az szent Is
ten hogy ö nagyságát az fejedelmi méltóságos állapotra juttatta, 
szinte most kellene abban magát ógy viselni: hogy ha most az egy
úttal innen főképpen az portáról megerősödhetik az őnagysága Betli-
len-familiájának ága az fejedelmi méltóságban, nagy reménysége le
het benne, hogy az Bethlen-familia ugyan megerősödhetik jövendö-
hen is az erdélyi fejedelemségben ; de ha most valahogy periclitálni 
fog, csak az Isten tudja a/.féle periclitationak mi leszen az vége—és 
főképpen mégis, ha valamely ország romlásával, háborúságával kezd 
lenni, az oztán perpetuum ódiumát csinál. Az JenÖ megadásában 
soha jobb mód egyszer nem lehetett ; mert az németnek most az ö 
dolgára volna nagyobb gondja, hogynem ide alá igazgatna. És bá
tor ugyan ő felsége Ferdinandus lenne is az romanorum Imperátor , 
de az még ő 'abban belé fészkelődik csak az német királyságba i s , 
addig ez ugyan oblivioba menne—^csak ingyen sem gondolkodnék 
is felölle, hogy még ulciscálni is kellene. Csak ezekből is azér t , 
most volna ideje , mind az ö nagysága Bethlen-familiájának promoti-
oját követni, s mind penig az ország közönséges békességét meg
tartani s őrizni, sőt az Isten mutatott ebben ilyen occasiot, ha ki
élni akar vélle, 

30 die may indulának ki az gályák az Fejértengerre — több 
nem volt az ki kiindula, 24 gályánál. * • -'"^"^ 

31 die may adá meg derekasan az császár Deák Mehmét basá
nak az tömösvári basaságot. Más nap én is mentem salutálni, ö is 
járta el az vezéreket. 
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2 die juny haliam, liogy az német követ az nrához Ferdinan-
dus királyhoz postái küld és csauzt is küldnek; raenék az vezérhez, 
de betegsége miatt szemhe nem lehetek vé l l e , hanem onnét menék 
Görcsi Mehmet hasához. Mondékneki: lm hallom s látom, hogy sok 
gonosz szándék vagyon az én uramra s Erdélyre Jenőért; azt is lá
tom , hogy az hadakozásnak üdéje eljött s értem azt i s , hogy az ha
talmas császár parancsol sokfelé, hogy ^rdélyre haddal készülje
nek. Az én uram követe úgy vagyon hogy útban vagyon; de az 
még az eljö, addig az német posta elmegyen, s talám azután késő 
leszen irni ez dolog felöli; hanem—így szollék az basának—nagysá
godat én mégis azon kérem, hogy nagyságod ezt cselekedné, hogy 
izenne az vezérnek s hadd én is mondanám meg énmagam, hogy ö 
nagysága az vezér az német kövelet hivatná hozzája és intené azon, 
hogy Írná meg az urának Ferdinandusnak, hogy hagyna békét az én 
uramnak és ne fenyegetné, ne is tartana ellent benne, ha valami
formán megadhatná Jenőt , hadd látná. 

Erre nagy hirtelen monda Görcsi Mehmet basa: Ha eddigmondot
tad volna is az vezérnek s akarta volna is ezt az dolgot, de én nem 
akarom, nem is hagynánk megcselekedni. Hiszem régen megmon
dottuk, hogy soha mi német királytól Jenőt nem kérjük, nem is a-
karunk egyet is szoUni folüllc. Majd azok mindjárt elhinnék mago
kat vé l le , hogy ő utánnok járunk. Soha bizony mi sem járunk u-
tánnok, sem kérjük; mert mind ez mostani követtel s mind azelőtt-
valökkal mü arról eleget tractáltunk, de soha azt mi nekik nem en
gedtük, sem véllekvaló Iractába nem ereszkedtünk soha csak heá-
ba , mert az soha nem leszen. Ha mégis fel akarják érette véllünk 
bontani az frigyet, lássák, mi akarjuk, de mi bizony arról soha e-
gyet sem szoUunk. Erre mondám az basának: hiszem nagyságtok 
nem tart abba ellent, ha én enmagamtól az felett beszéllek nekik. 
Arra monda Görcsi Mehmet basa: Sőt illendő, hogy te magadtól 
mint keresztyén keresztyénnel beszéljetek; én igen javallom, de 
mi szónkkal ne szól j , mert mi abban meg nem tartunk , hanem im
már válaszsza vagyon: minden rendbe megáll az kötött frigy ; de ha. 
ezen kapdosnak, mi készen vagyunk—valamintakar ják, de soha 
Jenőt nem engedjük. 

Ugyan onnét menék mindjárt az német követhez, de maga 
honn nem vala, hanem ez dolgot ezenképpen Startzer uramnak meg-
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l)eszéUém, és igen sokat cunctálkodék rajta. Végre ugyancsak ezt 
találá fel raj ta , hogy meg nem próbálják, hogy ez esztendőn kard
hoz nyúljanak; de hangyán hadat kezdnek, bizony ők nem bánják, 
mert Slesia, Murva felöli elég segítséget bocsátnak Erdélyre. Én 
mondám arra: Oh Domine! látod magad jól , hol vagyon Erdély—az 
még az az segítség aláérkezik, oda leszen Erdély addig. O ugyan
csak azt erősílé, hogy ne féljünk. Én végre mondám, hogy ke 
gyelmed beszéljen követ urammal, mégis ne hagyja kegyelmeteké 
hanem irjon Ö felségének felölle oda fel, mint viseltetik itt az er
délyi dolog az egy vár m'att—ki tudja micsoda gondviselés leszen 
reá. Monda oztán : ím beszéllek az követtel felölle, ha lehet ke-r 
gyelmed is jönne el hozzája az kertbe. Én mindjárt igérém magamat 
arra, hogy ha akarja örömest elmegyek; de azután soha semmit 
nem izene felölle. 

12 die Juny csak explorationis gratia menék Görcsi Mehmet 
basához, mikor kérdezi vala: Mi hír vagyon? Mondám, hogy én 
semmit nem tudok; mert az mint az követet várom vala, hogy ha
mar eljö — immár azt sem várhatom raostolyanság; mert végére 
mentem, hogy az mely követet hallunk vala hogy eljött Tergovis-
lyára és az Dunán is általjött, annak én végére mentem, hogy az 
az követ nem ide indult vol t , hanem csak Tergovistyáig, és viszsza-
ment az vajda követével. Monda arra Görcsi Mehmet basa: Ravasz! 
csak nem akarod te megmondani. De mi jól tudjuk az vezérrel , hogy 
azaz követ által is jött az Dunán; de az urad postát bocsátott után-
na, hogy valahol elérik, de megtartóztassák, az még más követ 
utánna nem jő. És most az követ az Dunán innen vagyon. Mondára 
arra: én ezt bizony nem tudom, mert én is először úgy hallottara 
volt, de most azt hallom, hogy még most ha eljutott Tergovistyára. 

Sok fántom-fánt beszédünk lőn. Monda oztán, hogy azt hiszem 
én, hogy azért vártatja az urad az követet , hogy most egyszer
smind meg akarja urad küldeni Jenőt. Mondám ar ra : bizony jó volna, 
de meglátja nagyságod azt, hogy soha az kard nélkül meg nem lö
szén, csak úgy készüljön nagyságtok ahoz. Monda az basa: hát 
te ugyan kardot akarsz vinni az országra ? Én mondám arra: nagy
ságos uram, az én fejem olyan mint az ország, hogy vinnék én az 
én uramra s fejemre szablyát? De megértse azt nagyságod, hogy 
nem az országra, sem az uramra nézve mondom azt; mert az én u-
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ram s az ország, ha lehetett volna, eddig is megadta volna Jenőt: de 
mondom ezt az várbeli népre képest , hogy soha azok kard nélkül 
azt az várat meg nem adják. Azelőtt is azt mondottam én az én uram 
szavával s most is azt mondom. Fonda arra az basa : ha az m-ad a-
karja s az ország, mindjárt megadják, csak adják eleikbe az várbe
lieknek, hogy magát veszti el az ország miatta, ha kardnak kell 
oda menni; mert az hová ax had megyén, eztán ott nem kiméllik 
sem ura t , sem szegény embert. Azért jól meglássák, ha szablyát 
várnak magokra. ' ' ' ' • " •• --r. . . 

Arra mondám: ha én az én fejemre szablyát ké rek , tígy kér 
az ország i s ; de meglátja nagyságod jövendőbe i s , hogy sem az 
uramnak, som az országnak arra ereje nincsen , hogy karddal meg
vegyék Jenőt — ha ma felkél az én uram minden hadaslól i s , soha 
azt bizony meg nem veszi. Azért az az nagyságtok gondja, ha nagy-
ságlok minden ok nélkül szablyát küid szegény Erdélyre érette. Is
ten előtt adjon az okot roUa, az ki oka leszen, mert Erdély arra 
elégtelen. Ez nap ezféle fántom-fántot elegei bányánk egymásra 
Görcsi Mehmet basával. 

27 die juny hallottam először meg, hogy ezen az tavaszon E-
gyiplusba az Istennek oly nagy csudatétele lötl, hogy harmadnapig 
oly nagy setétség tartott, hogy egymást az emberek meg nem lát
hatták, hanem az sötétségben egymásra futottak, egymást,hftták, 
hogy menjünk ki — lígy mond — az hegyekre , mezőre , és imád
kozzunk. És az ország népe kiment az hegyekre imádkozni, és ad
dig imádkoztak, hogy az Isten ismét megnyitotta az üdöt és vilá
gosság lőtt; de mindjárt azon hirtelenséggel hat ezer ember ször
nyű halállal megholt közüliek, és ügy szűnt meg az az csapás. 

ültima die juny lőn audientiája az persa követnek. 0 magára 
igen szép kaflányt adtak va la , olyant , az minémüt az császár visel; 
az többire is jö kaftányokat adtak vala , mind körűibe 60 kaftányt 
adtak vala reájok. Az ajándék igen sok va la , de azt meg nem ok 
vashatla ember, mert nem olyak voltak, hogy mind egy-egy ember 
kézre vehette volna. Egyátaljában az divánba hozta bé az ajándé
kokot 110 öszvér. Mikor elkezdték vinni, legelöU egy szablyát visz
nek vala , kinél szebbet emberi szem lehetetlen hogy láthasson; 
mert valahova reá fért , de az egészen csak drága kövekkel vala 
rakva : gyémántokkal, rubintokkal, smaragdokkal, azkivül sok 
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szép drága kövekkel. Utáinia 10 fekete rdkabört viszen vala egy 
ember. Azután volt 100 hiúz bőr , egészek; azután volt 100 vég
gel különb-különb drága szép virágos vont a rany, vont ezüst ma
teriák; azután még volt több száznál különb-különb arannyal ezüst
tel szőtt drága tarka patyolatok; azután drága varrott matériák, 
gyenge allatok; azután Isten ludja micsoda selyem materiák; ezek-
után voU még 100 különb-különbféle kamuka, atlacz, bársony; 
ezekután volt egynehány száz véggel fejér patyoiatok^mind inkább 
kandaháti patyolat. Az kész selymet az mint 50 öszvér behozta te-
réhbe, az csak az császár ajtaja elölt — az hol az ajándékokat bé 
szokták vinni — az mint leforgatták az öszvérek határol, csak ügy 
hevert az földön. Ezek mellett két öszvér terhébe—az mint kötésbe 
bekötötték—csak az takaróját vonták le , hogy lássák micsoda; 
tigris és párducz börök csak úgy kibontatlan, kötésbe maradlak 
az földön az divánba, fel sem oldták egymástól. Ezekenkiül drága 
szép selyem szőnyegeket—némelyet scofium arannyal szőttek, né-
melyt csak simplicifer—igen sokat csak fel sem vettek az földről, az 
mint az Öszvérekről Ieforgalták,ügy maradlak fiz földön.Ezekután nagy 
kötésekkel, roálhákkal ama paplan-féle tarka patyolat szerszám, ki
nek csak egyik-egyik végét az kötéseknek bontották ki az takaróját, 
hogy lássák mi vagyon benne — de csak ügy hevert az földön. Is
ten becsülheti meg annak az persák ajándékának az szörnyűségét! 
Volt 40 az kazulokban , az kinek kolcsok-toU volt az fejekben, az 
mellett szürke daru-toU. Igen-igen csodáilatos jóforma becsületes ö-
reg emberek valának, csak hogy szakállos nem volt berniek, mert 
fik az szakállokat el borotváltatják—némely magyar módan tör;fiSÖ,T 
kösön viseli. -wii ililn .l.n.-. TÍ 

0 magának az követnek is elborotválva vala az szakálla, ma
gának az patyolatjában küs szál szürke daru-toll vala ; hanem patyo
latját egynéhány helyen tekerték vala által arany lánczczal, az 
mely arany láncznak mindenik szeme különb-különb drága kövekkel 
vala megrakva. Egy küsded füstes szabású fejér lován ül vala ö ma
ga; rettenetes sokaság vala annak Dmainjában az császár udvarába 
belöU s kiül annálinkább, hogy irtózott az ember az sokaságtól. 
Az mely élést neki egy napra adtak—juhot adtak neki 33 juhot—-
mindaz juhot és ebez való egyéb accidentiákat egybe summáltak, 
egy napra tött az élése: pénz-számot 37 ezer oszporát, fömosatás-
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ra 700 oszporát, az mely mfrtot egy summában teszen 570 forintot. 
Ez volt minden egy-egy napra rendelt élése az kazul követnek. Az 
neve az követnek: Jadigiar Ali szultán. 

Mikó Ferencz uram juta bé ide az portára 5 die july.*) Elég 
tisztességgel bozám bé ; volt 17 csanzunk, de bizony valöban ne
hezen találtam szállást neki, addig rontották az erdélyi követ ura
im az más emberek házait , hogy csak oda igazitotlak, az bol eí-
ronlolták az szállást. Végre nagy nehezen alkalmas szállási talál
tam vala. 

Voltunk először szembe az vezérrel 9 die july. Kedvesen látá 
Mikó uramat, alkalmas kaflányt adata reája—nekem nem adott. 

Az lengyel követ búcsuzék el 20 die july. 
Az császárral voltunk szembe 21 die july. Bakos István és Vi

téz László felöli énmagam szollék az vezérnek, hogy nagy úrfiak, 
és csak jöttek az hatalmas császár látni, s adassan kaftányt nekik. S 
mindjárt kaftányt adata nekik és ók is bejövének császár elejibe. 

Az Jenő dolga felöli és az végbeli sok panaszok felöli mikor 
sokat tractáltunk volna az vezérre l : végre ugyancsak az iÖn az vá
lasz , hogy ím kiküldtem én Deák Mebmet basát az tömösvári basa
ságra j nemcsak az Jenő s végekbeli dolgot, hanem az fejemet is rá 
biztam, és minden oda ki Magyarországbavaló dolgokat. Azért 
még i s irom az uradnak, te is mond meg: hogy lássák, beszélje
nek egymással, és végezzék el minden dolgot jól; ha lehetséges, 
ügy cselekedjenek, hogy az hatalmas császár szablyáját ne várják 
Jenő alá. Az régi hóldolt faluk dolgát lássák , és valami állapotban 
az régi szultán Szulimán után való békességben volt az dolog, most 
is csak abban legyen ~ mi is többet nem kívánunk, ők is megelé
gedjenek az ö határokkal; az adót küldje bé az urad, nem azért, 
hogy az hatalmas császárnak az ti adótokra szüksége volna, de hogy 
az kik az uradnak itt a porián gonoszakarói vágynak, hadd dughas
suk bé szájokat vélle , az urad hűségével s engedelmességével. Hi
szem ha az hatalmas császár pénae kelletik az uradnak, csak lássuk 
módját, nem fogyatkozik meg az urad az hatalmas császár jóakarat-
iában. Ezekután volt igen nagy tractánk némü-némü titkos dolgok 
felöli, kit ide nem szabad megirnom. 

«) oldalvíSst írva: 1619. - • -.„-ia-^nygf-^iíaáí. iü V. 

I 
Onnat mikor Görcsi Mebmet basához mentünk volna, ö is e-

képpen sokat altercála. Monda ezt i s , hogy bizony nem az vala az 
szándék Jenő felöli, de ez egy lUta! mégis elforditókj de lássátok 
jól m e g , mit cselekedtek az Jenő dolgából, de bizony nem alusz
tok addig, valameddig Jenő tü kezetekben leszen. 

Mikor ezekután Mikó Ferencz uram búcsúzik vala , monda az 
vezér Mikó uramnak: Mond meg az uradnak én szómmal, máskor 
olyan kevély bolond követel ne küldjön az portára , mint Kamuti va
la, mert bizony nem használ vélle. Az mejjére tévé az kezét a ve
zér, s erössen megesküvék s ezt monda: hogy Isten engem ugy se
géljen, hogy Kamuti itt az portán sem az urának, sem az országá
nak nem szolgált , hanem inkább ártott. Fordula reám*) s mondaS 
**) Mond meg az uradnak, hogy ennek az kapiiihájának jóval le
gyen, mert bizony igaz ember—mind az urának s mind az országá
nak sokat is szolgált itt. Monda arra Mikó Ferencz uram: Nem le
szen az én uram háládatlan az ő kegyelme szolgalatjáról. Ismét mon
da az basa : Ilyen követet küldjen az urad, mint te vagy; mert lá
tom , hogy te is igaz ember vagy az uradnak és az országnak; vél-
led tudok beszélgetni, de Kamutival nem tudok vala beszélleni. U-
gyan te hozd hé az adót is. w t r iyúilfi msJhIij/i 

3 die augusti bücsuzék el Mikó uram az basától , és akkor is 
kaftányt adata r eá , de nekem nem adata—az ageb. Költségében és 
mutafarakaságában költséget kerék Mikó uramnak, s azt monda az 
basa, hogy elvégeztem az tefterdárral, s menj oda 9 megadja az tef-
terdár. Oda menék Alaj bekkel s igen sokáig ott várakozván, én 
nem gyözém várni az tefterdárt, hanem elmének az szállásra. Hát 
egykor Alaj bék hoz egy zacskóba Mikó uramnak 20 ezer oszporát 
és egy fejér roszsz loval. Itt az tefterdár czigánysága volt, hogy az 
mennyi pénzt az vezér rendelt volt Mikó uramnak, nem adta meg az 
tefterdár, hanem maga roszsz lovát akarta érte adni; de Mikó uram 
sena vevéel azlovat,hanem arczul**'*)viszsza küldé az tefterdárra,és 
eztán az ló is oda vésze s az pénz is. 

Ez üdö alatt elölljáróhan indítottuk ki postán az urunknak való 
levelekkel Incze Jánost és Fodort, az Mikó uram szolgáját al-agá-
val az Mebmet basa szolgájával, az kit Gáspár vajdához küMe az 

*) beszédében. *^^ Mikó Ferencznek. *".*) azonnal,/iniruíuu ju 
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igéretért. EHfíl az al-agától küldtem én is levelet Gáspár vajdának 
az nekem ígért pénz felöli, de félek kogy kéjába; az hazug kurvafi 
agának*) Incze Jánostői küldtem levelet az feleségemnek, 
küldtem egy vég patyolatot , kit vöttem magyar forinton Ű. 9 és 25 
pénzen, egy himet az két leánynak elöruka aljába valtít, melyet 
völtem n. 4 és 50 pénzen , egy lepedö-szélbevaló varrott himet, 
kit völtem ü. 2 dr. 25 . Bírónraméknak és az tanácsnak írtam ugyan
ekkor egy levelet, melyet csináltam az feleségem levelébe. 

, 5 die aagusti índula ki Mikó Ferencz uram innen az portáról, 
kísirtem elKucsukcsekmeczéig,és ugyanott háltam vélle az mezőbe. 
Estve egy pecsenyével és egy nagy veres palaczk borral igen jól 
lakiunk vala , hogy más nap is mind beteges voltam helé. Itt estve 
jött vala hozzánk az flandriai követ , minthogy az pestis előtt itt Ku-
csukcsekmeczén lakik vala az tengerparton egy szép kertben. Igen so
káig nagy szeretettel beszéllettünk egymással; ott felfogadtatá vél-
l em, hogy másnap ö vendége leszek ebéden. De igen reggel mé
nek hozzája , hogy még fel sem költ vala ; olt felkelvén, vélle be
szélgettem, és hogy roszszul valék azelÖttvaló estvélí mulatságtól, 
nem maradék nálla ebéden, hanem víszszamenék Constantinápolyba. 

Küldtem Mikó uramtól levelet urunknak, de én ebbe semmi 
oly dologról nem írtam Ö felségének, hanem mindenbe halasztottam 
csak az Mikó uram követségére. Alia uramnak is irtani, Balassi u-
ramnak is írtam, hogy idején elküldjenek az szállás keresni , mert 
bizony az erdélyi házhoz szorulnak. Addig rontják az szállásokat, 
hogy szállást sem adnak nekik immár az városban, 

Mikó I^erencz uram ilt bennlétében ilyen fortély esek egy raj
tunk. Hogy egykor szép móddal udvarral megyünk vala az vezér
hez , az Eszki-Szultán mecsetének az végénél; olt egy i*észeg tö
rök — az hol az törökök lőni tanulnak — hát ott íj az kezében, és 
az íjba fogta az nyilat; ugyan jól távol vagyunk vala , hogy reánk 
fordula mind nyilastól-íjastól és rútul kezde szidni, hogy: Aha bre 
gyaur gidi! az ki annyit teszen magyarul, mint: kurva feleségű po
gány. Mikor szinte az boU eleibe jutoUunk volna, ott is ugyan ne
künk álla az ebtőlszakadt s ránk fordította íját nyilát, s ugyan még* 
is úgy szid. Megálla Mikd Ferencz uram s kezdé ö is szidni—amaz 
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*) itt valami hiányzani látszik. .•j*-i . ; ; * . T 1 :^ -1 . 

kétszerte inkább. Én eléggé hivám-vonám Mikó uramat, hogy meü-
jünk el mert részeg , tegyük csak hallatlanná ; de soha el nem von-
hatám, hanem ríasztá az szolgáit, hogy jancsái'l keressenek az ut-
szába, kivel megfogassuk és az basának vigyék. Az még az legé
nyek oda járának, addig onnat az szomszédságból emberséges tö
rökök jövének közínkbe, az kik minket is igazitnak vala e l , hogy 
részeg az az török s ne veszekedjünk vélle; amazt is az törököt csi-
litják vala , de az török annál dühösöbben húzta az íját-nyílát, hogy 
meglője Mík<í uramat. Mikor így veszekednénk, látók, hogy azt az 
lator törököt senki nem segíti , és az legények is belékaptak vala az 
még az jazakcsiát elhozták az több legények; én is megbízván ma
gunkat, szorditám az legényeket , mondék: fogjátok meg az bes-
lye kurvát , vigyük mi magunk az basának. Neki nódulának az le
gények, amaz lator török megfulamodék , ezek az mi legényink u-
gyan megfogák és vonni kezdek, hogy mi elvigyük az basához. A-
zonközben nagy hirtelen annyi gaz törölt rohana reánk kövekkel 
liajítólag, hogy elfelejtök, hogy az török rabot az basának vigyükj 
hanem elövevék elsőben Mikó uramat, az dandárral egy útszára ü-
zöbe szalada, de bezzeg ügy megkövelék az legényeket , hogy rüt 
dolog vala. Én hátra szakadék az sokaság közzé, engem senki nem 
bánt vala akkor—néztem, hogy az Mikó uram hátán is jó módon lo
bog vala zöld felsőruha az kövek esésétől. Mikor a sokaság között 
állanék lovam hátán és engem senki nem bántana: egykor csak azon 
vöm eszembe magamot, hogy iiát az az lator török, az kit mi meg
fogtunk vala , kivont mezítelen bicsakjával az sokaság között igen 
jö felém, és míg én is megeszmélém magamat s az lóval megrugasz-
kodáin, addig ott ére az áruló s ügy csapa hozzám az késsel az ló
háton, hogy az veres mentémbe két helyen is általmene az bicsak, 
sőt az dolmányomon is szinte az faramba. Isten úgy akarta , hogy 
én lóháton voltam, az nyereg hátuljában tartózott meg az bicsak, 
mert elmetszett volna. Én egy útszára szaladok, Mátyás deák vél-
lem vala és azt foga e lő , és ügy hiszem hogy megig Ölte volna , 
de hát az Isten úgy adá, hogy szinte szembe hozzák az legények 
liét jazakcsiát: azok hogy láták, megkapák az kurvát , én eléggé 
mondám, hogy megfogják mert la tor , mert ím az basához megyünk 
a,követek vagyunk; tárták egy kevésség s meg elbocsáták. De 

' mi is bizony cgiak alig gzaladánk az constantinápolyi vitézség mel-
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lett. Aziiláu soha üdönk nem lön hozzája, hogy csak megpanaszol
juk is az basának, hanem szégyenlelünkbe egynéhány napig csak 
arra az útra sem jár tunk, maga az volt volna igaz utunk az basa ka
pujára. --'^•'- .•<[ '-• w : - n - -

7 die augusti juta bé Osztroi István uram, ég itt hamar expe-
diálván, bocsátottam el ismét viszsza. 

13 die augusti küldöttem löUe urunknak levelet , melyettam 
brevitatis, quam secreli causa , ide meg nem Írhattam. írtam ugyan 
Osztroi uramtól Bethlen István és cancellarius uraméknak, kivált
képpen arról , hogy nagy severe irtak vala, hogy nem jól cseleked
tem, hogy Deák Mehmet basát promoveáltam az tömösvári basa
ságra , kire elégedendő választ töttem ő nagyságoknak. 

Hogy Osztroi István urammal megbeszéllök az basának az kö
vetséget , mondám az követség végében: Azt hallom nagyságos u-
pam, hogy Karakás Mehmet basa igen haragszik Deák Mehmet basá
ra ; jő volna nagyságodnak irni Karakásnak, hogy ülne le, ne inüi-
tana valami háborúságot Deák Mehmet basával , mert ilyen nagy 
dologban nem jó ha valami zűrzavar leszen közöttök. Monda nagy 
contempte az basa: Jabana zula Karakas , a z a z : bijába szoU Kara
kás. Mikor az basa az tihája által mondotta meg az Osztroi uramnak 
való választ i s , az többi közölt monda azt is az tihája, hogy meg
írja az basa Karakásnak, hogy veszteg üljön és mindenben hall
gasson az uraddal való dologból Deák Mehmet basától. 

14 die augusti estve kezdenek az rettenetes esők, égszaka-
dások, az ki harmadnapig tárta; ez harmadnap alatt éjjel-nappal 
szünetlen rettenetes iszonyú menydörgés, villámlás volt , kitől az 
ember elrémült, eliszonyodott; mely szörnyű Iszonyú szélvészt, 
rettenetes esőt égszakadást Constantinápolyba mostani élö ember 
senki nincs az ki tudna említeni: az nagy erős köpádimentum-utszá-
kat úgy elmosta, szaggatta az rettenetes víz, hogy magam az sza
kadásokban sok helyt torkig is belé állhattam volna, hogy egyné
hány napig az még az ulszákat meg nem tölték, lován nem minde
nütt járhatott az ember az útszákon; az Eszki-Szultán Mehmet me
csetjének az egyik tornyát is ekkor üté meg az menykő, az ki négy 
embert ölt meg az mecsetben; az nagy szörnyű viz miatt sok házak 
leromlottak, kiben az házak sok embert odaültek—kiváltképpen Ko-
zoA basán igen sok kárt tö l t , sok házat lerontott , az az hogy kit az 
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útszákon az árvíz ragadott e l , iszapba ölte, vesz te t te , kit az le
romlott házak öltek meg. Az mint feltalálhatták, az harmadnap alatt 
ez az nagy esővíz többet ölt meg ezer embernél. 

Ugyanekkor szakada le az erdélyi háznak az nyári ház felöU 
való oldala az utszáról és az konyhának az fele i s , hogy az utsza 
felöli való leszakadott fal miatt az szomszédság el nem járhatott; és 
nem volt pénzem kivel megcsináltathassam, minthogy urunk ö fel
sége igaz hogy Kamuti követtől is küldött vala 250 fl, az ház csiná-
lására, de ö abba sem nekem nem ada, som maga nem csináltata 
vélle házat; még egykor hogy kértem vala az pénzt , hogy az házat 
csináljuk vé l le , azt monda: hogy ö azt nem adja, nem akarja hogy 
elIopjam;meg(ínt) azután Tóth Mihály uramtólisküIdöttvoUlOOforin-
tot, ő sem ada egy pénzt i s ; Mikó Ferencz uramtól is küldött volt 
100 fl. ő kegyehue sem ada. Urunk Ő felsége irta volt két levelébe 
is, hogy minthogy az zsidó doctor el nem ment , vegyem meg rajta 
az mely 100 fl. Kamuti uram neki adott volt — ezért az pénzért meg 
kellett fogatnom az roszsz czigány kurvaüa gubás Jakab doctort. De 
ezalatt hogy csak az sem vala, mivel elkezdjem az házat , igen szép 
kaftányomat kellé elvesztegetnem csak 160 oszporán, és azzal kel
lett az házat csináltatnom; kire az mii költöttem, regestrumomba 
megírtam. 

Költöttem arra az egy darab falra magam saját pénzemet 2600 
oszporát. Azután, hogy az zsidó doctorral sokat kellé perlődném, 
az zsidó doctor perire is költöttem mind azzal, az mit az conjurato-
roknak fizettem, 600 oszporát. Ezért az adósságért meg kellett fog
nom Jakab doctort , és közel egy hónapig tartottam lánczon; de u-
gyan nem vehetek soha többet rajta, hanem ezt az magam pénze
met nagy sok nyomorgatásával vettem meg rajta—az az három ezer 
kétszáz oszporát — s úgy bocsátottara el. rsr, jcaintrn-u) 

A e t a . 
17 die july másodszor szembe lévén az vezérrel, Iractáltuk az 

végbeli dolgokat és az JenÖ dolgát; kirevaló conclusiot teljességgel 
hagytam én Míkó Ferencz uramra. Azok, Istennek legyen hála, mind 
lürhetö állapotban maradtak. 

21 die volt audientiánk az császárral, elég becsülettel, ki nem 
aüüdeiikor volt szokás j mert az két ifjú legényt Bakos és Vitéz u-
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ramckat bé kérem az basától az császár eleibe. Az elsÖ tractának 
idején az basa betegsége miatt az derék dologról nem beszélhettünk 
vala semmit, mert csak az két dolog is eltartott vala két egész órá
ig. Hanem újabban arról való audientiának napot praefigált vala ad 
diem 2 3 jnly divánból hazajövetele után. 

Ez nap Mikó Ferencz urammal elömenvén és ott várván , hogy 
az divánból kijőjön az vezér : mikor megjött volna, csak kevés vár
tatva egy kapucsi basát külde ki hozzánk s i z e n e , hogy ne vára
kozzunk ma bátor , mert igen roszsznl vagyon s nem beszélhet, 
hanem holnap reggel menjünk s akkor beszéli véllünk minden do
logról. '/ , _ . ',^ . ' ' 

A még olt ülünk, addig hozának hfrt Mikó Ferencz uramnak az 
pej ló felöli, melynek látni menénlt, és hogy azt meglátok, Mikó 
Ferencz uramnak kelleték maradni az ló árulására; engem külde el 
Mehmet basa uramhoz, hogy kérjem, hogy jó reggel jöjön elő az ba
sa kapujára. Ekkor hogy mentem volna Mehmet basa uramhoz és 
ott szóra fogtam volna Mehmet basát , mondám neki: Minthogy Gör-
csJ uram s nagyságod is érti immár az én uram kívánságát az titkos 
dologról, én elhittem, hogy eddig az fővezér is érti az t ; azért mon
dók—ha Istent szereti nagyságod, mit vehet eszébe akaratjokból—• 
leszeu-é ahoz az dologhoz akaratjok vagy nem? Monda erre Meh
met basa: Bizony nem tudom, mert igen forgatják azt, hogy hogy 
lehessen az ötöllök, ha most is immár újólag megconfirmálták az 
frigyet Ferdinandussal? Mind Isten előtt s mind ez világ előtt szidal-
mas gyalázat lenne az nekik, ha ök az frigyet felbontanák. Ezt be-
Szélli az két vezér. Hogy immár kezembe vala az Gáspár vajda uram 
l eve le , kit felségednek ím in specie küldtem, kinek commentarius-
sáról azelőttvaló késébbi levelembe irlam volt csak particulariter; 
derék tractálását penig—mint volt—annak főképpen Görcsi Mehraet 
basa urammal, arról viva voce Mikó Ferencz urammal eleget conferál-
tam — ahoz az levélhez és azelőttvaló tractához képest mondám 
Mehmet basa uramnak ugyan az v é g r e , hogy data occasione ugyan 
intimálja ezt az vezéreknek mind magától i s ; mondám neki: vagy 
titkoljuk vagy nem titkoljuk,. de az magyar nemzet régen végére 
ment ennek, hogy az német nemzet eladta g elárulta az kevés ma
gyar nemzetet, hogy hamar üdőn módot keresvén benne, elkezdje 
az hajdúságon ós azt elfogyatván, pusztítván, kergetvén, az többit 
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is elfogyassa és így álljon boszszut az Bocskai feltámadásáért. A-
zért éntöllem higyje azt nagyságod s ö nagyságok is; hogy ha az én 
uramnak mostani kívánságára az hatalmas császár és fényes porta 
nem néz i s , de most alkalmatosságok levén hozzája az csehek zűr
zavara miatt , soha fejekre nem várják , hanem bizony eleit veszik, 
és csak magától is feltámad az magyar nemzet, és ha lehet ö veszi 
eleit az reá következendő veszedelemnek valamint jár s valahogy 
jár , meglátja nagy s ágod— ezt bátorsággal én szómmal mondja 
nagyságod az vezéreknek. Monda arra : hogy mernék azt ök meg
próbálni, kihez vetnék az hatokat? BIert magoktól bizony seramik 
S csak markokba szakad. Mondám arra: szinte itt kell ára az idején
való gondviselés. lm ezt látja az én uram, és azért kinálja meg alkal-
matossággel az fényes portát; hogyha az fényes porta nem veszi ezt 
az alkalmatosságot, az magyar nemzet valaki leszen de bizony feje
delmet keres éhez az dologhoz s véghez is viszi ebben az esztendő
ben. Azért most lássa meg ö nagyságok igen-igen jól: ha jobb-é olyan 
igaz királyát—mint az én uram—az hatalmas császái'nak és muzulmán 
nemzetnek elöbocsátani és hozzá segíteni ebben az dologban, vagy 
más idegennek engedni , az ki mindjárt csak olyan ellensége legyen 
az muzulmán nemzetnek mint az német? Jól meglássák most az 
idején. 
' Monda erre nekem : Mit mondanál hát te ebez , hogymint nem 
bántódhatnék meg az hatalmas császár hűti és frigye is, melyet im
már újólag megerősített Ferdinandussal, és hogy ebben is előme
hetnénk? (Én kegyelmes uram vagy jól esett vagy roszszul, de én 
erre ezt mondottam.) Mondok: talám ezt ő nagysága az fővezér sem 
érti annyira, nagyságod jobban tudhatná ha akarna vagy eszedbe 
jutna. Tudjátok-é az t , hogy noha német császár vagyon az frigybe 
bekötve s megnevezve, de az az frigykötés nem Németországról, 
sem német nemzetről vala kötve , hanem csak annyira az mennyire 
az német, magyar ki rá ly , és Magyarországra nézve vagyon a z a z 
frigykölés; kinek sok jelei vágynak, de az többi között (tsak ez is 
nagy jele : hogy mikor az német követ béjő , nem ügy jő mint né
met köntösének is öltözetivei, hanem ügy mint magyar öltözetbe. 
Azért, hogy Ö magyarokért jár ide követségbe és az magyarokat 
adja el az követség alatt: illik-é az magyarnak ezt elhallgatni? El 
sem hallgatja, meglátja nagyságod. Másik a z : minthogy immár 
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igaz , hogy az magyaroké az frigy, nem az németeké, ha az ma
gyar azt az frigyet az német fejedelemség alatt úgy nem akarja meg
tartani , hogy kötheti az hatalmas császár az magyarokra erővel azt 
az frigytartást nyilvánvaló ellenségekkel? így mind az muzulmán 
nemzetnek jó módja s igazsága vagyon ebbe: ha az, az kié az frigy, 
kivánja az hatalmas császár segítségét s ótalmát, az kire való feje
delemségbe most ez világon senkinek jobb módja nincs , mint az ón 
uramnak. Most jól meglássa ö nagyságok. Az több okokat nám men
tük s megmondjuk. Monda e r re : igen az szivemre tevéd az keze
det! Erről mi nem gondolkodtunk. Ezt én újabban eleikbe adomáz 
basáknak, muftinak s hocsának igen titkon; mert énnekem ezt im
már eddig mind az két vezér , mufti, hocsa ezt adták vala élőm
b e , hogy én elmenjek tömösvári t isztembe, és ott valahol szembe-
lévén az erdélyi fejedelemmel, minden dolognak jól végére menjek, 
egyetértsek az erdélyi fejedelemmel, és még Jenő miatt is az meg
kötött frigynek felbontására innét semmiképpen okot ne adjunk; 
mindenben onnét kell okot várni hogy adjanak—-ha miben módunk 
vagyon—az erdélyi fejedelemmel, el se múlassuk, ne is hirtelenked
jünk. Azért ezt én értvén, eleiben adom ismét újólag csak magamtöl 
i s ; meglátom, mit szollnak felöUe. Immár én nem késem, hanem Tö-
mösvárra elmegyek és ha kedve leszen az uradnak hozzája, fel
megyek én hozzája Dévára és minden dolgokról beszéllek véllek 
Ha Isten adja, megjövendöltem én azt az uradnak, hogy ha ketten 
mii egymásnak igazak leszünk s egyetértünk, én teszem meg—úgy-
monda — magyarországi királya. 

Mondám arra : hogy nagyságos uram, az is mind j ó , de félek 
én , hogy igen késő leszen az , ha még nagyságod Tömösvárra me
gyén s onnan készül felmenni Dévára. Az üdö most is eltölt; meg
látja nagyságod, hogy az magyarok nem hagyják az alkalmatossá
go t , kiben ha az én uram módot ta lál , bizony hátra sem marad—7 
vagy érd Erdélyben vagy nem. Monda arra : j ah , hogy lehetne hát 
az különben? Mert még én e n e az szóra innét Erdélyre nem me
gyek általánfogva, hogy annak olyan nagy czégére legyen. Mon
dám arra: Ugyanis nem illik nagyságodnak innét igyenesen Erdély
re menni , hanem én így gondolkodom felöllo—ha az én uram is ja
valja—hogy nagyságod Vidinnél kelne által az Dunán, és mintha 
allabb úton menne Tömösvárra, az Kaladna havasán menne által, és 
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oW az Vaskapun csak hirlétig rándulna bé, oda közel vagy Hunyadra, 
vagy ott egy helyen megtalálná nagyságod az uramat. Addig tudom 
én, hogy az uramnak is bővebb értelme lenne felöUe , mint vagyon 
oda fel az dolog. Egy nap eleget tanácskozhattok. Valami leszen s 
valami nem, de megválik akkor. így csak jól eszekbe sem vennék, 
hol jár az uram is és nagyságod is. Ennek igen örüle az tractának-
Eddig ebbe volt a nap. 

Serenissime Frínceps et Dne mihi naturaliter clementissime etc. 
Az szent seregeknek Istene felségedet sok bódogságos áldási

val tegye bódoggá, és ez mostani előtte álló bódog szerencséjét vi
gye elő az ö szent nevének dicséretire, szegény hazánknak épületire-

Noha kegyelmes uram felségednek ilyen böcsületes követe 
mint Mikó Ferencz uram itt benn l évén , talám ugyan nem is volna 
illendő, hogy én is felségednek irkálásommal fejét fájlalnám: mind
azáltal hogy felségednek én is valami rövideden ne irnék, nem tűr
hetem; kiváltképpen előttem viselvén felségednek nekemvaló ke
gyelmes bő Írását. Az mi azért az publicumot nézi : az felöli csak ez
előtt felségednek Bonyhai András által úgy vagyon hogy hétképpen 
Írtam volt: levelemnek derekába csak ambigue, Postscriptába vilá
gosabban. Az mely Postscriptában való Írásomnak scopusa az miben 
akkor volt , most is — legyen áldott az szent Istennek neve —• ab
ban vagyon. Kinek állapotjáról az Ür Isten Mikó Ferencz uramot ha
za vivén, minden dologról felségedet bővebben tudósíthatja. Az mi 
penig az több derék nagy secretumokat nézi : abban is kegyelmes u-
ram Istennek szent segítsége véllünk lévén, semmi hátra nem ma
radott. JElegedendő üdéje lévén ö kegyelmének Mikó Ferencz uram
nak hozzája, mindennemű részről ő kegyelme bőségesen tractált az 
vezérekkel, kiről való resolutio kegyelmes uram minthogy sem Mi
kó uram, sem én pappirosamra való megírni: ahoz hozzája sem fo
gok; immár az dolog annyira vagyon Istennek kegyelméből, hogy 
ezen három vagy ad summum négy nap alatt Mikó uram megindul
ván—sietséggel kelletik mennie felségedhez ő kegyelmének—felsé
gedet mindenekről bőségesen tudósítja. Közelb s szükségesb dolga 
felségednek mindezeknél a felséged előtt ilyen dolog: Minthogy az 
mi derék conclusionak kelletik lenni, Mehmet hasa uramnak fideí 
etindustriae sünt commissa, az dolognak hamarébb voltáért ö nagy
sága arra is kész vaia , hogy igyenesen Hayagalföldéro megyén va-
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la felségeddel vald tractatusért , otl hasznot is remélvén; de miné
künk Mikó urammal az nemtetszék sok okokból, kiváltképpen hogy 
annak híre üdö előtt ne terjedjen, kinek Mehmet basa uram is örö
mest cédáit. Hanem vagyon ilyen conclusionk Ö nagyságával, hogy 
az mint feljtil is írtam. Istennek kegyelméből ezen három vagy négy 
nap alatt ő nagysága innét megindulván, az fejérvári derék útra 
menjen, és Miktí Ferencz uram innét az Által-úton menjen. Ha felsé
gednek éhez kedve vagyon , ezen levelünk megérkezvén, azzal 
semmit felséged ne késsék , hanem egy böcsüUetes postáját az Áltá
lon felséged bocsássa Nisre , és ott értésére adja felséged Mehmet 
basa uramnak: hova s micsoda helyre térjen, az hol felségeddel előbb 
szembe lehessen. Ö nagysága kívánja vala azt i s , hogy Tömösvár-
ra bészállván, ónnal jöne fel Dévára, vagy hova felséged alkalma-
tosb helyet mutatna az felségeddel való tractára; de mü Mikó uram
mal azt nem javallottuk, azér t , hogy talám az az felséged előtt ál
ló dologban késedelmet szerezne; hanem mü így díscuráltunkMeh
met basa urammal: hogy az dolognak hamarább voltáért ö nagysága 
ne menjen addig Tömösvárra, hanem az feljül megirt mód szerént 
ö nagysága kitérvén útából, térjen Káránsebes felé ha felséged ide
jén értésére adja, és felséged is vagy Hunyadra, vagy annál is kö
zelebb ott Haczak táján l évén , egymással szembe legyen, és Is
tennek kegyelméből egymással conferálván, ha miben az Úr Isten 
módot mutat, láthasson dolgához. 

Ezenkívül általunk felségedet obtestálja, hogy felséged senki 
szavára semmibe meg ne induljon, az valameddig ö nagyságával az 
dologról nem tractá l , hanem csak iníerim is az oda kiváló dolgok
ról felséged igen sollicitus legyen s bizonyos értelme legyen min
den dologról; mondja azt i s , hogy felséged emlékezzék meg rolla, 
Lippa alatt lóháton lévén mind felséged s mind Ö nagysága, mit be-
széllett felségednek—Istennek szent kegyelméből nagy reménysége 
vagyon abban, hogy ö nagysága véghez is viszi azt. Immár kegyel
mes uram az az felséged bölcs arbitriumába vagyon; de felséged az 
üdőig legyen igen csendesen, semmit ne indítson, ez dolog sem ké
sik, alkalmatos üdőre minden dolog jobbá leszen. 

Az mi az egyéb követségeket néz i : áldott az mi kegyelmes 
szent Istenünknek szent neve , az ki felséged szívét s tanácsát erre 
az extraordinaría legatiora s kevés ajándékra indította s vitte volt, 
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demindezekfelelt az demissa legatiora és oratiora; kinek ftiicöödiá 
effectussa lőt t , énnekem azt itt irnora nem szükség: ö kegyelme 
Mikó Ferencz uram maga szájából az vezéreknek eleget hallott, mind 
azelöttvaló követnek állapotjárói s mind az én méltatlan szolgála
tom felöli — ö kegyelme tudom viva voce mindenekel referál fel-
Bégednek.- :-^:-hy.<.iy íí'-v-

Felséged kegyelmesen megbocsássa, hogy Bonyhai Andrástól 
az líirkezeket meg nem küldhettem. Immár akkor régen kész volt, 
de bizony elfelejtettem. Ebben pedig micsoda sollicitudom volt, hogy 
felségednek kedve szerént vásárolhassak, ö kegyelme Markó vajda 
nram is bizonyságom ; mert még itt benn lévén ö kegyelme is, elvil-
tfitn véllem s ágy kerestük, de én ezeknél illendőbbeket nem talál-
lam. Irlam volt felségednek, hogy Halepröl várunk egy áros embert, 
kiazfélét hoz , az is azközben megjuta, és az mit hozott onnat, ím 
külön felséged meglátja : 20 vagyon külön, attól vöttem — ez volt 
mind az színe. Ez 57 türkez egygyel-mással,kegyelmes uram, egészen 
reáment az 100 fi. ""'^^'* 

Még is felségednek alázatosan könyörgök, felséged kegyel-
filésségébÖI immár mentsen meg ebből az purgatoriumból, kit fel-
Bégednek alázatosan életem fogytáig megszolgálok. 

In reliquis eandem Serenitatem ad vota quam diutíssime felícis-
sitneqne vivere et valere desidero- , . 

Dátum apud fulgídara Portám oitomannicam, altima die jüly 
AnnoDomini 1619. 

Ejusdem Serenitatis Vestrae "*"' '^^ 

humilis et íidelis servitor 
Thomas Borsos m.p. 

Post S. Eközbe hozák kegyelmes uram, Gáspár vajda uramnak 
egy levelét, melyet nem tagadom, hogy én félig sem érték. Az első 
részét tudom, hogy néz a r ra , az miképpen elmenetelibe igen kért 
Tala, bogy kapitiháját egy roszsz görögöt instruáljak; ki hogy most 
is roszsz ember, arról Írtam volt Gáspár vajda uramnak és arra 
felelt meg. Az másik része igen rövid, de az csak igéretbe-forma, 
de azért Ö nagysága még eddig egy pénz-éröt is nem praestált, nincs 
Isreménységem &. De az levélnek az dereka mire nézzen: azt én 

nem értem. Én, kegyelmes uram, azfélébe procedálni nem 
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is altarok felséged inslructioja nélkül; nolia mikor derék tractám 
volt nem csak egyszer Görcsi Mehmet basa urammal, főképpen ma
gam adtam okot arra Jenőre nézvo, hogyha valami contemplust 
hozhatnék az hajdúkra; de egy summúha mondva, ezektől con-
temptusokat nem tapasztalhattam. In contrarium, a német uraimat 
is exploráltam, de ott azt láttam egy szóval mondva: hogy egy 
órába felfordítanák őket—az mint itt a palánkoknak destructiojáról ir 
Gáspár vajda uram. Az mint penig legkésőbbi levelemben írtam volt 
felségednek: az Gáspár vajda uram és Startzer uram tillos szavakat 
—hanemha az volna commentariussa ez l evé lnek—én felségednek 
küldtem azért, mintha nálla fundamentumul láttatnék ez a levél az 

\_ felséged mostani intenlumának. Ez is a felséged bölcs ítéleti. **} 

Ezt az levelet küldtem el Bonyhai Andrástól, 29 die augusti. 
Serenissime Princeps et Domine &. Sequilur salutatío. 
Kegyelmes uram! Az felségedkegyelmesSégébölMikóFerencaS; 

uramnak írott levelet Bonyhai András hozá meg die 2 5 augusti, 
ligy vagyon, hogy mint 8 őra tájban r egge l , mikor magam az di-
vánba voltam. Dél után megjővén és az szállásomon találván Bony-, 
ha i t , látván az felséged kegyelmes írását, hogy reám is néz ai 
levélnek látása és gondviselése : felszakasztottam és azon nap estig 
igen diligenter megolvasván repetáltam, az elmémnek labilis voltá
ért memóriáiéban arliculatim excerpáltani; melyet propler brevitatenii 
scriplurae ím in specie levelembe includálván, felségednek küldtem, 
nem ügy, hogy ezeket ilyen breviter proponáltam volna, hanem 
igen copiose minden circumstantiájával. Felségednek igazán irom, 
hogy tovább tartott erről való Iractánk két egész éránál. Úgy tetszik, 
hogy semmi pont hátra nem maradott benne, az kit valóban meg 
nem rumináltunk, kikről való resolutíonkat hogy talám bő beszéddel, 
kelletik felségednek megírnom, felséged kegyelmesen megbocsássa. 

*) E levél végén ím e czímzés állott: Serenissímo Principi et Dno Gabrieli, Deí 
gratia Transylvaniae Principi, partium Regni Hungáriáé Dno el Siculo-
rum Comiti etc Dno et Principi míhí uaturalíter Clementissimo; kissé 
hátrább pedig ily jegyzés: NB. Ezt az Míkó Ferencz uram itt benlétiben 

' akarom vala Incze Jánostól elküldeni; de nem tetsî .ék Mikó Ferenc? 
uramnak és mást írtam igen röviden. 

187 

Minekelőtte penig ezeket csak proponálni kezdtem volna, leg
először is maga az vezér referála—így monda : Ez néhány nap nem 
mondtam neked, mely nagy titkos erőss levelet irt nekem lialill 
effendi Landor-Fejérvárról, kiben írja az t , hogy nem tudhatják 
soha mire vélni—mert igen titkosan jár az dolog—de igen szorgal
matosan járnak az magyarországiak Erdélybe és az erdélyiek Ma
gyarországba, kire igen kivántatnék az portától is az vígyázás. Én 
— lígymond az basa — minthogy az urad előtt álló dolgot immár 
értettem, választ írtam IlalíU effendinek, hogy azon semmit ne 
búsuljon; mert hogy annyi sok panasz jött az elmúlt napokban az 
sok latrok felöli, most azon járnak egymáshoz, hogy mind az er
délyi párton és az német párton azféle latrokat keressenek fel ós 
abba munkálkodnak. Én ezt igen megköszöném az basának, hogy ö 
nagysága ilyen titkosan és bölcsen viselte magát az Halill eíFendi-
nek való választételben. 

Noha kegyelmes uram, felséged kegyelmes írása nem annyira 
comprehendálta, de az ittvaló állapothoz képest az felséged méltó
ságos nevével az vezérnek ö nagysápjának először felségedhez ed-
digvalö jóakaratját és az vindictának leszállatását böcsületesen meg
köszöntem, az felséged jövendő hűségét ajánlottam. Kire csak rö
viden monda, hogy ezután is azon jóakaratomat várja az urad, csak 
viselje jól magát az hatalmas császár poriájához. Nem tagadom, ke
gyelmes uram, magam személyembe is sok szóval kószöném ö 
migyságának, csak reám nézve is: hogy ő nagysága az én szegény 
f e j e m e t , l e l k e m e t i s m e g s z a b a d í t o t t a a b b ö l a z n a g y 
r e t t e g é s b ő l . M o n d á m ö n a g y s á g á n a k — - m o n d o k — én 
i g a z á n m o n d o m , h o g y én i m m á r r é g e n e l s z á n t a m v a 
la m a g a m b a n , hogy én Örök büdosásra Míszírbe menjek, ha 
nagyságod az kemény fenyegetéseket csak valami részből is az én 
kegyelmes uramon s országán megteljesíti vala az én ittvaló kapíli-
haságomban; soha én az én hazámba nem mertem volna menni, mert 
még az fogakkal is megszaggattak volna az emberek — azt nekem 
tulajdonítván, hogy ón vagyok az oka annak az romlásnak — kit 
igen felette köszönék neki magamtól is. 

Ezen sokat nevete az vezér s monda, hogy: ngyan megijedtél 
vala? Mondám; bizony kegyelmes uram megijedtem vala. S monda, 
hogy csak ügy gondolkodjatok a felöU, hogy az uradnak hűségét 
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most is megteliinté az fényes porta s elhalasztotta; de meglássa 
az uratok, kit küld követségbe ide, mert meglátják vala, ha lett vala 
szablyája Erdélynek? Én ismét igen köszöném ö nagyságának. E-
gyebet is beszél le , de arról felséged eddig is eleget értett s most is 
Mikó uramtól is. 

Ezek után referálám az üj híreket ö nagyságának, az melyen 
igenörüle. Monda azután: Immár elérkezett az német követ újólag— 
vagyon-é híretekkel? Blondám, hogy vagyon nagyságos uram. 
Monda, hogy: értétek mivel jöttek azok? Mondám, hogy nagysá
god megemlékezik roUa, hogy azelőtt való posta ittlétében is az 
uram leveléből emlékeztem vaía én nagyságodnak, hogy jő egy ma
gyar főember, de az uram kérte nagyságodat, hogy nagyságod én 
véllem beszéljen azok felöli s megérti nagyságod annak is állapotját. 
Azért az én uram nekem azt i r ta , hogy ezt mondjam meg nagysá
godnak: hogy az az magyar az miért jött , kételen és nem joakarat-
jából jöt t ; azért küldött egy németet vél le , hogy egyebet ne mond
hasson nagyságod előt t , hanem az mit mondatnak vélle. De nem 
igaz követségben járnak — meglátja nagyságod. Hanem azon kéri 
nagyságodat az én uram, hogy nagyságod azt az magyart küldje 
Erdélyen által , ha nem akarna menni is az maga magyar atyafiai 
közzébe — nagyságod sokat használ vélle. Erre csak azt monda: 
megértem, meglátom mit kell cselekedni. Itt lészsz te s értésedre adom 
én neked, micsoda leszen az követség. 

Az mint felséged látja memorialemba való consignatiomat, 
azokat én articulatim igen bőségesen eleiben adtam ö nagyságának, 
az melyet rendszerint igen csendesen mind elhallgatott. Mikor ö 
nagysága mind elhallgatta volna, így kezdé el az discursust: Ezt én 
mind eléggé megértettem még Mikó Ferencztöl , mert ezek is ugyan 
mind azok , az mit ö vélle beszélleltünk; az kiről nám immár kél út
tal is elég választ lőttem, s azzal bocsátottam el mind Mehmet basát 
s mind Mikó Ferenczet az uradhoz , hogy az Istenért igen jól meg
lássák , ha miben igaz mód leszen , lássanak hozzá, de frigysze-
gésre okot ne adjanak; mert az Isten meg nem áldja munkájokat, 
holott Ferdinandussalvaló frigyét immár az hatalmas császár erÖss 
hittel megerősítette. És valameddig Ferdinandus az ő királyságában 
benne leszen, hogy őtet abból ki nem rekeszt ik, de nekünk addig 
semmi módunk nincs , hogy ö vélle frigyet bontsunk, innét ö ellene 

segítséget adjunk — ö melléje sem adunk , ha csak egy embert 
kérne i s , mert az frigylevélben n incs , hogy mü neki segítséggel 
tartozunk; ugyan nem is adunk, abban bizonyosok legyetek akár
mintkérne is. Én Mehmet basát oly tanúsággal bocsátottam minden 
felöli, hogy csak legyen jó módja az uradnak dolgában, seramiben 
az urad meg nem fogyatkozik. Monda ezekután az basa nekem: Töl-
led egy kérdést kérdek, erre felelj meg nekem. Az kérdés ez penig. 

Az miképpen az csehek feltámadtak az urokra ügy mint kirá
lyokra s vélle harczolnak, mikor az tü törvényitek szerént Ferdi
nandus törvényben állana az csehekkel, ennek az támadásnak az 
okát törvény szerént melyik nyerné meg: F e r d í n a n d u s - é a v a g y 
az c s e h e k ? M e l y i k n e k v a g y o n i g a z b o k a az h a d a k o 
z á s r a ? Lelkedre kér lek, hogy ezt te énnekem mond meg. Mint 
ilyen gravis questiora és ilyen hirtelen, az mint tudtam, kegyelmes 
uram, én ilyen választ töttem •— jól eseít-é vagy nem, az felséged 
bölcs Ítéleti. Ha Ferdinandus király tétetne pápásokkal törvényt, ö 
nyerné meg; de ha az csehek más valláson valókkal tétetnének 
törvényt, az csehek nyernék meg—mert igazabb ügyök vagyon az 
cseheknek ez dologban, melyet hogy nagyságod jobban és funda
mentumából megérthessen, ez az dolog ebben á l l : Hogy az egész 
keresztyén világon valamikor az mely országban királyt, fejedelmet 
választanak, erőssen megesketik — minthogy immár az keresz-
tyénségben sok hüt szállott különb-különb felé, de arra vagyon 
legelső gondjok is az ország véneinek az fejedelem választásában— 
hogy arra esketik egyikre meg: hogy azt az országot addig való 
szabados hütében megtartja, senkit hütében, vallásában meg nera 
háborgat; ha penig megháborítja az ilyen országot szabados hütében, 
vallásában — ez az értelme az keresztyén országnak ez dolog felöU 
— hogy szabadon s igazán reá támadhat urára, fejedelmére és kar-
dat vonhat ellene, mert ő szegte meg az esküvést. És ez ilyen ki
rályt törvénytelennek tartják. Azért az csehek így jártak mind 
Mathias császárral s Ferdinandussal i s , s ezért támadtak fel kirá-, 
lyokra, hogy szüntelen bántotta meg őket , sőt egynéhány szent
egyházat is elrontottak. Immár nagyságod megítélheti ehezképest, 
ha vagyon-é igaz okok az cseheknek az fejedelmekre való feltáma
dásra. De hogy nagyságod ezt bővebben megértse: Ferdinandus az 
több pápás fejedelmekkel színién azont végezte titkon az magyarok 
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felöli i s , az mely titokvégzésnek az levele az magybrok kezében 
vagyon immár régen j és ezt értvén az magyarok, valakik nem 
pápisták—de akarnak magokra jé idején gondot viselni és az cse
hekkel egyetér tem, hogy ennek vegyék elejét. És minthogy az cse
hekkel egyaránt vagyon dolgok^ egyült is fogják ezt az dolgot; 
meg is bigyje nagyságod, hogy együtt fogják s nem várják fejekre 
az pápistás kardját — ez az válasz az nagyságod kérdésére. Monda 
a r r a , hogy igen akarom, hogy ezt értem. Én is mondám 6 nagysá
gának , hogy nagyságod ne nehezteljen, én is egy kérdést kérdek 
nagyságodttíl, tegyen nagyságod nekem arra választ. Monda arra: 
Örömest meghallom s örömest választ leszek. Ez az kérdés: Mint 
érti nagyságod azt az mondást: hogy az hatalmas császárnak Fer^ 
dinandussal vagyon frigye, és az meddig Ferdinandus é l , vagy or
szágából ki nem űzik, mindaddig meg akarja tartani az hatalmas 
császár vélle való frigyét? Minthogy nagyságod immár az én szám
ból is érti, hogy az csehek méltán támadtak fel Ferdinandus királyra: 
ha Magyarország is az én uramat beveszi és feltámad az király ellen, 
mégis-mégis nagyságod ugyan Ferdinandus személyére néz-é inkább 
az frigykötésben, hogynem Magyarországra és Csehországra? 
Monda arra az basa: az Ferdinandus személyére nézek, mert Ö 
Vélle vagyon az hatalmas császárnak eröss kötött frigye. Mondám 
e r r e : Én az Istenért kérem nagyságodat, ne neheztelje, igenjólreá 
vigyázzon az én szómra, hadd tegyek választ erre. Örömest elhallga
tom (monda). Igen sok bö szóval rakám ezt eleibe, mondám: Ezt 
gondolja nagyságod igen jól meg: mikor az fejedelmek egymással 
frigyet kötnek, mi végre kötnek? csak személyekre néz ve-é, vagy 
országokra nézve? Soha azt senki nem mondhatja, hogy egy feje
delem is maga személyére köt frigyet más fejedelemmel, hanem 
országára nézve. Ha penig az ilyen fejedelmet az maga országa 
veti el, és reá támad törvénytelenségért s más fejedelmet viszen reá, 
az kivel az ö hütit, szabadságát akarja helyro állatni, és azon frigy
b e n , az melyben az ország vol t , meg akar maradni: melyikre kell 
nézni az más frigyes fejedelemnek? Az egy megvetett királynak 
személyére-é, vagy az országra? Megbocsássa nagyságod, de nem,-
az egy király személyére kell nézni, hanem az országra, és az or
szággal kell igazán meglarlatni az frigyet, nem az egy embernefc 
személyével. Szinte így vagyon az Ferdinandus király dolga. Azfl 
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törvénytelenségéért Csehország több országival együtt reá támadott, 
Magyarország is azt cselekedi, az frigyet az hatalmas császárral 
megakarja t a r ta tn i—hát hogy lehet az , hogy nagyságod egy sze
mélyre nézzen az frigynek megtartásában, nem egynéhány országra? 
Soha sem Mathias császár , sem Ferdinandus király meg sem gon
dolták azt, hogy magok személyekben frigyet kössenek az hatalmas 
caászárral, hanem az országokra nézve. Ha valamely királynak 
országa nincs , hogy tarthat ügy mint király frigyet más hatalmas 
fejedelemmel? Én az Istenért kérem nagyságodat, nagyságod ezt 
igen jól meggondolja — most az ideje. Az mely országok az hatal
mas császárral frigyesek voltak, azok jobban meg akarván erősíteni 
az hatalmas császárral való frigyet, nagyságod el ne taszítsa az 
hatalmas császártól, mert ezek általán fogva azon általmennek, va
lamit ád az Ur Isten. így azért az nagyságod ítéletire és az hatalmas 
császár portáján lévö bölcs emberek ítéletire támaszlom én ezt: 
hogy mihelyt Magyarország is az csehekkel ha felkél és Ferdinan-
diisra támad az törvénytelenségért, nem tartozik az hatalmas csá
szár sem nagyságod oly végét várni ennek az hadnak, hogy vagy 
jobban kiverik Ferdinandust országából, birodalmából,(holott most 
sem Magyarországba lakik Ferdinandus) vagy valami tökélletes vége 
legyen ez mostani nagy indulatnak; hanem addig kell az hatalmas 
császárnak megsegíteni Magyarországot, ha kívántatik. Mikor eze
ket lolmácsolá Szölfikár, magától találá ezt fel az tolmácslásban, 
de én szómmal monda meg az vezérnek itt az portán az szultán 
Mosztafa példáját: hogy a míg országát t i r l a , addig szultán Musz-
iafa kötött frigyben volt minden frigyes országokkal; de mihelyt 
országa ötét letöt te , kinek vagyon gondja s frigye szultán Muszta-
fával? Senkinek. S ki tekint csak reá is szultán Musztafára? Senki. 

Mikor ezeket tolmácsolá Szölfikár, az vezér ugyan az szájára 
tévé az kezét, és felette igen attente de már mind elhallgatá és al
kalmas ideig gondolkodván felölle, monda: Nem tagadom, mert az 
dolog az én fejembe nem jött volt. Én azfelöl másképpen gondol-
kodám, de igen akarom s kedvesen veszem tölled, hogy ezt énne-^ 
kem értésemre adád. Semmit az te szód ellen nem szoUhatok, mind 
úgy vágynak; az mai naptól fogva különben viselem magamat én is 
kozzájok és ez dologhoz. Ehezképest az urad semmit ne tartózzék, 
cjflk legyen Magyarországban jó fundamentuma, lassan dolgához—; 
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az segitsí^gben meg nem fogyatkozik. De még is én is mondok neked 
egyet ilyen nagy dologban, az mint immár értem az dolgot; Mi do
log légyen a z , hogy az uradnak követeivel csak egy ember sem 
jött sem Magyarországból, sem Csehországból egy postájok is ide 
az hatalmas császár portájára, hogy itt ezekről — bátor igen titkon 
lött volna — még is hírt adott volna az hatalmas császárnak? Mert 
Bocskai nem fejedelem vala, mint az urad, hanem csak egy úr vala, 
de ö így cselekszik vala; söt oztán még maga is eljőve és az hatal
mas császár koronáját elvévé — az soha portán sem volt, de az 
urad sokszor volt az hatalmas császár portáján, és ezt inkább meg 
kellett volna tanulni. Erre ilyen választ töttem: Azt nagyságod jól 
tudja, hogy az én uram ezt nem régen kezdet te , hanem ihon csak 
három négy hét alatt—azt is igen nagy titkon, eröss hit alatt; ad
dig az ón uram tovább ebben nem akara menni, hanem nagyságodat 
találtatá meg először és innét akarta érteni, nagyságodnak mi tetszik 
ez dologban. Ezt látom okának, hogy olyan mélyen eddig nem nyull 
az dologhoz; de tudom, hogy magától is azt az utat követi, én is 
pedig — ha nagyságod mit parancsol — úgy megirom az uramnak* 
Monda arra, hogy magam is megitéllem, hogy nincs vétek eddig 
benne; hanem ird meg azt is az én szómmal, hogy ugyan nem Í9 
szükség addig azféle embert ide küldeni, hanem Isten segítségéből 
immár ha megindul, csak valami részében benn legyen országának 
i s , erre igen fögondja legyen: hogy abból az országból való em
bert küldjön bátor csak postán maga emberével ide az hatalmne 
császár portájára; de ha lehet Csehországból i s iegyen az fökövel, 
annak utánnavaló — a n n a k annakulánna is ideje leszen — hogyilt 
az hatalmas császárnak mutathassunk odavaló embert. Igaz, hogy 
igen titkon kellett l e n n i — ugyan legyen az , míg annak az ideje. 
Meghigyje az urad, hogy énnállam oly titok ez do log— azokon kí
vül valakiket az urad tud, hogy ezeket tudja — hogy az földnek 
sem mondottam, sem mondom. 

Ezeknek az Úr Isten ilyen successusát adván kegyelmes uram, 
még is újabban léptem az budai segítségre. Az mint consignállam, 
arra is igen breviler választ tön—ezt monda: Semmi kétsége ne le
gyen az uradnak abba, valamivel elbocsátottam Mikó FerenczetŐS 
Hehmet basát. Megvagyon még Mehmet basa kimenetelinek elöttei 
parancsolva Karakás iUehmet basának, mellé rendelt hadakaak. 

hogy ha az életeket szeretik, sem órát sem napot ne várjanak, ha
liéra mindjárt Budára felmenjenek, és sohuá táborba mezőre ki ne 
szálljanak újabb hív nélkült, hanem az városban benn legyenek, Meh
met basától várjanak. Azt valóban megírtuk Karakásnak, hogy sem
mi oka egyéb sincs, hanem hallván a keresztyének közt az sok 
aflrzavart, az hatalmas császár országát kell őrizni valami véletlen 
dülogtóí. Azért ebben fogyatkozás nem leszen — csak érthessetek 
ö^yet jól Mehmet basával. '' " 

Ezekután fogtam az 50 ezer aranyhoz. Az felséged kegyelmes 
írásához képest erre is ilyen választ tön: Náni megmondtam Mikó 
Ferencznek is — azt én semmibe meg nem változtattam s most is 
nem változtatom—Mehmet basával erről így végeztem: ezt Mehmet 
basa az fejére vötte, hogy ha kívántatik hogy meg kell lenni az pénz
nek, vélle egyakaralból küldjenek hé és mindjárt megküldöm én 
azt az pénzt; ha penig ebben valami késedelmet látnának: reá 
felele Mehmet basa , hogy ö Fejérváratt szerit teszi annak kala-
mároknál, az míg kiérkezik az pénz. Erről is kegyelmes uram (ez) 
az válasz. 

t Az adó dolga felöli, kegyelmes uram, az mint felséged irt volt, 
azt is bővöu eleiben adtam a szerént, kiről arról is így resolválta ö 
nagysága magát: Az urad adója nélkivtil az hatalmas császár igen 
könnyen ellehelne, minthogy eddig is ellehetett. Ezt én tiszta igaz 
szeretetből mondom — í g y ird meg az uradnak — az adót semminek 
tarlóm; de ezt az adót azért felette igen szükséges most héküldeni 
az uradnak, hogy nem minden ember érti az urad dolgát, mü sem 
mindennek kiálthatjuk; sok nem jóakarója, reá szollója vagyon az 
hatalmas császár előtt—az mostani adóval dugjuk hé azoknak szá
jokai, szemeket. Én is arra felelék*) —csak értsenek egyet Mehmet 
baisával, és írják ide hé újabban az dolgot Mehmet basával ez pénz 
felöli — nem azt az pénzt , az adót , hanem többet küldök ki ezen 
fökövetlöl, az ki az adót behozza. Én ezekhez képest az felséged 
YOJíérérÖI, kölcsön-kérő (?) aranyáról egyet sem szolltam, látván, 
hogy minden dologról még is Mehmet hasa uram felséged resolu-
tíojától vár. 

Ez végre szolltam az hocsával való conferálásról ö nagyságá-

') Kötelezem magam, az iránt jót állék. 5» 
13 
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val az vezérrel. Arra is ilyen választ tön: Azt igen dicsérném 9 jó 
is , de még most egy kevéssé nem—mondja—mert ezt az dolgot az 
hocsa nem érti. Ha te vélle beszélsz, soha egyéb nem leszen benne 
hogy valamit lii nem vészen belöUed, és őneki oly barátja Halill 
effendi Fejérvárat t , bogy ö azt mindjárt megírja neki és kiterjedj 
hanem várjon löUem, hadd induljanak meg ebben az dologban, és 
oztán magam megmondom én, mikor menj az hocsához. Ebez képest 
én oztán Görcsi uramnak sem emlékeztem felöUe. Az több dolgokat 
mindent vélle közlöttem ö nagyságával , és bizony dolog, hogy ö 
nagysága felette örül neki. Az leveleknek viszszavitelek felöli az 
mit felséged ir t : az Mikó uram hozta levelet feledékenységünkből 
nem vitte ö kegyelme viszsza ; mind azt s mind az mostanit kegyel
mes uram — felséged kegyelmesen megbocsássa — az magam éle
temre s fejemre veszem: illendőbbnek látom , hogy Istennek szent 
áldásából magam életemmel vigyem az felséged kezébe. Interim 
annak titkos állapotjáról nem szükség hogy felséged soUicitus le
gyen : mert eddig az dolog itt oly titokban volt, vagyon most is , bogy 
Startzer m'ammal s az tolmácsokkal nem igen mnlt 3 — 4 nap benne^ 
hogy egymással igen kedvesen conferáltunk, de semmi szikrát nem ^ 
látok hogy még innét kaphattak volna; hanem Startzer uram ma
gyarországi hírbe hallott ezfélét, de az egyéb aclájokhoz képest ő 
is azt mondja, hogy azt ö soha el nem hiszi Erdély felöli. 

Mindezekről, kívánom vala az vezértől ő nagyságátöl, hogy 
felségednek irjon, kire ezL monda: Hogy-hogy irnék, ha nekem 
most semmit nem irt? Arra mondám, hogy nagyságod azt csak an
nak tulajdonítsa, hogy azt az levelet is Mikó uramnak irta az én 
uram , azt tudván hogy itt benn érik vélle ; de az posta is az útban 
megbetegedett és abba is kése t t , és itt sem találta Mikó uramat. De 
én még is kérem nagyságodat, hogy nagyságod irjon mind az in-am-
nak s mind Mebmet basa uramnak, hadd higyjék e l , hogy ez dolog 
nagyságod elöli forgott. IJgy irata Ö nagysága. Mit ira legyen, fel
séged kegyelmesen meglátja. Itt most kegyelmes uram új dolgok, 
kit Írnom kellene felségednek, semmi nincs. Blég az persa követ 
itt vagyon , nincs oly derék conclusiojok, de hadak sohuá ez vilá
gon nem hallatik. Az kapitáu basa felöli hozták, hogy 3 hispániai 
hajót nyer t , kiben egyikben nyolczvan lövÖ-szerszám vagyon. 
Igaz-é vagy nem — azt nem tudom. ;„,̂  ^^^ .^^ , , , , 

195 

Az nyavalyás Bonyhai András felöU írtam felségednek bizo-
zonyosan, hogy az úton való késésének oka a z , hogy megbetege
det tvol t ; most is be teges , ide is betegen jőve , itt is ím két nap 
tartóztatám — inkább mind fekütt. 

Noha felségedet ezzel nem kellene ilyen nagy gondjaiban bán
tanom, de ez is felséged gondja. Itt oly rettenetes eső lön harmad 
napig, kit emberi emlékezet soha nem tud — Osztroi uram kiindu
lása után másod nap — ki miatt sok számtalan házok leromlottak. Az 
városokban való patakokban, az leromlott házoíiban több holt meg 
ezer embernél. Addig sirék s rívék hogy az erdélyi ház ledül, hogy 
ezen esőben líét helyen leszakada, az szomszédság reám támadván, 
hogy az útban düle, el nem járhattak tölle. Hitemre Írom felségednek, 
hogy kafíányomal adtam el s most azzal kezdtem csináltatni; azzal 
harmad részét sem érem vala. Hol veszek pénzt ? azt én nem tudom. 
Az hitvány zsidó doctort az miatt meg kellett fogatnom tömlöczre, 
meg el kellett bocsáttanom ; nem tudom , ha vehetek-é rajta valamit 
vagy nem? Ilyen nagy kínom vagyon nekem csak az ház miatt is. 
Felséged immár 3-szür küldött pénzt ház csinálni: senki egyet sem 
adott, egyéb sok gaz vásárlásra elköltötték, 3 az elmaradott. 

írhatom felségednek, hogy Szölfikár oly igen nagy szüve 
szerént fogta ezt az felséged mostani dolgát, hogy ugyan nem kí
vántatik soha annál jobban. Ugyan szükség felségednek peculiaris 
gratiáját hozzája mutatni. Én igen biztatám — ha valami módja le
hetne benne , hogy most az követtel kijöjjön Erdélybe — hogy fel
séged egy ííoesival, két lóval meglátogatja, kinek igen örülne. 

\—-
Ezt az levelet az mely következik, küldtem el Szabó Jánostól, 

az brassai postától 4 die septbr. 
Serenissíme Princeps et Domine &. Sequitur salutatio &. 
Az felséged kegyeímességéből MikóFerencz uramnak és nekem 

írott levelét hozá meg az brassai posta ultíma die augusti délután, 
melyet azon nap dílígenter megolvasván: más nap díván lévén, ma
gam az dívánba mentem és ott kértem házánál való audientiát az 
vezértől. Az nap az üdö kégö lóvén, szinte estve adván audientiát, 
nem lön ídÖm hozzája, hogy proponáljam az dolgot ö nagyságának, 
bfinem csak megadám az felséged levelét, és az levélnek propositio-
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ja más napra halada. Onnat haza indultam. Horváth Mártont mikor 
néinü-némü dologért küldöttem volna hé az német követ szállására, 
Liptói Imrével jött egy lévai gyalog hadnagy ide bé , kinek Szokolí 
György neve—vén ember; az izene nagy serio, hogy ha magyar 
vagyok, véllcm nagy beszéde vagyon — csak hol beszélhetnénk 
egymással? Más nap az az 2 die septbr. igen jó reggel felkelvén, azt 
az Szokoli Györgyöt azon Horváth Mártonnál megkerestettem, és bi
zonyos helyet rendelvén nek i , hozzám hivattam. Ezí'elöU én sem 
examináltam: ha ugyan csak magától voU-é, vagy Liptói uramtól. 
Sok különb-különb tractákra akarván fogni, azt én csak dissimulál-
tam és praeveniálván az ö beszédit , kérdezem tölle: mint volna 
Magyarországba az állapot? Kit nekem így beszélle historice: Hogy 
ott volt Posonba az gyűlésbe Liptói urammal és minden dolgokat 
igazán s jól tud. Az király commissariussi kívánták először azt: hogy 
az ország megesküdjék, melyet az ország nem cselekedett; má
sodszor kívánták azt: hogy az csehek ellen mint urok, koronás kirá
lyok mellett felüljenek; kire ez az válasz az országtól, hogy ők 
nem ülnek — egyikért, mert az országokon kivül nem tartoznak ha
dakozni; másikért, mert Ők az csehekkel régtől fogva egy fejede
lemség alatt lévén , egymásnak eröss hittel megeskiittek, hogy egy
más ellen kardot nem vonsznak — azért ok az csehekre nem támad
nak; ha oly ellensége vagyon ö felségének, kivel Ők nem confe-
deratusok, elmennek királyok mellett; de az csehekre nem mennek 
általánfogva, hanem ö felsége menjen végé re , az ki oka és indítója 
az csehekkel való rút zűrzavarnak, azt büntesse meg — abban ök 
is szeretettel társak lesznek. Mikor ez sem succedáU volna, kíván
ták azt: hogy megengedjék, hogy pénzen hadat fogadhasson Ma
gyarországba és az mely fizetett népe s hada vagyon, azt elvihesse. 
Erről sokat consultálván , azt találták fe l , hogy azt meg nem tart
hatják királyoktól, hogy pénzen hadat ne fogadjon ha kit talál; de 
ezt így circumscrihúUák, hogy az végvárokba az mely fizetett nép 
vagyon, az mind Magyarországé s Magyarország fizetésén vágynak, 
azokat általánfogva Magyarországból s az végvárakból kivinni nem 
engedik s az várakat pusztán nem hagyják sem az üj fizetésre, sem 
azon várbeli fizetésre; azonkívül ha hadat fogadhat, lássa, fogadjon 
bá to r , de ez alatt is erössen conjuráltak az magyarok titkon egyméa 
között, hogy senki, jószágába hadat ne hagyjon fogadni s gjüjteiii— 
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arguálták az papokat t hogy ez csak ti dolgotok hogy öszszevesz-
leltélek az országokat, s megbékéltessétek, mert bizony másképpen 
leszen az dolog. Az papok mentették az királyt, hogy nem adott 
okot az háborúságra, minthogy nem is az ö idejében kezdetett, ha
nem Mátyás császár idejében; intették s sollicitálták az magyaror
szági urakat, hogy ők is interponálják magokat az király között és 
az csehek között. Mert az király nem csak egyszer kínálta meg őket 
az békességgel , de az csehek nem acceptálták, és attól inkább nem 
lehet az király benne. Erre az magyarok ilyen választ töttek: Ha 
mibe illenék, interponálnók magunkat ő felsége és az csehek kö
zölt, de sem mü, sem az csehek ő felségének nem hihetünk, ilyen 
okon; hogy mi abban bizonyosak vagyunk, hogy Mátyás császár 
idejében is ennek az lumnltusnak nem Mátyás császár volt az oka, 
hanem ő felsége, Ferdinandus. Kinek ez az egyik föbizonysága, hogy 
ö felsége régebb s több helyeken is az mü religionkon való becsü
letes fő atyánkfiainak régen megholt és rothadt testeknek csontjait 
kiásatta és tűzzel megéget te , és nagy sokat exiliumha űzött , kik 
most is exiliuniban vágynak. És most is minden szándéktok és inten-
tumotokaz, kinek régen végére mentünk. Azért mü nem interpo-
náijuk, hanem lássátok jó pap uraim — ezt elkezdettétek — mint 
viszitek véghez , de mi azért gondot viselünk magunkra. Mikor így 
agitáltatott volna , az nagy popozlár, Pázmán uram talált ilyen szót 
mondani, hogy: Nó magyarok! Láttam minden szándékotokat, in-
tentumotokat, de megláljátok, hogy a mit elkezdtünk, véghez is 
viszszük; mert inkább akarom az t , hogy Magyarországnak az he
lyét farkasok, vadak, madarak lakják s erdÖ nőjje fel, hogynem az 
mi elkezdett dolgunk és szándékunk véghez nem menne. ígybeszélló 
az ember , hogy erre ezen Liptói Imre tött választ Pázmán uramnak, 
ilyent p e n i g — m o n d v á n : Pap uram, vélled egy religion vagyok 
s catholicus vagyok, de most tegyük le az religiot és szolljunk az 
ország közönséges dolgához. Hallom mit mondasz Magyarország 
felöli, kit én nem csodálok ked felöli, mert Magyarországhoz sem
mi közöd nincsen: egy fekete pap-köntösbe jöttél ki Erdélyből, s 
itt úrrá lőttél s nem szánod Magyarországot, mert itt neked sem 
feleséged, sem gyermeked, sem várad, sem jószágod! De münekünk 
feleségünk, gyermekünk, várunk jószágunk vagyon; azfelett min
den országokkal s az hatalmas török császárral is békességünk 

I 
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vagyon , azt bizony ti érettetek el nem akíirjuk veszteni. így dugták 
be sziiját Pázmán uramnak. És ez azt mondja, hogy erre való bosz-
sziijába oi dinálta ide eri'e az követségre Liptói uramat Pázmán uram. 
Ezek után igen serio Itérdezém: hát micsoda reménységgel vagytok 
az király felöli? Mert ez így levén, nem tudom én mint nikhatnak 
meg ezután is az királylyal. Mondám: ha Istent szereted, mondj 
ez felöli is valamit. Monda: csak az Isten tudja azt mint leszcn, de 
bizony Magyarország úgy megidegenedett az némettől, hogy Isten 
engem ügy segéljen, hogy inkább szeretem én is ezeket az fejér 
lejü törököket, hogynem az németeket. Kérdem ismét — mondék: 
De ha az Istent szereted, nz mü kegyelmes urunk felöli micsoda hír, 
emlékezet forog oda fel? Monda arra : bizony jö uram, sok ember 
sóhajtja, Iiogy csak adna az Isten oly észt az erdélyi lejedeleinnek, 
hogy most indulna ! Bizony övé lenne az magyar királyság. Az cse
hek penig nagy erŐss obtestatiokkal intek az magyarokat, hogy ma
gyar királyt iseressenek magoknak és egyetértsenek, Ferdiuan-
dusnak békét hagyjanak, mert ok soha uralni nem akarják, életeket 
készek letenni érette. 

Ezeket, kegyelmes uram, felségednek nem üj hírbe irom az 
poriáról, holott tudom, hogy ezeket felséged mind bővebben s vi-
lágosbban tudja ; hanem csak azért akarom megirni felségednek, hogy 
itt is úgy succedált az felséged ide irotl híreinek igaz volta. Ebből 
én ezt hoztam ki, hogy mikor Ö nagyságának az felséged mostani 
actioit proponálni akartam volna, ugyan igen megkövettem, hogy 
nem az felséged beküldött dolgát-irását proponálom először, hanem 
az mely híreket az mostani onnat feljiil bejött követtől hallottamj 
melyeket ezeket igen copiose eleibe adtam az vezérnek, és ezzel 
concludáltam az vezér előtt: hogy én nagyságodnak — úgymond— 
ezeket azért adom így eleibe, hogy nagyságod inkább bizonyosbban 
elhigyje, hogy valamit eddig az én uram onnat feljül való állapotban 
értett és irt nagyságtoknak, de azok igazak, az melyet ihon Ö ma
gok ez mostani bejött követek is erősilnek. Azért—úgymond—most 
az ideje , az mint azelőtt is az én uram szovával nagyságod eleiben 
adtam vala: hogy ez az követ igaz hazaszeretÖ magyar és ide kö
telén jött, hanem nagyságod küldje az én uramhoz viszsza — ezt 
maga is szereti ha nem tetteti is ez az követ — onnat az magyaror
szágiakhoz. Mikor ezeket megbcszéllettem volna az vezérnek, igen 
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örtile neki; de—monda—tölled én két kérdést kérdek, felelj meg 
reá. Ez az kérdés : ha ez mind így vagyon, hogy vagyon hát az, 
ho<jy ez az mostani követ egyenlöleg s együtt hozott levelet az ma
gyarokkal és németekkel , hogy egyenlő akaratból és értelemből 
líivánják, hogy az hatalmas császár az békességet, frigyet meg
tartsa véllek? Másik az: annakelötte teljességgel el vala végezve 
Gáspár vajda á l ta l—kinek bizonyos napja is vala ugyan ő akarat-
jókból—hogy az hajdúk 15 palánkját levonják; s mostan pedig azon 
törekednek, hogy most annak ideje nincsen és halászszák más időre, 
inert nekik annál nagyobb dolgok vagyon. Az első kérdésre az mit 
tudtam, így feleltem; Az követség mindenik igaz, de annak az ér
ielme egymástól igen különbőz. Az magyarok s Magyarország iga
zán tökélletesen kivánja azt az hatalmas császártól, hogy az frigyet 
békességet megtartsa , mert Ö nekik senkivel nem volna semmi há
borúságok s veszekedések, csak az németek hagynának nekik bé
kességet; de hogy látják, hogy azoktól nem nyughatnak, és az mit 
magok oltalmában kell cselekednieU is , ők álíalánfogva ugyan nem 
szakadnak el az hatalmas császár köntössélöl, és Ők igazán tökél
letesen kívánják megtartani az frigyet mind most s mind ezután. Az 
német is igen akarná most, ha véllek is megállana az frigy, de nem 
igazán s nem jámborul; mert minden dolgokból kitetszik, hogy most 
azért kívánnák igen az békességnek megállását az hatalmas császár
ra l , hogy ők az Ö lator indulatjokban általmehetnének mind az cse
hekén s mind az magyarokon. Az palánkok dolga szinte hasonló: az 
németek indították azelőtt is az t , és hogy látják, hogy roszkor 
fogtak volt hozzája, ők azért kívánják annak fennmaradását, csak 
hogy most az hajdúság ö reájok fel ne keljen érette , hogy ők bát
rabban járhassanak dolgokban és inkább melléjek vehessék őket. De 
az hol az magyarok ebbe törekednek, igazáns jó szívből törekednek, 
kiről meglátja nagyságod, hogy ha Isten mit ad, különben is talál
ják meg az hatalmas császárt. Ok igazán cselekednek, mert az haj
dúság az hatalmas császárnak igaz szolgái; meg is hallja nagyságod, 
hogy szolgálnak is. De még is hogy nagyságod fülei arra hajlottak, 
hogy egyenlők az magyarok az németekkel ebben az dologban: nagy
ságod ezt én töllem higyje meg csak az feljül megbeszéUett hírekhez 
képest is , hogy kevés igaz és emberséges magyar úr részes abban 
az német levélben, hogy ők most egybekolötték volna magokat. 
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Másik a z : hogy ez az magyar követ is kéntelen jött el az német kö
vetséggel. Harmadik: hogy könnyű olyan levelet irnl akárkinek 
i s , de én nagyságodnak bátorsággal mondom, hogy Magyarország 
nem egyes az németlel sem ebben, sem más dologban. Ezt én sem 
az én uram leveléből nem annyira erősítem , sem magamtól, hanem 
tulajdon az mostani jött magyar követek szájából és híréből. Éhez 
nagyságod csak úgy szabhatja magát. Erre csak azt monda az basa, 
hogy: ge rcsek re r—meghihe tem s ahoz szabom magamat. Ezek 
után rend szerént és igen copiose az felséged kegyelmes írását elő
vévén , rend szerént proponáltam. Elsőben az híreket , mint lÖlt 
eventussa az frankfurti gyűlésnek; másodszor, hogy az Electorok 
micsoda állapottal főköveteket bocsátottak az csehekhez—azok mel
lett Flandriából, Velenczéböí kik megtudták és ugyan mintegy 
törvény szerént megítéllek, hogy az cseheknek igaz ügyük vagyon 
s az királynak nincs igaz ügye; kihez képest egymással confede-
ráltak, hogy egymást halálig nem hagyják. Kinek ez oz látatja: 
az még az én uram követe, Markó vajda ott volt, szemével látta, hogy 
két helyről el is érkezett az segítség az csehek mellé. Markó vajda 
uram dolgáról többet beszéllvén, és én commendálván ebbeli szol
gálatját mind az hatalmas császárnak s felségednek, azt igen kacza-
gá az basa és igen öríile neki , hogy szolgál az hatalmas császár
nak. Ezekután mind ezeket és egyéb dolgokat igen bő discursussal 
eleiben adtam, hogy ezekhez képest immár mind az csehektől bizo
nyos vocatíöja vagyon felségednek s mind az magyaroktól. Valóban 
megmondottam nagy követéssel, hogy ne bánja ö nagysága, mert 
követ vagyok s meg kell mondanom, de az én uram azt írja: hogy 
nagyságod semmit ne féljen et től , csak üljön veszteg s vigyázzon 
oda s legyen jóakarattal az én uramhoz, hiszem az én uram az ő 
fejét viszi az hatalmas császár ellenségére. Azért az Úr Isten vala
mit ad , de áítalánfogva az szent Istennek segítségéből az hatalmas 
császár köntösséhez ragaszkodván , ennyi országokkal megpróbál
ják. És az én uram eddig minden kádastól megindult. Mikor ezeket 
sok szóval eleiben adtam volna, igen nagy kedvesen hallgatá és 
igen Örült neki , semmi contrariumot nem disputált mint annakelőtte; 
hanem csakegyátalábanaztmondjamost ,hogy: Iszsz Allah! Meglátja 
az urad, hogy bizony nem aluszom mellette én i s , csak lassan dol
gához, valami kívántatik mindennel mellette leszek. Mert immár 
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az hatalmas császár s én is megnyugodtunk az uradban és hűségében 
—ügy tartja az hatalmas császár mint az lelkét. Mondám hirtelen: Hát 
miért hogy olyan erőssen fenyegelé nagyságod az egész nyáron az 
egy roszsz Jenő váráért? Bizony nem csoda lelt volna, ha más 
idegenséggel lett volna is az hatalmas császárhoz ; de nám attól in
kább az hatalmas császár köntösséhez ragaszkodott. Monda arra : 
ügy kellett annak lenni, de nám (Iám) senki nem bántolta. Mikor mind 
ezeket bő actiokkal elvégeztük volna , végre mondám: Szinte most 
kell nagyságos uram elsőbe az hatalmas császár kegyelmessége s 
segítsége. Ihon az én uram azt írja s azt kívánja, hogy az mint 
sietséggel fel kell menni, hogy mindaz magyarokkal és csehekkel 
megegyezzék, ott kellene legelőször megmutatni az hatalmas csá
szárnak az én uramhoz való kegyelmességét , hogy látnák olt az 
urak és országok. Azért az én uram azt kívánja, hogy nagyságod 
mindjárt most egy fő kapucsi basáját készítené el és küldene az én 
uramnak királyi méltóságához való főlovat, öltözetével, köves szab
lyájával, bottal, 40 vagy 50 kaftánnal—ki felöli bitire irja az én uram., 
hogy hamar üdön tíz annyival küldené meg mind az hatalmas csá
szárnak s mind nagyságodnak. Ennek most volna ideje. Alig éré 
kimondani Szőlfikár, hirtelen monda az basa : Juhgeoudvoreom — 
nem ötvenet , hanem százat küldök s mindent szépet küldök. Mon
dám arra: hát nagyságod most küldje mindjárt, hadd tudjam megírni 
az én uramnak az nevét i s , kitől küldi nagyságod. Monda arra: azt 
bizony öt hat nap alatt nem lehet —• azt megkészíteni is kell; de ma
gad tudod, hogy Mikó Ferenczet és Mehmet basát mivel bocsátottam 
el, hogy az uraddal szembe legyenek és egymással beszéljenek 
minden dologról, oztán onnét—mit végeznek ketten egymással—az
zal mind az urad s mind Mehmet basa bizonyos embereket bocsássák. 
Azt az követséget én ezen négy öt nap alatt várom ; tudom meg is 
hozzák, és addig én is elkészítem az odavaló ajándékot úgy, hogy 
csak egy napot sem kell várni, mindjárt indíthassam. Mondám arra: 
Nagyságos uram, bizony félő, hogy nem leszen j ó , mert késő le
szen; mert az mint látom leveléből az én uramnak, talám nem ta
lálta Mehmet basa Erdélyben az én uramat s későn lesznek egy
mással szembe. Ez pedig késedelmet nem kivan, mert az uramat 
siettetik oda felmenni s idején kellene ahoz látni. Hiszem ha nagy
ságod Mehmet basa uram híre nélkül nem akar semmit cselekedni, 
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könnyű módja vagyon annalt: innét indítsa el nagyságod az aján
dékot, és bátor ne vigyék Erdélybe , hanem igyenesen vigyék Tö-
mosvárra; ott találják Melimet basa uramat, onnat vélle együtt 
menjenek Szolnokra, onnat Egerre , ott mindent megérthetnek és 
mindent jö móddal véghez vihetnek, hogy(ha)mindentMehmetbasától 
vár nagyságod. lUszem ha oda kell adni ax én uramnak az hatalmas 
császár ajándékát, adják oda , ha nem penis", megmaradhat az ha
talmas császár várában. Monda arra: az is mind jó volna, az mit 
mondasz; de hogy ugyan meg kell mondani, ezt így értsd meg s 
szómmal ezt így ird meg az uradnak: Eddig még valami vol t , de 
csak mind onnat az ö töUök való szó vol t , senki az urad mellett az 
hatalmas császár basái közül, békjei közül egy sem Írt, hogy való 
dolgot tudnánk az hatalmas császárnak mutatni, ne csak hírt beszél-
lenénk. Hanem szinte azért küldöttem én Mehmet basát oda mint az 
magam lelkemet, szememet, hogy lássa ö az urad dolgát, és ö 
mentől hamarább irjonide mind az hatalmas császárnak és nekem. 
Mihelyt ő neki levelét s emberét látjuk, minden tartozás és kése
delem nélkül küldtön-küldöni mind az ajándékot és ha kell az segítsé
get. Azért ird meg igen az uradnak, hogy maga siettesse Mehmet 
basát minden dologgal és igen jói értsenek egyet egymással. Az 
Mehmet basa követével maga is az urad emberséges szolgáját küldje, 
kit ugyan megmutassak az hatalmas császárnak — mindjárt innét 
minden dolga meglészen. Még is újólag ird meg az uradnak—az mint 
azelőtt is megmondottam vala^—hogy mihelyt Istennek segítségéből 
általmegyen az más ország határára: nem azt várja, hogy az dolgot 
elvégezze, hanem annak az országnak népe-félébe bár ne nagy fő
urat, csak középszerű embereket küldjen bé az hatalmas császár 
portájára maga emberséges szolgájával; ha lehet az csehek közzül 
is küldjön követségre , hogy mutathassuk az hatalmas császárnak. 
Mert nékünk is nincs addig módunk benne, hogy derekasképpen 
ahoz nyúlhassunk, valameddig valamely újabb dolgot nem mutatha
tunk az hatalmas császárnak. De ez alatt úgy készítem én el az aján
dékokat, hogy tudom én , hogy az még az urad oda érkezik fel ha
dával, postán elérkezik jókorra az ajándék. Bizonyoson megírd az 
uradnak, hogy semmit ne tai-tózzék, csak lassan dolgához. Az ve
zérrel való Iractánk, kegyelmes uram eddig volt. Onnét menék Gör-
csi Mehmet basához és megadám az felséged levelét. Ezenképpen 
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ő nagyságának is minden dolgot eleibe adtam, kinn igen örüle. O 
nagyságának is újabban proponáltam az ajándék elküldésének kése
delmes voltát; azt is eleiben adtam, az mi az magam censurám 
volna az ajándék-elküldésbe. Kérem Ö nagyságát, hogy consulálná 
az vezér t , hogy ne várakoznék annyit, hanem küldené el az aján
dékot. Kire ilyen választ tön : hogy bizony ö nagyságának is az én 
censurám inkább tetszenék abban, hogy olyanformán el kellene 
küldeni az ajándékot; de ö nálla az parancsolat most nincsen, erővel 
sem kötheti magát az vezérre. De—data occasione—ha módja Icszen 
benne, ő nagysága azt persvadeálja, hogy ne várakoztassák az aján
dékot, hanem elküldjék. Ez mellett mindenben eléggé ajanlá magát 
felségednek; monda azt is , hogy az egész német követ-sereg nálla 
volt Liptói urammal—ö nagyságának is leveleket hoztak. Beszéllette 
Liptói uram, hogy hét ezer magyar, mely nagy vitézséget cseleke
dett, hogy azok verték meg az csehek hadát, és mind Prágáig váglak 
s beszorították Prágába- Őket. Görcsi Mehmet basa így szollá nekik: 
Hiszem nagy gyalázat az az német nemzetnek, hogy olyan hatal
masok, még i s az mí szegény magyaraink verték meg az cseheket. 
Mondott arra az követ , Molardus: mi magyarjaink azok nem nagy
ságtoké. Ezen altercált Görcsi, hogy bezzeg miénk nem tiétek. 
Végre Liptói uramat megkérdette Görcsi uram ugyan ott szembe: 
Mond meg igazán, ha mieink vagytok-é , vagy az németeké? Amaz 
igyszollott: Eddig még mu az németeké voltunk. Mond ismét Gör
csi uram: hol vagyon az királyotok, hogy ez levelet sem hoztátok 
tölle, hanem csak az Molardus levelei ezek? Mondták: az gyűlésbe 
ment Frankfurtba. Mondott erre Görcsi uram: de bizony magatok 
sem tudjátok hol vagyon, az mint én látom; mert nekünk hírünkkel 
vagyon, hogy oda indult volt bezzeg, de az útjában felverték az cse
hek hadai, és ti magatok sem tudjátok hová lőtt. Ezen csak elá
multak, egyet sem szoUtak. Ez két nap az basa portáján reggeltől 
fogva mind napestig minden nap kellett lesnem; continue ott volt 
Startzer m-am, valóba mindenfelé vigyázott, nagy sinceritással volt 
hozzám, felette sok circumstantiákkal került hogy mit vehessen ki 
töllem, de semmit nem vehetett; s még eddig úgy esmérem, hogy 
semmit nem értenek, hanem ha ez mostani Görcsi uram szava tánto
rította volna meg őket, mert iálom, hogyStartzer uram felette nagy 
szomorúságba vagyon ésfeletleigeu kedvesen conversáiödnék véllem. 
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Felséged ItegyelmességébÖl IroU levelében admoneí'il, hogy 
most forgödjam, mert most vagyon ideje az szolgálatnak, és nem le
szen hasKonlalan szolgálalom. Én kegyelmes uram, tovább nem me
hetek—csak az valameddig az én kegyelmes Istenem az ö nagy ke
gyelmét nyújtotta hozzám^—az felséged szolgalatjában; de mindazon-
óltíil az én vékony Ítéletem szerént kegyelmes uram Ítélem azt ma
gamban, hogy ebben az más esztendőben talám az felséged szolgá
laljában nem múlt rajtam, hogy kegyelmes uram az elmúlt időkben 
felségedet bizony elég szomorú Írásommal kellelt tartanom; kiről 
nem lehettem, mert az idő ügy hozta volt. De legyen áldott az mü 
kegyelmes Istenünknek az Ö szent n e v e , nám ö szent felsége kü
lönben és mind jobban disponálla volt akkori tractánál az felséged 
dolgait. Mind abban s mind ez mostani dolgaiban felségednek valanii 
az én erőm tehetségem, de bizony minden igyekezetem az, hogy 
se álmomat, se é temet , se fáradságomat nem szánom, hanem alá
zatos hűséggel éjjel-nappali szorgalmatossággal szolgáljak felséged
nek ; melyet felséged kegyelmesen megítélhet csak ez gyakorta já
ró posták áliapoljában i s , hogy itt nem késlelem. Csak hogy ilyen 
gyakorta kezde jöni az posta , bizony magam szégyenlem költsé
gért búsilani az basát, az kinek mivel lehetett magaméból toldottam. 
Énnekem kegyelmes uram költségem nincsen, de én felségedet az
zal nem bántom, minthogy az felséged kegyelmességét már min
den órában várom, hogy ez nagy rettenetes gyötrelemből ismét ki
szabadulhassak. . " •"• •••'.':-'• 

Utvaló új dolgok kegyelmes uram semmi nincsen. Széles ez 
világ erre mind békességben ül. Az persával való békesség teljes
séggel véghezment. Az békességnek capitulntioitulllma die augiisti 
az divánba olvasták, kit hogy tökélletesen írhassak felségednek, 
sok főemberek szavát Írhatnám—^magáét Startzer uramét is—de én 
tulajdon magától Görcsi Mehmet basától kérdem m e g , Uogy felsé
gednek tudhassak Ö nagysága szovával igazat írni. így szollá Gör
csi uram: Bízvást megírhatod az uradnak, azokkal az békesség meg 
vagyon , azok csak könyörögnek az hatalmas császárnak, régi or
szágit megadták kit elvöttek vol t , ajándékokat behozzák mikor ide
j e—az hatalmas császár az könyörgőket el nem űzi elöUe. Immár az 
persa követ tegnap kezdett költözni állal Iszkiderbe, ott leszen az 
sátraival mint mához tíz-tizenkét napig , onnan felkél s elindul 
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haza. Semmi egyéb méltó dolog nincs kegyelmes uram innét mit ír
jak. Noha csak obiter oda fel attingáltam írásomban az Markó vajda 
uram dolgát, de azután többet conferálván Szölfikár agával : ö mon
da, kit mindazáltal magam is vők eszembe — hogy abban az rész
ben továbbment az tolmácsolásban az én szómnál—hogy ö igen sok 
szóval commendálta az Markó uram szolgálatját, hogy csak most is 
többet szolgált akármelyik oláh vajdánál az hatalmas császárnak— 
kinn igen Örült az vezér. Azt én magam is látom: az Szölfikár aga tet
szése az, hogy felséged ne hagyná ezt az mi commendationkat meg
szűnni , hanem primo quoquo tempore azután felségednek postája 
bejövén , levelében írna valami commendatiot felölle, lassan-las
san hadd terjedne jobb híre-neve üt az portán—talám az Úr Isten 
jobban adná , hogynem azelőtt volt. 

Magamról való gondolkodásomból Mehmet basa uramnak írtam 
egy levelet , kit hé sem pecsételtem; ha az felséged bölcs ítéleti 
hogy illendő ö nagyságának küldeni, azt felséged bepecsételheti , 
és az felséged bölcs ítéleti szerént cselekedje. Dátum &. _."• 

Thomas Borsos ni.p. , < <;i 

Constantínápolyban láttam egy dolgot, kit soha az mü orszá
gunkban nem láttam, hogy az szőlőszembe szinte úgy megtermett 
az az féreg, mint nállunk az almába, körtvélybe, szilvába, a z a z , 
olyan férges volt az szőlő szeme. 

Ulfima die augusti délután egy óratájba juta hé az brassaí pos
ta, Szabó János. Bocsátottam el innét ezen postát 4 die septembris, 
magam kikésértem az Gábrillás vajda öcscséhez és Katercsi basához 
— minthogy Daud basán*) feljül való kertben valának szálláson — 
igenis jó reggel hajnalba, de akkor nem lévén készen az havasel-
földi posta: el nem mehete , hanem 5 die septembris indultak reg
gel. Küldtem ettÖl levelet urunknak, kinek páriája itt feljül megva-
gyon írva, cancellarius uramnak, Markó vajdának. írtam egy le
velet Deák Memhet basának i s , melyet bépecsétletlen küldtem u-
runk kezében, hogy ha tetszik ö felségének, küldje meg Mehmet 
basának, s ha nem tetszik, hagyja el. 

8 die septembris lön szemben az Szef-Oglí fia az császárral , 

lásd I. Kötetem 227 lapján. 
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liitiiz atyja küldöttbe az portára az ajándékával és adójával: az a-
dója volt háromszáz ezer tallér, az ajándékot vivé hé 121 ember— 
az mely ajándék igen szép arnnynyal ezüsttel szőtt drága virágos 
roateriák valónak mind, jobb része bársony, kamuka, atlacz—vala 
szép torok ezüst miü is mint 25-ig való—szépek, és 7 fÖló. De csak 
egyedül adtak vala kaftányt az ifiu legényre , több szolgáira senkire 
nem —- mintegy 16 vagy 18 esztendős vala az ifjú legény. 

Ez az Szef-Ogli ilyen nemzetség, hogy azt az országot birják, 
az melyet az mi históriáink Tripolisnak hínak, az mely ország va
gyon egyfelöll Halep közölt — Itít mi Heliopolisnak bivunk — és 
másfelöll az Szentföld az az Iliérusálem között. Igen gazdag föld
nek mondják, az törökök csak simpliciter fejér Szerecsenországnak 
hívják. Ebben az országban az császár basát nem küld fejedelmül 
mint az több birodalmában, hanem az magok régi nemzetekből va
ló fejedelmek vagyon ez mái napig is. Az kinek ilyen oka vagyon: 
Hogy mikor egyik török császár Egyiplusra ment volt haddal, hogy 
megvegye — kii ugyan meg is vÖlt volt akkor és azoltától fogva o 
birja — ennek az Tripolis országnak csak mellette akart elmenni; 
akkor nem akarta őket bántani, mert Egyiptuson feljül Constanti-
nápoly felöli vagyon ez az ország, és még Tripolis és Egyiptus kö
zölt vagyon oztán Jérusálem és az Szentföld, az a z , hogy szin
te szomszédja Egyiptusnak az az Szentföld. Az szárazon két nap E-
gyiptusbólKanán földére mehet(sz)száraz lábbal. Ennek az Tripolisnak 
az fejedelme látván hatalmút, birodalmát az török nemzetnek, nem 
várta reá , hanem hogy Egyiptusra megyén volt az császár: ez az 
király minden hadával, élésével felkés--ül és eleibe mégyen az csá
szárnak és magát jóakaratja szerént alája adja , és csak azt kéri az 
conditiot, h o g y n e vessen más idegen fejedelmet, basát országába, 
hanem tartsa meg őket abba, hogy az még ö és az ö maradékai 
élnek, birják azok az fejedelemséget—az melyet török császár meg
engedett nekik. És ez az oka, hogy azoltától fogva soha török csá
szár oda basáját nem küldölte, hanem még most is annak az király
nak az maradéki birják az országot. De azért ezek ugyan tiszta tö
rök hilet , mahumedánismust tártnak, patyola tbajárnak, minden
ben olyak mint az több török nemzetség. Igen csodálatos gazdag or
szágnak mondják: havasos fövenyes föld, az tenger felöli csak egy 
porlussa vagyon Ui-s bejárni az országba, kinek rettenetes erős VÓT 
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rát mondják hogy vagyon az portnssán, kitől az országot az tenger 
felöli őrzik. Vagyon az híre—ki rettenetes csoda lehet — hogy egy 
festéknek való forrás oly vagyon abban az országban, liogy hatszor 
való száz ezer arany jövedelme vagyon az királynak abböl az egy 
forrásból; mert az széles világra, drága materiák(al) festeni nem 
lehetne annélkül az forrás nélkül , hanem onnat kell kikelni 
az festék-materiának. Azoknak az királyoknak ím nem régen két fi
ók maradott; ez az Szef-Ogli és az másik Man-Ogli, ki most is min
denik él. Hogy ketten maradtak, mindenik kívánta magának az fe
jedelemséget és egymás között rút veszekedések harczok voltak. 
Mikor én is azelőtt itt az portán laktam, ágymint 1613 esztendőben 
Naszup basa fővezérségében, az ő veszekedésekből alkalmatossá
got vévén az vezér , mindeniket meg akarta öletni , hogy annak az 
birodalomnak vége szakadjon és ügy adjanak oda is basákat, mint 
más országokban. Ezt eszekben vévén az két nrfi, Man-Ogli elszö
kött az hispániai király birodalmába Florencziába. Szef-Ogli ezt 
látván, hamar igen nagy summával, ajándékkal eleit vÖlte itt az 
portán az ö dolgának és ö maradott az fejedelemségben. Azoltától 
fogva Man-Ogli ott lakott l^Jorencíiában. És mind biztatta az hispá
niai királyt, hogy csak legyen segítséggel az ö országában való ha-
zamenelelre, azt az országot az hispániai király kezében ejti , és 
azon az úton s abból az országból az Szentföldet is—Jérusálemet is 
mindjárt kezébe veheti. Az hispániai király ennek neki hitt, és eb
ben az 1619 esztendőben rettenetes nagy készülettel igen jó ide
jén martiusban mindjárt, mikor az török semmiképpen hadban nem 
megyén, meginditá Man-OgiitFlorencziában; magok is az olaszok 
és törökök bizonyoson hozU-k, hogy csak öreg hajók, nauák volt 
100, az felett sok gálya igen-igen nagy erővel, az az hogy ő neki 
olyan mennyisége vol t , hogy az Man-Ogli hazavitelével Ö mind az 
két országot elfoglalja. Az melyet tagadatlan talám én az olaszok
tól, boruaktól (?) megér tvén, először is én mondtam líj hírt az ba-' 
sának fclölle; melyet az vezér basa csak nevete s monda: hogy 
nem nekik való az az Szentföld, híjában járnak. Mikor Man-Ogli az
zal az nagy haddal felközelitett volna, interim titkon egymással 
Szef-Oglival traclát kezdett és ök egymással megbékéltek, Szef-
Ogli is mint praetexlus alatt valami kevesed magával kihagyla szál
lani Man-Oglit az tengerről, lí3 hogy kiszállott, csak megmondta az 
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Iiispánusoknak , hogy tartsátok dolgotokat, mert én az én atyánifi-
ával megbékéltem. Inlerim jó darab hadát az hispanusníik, kikkel 
kisztiUott volt Man-Ogli, elfogdoslák az Szef-Ogli hadai; de csak 
egyet is nem bántottak bennek, hanem mind megajándékozták őket 
és ügy bocsátották viszsza az tengerre az derék hadba. Látván az 
nagy rajtok esett fortélyt az hispániai had, rettenetes nagy szélvész 
miatt való károkkal csak viszszapironkodának Hispániába. Ezköz-
ben Man-Ogli ide az portára zászlóért, botért elkülde és mindjárt 
megadák neki ; azután csak hamar az ö részéről való adót is békül-
d é , és most ketten megalkuván az birodalmon, békével uralkodnak 
az két atyafi—valameddig tart. De azért igen latornak mondják őket 
S igen vitézeknek. 

Ugyanezen 8 dia septembris lőnek az tatár követek is szembe 
császárral. Ezekre 9 kaftányt adtak vala. Ugyanezen nap Katercsi 
Ogli is az havaselföldi bojérokkal lön szembe császárral, nekiek is 
kaftányt adtak vala. Ugyanezen nap beszélgetek vala az divánban 
Császár GáUal(Caesare Gallo)az német tolmácscsal, és ő referálá szinte 
ügy az mint vagyon, hogy Görcsi Mehraetbasa mindent,valami secrelu-
munk volt de mind megbeszéllette az német köveinek, de ex con-
temptu: hogy az magyarországiak mint híjják s az csehek is az er
délyi fejedelmet az királyságra! Mondám Császár Gálnak: nem kell azt 
hinni, mert hiszem én is tudnám, ha úgy volna. Arra monda Császár*) 
Gál: az követ sem hiszi semmiképpen ahozképpest, az mint az er
délyi fejedelem magát eddig viselte Ferdinandushoz s az egész Ma
gyarország is. Csak magától gondolta azt Görcsi Mehmet basa. Ma-
ga(noha)azért mind igaz volt az , csak gondoltam az Görcsi Mehmet 
basa állhatatlanságál. 

11 die septembris voltam először szembe Liptói Imre urammal 
az magyarországi magyar követtel egy szép kertben, csak Szent 
János temetése felett az mezőn. Olt volt Pogrányi István uram is. 
Elég bőségesen beszélgettünk egymással—nagy hit alatt aa mit kel
lett egymásnak beszéllenünk. 

19 die septembris voltam Molardus uramnál az német követnél 
ebéden vendégségben. Ott volt Liptói uram ig, ég igen kedvesen 
vendégeskedtünk egymással , de ezért idegen szívvel. 

*) E név így is van irva az eredetibenÍ Césíír fúl, Cstín Pál. 
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21 die septembris az brassai posta, Nagy Mihály hozott levelel 
m'unktól s cancellarius tírtól. Más nap volt nállam vendégségben 
Liptói Imre uram és Pogrányi István uram, egy német iíiu legényt 
is küldött vala el vele Molardus uram. Ez nap igen kedvesen lak
tunk az erdélyi háznál. 

Következik az az l evé l , melyet küldtem ettől az brassai pos
tától , Nagy Mihálytól urunknak ö felségének. 

Serenissime Frinceps etc. Seqiiitur salutatio &. ^KV-K'^^-
Az felséged kegyelmességéből Kolosvárott 2 augusti írott le

velét az brassai posta. Nagy Mihály hozá meg 2 1 die ejusdem au
gusti szinte délkor; az kit diligenter megolvasván, ö nagyságának í 
az vezérnek szolló levelet hamarébb voltáért más nap ugyan benn 
az császár divánjában magának megadtam—Szölfikárral együtt hogy 
előbb azt transferáltatván — más nap audientiát adjon, Eképpen 
lévén az dolog, más nap audientiát adott és Istennek szent áldá-
sáböl az felséged Írásához elég üdőm lévén, articulatim ö nagy- i 
ságának bőségesen proponáltam: legelőször is penig amaz ca-
sust — az mely lőtt az ö felsége Ferdinandus segítségére ment ma
gyar hadakon , melyet látok lenni az felséged convocatoríájának te-
norában—megmondot tam, az kinn mindenekfelett irtózott, csu-
dálkozott, álmélkodott. Azt ismerem benne , hogy nem bánja azt 
az esetet, úgy mint főokot az magyaroknak scissiojokra, Rend sze
rént azért kegyelmes uram hogy assummáljam az felséged kegyel- [ 
mességéböl irt punotokat—az mi amaz egy ember dolgát nézi , az 
kinek felséged ide levejet j r t , és ki felöli mind az vezérnek s mind 
nekem bÖvségeseri irt: minekelőtte ezek az felséged levelei elér
keztek, immár addig azzal az emberrel Isten segitségéböl igen bőv-
séges conversatiom és jó correspondentiára volt titkon; de azért csak 
azelőtt vaíó nap Molardus uramnál nagy vendégségben együtt vol
tunk, és én is ad diem 22 septembris szállásomra híttam vala és 
böcsüUetesen megvendéglettem, az felséged levelét neki megadtam, 
és minden ahozvaló dolgokat bőségesen tractáítam. Kinek kegyel
mes uram modalitássát, maga értelméből felségednek nem szük
ség igen bőségesen megírnom, mert az satis : hogy felségednek 
mindennemű kívánsága szeréut az emberi*el sincerisslma conjun-
ctioval consultálkodyán, valamit az felséged kívánságára illendőbb-
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nek s jobbnak feltaláltunk ke t t en , abban procédáltunk, az vezért is 
én mind az mii akaratunkra vöttem. Az az kegyelmes uram, hogy 
az az ember igazán tökélletesen felségedé—semmi fogyatkozást nem 
látok benne—és mentÖl hamarébb felségedhez siet. Ki legyen penig 
a z a z ember, azt felséged jól tudja, meneteléről penig én mind az 
bragsai bírónak s mind Kákonyi uramnak irtára, mint excipiálják ha 
arra talál menni; de azt magára vötte , hogy valamelyik rUon isme
ri hogy elébb feííségedhez érkezik, arra tart—maga induslriájára 
hagytuk hogy az útban megtudakozná. 

Az mi az Gáspár vajda dolgát nézi kegyelmes uram: azl is 
igen bőségesen eleiben adtam az vezérnek minden circumstantiáival 
s oda fel való obligatiojával, Althánnak Lengyelországban való me
netelit, hogy neki ne higyjen semmit, mert megcsalatkoznak ha hisií-
nek. Azt is az basa kedvesen vévé és arra is jó kedvvel igére ma
g á t , hogy késedelem nélkül elküld és mindenben úg-^ procedál. Én 
ugyan azon is kértem az basá t , hogy az csauz az én híremmel men
jen el. hogy én lássam s szoUjak vélle. Az basa örömest arra is reá 
Ígérte magát. Immár ezt expediálván, arra lészen kegyelmes uram 
szorgalmatos gondom ; csak magamtól Szkender basa uramnak is bft-
ségesen írattam Alagával az pécsivel ezen dolog felöli, hogy fe
lette igen vigyázzon Althánra és Gáspár vajdára. Az mint felséged 
levelébe ambigál: mi következhetnék Gáspár vajda felöli felséged 
után—legyen hála az én kegyelmes szent Istenemnek, most olyan 
dolgot itt nem látok. Csak az egy Mehmet basával legyen felséged
nek jó correspondentiája , sohul felségednek itt most adversariussát 
nem látok. Bizony igen jól is adta volt az Úr Isten, hogy felséged 
azt az négy hitvány szekeret lovastól ide küldte volt , és olyan em
bert i s , mint Mikó uram, küldött volt mellette. Nekem is kegyelmes 
uram — felségednek ilyen méltatlan szolgája lévén — tartom ma
gammal most annyi módomat az por tán, hogy ugyan nem félteném 
felségedet most aíféle inopinaLus casuslól , csak az egy Mehmet ba
sával legyen jó correspondentiája Felségednek. Meg is higyje fel
séged , hogy Gáspár vajda csak most is igen megunt ember az por
tán; mert igen sok a z i g é r e t , semmit nem praestál. Az mint felsé
ged ezen Gáspár vajda dolga után ragasztolta az Markó vajda uram 
promotioját, eddig, hiszem hogy felséged kezében érkezett arról vai 
ló Írásom. Az occagio mint hozta va la , hogy commendáljam Markö 
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uram szolgálatját, commendáltam s kedvesen vötte az vezér ; de 
felségednek igazsággal írom, hogy én most azfelöll egyet sem szol-
lok az vezérnek. Magamban — talám bolondság — de ilyen ratiot 
találtam fel: hogy ha simul et semel talál lenni az Gáspár vajda ac-
cusatíoja és az Markó uram proraotioja, az basa megítél belöUe, 
hogy az Gáspár vajda accusatioja csak az Markó uram promotioja-
nak az oka, és nagyobbat ártunk vélle. Hanem én most csak símplí-
citer accusáltam Gáspár vajdát, és meglátja felséged, hogy rajta 
i s ieszek , mert igen tökélletlen hazng ember i s , csak nekem is az 
mint*) erössen megesküdt, soha csalt egy pénz árát sem tölt ben
ne. Azért kegyelmes uram, csak az még JBalassI Ferencz uram ő 
kegyelme beérkezik i s , ha miben módját látom, az Markó uram 
dolgára igen gondom lészen: csak interím ha ezután felségednek 
oly postája, követe jö b é , ne diíFicultálja felséged egy commen-
datoriát irni felőlié ~ ugyan sígnanlcr. Inlerim az még én felséged 
kegyelmességébÖl itt leszek, nem leszek rest az ö kegyelme áoU 
gában is. . ;„,ti^i Uj^ in^„ .,.:,. : ,, 

Az miképpen felséged parancsolja az harmadik dolgot, hogy 
arra vigyázzak, hogy az Ferdinandus dolgát az mint lehet untassam 
az basákkal: meghigyje felséged az t , hogy most annyira contem-
ptusba ment , hogy valamikor az v e z é r , vagy Görcsi apánk adver-
sa fortunáját hallják az németnek és Ferdinandus uramnak, de u-
gyan repesnek rajta. Jgaz, hogy az szent Isten megváltoztathatja 
szíveket az ö nagy hatalmával, de nyilván ezek már ellene az con-
temptust valóban concipállák. Azok az német atyafiak valóban hír 
nélkül vágynak, mert valamit contra íllos hallott és értett amaz em
ber i s , semmit véllek nem közlött. Még eddig felette igen nagy fra-
ternitásunk volt véllek egymással, és az felséged segítségével igen 
biztatja magát Molardus uram ; valamikor nálla vagyok de minden
kor első köszönet is az borban az felséged jó szerencséjéért s egés-
ségéért vagyon. Ihon ezen három vagy négy nap alatt jöttek vala 
törökök Egerről és Fejérvárról , oly igen nagy bizonyosan beszél-
likaz felséged indulatját, mintha tulajdon az felséged táborából jöt
tek volna. Ilyen csodálatos az dolognak előtte futó hír. Ugyan sok 
ember forgott elő vélle—ón eléggé az torkokba vertem. Csak most 

*) Egy itt következő szó olvasUatUn az eredetiben. 
. íEj»ej ííUirfji i f i 
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két nap alatt igen nagy szomorúsággal szüntelen volt rajtam Star-
tzer uram, expiscált töUem odavaló híreket, még semmit ki nem 
vehetett. 0 is monda, hogy hallják az felséged megindulását, de 
Ök nem hiszik azt soha felséged felöli. Én is biztattam, hogy nem 
kell hinni; mert ha felséged szinte Várad felé is ment , hiszem nem 
csak egyszer jár oda , mint maga országába — fejedelem nem jár
hat század magával , hanem többel. Az segitségre ment hadnak le
vágásának az híre nállok is volt , de azt is nem hi t ték, arról is se-
rio examinált. Nem tagadhatom kegyelmes uram, valami obscure 
mondám, hogy én is hallottam azt s talám igaz is. Az nyavalyás 
Startzert csaknem megüté az gutta úgy i jede, hogy az az ö vesze
delmeknek az oka; nagy sok kéréssel kezde nekem reménykedni, 
hogy—úgy mond—nám mü egymáshoz olyanok voltunk, mint egy 
atyafiak, urunknak s országunknak igazán szolgáltunk, ha ki ott 
mit cselekedett , hiszem nem mü bűnünk. Azért — úgymond—ke
gyelmed ne legyen idegenséggel hozzánk, az Istenért kért így, e-
sedezett. É n csak csendesítettem, hogy nem kell hinni, mert csak 
török hír; de látom, hogy a sok futó hírt is igen el kezdik hinni 
immár — hiszem, hogy talám nem veszik tréfára, ha valamit akar
nak mozgatni. De Istennek legyen áldott az ö szent n e v e , csak ott 
az szent Isten az felséged szerencséjét boldogul viselje, ha vala
mit itt kezdenek i s , nem féltem itt az felséged kedvességét s sze
rencséjét hogy periclitóljon. 

Ezekulán bö szóval proponálám azt is — m o n d á m , hogy az 
lovaknak, szablyának, botnak, kaftánynak elküldését nagyságod 
az Mehmet basa uram izenetire s Írására hagyta va la , de bizony az 
majd késő kezd lenni. Egyben szoritám az vezér elÖtt az két keze
met s úgy mutatám az vezérnek ő nagyságának, mondám: hogy 
nagyságos nram, semmit ne kételkedjék nagyságod abban, hogy az 
én uram az nagyságod kívánsága szerént Mehmet basa urammal min
denben meg nem egyezne; mert az ntinl ím nagyságod előtt az én 
kezeimet egybe szorítottam , szinte ilyen az én uram Mehmet basá
val. Meglátja nagyságod—de az én uram leveléből ihon látja nagy
ságod. Én az Istenért kérem nagyságodat , hogy ha mit akart nagy
ságod, ne halaszsza immár, hanem indítsa utánna Mehmet basának 
az lovat , szablyát, botol, kaftányt; mert higyje nagyságod, hogy 
az bataUnas császár köntösséhez ragaszkodván Isten u t án , úgy be-
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lé hágtak ebben az magyarok, hogy eddig sok basa keze is lett.*) 
Most ideje mindennek ha nagyságod mit akar. Erre ugyan nagy de-
vote monda o nagysága: hogy tudom, hogy hamar eljö az i s , de 
nem várom azt i s , hanem elküldöm, bizony meghidd s meglátod. 
Míndezekután ismét soUicitáltam — mondék: Nagyságos uram, az 
budai hadat nagyságod ne hagyja, hanem többítse meg , teljék 20 
vagy 25 ezer emherre; ha kelletik legyen készen, nám Bocskai 
idejében télben hadakoztak az törökök az németekre—hiszem jobb, 
hogy az németek meleg házába lakjék, teleljen az törökök lova és 
az németek abrakát egye. Mindennek most az ideje. Megmondot
tam, hogy semmiben az urad meg nem fogyatkozik, valamiben ki-
vántalik, csak lassan dolgához. De hol vagyon most Ferdínandus, 
hogy nem szollasz arról egyet ís? Mondám arra: mi szükség arról 
sokat szollni? Azt nagyságod immár érti ugyan , hogy Ferninandus 
régen kiment országából Bavariába s most ís oda vagyon. Ezek pe
dig kegyelmes uram így forogván, privatumokkal felségedet sokkal 
nem bántom; de az melyek legszükségesbek, azokról felségedet in
formálnom kell. Ez az ember , az kit felséged immár tud, conferála 
véllem azfelöll í s , hogy az néhány elmúlt üdökben volt felségednek 
házában járó inassá, az ki még Báthorí fejedelemnek is bejárója 
Yoll, de nem nagy állapotú ember, az kivel Dóczi uramnak nagy 
conventioja volt: egy-egy hóra két-két száz arany, melyet minden 
hóra megküldött Dóczi uram neki. Az mely inas minden actáit, le
veleit Báthorí fejedelemnek s felségednek ís in paribus kiküldte, me
lyekbe maga is olvasott—s ezt bizonyosan tudja , de az inasnak ne
vét soha tölle ki nem vehetem. Ugyan studio admoneála is , hogy 
felségednek irjak felölle, hogy felséged ezfélétől igen őrizkedjék, 

Szülfikár aga noha késedelmes dolgában, juxta íllud: breves 
humilíes raro vidisse, de mindazáltal az mint megtapasztalhattam, 
nyilván eddig s most is felségednek igen híven s szorgalmatosság
gal szolgált, szolgál. Eddigvaló semmi actáinknak semmi részét én 
másra nem biztam, csak Ö reá ; igyekezetí az, hogy most Balassi u-
rammal kimenne arra Erdélyre és onnat házához; felette nagy kí
vánsága vagyon arra, hogy ö felségedtől egy két lóval ernyős ko-
csicskát inpetrálhatna, kiről én igen assecuráltam, hogy felséged nem 
hagyja az nélkül. Valameddig az felséged mostani elkezdett dolgai 

*Jíu az eredeti kí^ziralérthetlon—valami kifclejtettneli látszik a moml^thól. 
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meg nem állapodnak, de én nem ismerem bogy felséged nálla nél
kül itt az portán ellehessen; sÖt talám ugyan jobb volna neki ide 
beküldeni azt az kocsi t , hogy ne csak valami ideig is az felséged 
szolgalatja az tolmácsolásban iU benn periclilálni kezdene. Mert 
ügy vagyon, hogy egyéb soha benne nem lehetvén, és mást senkit 
nem találhatván, az mely áj csauzt én csináltam az oi'szág szolgalat
j á ra , egyébképpen emberséges ember s jó szolga, de respeclu Szöl-
ficaris az tolmácsolásban majd in leli x , l'anemha lassan-lassan ta
nul. Úgy ismerem azért , hogy naponként proficiál. Itt bizony mü 
olyant sem találunk—idegenek az szolgálatlöl. Ha Báli csanz itt benn 
lőtt volna, mikor ezt creáltam csauzságra, ötét vüttem volna elÖ-
de akkor járt szinte gyalog Erdélybe az jó hírrel, az mint maga mond
ja , és ide ugyan elveszett híréi is hozták vala ; most itt vagyon, és 
hal lván, hogy felséged csak látni sem akarta olt benn Erdélyben, 
én sem szolgálatját, sem barátságát nem vellem felséged híre nél
kül; mindazáltal csak könnyen magamtól assecuvállaui, hogy ne té-
továzzan, hanem üljen le itt Sztambolban s felségedet állapotjáról 
certificáiná s ha a felséged szolgálatját kívánja, találják itt—felsé
ged azért Báli csauzt minden állapotjában jobban esméri nállamnál. 
Felségednek mi kegyelmes dísposilioja feloUe, ne difücuUálja fel
séged informálni Körösi uramat felöUe, minthogy reméllem, hogy 
talám Isten segitségébÖl minket Balassi urammal ez dologról való 
kegyelmes resolutioja ill benn nem fogna érni. Az csauzok nélkül 
kegyelmes nram, tudja felséged, hogy itl benn semmiképpen nem 
lehetünk; ha kettő három lenne is , de lenne bizonyos rendelt fize
tések , ügy tudná az ember ozlán őket minden szolgálatra cogálni. 

Új dolgok kegyelmes uram itt semmik nincsenek. Az egész tö
rök bii'odalomban sohol had-hír nemhallal ik , az persákkal való bé
kesség teljességgel véghez ment. 15 die septembris lön utolsó au-
dientiája az követnek az búcsúra, immár elment. Látom böcsülle-
tes Öreg emberek maradtak itt az conlinuitásra. 

Csak ez 3 , 4 nap alatt, az még ez levelemet kezdettem kegyel
mes uram expediálni, igen kezde az felséged megindulásának az hí
re terjedni. 2 5 die hujus mensis mentem vala Katercsi Oglihoz csak 
az postának az útitársának elkészítése felöU; Ö ugyan igen aperte 
beszél lé , hogy tilkolatlan megmondotta az basa tihájának, söt va
lamit izenl voll felséged Brassóból — azt felséged tudja — az ve-

2 1 5 

zérnek, arra való audientiát is kér t , hogy felséged szavával meg
mondja. Minthogy én ebben semmit nem érteltem az felséged ke
gyelmes írásából: én csak elhallgattam, sem pro , sem contra nem 
agitáltam azt az dolgot; vártam csak attól s most is várok, hogy én 
úgy hiszem , hogy soha nem lehel oly titok, hogy 3-ad 4-ed napra 
engem elő nem fog vélle, 0 azért ugyancsak titkolatlan promulgál-
ta az felséged megindulását: maga valamely nap bejutottak az vajda 
fiával, de 3-ad napján magam az szállására mentem és igen titkon 
és serio kértem: hogy legyen igen nagy vigyázása reá, ha valahogy 
valami posta azféle hírt hordozna is vagy hozna is onnan l íavasel-
földéböl, de torkokba verje ég ne hagyja beszélleni. Ezt immár nem 
titkolják sem lörök sem egyéb ember , hogy felséged megindult. Az 
bizony dolog, hogy valami oly török barátink vágynak, de azok' 
felette örülnek rajta. Noha csak futó hír, de Molardus uram nem vött© 
volt tréfára, hanem 2 5 die septembris az basára ment vo l t , egyi
kért: hogy Liptói Imre uramat fucate expediáltassa; másikért: hogy 
felségec' ellen protestált, hogy felbontotla felséged az urával való 
frigyet, de az ura már más gondot visel felségedre , és soha mi e-
sik felségeden, az porta ne az urának tulajdonítsa. Az basa erre csak 
igen piacidé lelt választ Molardus uramnak, hogy semmit abban nem 
értett s nem kell hinni. Ezeket azért ma 2 7 die septembris az basa 
éppen referálá—rövid szóval. Kegyelmes uram, eddig semmi részé
ben nem esmértem, hogy ö nagysága az vezér felségedhez megvál
tozott volna, csak várja igen nehezen az Mehmel basa uram infor-

^jnatíoját. Immár úgy esmérem , hogy Molardus urammal si non pa
lám, de occulte elindult az discordia; ö is fogja magát oltalmazni, 
noha bizony régen megvagyon az desperalio. De legyen hála az 
szent Is tennek, én is úgy meghánytam az leseket , hogy semmit 
nem tarthatok tölle; kiváltképpen hogy látom bizonyoson, hogy 
mindenfelöU contemptusba vágynak. írtam volt felségednek ezelőtt 
való levelemben is , hogy Görcsí uram noha ex contemptu, de igen 
jó idején azt mind az szemekre hányta, kit ugyan nem hittek Mo
lardus uramék akkor, hanem most abból is inkább hiszik. Ma is nál
la voltam, az valamint tudtam legjobban, de valóban eleiben adtam 
ö nagyságának, hogy felségednek ő nagysága ebben az indítója: a-
zérl most lássa immár, hogy megmulassa az jó apaságot mind fel
ségedhez s mind az egész magyar nemzethez; nemcsak ö mnga pe-
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n íg , Tianem űgy vigyásüBon arra , l^ogy immár az némel liövet futni 
fogja dolgai, és valahol kiváiitatilt, de ugyan látatja legyen az ö 
nagysága szolgalatjának. Sok disceptatíonk volt vé l le , kivel felsé
ged fejét nem fájlalom ; végre monda: Mind jó a z , de mi hasznunk 
abban? Mondám arra? ez az haszna, hog'y az ki soha nem volt ed
d ig , most az egész magyar nemzetség egy magyar fejedelmet az én 
uramat királylyá csinálván, oly örökös frigyet akar az hatalmas csá
szárral kö tn i , ki soha nem volt. Mond arra : Báthori Sigmond is 
ügy vala — s mit cselekedék? Mondám arra: Báthori Sigmondnak 
dolga is különb volt s az egész Magyarország dolga is különb. Mert 
Báthori Sigmondnak is Magyarországtól kellelt hallgatni, de főkép
pen az némettől. De szinte azt vötte s veszi az magyar nemzet o-
szébe , hogy az német nemzet addig biztatja, hogy viszszaveszi 
Magyarországol az magyaroknak, hogy arra képest addig harczol-
nak az magyarok, hogy lassan-lassan az többi is ulánna vesz Ma
gyarországnak; hanem most jöttek eszekre az én kegyelmes uram 
sok intési u tán , hogy ne harczoljanak az muzulmán nemzettel, ha
nem inkább csináljanak oly örökös frigyet, hogy maradhassanak 
meg eddig megmaradóit országokban.... Ez az nagy haszna. Több ez-
féle sok tractánk volt kegyelmes uram — de mi szükség ezt terjesz
tenem — végre mondám: szinte most kell az nagyságod segítsége 
s vigyázása mind haddal s mind egyébbel. Monda arra maga felöli: 
kezes lehetek-é én ezért az hatalmas császár elÖtt és az fényes porta 
előtt? Én mondára: nagyságod bátor kezes legyen, ihon az én fejem; de 
semmi e z , de az én uramnak az fejét-lelkét vetem én kezesül nagy
ságodnak, hogy ez így megleszen, csak az én uram s az magyar 
nemzetség most meg ne fogyatkozzék az hatalmas császár kegyel
mességében. Ha nagyságod azt akarja, hogy az nagyságod jó híre
neve terjedjen az magyar nemzet között, most az ideje, hogy nagy
ságod gondot viseljen az magyar nemzetre. Több sok volna kegyel
mes uram mit Írhatnék, de az mint felséged kegyelmesen irta, hogy 
altéra űdelítatí et índustriae meae hagyta felséged: meglátja felsé
ged , hogy rajtam semmi el nem muIik, az még itt benn leszek, csak 
értsem az felséged dolgait. Az az ember, az kit felséged tud, félő 
hogy practicák miatt itt benn kezd rekedni egy ideig; de felsége
det igen kér i , felséged rolla el ne felejtkezzék—minden úton valtí 
felséged kegyelmessége alá bizta m a g á t — h a miben tud, itt is , 

ott künn is felségednek szolgálni akar. Azo'n leszek kegyelmes u-
ram, hogy mentől hamarébb lehet de immár kiszabaditsam. Ezeket, 
kegyelmes uram, felségednek én csak breviter irtam, de valamik 
ezekhez kívántatnak, vagy ezután kívántatnak—minthogy raegla-
pasztaltam annak az embernek felségedhez való szeretelét , hívsé
get és jóakarat já t—az mi illik, communicatis consiliis eddig is nem 
maradt hátra, vaLamiröl felséged articulatim irt s ezulán ír , azt aka
rom continuálni. 

Ezt az levelet küldtem el Nagy Míhálytól, az brassai postától. 
Indult Nagy Mihály innét Constanfinápolyból 3 8 die septembris. 

Az mely levél következik, küldtem el Havaselföldébe Kosz-
tától, és hogy onnat vigyék Erdélybe Míkola János uramnak, az lo-
cumtenensnek. Iiogy hamar küldje el urunk Ö felsége u tán , de-
cima díe octobris. '-•^-^''- ' 

Serenissime Princeps &. Sequitur salulatio. '°^-
Noha kegyelmes uram felségedet, az mint szintén kívántatnék, 

az mostani előttünk álló dologról uem szintén olyan plenarie és suf-
ficienter informálhatom -— oka az, hogy még most minden dolgunk 
in suspenso vagyon — mindazáltal írásomra ez kevés occasío adat
ván, még is ítélem illendőnek lenni , hogy eddígvaló dolgokról 
felségedet tudósítsam. írhatom azért felségednek csak breviter, hogy 
Istennek szent kegyelméből Angyalosi Mihály az felséged jámbor 1 
szolgája érkezett ide bé díe 3 mensis octobris ante prandíum, és az > 
felséged kegyelmességébÖl írott levelet megadván, az több levelek
nek páriájával és miuutáíval együtt az nap diligenter megolvas
ván., más nap mindjárt elegendő audíentiánk iön ö nagyságától az 
vezértől. Az ő nagysága levolit megadván és nem várván annak 
translatíoját, punctatim et articulatim valamely dolgokról felséged 
mostani levelében irt bó,ő nagyságával igen bőségesen tractáltunk'— 
mellettem volt Angyalosi Mihály és hallotta. Minthogy penig az 
német atyafiak igen megkeveredtek és nagy discordiában vágynak 1 
az ide beküldött magyar követtel: abból is egymással értelmünk 
lévén, annak expedítioját igpn serio sollicitáltam; ki felöli, kegyel
mesuram, eddig csak olyan resolutionk vagyon, hogy az mint 
eszembe vettem minden aJiúaussát;, humorít, actusit 6 nagyságának 
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az vezérnek, az felséged eddig való dolgainak progressussának je
lére igen örvend. Noba immár Magyarországból nem az magyartól, 
hanem löröklöl az dolognak minden áUapotja igen manifestissime 
forog ill az portán, de mégis ö nagysága az vezér felette igen titko
son igyekezi viselni magát az német uraim előtt; minden dolgot 
előttölí dissimulált legfölíéppen addig, az míg az magyar követ és 
az felséged mostani dolgát expediálja. Az válasz penig, kegyelmes 
uram, nagy sinceritással nekünk az az vezértől: Hogy mindenben 
az felséged kívánsága szerént igyekezik cselekedni s illendő hono
ráriumot küld felségednek; csak eddig sem késleltette volna, de ö 
nagyságának így tetszett illendőnek, hogy az magyar követet elébb 
expediálja, és abban az expeditioban ugyan megmondja az német 
követnek, hogy — úgymond — sok zűrzavart hallott Magyaror
szágban köz hírekkel, az kiről teljes igazsággaivaló híreket mind
addig sem vehetem az oda kiváló tisztviselőktől, hanem ihon egy 
kapucsi basáját kibocsátom az hatalmas császárnak Budára, az ki 
által minden dolognak végére akarok menni. Az németet ezzel 
tartja, de ezen kapucsi basától elküldi az felségednek való ajándé
kot. Valóban csak szóval soUicitáltara kegyelmes uram, hogy az 
dolog késedelmet nem kivan és most vagyon mindennek ideje. Kire 
nagy erőss szókkal így szollá: hogy így igéró magát , hogy ezeE 
három négy nap alatt megleszen. Immár az magyar követ annyira 
expeditus, hogy maga az magyar is — ú g y tudja s látom is, hogy két 
vagy három nap alatt megindul. Én Isten kegyességéből azért is 
szeretettel utánna leszek , hogy az felséged dolga se haladjon s ne 
halogassák, hanem valamivel hamarébb leszen de én is elindithassani. 

íj Az mi Homonnai, Sorbán és Gáspár vajda ellen való tractát nézi: 
"abba is igen szorgalmatosan munkálkodám, és csak most estve ma

gától az vezér libájától is végérementem, hogy már az levelekmin-
I denképpen készek mind magának lengyel királynak, az cancella-
j riusnak—SulkolzKinak: Gáspárvajdáthogyerőssenmegfenyegessék. 

S Lengyelországba serio megírták, hogy ez mostani későbbi coofe-
deralionak capitulatioji szerint , kik expresse így vágynak: „hogy 
Sorbánnak, Ilomonnainak, Petráskónak semmi úton sem szín alatt az 
három országra, Erdélyre, Molduvára, Havasalföldére, hadat gyűj
teni fogadni az országokban ne engedjenek'-^ — arra oly gondjok 
legyen, hogy semmiképpen meg ne egyezzenek, hogy hadat gyüj-
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Igenek és fogadhassanak — minden okveletlen 10 díe octobris ezzel 
az lengyelekkel expediálnak. Sőt énnekem az vezér tihája nagy 
erőss confidentia alatt monda e z t , hogy Sorbánnak az mely szolgái 
itt benn vágynak, azokra oly gondviselés vagyon , hogy sem ma
gyar követtel , sem némettel azokban ki nem bocsátnak, (minthogy 
egynéhány szolgája volt Sorbánnak itt benn az német követtel.) In-
terim penig ez megtörtént , hogysem magyar, sem néme t— mert 
azoknak barátságokban igen megfogyatkoztak itt benn az német uraim 
— hanem török valaki volt, kit Halill effendinek tapasztalok, mivel
hogy azkorMehmet basa ugyan Angyalosi Míhálylyal együtt minden 
dolgot közlőitek vél le , és úgy tetszik hogy felségednek jóakarói, 
minden ott künn való dolgokat megirt az német követnek és az csá
szár hocsájának. Kihez képest semmit nem késvén az német uraim, 
Sorbánnak egy szolgáját titkon elküldöttek, hogy vagy magát Sor
bánttalálja, vagy mi módot talál az dologban, de felindítsa: Sor
bán is álljon mellé, jöjjön Lengyelországba, minthogy olyan sok 
pénzzel ment oda most az lengyel hadba, költsenek, námhon hever
nek és elegendő hadat találnak, az kivel bátorsággal megindulván 
ezen hideg őszön i s , Gáspár vajda mindjárt övék jó szível. Ks 
Gáspár vajdával megegyezvén, Gabrillás vajda csak kiugordjék előt
tük és Havasalföldét Sorbán magának foglalván, onnan mindjárt 
Erdélyre mehetnek és most felséged távollétében Erdélyt is elfog
lalhatják. Ez lator titkos tanácsokat harmad napra magok titkos ta
nácsából mindjárt megértettem és igen sollicite az két vezérnek ér
tésére adtam, igen admoneáltam, hogy ez dologra igen szorgalma
tosan vigyázzanak. És ők, úgy vagyon, hogy csak nevetségnek tar
tották, de in conlraríum igen erŐssen eleikben adtam, h o g y n e 
tartsák nevetségnek, mert az igen könnyen meglehet. És már attól 
inkább siettetik az Lengyelországba való küldést. Ugyan ezközben 
hozák meg azt is bizonyosan, hogy onnat kivül az császár hocsá
jának megírván az felséged dolgát és Startzer is megtalálván az bo
csát felÖlle, nagy erössen fenyegetődzött az hocsa, hogy kicsoda 
bontaná fel az némettel való frigyet s ki az oka — bizony megbánja, 
mert nem kellett volna az frigyet felbontani. Minthogy pedig az fel
séged levelét az fővezér akaratjából és tetszéséből kellet volna 
megadnunk az muftinak, az vezér nem engedé, hogy még akkor 
mindjárt megadjuk az levelet , hanem, monda: hogy egy keveset 
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még várakozzatok, én (meg) mondom mikor annak is ideje. Hallván 
az hocsának ezféle nagy haragját, ezzel is mindjárt indulék az ve-
zí'rhez , de magával nem szollhalván, az tihájának öleiben adám, 
l)0£íy adja értésére az vezérnek. Ma 8 die octobris erről az tihája 
így resolválá mind az vezért s mind magát: Hogy azon semmit ne 
gondolkodjanak, mert az hocsa nem gonoszakaratból mondotta, 
mert annak ügy kellett lenni, hogy az német követ előtt úgy kellett 
Szollnl. De ezt az dolgot az hocsa igen jól tudja és mindenekben 
igen javalja, az uradnak igen jóakarója — semmit abban ne kétel
kedjél ; mindazáltal holnap igen jó reggel jöjj fel s az basához én 
magam beviszlek, és add magad eleiben az basának, ugyan is ideje 
már megadni az leveleket muftinak és hocsának. Ez az dolog is 
kegyelmes uram, most eddig obben áll ; holnap Isten segítsége vél-
lem lévén , ezt is véghez viszem és az dolgot is újabban soUicitálom. 
Az magyar követekkel igen sok discordiája volt itt benn Molardus 
uramnak, kinek modalitássót felséged Isten segítségéből rövid nap 
ő magától megérti. Az Magyarország követségét is nem akarta Mo
lardus uram az követre bízni, hanem csak egy roszsz német ku—ra. 
Immár mint leheteti azon is az egyesülés, nem tudom; mert minden 
nap inkább kétszer háromszor is egyben vonszák az gubát — felette 
igen megrémült emberek, nyavalyások az német atyafiak. Mint̂  
hogy valóban fraterne éltünk Startzerrel , most is valóban kedves
kednék nyavalyás ; én is semmi idegenséget még eddig hozzája nem 
mutattam; az mint lehetett még eddig elég dissimulalioval voltara 
hozzája, és az míg lehet úgy is leszek, mert még most is az tet
szése az fővezérnek, hogy még is titkoljuk az dolgot. Valőban, ke
gyelmes uram, az mint lehetett, vigyáztam az két vezérnek actájára, 
minthogy csak ö véllek volt conversatiom és az tihájával; de én 
semmi idegenséget felségedhez és különbséget ez mostani elkezdett 
dologhoz nem ismerhettem, hanem igen kedvesen tartják és igen 
Örülnek neki. Most azért az magyar követtel valamennyi magyar 
vagyon, sőt oly emberséges emberek — német főemberek és uríiak 
mind kimennek az mint értem ; bizony szép költséggel is mennek. Ki 
mivel megyén? és ki mit víszenV az a/- resolutio — még abban senki 
nem bizonyos eddig, az az felséged bülcs Ítéleti. Talám felségeduek 
jó volna úlokra vigyáztatni, et compellerent intrare az hajdú uraim: 
az kik megszakasztanák álmokat miatta, megtalálnák az fa-kengyel 
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árát. Ezt, kegyelmes uram, az német uraim practicájokat az Sorbán, 
Allhán és Gáspár vajda dolgai felöli — itt benn lévén Katercsi Ogli 
uram — mindjárt vélle coramunicáltam és Gabrillás vajdának is meg
írtuk; azonképpen Mikola uramnak , Mikó György uramnak és bras-
sai bíró uramnak igen serio megírtam, hogy ő kegyelmek igen vi
gyázzanak nem csak Molduvára, hanem ugyan Lengyelországra is. 
Én kegyelmes uram, valamire elégséges az én szegény fejem, de 
sem fáradságomat, semmi munkámat nem szánom, semmit nem ne-
hezlek, felségednek hűséggel, igazsággal igyekezem szolgálni; de 
bizony, kegyelmes uram, szivem szerént kívánkoznám már egyszer 
ebből az nagy purgatoriumból ki. Bizony régen el is telek az esz
tendőm s meg is haladta. Nem tudom kegyelmes uram, jól esett-é 
vagy nem, de énmagítmlól Szkender basa uramnak igen serio írtam, 
miben legyen az Altban és Sorbán mozgolódások, és hogy igen 
szorgalmatosan vigyázzon reájok. Immár azon leszek, hogy ezen 
négy vagy öt nap alatt Angyalosi uramat is megindítom az kapucsi 
basával. In reliquis »&. ,ii -ÍRÍJAHÍ Ĥ J ÍÍÍ*W - Jiutiwp I,-5-i-.t 

P. S. Más nap die 9 octobris ismét menék bé ö nagyságához az 
vezérhez, hogy újabban sollicitáljam az dolgot, és hogy már ideje 
volna, hoíry megadnék az leveleket muftinak és hocsának. Az sol-
licitálás közben mondám az vezérnek, hogy ha lehet hát ne halo
gassa nagyságod az kapucsi basát elbocsátani, mert az Istennek 
kegyelméből az én uramnak előtte nagy dolog ál l : Immár eddig Po-
aonban vagyon és ott dolgait jól elvégezvén, nem kellene késni, 
hanem sietséggel Csehországban kellene menni. És addig az én 
Uram meg nem indulhat Posouból, valameddig az hatalmas császár; 
követei és ajándéka el nem érkezik — igen ártalmas leszen, ha ott 
kezd késni. Erre csak azt monda: hogy tegnap minden dolgot elei
benadtam az hatalmas császárnak és minden rendbeli embereknek, 
valakiknek ebez közöknek kell lenni: muftinak, hocsának, kezlár 
agának. Immár csak várok az hatalmas császártól , semmit nem kés
leltetem, hanem mindjárt elküldök. Az mi az levelek megadását 
nézi: kiváná azl az vezé r , hogy az leveleket megnyissam, lássa: 
ha felséged elégedendő panaszt írt-ó az levelekben vagy nem—s 
magának is értésére adjam. Ha elégedendő panaszt felséged nem 
tett, egyetértvén, újabb leveleket formáljunk és igen copiose vala
mit feltalálunk, hogy régtől fogva főképpen az confederationak con-
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clusioja után az német és alattavalö tiszviselök cselekedtek mind 
felségeden s Erdélyen, Magyarországon, főrendeken, stálusokan, 
Morván, Slésián, Csehországon, Austrián, mind religio dolgában 
s mind egyébben, én azokat historice megírjam és adjam meg ugyan 
levélben muftinak, hocsának, kezlár agának—kezlár agánakpenig 
felséged levelet nem irt. Mely dolog felséges uram énnekem bizony 
felette súlyos: ha felséged levelét rautáljam-é, és az ő nagysága 
instruclioján álljali meg, melyet lálok teljességgel, hogy mind az 
felséged javára tendál ? Vagy csak abban hagyjam az felséged irását? 
Mert most immár egyiket megnyitottam, de látom, hogy az felsé
ged panaszkodása igen gyengén vagyon ahozképest, az mint kíván
ná lenni ö nagysága az vezér ; liolott mind eddig való írásából fel
ségednek az mint signállam, mind csak magam az mit tudok, mennyi 

' dologban ledáltatott mind lelséged , Erdély, Magyarország az con^ 
fedcralio alatt ~ - még ugyan sokat találunk, az kiket kellene meg
írni bővebben annál , hogynem az mint vagyon írva. Még is írom 
felségednek, hogy én bizony niegbódultam belé: mit kell csele
kednem? Félek, kegyelmes uram, hogy soha egyebet nem csele
kedhetem, hanem fejemre kell vennem ezt is az munkát, hogy lij 
levelet keli fundálnom Szölfikárral és valami ratiokat feltalálnunk 
az felséged oltalmára és igaz ügyére Erdélynek s Magyarország
nak, Csehországnak; de most azt kell adnunk bé az három ember
nek: muftinak, hocsának, kezlár agának — (mert az ügy megmoz
dult, hogy szinte most agitáltatik keményen az fényes portán; de 
felséged ebben megnyugodjék, hogy német uram itt bizony nagy 
contemptusban vagyon)—kinek páriáját azon leszek, hogy Angya-
lositöl klktildjem felségednek. Mindezközben igen serio injungáU 
Ö nagysága az vezé r , hogy valóban még is megirjam felségednek, 
hogy noha szinte most volna (jó) itt benn az panaszló ratloknak ké
szen lenni, de az mit győzünk, miis készüljünk hozzája. De az mint 
aze lő t t is felségednek megírtam vala ő nagysága tetszéséből: ne 
késnék felséged, hanem immár magyarországi főembereket expe-
diálván mentől hamarébb lehetne, minden ezféle panaszokat hi
storice megírván, még is lerjeszsze felséged az porta eleibe. Az 
mi íltvalő actánkat nézi kegyelmes uram: bizony magam könnyeb-
ségemért halogatnám, de felséged immár ilyen meszsze lóvén, és itt 
látván minden alkalmalo;3Ságát az időnek és felséged dolgainak e-
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rössödésének, valamit cselekedik felséged, de énnekem ebben be-
ló kell elegyednem, hogy újabb levelet kell fingálnom, (mégis ügy, 
ha az vezér azon áll-é meg, kit most felséged küldött vagy az én csi
náltam levelén) és a mit öszszeszedhetek az felséged eddig ide írott 
ratioiban, és ha magam is mit tudok—procedálnom kell, hogy ezek 
ha nem kezdik hírtelen megérteni fundamentumosan az felséged 
igazságát, az még onnat ujabb levele érkezik felségednek ezekrő l , 
interím valami contemptust felséged ellen ne concipiáljanak. Ezt 
még is írom felségednek mint azelőtt is irtam, hogy Istennek szent 
kegyelméből, quantus dominus veserius et dominus Görcsi, totus 
et tantus vestrae Serenitatis sünt. Az mint feljül is irtam kegyelmes u-
ram az levélnek mutatioját: bővebben gondolkodván felölle, én az 
felséged két levelét semmiben nem mutálom, hanem in specie adom 
meg az muTtinak és hocsának; de hogy az panaszok felöli az vezér
nek elméjének satisfaceáljunk, olyan levelet az kezlár agának fm-
gáltam egyet az mennyire az én vékony elmémmel elértem, in eum 
flnem, hogy az mikor valami derék discursusok lészen az dologról, 
együtt leszen, és ha egyik egyiket ér t i , az másik értse az többit, 
és így magok között conferáihatják az felséged irását. Az levélnek 
megadásában penig magam is oíferálom magamat s az vezérrel is 
izentetek nekik, hogy ha valami difficultást találnak az dologban, 
hivassanak szembe engemet és én az dolgot declárálom ö nagysár 
gokuak. Hjfui.iibíiii iiijilia \ti 

Következik az kezlár agának csínált levelemnek az párja. 
Elhittem, hogy az mint egyéb országoknak igazgatására né

zendő derék dolgok, ügy az mü mostani szerencsénk és indulatunk, 
mely hatalmas győzhetetlen császárunk méltóságára élőnkbe ada
tott, eltitkolva az fényes portán nagyságodtól nincsen. De hogy 
nagyságod mi magunktól mind ez ideig is nem ér te t t e , ebből hoz
zám nagyságod semmi idegenséget ne gondoljan, és egyébnek ne 
vélje, hanem mint ilyen nagy világnak egy részének felháboritá-
sánttk az még tökélletes állapotját és értelmét magam is jó és igaz 
móddal meg nem érthettem, addig azféle bizonytalan hírekkel az 
nagyságod fejét fájlalni nem akartam. Mostan immár minden dolgok 
kinyílalkozván, és bizonyos helyben állapodván: nagyságodnak 
minden bizonyos dolgot irhatok, az végre , hogy akár ki más em-
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ber az nagyságod fülét m;̂ s idegen hírekkel töl tse , ne annak adjon 
nagyságod helyt és hitelt, hanem ennek az én írásomnak. Az ha
talmas császár portáján penig noha a nélkül is nyílván volt az né
hány idöhen , de akarom, hogy annál is nyilvábban legyen, hogy 
iniolta az hatalmas boldog emlékezetű szultán Ahmettel Magyaror
szág képében az nemes Mátyás császár frigyet és békességet szer
zett vol t , noha tettették azt az német nemzetség, hogy az muzul
mán nemzeltel igazán akarja megtartani az frigyet és szent békes
séget : de nem hogy igazán tartaná és tartotta volna, sÖt alkalma
tosságot keresvén b e n n e , oly ártalmas practicát indított volt az 
hispániai királylyal és több pápás fejedelmekkel az muzulmán nem
zetség ellen t i tkon, az kit nagyságod bővebben megért olt benn 
lévő kapitihánktól. Az mellett penig az is nyilván vagyon nagysá
godnál , hogy mikor ennek elÖtte az hatalmas császár országátöl 
Erdélytől olyan három várót tartományostól, mint: Huszt, KÖvár, 
Bánya—^kí főrésze Erdélyországának — hatalmas császár frigye és 
békessége alatt az német császár elfoglalt vala , nekem is immár 
az fényes portáröl erössen parancsolván, meg kellelt volna véllek 
békélnem; de abban is ök sem az hatalmas császár frigyéhez, sem 
véllem való békességhez nem tartván magokat, az maga alattvaló 
urak—Homonnai és Sorbán eröss hadakkal szintén olykor indultak 
r e á m , hogy Erdélyt Homonnai, és Sorbán Havasalföldét megvegye, 
az mikor hadammal ki kellett az országböl mennem és Lippát eröss 
ostrommal kellett megvennem, és több kastélyokkal együtt úgy ad
tam meg az hatalmas császárnak—ugyan azon haddal megtérvén, az 
Ür Isten azoknak hadakat is megszégyenítette én általam. Azzal 
sem elégedvén, csak ez elmúlt esztendőben főtisztviselői az német 
királyoknak, kik azféle pápás emberek, nyilván megfenyegettek, 
hogy magam személyem is meg nem marad ellenek, hanem orszá
gomból is kiűznek. Ezeket és ezféléket én mind eltűrtem és nagy 
békességgel tűrtem volna, de mindezekkel meg nem elégedtek Má
tyás császár és Ferdinandus király, hanem maga koronája alatt való 
országot is úgymint Csehországot elsőben és főképpen szabadságá
ban és hütibon megrontotta, szentegyházokat elrontotta; ki ellen 
az cseheknek kéntelen kardott kellett fognio!i. Ezközben látván 
Ferdinandus, hogy az csehek feltámadtak ellene , azféle pápás pa
pokkal, barátokluU és lejedelmekkel, mint az hispániai király fö-
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képpen nagy titkos tanácsban végeztek: hogy valahol az keresztyén 
országban pápistásokon kívül való hülbeli embert találnak, de azo
kat mind levágják, és így az pápás világ megegyezvén, az mu
zulmán nemzelre támadjon. Kiről való végezés-levelek mikor Ma
gyarországba is beérkezett volna — ki most is nállunk vagyon —r 
így nem csak az németség, hanem Murva, Slésía, Austria, az Impe-
ríumbeli városok, az Electorok egyetértvén, Ferdinandus ellen kar
dot fogtanak, engem penig legkiváltképpen magyarországi urak va
laki nem pápás — az kik közölt az pápás igen kevés — Csehország, 
Murvaország, Slésiaország, Austi'iaország, az én tulajdon hazámban 
megtaláltattanak: hogy miérlhogy azelőtt ök is Homonnai és Sorbán 
ellen megsegilettenek és megoltalmaztanak, én is Üycn nagy,szük
ségekben őket megsegilleném — teljességgel az végre penig, hogy 
az minémü békessége és frigye vagyon most Magyarországnak az 
hatalmas szultán Ozmánnal, azt az békességet nem csak Magyar
ország, hanem az megnevezett Csehország, Morva, Slésia, Auslria-
ország is vélle együtt az hatalmas császárral nem csak néhány esz
tendeig, hanem örökké meg akarná erösítteni és az hatalmas császár 
küntössétöl soha ezután nem akarna elszakadni; mert ők soha több
ször német fejedelmet uralni nem akarnak, holott nyílván megis
merték, hogy ez az német nemzetség nekik ez ideig is veszedel
mekre volt , nem jovakra. 

Az hatalmas császárhoz ilyen jó igyekezeteket látván ennyi 
országoknak, meg akartam mutatni, bogy az boldog emlékezetű 
szultán Ahmet császárnak savát-kenyerét nem öltem héjába, hanem 
igaz hűségemet megakarván mutatni . Isten ő szent felsége után 
az hatalmas császár köntösséhez ragaszkodván: így indultam ezek
nek segítségekre és az hatalmas császár lábaihoz való hajtásra. Ad
dig penig az hatalmas császár országából Erdélyből ki sem indultam, 
hanem ö magok az magyarországi urak felkelvén és (a) nemesség, 
Homonnait meg akarván fogni, az elszaladt Lengyelországba, Dóczi 
Andrást az Ferdinandus főszerdárját Kassán magok megfogták és 
én kezembe fogva hozták — ki most én rabom Sárospatakon — Kas
sát, Magyarországnak főbbik várossal én számomra foglalták; mind 
a? Fülrán tul és Dunán tul való urak ebben egyakaraton és értelmen 
vágynak; az előttvaló palatínusnak Turzó Györgynek az fia csak 
egyedül 7 0 p 0 lóval meljó^^,futott, ^.z töb^b jir.íik \$ azonképpen. Az 
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Ür Isten annyim megáldotta az hatalmas császárnak ebbeli jószeren-
csé jé t , hogy magyar hadunk annyi vagyon az mennyi ugyan nem 
kel lene , kiben ugyan el is kell bocsáttanunk, mivelhogy az ország 
pusztulásának eltávoztatásának okáért fizetetlen hadat tartani nem 
akarunk. Ez ebben lévén, fökövetem az hatalmas császárhoz beér
kezik , az kiről nagyságod minden több örvendetes híreket megért
het. Most én nagyságodtól semmit egyebet nem kívánok, csak az 
hatalmas császár t i sz tességére , becsületére az hatalmas császár 
előtt nagyságod mutassa minden jóakaratját. Nagyságod immár az 
ilyen dologból nyilván megtapasztalhatja, hogy én nem mód nélkül 
és fundamentum nélkül indultam meg, kit meglát nagyságod ez
után is 

(M(íg ebbe hátra maradott valami kevtfs részecske.) 

Immár következik az levél, melyet Angyalosi Mihály uramtól 
küldtem urunknak; indult el innét 35 die octobris. 

Serenissime Princeps et Domine &. Sequitur salutatio &, 
Az felséged kegyelmességéböl 2 0 die septbr. írott levelét 15 

die octobr. alázatosan vöttem Katercsi Ogli uram által. Az Angyalosi 
Mihály uram bejövetele után penig, meddig és mint procedáltunkaz 
felséged kegyelmes parancsolatjában, arról felségednek bőségesen 
Írtam die 8 hujus mensis octobris , kit küldöttem Gabrillás vajda 
uram kezébe, kit hiszem hogy eddig régen felségednek praesentáltak. 

Akkori dolgunkban kegyelmes uram maradott volt még hátra 
az muftinak és hocsának való leveleknek megadása, az szerént, az 
mint felségednek irtam vala , hogy az vezérnek ö nagyságának tet
széséből kellett üdöt várnunk annak is. Die 12 hujus octobr. adtam 
meg először az hocsának ö nagyságának az felséged levelét. És 
minthogy az mint megírtam vala , hogy az felséged megindulása nem 
volt itt titok immár — az német uraim is az mint lehetett, az ö dol
gokat örömest nem hagynák könnyen — megtetszék, hogy az bo
csát megtalálták volt , az melyhez képest mihelyt megadám az fei-
séged levelét , nem várván csak attól i s , hogy transferálják az le
ve le t , nagy dísputatiora foga — monda, hogy: Mi dolog hogy az 
'óThá az hatalmas császárnak ilyen nagy békességét az némettel 
felbontotta, és az mint halljuk országára ment? Nem kellett volna 
aKt cselekedni. Az mint immár erről való egynéhány tractát folsé-
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gednek bőségesen megírtam, azonképpen az hocsának is bőségesen 
eleibe adtam, (mellettem volt mindenütt Angyalosi Mihály) hogy — 
mondok: Az én uram oly békességszerctö fejedelem, hogy semmit 
magától nem cselekedett, hanem hittak sÖt kéntelenítették az én 
uramot egynéhány ország , kik megunták az német lelki-testi igáját 
és örökkévaló frigyet akarnak kötni az hatalmas császárral az én 
uram ál tal , hogy soha többször ennekutánna az hatalmas császár 
ellen kardot ne fogjanak, hanem inkább ellenségének ellensége le
gyen és barátjának barátja. Ez az oka , az miért az én uram az ha
talmas császár jó szerencséjére és tisztességére megindult, hogy 
egynéhány országokat az hatalmas császár lábai alá hozna. Ezt sok 
szóval adtam eleibe. Erre monda: ez eddig még jó volna, de még 
eddig az hatalmas császár hadait nem kellett volna melléje venni , 
mert én úgy értem, hogy mind az budai basa és Deák Mehmet basa 
is az hatalmas császár hadaival az urad mellé ment. Arra én csak 
azt mondám, hogy azt nagyságod ne higyje—valaki mondta azt nagy
ságodnak, mert az én uram csak ingyen sem kívánta azt eddig, 
hogy az hatalmas császár hadai melléje menjenek, hanem leszen 
annak is ideje mikor az hatalmas császár hada kívántatik. Ha Deák 
Melimet basa az én uramhoz ment , nem haddal ment , hanem az 
vezér ö nagysága parancsolatjából ment , azé r t , hogy Jenő felöli 
és az több panaszok felöli s határok felöli az én urammal végezzenek 
s beszéljenek. Monda arra , hogy ez mind jó s én is szeretem eddig 
az dolgot. Monda ismét: Mi végre ment az urad oda, az végre, hogy 
— az mint mondod — ha azok az országok az hatalmas császárhoz 
hódolnak,azokat az országokat az urad másnak hagyja-é, és ö ismét 
Erdélybe akar-é viszszajÖni? Erre én azt mondám: bizony nagy
ságos uram azt az én uram meg sem gondolta, hogy az hatalmas 
császár kegyelmessége után másnak vegyen országot; hanem ha 
az Ür Isten kezébe adja annak birodalmát, maga is akarja bírni. 
Monda ismét: eddig igen szeretem az indulatját, csak az kívántat
nék, hogy egy először az maga hadával vehetne győzedelmet, 
hogy annak kezdetiben ne elegyednék az hatalmas császár hada. 
Mondám arra: minden szándéka s akaratja az — valamit ad az Ür 
Isten — hogy az maga hadával vigye azt véghez főképpen ebben az 
esztendőben} ha penig kívántatik, jó móddal ugyan kívánja az ha
talmas császár segítségét is. Monda ísmég: Azok az országok mi 
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végre akarnak az hatalmas császár lábaihoz hajolni, az végre-é, 
hogy adót s ajándékot adnának az hatalmas császárnak? Mondám 
arra : jól tudják azt Ö magok i s , hogy aznólkül nem lehet. Kérdé 
ismét, hogy: az uradnak micsoda jó módjavagyon abhan? Ha Isten 
adja, hogy az urad az néraeteltet megverhetné,váljon azok az or
szágok nem kezdenek-é magoknak más fejedelmet választani az urad 
kivül? Mondám arra: az én uram nem mód nélkül indult meg ilyen 
nagydologban, lianem kezében vagyon az én uramnak azoknak a/, 
országoknak hütlevelek s úgy indult ki az én uram országából; más
képpen is ne gondolja nagyságod, hogy az én uram másnak hagyná 
annak uraságát az hatalmas császár tisztességére. Monda minde
zekre , hogy: ezt immár így ér tem, igen szeretem s javallom — ezt 
így az hatalmas császár meg nem értette ; hanem az levelet fordítsák 
m e g , én beviszem az hatalmas császárnak s értésére adom valóban. 
Onnat menék az muftihoz , azzal is nagy kedvesen s bőségesen be-
szélgeténk minden dolog felöli. Az mufti is igen örüle rajta; több 
szavai közt azt monda; Nichj vérmez eííendi Janova. Én sem várék 
az tolmácstól, hanem mondám, hogy: Szultanum iszsz AUa jap 
j a p ; nagy kedvesen monda: Ejder jap jap iszsz AUa. Az felséged 
leveleit megfordítván 15 die octobris újólag magam ismég kiviltena 
az hocsának Daut basára és az kezlár agának csinált levelet is •— 
kezében adván az felséged levelének translatíoját, maga elolvasá 
és újabban igen sok szóval, declaratioval a fundamento eleiben rakok 
Szölíikárral minden dolgot; ugyan előttem bépecsétlé az levél trans
latíoját és bóküldé az kezlár agának, hogy mindjárt bevigye az ha
talmas császárnak s eleiben adja az dolgot mint vagyon — maga 
is maga sontentiáját irá az levél hátára. Mikor azt elvitték volna 
ugyan mindjárt kérem, hogy—úgy mond*'—az uram, ö nagyságának 
is az kezlár agának irt levelet; kérem ö nagyságát , hogy egy jám
bor fÖszolgójátül izenje meg, hogy legyen szembe véllünk ö nagy
sága , az kezlár aga: hadd adjam magának meg az uram levelét ós 
adjam értésére az dolgot. Mindjárt arra is czédulát íra az kezlár 
agának, hogy legyen szembe véllünk és egy főemberét elküldó vél
lünk. Az mikor bévittük volna az hocsa írását , kikillde ogy fÖhad-
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dont az császár házából hozzánk s izené , hogy most ki nem jöhet, 
mert azzal az levéllel ment bé mindjárt az hatalmas császárhoz, ha
nem küldjem bó az levelet s meglátja, azután beszéli véltünk. Azt az 
itt Írott levelel így küldtük bé az kezlár agának. Ezek kegyelmes 
uram eddig ilyen statusba forogván, ezen 12 die octobris érkezek 
Leopoldusnak egy postája Bécsből, az ki meghozá, hogy Ferdi-
nandust elválasztották császárságra és meg is koronázlak. Ugyan 
ezen posta hozá meg az magyarországi motus felöli az német köve
teknek: Kassának, Füleknek, Lévának s az több városoknak idevaló 
létét. Noha az mint feljül is, sőt az elöttvaló leveleimben is irtam 
vala felségednek, hogy itt már nem szinte volt titok az felséged 
megindulása; de az hol lehetett mind csak titkoltuk s ö magok az 
németek sem hitték. Hanem immár nyilván lévén az dolog s az fel
séged leveléből is minden títkolatlan megértvén az vezérek az dolgot 
— kiváltképpen hogy sine intermissione valóban futották az német 
uraim is az dolgokat — interím az felséged Kassáról irott levelét is 
megadok az vezérnek, (melyet bátor vezérletté volna Isten az felsé
ged bölcs ítéletit, hogy ugyan ne küldte volna) és azt is mikor 
transferáltuk volna: tovább az dolog nem titkolódhatott, hanem az 
több vezérek is az németek intercessiojára beléelegyedtek, és az 
Fővezért megszollitván felölle főképpen Halill basa és Nakkas Házon 
b a s a — i g e n derék divánjok volt az dolog felöli, és az fővezér 
kijil és Görcsi apánk kiül az egész vezérek mind inprobálták az 
dolgot, hogy nem kellett volna lenni; mert olyan szent békességet 
neníliellelt volna felbontani Ferdinandus el len, kinek frigyét az ha
talmas császár immár üjolag confirmálta. íf 

Mikor ezek mind így forgottanak volna 17 octobris derekas 
audienliát kérvén az vezér lői , én mondám ö nagyságának — mon
dok: Nagyságos uram! Immár nagyságod az én kegyelmes uram 
leveléből is jól érti — az hatalmas császár jó szerencséjére és kön^ 
tösséhez ragaszkodván — micsoda sok jó szerencsével látogatta az 
Ür Isten az én uramat, és azoltálól fogva is annál is előbb ment jó 
szerencséjében. Immár most főképpen kívántatik, az mint nagysá
god mind ez napokban és azelőtt is magát és az hatalmas császár 
kegyelmességét ígérte ; hanem nagyságod ne késsék, hanem nagy
ságod indítsa meg az zászlót, szablyát, botot , kaftánokat, mert az 
mint nagyságodnak azelőtt is eleibe adtam sokszor; az én uramnak 
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előtte nagy dolgok állanak; Csehországba is fel kell menni, és addig 
Magyarországból ki nem léphetik, valameddig az magyarországi 
állapotot jól s helyben nem hagyja; Magyarországba is penig addig 
jól helybe sem állapodhatik, az míg az magyarországi urak az ha
talmas császár kegyelmességét s ajándékát nem látják. Azért — az 
Istenért is az hatalmas császárnak s az muzulmán nemzetnek ilyen 
jó előtte álló szerencséjét ne késlelje meg, hanem indítsa el immár 
az ajándékokat. (Ez alatt megértettük vala alattomban, hogy az 
vezér igen búsul rajta, hogy az felséged követe az adóval bé nem 
érkezett eddig, minthogy az felséged Írására képest azzal biztatta 
volt meg császárt és az bocsát i s , hogy eddig régen beküldi felsé
ged követét az adóval.) Hogy ezt megértők, és látám az felséged 
vezérnek írott levelének az párjából, hogy az fökövet beküldését 
felséged halasztotta mégis az magyar és csehországi hadakkalvaló 
megegyesülésre , és onnat való követének elbocsátásával együtt 
az mint lehetett erről sokat gondolkodván, tractálván Angyalosi 
Mihály urammal, és látván annak az clausulának ott ártalmas voltát: 
közlém igen titkon Szölfikárral az dolgot, úgy találók jobbnak, hogy 
az fordításban azt kihagyassuk; melyet meg is cselekedtünk az 
v é g r e , hogy szóval bátorsággal azt mondhassuk az vezérnek, hogy 
az követ útban vagyon — melyet azt is mondottunk, de még azzal 
sem használtunk, melyet felséged ide alá jobban megért. Mikor 
ezeket ö nagyságának az vezérnek bő szóval eleibe adtam volna, 
látám, túrható vultu vagyon. Felséged az Istenért kegyelmesen meg
bocsássa, mint olyan rettenetes discursusban az mi eszembe jut, 
úgy Írhatom meg. Angyalosi uram mindenütt mellettem volt s hal
lotta maga i s , felséged examinálhatja felÖlIe. 

Turbato ingenio így beszélle az vezér: Énnekem egy szóm 
vagyon. Az kit egyszer megmondottam, most is azon ember va
gyok. Az én szóm szerént az zászlót, botot , szablyát, kaftányokat 
elkészítettem s készen vagyon. De nekem térvén, monda: Jól tudod 
te s reá emlékezzél , mit izentem én Mikó Ferencztöl , te neked is 
mit hagytam hogy irj az uradnak. Minthogy az urad két vagy három 
rendbeli levelében is írta s Mikó Ferencztöl is azt izente, hogy az 
fökövetet készen tartja az adóval és csak Mikó Ferenczet várja, s 
mindjárt elküldi az hatalmas császár portájára: ezt én az hatalmas 
császárnak eleibe adtam és az Jenő dolgát is ez végre hagytam 
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hátra. De láfom, hogy abba sohul semmi nincsen, híre sincs as 
követnek. Az én orczám az hatalmas császár előtt megfeketedett az 
miatt. Másodszor: az halalmas Istenért kértem én Mikó Ferenczet és 
ö általa az uradat i s , hogy hirtelen s mód nélkül semmit ne indítson, 
hanem én Mehmet basát mint az magam lelkemet, fejemet úgy bocsá
tottam el az uradhoz, hogy egyetértsenek; és ha okát-mddját látják 
Ferdinandus ellen való felkelésnek, egy értelemből cseleked
jék — addig urad fel ne keljen országából. De az mint látom, im
már Kassára érkezet t , még sem volt csak szembe is Mehmet basá
val. Harmadikat—én neked meghagytam vala erössen, hogy meg
írd az uradnak, hogy ha Isten adja hogy megindul, ne várjon attól, 
hogy véghezvigye dolgát; hanem mihelyt Magyarország határába 
bélép, mindjárt fökövetet tudom hogy nem lehet hogy küldjön, de 
egy emberséges postát vagy kettőt ktildjen bé az hatalmas császár 
portájára — magyarországi embert — az kit személy szerént az ha
talmas császárnak megmutathassak. Azt az urad csak egyiket sem 
cselekedte: sem fŐkövetét el nem küldötte, sem Mehmet basát 
meg nem vár ta , vélie semmit sem szollá — noha irt azért nekem 
Deák Mehmet basa , de az is semmi, mert az is seramit nem látott, 
gem tud. Az mint látom az urad leveléből, az kit Kassáról irt, nem 
az szélibe hágott Magyarországnak, hanem az közepibe ; sőt eddig 
ha mehetett, tovább is ment. Az mely levelet penig irt , azt is or
szágról országra bocsátotta — havaselföldi vajda küldte ide — szinte 
itt vagyon ám az nagy fogyatkozás, hogy csak ezzel az levéllel 
sem talált egy magyarországi emberséges katonát , kít beküldött 
volna az levéllel , hogy megmutathattam volna a/, hatalmas császár
nak. (Erről én kegyelmes uram, bőségesen irtam volt felségednek 
azon Bonyhai Andrástól irott levelemben.) Az mint látom, az urad 
csak mind menten-megyen olö tova, és ide hátra semmit sem gon
dol. Jó lett volna Kassán megülni, vagy még onnat is hátrébb szál
lani és ide hátra valö dolgait jó helyben hagyni , az hatalmas csá
szár portáját láthatóképpen tudósítani; de csak magatok postái által 
és imitt-amott járó levelekkel akarjátok az hatalmas császár portá
ját betölteni, az kivel bizony meg nem lehet. Eddig az németek
től valóban minden dolgot titkoltam, de immár tovább nem lehet 
az titok. Mert Ferdinandusnak itt főkövete vagyon, pénze , drága 
marhája elég vagyon: kitől pénzét, kitől drága marháját, kitől sok 
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igérelét nem szánja ; Ferdínandust pedig bátorsággal mondja, hogy 
él s császárrá választották , meg is koronázták. Itt azért teljesség
gel eltöllötték az portának az fülét vé l l e , hogy Ferdinandus soha 
az magyaroknak nem vé te t t , kiért ellene kellett volna támadni; 
hanem ez csak az erdélyi fejedelem indítása. Söt erőssen kénszer-
geti az követ az vezéreket , muftit, hocsát , hogy jól meglássák 
mit csinálnak; mert Ferdinandus soha az hatalmas császárral való 
frigybontásra okot nem adott , söt mihelyt meghalt Mátyás császár, 
mindjárt Ferdinandus az frigynek megerősítésére beküldött és maga 
is megerősítette, az hatalmas császár is megerösi ette véllc való 
frigyét. És így miért hagyák felbontani az frigyet az erdélyi fejede
lemnek? Ezeket sok szóval referálván az vezér , monda ezek után 
i s : Hogy az egész vezérek reám támadtak, hogy nem kellelt volna 
nekem megengednem, olyan bizonyos frigyet olyan fejedelemmel 
mint Ferdinandus felbontanom, mert bizony jó nem lesz bclölle—az 
hatalmas császárnak s az muzulmán nemzetnek hütét háborgatják s 
szidalomba hozzák. Mehmet basa felöli is mondják egyátaljában, hogy 
ö az oka, ö indította az erdélyi fejedelmet is e r r e , mihelyt Tö-
mösvárra mehetett. Nám az még tömösvári basa nem lőt t , addig 
nem indult háborúság. Azért nekem ilyen fekete az orczám az ha
talmas császár portáján, hogy én sem Erdély fökövetét — kit én 
Ígértem az adóval — az hatalmas császárnak hé nem mutathatom, 
sem Magyarországból jött postát , sem Mehmet basának ez dologról 
való bizonyos szovát, végczését az uraddal. Minékünk pedig hábo
rúság nem kellett volna, mert mi szeretettel megtartottuk volna az 
frigyet és békességet, és most is mindenképpen csak az kellene mi
n é k ü n k — csak ti ülhettetek volna az békességben! Azelőtt azért 
megmondottam vala nek tek , hogy titkon is elküldöm Budáigaz ka-
pucsi basától az ajándékot, kit már el is rendeltem vala — Kürt 
Ali agát ; de erre az nagy bizonytalalan dologra, hogy indítsam 
meg az hatalmas császár főkapucsi basáját bottal, zászlóval? Nincs 
nekem annyi fejem, valamíg éhez az urad különben nem fog. 

Ezeket kegyelmes uram majd így bő beszéddel elÖmbe rakván 
az vezér: az mit mint ilyen rettenetes üj dologra tudtam szoUni, va
lóban ugyan bö szóval is választ töltem — kit hallott Angyalosi Mi
hály uram, szóval is megmondhatja — az erdélyi főkövetnek út
ban való létét erősitettem, hogy hamar itt leszen; hogy penig fel-
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séged nem hogy Magyarország széléből, de Kassáról is magyaror
szági emberséges postát nem küldött, annak az oka, hogy igen si
etséggel Kassára való menése kénszeritette felségedet arra, és hogy 
olt most felséged az magyarországi urakkal gyűlést tétettek és arról 
tractálván, hamar elküldi felséged azt az postát is. Az mi penig 
mind felségednek, Magyar-, Csehországnak és mind az többinek Fer
dinandus ellen támadásának az okát nézi és abban való igaz ügyé t : 
noha — mondok — azelőtt is egy néhány ízben mind az én kegyel
mes uram maga leveleiben eleiben adta nagyságodnak s én is , az én 
uram leveleiből azt — mondok— nagyságod eléggé ér t i , hogy 
igaz ügyek vagyon; ujabban az mit lehetett raktam eleiben, mon
dám nagy keménységge l—mondok : Nagysá^ros uram! Az mint 
látom, nagyságod de megijedett ez dologtól; de én az Istenért ké
rem nagyságodat, nagyságod semmit se féljen, mert meglátja nagy
ságod, hogy nagyságodnak s Ferdinandusnak is Bethlen Gáborral 
vagyon dolga. Hiszem nem az nagyságod feje jár ott elÖll, hanem 
az én uramé. Oly ember az az én uram, hogy meglátja mihez kezd. 
Ebez Istennek kegyelméből hozzája kezde t t— valóban is beléhá-
gott az Ferdinandus királyságába, jobban is beléhág az hatalmas 
császár jó hírére-nevére. De én mostan nagyságodat az hatalmas 
Istenért kénszerítettem, hogy az hatalmas császárnak s az muzul
mán nemzetnek ilyen jó alkalmatosságát el ne taszítsa nagyságod— 
az mely soha ez világon nem volt egy időben és egy vezérségben i s — 
az hatalmas császár köntössétői; hiszem nem mondhatta nagyságod, 
sem m á s , hogy eddig az hatalmas császár sem pénzt , sem hadat 
adott az én uramnak, sem Magyarországnak; nem is bontott fel 
semmi frigyet Ferdinandussal. Ha olyan igen kell az békesség, ab
ban is talál az hatalmas császár jő módot. De így gondolkodjék 
nagyságod Magyarország felöli, hogy immár ligy hozzá nyúlt az 
magyar az több országokkal együtt , hogy vagy eíjy lábig e lvész , 
vagy az sapkát teszi fel, de általmegyen ebben, hogy többször ö 
az német lelki-testi igáját nem viseli, és az hatalmas császár ellen 
német (mellett) kardot nem von,hanem inkább vonszon az németre az 
hatalmas császár mellett.Ha nagyságod most őtet eltaszitja,többé meg
látja nagyságod, hogy Magyarország az többivel együtt oly gondot 
visel magára, hogy lássa nagyságod oztán ha lígy leszen jobb. 

Másik: az hatalmas császárnak így is az magyar nemzetnek 
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kellett volna több jól kívánni, keresni; mér tan magyar nemxet ím 
nem mostani frigyessé, országa az hatalmas császárnak, hanem 
még szultán Szulimán császáriKik is ö frigyes országa Magyarország, 
kitől való frigykötés-levelének és szultán Szulimán császár erős es-
küvéséneU az mássá csak az én magam ládámban is vagyon. Noha 
azért az német késztetésére némethez fogott immár egynéhány idő
től fogván és ugyan kardot is fogott az német melleit ax hatalmas 
császár és muzulmán nemzet ellen: de színién azt látja most , hogy 
csak hijában cselekedte é? inkább országának megmaradóit részét is 
elveszti vélle ; hanem megemlékezvén az hatalmas szultán. Szulimán 
császárral való frigyről, újabban és Örökké az mellé akar állani. És 
így nagyobb igazsága vagyon az hatalmas császárnak, az magya
rokkalvaló frigyhez—így is nem hagyta az hatalmas császár el. Az-
féle ratiokat az ki occurrált, eleget adtam eleiben; vetem az Bocs
kai fejedelem példáját is elö. Arra csak azt monda, hogy különb 
volt az Bocskai dolga. Mert mikor Bocskai feltámadott vo l t , akkoi^ 
nyilván való ellensége volt az német az hatalmas császárnak, és így 
minden segitségre haladék nélkül jó alkalmatossága volt; de most 
mü előttünk csak az ál l : hogy ilyen nyilvánvaló csak most megr 
erösittetett szent békességet hogy bontsanak fel? Mert az békesség
nek felbontásának okai felöli semmit magyarországi embertől nem 
hallottam, hanem csak az urad leveliből és főképpen tetöUed. Vég
re sok altercálásunk után nagy sok könyörgéssel kérem, hogy egy 
szómat hallgassa meg, s monda hogy meghallgatja. S elkezdem e-r 
z e n — mondám: hogy nagyságos uram, látom hogy mily igen ka
pott nagyságod és mind az egész porta az némettel való békessé
gen , de kinek ne kellene az békesség? Minden embernek az kelle
n e , az én uramnak és Magyarországnak is csak az kel lene, hogy 
lakhatnék békességben, csak lakhatnék az roszsz némettől; de 
hogy attól nem lakhatiU, abban keresne módot hogy békességben 
lakhatnék. Azért ha nagyságod az békességet oly igen erÖssen a-
karja őrizni s erösitteni s oltalmazni: ím én is mondok nagyságod
nak egy dolgot az békességnek oltalmazására; tartsa eszlben nagy-̂  
Ságod s akárkinek mondja meg nagyságod, s ha jó, legyen j ó , s h^ 
nem, menjen hijában. Az ón szóm csak ez nagyságodnak, hogy az 
hatalmas császár küldje egy fő kapucsi basáját Ferdinandushoz, az h,i 

235 ^ 

álfal adja eleiben Ferdínandusnak: ,,Hogy noha — ligymond*) — 
ezelőtt Csehország és Magyarország tégedet nem jó kedvből, de 
kételenségböl, nem igaz szeretetből kardok alatt királyokká válasz
tott volt, de ezek minket megtalálván, adják élőnkbe, hogy az tű tör
vényetek szerént őket hitekben szabadságokban meg nem tartottá
tok, hanem sőt igen megbántottátok, melyet Ők el nem szenved
hettek ; annak felette Magyarország líílja azt is , hogy tü mind un
talan müellenünk s az fényes porta ellen hadat mozgatni igyekezni 
akartok, az mely hadnak az ö országokban kellene megtérülni min
denkor, biztatván azzal őket , hogy az tü szablyátoknak erejével az 
mü kezünkben lévő országokat is viszszavennétek, melyet nem 
hogy viszszavennétek, de lassan-lassan az többi is utánna veszne: 
mely romlását az magyar nemzet elejiben vévén, akarja ennek az 
veszedelmes dolognak úgy elejit venni, hogy tovább megmaradóit 
országa ne veszszen és ne pusztuljon el. Adja azt is élőnkbe — me
lyet mü magunk is bőséggel tudunk — hogy az közlünk való frigy 
alatt is egynéhány ízben nem tartván az frigyhez magatokat, az mi 
hívünk Bethlen Gábor és Erdély ellen hadat indítottatok — hol Sor
bánt, hol Forgács Sigmondot, hol Homonnait. Mümagunk emléke
zünk pedig arra i s , hogy Erdély és Magyarország szultán Szulimán-
nak régi frigyes országa volt , és noha ez egynéhány üdőben az lü 
izgatástokra hozzátok hajlott volt; de látván mindenképpen miattatok 
való romlását és fogyatkozását, minket megtalált, hogy tüellenetek 
megoltalmaznék, és az mü frigyünkben újonnan bévennŐk. Mü is a-
zért ilyen méltó igazságokat megtekintvén, és hogy az mü oltal
munk alá az kik folyamodnak, azoknak oltalommal akarván lenni, tud
ván azt i s , hogy vélled is nekünk frigyünk vagyon, azt is erössen 
megakarván tartani — ez mü becsüUeles vitéz kapucsi basánkat 
most bocsátottuk hozzád ennek okáért: hogy ez által intünk szere
tettel, hogy ez napságtól fogva az mühozzánk folyamodott híveink
nek, Magyarországnak, Csehországnak, Morvának, Sléziának, 
Austriának békességét hagyj , és az mely hütöken való fejedelmet ; 
magok közül ők választani és uralni akarnak, abban nekik szabad
ságol engedj. Mert mü ezt értésedre adjuk, hogy mü semminek o-
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köi nem akarunk lenni; de hn még is ökel háborgatni akarod, egyéb 
abbnn nem lehet , hanem mü is fegyverünkkel is meg akarjuk ellened 
őket oltalmazni." Mikor mindezeket az vezér elhallgatta volna, mon
da : Mind jól mondod az mit mondasz és igen szerelem. Azért csak 
ez mind az válasz ezekre, és azt ird meg az uradnak — fordula An-
gyalosi Mihály uramra s monda: le is jöl hnllod, te is így mond 
meg az uradnak — hogy ez szerént , mentől hamarébb külön az er
délyi fökövetet az adóval küldje bé az urad,, hogy mutathassuk az 
uradnak az hatalmas nagy császárhoz való nagy hűséget , engedel
mességét és azután készítse hamar el az magyarországi fÖköveteket, 
kik közül úri ember legyen, (Himoi uram felöU itt jó emlékezetben 
Vágynak) és elöU küldje el egy emberséges postáját. Azoktól az fö-
követektöl ezeket az mit te beszéllesz, és ha valami ezen kiül va
ló panaszokat magok Feltalálnak, hozzák azok az portára az hatal
mas császár eleibe; az mely panaszokkal és okokkal én ozlán azok
kal az német követekkel szembe állván , és mi az hatalmas császár 
vezérei ugyan megítéljük: hogy az magyaroknak s több országok
nak vagyon igazságok? És mindjártakkor elküldjük botot , szablyát 
sat. s az le szód szerént kapucsi basát is Ferdinandushoz küldünk e-
zen mód szerént ; ki ha megszűnik töUNi és békességben marad, jó^ 
ha nem, bátorsággal meghigyjék, hogy az hatalmas császár mind pén
zével , szablyájával melleltek leszen az magyaroknak s több orszá
goknak, ü e hogy valóban megértsétek , addig sem az segítség nem 
leszen , sem az bot, zászló sem leszen. Azért te — monda Angya-
losi uramnak — éjjel nappal siess az uradhoz és ezeket vidd meg az 
uradnak. Ezközben az mit én megmondottam, most is azon ember 
vagyok: akár ki más mit beszéljen, de én vagyok az fővezér s 
meglátom é n , ki én ellenem mást cselekedik, csak ne múljék az lí
rádon el az dolog. Sok szók után monda ezt Is az vezér: Egyéb nem 
lehetett benne, az németek sok szavát eluntam — ím egy csauzt kel
lett adnom az postájok mellé, hogy az uroknak írjanak; engem elég
gé kérének, hogy Ferdinandusnak írjak s az uradnak is ö nevekkel, 
hogy az urad megtérjen. Egy sztimmil ugyan meg is ígértem vala 
hogy i rok, de elgondolám, hogy Ők énnekem sem Ferdinandüs, 
sem Leopoldus semmit nem írtak; így azért én is nem írtam, hanem 
csak az budai vezérnek Tömösvárra s az több végekbe: hogy senki 
egyik mellett is ki ne menjen várából , hanem ves/.teg üljenek, sz 
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még az hatalmas császár parancsolja. Ezt is ird meg az uradnak, 
hogy ebből is semmi idegenséget ne gondoljan , mert nem változik 
meg az én szöm; az csauzt is azért kérték melléjek, hogy tudják, 
hogy az urad hada miatt az ő postája el nem mehet , hanemha az 
csauz késéri el — azért ök lássák mit csínálnak. Ezekhezképest 
kegyelmes uram az az felséged bölcs ítéleti: de ha azt az postát le
velekkel intercipiálják, az fejemre veszem, hogy semmi nem le
szen rolla, hiszem az csauzt elbocsáthatják. 

Ma 24 die octobris menék Görcsi apánkhoz az felségednek irt 
levélért. Ujabban sok szóval szollék neki — mondám, hogy immár 
az németek valóban felserkenvén, igen futják mind követeket, mind 
vezéreket. Én az Istenért kérem nagyságodat , nagyságod indította 
az én uramat e r r e , most az ideje, nem hogy csak nagyságod eröss 
legyen és ollalma az én uramnak, hanem más ellen is valóban oltal
mazza nagyságod. Mert nagyságtok közül valaki az német dolgát 
tudja, de mind jól tudja azt , hogy az német pápás nemzetnél nin
csen most is nem is volt nagyobb ellensége az muzulmán nemzetnek; 
az németnek pedig az ö fökardja az hatalmas császár és muzulmán 
nemzet ellen volt ez az magyar nemzet. Cseh , Morva, Slésia, 
Austria! Hiszem azon kellene örülni az ki muzulmán, hogy az Isten 
azt az szablyát fordította viszsza az németre , az mely szablyával 
Ö az török nemzetre hadakozott. Most vagyon szinte annak az ideje. 
Másik az: az mely madár valakit az ö szárnyával sujtól, csapdos, 
hiszem hogy jobb ha más ember kiszaggatja annak az madárnak szár
nyál — könnyű oztán megfogni. Szinte így vagyon most nagyság
tok az némettel—a ki eszében venné az hatalmas császár vezéri kö
zül. Ezen sokat nevete Görcsi apánk s monda: ne féljetek, mert 
^kár ki mit beszéljen , de meglátjátok hogy az leszen, az mit mi a-
karunk, csak az urad viselje jól magát. 

Ezt az levelet vitte el Angyalosi Mihály uram, indult meg 25 
die octobris; küldtem tölle leveleket , urunknak, Bethlen István u-
ramnak , cancellarius uramnak, Mikó Ferencz úrnak, Markó vajda 
úrnak, Míkola János és Kemény Boldísár uraméknak s az feleségem
nek , Balassi Ferencz uramnak. 

Ezen 25 die octobris mentem az yelenczei követhez és flandriai 
követhez; azoknak is böaéggel eleibe adtam az éu ura^Píiakigazsá-



giit. Az velenczei köveitől ezt tanultam meg , hogy Velenczéböla»t 
Írták neki : hogy igaz, hogy Ferdinandust elválasztották az romai 
imperatorságra, de csak az három pap Electorral választatta magát 
és negyedik Ö maga volt, és Ö maga személyébe mint cseh király és 
elector , választotta magát. Kiben sokan ellent tartottak, hogy most 
Ö üress az cseh királyságtól és nem lehetne elector; de Ferdinandus 
azzal nem gondolt , azt praetendálván, hogy koronázott királyok ö 
az cseheknek, és ha most priváltatott is a királyságtól, de általán 
fogva magát ö eligálja, és így eligálta magát az romai imperator
ságra. Monda az velenczei követ: immár hogy romai császár Ferdi
nandus , az urad ugyan reá megyen-é , vagy megtér? Én mondám: 
azfelöU bizony igenis reá menyen — üljön ott ö az császárságban. 
Tudván, hogy az velenczei respublica is ellensége az austríai famí
liának, kérem sok szóval , hogy legyen nagyságod jó akarattal az 
ón uramhoz. Erre erössen igére magát , hogy örömest szeretetlel 
jóakarattal leszen. . 

Onnat az flandriai köveihez mentem és azzal is igen sokat con-
feráltam — ebéden ott marasztván, jól is tárta — ettől ezt tanultam 
meg: hogy Magyarország nem atyjától össiröl maradott az austriaca 
familiának, hanem Magyarország szabados ország, és az kit akar 
királynak választani, azzal szabad.*) Az töröknek semmi közi nin
csen ahoz, hogy ott azféle királyságot igazgasson; hanem Magyar
országgal vagyon frigye az hatalmas császárnak, és ha Magyaror
szág meg akarja tartani az frigyet az hatalmas császárral , akár kit 
tegyen Magyarország magyar királynak, de Magyarországhoz kó-
pest az hatalmas császár azzal tartozik meglaitani az frigyet. Azért 
Ferdinandus császárt ha immár császárrá tölték is , tartsa Ő határá
ba , császárságába magát: ha megakarja tartani az békességet az 
hatalmas császárral, tartsa meg, s ha nem, ö lássa. De ha az ma
gyarok meg akarják tartani az frigyet az hatalmas császárral, és fik 
magoknak fejedelmet váiaszlnak, ezt kell bevenni az hatalmas csá
szárnak az magyarok frigyébe •— mint szinte csak közelb való pél
da előttünk: Bocskai fejedelem idejébe Rudolphus császár kezdette el 
az bék'^gségot az hatalmas császárral ée ö is végez téé i ; ezenköz-

*) Az itt és feljebb is eiuUtetl viszonyok kcsöbbi orsziíggyülési végzt̂ sek 
és események nyomán megváltoztak. Különben is ez előadás csak 
egyéni felfogásnak tekintendő. -,;^--- . . . 
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ben ezen Mátyás császár az magyarokat melléje vötte 0s királylyá 
lőtték az magyarok, s Mátyás császár ö maga felkölt s reá ment az 
bátyjára az magyarok koronájáért s magát megkoronáztatta, s így 
lőtt magyar királylyá ; Rudolphus ugyan benne maradott az császár
ságban s hogy Rudolphus meghala, ügy Mátyás lÖtt ozlán császárrá. 
Azért most is Ferdinandus ha császárrá lÖtt, legyen császár — ö 
lássa kinek leszen császárok — hagyjon békét az magyaroknak. 

Ez is ahoz való dolog: hogy mikor ezek az dolgok forgottak, 
noha immár ekkor Rudolphussal az hatalmos császárnak frigye- volt, 
de azért ugyan nem elegyítette magát az hatalmas császár az ö ki
rályságok, császárságok tétele közibe; hanem csak hallgatott, és 
az ki Magyarországnak királya l e t t , mindjárt arra szállott az hatal
mas császárral való frigy. Szinte így most is nem tartozik az hatal
mas császár Ferdinandust is oltalmazni az magyar királyságban, ha
nem hallgasson veszteg ö hatalmassága, az magyarokkal vagyon 
frigye, s az kit a magyarok királynak csínálnak, azzal tartozik fri
gyettartani. Nem is olyan az az császárság, mint az muzulmán csá
szárság. Mert mikor egy muzulmán császár leszen, mindjárt egy
szersmind kezébe kél az egész muzulmán birodalom. De a keresz
tyén császárság alatt igen sok és nagy királyok vágynak, olyak is , 
az kik semmit nem várnak az keresztyén császártól, semmit nekik 
nem parancsol; kiváltképpen Magyarország, Lengyelország, Fran-
cziaország s többek is — az mennyibe akar enged s az mennyibe 
nem akar, nem enged; hanem ö nekik királyok vagyon s attól vár
nak. Üljön ö ott az ö császárságával, de ezek az ö királyokkal élnek. 

Ezközben hozák mí^g, Startzer uram mely rút gyalázattal szi
dalommal illetett mindenütt valahol j á r t , kit nem tűrhetvén, ezt az 
levelet irtam neki : ' '•* 

Magnif. Dne et tanquam Fráter mihi observandissime! Po9t 
servitior meorum paratissam commendationem, omnía fausta feliciaque 
precor Magn. Vestrae. •*•-

Geterum praeteritis istis diehus soUicitissíme ({uaerendo *) oc-
casionem plurima coUoquendi et conferendi cum mag. Domn. Vestra 

*] Ezen kezdő tételből az eredeti kéziratban valami himaradott. Jelen a-
lakjitban — bár a dolog értülme kivehető — a szóknak szabályszerű 
öszszefüggési) nincs meg. 
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de istis aiile nos versatis iuopinalis casibus; veruui inlerim pro cerlo 
allata sünt mihi maxima vituperia el dehonestationes per magnif. 
Domnein Veslram praecipue contra meam personam et inlerim Domini 
mei Clementissimi,(lixisseine coranipraestantissímis viris Agazonem 
pessimum et viUssimuin. Qnae fieri non debebant, primnm: quia nul-
lius unquam Agazo fui, imo sum claro gener© nalus , atque inter 
claros et praestanlissimos homines educatus et versatus a juventule 
m e a , serviendo Principibus in maximis et honestissimis rebus. Se-
cundo: dato, si etiam aliquando in in&mo statu extit issem, cum 
virtus mea evexit me ad inservienda tam potentissimis Principibus, 
habeoque honorem et exislimationem: non merebar vituperium 
istud — quod est foemineum quid, ore et lingva inimicis satisfacere 
— etiam si essem inimicus et malevolus, cum ego ignoro me inimi-
cum et malevolum magnificae Dnis Vestrae esse. Si quid inopinati ac-
cidit in Hungária per eosdem Dnos Hungaros propler inquietem non-
nuLlor. Sacerdotum, Episcopor. catholicorum : quid mihi interest? 
Nonne officio meo satisfacere debeo in causa Doraini mei Clementi&simi 
cum sim sepvus ad id delegalus—quae tamen mihi ita discipUcent, ut 
tremet lolum corpus meum, quid ©xitus illius érit. Quod autem ad of-
ficium meum adlinel: de persona suae Maltís cum Dno Veserio qold 
ego tractatus sum, vellem nosse magn. Domnen Veslram; ipse cum 
sim filius pacis , adhuc et iterum oplarem pacem et concordiam, cum 
praecipue ignolus sit omnibus exitus hujus turbulentissimae causae. 
Propter quod invicem debebamus nos honesté iractare — salvis re-
iíus Domini noslri permanenlibus — non yiluperio et dehonestati-
one. Nam si decet vei conveuit ore et lingva nos invicem petére, 
ipse quoque haberem lingvam; sed noi\jSum foemina, ut lingva el 
diffamalione orga quemquam satisfacere velim. Imo quantum fieri 
polesl, lam dígnitatem et mailem suae Mattis Dni Ferdinandi, et iilus-
liissimi Dni legati el magnlíicae Dnis Veslra© conabor lueri, prae o-
culis forens seiuper islius maxiniae causae exltum, cum cerlo sciara; 
neque ab ÍUuslrissimo Dominó legato,neque amagn.DonAioiicVeslraa 
.parte illa, neque per ine a paileDominimei Cleaienlissinii tiiijus ma
xiniae discordíiio el molus ansaui et occasionem dedisse. Ipsi vide-
bunt—nos, qui sumus servi , leueiuur obedire et inservire Dominis 
noslr is , honoris et humanilalis (sic) invicem salvis permanenlibus. 
Habebam, quae verbis Magnif. Veslrae proferre volebam, verum 
ista occasione inlerrupta, de futuro Deus providebit. Vale. á 
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28 die oütobns adtaiu meg Halill basának az levelet és min
den dologról beszélleltem vélle; nagy kedvesen is beszélgete vel
lem. Ugyanezen nap az divánba hallottam meg nagy t i tkon, hogy 
az német követek igen titkon egy olaszt fogadtak meg, kinek in pa-
ralís ezer tallért adtak, és attól írtak az hispániai királynak és ro
mai pápának, hogy most az ideje , lássák mit cselekednek—most 
az ideje, ha az catholíca relígíot oltalmazzák s az mellett az magok 
országát. Mert ez immár bizonyos, hogy az erdélyi fejedelmet el-
hítták az magyarországi és csehországi királyságra és el is ment— 
akármint szépítsék az törökök, de általánfogva Ö akaratjokból ment 
el. És ha most azokkal az országokkal Bethlen Gábor elömehet dol
gában, egyíelöU azok az országok és másfelöll ezek az törökök 
ngm egyébre vágyódnak és igyekeznek, hanem teljességgel Romá
ra és Hispániára, mint az catholíca religionak és egyéb catholicus 
országoknak roralásái'a; ha csak az jövő nyarat várják i s , meglát
ják, hogy praevaleálnak. De ezen az té len , az még az töröknek 
indulatja lenne, addig kellene eleit venni minden dolgoknak; mert 
mi nem tudjuk: az mi urunk ha él-é vagy megholt, hogy mi csak 
egy levelét is nem láthatjuk s nem vehetjük? Ezt is eleiben adtam 
az vezérnek, és az vezér ezekre csak ilyen választ tön : hogy sok
szor volt nekik olyan szándékok, de Isten mindenkor megszégye
nítette; most is szinte ügy járnak — hadd jÖnének el csak •—-mint 
ám tavaly is já rának, tudod te magad is jól. 

Demjén Ferencz uram jutott bé aa portára 30 die octobris. 

Ezt az levelet, az mely következik, küldtem el Demjén Ferencz-
töl l ü die novembris. 

Serenissime Princeps &. Sequitur salutatio &. 
Demjén Ferencz uram az felséged kegyelmességéböl írott le

velekkel érkezek ide 3 die octobris. Immár azelőtt ötöd nappal An- ( 
gyalosi Mihályt elbocsátottam vala, kitől addígvaló dolgokat kegyel
mes (uram) felségednek bőségesen megírtam vala. Akkori actáim-
ban maradott vala hátra az HalíU basának val<> levelének megadása 
és ö nagyságával való tractám, és az keresztyén követekkel való 
tractám. Mindjárt azért az Angyalosi uram indulása után az nap 
mejilem iiárom keresztyén követhez: veieji^zeihez, ilandriaihoz 
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és angliaihoz, kikkel a fundamento minden dolgokról conferálván, 
és nekik az felséged és Magyarország igazságát eleiben adván, min
denik igen örüle az austriaca familia ellen való felséged jó szeren
cséjének. És az mint vala az hí re , hogy futotta őket az német kö
ve t , hogy felséged ellen incitálhassa őket az por tán: én arról iS 
bőségesen conferáltam vé l lek , és én is in contrarivim valóban kér
tem őke t , hogy azt ne cselekedjék, hanem inkább felséged mellett 
szolljanak az hol helye s ideje leszen. Az velenczei követ úgy va
gyon —- minthogy az catholica religio delrimentuma láttatik benne 
forgani — tartana-szabású abban valami difíicultást; de én sok szó
val eleiben adtam, hogy noha mondják az t , hogy causa religionis 
vagyon ez motus, de azt ne higyje, mert az legkissebb ratioja ez 
motusnak, kiváltképpen hogy felséged religiol nem perscquál. Ha
nem egyéb libertásokban laedáltattak eleitÖl fogva azok az statusok, 
és ugyan nem akarják patiálni az austriaca familiának dominiumát. 
Nagy siiíceritással azért az velenczei követ is felségednek oft'erálá 
jóakaratját, valahol kivántatik; minthogy vagy religio vagy nem 
rel igio, de természet szerént való ellensége Velenczének az a 
familia. Amaz kettő penig főképpen causa religionis, csudállatos 
mely nagy Örömmel vágynak raj ta , és főképpen az flandriai követ 
nagy obtestatiokkal kér t , hogy ez dologban commendáljam ötét az 
vezérnél , hogy tractálja ő is az felséged dolgát s nyilván valóság
gal sokat efüciál — az melyet meg is cselekedtem. Vélle való con-
sultatiom pedig mi legyen , ide alább felséged meglátja az vezérrel 
való tractámban. Halill basa is penig, mint kit valóban lekötöttek 
volt az német uraim, valóban kezdett vala véllem bánni, hogy nem 
kellett volna felségednek az szent békességet felbontani: de kiről 
— mikor én is az felséged és Magyarország igazságát eleiben adr 
tam volna — igen megcsendesedék, és ö is monda eztán, hogy én 
is szeretem, ha így vagyon. 

Ezekután ujabban az felséged levelei mellett hozzája kezdvén 
az tractához, kinek egyikét én tituláltam Nakkás Házon basának az 
rosznak, másikat Csilalogh Méhemet basának, harmadikat Baki ba
sának; az többi helyén volt , az kinek felséged intitulálta—ezeket 
mind meg adván, mellettem volt mindenütt Demjén Ferencz uram, 
hallotta minden tractánkat, discursusunkat mind muftinál s mindaz 
többinél. Mi szükség felségednek referálngm külön-külön és felsé-
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gedet annyi hoszszu írásommal fárasztanom, ha nagyobb részét 
minden tractának eddig felségednek mind megírtam. Noha kegyel
mes uram az mint felséged kegyelmes Írásából láttam, hogy csak 
szót írok és res-t nem mutathatok: felséged az Istenért kegyelme
sen megbocsásson, mit tudtam eddig rajtok venni ilyen rettenetes 
nagy véletlen dologban ? Ezek is csak magok is elcsudálkoztak raj
ta, micsoda nagy dolog találta őket. És az még csak egymással 
conferálnak is ez dolog felöU, szörnyebben jő üjabban-újabban az 
nagy reménytelen és véletlen dolog e](íi{k)be. Ks én akármint irjam, 
de felséged az porta késedelmes voltát sokkal jobban tudja minden
nél. Ha kegyelmes uram az felséged dolgában negligens vagy im-
prudens voltam főképpen most felségednek két jámbor szolgája itt
létében—Angyalosi és Domjén Ferencz itt létében—mondják meg 
igazán; de ha mit erővel nem vehetek üdö előtt ra j tok, nem tehe
tek kegyelmes uram rolla. Istennek szent áldásából az sok szó után 
résre és actusra viszi itt is az Ür Isten in tempore az felséged dol
gait, ha nem lehet hirtelen is. írtam felségednek azelöttvaló leve
lemben is — az mint felséged üzelöttvaló levelében is irta vala — 
hogy Nagy-Szombalnál Isten kegyelmességéből mikor felséged meg
egyezik nz gilésiai és cseh hadakkal, onnat expediálja felséged Ba
lassi uramat és az magyarországi kövelet. Ezt én ugyan kihagytam 
vala az felséged írásából, mert látám hogy contemptust csinál; ha
nem azt erősítettem é n , hogy akkor is ütban vágynak, noha mégis 
ambigáit az vezér abban és igen nebezelte. Hogy pedig az Ür Isten 
felséged bölcs Ítéletit arra vezér le t té , hogy ugyan Kassáról ég u-
gyan felséged ö kegyelmeket expediálta, igen nagy scrupulust ós 
difficultást vött ki felséged ezeknek az szívekből vél le ; főképpen 
hogy felséged írta, hogy az erdélyi adót felséged beküldi. Azt bi
zonylátom, hogy valakik felségednek jóakarói , oly nagy örömmel 
vágynak rajta, mintha felséged tulajdon magoknak küldené: nagy 
affeclussal mondják, hogy nem az felséged pénzét kívánták, ha
nem csak az kik felségednek nem jóakaróji, azoknak satisfacíáljanak. 
Az felséged nagy hűsége és hatalmas császárhoz való engedelmes
gége felöli szavukból az mint látom s találom valamennyi az az gum-
ma, de sok gradussal feljülhaladja az felségedhez való jóakarat az 
mostani dolgunknak promotiojában; az kihezképest az ajándékot is 
megindítja vala, de ex; communi consilio úgy tetszék illendőnek, hogy 
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mivel immár Korlát István uram nem késik , t isztességesb, hogy 5 
kegyelme itt benn ne késsen, vigye ő maga el kapucsi basával 
e g y ü t t - • • • " 

Az lengyel királyhoz és Sulkotzkihoz s Gáspár vajdához való 
csaiiz felöli noha csak valami obiler láttatik irnom ezelÖttvaló leve
lemben, de felségednek bizonyosan Írhatom, hogy die 8 mensis o-
clobris minden okvetetlen Dervis csauz ment Lengyelországba jó ra-
tiokkal irolt levelekkel, Gáspár vajdi'ihoz pedig eröss mandátummal. 
Meg is higyje felséged, hogy vagyon vigyázás Gáspár vajdára, ki
ből micsoda akadályom következett, ím most is küldtem felségednek 
Gáspár vajdának egy levelét. Most iijabban igen serio eleiben adtam 
az vezér tihájának és ö általa az vezérnek, végre magam szemtöl-
szenibe az vezérnek jóra t iokkal , hogy Lengyelországból hányszor 
lőtt immár csak az néhány üdöben is az három országnak veszedel
me : Sorbán Lengyelországból Molduván, Havasalföldin által jött 
Erdélyre lengyel haddal, azután Potoczki, azután Koreczki. Len
gyel király csak azt mondta, hogy nem ő akaratja. Azért ha nagy
ságod még is ujabban nem vigyáz, ismét megeshetik azféle dolog, 
hanem mégis újabban siessen csauzt küldeni. Ez beszéd közben mon
da az vezér : hogy nem kell félni, mert ihon most ma hoztak Gás
párvajdától egy levelet , az lengyel szerdárnak Sulkotzkiuak egy 
levelé t , kiben azt Írja Gáspár vajdának, hogy —úgymond — Fer-
dinandus ellen az csehek feltámadtak volt és csak veszekednek és 
szégyenekre is meg kell békélniek; az erdélyi fejedelem is feltá
madt valami tolvajokkal, (felséged megbocsássa, az ö szavát irom) 
és Ferdinandus ellen indult, de ök is csak zűrzavart csinálnak s hí
jába járnak. Homonnai több urakkal együtt ide bejött volt —• úgy* 
mond — Lengyelországba elöttók és eléggé esedezett az ki
rálynak, hogy hadat adjon melléje és hadat ís hagyjon fogadni; de 
sem az király, sem az ország meg nem engedte , mert tudván azt, 
hogy azok is az hatalmas csi^szárnak frigyes országi, mi az hatal
mas császárral az frigyet megakarjuk tartani. Ezeket az basa be-
széllé. Iterálom mégis az felső szómat, hogy nem várnak azok sem 
az királytól, sem az szerdártól , csak pénze l egyen , talál hadat 
Lengyelországban. Azért valamint s valahogy vagyon, de nagysá
god ne szánja lijabban való Írását mind az királynak és szerdárnak. 
Monda isméi: még az levelet is megiratlam, szinte holnap vagy a-
zután elküldök bizonyoson —- írd meg az uradnak. 
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Mostani Poslscriptábn irt volt felséged kegyelmesen két raliot 
— egyik: hogy az mely szablyával eddig az ideig az német nem** 
zetség az hatalmas muzulmán császár ellen hadazott, azon szablyát 
Isten után most felséged örökösön viszszafordilolta az németre az 
muzulmán nemzet mellett: másikat: hogy az mely sugár szárnyá
val az mely madár mást csapkodott, azt is Isten után úgy kiszag
gatta, hogy könnyebb tolla nélkül megfogni. Ezeket az ratiokat ke
gyelmes uram már eddig valakikkel tractáltam , de bövségesen ele
ikben adtam még az felséged levelének érkezése elött , azután pe-
nig mind az többinek is. Ezekntán Nakkás Házon basához menék 
az felséged levelével; mihelyt megadtam neki , csak gzómat sem 
vára, nagy embertelenül kezde szollani, vallatni felséged Ígéretei 
felöli és szörnyen kezdé állatni az Ferdinandus dolgát. Én is ugyan 
valóba megboszszankodám raj ta , s nem valami emberséggel, ha
nem olyan embertelenül mint Ö, kiáltással, haraggal megmondottam 
neki — Ball csauz volt itt tolmácsom, kit jámbor aszszony-üául meg 
is monda — mondván mondok: Nagyságod most is csak maga hasz
nát nézi s keresi , nem az hatalmas császárnak s muzulmán nemzet
nekjavát s igazságát. Ha az én uram mit igért nagyságodnak, Is
tennek legyen hála, még az én uram é l , csak most is nagyobb fe
jedelem hogynem azelőtt vala: ha eddig mindennek eleget nem ad
hatott, elég üdö még adni. De nem az volna nagyságod elött most 
az dolog, hanem az , hogy valaki az hatalmas császárnak s muzul
mán nemzetnek igaz szolgája, s jót s igazat kéván s maga is igaz 
muzulmán, az én uram felöli nem adomány-s Ígéretre néz , hanem 
igaz szolgalatjára, az melyet eddig megmutatott és most is mutat az 
hatalmas császfirnak és muzulmán nemzetnek, az melyet nem hogy 
nagyságod, de még más is teljes életében nem hallottatok: hogy 
az hatalmas császárnak egy szablyája-vonás nélkül s egy pénz költ
sége nélkül, ilyen,hatalmas országot mint Magyarország és többek 
így lábaihoz hajlattá volna egy keresztyén fejedelem mint az én u-
ram. Ezféle sok fántom-fántot valóban eleibe rakék; látám, hogy 
leh némettel az eb"háza; végre maga ís megszégyenlé magát s mon
da; hogy nem az urad gonoszszára mondom e z t , hanem javára , 
mert én is igen akarom azt azért az miben elindult; hanem ugyan a-
zért mondom, hogy jutna eszében az kinek mit igért s adná meg is. 
Mondék: annak is ideje lészen, de most nincsen. Mihelyt (hé) jU' 
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tott volt Mehmet aga Demjén Ferenczczel , meglátván Startzer, 
mindjárt reá ment vala s'isállására tudakozni. Az nem értvén az Ht-
való dolgot — hogy még most is az basa akaratja szerént dissimii-
lalioval kellett volna élni — minden dolgot s az magyarországi kö
vetnek jövésé t i s megmondotta neki. Más nap mindjárt Molardus u-
ram audientiát kérvén az basától , búcsúzott hogy hallja, hogy fel
ségedtől s Magyarországtól más követ jö — ö eddig Magyarország 
követe volt , azért ö immár csak rakodik s elmegyen. Az basa dis-
simulált mégis , hogy ö azt nem ér te t t e , hogy magyarországi kö
vet jöne ; hanem az erdélyi adőt hallja, hogy fökövet hozza. Dele
gyen vesz teg , nám tisztességben tartják mind most , mind ezután. 
Hiszem ha ugyan Magyarország követe jö i s , lássuk mit hoz s mi
vel jö. Hogy derék audienliánk lön az basával, ezeket több szóval 
maga referálá az vezér. Én is mondám arra az vezérnek: hogy nngy-
Ságod ezt igen eszébe tar tsa , hogy ö maga is Magyarország köve
tének mondja magát; azért , ha akarna i s , ne bocsássa nagyságod. 
Immár Magyarországból magyar követ jÖ, nem német , lássa nagy
ságod, melyik hoz igazán magyar követséget. Kzekután az fland
riai követtel való consultationkat elkezdem és valóba bö szóval a-
dám eleibe. Mondok: nagyságos uram, lá tómén, hogy nagyságod 
is nem szinte teljességgel vehette ezt eszébe az mint kellene , fő
képpen az hatalmas császár vezér i , kiknek látom, hogy most is 
mind az fejekben vagyon , hogy Ferdinandus keresztyén császár
ságra választatott; és mintha azt gondolnák az emberek, hogy az 
császársággal ugyan tulajdona volna Ferdínandusnak az egész ke
resztyén országok. De mégis nagyságtok ezt jól így vegye eszébe: 
hogy az keresztyén császárság nem olyan mint az muzulmán csá
szárság ; hogy az egész muzulmán birodalomnak egy fejedelme va
gyon és az gyermekről gyermekre marad. Mihelyt az muzulmán 
császárok az fejedelemségbe belé ülnek, az egész muzulmán biro
dalom mindjárt egyszersmind fejet hajt. De az keresztyén császár
ság nem olyan, hanem még azt sok gyűléssel szokták választani. 
ha ugyan elválasztják is penig , az keresztyén birodalomhoz képest 
nem sokkal különb, (fordulék s az kezemmel irék az falra) mintlia 
ide az nagyságod házába egy képet imának , és az ki i r ta , csak az 
t isztelné, de nagyságod semmit nem várna tölle. Ilyen az keresz
tyéncsászárság: hatalmas királyok, országok vágynak az lúknek 

247 

csak egy cseppet sem parancsolnak, mint: Muszkaország s Lengyel
ország, Magyorország, Franczia- , Hispániaország, többek mind 
ezfélék. Szinte abban vagyon az magyarok igazsága s cseheké i s , 
hogy Ök nem atyjától össitöl maradtak az német nemzetnek, hanem 
az mikor jóaliaratjokból királyokká akarták valamelyiket választani, 
szabadok voltak vél le , s ha leakarták is tenni, l e t e h e t t é k — m i n t 
ihon nagyságtok előtt vagyon csak tegnapi példa, hogy az hatal
mas császár Rudolphus császárral végezé el az frigyet, békességet 
az Zsitvatorokban, (s) mikor ez meg lön, ottan hamar felkele az ma
gyar nemzetség és megunván Rudolphus császárt , ezt az Mátyás 
k i r á l y t — k i noha atyafia vala Rudolphusnak, de ugyancsak egy 
begler-békje vala — azt választák magyarországi királynak Rudol
phus császár ellen; és minthogy Prágában vala az magyar korona, 
az magyar nemzetség Mátyás királylyal együtt haddal mene Rudol
phus ellen Prágába, és az koronát is kivevék tölle s meghozák Ma
gyarországba és Mátyás király lön királyok az magyaroknak. Ru
dolphus császár ugyan benne marada az császárságban az még éle, 
és az hatalmas császárral való békességet is megtartá. Szinte ezen
képpen most is nem gondol sokat azzal az magyar nemzet, ha Fer
dinandus császár lehelne i s , csak legyen holott, legyen országa— 
ámbátor császárrá legyen s tartson frigyet s békességet az hatal
mas császárral. Ezt az én lejemre s lelkemre veszem, hogy az én 
uram soha sem Ferdinandust nem bántja, sem Németországot nem 
kéváiíja, (sőt igen akarja, hogy az is csak tartson frigyet, békes
séget az hatalmas császárral), csak ö is hagyjon békét Magyarország
nak s annak fejedelmének, az az , az énnramnak, az kit ök sze
rettek s választottak. Megelégedik Magyarország azzal, hogy ö az 
szabadságát helyére állatta, nem kapdos az más nemzet országán. 
De ha Ferdinandus vagy az német nem nyugszik és békét nem hagy 
az én uramnak, vagy Magyarországnak: ezt bizony bátorsággal 
oiondom nagyságod előtt, hogy az Ferdinandus országába is az ma
gyar nemzetnek is jut , de azt bizony jól látom , hogy az muzulmán 
nemzetnek is jut—-senkire ne vessenek, ha mi találja. Azért nagy
ságod így értse meg miben s meddig álljon az Ferdinandus császár
sága. Ezt kedvesen elhallgatván, monda csak arra: Vallaha ger-
Isekrer — ezt is igen akarom hogy hallom. Ezt én kegyelmes uram 
mindenik vezéniek így eleidbe raktam. Monda e.zeku,tán : m i n t értet-



- ^48 

ted ezt? Úgy halljak, hogy az csehek 21 esztendős legényt töttek 
Uirálylyá, igaz-ó? Az hatalmas császárhoz azok küldenek-é köve
tet? Mondám arra: Nagyságos uram, az mi az csebek líirályválnsz-
tását nézi , ha ideje volna , bizony nagy panaszom volna arról — 
hogy ha az az én uramnak nem talál jutni — n e m másra, hanem 
ide az hatalmas császár portájára az sok késedelmesség miatt: de 
én azért most senkinek nem panaszlok — ám legyen! Hallom én is, 
hogy huták azt az királyságra, még el nem jutóit volt ; ha e l jö is , 
az is az én uramnak oly barátja s atyafia, hogy úgy is jól leszen az 
dolog, mert az is oly egyértelemben leszen az én urammal, hogy 
az is az hatalmas császár portójára követeket küld. Mindazonáltal 
még az majd késÖn vagyon : csak az Isten tudja kié leszen még, de 
Ferdinandusé nem leszen. Eddig kegyelmes uram , minden dolgunk 
kedvesen vagyon, az követet kedvesen várják, immár minden nap 
várom én is ö kegyelmeket. Újságot kegyelmes uram innét semmit 
Írni nem tudok. Startzer ment volt az budai Memhet aga hírével Gör-
C9i apánkhoz; (nem ment volt ö maga Molardus uram) Görcsi uram 
igen rútul szidta Startzert, csaknem kivetette az ajtaján is ; azt mon
dotta Startzernek; roszsz e b , kapuról kapura hordoz engem, gya
láz , hogy én bontottam fel az uraddal az frigyet, kiben mint az eb 
hazudsz: mert sem é n , sem az hatalmas császár innét azfelöU az 
frigyet az uraddal fel nem bontotta. Holott mondhatjátok, hogy az 
hatalmas császárnak csak egy ember hada is ment tireátok és or
szágtokra? Ha az urad kifutott országából és ha maga országa reá 
támadott: mi bűnünk nekünk benne , hogy nem tartja jámborul az u-
rad az országot? S nem bántaná senki! Az mit oly igen erősíttetek, 
hogy Bethlen Gábor csak egy bégje az hatalmas császárnak, s miért 
engedtük meg, hogy az uradra menjen ós országát elvegye: hogy 
nem vertétek k i , ha az urad olyan nagy császár? Ha az urad csak 
egy olyan beknek is nem tehetett semmit, hát ha egy fővezére reá 
menne? Talám mü velünk akarnátok országtokat oltalmazni? Nem 
tartozunk azzal. Többé engem kapuról kapura ne hordozz, mert én 
úgy megveretlek, hogy másnak is példa lészsz. Gáspár vajdának egy 
levelét küldtem Felségednek in specie , melyet reám nézvén kegyel
mes uram csak calumniának látok, mert abban semmi nincs az mit ir 
felőliem ; az melyet mindjárt meg is mutatók az vezérnek, főképpen 
az utolsó particuláját, az mely felségedre néző dolog. Valóban meg 
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is explicálám, hogy az mint azelőtt ö nagyságának mondottam, az 
maga leveléből kitetszik, hogy most is Ferdinandust siratja és fel
séged előtt való dolog felöli embertelenül ir. Mondám az basának is: 
nem hogy Szkender basa uram tihájának, de senkinek én többnek 
nagyságodnál, az nagyságod tihájánál s Görcsi Mehmet basánál az 
Gáspár vajda állapotja felöU nem szolllam; ha az nagyságod házából 
megyén ezféle szó ki, nagydolog . Monda erre az basa , meglátja, 
hogy megírom neki , hogy téged más tisztességben tartson. Én is a-
zórt választ írtam neki, hogy megéri az jó uram véUe. Azt is azért 
az mint az Szkender basa tihájával conferáltunk felölle, nem egyéb
nek ítélhetjük, hanem nómet practícának — Startzer uramtól költ 
dolognak — hogy így is mindenképpen contemnáltathasson ben
nünket. ÍLI 

Következik az P o s t s c r i p l a , melyet kíildtem pecsét alat t , 
includáltam az urunk levelébe. 

Kegyelmes Uram! Az hataimas Istenért alázatosan könyörgök, 
felséged kegyelmesen megbocsássa, hogy egyikből ki nem fesel
hetek, addig másba kell keverednem. Hogy felségednek ez dologról 
Írnom kell, kételen vagyok vé l le , mert parancsolják. Hogy az fel
séged levelének translalioját bévivé az vezérnek Szölíikár aga, ott 
vártuk, hogy ha derék audientiánk leszen. 2-a die novembr. nem 
hivata hé az vezér , hanem ugyan sokáig tractála csak ketten Szől-
fikár agával; mikor kijött volna, mindjárt félre hiva magamat, hogy 
az vezér tractáját és izenetit megmondja, melyet elkezdvén, más 
emberek impeditioja miatt el nem végezhető, hanem hagya arra, 
hogy az vezér tihájával beszéljünk felölle, minthogy az vezér reá 
bizta, hogy az dolog igen titkon legyen. 3-a die novembr, menék 
az vezér tihájához ós énnekem ezt proponálá az vezér ö nagysága 
szovával: Hogy most — úgymond — az budai basa az vezérnek 
nagy titkon irta m e g , szóval is Mehmet agától azt ízente , hogy az 
miképppn az német megígérte volt Váczot az hatalmas császárnak, 
az levelel alá is küldte az budai basának és most nálla vagyon, hogy 
lassan hozza és vegye kezéhez, Ő is módot keres abban, hogy ke
zéhez adja. Ezközben hirtelenséggel úgy talált lenni az felséged 
indulatja. És noha azalatt is könnyen kezéhez vehette volna, de 
azt gondolta meg , hogy immár felséged Magyarországban lévén , 
ha most megcselekszi, akármint mentse felséged magát Magyar-
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ország: elöt t , hogy nem felséged akaratja, de el nem hiszik és fel
séged személye ellen nagy contemptust fog szerezni véUe. És ebben 
az felséged személyének méltóságát nézte s azért halasztotta el 
eddig, az még innét az vezértől resolutioja leszen. Ezek is, látom, 
hogy az felséged személyének méltóságát valóban féltik, és ö nagy
sága az vezér az tihája által töUem kiváná, hogy erre resolváljam 
magamat. Én mint ilyen inopinatus casustól csak megijedvén, mon
dára; hogy Isten oltalmazzon engemet attól, hogy én ahoz se feke
tét, se fejért szoUjak mást , hanem az hatalmas istenért kérem ö 
nagyságái , hogy az mint Karakás Mehmet basa is igen jól gondol
kodott felöUe, hogy már az miben az én uram dolga vagyon Ma
gyarországgal, annak nincs most ideje: ö nagysága is hagyjon 
békét neki ; hiszem az Ür Isten mindennek időt s módot ad. Mert 
jól s bölcsen gondolta azt az budai basa, hogy noha az német oly
kor adta Váczot, (ki nem sajátja volt) az mikor kezében volt ; de, 
ha akkor kézbe nem vehet ték , ha most találna akár mimódon kéz
be esni, soha az én uram annyit nem szollhatna Magyarország elölt, 
hogy elhinnék hogy nem az én uram adta kézbe. És így oly gyűlöl
séget szerezne ö nagysága az én uram fejére , hogy én bizony 
soha nem hiszem , hogy töUök az élete is megmaradhatna. És ilyen 
nagy elkezdett dolga az hatalmas császárnak az én uram által hova 
lenne? Mert az magyar nemzet ugyan gondot visel azért magára! 
Hiszem jól látja ö nagysága, hogy az én uram nem egy várat kettőt 
ád az hatalmas császárnak, hanem nagy eröss derék országokat. 
Hiszem az Ür Isten ennek jó végét adván , az is elöttök leszen; 
csak az hatalmas Istenért kérem ö nagyságát , hogy most csak hall
gasson, ingyen se emlegesse. Ezek után monda az tihája; Mind 
meglehet az is most egy ideig, de így , hogy az uradnak ezt ez-
képpen ird meg , hogy ezzel semmit ne késsék , hanem nagy titkon 
ifja meg az vezérnek erről való értelmét s akaratját. Mert teniagad 
látod, ezek is ez mostani német követek mint futják az portát: nem 
két várat hármat ígérnek, hanem magatokat egész Magyarorszá
got az hatalmas császárnak, csak legyen kedvek szerént nekik az 
dolog, és az magyar ne vehessen Ö rajtok erőt ; de az uradnak sze
mélye itt most becsületes , és arra néz az porta s efélék felöli se 
az többi felöli most csak egyet sem szoUnak. De Ö magok látják az 
magyarok , hogy olyan két vára közt mint Buda és Esztergom az 
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ablaka alatt vagyon Vácz , kit immár oz német is megadott és az \ 
budai basánál az levele: magatok is jó! tudjátok penig, ennek elölte 
is mind Nigron(?) főképpen Csernin micsoda jóakarattal voltak az ma
gyar nemzethez, hogy egy órában elvesztették volna. Te magad 
láfod , most is mint futják ezek az portát; Itt magatok sem hiszitek 
meg, micsoda Ígéreteket tesznek ezek is most is. Ezzel az egy \ 
Vácz dolgával ne késsék , írjon bátor igen titkon az urad az vezér- j 
nek, micsoda reménység lehet felőlié. 

Ezekután más dolgot is proponála, ki felöli nem ismerem csak 
molestálnom felségedet hogy szükség legyen. Isten behozván Ba
lassi uramat ö kegyelmét , azt ügy ismerem, hogy magunk is elí-
gazithatjuk. 

Kegyelmes uram, az mint itt az dolgot eszembe kezdem venni, 
az dologban valamennyire való változást láfok: az ember tardus, 
timidus, avarus, tenax, az más félt is animálja — kit ő azért csak 
dissimnlationak mond — de azt kezdem látni minden actáiból, hogy 
szerencsétől vár , az más félnek is dolgát fenn akarja tartani. Azért 
erre is azt mondja, hogy Isten felségednek succedáltatván az sze
rencsét, mégis interponálja magát Ferdínandus között, felséged s 
Magyarország" között. Ez valamint s valahogy vagyon, de felsé
gedhez vagyon az jobb akarat. Isten elhozván ö kegyelmét az követ 
uramat, ha az én szóm fog, vagy lófáradság vagy nem, de itt nem 
késnek, hanem megindulva az bottal, zászlóval az Áltálon Budafelé 
mennek, az v é g r e , hogy mentÖl hamarébb lehetne , de felséged 
öznova confederatiora készített követ urakat az promissummalegyütt 
expediálná , hogy tavaszig még itt benn lennének; az promissumat 
valóban megvárják, és én félek kegyelmes uram, az mint látom az 
állapotot, hogy valameddig az confederatío nem renováltatik, de 
ha segítség kívántatik sem kezd lenni. 

P. scripta secnnda. Felséged kegyelmesen megláthatja levelem 
dátumából, mikor expediáltam volt Demjén Ferencz uramat; de mi 
ezt az Mehmet agát soha ki nem vehetjük vala az ittvaló feleségi 
mellől. Interim 13 die novembr. érkezek az Kemény Boldisár és Miké 
György uram levelek, az Szkender basa és Gáspár vajda practicá-
jok felöli, kit tudom felséged ö kegyelmektől bővebben megért. 
Ezt is azért, kegyelmes uram, ma 14 die novembr. mindjárt élőmbe 
vevém^—nagyobb czégért addig nem akartam tenni , magam is Iát-
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ván^ hogy csak adományra valópraclica—Görcsi apánkhoz menék 
és az dolg-ot bőségesen eleibe.ódám, mit akar Szkender basa és 
Gáspír vajda; magam állapoljáról is szoUék, hogy mind az hatalmas 
császár portájához és felségedhez valö jámborságomérL s igazságo
mért mini fenyeget engem halállal Gáspár vajda. Az mi az felséged 
és Erdély ellen vaJó dolgot néz i : azt igen neveté s monda, hogy 
eddig megismerhettétek Szkender basát , ez csak magátdl való s 
adomúisyra néző , magatok magatoktól is meg tudjátok gondolni: de 
hogy Szkender hasa és Gáspár vajda azt meggondolná s megpró
bálná, az én lelkemre s fejemre mondom, hogy csak egy szó em
lékezet sincs az portán felölle. De oz szegény szászok is mint az 
zsidók, mindjúrt megijednek. Az mi az magad személyednek fenye
getését nézi: nám nem vagy v i téz , hogy ily hamar megijedtél az 
hatalmas császár portáján. Mondám arra: Én nem mint az féléstÖl, 
de ezt látom nagyobb dolognak, hogy nz hatalmas császár és mn-
znlmán nemzet tisztességére az mit én az én uram titkaiba nagyság
toknak mondok, tul más országból hozzák reám, kinek nem kelle
ne lenni. De micsoda fővel, orczával mer engem fenyegetni Gáspár 
vajda az hatalmas császár portáján? Monda e r r e : ne félj semmit, 
tartsd eszedbe; te magad meglátod igen hamar, hogy leszen oly 
ember , hogy bizony meggyúl az gatya seggén Gáspár beknek — 
csak addig késő , még az urad követei eliőnek. Csak immár jÖnének 
e l , ne késnének; mert bizony addig semmi dolgában az urad jól 
elö nem mehet , valameddig az követek el nem érkeznek. Azért 
csak egyet se szollj az felöli az vezérnek, mert csak Szkender ba
sára való haragot gyújtasz v e l e , semmi bizony nem leszen. Én 
kegyelmes uram, azt az dolgot csak ebben hagytam. Elég sok szám
talan hírt költenek s fenyegetnek az jó német uraim. Én cSak az 
egy igazságban biztam az egy Istenre magamat, ha mikor s hol 
kívántatik, e d d i g — l e g y e n hála Istennek — nem succumbáUam, 
most sem félek attól. De bizony, kegyelmes uram, rettenetes nagy 
scrupulust szerzett főképpen az Balassi uram késése. lm mégis irtam 
ezen brassai postától ö kegyelme eleibe: Kérem az Is tenér t , hogy 
ne késsék , siessen éjjel-nappal b é , mert felette félek az emberek 
elméinek változásától. 
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Kemény Boldisár és Mikó György uramnak irott levélnek pá
riája. Sequitnr salutatio &. 

Az kegyelmeteknek félelemm.el irott levelét énnekem az hrassai 
posta megadá 13-a die novembris e s t v e , melyet bizony nagy ked
vetlen és szomorúsággal olvastam el. Az mi az magam életemet 
nézi : noha bizony nekem az is drága, melyet látok hogy az igaz 
tökélletes uramhoz s hazámhoz való szolgálatomért fenyegetnek az 
latrok; de nagyobbnak tartora az t , hogy uramat s hazámat azféle 
méltatlan emberek azféle romlással fenyegetik. Nem késvén azért, 
másnap az dologban megindultam, és minihogy magam is tudván 
az embereknek természeteket és practicájokat, mi módon hasznot 
kereshessenek magoknak, kit hizonynyol tudom, hogy kegyelme
tek sem vélt egyébnek, hanem csak kereskedő practicának: én nem 
sokat ijedtem meg et től , kiváltképpen én jól tudom, mint álljon 
az mi kegyelmes urunk mostani actái az portán. Éhez képest legelő
ször Görcsi Mehmet basa uramat, mint az mi kegyelmes urunknak 
igaz jóakaró apját ez dolog felöli megtaláltam, minden dolgot bősé
gesen eleiben adtam, mind az Szkender basa uram követségét ós 
mind az Gáspár vajdával együtt való kívánságokat az kegyelmetek 
Írása szerént; az kire Görcsi Mehmet basa uram csak nevetséggel 
tön választ s azt monda, hogy: ezt az dolgot bizony magatok is jól 
értitek, hogy Szkender basától csak adományra néző practica és 
Gáspár vajdáé is, ő igazgatja e r re , azért ,hogy (megbocsássanak ö 
kegyelmek az szász uraim) — így szollá — az szászok is mint 
az zsidók mindjárt megijednek és mindjárt fizetnek. Azért ez az do
log semmi. Én is tudnám ha volna valami, de az én lelkemre fejemre! 
itt az portán semmi olyan dolog nincsen csak emlékezetben is. Más
képpen is ha eddig az hatalmas császár hadai fenn lőttek volna is, 
le kellene szállani; azfélét soha senki egyik is nem mér próbálni— 
azfelöU veszteg ülhetnek bízvást, senkivel semmit ne gondoljanak, 
mert nincs annyi fejek, hogy azt meg merjék próbálni. Az mi az 
magam személyemnek fenyegetését néz i , azt is eleibe adám , hogy 
ha én azt érdemlem(-é) az hatalmas császárnak s muzulmán nemzet
nek s az én uramnak javára tisztességére való szolgálatomért, hogy 
olyan bogdán bék engemet olyan titkon, vagy nyilván való halállal 
fenyegessen az liatalmas császár portáján? Monda arra i s : nám 
nem vagy v i téz , hogy csak attól is megijedtél. Mondám arra, hogy 
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nem is igen félek mint olyan embertől; de ae az nagy dolog, hogy 
itt a/, lialalmas császtlr portáján az mit én az hatalmas császárnak s 
muzulmán nemzetnek s az én kegyelmes uramnak javára tisztessé
gére csak nagyságtoknak megmondottam, lul másfelöU s más or
szágról hozzák az szememre, és még engemet fenyegetnek halállal 
ére t te , az ki nem illenék az hatalmas császár portájához. Monda 
erre i s , hogy ne félj , várd meg csak egy kevéssé , hizony meg
látod, hogy leszen oly ember, hogy igen hamar meggyúl az gatya 
az seggin Gáspár beknek; csak adná az Ür Isten, hogy az urad kö
vetei érkeznének, nám én nem tudom hová lőnek. Mert addig sem
mi dologban itt az porián elö nem mehetünk, valamig az követek 
el nem érkeznek. Azért az én tanácsom ez : hogy ez dolog felöli 
csak egyet se szollj az fővezérnek, mert csak haragot boszuságot 
szerzesz Szkender basa ellen i s ; hiszem üljenek vesz teg , mert 
senki nem bántja Őket. Az dologban én uram ennél tovább nem 
procedálhattam, nem is illett procedálnom, mert ezt kegyelmetek 
is jól látja s ér t i , hogy Szkender uramnak csak kereskedő dolga. 
Hiszem én is itt voltam, soha nem lehetett volna oly titkon, hogy 
azt én eszembe nem vöttem volna, ha valamely azféle commlssio 
ment volna Szkender basához; de az mely liadacskával az Ozi vá
ra *) csináltatni ment vala i s , az is eloszlott régen — maga Szilisz
trián vagyon. És másképpen is immár most ha valami oly oka volna 
i s : hogy tudná felvenni az török hadat ez télen? annak módját csak 
magunktól is meggondoljuk; Giispár vajda penig felejtené az más 
ember országát , csak maradhatna az ö magáéban. Innét az felöli én 
abban annyit tudok csak; lul míisfelöll — az mint az előtt is irtára 
vala kegyelmednek—igen vigyázzon kegyelmetek, noha ö nagy
sága az vezér maga tulajdon beszéUé énnekem, hogy az lengyel 
cancellarius levelét hozták neki, kiben expressissirae megírta, hogy 
Homonnai több urakkal sollicitálta lengyel királyt , hogy hadat ad
janak melléjek az niü kegyelmes urunk el len, de semmiképpen nem 
adtak; megmondották, hogy tudják, hogy az hatalmas császárral 
frigyes ország Magyarország, és ök általánfogva az hatalmas csá-

*^ Olvashatni így is: Oti-vára, nem levî n a z és t között nyilván megis
merhető külíjnbség. Mit jelent azonban e szó akár így akár amúgy ol
vasva: meghattirozni nem tudom — ha csak Orsovát nem értjük. 

szár ellen hadat nem adnak, sem fogadni nem hagynak, hanem men
jenek haza Magyarországba és keressék kedvét uroknak. Ezeket 
nekem maga az fővezér monda. Míndazállal, hogy non est sapienlis 
dicere non putaram, az kegyelmetek vigyázása felettébb kivánfalik. 
Ha penig miben szükség leszen, az még ő kegyelmek az fökövetck 
beérkeznek, csak kegyelmetek ne szánja postáját és értésemre 
adja az dolgot: én itt arra való vagyok, hogy az én kegyelmes 
uramnak, hazámnak s nemzetemnek igazán szolgáljak, tehetségem 
szerént nem is akarok abban megfogyatkoznom — noha bizony elég 
keserveg , hogy az igaz hűségért , lökéllotes szolgálatunkért idege
nektől urunknak s hazánknak nyilvánvaló gonoszakaróittíl halállal 
fenyegeltetünk. De nagy az én hütöm az én Istenembe, hogy ha-
fliarébb nz Ö fejire terül neki — látom annyi módját — de vagy fe
nyeget, vagy nem, de hivatalomban bizony megbigyje, hogy soha 
hátra nem állok, valameddig az fejem fennáll. Nem csak tölle, ha-
neoi az német uraimtól is eleget szenvedek én olyant. De Istennek 
szent kegyelméből én rajtam ők ugyan nem triumfáltak eddig, most 
sem látom módját. Jóllehet bizony mind könnyebben tűrném azt is, 
ha ennyi sok keserves fáradságomnak nyughatatlanságomnafc valami 
kevés hasznát láttam volna , hogy ha az életem elfogyna is , mon
danák az gyermekim:. hogy az apjok borit iszszák; de ha csak ilyen 
ingyen vesz tenekei az ö felsége sok ellenségi, tudom hogy csak 
az leszen az n e v e , hogy bolondságával találta. Ennek az egyik ré
szét Kemény Boldisár uram ugyan kegyelmednek irom, noha ke^ 
gyelmed já tsz ik , hogy kegyelmed levelemet nem ve t t e , de én ke
gyelmednek igen is Írtam. De ha kegyelmed nem irt i s , csak ke
gyelmed ne feletkezett volua roUam e l , az kegyelmed jó maga 
ajánlása szevént—mind jó volna az dolog, de igen elfekotkezett ke
gyelmed rollam. De hiszem az Ür Isten Ö szent felsége ennek is jó 
végét adja. Az én kegyelmes uramnak, fejedelmemnek, hazámnak, 
nemzetemnek tartozom igazsággal szolgáim, bizony tehetségem 
szerént úgy is szolgálok, megfizeti az Isten. Ámen. 

Végezetre mindezeken kül is nagyobb búsulásom azon vagyon: 
mi lehet annak az oka , hogy Balassi uramék ily igen elkésének. 
Uram sokat nem írok, sem senkit nem ijesztek, de ha a dato prae-
sentium két hétre ö kegyelmek itt benn nem találnak lenni, én bizony 
félek, hogy az mint az kalendárium is mondja: hogy Karácson tájba 
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minden jö végezéseit viszszafordittatnak—csak ne telnék mi rajtunk 
meg. Csak írásomba is az hasam fáj , hogy látom , hogy más ember 
országot, nem csakvjU-at igé r , mi penig csak azt is difficultáljuk, 
avagy addig procrastináTjuk, hogy egykor csak beló ül más ember. 
írnék valamit, de nem merek — de csak pappirossal az portát bi
zony bé nem töltik. Az mi az Jenő dolgát néz i : arról én seramit 
Írni nem tudok, mert arról ö felsége eléggé informatus; hiszem, 
hogy arról is ö felsége gondot visel. Azt itt most tractálni sem sza
bad, sem illik; de úgy látom, hogy ha valami módjok lehetne benne, 
bizony hátra nem hagyják ez mostani füst alatt; (Nemes Bálás uram 
szavaként) bizony félek, hogy kell pászlorság neki. 

Itt én kegyelmetek szavával semmit sem szoUtam, hanem csak 
ú g y , hogy barátim irták meg onnat az dolgot, azér t , hogy az kö
vetek jövését ingyen se tudakozzák; és azért is felette siettettem 
elmenni az postát , hogy ingyen se tudják, hogy Itt posta volt. Az 
én dolgom felöli nekem Gáspár vajda bőségesen irt vo l t , kire egy
szer elegendő választ irtam neki 2-a die novembr. Ehezképest még 
is több választ írok, nem azér t , hogy boszszantanám és az mi ke
gyelmes urunk ellen ingerelném, hanem inkább levelemben minden
képpen csendesítem — az mi nem úgy vagyon i s , azt mondom egy 
ideig. Látom, hogy sem szentség, sem barátság, sem atyafiság nem 
fog ezféle dologban, hanem csak az uagy átkozott dissimulatio, kit 
nem kíméllek töUc én is. Reméllem, hogy elfelejt engem, csak 
viselhessen magára gondot. Valete. 

Ezzel az levéllel bocsátottam el Jakabot az brassai postát die 
1 5 novembris. 
iiitui 25 die novembr. változók meg a pénz dolga itt Constantiná-
polyba, és az elÖlt való oszporát mind elveszték, hanem újat adá-
nak ki az sahm helyébe — liz oszporást adának, az melyet neve-
zének mindjárt ozmaninnak az az ozmán nemzet pénze; minthogy 
az sahm nevű , perslui nevű vol t , és eddig ezek az persiai király
nak nevére — kit ők sahnak hinak — hittak az pénzeket. Immár 
most nem akarták persiai nevén híni pénzeket , hanem magok ne
vén. Ebben az ozmánin nevű pénzbeli 10 oszpora vagyon, az a:̂  
egy egész dram. Hogy ezután ne lophassák, nyírhassák cl az pénzt, 
hanem mindenkor egy mértéke legyen az pénznek: az aranyat 120 
oszporára, az oroszlános tallért 60 oszporára—egyéb minden eladó 
marhának is árát S7<abák, valameddig tart. 

25-7g 

Minthogy az lij pénzbe nem juthatott mindennek, egy először 
egynéhány sísázezer fofintöt kiküldének szélyel az vá ros ra , hogy 
ha kinek nincs apró oszporájsl, aranyon, talléron válthasson apró 
oszporát kivel élhessen. Két törökre bízták volt azféle pénz-váltást. 
Hát mindenik oly ember'volt^ hogy azon nagy hirtelen mindjárt ál-
pénzt csinált ö ifiaga, és megelegyítette az császár jó oszporáiával, 
melyet mindjárt csak az pénzkiadásnak másod napján megkapának 
rajta, és mindeniknek fejét vevék. Ugyan azon pénz vásárlásban 
egy zsidó egy Seriíi aranyot — ki azelőtt 10 oszporával jár vala— 
— feljebb az közönséges aranynál , marha árába csak 125 oszpo-
r á n v ö l t e e l , és azt is megkapván raj ta , hogy az edíctumnak nem 
engedett, 300-t íitének az talpára kalafával. Az még én is új pénzt 
nem kaphatók, eleget vesződtem, hogy csak kenyeret sem vala 
min vennem—csak 10 pénzért is egy tallért kellett zálogban vetnem, 

27 die novembr. jöve meg a kapitán basa az gályákkal az Fe-
ketetengerröl. Mikor elment vala 34 gályával ment vala el; de most 
33 gályát láttam hogy megjőve. Az nap nem láttam, hogy csak 
egy nyert hajót is hoztíik volna — az mint mondják vala, hogy öt 
öreg halász hajót nyert. 

3 die decembr. az kapitán basa az tengerről hozott nyereség
ből vive ki az császárnak ajándékot Daud-Basára, az drinapolyi 
kapun az derék úton által. 

Első se regaz jancsárság, az ki az hadban az Fejértengerre 
voltak , öltözve puskástól szerszámostóL 

Másod rendben az cesariai szejmónek—hét szekér, kik azok is 
az hadban voltak. 

Harmad rendbe hót szekér, azokban egynéhány leopárd, egyéb 
ktilönb-ktilönbféle drága marbák,két pézsma macska, két sirutz madár. 

Negyed rendben mennek az gályái kapitánok felöltözve ketten-
ketten, ezek után gyalog chidások. 

Hatod rendben őmaga az kapitány basa maga szolgáival—utánna. 
Heted rendben 180 tömlő tiszta tallér, az kit egy-egy ember 

az hátán elvihetett — más, arsnynak mondja hogy volt. 
Nyolczad rendben nyolczvan ember , az ki végekkel.Ifamukát, 

atlac20t, bársonyt , vont-aranymíveket vitt. 
Kilenczed rendbe volt nyolcz szép nyert gyermekek—hispanu-

80k, kikemjándékon vittek császárnak. ^ LI :^ , - - .^ Í> , . . . . . c^Ui na 
• 17 
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Tized rendben , lánczon öszszefözve 200 rab — hispanusok. 
Tizenegyed rendben nagy pompával négy fö tengeri kapitány, 

cziti'án felöltözve, tollason. Ezek után az dobosok, trombitások, 
zászlókkal együtt — az hispanusoké. 

Tizenkettödik szerben három szekér , az ki egyik rakva volt 
tisztán mind kaftányokkal, az többi egyéb marhával. 

Ezek csak az császárnak való ajándék az nyereségből. Ehez-
képes t , ki böcsülheti meg azoknak rettenetes nyereségeket? Az 
öreg hajók, kiket nyer tek , öt va la , melyeket nagy triumphussal 
hozánakbé iszonyú szörnyű lövéssel. i - i ; M 

H die decembris juta bé ide az poriára Balassi Ferencz uram, 
Toldalagi urammal. 

14 die voltunk szembe az fővezérrel és Görcsi Mehmet ba
sával. Mindenik szép kaftánt ada mind hármunknak. 

17 die jőve bé Korlát István uram. 
2 4 die változék meg az fővezérség, és lön fővezérré kapitány 

Ali basa — ifiuember. Ezen nap lőttünk szembe a császárral i s , és 
csak heten mentünk bé császárhoz Szőlfikárral együtt. 

Serenissime Princeps et Dne Dne mihi naturaliter Clementissi-
mel Fidelium ac perpeluor. servitiorum meor. in graliam Serenitatls 
Vestrae humillimam debitamq. oblationem! 

Az minémü boldogságos áldásit az mi kegyelmes szent Istenünk 
öz ideig bőségesen ter jesztet te , kiért áldott legyen az ö dicsőséges 
szent neve : azon áldásit ezután is ö szent Felsége terjeszsze és 
Örökbitse felségedre nagy bőségesen, hogy az felséged híre-neve min
den nemzetek között örök boldogul hirdettessék és terjedjen—ámen. 

Én immár kegyelmes uram, elreméllettem vala , hogy annyi 
számtalan labirintusink után az felséged böcsületes követi itt benn 
lévén , nem kelletik nekem Írásommal felséged fejét fájlalnom, ha
nem hagynom kell csak az ő kegyelme írására és követségére; de 
mégis kénszerite az felségednek való Írásomra kiváltképpen az fel
séged Posonból Írott két l eve le , kit felséged nekem intituláltátott 

I vo l t , kivel érkezek bé Bölöni András más nap az az duodecima die 
decembris, az mikor Balassi uram ö kegyelme héérkezék. Mely 
felséged kegyelmességébÖlirott leveleket én diligenter megolvasván, 
az felséged kegyelmes parancsolatja szerént mindjárt megadtam 6 
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kegyelmének Balassi uramnak, és azután bejövén Korlát István 
uram ö kegyelme, azonképpen Ö kegyelmének is. Minthogy penig 

*) felöli tudom, hogy ö kegyelme Balassi uram felsé
gednek bőségesen informálja, én nem ismerem módját, hogy én is 
felségedet mégis azokról írásommal molestáljam; hanem mégis ke
gye lmesuram, ez üdö alatt rajtam forgott dologról és az felséged 
mostani írására nézett dologról ítélem szükségesnek felségednek 
írnom egynéhány dologról minthogy mind **) 

Az mi, kegyelmes uram, az felséged írását néziSzkender basa, 
Gáspár vajda és Lengyelországba való vigyázásom és gondviselésem 
felöli: noha nem igen bö szóval, de felségednek arról én elégedendő 
képpen írtam volt, mely levelemet mind Angyalosi Mihály ésDemjén 
Ferencz ez mostani írása után hamar időn felségednek praesentáltakj 
mely dologban Istennek segítségéből úgy í té lem, hogy azon gond
viselésben fogyatkozás nem volt, kinek elfectussa ez : liogy noha 
immár elmúlt az felségedre való emulussinak idejek, de ha el nem 
múlt volna i s , arról is bátorsággal írhatom felségednek, hogy fel
séged onnat ne tartson; mert se Szkeuder basának, se másnak, se 
harmadnak innét az portáról arra való audientia nincsen ebben az 
esztendőben, sőt eröss parancsolat mindenfelé, hogy pro Nostra 
servilute nem contra legyenek tanto oiagis, hogy idejek azoknak is 
elmúlt. Interim penig bizonyosan megértvén malevolentiájál Gáspár 
vajdának felségedhez, ezért hoztam halálomra vald nagy indígna-
tíoját — azt is én nem akarván gyújtani, újólag másodszor is szép 
hoszszu levelet írtam neki, kiben az mi illett allíciáltam felségedhez 
és compescáltam szegény fejem ellen való boszszuságát i s , mely 
levelemnek páriáját meg is tartottam. Ezekről azért kegyelmes uram 
eddig felséged peritus lehet , főképpen ez mostani felséged írási 
után az vezérnek, az ki mazuUá lön. Mikor hallottam volna, üjolag 
nagy álmélkodással szollá az arról: hogy gondolkodói csak ingyen 
isazféléről? Hát én nem voInék-é ember úgy , hogy az Szkender 
vagy Gáspár vajda valami azfóle dolgot meg merne próbálni ? Egyéb 
több beszédínk is volt, de mi szükség felségedet arról molestálnom. 

*) Itt az eredetiből ntJhány szó hiányzik; hely volt hagyva, de nem 15n 
bétültve. ***) Ilt az eredeti kéziratból néhány szó ismét hiányzik; más 
kéz írásaievén, vatósziaiien a szerző elfeledte kiegészitní. 
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főképpen hogy így az fővezérség megváltozék. Azt nem tagadha
tom, hogy én ezzel ismeretlen voltam — egyik az, hogy az tenge
ren voll, másik: hogy ha itthon lett volna is , azelőtt hatodik vezér 
lévén, semmi tekinteti nem vala; de imé az Ür Isten mely véletlen 
az többi helyébe emelé. Immár azért felséged kegyelmes instructioja 
szerént mindenik ellen való tracta az *) ö kegyelmén az felséged 
fökövetin, ha hennát ö kegyelmit ki nem rekesztenék — kit nem is 
Ítélek hogy cselekedjenek. Én kegyelmes uram semmiben magamot 
meg nem kiméliem, hanem felségednek új dolgot is***) Szkender 
basának csak nem régen való ide hévaló informatioja felöli; de ebbe 
felséged bizonyos legyen , hogy annyi correspondenliám volt Haj-
dar tihajával, AH agával ***), Szölfikór aga penig ****) cancellarius-
sal, hogy az felséged felöli való levelét csak bé sem hagyták addig az 
vezérnek az melyek nem az Istenfélő és tökéletes «̂ e****̂ és hozott 
vala, hanem én magam nem mervén neki irni, állapotját valóban 
megírtam SzŐlfikár agával és tihajával, hogy ellegyen az Erdélybe 
való practica nélkül, mert bizony az porián kedvet nem talál vele, 
sőt magának contemptust csinál; hanem inkább találjon módot benne 
és azt az practicát szépítse meg Erdélyben olyformán, hogy az 
maga levelit vigyék újólag felségednek. Immár mit mivel, azt nem 
tudom. Néha ezfelüll az mazui vezér felöU irtam vala felségednek 
Demjén Ferencztől irott levelemben , valamennyire hogy dure kez
dett vala cselekedni; de azután is maga böcstiUetit elölte akarván 
viselni, az felségedhez való akaratját valóban fenn tarlja vala. Im
már ez mostani új ifjú vezér mint lészen , Isten tudja , azfeloU is jó 
reménysége lehet felségednek, minthogy katona és vitéz ember. 
Látom azt i s , hogy az djvánban is felette igen hallgat Görcsi apánké 
tói. Istennek legyen hála penig, ö kegyelmek az fökövet uraim ilt 
benn létekben találkozók az mutatío is, kit én kegyelmes uram nem 
tagadok, hogy ha ugyan mulationak kellett lenni, azt is nem bántam 
volna, hogy ezzel is kétszer vagy háromszor tractáltam volna úgf.i 
mint amaz másikkal, de ha így esett, így is tálára jól adja az Ür Isten .̂ 
az mint elsőbben mutatta magát. 

* ) Annyit tesz: áll. ***) Innen az ige kimaradollnak látszik, »«*_) Ilt néhány 
szó törlés miatt olvasliatlan levén értelmét kivenni nem lehet. *****) — 
— — ilt az eredetiben egy szó oWashatlan. **»««*) Iit is törlés. 
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Az Vácz dolga budai vezér miatt mibe légyen, arról én felsé
gednek az vezér szovával bőségesen irtam vala Demjén Ferencz 
által. Immár kegyelmes uram ha nekik valami titkon való álnokságok 
volt, azt én meg nem ismerhettem; csak a posteriori gondolom, 
hogy Karakás Mehmet basa nyilván azt az porta nélkül cselekedte, 
de az németek instigatiojából, melyet felséged bátorságoson elhigy-
jen, hogy itt az portán -— mint járt ő Vácz alatt —• igen titkolt, 
noha azért megtudták volt; de ezek is titkolják, kinek ilyen jelen
sége vagyon: hogy így haladoz az Balassi uram szemben létele. Azt 
ugyan nem akarjuk practermittálni, hogy az felséged bő írása sze
rént nem erősb panaszszal, hanem valamint caute adjuk értésére az 
vezérnek, hogy valami zűrzavart hallottunk hogy esett volna oda 
ki az végekbe, kinek nem kellene lenni. Ilyenkor ő kegyelme Ba
lassi uram Toldalagi urammal ketten külde bé az vezérhez, és mikor 
egyéb dolgainkról tractálnánk, ö maga az vezér szollá elő: hogy 
az magyarok alájöttek volt az hatalmas császár országába és valami 
csatája is lött kőztek. Nekem ugyan meghagyta, hogy megírjam 
ájolag felségednek, hogy üljenek le határokban és ne jöjjenek az 
hatalmas császár országára, hiszem elég német ellenség van elöl
tök, oda kellene menniek, nem ide az hol nincsen ellenségek. Ax 
maga szovával alkalmatosság adódván, én megmondám eképpen: 
hogy valamint érti azt az dolgot nagyságod, de így értse, hogy 
bezzeg volt valami csaté-paté, de nem az magyarok mentek az ha
talmas (császár) országára, hanem az hatalmas császár vitézi men
tek volt az magyarok várára s ott esett az dolog. Maga nagyságod 
jól megemlékezzék arra, hogy nagyságod nekem ugyan megmondá 
azt, hogy az németek sok szovára meg kell irni nagyságodnak min
den végvárokbeli basáknak, békéknek: hogy egyik se álljon uram 
mellé, se német mellé, ki ne menjenek, hanem minden ember várá
ban álljon; de az hatalmas császár vitézi mentek volt ki Magyaror
szág határára. Hanem még is nagyságod sietséggel parancsolja meg, 
hogy üljenek veszteg. Monda arra; hogy holnapnál tovább nem 
hagyom, mindjárt megírom nekik. Mi Toldalagi urammal azt az dol
got csak ilyen obscure beszéljük. Immár azután az derék tractában 
ö kegyelmének az fökövet uramnak micsoda módot mutat az vezér
nek változásával — Isten segítségével arra is ö kegyelmekkel gon
dunkleszen. Görcsihez csak magam mentem vala privátim ezek az 
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dolgok felöli, melyei én apertissime mindeneket eleiben adék. O is 
mindjártapertus ember ugyan *) Karakás Mehmet basái: hogy az 
bolond eb bezzeg nagy szégyent vallott és szégyent tött az hatalmas 
császáron — igen búsula rajta. Mondám neki azután: most volna 
az ideje, hogy azféle roszsz embert lenne mazullá az hatalmas császár 
csali azért az dologért iS; mert ez az roszsz dolog Vácz alatt szinte 
olykor esett, az mikor immár az csehországi, murvai, slesiai,austriai, 
lusatiai követek az én urammal voltak és arról Iractáltak: micsoda 
tisztességgel készüljenek az hatalmas császár portájára. Mikor meg
hallották, hogy az budai basa Váczot megszállotta, felettébb bú
sultak rajta: hogy legyen a z , hogy hiszem nem Ferdinnndusnak 
volt frigye maga személyében az hatalmas császárral , hanem Ma
gyarországgal, és ha Magyarország Férd inandussal veszekedik, ugyan 
fenn vagyon Magyarországnak frigye az hatalmas császárral; és 
így kijö nekik, hogy még is Magyarország várára jött az budai basa. 
Erre képest azok az országok követi mit gondoltak, én bizony nem 
tudom, de jól nem esik az dolog. Erre igen búsulván, monda Gör-
csi apánk: hogy bizony lalrul cselekedett ö , bár ne kérjék is de az 
immár mázul — az még a tü leveletek az uradhoz megyén, addig 
megviszik Karakásnak hogy raazul. 

'• Az mint felséged kegyelmesen irt az Mehmet basa magavise-
léséröl és hogysem mely nagy dologgal commendáltam volt felsé
ged előtt: felséged az Istenért kegyelmesen megbocsássa, én most 
is abból hátra nem állhatok főképpen hogy későbbi dolgaiban; Mikó 
Ferencz uram is tudom Ö kegyelme is különben nem mondhatja. A Í 
mi penig annakelötte való lítait nézi , az még az jenöi dolog agitál-
tatot t : én ugyan halálig most is azt mondom, hogy felségednek 
török barátságban igaz tökéletes jóakarója volt ; azután ha félen kö
tötte az csepüt , semmiben azt nem tudom, de felségednek most is 
igazán Írhatom, hogy itt az portán nyilván az felséged dolgait jól 
viseli minden Írásiban. Mindazáltal kegyelmes uram, ha az tÖrÖk 
barátságról , szeretetről kell szoUni — felséged kegyelmesen meg
bocsássa — de felséged azt el nem hihette eddig, ón még gondol
kodom: hogy török jóakarója lehessen keresztyén embernek, hogy 
csak annyi jót is kívánjon keresztyén barátjának mint magának; söt 
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hiszem: az neki nagyobb öröme ez világon, hogy keresztyént ke
resztyénnel öszsze veszthessen, és az ő birodalma az alatt terjedhes
sen. Mehmet basa uram valóba török, és az mint lehel az török bi
rodalmat terjesztené; de az többi (ám) azt látom, hogy az felséged 
mostani szerencséjének, előmenetelének Örül és azon igyekezik. 

Az mely *) Startzernek kegyelmes uram, felséged kegyelme
sen parancsolja, hogy magam adjam neki , és mint resolválja ma
gát roUa, mondjam meg: Én kegyelmes uram 13-a decembris ma
gam megadám levelét neki. Ugyan kedden az vezérnek egyik házá
ban k ó r é m i s , hogy megolvasná, velem beszéljen felöUe; mikor 
mind így temperált volna, nem várhatám az dolgot, egy emberséges 
szolgámat küldém hozzája negyed nap múlva: hogy mutasson helyet, 
hol legyünk szembe egymással és az levél felöli beszélgessünk. Ak
kor csak azt izené — az nap vala penig , az mely nap Korlát uram 
bejött vala — hogy ö eleget gondolkozott ez levél felöli, de Ö azt 
nem hiheti e l , hogy úgy volna az dolog; más az , hogy 6 neki 
conscientiájában jár, és ő Ferdinandusnak köteles nem másnak, ö 
conscientiája ellen nem cselekedhetik. Mindazonáltal nagyon több
ször gondolkozik felöUe és értésemre adja mikor s hol legyünk szem
ben egymással. Ezt megizenvén az szolgámtól, fordította panaszra 
az dolgot, nagy panaszszal mondva az szolgámnak: hogy ím az 
hitetlen pogány ebek az törökök teljességgel elhitették vala véUünk, 
hogy az magyarországi követet Korlát Istvánt csak bé sem bocsát
ják Constantinápolyba, hanem azon az úton viszszabocsátják, nem 
hallják meg követségét- És ím mint csalatkozunk meg benne, hogy 
behozták ma—az mint halljuk—az követet. Ez az nap abban lévén, 
más nap magam az Startzer szállására menék, minthogy külön vagyon 
szállása az fÖkövettől, küldém még egy szolgámat oda hozzája; 
kérem, hogy jöjjön haza, ott várom, hadd beszéljünk egymással. 
Az szolgámtól egyátaljában azt izené, hogy nem jöhet , mert mi
helyt bejött Korlát uram, az mennyen ök voltak, mind szolga rend, 
mnid egyéb rend egybeesküdtek, hogy ök mi véUünk nem békélnek; 
hanem ha üj dolgom megyén vóUe, írjam meg. Kiről ö kegyelmek^ 
kel az követ uraimmal conferálván, ugyan azt végeztük, hogy én 
csak magamtól megírjam neki: hogy az ö continuus oratorsága nem 

*í levelet. 
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Ferdinandushoz vagyon k ö t v e , hanem egynéhány országokhoz; 
másképpen penig azt is jól meglássa mind ö s mind Molardus uram, 
mivégre ágálják itt az portán Ferdlnandus dolgát; mert minden álla-
potiból kitetszik Ferdinandusnak, hogy ö nem akar az török és porta 
segitségével élni sem csehek sem Magyarország ellen, hanem csak 
az hispániai ás több pápás fejedelmek segí tségével , és így ök ere
jével akarják hozni Ferdinandust az török császár portájára. Amaz*) 
nem akarja, mert ha akarta volna, nyilvánossággal az órátöl fogva 
vagy egy postája, vagy egy levele érkezett volna hozzájok; de 
sohul csak egy levelét sem láthatják, nem hogy követét. Kiből ezt 
vehetik eszekbe , hogy ellene vagyon Ferdinandusnak, hogy ök az 
portán sollicitálják az dolgát. És így magoknak Ferdinandustól is 
disgratiál szereznek, de főképpen azon országtól , az kinek ill dol
gait ágálják, kik az ö actiojokban nem consentiálnak. Ezt még ed
dig meg nem írhattam nek i , de immár megírom. GöFcsi Mehmet ba
sának ezen discursussál bőségesen eleibe adom magam privátim. 

Vagyon egy csauzzok az német uraimnak, az ki budai, ma
gyarul tudó, az kivel addig főképpen az míg ez az discordia német 
uraimmal nem lámada, sokszor való kedves conversatioim forgott; 
hogy penig ez támada, az is úgy vagyon, hogy valamennyiben 
megvonta vala magát töllem—csak most explorationis gratia con-
versálkodott véllem. Mikoron penig immár Korlát uram bejött volna, 
negyed nappal azután egybetalálván vé l l e , valóban öszve eresztoli 
az tx'actát; kérdé igen serio : mint vagyon az felséged és Magyar
ország dolga oda fel? Én megbesaLélléra minden állapotját mint va
gyon; forditám ő reá az beszédemet s mondám, hogy : mázul nem 
vagy te **") —• az én uram valamit cselekedik, az hatalmas muzulmán 
császár tisztességére cselekedik — s miért lőtt, hogy tü is még is az 
roszsz német nemzetség mellé vonszatok? Ha igaz muzulmánok 
vagytok, nekünk tartoznátok több igazzal, hogynem mint más. Mit 
mondnak s hogy vágynak az németek és mit csinálnak ? Monda er
r e : igaz mind az, de engem az budai vezér adott ezek mellé és 
ezeknek kellett szolgálnom, de látom én i a , hogy Isten nektek 
adta az jószerencsét , azért ím én is mondok egy keveset. Azt én 
magam láttam, bogy az mikor az Sítvatorokbelt végezés volt, Ru-

*) Ferdinandus. •^*) Innét valami hiányzani látszik. 

265 

dolphus *) — basának hatvan ezer aranyat és az tihajának harmincz 
ezer aranyat küldölt azér t , hogy valamint valahogy véghez vigyék 
az békességet, és az magyarok essenek újabban az német birodal
ma alá; ez mellett leveleket adott volt Rudolphus császár, hogy 
csak ez meglehessen — most ne kérjék az Váradol (s) tizenhárom 
várat kit az török k é r — de ha megcsendesedik (mert most az ma
gyaroktól nem adhatja) az dolog, éppen mind az 13 várat helyben 
adja az törököknek. Ezt az levelet behozván ide az por tára , eleiben 
adták ezeknek az német követeknek, és ezek is nagy eröss affirma-
tío alatt megígérték, hogy csak most nekik az Ö uroknak patroci-
náljon az fényes porta az magyarok el len, azt is megadják; de nem 
csak azt adják, hanem Magyarországnak nagyobb részé t , csak ne 
prevaleáljon az magyar nemzet ö rajtok. Ezt én kegyelmes uram, 
akaráro felségednek csak históriáját megírni, quali ratione az felsé
ged dolga jelenben áll. Csak mégis ítélem azt, az mit felségednek 
immár nom csak egy levelemben írtam, hogy gondolnám, némely 
félen faragó embernek animusokat kik ezt affirmálják, hogy az né
met az mostani motusért igéri Magyarországot vagy részét az török
nek; nem csak oz mostani dologért igéri — azzal senki magát no 
legeltesse — hanem régen az előtt is oda ígér te , kire csak az Gás
pár vajda levele is kit nekem irt volt — melyet in specie felséged
nek küldöttem — nem kicsiny bizonyságot teszen: tanto magismost 
mit nem adna, mit neni igéi-ne, ha mit adhatna? Hogy penig ez is el 
nem venné és az occasiot negligálná, akár mely szépen szolljon 
(noha bizony most is valóban szépen szoll) akár ki megítélheti. Lá
tom kegyelmes uram, hogy most felette kívántatik az considera-
tionak remoralására ismét köveleknek mentől hamarébb valú ex
pediálása. 

írtam vala felségednek az előtt is , bogy mint Gáspár vajdát 
conipescálhassam, igen szép levelet írtam vala neki: melyre vá-
lasz{á)t hozák meg 29 decembris, kiben rám való haragját ugyan 
viszsza nem hagyta hátra ; de kitetszik írásából, hogy az felséged 
idegen barátja Szkender basa dol^a volt az mind; mert mikor én 
megtudtam volna az német uraim practícájokat Althanval és Sorbán
nal, nem vártam abból csak aval i s , az még felségedet certificáljam 

*) %y szó Ca hasa neve) olvashatlan. 
. • Ü ' J L Í ^ I J I 
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meg az sok ajánlásokhoz képest. Szkender basa uramnak az maga 
tihája Hajdor aga, ugyan Szölfikór agának tanácsából írtam rala 
Szkender basának ezen dolog felöli, hogy ilyen praclioa forog, ke
rülje, az hatalmas császár országára vigyázzon: az jó Szkender 
uram az ö maga levelét küldte in specie Gáspár vajdának. Minden 
Írásából kitetszik mindazonáltal ama basának: az Isten semmi szán
dékokban elő nem bocsátja, csak ebbe szégyenülnének el, kit mi
éinek most^—de futuris iterum Deus providebit. Az felséged boldog 
szerencséji között, nekem — hűlöm az — bogy többet nagyobbat 
ár tana, de csak az én szegény életemet sem engedi Isten hogy el
fogyassa. Mostan irott levelében azért Gáspár vajda felséged felöU 
nem olyan elate hanem igen demisse i r , és nagy eröss obtestatiok-
kal Írja, hogy valamikor az fényes porta parancsolja, de azzal 
mutatja, hogy nem német, hogy maga személye szerént minden 
hadastól felséged mellé segítségül menyen. 

Ezt az levelet kit feljül írattam, *) küldtem el Bonyhai András
tól Balassi Ferencz itt benn létében. Ugyan ettől küldtem levelet 
Bethlen István uramnak és cancellarius uramnak s az feleségemnek 
és az vásárhelyi bírónak. 

••-̂  .- .-,. .•,-_... . ,..^.-... A n n o I 6 á O . •« ií/líri »!•*•' 

9 die januaryindula ki innét Bonyhai András. Ez nap lön má-
zuUá Görcsi Mehmet basa és Nakkás Ilazzon basa. 

11 die january voltunk az vezérné l , és ekkor lön derekas 
tractánk vél le; az mikor egyátaljába az tracta között megmondá az 
vezér : hogy — úgymond — igen kedves az ti uratok, és Magyaror
szág hűséges az hatalmas császárnak, de általánfogva az német 
nemzetséget is el nem vethetjük magunktól, mert az is békességet 
héván. Azért immár ezt elhigyjélek, hogy az hatalmas császár sem 
ti ellenetek segítséget nem ád az németnek, sem ti néktek az német 
ellen, hanem tüleket tart jobb s igazabb híveinek, s azt akarjuk raü, 
hogy elvegyétek az németeknek az magok országát is. Balassi uram 
erre ilyen választ tön: Hogy az mu urunk és Magyarország nem 
gondol azzal , ha az hatalmas császárral az német, vagy Ferdínandus 

"'=̂ r 

*3 E levól nem Borsos Tamás által van gyűjteményébe bóirva. Ez oka az 
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frigyet tart és békességet , csak legyen országa Ferdinandusnak 
honnat tnrtson frigyet, békességet az hatalmas császárral ; de Ma
gyarország soha ezután azt meg nem engedi, hogy az német ő rolla 
békéljék császárral, hanem az magyar, magyar fejedelmet, az 
hatalmas császár igaz hívét , Bethlen Gábort azért választotta feje
delemnek, hogy ezután örökké magyar fejedelme legyen Magyar
országnak és az magyar nemzet az muzulmán nemzettel egy örökös 
frigyet csináljon és tartson; mert németet soha többé uralni nem 
akar. Másik a z , hogy oly igen állatja nagyságtok az némettel s 
Ferdinandussal való frigyet: ebben nagyságod bizonyos legyen, 
hogy mi az fejünket életünket kötjük a r ra , hogy Ferdínandus soha 
az hatalmas császárral igaz frigyet békességet nem köt Németor
szág képibe, mert az ő neki lelke kárhozaljába járna, hogy ő tö
rökkel frigyet békességet szerzene; hanem Ö frigyet köt az hispá
niai kirAlylyal, romai pápával, lengyel királylyal és azféle pápás 
fejedelmekkel, kinek ez az bizonysága: hogy ha Ferdínandus az 
hatalmas császárral s muzulmán nemzettel akarna vagy akart volna 
frigyet békességet kötni, ennyi ideig az miolta ellene támadott ennyi 
országa, hiszem vagy egy postájával, vagy egy levelével kellelt 
volna az hatalmas császár kapuját megtalálni; de sem egy levele, 
sem egy postája azoltától fogva ide nem jö t t , ki elég bizonyság, 
hogy nem kell az hatalmas császár kegyelmessége neki. Ezek penig 
az német kövelek csak hazudnak s tökélletlenkednek, miképpen sze
rezhessék ki magokat innét. now li* ji'i 

Ez nap tevék mazullá nagy véletlen Görcsi Mehmet basát és 
Nakkás Hazzon basát, kinek okát az mint érthettük ezt mondják: 
hogy tanácsolják volt császárt azon, hogy lemére ne menjen az 
lengyelekre , hanem mint olyan régi jó barátjokat admoneálják levél 
és főkövetek ál ta l , hogy ha megakarják tartani az frigyet és békes
séget, most lássák, s ha nem, aperte hirdessék meg, hogy hadba 
készüljenek. De ez nem tetszett az tanács sem császárnak sem muf
tinak , hanem csak directe reájok menjenek. És így ezért ezeket is 
mazullá tették. 

13 die january voltunk azhocsáná l , az janicsár Húszain Aga 
raaga vün bé az hocsához, és ott is nagy emberséggel ágálta dol
gunkat. Itt az hocsa is mint szinte másszor igen kedvesen láta, ós az 
mint hozzá fértünk, rövid audientiánk lévén, vélle is tractáltunk 
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mint az fővezérrel. Ugyan megmondá a z h o c s a i s , hogy semmit ne 
gondolkodjatok, mert ti reátok az hatalmas császárnak s nekünk 
nagy gondunk vagyon. Korlát uramnak monda: hogy eddig elmúlt, 
hogy meg nem adhattad az orsziúg levelét az hatalmas császárnak, 
nem késő , az is hamar megleszen, és titeket is hamar elbocsátunk 
igen jő válaszszal — meglátjátok. Ihon mindjárt izének az vezőr 
Azennek, *} hogy ne halogassa , hanem az magyarországi kövelet 
is juttassa szembe az hatalmas császárral, s adja meg az ország leve
lét. De ebbe semmi nem kelé, î  rtn/, ^ i^ v^i-irl 

Ezek után kordé az hocsa: ha vagyon valami űj hírünk? Monda 
Balassi uram , hogy nincsen semmi. Monda az hocsa: hogy ím én 
nektek mondok új hír t , melyet most Budáról az budai basa irt, hogy 
Bethlen Gábor alájött volt Posonba az gyűlésre; ez alatt Ferdinan-
dus Bécsbe akart jöni feleségestől. Az mikor hír lölt Bethlen Gá
bornak benne , eleibe küldött, és Ferdinandus három ezred magával 
szaladott hé Bécsbe feleségestől, s ligy az hátán voltak az magya
rok , hogyha elöttek az Bécs kapuját fel nem rándították volna, 
Bécsbe is belé mentek vohia s niegvölték volna. De ott is sok népét 
vágták le Ferdinandnsnak, és minden szekereit, málháit elnyerték 
az Bethlen Gábor hada. Azután neki té r t , és az vad-kertben volt 
egynéhány száz német, kik az vad-kertet Őrizték: azoktól is meg-
völték az vad-hertet , és azokat megeskütletvén, elbocsátotta őket. 
0 maga harmad napig lakott a vad-kerlbon. Ezeket az hocsa beszél-
lé. Mi mondók: hogy legyen (hála) az Istennek! Ezt mi nem értet
lük, de jó hír. 

Ugyan ezen nap az bocsátói mentünk az muftihoz, és annak is 
nagy sok bő szóval adtuk eleibe ezen feljül való dolgokat. Az mufti 
is nagy jó kedvvel szoUa: hogy seramit ne gondolkodjatok, meri 
az tü dolgotok mind jói leszen; higyjótek meg , hogy eddig is nem 
voltatok elfeledve az hatalmas császár előtt s mü előttünk; hamar 
el is mentek szép tisztességgel, csak hogy ugyan valóban igazán 
megértsétek (ezt mind hocsa és mufti monda) addig nem lehet , va
lameddig újabb s bizonyosb hírelek nem jő az Bethlen Gábor koro
názása felöli. Mert az hatalmas császárnak Ferdinandussal, mint 
Magyarország koronás királyával vagyon frigye: az még Magyar-

*) E sz6 betüjegyei tisztiín ki néiii olvashatóit. 
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országban más koronás király nem leszen , addig Ferdinandustól az 
frigyet el nem vedzik. Ha oztán Magyarországnak más leszen ko
ronás királya, azzal leszen frigyünk, s mi azt akarjak, hogy Beth
len Gábor legyen. Ezféle sok számtalan tractánk volt az muftival, 
kit megírni mi haszna? Balassi uram levelének minutájából meglát
szik, kit én minutállam. . 

Mindezek után elővon az mufti, és mind négyen minket: Ba
lassiuramat, Korlát István uram, engemet és Balí csauzt — (mint) 
hogy ö volt tolmácsunk— megeskető, hogy senkinek nem mondjuk. 
Mü esküénk azér t , hogy űdö kiül s illetlen helyen nem mondjuk. 
És annakutánna mü élőnkbe ezt proponálá Balassi Ferencz urnámnak: 

| ! Immár hogy Bethlen Gábor magyarországi király leszen , ki leszen 
erdélyi vajda? Leszen-é erdélyi vajda, vagy azt is Bethlen Gábor 
akarja bírni? Erre monda Balassi uram: én tígy ériem s ludom, 
hogy az régi mód szerént erdélyi vajdának kell lenni. Monda erre 
az mufti: Talám te nem tudod, de szultán Ahmetnek—ennek az csá
szárnak az atyjának idejéhen, az erdélyiek megtalálták vala szultán 
Ahmetet, hogy minthogy Erdély három nemzetből áll: magyarból, 
székelyből, szászból, az három nemzetnek adjon három vajdái 
külön-külön, hogy mindenik nemzet az Ö adóját hozza bé. Az mely 
dolgot szultán Ahmet, ha meg nem hal vala , olyan hamar véghez 
is viszi vala. Te felőlied penig meg volt az hír, hogy az székelység 
között te nálladnál nagyobb úr nincsen , és te néked akarta adni az 
székely vajdaságot; azért most is azt kívánja az hatalmas császár, 
hogy vedd fel az székely vajdaságot. Erre monda Balassi uram: 
Isten oltalmazzon engem at tól , hogy én azt csak meg is gondoljam 
— egyikért: mert az hatalmas szultán Szulimánnak olyan Alhnáméja 
vagyon Erdélylyel, hogy az hatalmas császár oda ország akaratja 
nélkül soha vajdát ne adjon, se ne küldjön; hanemha mikor feje
delmekmeghal, az ország egybegyűljön, és valakit az ország vá
laszt vajdáé, az hatalmas császárt mindjárt megtalálják követek 
által, és annak botot, zászlót küldjön az hatalmas császár. Azért ar
ról, hogy azféle vajdát adna, vagy küldene az hatalmas császár 
Erdélyre, csak ingyen sem kell gondolkozni. Másképpen penig én 
nem olyan nagy ember vagyok, az mint én felőliem gondolkodnak; 
mert én nállamnál az székelyek között sokkal nagyobb urak vágy
nak. Akkor veszteném én el az én fejemet, ha csak gondolkodnám 
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is a r ró l , az én uramnak fejedelmemnek követsógében járván. Monda 
arra az muíti: semmit ne gondolkodjál a r rö l , mert hiszem szép do
log volna mikor az hatalmas császár az te fejedbe tétetné amaz szép 
aranyos süveget. Elég fÖkapucsi basái vágynak az hatalmas csá
szárnak s elég pénze, hada, kivel téged Erdélybe vitessen; de ne 
fuss az hatalmas császár kegyelmessége elÖlt, hanem inkább kö
szönd meg. Monda arra Balassi uvam: nem szoUok bizony ahoz csak 
hozzá is. Ezt oztán közönséges akaralböl mondottuk Balassi uram
nak ; ,.Az mi kegyelmes urunk oly igaz híve az hatalmas császárnak, 
hogy mikor az Úr Isten az magyarországi királyságban megállapod-
tatta is , az hatalmas császár híre s akaratja nélkül vajdát Erdélybe 
nem teszen; hanem valakit az hatalmas császár akar , azt teszi 
vajdáé az mü urunk Erdélybe. Csak ezféle gondolkodásnak nagy
ságtok hagyjon békét, mert én ahoz magamra nézve s másra is csak 
hozzája sem szollok." Monda ezek után az mufti: Az fővezérrel az 
te állapotod felöli én eleget szolUam s meghagytam neki , hogy csak 
te magadol hivasson hozzája, és beszéljen csak te magaddal oz do
log lelöU; azért ha mikor hivat és erről szol l , azt ne mond ot t , az 
mit én nekem most mondasz, hogy te azt nem akarod, hanem kü
lönben szollj az vezér előtt; mert általánvéggei így kell lenni s 
így is jobb. Azért gondolkodjál felölle, s mikor haza mégy, nekem 
onnat is választ írj ez dolog felöli — mert igen Szép dolog ám az 
hatalmas császár aranyos süvegét embernek az fejibe venni. 

,̂  O b s P í ' v a t S o ; 

1-ör. Ha egy követnek az sok tilkolás közben volt-é ilyen dol
ga , és ha jelentette-é meg az urának? 

2-or. Az hol ezek az basák tagadják, hogy az Szkender basa 
és Gáspár vajda Erdélyben lévő practicájok nem volt hírekkel s aka
ratjukkal az poriának: ebbŐl az actákböl elhiheti akárk i i s , hogy 
Szkender basa és Gáspár vajda az porta inditásáböl kezdette azt az 
practicát; ki felöli ha ember Szkenderre derekason kezd panaszlani, 
nagyobb tüzet kezd vélle gyújtani, holott mikor apertissime Gáspár 
vajdát az mufti előtt accusalókis, semmi nehéz beszédét az muftinak 
Gáspár vajda felöli nem vehettük eszünkbe. 

3. Ezt az practicát—minden circumstantiáiból kitetszik—hogy 
mikor Beiguer János , Nemes Bálás, Csorna György itt benn voltak 

i 2 7 1 

Báthori fejedelem idejében , akkor kezték forralni, noha akkor vég
hez nem vihették. Kinek ez az bizonysága: hogy ezek után mikor 
az nagyszombati tractára mentünk vala — három az három nemzet
b ő l — az kik ott voltunk, azok mind jtíl tudjuk, hogy az szászok 
mü töllünk titkon teljességgel elvégezték volt az németekkel, hogy 
egyik articulus az concludáltassék az confederatiobau, hogy az 
szászságnak minden üdőben arra libertássá s authoritássa legyen, 
hogy ők valamikor akarnak, de mind az két császár portájára akar 
melyikre s akár mikor követet jártathassanak, sÖt az erdélyi feje
delem az magyarokkal az szászok híre nélkül és társaságok nélkül 
soha semmi üdöhen követségei ne instituálhasson, hanem az szá
szokkal együtt — az kin ezen vesztünk vala öszve Régeni Jánossal 
és Pál deákkal. Azért ennek az lator practicának az okai mind csak 
az szász uraim. 

Lovas Péter indult el az urunk levelével 17 die january. 
Ezen nap estve hozá meg az urunk leveleit Havas el földéből 

Grama bojér. 
18 die january voltunk szembe az Vezérrel és 19 die az muf

tival, az kik ugyancsak egy átaljában ismét megmondák, hogy csak 
héjába fáradunk minden dolgunkkal; mert az immár el vagyon vé
gezve, hogy addig az mi dolgunkban semmi nem kél , valameddig 
bizonyosan meg nem hozzák az urunk koronázatjának az hírit. Azu
tán minden dolog jól s kedvünk szerint leszen. 

Ezközben egymással bővebben tanácskozánk felölle, mint kel
lene bővebben kivevők *) az muftiból az Balassi uramnak való be
szédnek mélyebb voltát , kihez inkább tudhatnánk gondotviselni. És 
magunk alkalmatosságot keresvén benne , hivatá ezközben csak ö 
magát Balassi uramat az mufti, hogy csak magával vagyon nagy 
beszéde; de Balassi uram nem akara elmenni egyedül , hanem en
gemet elvűn vóUe. És mikor elmentünk volna az muftihoz, újabban 
^lőfoga az mufti azelőtt való tractára. Mi penig közönségesen azon 
állottunk meg , hogy Balassi uram semmit már ne láttassék reluctálni 
az dolog ellen, hanem mutassa mindenben a z t , mintha Ö kegyel
meknek igen tetszenék, s engedjen azért, hogy lássuk, mit vehetünk 
ki belölle. Mikor az mufti elkezdette volna az beszédet , kordé Ba-

•) Kivennünk.-
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lassi uramot, hogy nó mit gondolkodói az dolog felöl! ? Monda Ba
lassi uram: gondolkodtam és az min gondolkodtam tltíkem iS igeli 
tetszenék az hatalmas császárnak és nagyságodnak Erdélyre Való 
gondviselése; de nagyságod ezt igen jól meggondolja, hogy soha 
énnekem abban addig semmi jő módom nem lőhet, Valameddig éií 
haza nem megyek és eí. dologról az erdélyi nemes emberekkel, üt-ök-
kal az kiket én arravalóknak ismerek, nem beszéllek éS ez dolgot 
véllek meg nem értethetem s jóakarókat nem szerzek éhez. (Azmel'y 
szókat közönséges tanácsból azért kellelt mondani Balassi ufamnak, 
hogy menlÖl hamarébb innét magát kiszabadíthassa, hogy Ö felátí-
gének értésére adhassuk az dolgot, hogy Indjon gondot viselni tíz 
dologra) Mert ha csak valami véletlen esnék ez az dolog, és haddal 
kellene bemenni Erdé lybe , soha egyéb abba nem lehetn«, hanem 
az ország kardot fogna az hatalmas császár hada ellen , és így nagy 
veszedelem következnék ebből az dologból. De ha engeniet az ha
talmas császár elbocsát és még jó válagzszal pénig, ón abba módot 
keresek, hogy ez mostani jövő kövelekkel bejövök, és ez alatt aa 
ottvaló nemességgel s ország népével beszéllek és így minden dolog 
jól leszen. Az mely szókon az mnfti igén rajta kapa és monda, hogy 
szinte kedvem szerint szollasz, mert én is úgy gondolkodtam felÖUe, 
És már nekem arra gondom leszen, hogy téged hamar tisztességgel 
elbocsáttatlak, és azt miveld az mit most Szolltál: te légy székely 
vajda, e s t e keresd meg az országban mind az magyarok közzül ki 
legyen vajda és az szászok közzül is — azoknak is add eleikbe s te 
magad is érts meg jó móddal: hogy szultán Ahmet idejében, mikor 
az erdélyiek ezt az dolgot kívánták, szultán Ahmet ezt énnekem 
testamentomba irta m e g , s ügy hagyta nállam, hogy jövendőbe 
mikor Isten módot ád benne , ezt el no mulaszszuk, hanem véghez 
vigyük. Azt az dolgot azoltálól fogva senki nem tudta, hanem csak 
én; de hogy most hozta ezt az alkalmatosság, én Betti aknrotn el^ 
mnlatni. Mert Bethlen Gábor ha Isten adja legyen magyarországi 
koronás király bátor, de Erdélyt mü Magyarországhoz soha nem 
engedjük hogy bírja; mert Ei-dély sztfltán Sznlimán találmánya s 
sajátja az hatalmas császárnak; mi olyan tökélletesen nem bizhattmk. 
ezután is Magyarországhoz, mint Erdélyhez s nem hagyjuk mü más
nak az mijénket. Mostan azért üdönk lévén hozzája, én az hatalmas 
császárnak megmutattam az édesapja kezeirását,és ennek az vezérnek 

Mf eleibe adtam, Eí^twost is csak hárjugau tudjuk — spw hoesa, ^j^pi 
több vi^zérek, As? Qsésssir Imri^r te^ességgel mfi^gBiondotta gzayávalj 
Íi(?gy ö a z t£» 3tyi« Szavát hátra nem hpgyja, ha^iexii végJíieB akarja 
y'ta^U Azért ezt ajs df^göJ^^gy órts4 me^j^agadj Jiogy ebb« egyéh 
mm l eszen , hanem áltAJánfogy^ e#nek meg kell lenni. Immár én 
QKOB leszek, h9;gy ne kés sé l , h^nem elmenj és orré viselj gondot, 
é*azpnlérgy , ^pgy 1© ifjagad bejöjj. Ha pedig ugyan nem jöhetnél , 
kjnek^m mincl̂ Ti dq^pg felölk Mert ha Bocskai István élt volna és 
jp^yarorsiíági k¥Hli l'^^^ yolna i s , soha az Ij^talma^ császár Er- / 
déiy^ Pocskad I^tyÁns^k is nem engedte volna. ^ ^ IÓÍIIVJRIRÍB ^gftse 

30 (̂ ie JaíirBary altasztatá fel Márk Antonijt az vozér, az mint 
érthettük csak ^ r t , hogy az miképpen az velenczésekkel való 
ponfederatioja tartotta császárnak, hogy egymással ne csatázzanak 
az tiengören — az. veieflczések vötték volt el az bozniaiaknak hajó
jukat, ég hogy az bQzotai^k ide panagzl^ní jöttek vol t , és az vezér 
^rröl a» velencjceí követtel tractált vojt; nem tudván Márk Ánioni, 
hogy az vezér jól Indött olaszul, az követ tractája kivül Márk Au-
toni azt mondotta olaszul az követnek, hogy: mit gondoltok vélle? 
Ha ők vonsznak, mi is vonszuk őket. Volt több altercatio i s , kiben 
Iwgy egymással vonakodtak, mondotta az vezér Márk Antoninak: 
hogy bizony felakasztatlak, mert sok mód nélkül való dolgaid van
nak. Erre nagy contempte mondott Márk Antoni: hogy nincs neked 
arra hatalmad, hogy engem felakasztass. Ezenközben csak kirándi-
tották, és vitten-vitlék s ügy akaszták fel a nagy híres nemes 
embert. 

2 die february tiltanak ki mind az császár és vezér divánjából 
minden követeknek keresztyén tolmácsokat, kapitihákat, és megpa-
raacsolák, hogy csak török csauzok járjanak bé az divánba s azok 
á l l j á k ojjnden követek dolgát. ^a>li^t:bfsa hivatni a^ men-
j ^ mikor hívják. ' , . ' 

Ez nap beszéllek azt is az divánba: hogy egy csauz jö voU 
yilami németekkel Bécsből, kiktől Ferdinandus sok szép ajándékot 
|Pl4 vplt ,<?sá3zárnak, kiket az magyarok levágtak, és az ajándékot 

1
Í8 elvonták ; másikat: hogy egész Kanisa felé való holdolt falukoii 
g((5i|aí. élést, pénzt szedetett az hadnépének. ^^,j i^-.,,,,„|,' ^ ^ ' " "" 

Az mely vezérek most egyszersmind mazulok., jkiK mind vén 
emberek: 1. az fővezér Kara Mehmet basa. 2. Sznazi miziri Mehmet 

^ ^ . , . ; . . . . . r . . - , . . . , . . min .lyí.'iíy •II) •'.••>'n:-. , lOWXií 



basa. 3 . Görcsi Mebmet basa. 4 , Nakkás Házon basa. 5. Rásziá-
kádon Ogli Muszlafa basa. 6. Daut basa. 7. Csafer basa. 8. Baki basa. 

'U'*'' 4 die february beszéllé Szölfikár aga , hogy az mely lator ma-
' gyarbóllött Házon kapucsi akkor jött meg Budáról, tegnap hivatta 

volt bé az vezér az császör divánjába, hogy az egész diván előtt 
beszélje meg micsoda hirt hozott Budáról. Ez az Házon kapucsi 
beszéUette, hogy ne higyjenek az magyaroknak, mert nem igazak 
az hatalmas császárnak, és csak azon vágynak, hogy ha erőt ve
hetnek, Budát elvegyék. De ez mostani had nem egész Magyaror
szág akaratjából vagyon , hanem csak valami tolvajokkal indult meg 
Bethlen Gábor; de az Dunán iiínet való urak: Nádasdi, Zrínyi, 
Bottyáni melléjek nem állottak, és most az hatalmas császár hol
dolt faluin is Bethlen Gábor ökröt, adót, élést kér. Onnat ment volt 
azon kapucsi Görcsi Mehmet basához, olt is neki is azt beszéllette. 
Ezzel többitetle urunk felöli való roszsz híreket az roszsz kurvafia, 
hogy mondotta Göi-csi Mehmet basának, hogy tudja nagyságod hogy 
Bethlen Gábor annakelötte is soha addig meg nem indula hogy meg
adja Lippát, az még tul Homonnait meg nem indítók? Oztán hogy 
l á t t a , hogy Homonnait reá bocsátja az hatalmas császár , ügy indula 

I meg, hogy megvegye Lippát és megadja. Mondott arra Görcsi Meh
met basa: én véUem azt ne tudassa jó kapucsi, meri én nem tudom, 

' ha te tudod, ám lássad, de én nem tudom. 
V 19 die february hivatott vala által az flandriai követ, és bkkot 

volt igen sok tractánk egymással: hogy ha lehetne azon kellene 
instálni még is, hogy Starlzert el ne bocsátanak azzal az lator Ah-
met tihájával, mert minden dolgot megháboritnak, zavarnak. Ugyan 
ekkor referálá , hogy az Qandriaiak írtak neki — hogy meglássa jöl 
s végre menjen: az török ha Ferdinandusnak faveál-é inkáhü^ 
vagy Magyarországnak és Bethlen Gábornak? Hogy ök tudják ma
gokat ahoz szabni; mert ha Magyarországnak s Bethlen Gábornak 
faveálna inkább oz török, csak ök is annyi hadat indittanának mind 
az tengeren Velencze felé, és az szárazon az csehek mellé Ferdí-
nandus el len, hogy semmit ne félnének Ferdinandustól. £z na^ 
ezekről sokat tractáltunk. '"' / J^-li^öm ; j|iílno/lo K 

Az flandriai követnek az Startzer és Ahmet csauz mostaillW 
menetelek felöli ilyen discursussa vagyon: Hogy minthogy odafel 
az keresztyén országok nagyobbat tulajdonitnak az török erejénökj 
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hatalmának annál , hogynem az mint vagyon, kihez képest inkább 
félnek tölle annál, az mint kellené félni: kihez képest ha meghall
ják oda fel való országok, hogy az török inkább faveál ebben az 
dologban Ferdinandusnak, hogynem Bethlen Gábornak, még azok 
is kezdik magokat megvonni Magyarországtól, az kik melléje adták 
vóit magokat; de ha azt érthetik, hogy az töröknek jobb akaratja 
vagyon Bethlen Gáborhoz és Magyarországhoz, kétség nélkül oda 
fel való országok sokkal inkább ragaszkodnak Magyarországhoz. így 
azért ha Startzer ezzel az Ahmet tihájával felmehet Bécsbe, noha 
az vezér sem ágy ereszti Ahmet tiháját Startzerrel e l , mint köve
te t , hanem csak mintegy ütí társat , csauzt; de ha ők felmehetnek 
Bécsbe, az német practícákkal Ők ezt az Ahmet tiháját az hírrel s az 
névvel nagy méltóságos emberré teszik. Ez császár főkapucsi ba
sája , és valamit akarnak mondatni vé l l e , ez mind azt mondja csá
szár nevéve l , mert igen orczátlan lator ember; és ez azt kezdi 
inondani, hogy császár azzal biztatja Ferdinandust, hogy ö vélle 
leszen és Magyarországra támad mellette s Bethlen Gábort mind 
Erdélyből és Magyarországból kiveszti. Kit ha oztán Bécsből az 
keresztyén országokra kiterjesztenek császár szavával , ennek az 
Ahmet tihájának követségéből, valamennyi keresztyén fejedelmek, 
országok most az csehek és magyarok mellé adták magokat, de azt 
hallván, meg kezdik magokat vonni , és kiki azon leszen , mint 
békélhessék meg Ferdinandussal, és így félben szakad minden jó 
igyekezetek az religio promoveálásába mind cseheknek s mind ma
gyaroknak. Ez okért kell, ha lehet, praeveniálni, hogy Startzert el 
ne bocsássák semmiképpen. 

23 die february voltunk mind együtt az muftival, az kivel 
valóban sokat beszélletttink. Az több sok beszéd között még ugyan 
azt monda az Startzer elmeneteli felöli, hogy nem hiszem, hogy 
egyéb lehessen abban, hanem Startzernek el kell menni. Monda 
Balassi uramnak: sok ideje hogy ösmérsz s mond meg, ha valaha 
hazudtam előtted; d e : vallaha, luUaha, billaha! az németek nekünk 
az bolond-vári kártételt raegíizettók — Váczot, Fiieket, Nógrádot s 
mind az több városokat, melyeket az muzulmán nemzet Wrt, meg-
i^rték. Immár Startzernek azért kell elmenni, hogy az urától ar
ról bizonyosan való választ hozzon. Hát el kell-é taszítanunk töUünk 
M mi jónkat , ha ti semmit nemigér tek , csak kértek, hogy jóaka-
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rattallegyonk? Mi ugyan jobb akarattal voináak hozzátok, c^ak érter 
nök az tü jdakaratatokat is. Tudjuk magunk is azt , hogy most nem 
az 6 kezében vagyon, de azt akarjuk megérteni, micsoda módot 
mutathat Ö abban, az ura hogy azokat az mü kezünkbe adhatja. 

8 die marty küldtStt vala Balassi uram az flandriai követhez hír 
tudakozni, és egyéb dolgok felöli való beszélgetésért. Sok több be>-
szélgelésink közben, beszéllé az flandriai követ ezt az üj hirt ne
ttem — monda: Ezen két hét alatt jött új hír Velenczóböl, az ye-
lenczések ilyen hírt írtak ide az követnek, hogy — úgymond —r 
most az keresztyén fejedelmek között ilyen tractatus forog, hogy az 
mely nagy hadat indítottak az csehek és magyarok Ferdinándul 
ellen, és minthogy eddig győzedelmesek voltak, már mostazegéaz 
keresztyénségben lévő fejedelmek kik nem pápisták, melléje áUo^ 
takaz cseheknek és magyaroknak Ferdiuandus ellen, úgymint an
gliai, dániai királyok, brandenburgi, würtenbergai s több berezegek, 
az egész flandriai provinciák, több országok és most azt tractáljókS 
hogy mintlLOgy Ferdiuandus is az törökét is incitálja főképpen Ma
gyarország ellen, és minthogy Magyarország torkában vagyon az 
töröknek és Magyarországnak is az törökhöz kelletik folyamodni: el 
hihető dolog, hogy az török Magyarországtól sok dolgot, adót és 
várókat kezd kívánni, s ha Magyarország nem ígéri, nehezen kezd 
vélle Iractálni és végezni az török j söt inkább talám kezd fegyvert 
is fogni Magyarország ellen, kiváltképpen hogyha Bethlen Gábor 
kezd koronás királylyá lenni, mert így félő, hogy az dignítasrs 
nézve az több és nagyobb fejedelmek meg nem kezdik Magyarország 
got segíteni, ha Bethlen Gábor leszen királyok; hanem minthogy aa 
új cseh király Fridericus quíntus ő nemzetségek és nagy nemzetségü 
fejedelem, illendőbb, hagy mind a cseh kúrátyság és magyar kl̂  
rályság övé legyen — annyival hatalniasb is leszen, és ha mikor 
kívántatik, mind Ferdínandus ellen, pápa és Uispanlaj, király eHi»« 
az több keresztyén fejedelmek megsegítik mind hadakkal s váiai 
pénzekkel. Kíhezképest ha ezt megérti az lörök, inkább s jobban i0 
kezd confederální az Magyarországgal is , hogy meglátja mennyi 
nagy országok és fejedelmek segítői Magyarországnak és ugyaq Jift 
adjanak se várat, se adöt az töröknek. Ha penig ugyan kardat k ^ 
dene az török Magyar;<»r»zág ellen fogni és Ferdlnandusnak ke^d^li? 
segitaé^épe lenni, így ennyi orsság conJu^cU3 víf-ibitP ^ 9 . ( M | Í Í ^ S 8 
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is inkább állhat és állani is kell. Bethlen Gábornak ilyen nagy szol
galatjáért adják az erdélyi fejedelemséggel együtt az magyaror9z4gi 
palatinusságot jure perpetuo fiúról finra; ha penig baeresse nem len
ne Bethlen Gábornak, az öcscsére Bethlen Istvánra és annak poste-
ritassára szálljon ez az jus és successio. Immár mire ment legyen 
ettíiék az conclusioja —• még eddig nem tudhatni. nj 

Ezek az flandriai követ referálta hfrek az velenczeiek híréből. 
9 die marty jött vala hozzánk az zsidó doctor Ábrahám Sorka, 

azelőtt is egy^né hány szór ki sok jó akaratját mutatta az mi kegyelmes 
urunkhoz és igen új dolgokkal tartott; többi között, hogy kérdezzük 
vala : mit tud és ért az németek állapotja felöli ? Monda ezt: hogy 
igen bizonyosan tudja, hogy későbben sehonnan hírek nem jött az 
német köveleknek, hanem Lengyelországból, kit Grátianus kül
dött ide az németeknek, az mely levélben azt írták ide Molardusnak, 
hogy Prágába gyűltek volt 40 fő urak, követek mind az keresatyéfl 
fejedelmektől, kik akartak confederální és conjurálni az ánstriaca 
família és Ferdínandus ellen; de tul másfelöll az saxoniai herc^egf 
oda küldött közikben és mogizente nekik, hogy annak békét hagy
janak , mert ő áltaíánfogva soha I^'erdinandns mellől él nem áll, sőt 
mellette életét is elfogyatja, ha kívántatik. Ezt meghallván az több 
keresztyén fejedelmek kövelei, kiki csak felkölt és félben hagytak 
mindén tractatusokat és eloszlottak — semmit egymással nem vé
geztek. 

Ugyan ekkor hozá azt is hírül: hogy Szkender basát mazullá 
telték, ós Húszain basának — az ki most utolsó vezér, ki Unimelli 
fcegler bék vala az előtt — annak adták az Szkender basa basaságát, 
Siilisztrél. 

10 die marty voltunk mindnyájan az hocsánál. Ott volt sí2 
Csauz basa is. Ott Balassi uram erőss panaszszal panaszolkodék-
szabásu az hocsa effendinek, hogy — úgymond — micsoda nagy 
dolog légyeti az, hogy az én úfám Bethlen Gábor és Magyarország 
fg^ ragaszkodott az hatalmas csásüár köntöséhez egynéhány i&bb 
óíSzágokkal együtt és még is ilíttcs demmi tisztességünk, hitelönk? 
Mlé̂ t tartóztat nagyságlok minket itt? Hiszem megmondhatjátok égy 
íKóVal, liá kéllünk-é vagy nem az hdtallmas császárnak? Nám mü 
Ébtíi hadát, gém^péiii!^ nem ftérÜUk, b« egyébbel nem is akár cáák 
a«zal bocsá^í^ú'61 dií bakltítá? céél9^ét^ hogy ha Bethlen Gábort 
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megkoronázták az magyarországiak, küldjék el bátorsággal az fő-
követeket; ha penig Bethlen Gábor nem magyarországi király, ám
bátor ne küldjék. Erre monda az bocsa: semmit ne bi'isuljatok, mert 
minden dolog jól leszen, az mint én azelőtt is megmondottam. Ne 
nehezteljétek az késedelmet, mert ügy leszen jobb az dolog. Az 
elmúlt üdökben két esztendeig kellett lakni az hatalmas császár fő-
követének kazul basánál: mind addig várakozott, hogy végre ugyan 
jóllöltaz dolog. Az tü dolgotok is igen jól leszen, csak várakoz
zatok, hogy érthessük meg bizonyosan : ha Bethlen Gábort megko-
ronázta-é Magyarország vagy nem? Mert nám azelőtt is megmon
dottuk, hogy az hatalmas császárnak Ferdinandussal hüttel kötött 
frigye vagyon, és azt meg nem szeghetjük, valameddig Magyaror
szág Ferdinandust teljességgel el nem veti és más királyt nem vá
laszt magának. De mü azt akarnók, hogy tü lennétek tízszerte is 
győzedelmesek az németeken. Mert hiszem Bethlen Gábor és az 
magyar nemzetség az hatalmas császár híve, és nektek akarnánk 
több jót; de általánfogva addig mi az németet is soha el nem vet
hetjük, valameddig tökélletesen meg neai hozzák, hogy Magyar
ország Bethlen Gábort megkoronázta. Azért addig innét egyiketek 
ÍSel nem mehet, hanem meg kell várnatok azt. 

Monda arra Balassi uram: Mi szűkség nekünk azt várnunk, ha 
mi oly követok vagyunk, hogy addig ide más követ nem j ő , vala
meddig mü haza nem megyünk, és eddig való jóakaratját, kegyel
mességét az hatalmas császárnak meg nem viszszük.? Hiszem nem 
ellcnségi voltunk s vagyunk mü az hatalmas császárnak mint az ka-
zulok, hogy annyi ideig kellessék minket ilt tartani. Hanem az ha
talmas császár és az vezér is irjon csak úgy Magyarországnak és a» 
több egynéhány országoknak, az mint nagyságod mondja: hogyha 
más királyt választnak magoknak Ferdinandus kivül, küldjenek bíz
vást főkövetet az hatalmas császár portájára Iractálni örökös frigyet; 
ha penig ugyan ez nem lészen, hisKem könnyű elmúlni. De müaz 
nagy hatalmas Istennek tudományt teszünk, hogy ha most ezt az 
hatalmas császár és muzulmán nemzet jó szerencséjét — ki sóba 
eddig ilyen jól nem volt az keresztyén világban — eltaszítja nagy
ságtok az hatalmas császártól, az mű urunk s az magyar nemzetség 
ennek oka ne legyen! mert meglátja nagyságtok azt, hogy oly nagy 
kárt tesztek az hatalmas császárnak, kinél soha nagyobb kárt nem 
vallott — mü okai ne legyünk. 

879 

Erre és efféle sok szókra monda az bocsa: Ezek igen szép s 
jó szók — mondottátok-é ezt igy az vezérnek ? Monda Balassi uram: 
Nem mondottuk, mert ma 25 napja, hogy szembe sem lehettünk; 
vélle, és nem mondhatjuk meg az mit meg kellene mondanunk; ha-', 
nem ha ugyan minket ö nagysága el nem bocsát, ihon új kapitíhát 
hoztunk, az hi azelőtt is itt lakott, azelőtt való kapitiha, itt az or^ 
szag törvénye szerént eltöltötte az ö idejit, ezt bocsássa el ö nagy-* 
sága, és irjon tölle szép levelet az mi urunknak és Magyarország
nak. Monda arra az hocsának: Ez is mind igen jó szó, és bátor 
mind ügy legyen, ihon az csauz basa, mindjárt megizenem tÖlle az 
vezérnek, hogy véltetek szembe légyen és erről így végezzen vél-
letek s elbocsássa az előbbi tiháját, és irjon tölle mind Bethlen Gá
bornak és Magyarországnak. Ha ennyit erről az vezérrel beszóUe-
^^^•i jöjjetek ide hozzám ismét s mondjátok meg nekem. Ekkor az; 
hocsával volt tractánk ebben maradott. 

Ugyan onnat csak magam Báli csauzzal menék az muftihoz, 
hogy ez dologról az mit az hocsával tractáltunk és az magam elsza- ; 
badulásáröl bővebben beszéljek és kérjem mind az követ uraim' 
szavával: hogy ö nagysága is izenné az vezérnek ezképpen, hogy 
lenne szembe az kövelekkel. Ezt én bÖ szóval eleibe adám az muf
tinak, az hocsa szavát is megmondottam neki, hogy igen javallottá 
a»t, hogy Írjanak urunknak és Magyarországnak s engemet bátor; 
elbocsássanak, de az főköveteket el ne bocsássák. Turbato inge-: 
nio tön választ az mufti erre s monda: hogy mind jó az , hogy 
az hocsa javallottá azt az dolgot, hogy Írjanak s tégedet elbocsás
sanak; de abban keveset bízzatok. Én jól tudom, mert én is igen 
javallanám azt mind, hogy cselekednék, de nem cselekedik; mert i 
ezt az vezért immár tigy elbolonditotta, némította az németek sok 
adományjok,igóretjek—hogy soha ők azt nem tudják mit cseleked
nek— hogy soha az ti dolgotokat meg nem akarja érteni, akár mit 
mondjatok neki, vagy ha más mondja is neki. Én is az én előbbi 
szóm szerént eleget irtam bé neki, de semmit nem használt. Vala
mit ketten akarnak az hocsával az vezér, mind az leszen. De ám * 
lássák, immár én ugyan kivettem minden közömet töllök—akár mit ' 
csináljanak. De ím egy dolgot mondok csak nektek ketten, senki nem 
hallja most, de úgy tartsátok meg magatoknál titokban, bogy ha 
másnak kimondjátok, bizony megbánjátok 



ö^' 381 

a *ii^ dolog'«z: hogy az mely Ahmet agát Starlaerrel elbocsál-
nati rrtost Ferdiiiandushoz, annak az Ahmet agának írtak egy leve
let kezébe, inelyel vigyen Ferdinandusnak; az mely levelet a í 
vezér, íiocsa és az eiTendi írtak és én hozzám is elhozták vala, hogy 
lássam meg ha tetszik — az mely levél így vala írva Ferdinandus-
nak: ,,Hogy —- ügymond — értjük hogy az magyarok és töbh nem
zetek reád támadlak és országodat is el akarják venni; azért ókar<Sk 
értésedre adni , hogy semmit azzal he gondal j , mert jnühefeiink te 
vélíed vagyon hittel kötött frigyünk és le vagy az mi barátunk, te 
vélled mi soha az frigyet megszegni nem akarjuk és az magyarok 
mellé állani nem akarunk mint tökélletlen ebek mellé; hanem hd mi 
dolgod vagyon vél lek , láss dolgodhoz, mert mti ököt meg* nem se
gítjük. Kínefc ilyen jele vagyon: hogy az mely követeket beküldői
t e k i g , vélle szembe sem lőttünk, lenni sem akarunk, senimi lisí-
tességet nekik sem lőttünk, sem teszünk." Az mnftíezöket így be-
széllé: Hogy ezt az levelet én hozzám hozá az reiz eíTendii, melyet 
midőn elolvastam volna, csak eUlmélkodám r^jta $ ezt mondám s 
izeném nekik mind vezérnek S hocsának: hogy valaki foFináUa flít 
az levelet közülletek, de nem jól cselekedte, énnekem ez B ^ lei
szik, ebben az levélírásban részed soha nem leszek. Am U lássátok 
mit cselekedtek; mert az magyar igazán mü barátunk s az német 
természet szerónt való ellenségünk* Az magyarnak kellene inkább 
ilyent í rn i , nam az németnekt P e ha ugyan nem; akartok ilyent ÍFUI 
az magyarnak, az németnek se írnátok, hqneoL mind az két félnek 
Írnátok sgép biztató szót , éP az kettő között várnátok el, melyik te-
szen az másikon győzedelmes, és oztán annak kellene írni ilyen 
levelet. Hiszem ha Ők egymással egybevesznek — nem adtatok, e-
gyiknek is okot a r ra , hogy egymásra támadjanak — ám. vágnák 
egymást , tu Qsak hallgatnátok s várnátok az szerencsétől , egyik 
meUett se fogOMítok ilye'n e rSssen , cs^k tai^an^tok sx^ép szóval. £»-
z e l — ágymonda az mufti — én elboesátottam az cajiceUariasi, 
ök liássák mit csináltak azután „ de ón immár semmi dolgokban nem 
elogyitesm magamat, E%t nek«4^karám, megmondani, decsaknál lad 
legyen. Kórém azután « hogy még is i;%e.nne az, vezérnek, , hogy be-
széÜQne az követekkel. Monda a r ra : én imm^i' i^Qi is izének töb
b e t , mert eleget izentem;, látom hogy semmi haszna nincsen, de 
abban ingyen se törekedjetek, hogy eigyik j ö v e t e t iöielba^sá^ákj;. 

meri bizony nem bocsátják. De tégeidet «1 kell bocisáttani s inii is 
kell levelet töiled. "l 

11 die marty hlvata által az flandriai követ és dj hírbe reférálá 
flzt, hogy 14dio january irták az levelet Bécsbe, kit küldtek Velen-
czébe, ós Velenczéböl ide az levél érkezett 10 die marty $ az mely 
levélbe ezt irták: hogy Ferdinatidus négy nagy urakat küldött volt 
pDsonba az magyarországi gyűlésbe Magyarországhoz követségben, 
sok ajándékkal; az mely követeket Magyarország igéii nagy tisz
tességesen fogadott és az fejedelem szállása mellett csak közel ad-; 
tak szállást nekik. Volt andientíájok az Férdinaildas követeinek az 
fejedelem palotájában, az hol csak az nagy utak éS tanács-rend volt, 
és maga az fejedelem is jelen volt az követségbe. Az Ferdinandus 
követeinek oratiojoknak summája ez vol t : „hogy érti, hogy Magyar
ország ellene felkölt az csehek mellett, de ó Magyarországnak sem-' 
mit nem vétett, az kiért rebellální kellett volna. Hanem kívánta azt, 
hogy bocsássák közikbe^ és d személye szerént közíkbe jő. Az egész 
ország lássa meg jól, ha mibe valakiktől megbántattak ^ szabadsá^^ 
gokba, bűtökbe, jószágokba, azt az egész ország adja eleibe és állassa 
helyére, ö is mindenbe consentiálnekík'^'. Mikor ezt az oratiot elvé
gezték volna az Ferdinandus követi és írásba is beadták volna Ma-* 
gyarországnak: mindjárt az fejedelem is előállott és Oratiot tött, s 
i lyentjhogy: „En^em—úgymond—Magyarország bivutt, nem ma-, 
gamtól ioduHam. Engem talált meg kegyelmetek egész Magyaror
szágul azért: hogy mind ö felségétől Ferdinandustólés tisztviselőitől 
sebképpen megbántatott kegyelmetek mind hütiben, szabadságában, s 
hogy én kegyelmeteket mint igaz magyar nemzet és fejedelem 
megsegíteném, hogy régi szabadságát, hütét helyre álláthalnám. Éö 
azért igaz magyar nemzet lévén, megszántam kegyelmeteket és aẑ  
kegyelmetek hívataljára eljöttem. Az Istennek szent akaratjából ed« 
dig. minden szerencsónk jól szolgált, kegyelmetek az német nemzet-' 
ségnek igájától megszabadult, és most magatok szabadságában vagy^ 
tok. Én nem azért jöttem, hogy magamnak erővel fejedelemséget 
Tegyek, hanem hogy csak nemzetemnek szolgáljak. Azért ihon ma 
kegyelmetek az kegyelmetek szabadságában vagyon: valamit ke 
gyelmetek feltalál az kegyelmetek szabadságának megkeresésében,; 
és tartásában, kegyelmetek aat kövesse! Én innét felkelek és Visz-
ssa megyek az magam tulajdon országomba.^^ 

Mikor mind az két fél így elvégezte volna oratioját, az p ^ ^ i n u s 
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Fórgách Sigfflond csak ilyén Választ tött: Hogy megértették mind ö 
felsége Ferdinandusnak követinek oratiojokat és mind ö felségének 
Bethlen Gábornak. Azért ím ezen generális gyűlésen minden rendek 
vágynak Magyarországból és azokat egybe gyűjtjük, és ez dolgokról 
egymással beszélgetvén, országul választ teszünk. Mikor közönsé-^ 
gesen Magyarország egybegyűlt volna, ilyen választ töttek Ferdi-
nandusnnk: Hogy—ügymond —mü közünkbe ne jöjjön, mert nekünk 
soha nem kell; mü soha uralni nem akarjuk, mü penig ügy mint ma
gyarországi királylyal nem is akarunk semmit tractálni, hanem Is
tennek akaratjából ím mü királyt választottunk Bethlen Gábort, és ha 
meg akarják várni, várják meg, Iiogy lássák meg tulajdon magok 
szemekkel, hogy meg is koronázzuk ezen egy-két hét alatt. Annak-
utánna, ha valami békességről akar tractálni az mü koronás királyunk-
lia!, azt megengedjük; de ügy, hogy penitus letegye azt, hogy ma
gyarországi királynak magát ingyen se mondja, nevezze, mert azt meg 
nem engedjük. Hanem ha ügy mint jó szomszédjával, barátjával akar 
az mi kegyelmes urunkkal, királyunkkal tractálni, úgy megengedjük. 

Ezt hallván az Ferdinandus követi, senkinek semmi ajándékot' 
nem adtak, sem az koronázatot meg nem várták, hanem folköltek, 
s elmentek onnat. 'rf '•'• ida'iní tó iJ^vílJÍ 8ofo»«flÍbiO''l so nnlOT A't' 

Ezen kivül sok több híreket is beszéUe, miképpen találták fel titkos 
tárházában azt az hispániai királylyal való confederatioját, az kiben 
mint haereditariumot Ferdinandus Magyarországot és Csehországot s 
az több ezekhez való országokat elkötötte volt az hispániai királynak. 
p .- Beszéllé azt is, miképpen innét az portáról az német követek'' 

bocsáttattak volt titkon az neápolyi királyhoz, hogy instáljanak áá 
hispániai királynál, hogy csak color alatt indítson egy tractát az tö '̂ 
Tökkel való békességről, hogy az még az agitáltatik,ezalatt derelía-' 
son mogsegitheti Ferdinandust is, sőt az európai birodalmat is kezébe'̂ ' 
veheti: kihez képest az török mind ebbe meglassudnék, mikor azeu-'' 
rópai birodalom is kezébe lészen, mind Hispánia ellen az tengereri'éé' • 
Európából az szárazon oly derék hirtelen hadat indíthat az török ellen, • 
bogy nagy könnyen Európából az tőröket kiverheti. Ezekről igére • 
magát az flandriai köVet. hogy az egész portát bizonyossá teszi, sÖt' 
Magyarországnak is szinte úgy akar szolgálni, mint az maga orsiS-̂  
gátiak ós nemzetének az pápás religionak fogyatásáért és rontásáért/ ' 

Több ezféle számtalan tractánk volt az nap egymással. '• "• ' 
5' 14 díe marty juta ido Fopaz Ogli Mehmet aga urunktól és az 
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budai vezértől Karabás Mehmet basától, ki újabban hozá hírül, hogy 
elválasztották urunkat az magyarországi királyságra és meg is koro
názták volna, de maga nem vötte fel az koronát az császár híre nél
kül; hanem elhozta vélle Kassára és Zólyomba hirdettek gyűlést ad 
ultimam diem may, hogy ott koronázzák meg. Ezféle sok több új hí-> 
reket beszéllé és örült érte. -nsfi ^KIÍ / JÖTifliifil ttí^oil 

18 díe marty voltunk az vezérnél, az hol elég nagy emberséggel 
láta ekkor, és szép csendesen beszélgete véllünk. Több sok beszédínk 
tractánk közbe, hogy az követ uraim kivánák azt: hogy ö nagysága, 
bocsássa el őket, mert az hatalmas császárnak nagy kárára vagyon^ 
s leszen az ö itt való késések és mulatságok, mivelhogy az nyolcz; 
confederatus országokkal való követek addig meg nem indulnak, az 
meddig ezek az követek haza nem mennek: erre nagy emberséggel 
szollá az vezér—monda, hogy: ti lássátok, ha ugyan ti azt itéllitek^T 
hogy itt nektek semmi dolgotok, várakozástok nincsen, ámbátor el
menjetek; de jobb volna mégis várakoznátok, meddig vagy onnat 
való posta, vagy követ jő, hogy tudnátok bizonyos dologgal elmenni. 
Erre elég bő szóval tőnek választ az követ uraim, hogy: Mü—•ügy
mond — semmi (raclára ide nem jöttünk, hanem csak azért — Balassi 
uram monda — hogy ón erdélyi adót hoztam, és az mellett irva be
adtam az én uramnak kívánságát és arról várok választ — én azzal 
elmebetek. Korlát István uram jött Magyarország képébe csak azért, 
hogy az hatalmas császár jószerencséjire köszönjön hé Magyaror-. 
szaggal és az több éhez ragaszkodott országokkal, hogy ha az ha
talmas császárnak kellenek-é azoknak az országoknak igaz hűségek, 
és örökké való békességek? Ha kell ez az hatalmas császárnak, csak 
ezt adja az hatalmas császár levele és főcsauzza által értésére Ma
gyarországnak és az többinek —- ezzel bocsássa el bízvást Korlát 
uramat is. Egyéb dologból nékünk senkivel semmi tractánk nincs. Ha 
mi szava dolga vagyon az hatalmas császárnak, mikor azok az fÖ-
követek eljőnek, akkor azok azokról az dolgokról tractáljanak. Mind 
ezekre summatim tőn az vezér választ: hogy mind jó az is, de mi nem 
tudhatjuk, micsoda követek lehetnek azok* mert Ferdinandussal az 
mely frigyünk voU nekünk, azok az országok az kiket ti neveztek, 
mind benne voltak abba az frigybe. Most sem tudnánk mi annál jobb 
frigyet kívánnunk. Meg is nyugodtunk volna mi azzal az frigygyei^'. 
de elvárjuk s meglátjuk micsoda követek jönek s mivel jönnek. Erre 
mondának az uraim kettőt—egyiket: hogy soha azokból az orszá-
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gokbdl^ddlg: követek ésásüárnakvalö ajándékkal nem jöttek, detnost 
azzal jonek, ktilön-kíílön minden országokból; másikat: hogy Ferdi^ 
nandns soha sem német, sem több országok képében nem confedefált 
az hatalmas császárral, hanem csak Magyarország képében. De most 
sohkal meghaiádja az confederatio az német confederatioját. Elég' 
tracta lön erről. Végre sollicitálák azon, hogy akár csak juttassák 
széfbe éÉé^tÚrtal KOtlát uramat, és adja meg ö níága Korlát nram az 
ország levelé t E^rfil is sok szava lön az basának, hogy lehessen, hogy 
sem ajándékot nem hoztál, sem semmit «§;.&. Végre sok sző ntánmegí-
giré, hogy Szembe juttatja császárral líorlát uramat is , és immár nöm 
késleli, hanem ir az hatalmas császár is s éh is írok szép levelet és 
elbocsátlak. 

3 die april. Isteiinek szent kegyelméből indultunk ki Constanli-
nápotybdl. '• = í" i.-:" '1" ." .ii-..r,w •• : !-->*! .:: -

28 dié apMl. jölótlíáto l^eiitféfk s íén t átóisöböl házamhoz MáhiS^ 
Székely-Vásárhelyre. 

Házamnál ölödfél napig mulfttvárt^ ttiindjárt indultam el Kassiárd 
az követség megvinni. Mentünk eintt^ először Radnótra Balassi uram
mal, az hol voUafe Bethlen IstVáH uram és Pécsi Simon uram. Itt jöl 
lakván egy vacsorán, másnap ment én-mentünk KadSára; jutottunk bé 
Kassára 14 juny. Itt az fejedelém igen kedvesen látott, kiért lögyétt' 
áldott az szent Istennek neve. Adott az fejedelem ebbeli ázélgálá-i^ 
tomér( 16 ház jobbágyai Kövárvidékén Szélnitze nevű faluban; köl
tségembe adott az sófalvl kamaráböl 100 forintot vita durante; tí-
gyan azon aknátöl annuatim rendelt fl. 5 0 forintot. '"^ 

30 die juny vUtem Istókat á í fiamat Kolosvárra az áctiiöISba,' 
szállásra SaabóMenyhát^dhoz* Szegödténl mégSzabd Menyhárdlal egf 
6s±tená^g kész pénzbe fl. 3J2 forintba, kiben adtam meg nüWdj'ári ftv 
16 . az felett kell adnom hát köböl búiót, e g t véflör vójai, 2 Védeí^ 
B^ tejel, sajtat. 

13 die novembr. lön egy ígeti nagy földindulás, kirtoha éM 
fertály óráig is nem tartott^ dé sjsörnyö vala, bógy séb helyfektítt' 
házakat,, kéményekét bontott meg.' 

Csak az élődédin Ígértem az én nagyobbik leányotnat ^nnókaf 
Balog Lászlónak, eíéú; nagy kedvellenül, kit adjon az szient Iffléfl' 
az ő nagy nevének dicsiretére! 

-ílSn^ü sii Riiljiosr «Ú08 xíi^^' iUJW'iU i liiltn-

h '^itíS. 

flííftfi no« ílttíCirt g'ífclM/^^ii ííffi x'ft r*í>li .«»'.»(t'V'iW^ ÍÍÍSSÍ Ltej^JIíMlHit 

lí fi: iii / í í v ü i t i Ili 
(.mQ'iu e . , )\H n'.txn űd 

!os2 Jíii/Tu B F T Í P P T T T T Í i r faddiu JüiJirt í^i 

. I ; ; Í « © P Ö O S T a m á s I « v e l e i » 3 B e t l i l e n I s t v á n e r d é l y i ' ' * 
^ ^Á-.ih f e j e d e l m i t a n á c s o s é s O n b e r n a t o r h o z . '" 

í-UOíJ .uio'loilhnafi] fn-.r. - _ . „ ^ „ „ . Mt.\3 ;Íf.aiíii>j;öíi 
, , . . l o l 9 — l O - r o K , , . . , . . . . , 

::>- S4ÍHI^'(^0/I IUI SU tf. í.utii ,̂ u t!i iiadidoJdlIii mütiíi 
. immiQ fuojíunnö an'.-.w ..-. , - ;. ;<oq jl^ilov nftiiotj ,\u JJi ÁAQ 
:t)Iriq ÁiiZttú H'J (loxiisnj ivloq||^ííiJnrtJerfv» .sf; ,nf?)'>'rí rflriíi iflíJsaál 

Spectabilia e l magnifice Donűne «t fautor mihi benigníssime! fg 

Posl servilior. meor. veslr. Spect, ac Magn. commendationem. 
Az szent Isten nagyságodat látogassa és áldja meg minden kévánsá-
T̂ga szerént való sok bódog áldásival, nagyságod szép familiájával 
egyetembe nagy sok bédog esztendőkig.*.,' "" J -

Hogy az elmúlt napokban kiment postától nagyságodnak égy 
levelecskét sem Írtam, nagyságodat kérem , nagyságod semmi em
ber telén s egemnek ne tu1,ajdQnitsa; mert az nagyságod udvarnál va
ló létét azntán tudtam meg Gyárfás Pál tól , az mikor immár Demjén 
Férencz elment volt. Akarom mégis, hogy nagyságodat ez kevés 
írásommal salutáljam és valami kevés gondolkodásra is incitáljam. 
Ittvaló dolgokról nagyságodnak ha mit tudnék irni i s , nagyságod 
megitélheti, hogy most nem illendő; holott az mi kegyelmes urunk
nak fŐkövete most kimenvén, tudom: mindeneket ö nagyságának, 
kiben nagyságodnak egyenlő része vagyon, plenarie referál. Az 
ittyalÓ válasz penig mi legyen: az mennyére eszenibe vehettem, p 

^0 £zea leveleket elointe , ,E rede t i okiratoyk" czímrovat alatt akarUm 
adni, a mint a 70-dik laponi jegyzés mutatja. Azonban későbbi b&r 
vebb megfontolás után jónak láttam azokat közvetlenül az elŐre:b;Q'-
csátott „ N a p l ó " után FUggelék-képpcn következtetni, azon okbó}: 
mivel azokban mind olyan dolgok és körülmányek merülnek fel s 
fejtetnek ki részint bővebben, részint bátrabban, melyek immár a 
Naplóban ia elö vannak adva, £nnek tulajdonítandó az ítt-ott elöfordii-
lóisjnétléjií.is.., . . , , , . _ . ^.., _ . 
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érthel lem, csak reméllcni, hogy az mi kegyelmes urunk non satis 
superque lehetne contentus vél le; de azt jól tudja nagyságod, hogy 
itt erővel, haraggal s fenyegetéssel keveset vehet akárki is, hanem
ha szép sztíval és alázatos könyörgéssel. Én nagyságos uram, ezek
ről most többet sem irok; hanem mikor az mi kegyelmes urunk szol
gálalja én reám száll, s ha az ő nagysága dolgait megérthetem, fő
képpen 0 nagyságának minden tehetségemmel azon leszek, h'ogy 
mind ö nagyságának mint kegyelmes uramnak és fejedelmemnek s 
hazámnak szolgáljak; csak hogy azt ugyan nem tagadhatom, hogy 
eddig ittlétemben is az minemű titkos dolgai az mi kegyelmes urunk
nak itt az portán voltak postái által , abban énnekem semmi hirem 
részem nem lévén , az constantinIpolyi piaczon és basák palotáiban 
eddig mind megtudtam. Nem is ítélem, hogy ő nagysága az mi ke
gyelmes urunk oly titkot ide izenhet , hogy harmád-estennapra it
ten meg nem tudom — adott az Isten abba mődot. Ezt nagysá-
'godnak megmagyarázván, látja I s ten , nem panaszképpen írom, ha
nem az végre ú-om meg nagyságodnak-, hogy úgy tudok szolgálni, 
ha érthetek az dolgokba; mert ha mit itt mostan hallok meg , flhoz 
csak szollni sem merek. Erről is én nagyságodnak többet nem írok* 
^^ ' Hanem ez egy dolgot nagyságodnak serio akarom megirni mint 
az mi kegyelmes urunknak egyik oldalacsontjának, hogy énnekem 
nagy csodálkozásom vagyon azon: Balassi Ferencz uram innét va
ló kimeneleli után az micsoda követi , kapitihái, postái ö nagyságá
nak itt-innet kimentek, hol vehették azt az bátorságot, hogy ő nagy
ságát mely igen plenarie assecurálták — az mint én hallottam — 
mind az adó és Jenő felöU? Mert itt az portán abban az vezérek csak 
egyik is ö kegyelmeket meg nem tartja, kiről való contentiokat és dls-
cursusokat azt hiszem hogy Kamuti uram elégségesképpen referál 
az mi kegyelmes urunknak—^ kiben bizony ugyan meg is izzadtunk. 
Hanem ha az jó uraim —^ ö kegyelmek megbocsássanak — similes 
quaesierunt lábra lavantes , hogy az ml kegyelmes urunknak ked
veskedhessenek, de én azt gondolom magamba, hogy egy fejede
lem és ország dolgát nem ligy kellene igazgatni,hogy gondolt örven
deztető hírekkel kellene fejedelmeket tartani. Kihezképest nagysá
godnak én most csak eddig írom ezt az dolgot, hogy valakik nagy
ságtok közül az mi kegyelmes urunk személyinek fejedelemségé
nek s ország csendességének örülnek, úgy viselje nagyságtok raa-
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gát s tanácsát az Jenő állapotjába s dolgába , hogy soha annyit szé
pen nem szollhatnak itt az portán ezek az vezérek , hogy abba sen
kinek kedveskedjenek; sőt úgy concípiáltam szavok já rásá t , hogy 
ha egyéb lehet benne , Európába fegyvert nem köszörülnek, de da-

-ta occasione ügy is.nem hagyják Jenőt. Hanem ezt veszem eszembe 
,szavok járásából , hogy ha ide ki az országok és fejedelmek között 
-oly dissensiot csinálhatnának, bizony azzal is recuperálnák Jenőt^ 
Kinek practicája most is mint áll fenn az mi kegyelmes urunk el len, 
az(t) is nem nekem incumbál m03t megírnom, hanem Kamuti uramnak, 
hogy Ö kegyelme referálja. Az az : hogy ezek Jenőért nagyot pró-
.bálnak, mihelyt occasiot kaphatnak. Ezekről az mi kegyelmes u-
runknak az mennyire 'hozzája fértem, írtam ; én nagyságodnak er
ről most többet nem irok Onnat az mi kegyelmes urunktól ezekről 
resolutiom lévén, ha szükség leszen, bővebben is tudok írni. 

Ezekután nagyságodnak könyörgök, nagyságod az mi kegyel^ 
mes urunknál legyen jó intercessorom: ö nagysága az én szegény 
állapotomról ne felejtkezzék e l ; valami az én tehetségem, de bi
zony szeretettel szolgálok Ő nagyságának. Valamit az Úr Isten ad , 
de bizony az ittvaló állapottal méz helyén méreggel az ő nagysága 
hasát nem kenem; hanem ha itt mézet adnak, olyant írok Ő nagy
ságának, ha mérgei adnak, olyant irok — nem is kéméllem. Immár 
valaha elmenvén Kamuti uram, hamar újabban valamit kaphatok, de 
szolgáraot bocsátom ö nagyságáhozl^»'***"'«í'*^_;«*'; ^om.oritírsefliw 

In reliquis eandem spect. ac mag. Dom. quam diut. felicissittre*-
que vivere et valere desidero. &. ' * 

Dátum Constantinopoli 30 díe july anno Dni 1618. ' *" ^^ÖSBOI 

•̂  -TÍOfí ,molfclJi.jta ;m^- J>2H„ ,! JIlOia^,B.(irsps WP/..,,.,in 
^ií»y xií jí»s9 Jnim sA . ÍUÍ^ HJl«»nfi3 iein .mitfRin liniffl 

fJMfol Önal raaiu ÍIUWBH fJW J.\í:jj[íiv ftbüaalfli »B ,il»nlí idioMBnoq 
ovii'-'; - • ' •. Ár.y.-- •' •' "••' '• 'yy^ íxa 
!" ;SpéctábiI is '©t magn iűcé Domine e t fautor mihi benignissinie:M^3 

Fos t se rv i t io rum meor . para t i ss imam commenda t ionem. MíH-
den kévánsága szercnt való sok jókat kévánok nagyságodnak meg
adatni az mindenható Istentől, az nagyságod kedves famíliájával 
egyetemben. 

Bizony uram nem tagadhaton), tío^y ez mostani írásom az éit 



kegyelmes uramnak & nagyságodnak nagy keserüségerare vagyon, 
magam jól látván a2t, hogy az fatam az én clSaomvsMjtiakaittf lí
raimnak némelyiknek itt a z portán úgy hozta volt sorsát , fcogy áz 
mi kegyelmes urunkat igen kedves hírekkel deleeláihallák; de én
nekem ín eontrarium az én fatumom azi:t hosUi, hogy én as én ke
gyelmes uramot semmi ittvaló kedves kírekkel nem de le^á lha ton , 
hanem inkább in conlrarróm. Söt az mi szomorú állapotíal Kasiuti u-
ram engem itt hagyott , mind az ^ kagyelines uramra és az opsaág 
dolgaira nézve , tudoi» eddig csak «« maga kötetsé:géneh ex^Bá-
b<íl is nagyságod ntegért|iette. De valamit m ^ a viU a« maga kföyel-
sógébe , de az bizony ^ m m i , 4 e aa mi i4e háíra vagyon benne, 
az az mérgessé. Én uram szinte olyan btiírtodce ea nóhiny napi BJ-
ctáinkat nagyságodnak nem írhatom minid mieg , mei* ugyan hoazazu 
is ; h^iem az én kegyelmes uramnak B>i»de« díolgi©* historice meg-
jr tam; tudom, hogy nagyságodtól titiofe nem Iftnnem*. ítekem úgy 
tetszik, hogy talám illendő i s , hogy nagyságod éfíges 9^%Bm9M 
uram kimenetele u t án , és csak ezen egy b é t a l a i l , mic9o4« traetátik 
talála lenui az kajmekámmal és Görcsi lyieJuneL; bas^v^i, 4!«tis:j»jt-
csoda kedvet , szeretetet mind az ml kegy«lmfis umn^l^OK és $z9r 
gény országhoz ö kegyelme ez úttal itt benn saerz^^ éa hagyott. Áfi 
az egy summába mondva, unanimi voce azt mondják az vezérek: 
hogy ha az mi kegyelmes urunknak eááigyaló hűségét a» hatalmas 
császárhoz meg nem tapasztalták volna és esután i8 az az reményi-
ség nem volna felöUe, az Kamuti uram fenyegelésóért csak eddig 
is roszszul járt volna Erdélynek egy darabja. Ügy hfj^zem, hogy 
magok az vezérek is irtak ez{el3U bőségesen ae mi kegyelj??es urunk
nak ; hiszem, hogy azok nagyságodnak mind értésére lesznek. Én 
uram bizony vagyok csak nagy anxietásba; mert látom, hogy im-
minet malum, nisi consulte praeveniatur. Az mint ezek az vezérek 
panaszolkodnak, az micsoda választ tött Kamuti uram Jenő felöli, 
azt sem olyan nehéznek tartják — azt mondják — mint az fenye
getését némettel , hinduval, erdélyi stablyávai!, fcitaa én k ^ y e l -
mes uramnak bőségesen megirtiKn, noha bixony ig^n ijavitus ~- tud
ván az Kamuti uram dolgát és boszszuálld természetét; de nem vol^ 
mit tennem? hanem valahova leszek Kamuti uram miatt, de most az 
én kegyelmes uramnak és hazámnak kellett igazat irnom. A í .OÜt ír
tam, igazat is Írtam, noha bizony sokat meg sem írtam, Ĵ Qgy az i 
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én kegyelmes uramat ne inciláljam, se ö kegyelmére , Be magra. 
Csak bizony most is félek, hogy ha azokat látja Kamuti uram;, nem 
tudom mint menjek haza Erdélybe, főképpen—az maga szava sze
rént , ha Ö leszen Erdélybe az pas-vezér és kilér(?)szerdár, kit én 
ezelőtt nem tndtam. Nó uram ezek ám legyenek, hanem az mihez 
férek, nagyságodnak egy keveset kell irnom de merítő rei. Ezek 
uram most egy hét al-Ut Jenőt oly igen keményen fogak, hogy vé 
lem, hogy nagyobb gondjának kezd nagyságodnak lenni felöUe, 
hogynem eddig. Az kajmekámmal volt két egész óráig tractám, dis-
putatiom felöUe, s Görcsi Méhemet basával is. Az mit tudhattam, 
én is valóba mindent eleikbe raktam, de semmi végre. Cancellarius 
uramtól hallottam egy ratiot , az melyet azt is objiciáUam nekik,' az 
mely ez : hogy az Sitvatorokban való confederatio is azt oontineálja, 
hogy Magyarországba lizenegy kővárnál többhez közöket ne mond
ják; de erre is csak ez az válasz: hogy limagatok erdélyiek ti saa^-
kasztottátok el magatokat az némettel való confederatíokból, nincs 
ahoz semmi közölök; az szultán Szulimán Athnaméját kévántátok 
magatoknak, s ahoz is akartátok magatokat tartani, ahoz is tartsá
tok — szultán Szulimáné volt Jenő, soha azt az ottománi nemzetség 
nem hagyja,- várta csak eddig is, az sok ígéretet ha beteljesítitek? 
ha nem, másltéppen nyuI iiozzája az hatalmas császár. Akármit ra-
liocináljunk, de itt abban bizony semmi nem fog. Én uram ez dolog 
felöli az én kegyelmes uramnak szinte olyan rigidissíme nem mer
tem írni , de nagyságodnak bátorságosbban megírom, hogy tudjon 
nogyságtok idein gondot felőlié viselni. Tudom azt i s , hogy nagy
ságod tudhatja ezt is — de én ebben is igazat í rok, melyet jól tud 
cancellarius uram s Balassi Ferencz uram is — hogy az mikor az mi 
kegyelmes urunk commissaríusí voltunk Nagyszombatba, ín secre-
to ugyancsak megmondlák vala cardinál és * ) — — uramék, hogy 
ha extrema necessítas urgeál , Lippáért d Jenőért fel nem bomol az 
frigy, csak egyéb favorért ne adja az mi kegyelmes urunk meg Je 
nőt. Ezt nagyságodnak úgy írom, mint az mi kegyelmes urunk tes
tének, kihezképest nagyságodnak egyátaljába írhatom, hogy**^) aas 
ki az mi kegyelmes urunknak igaz híve és az szegény hazának jó
akarója ***), de nagyságtök úgy viselje magá t , hogy ezek-^tr-ma-

• -i iSfVn Iii^i.oií L)bií .vi; iui .\A .?l'>nv|j£» 
•) Egy név olvashatlan. *f*) e szó itt annyit tesz: m i m . *««) vágyókéin 
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gam látom — hogy az persiai szerencsétől várnak most; de ha ott 
valahogy jól succedál nekik az dolog, bizony sokat Erdély után 
nem járnak. Ne is gondolkodjék senki azfelöU, hogy Jenőt meg
szállja az török — azt mondja — hanem Erdélynek egy oldalát ke
resi meg az rebellioért, mert ha ez nem leszen, pro manifesiis hos-
tihus habebit. Én nem vagyok méltó, hogy nem hogy Ö nagyságá
nak, de nagyságodnak is csak valami kicsin pontban is persvadeál-
jak; de mindazáltal az mit itt értek, csak azt irhatok: ha módja vagyon 
az keresztyénségnek abban bátor még két esztendő alat t , hogy va
lami generális insurrectiojok lehet jó módjával, úgy két esztende
ig biztatom, hogy elvontathatja az mi kegyelmes urunk Jenő dolr 
g á l , (de mégis ü g y , ha ezeknek generális expeditiojok leszen az 
peraára ezalatt) ügy, hogy ha az adót behozzák interim, és sub spe 
et sílenlio Ígéretet tesznek. Én az én kegyelmes uramnak is így ír
tam felöUe? hogy minthogy Kamuti uram sok ajándékokat igirt ide bé, 
igen szükséges volna beküldeni az ajándékot; de ha ő nagyságának 
tetszik, nem kellene csak mediocris legatiot is ő nagyságának insti-
tuálni ea ratione , hogy ha csak mediocris aulhoritásu legátust küld 
is bé ö nagysága , de attól ezek absoluta resolutiot várnak Jenő fe
löli — ki ha nem leszen , bizony uram, bizony uram meglátja nagy
ságod, hogy ezek maturálják Jenő felöli való machinaliojokat. Ha
nem ö nagysága az ajándékot egy emberséges posta ifjú legénytől 
küldené b é , azt ezek magok is jól tudnák, hogy az nem lehet lega-
tionak authoritásával 5 és így ha mit énvéllem érne ö nagysága, hogy 
anélkül is ilt vagyok én, valami gyengén.tractálnánk bátor. Interim 
ha manifesta rebelliora nincs szándéka az mi kegyelmes urunknak, 
csak Szentgyörgynapba küldené bé az fökövet praecursorát, és az 
adót egy pünköst nap tájára hoznákbé—az mellett valami tisztességes 
poUicitatio ha mégis lenne, interim az jövŐ nyár is elraulnék^az^t-
tán hiszem ismét valamibe módot adna az Úr Isten. De uram ez iS 
úgy , ha vagyon az mi kegyelmes urunknak valami reménysége az 
keresztyénségnek molusa felöli; de ha az n incs , úgy az mi kegyel
mes urunknak elméje nem jár otl. Jól meglássa nagyságtok, 
mit cselekesztek, mert bizony nagyra kötöm, hogy két esztendőt 
meg nem fog haladni, megvételi nagyságtok valamelyik oldalát Er
délynek. Az mi az adó dolgát nézi i spen ig : ha valami, reménység 
nincs az keresztyénség dolga felöli, ha halaszsza ő nagysága az adió 
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beküldést, kezdjen lerakni ő nagysága az adósságban, mert talám 
sok leszen ha egyszersmind kezdik megvenni Jenőt s az adót. Ha 
ö nagysága az adót béküldené az jövő pünköstre, valamennyire csak 
azzal is lassúdnának ezek; de ha módja volna ő nagyságának abba, 
hogy Jenőt Ő nagysága megadhatná, bízvást mégis három vagy négy 
esztendeig az adót elvontathatnók. Az Istenért kérem nagyságodat , 
h e g y e z én írásomat pro bono habeat , mert magam is jól tudom, 
hogy nagyságodnak az emberek sokat tulajdonitnak az mi kegyel
mes urunk után. Ügy vagyon, hogy az jóért kevés köszönet vagyon, 
tudom, de ha valami roszsz esik az szegény országon, nagyságtok 
lészen örökké az átokba. Az hazának javát s megmaradását s az mi 
kegyelmes urunknak dignitását keresse nagyságod. Ne legeltesse 
akárki is magát azzal, hogy ez az Porta extenuáltatott, s ímez s a-
maz, mert bizony abba semmi nincsen. Az egy persára rettenetes 
hada vagyon—mondják nagy bizonynyal az kik onnét jöt tek, Ez-
ronból*)tértek meg, hogy hadra való embere vagyon vélle az vezér
nek négyszer való száz ezer embere; de bizony ezeknek az semmi, 
az még ezek elfogynak, elébb fog jutni nekünk benne. Az kiül az 
egész nagy ásiai birodalom nagy csendességben vagyon; Európába 
is penig ludná nagyságod ha volna valami ellensége , de az lengyel 
dolga is szépen complanáltatik. Azért uram addig oltsa az lüzet nagy
ságtok, az még csak az kemenczébe é g ; de ha az ház tétéire kezd 
az tüz hágni, késő oltani. Én nagyságodat több írásommal nem fá
rasztom — ezekből eleget érthet nagyságod. Az kegyelmes urun
kat találtam meg egy supplicatioval; megszolgálom nagyságodnak; 
legyen nagyságod jóakarattal hozzám, ő nagyságánál mellettem 
törekedjék, bizony ha élek önagyságának hűségesen megszolgálom. 

In relíquís vestr. spect. ac magn. Dnem quam diutissim. feli-
cissimeque vívere et valere desidero. 

Dátum Constantinopoli die 9-a sept. anno Dmni 1618 . Ejusdem &. 

Servor. humillimus 
Thomas Borsos mpr. 

*) Erzerum. 
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Spectabilis et magnifice Domine et fautor mihi benignissime! 

Fost servitior. meor. paratissimam commendationem. Az szenl 
seregeknek Istene nagyságodat minden kévánsága szerént valtí sok 
btídog áldásival tegye jó szerencséssé 6s hoszszu életűvé mind az 
nagyságod szép és Itedves familiájával egyetembe. ''-^' ^^ *"* i 

Nem kevég búsulásom forog nagyságos nram azon, bogy mi-
olta az én kegyelmes uram engem ide az Ö nagysága szolgalatjára 
az fényes Portára expediált , azoltáttíl fogva is sem az én kegyel
mes uramnak, sem nagyságtoknak levelét nem vehet tem, hololt 
nagyságtok volna az mi kegyelmes urunknak fejének életének őrző
j e ; és talám szorgalmatosb vigyázásának kellene lenni nagyságtok
nak ide az fényes Portára annál, az mennyi gondviselést eddig lát
tam. Immár irtam én nagyságodnak innét három rendbeli levelekét^ 
olyakat , k i k e t — tudván hogy nagyságod az én kegyelmes uram
nak egyik oldalacsontja — nagyságod azokból az mi kegyelmes n-
runknak minden itt bennvaló dolgait megértette. lm csak későbben 
az az 9 die septembris küldöttem egy jámbor szolgámat ki ö nagy
ságához, kitől attól is nagyságodnak irtam bőségesen, sőt az itt-
való állapothoz képest igen szükségesen. Ezt igen csudálja sőt ne-
hezli az kajmekám ö nagysága, hogy eddig semmi híre ö nagyságá
nak nem érkezek onnat az mi kegyelmes urunk országából. Én a-
zért persvadeáltam azt ö nagyságoknak, hogy olykor érkezett ház;á 
mindaz követ Ramuti uram, s mind azután az én szolgám, hogy 
fogott akkor az mi kegyelmes urunknak országa gyűlése lenni, éS 
ebbe fogott lenni az haladozásnak ideje, hogy eddig ö nagyságának 
bizonyos postája, sem az én szolgám meg nem érkezett. De nyilván 
nagyságtoknak talám szorgalmatosb gondviselésének kellene Itínfii 
ide erre az Portára. Mostan is azért én nem győzvén várhatni az on
nét jövő szolgámat, üjonnan kelleték bocsálnom ez szolgámat az én 
kegyelmes uramhoz, nagy kiváltképpen való két okér t , melyet ügy 
itilek, hogy nem jóhaladozni , hanem az mi kegyelmes urunk ért
se jó idején meg az ittvaló dolgokat. Úgy emlékezem, hogy nagy
ságodnak is irtam volt az elmúlt későbbi levelemnek az y^g/éj)9i 
hogy szinte ekkor botorkázott vala az ülembe Báthori András felöli 
való hír , kit akkor az sietségért tovább nem tudakozhatván, irtam 
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vala, hogy valóba utánna leszek, és ha mit érthetek felÖlle, az én 
kegyelmes uramnak, nagyságodnak is megírom. Most azért írha
tom nagyságodnak, hogy az én tehetségem szerént addig nem 
nyugodtam, hanem az minek végére mehettem, igen sollicite meg
tudakoztam és az én kegyelmes uramnak historice megírtam, az 
mit most meg kellelt írnom. Tudom, hogy nagyságodtól az titok 
nem leszen; nem itélem szükségesnek lenni , hogy annak históriá
ját nagyságodnak meg kellessék írnom. De valamint vagyon nagy-
ságlok Erdélybe, de itt az Portán az Báthori András híre noha még 
igen t i tkon, de bizonyos dolog hogy az mázul kajmekám előtt agi-
tállatott, és még annál is küUebb is ment az hír. Kihez képest én 
Bém tagadom, majd ugyan desperatio kezde viselni, hogy annak 
az latorságnak csak valami része ne hatott volna Havasalföldébe Í9 
főképpen Katercsi Ogíihoz. Mely dolog felöli én főképpen az két ve 
zérrel , az fökajmekámmal és Görcsí Méhemet basával bőségesen be-
széUettem ; minthogy igen bizonyoson végére mentem vala magok
tól az lengyelektől, hogy az szándékok, hogy ha leszáll az török 
had, Koreczki egy haddal vajdát hozzon Moldovába, és az hadnak 
az más derekát az lengyelek az tatárokra v igyék, hogy ugyan va
lóba nagy dolgot próbáljanak meg ez télen. Ki ellen most Szkender 
basának az sziiisztrei basaságot adták, és valóba megírták neki , 
hogy minden hadával ott teleljen és úgy vigyázzon az lengyelekre 
és Moldovára. Bizony uram az késedelemnek okát forgatván, majd 
félek-szubásu, csak Havasaiföldébe ne supprimálták volna ezelőtt 
elküldött leveleimet, mert bizony bizony meghigyje nagyságod? 
hogy az mi kegyelmes urunk körül Erdélybe nagy Báthorismus fo
rog. Annak én minden módjáról s bizonyságáról az én kegyelmes 
m-amnak bőségesen írtam; azt elhittem, hogy nagyságodtól az t i
tok nem lészen, abból megérti nagyságod minden actussokat. Az 
mit peníg én arról ő nagyságának irtam, nem vulgáris fámát irtami 
—meglátja nagyságod is—hanem olyat, az kit nagyságod is megcso
dálhat: honnat, kiből, mit és mi formán kivöttem olyan emberektől 
mint az mázul kiíjmekám és annak az tihája és Görcsi Mehmet basa? 
Megismeri nagyságod csak abból is , ha volt itt tekintetem s böcsül-
letem, hogy olyan emberektől olyan nagy derék dolgokat expiscál-
jak. Legyen hala az szent Istennek, az én kegyelmes uram után itt 
most az vezérekkel igen jól vagyok ég kedvesen, noha bizony 
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azért az ajándékot szűkön osztják. Én csak áztirhatom nagyságod
nak i s , hogy igen felette vigyázzatok mind magatokra s mind ura
tokra; mert bizony alátok öntik az forrtít, ha eszébe nem veszi 
nagyságtok magát — ügy higyjen nagyságtok az hízelkedésnek. 

Más dologról kelletett szükségesképpen irnom az mi kegyelmes 
urunknak arról : hogy az elmúlt napokban itt az magam szállásán 
Startzer úrral és Makó vajda úrral kedvesen vendégeskedvén, igen 
sokat conferáltunk az Jenő állapotja felöli. Ö kegyelmének Starlzer 
uramnak erről mi censurája vagyon , mindeneket megmondott, és 
ugyan in eum finem, hogy az mi kegyelmes urunkat certificáljam fe
lőlié — az még itt benn lészen, faa ö nagysága kévánja, szeretet
tel szolgál mind ö nagyságának s mind Erdélyországának. Addig is 
volna annak módja, az még 6 itt benn leszen, ha eljött az főkövet; 
mert úgy vagyon Startzer uramnak értelme felöUe, hogy az mostani 
fökövettel ö kegyelme helyébe is más kapiliha jő. És minthogy az
előtt is s most is nagy conjunctionk volt nekünk egymással, most 
volna jő módunk ebben, hogy conjunclis viribus forgódnánk abban. 
mert ha nekünk akármelyünknek innét les/en kimenetelünk, az új 
kapitihák — nem tudja ember — mint alkusznak egybe , vagy mint 
hiszen egyik az másiknak; de mi üdÖre lehet csak az megismerke
dés i s , erről is az én kegyelmes uramnak igen bö szóval irtam — 
nagyságodtól azok titkolva nem lesznek, de mégis valami particu-
láját attingálni akarom nagyságodnak. Startzer uramnak ugyan az 
tetszik, hogy egy cseppnyére sem kellene tagadni az mi kegyel
mes urunknak itt az por tán, hogy megígérte Ö nagysága JenÖt de 
conditionaliter, az mely conditiokra őnagysága soha magától nem 
elégséges. Egy néhány igen szép ratiok vágynak ezekben az con-
diliokban, kit nagyságod megláthat. De az mi nagyobb, az német 
császár oly közit tartja ahoz s még az több Magyarországba való vá
rakhoz i s , hogy ha az erdélyi fejedelem el kezdi idegeníteni Erdély
től , Erdélyt veszi el az keresztyénség azér t , és nem gondol az 
frigynek felbomlásával. Az mi kegyelmes urunknak penig eddig meg 
volt erőssen hagyva mind az megholt császártól s akkori fővezértől, 
hogy az némettel való öszszeveszésre semmi okot ne adjon, meri 
bizony megbánja. Hogy penig Lippát is megadta , még azért is fenn 
áll az német császártól való fenyegetés, kit levéllel is megbizonyH-
hatnnk. Startzer uram maga monda ezeket. De exek az ratiok bő

vebben V á g n á k "ínegírVá az én kegyelmes uramnak irott levelembe. 
Ha ezek ugyan nem fognának, in fine finali csak német császárra 
kellene ez dolgot relegálni, hogy ejthetné valahogy ö nagysága az 
német császárral való tractába az Jenő dolgát, hogy tractálnának 
egymással az két császár felöUe. így csak kimosdhatnék ő nagy
sága az Jenő dolgából és tractájából. Egyik sem kezdene vethetni 
oztán az mi kegyelmes urunkra. Ok látnák, mint alkusznak meg fe
lőlié egymással. Ezek Startzer uram tetszései. Immár az az mi ke
gyelmes urunk tetszési, mit acceptál ö nagysága ezekbe s mit nem. 
Immár ezt csak magamtól gondoltam, de erről nem írtam az mi ke
gyelmes urunknak, hogy én ne adjak tanácsot ő nagyságának, (mi
vel) hogy nem vagyok arra méltó. Az még ez dolog kezdene agi-
táltatni, talám arra az üdőre elérkeznék, hogy oly emberséges ka-
pítihát választana Ö nagysága ide bé én helyettem, hogy csak az ve 
zérnek való ajándékkal is bejövén és az német követ is beérkezvén, 
lenne az én véllem ennek az tractának az elindítója, és kezdenök 
el mi: látnók mint indul? Talám valami jobb utat kaphatnánk benne? 
Erről ha mi válasz lehetne, evvel én kimehetnék: azután ismét az 
üdö ö nagyságát mindenre megtanítaná. Mert ha ez így lenne, úgy 
tetszik, hogy minden nehézség, bántás nélkül az jövő esztendőt s 
tálára még az adót is el vontathatná ő nagysága ; ha penig ö nagysá
ga kegyelmes tetszése az volna, hogy csak postája által való irás 
után is ezt én elkezdeném az vezérekkel csak úgy explorationak o-
k ^ r t , az is ő nagysága bölcs Ítéleti. Legyen hála az szent Isten
nek, ez mostani vezérekkel való tractatusomban nagyobb módom s 
kedvességem vagyon nekem, hogynem Kamuti uramnak. Ezen ö ke
gyelme bátor ne haragudjék. írom ezt is nagyságodnak csak azé r t , 
hogy valami discursus leszen ez dolog felöli, az az nagyságod bölcs 
Ítéleti, ha ezeket nagyságod eléveszi vagy nem. Én valamibe tu
dok, de bizony nagy szeretettel és hűséggel igyekezem szolgálni az 
én kegyelmes uramnak. Itt bennem bizony meg sem fogyatkozik ö 
nagysága. De bizony nekem ide több költség kellene ^ azzal igen 
érkezném e l ; mert el nem érem az ittvaló gazdálkodással. Mogl ezt 
ebbe hagyom. 

I p t t mindenfelöU felette jó hírek viseltetnek. Az Fpketetenger-
rő! az gályák éppen megjövének az mint elmentek vala; ott semmi 
harczok nem volt , az jancsárok közül ide az erdélyi há^hoK való 
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egyik, az ki oda volt az M d b a , az megjővén, mindeneket maga 
beszélle meg«,^n ^BB.^ Í\I:,ÍÍ) •. 

Az Fejértengerröl is hír jőve, bogy az Uapitán Ali basa meg
holt és halva hozzák, de azoknak is sohult iiarczok nem volt. Bar-
bariáhan Algirum mellett fogott két tolvaj hajót, azt hozziUí az FQ-' 
jéi'tengeren. (?) Ezen két hét alatt haza érkeznek. 

Az én kegyelmes uramnak bÖségesbben megírtam: ezelőtt har
madnappal hozák nagy bizonyosan, hogy az kazul basát az fővezér 
igen felette megver te ; ő maga az kazul basa elszaladolt, és az ta
tár chám utánna vagyon. Ö maga az fővezér az régi persiaí császá-^ 
rokuak temető helyeken lévő fövárossokat — ki az ország közepeit 
vagyon —- occupálta s maga ott vagyon. Ezek itt most az hírek. 
Sakender basa uram bizonyosan irta ide, hogy az lengyelek fököve-
te megindul, és neki is írtak felőlié, hogy együtt jöjen bé az kör 
vetekkel, hogy újabban örökös frigyet akarnak csinálni. Ezek itt 
most igen nagy Örömben v á g y n a k — azt látom.,^ Nagyságtok ügy 
lásson az Jenő állapotjához. Inreliquis ,<̂ ij' i,,,-, ,; , , .„ 

.̂ . Dátum Constantinopoli die 6-a novembris anno Domíni 1618. 
'a'^- • •• . „ ' - • • • • . : - ' ^ 

Thofflas Borsos mpr. 

af<r líí' . • .,;IÍ.-. „^iiígoq jíbtu x. 
IV. »f* i,-> O'árswoí E 

Spectabilis et magniflce Domine et fautor mihi benignissime! ' 
, Fost servitior. meor. paratlssímam conimendalionem. Az szent 

seregeknek Istene nagyságodat látogassa meg minden kévánsága 
szerént valö bódog áldásival, nagyságodnak kedves famíliájával 
egyetembe, 

A nagyságod böcsülettel irolt levelét Tóth Mihály uram által 
25 novembris nagy örvendetesen láttam s vettem; ez mellett mind az 
mi kegyelmes urunknak írását , cancellarius uram ö kegyelme nianu-
s á v a l i r t l S rendbeli articulusokkal együt t , kiket igen diligenter et 
stúdiósé megolvastam, az mennyire az fejembe fért meg is értet-. 
tem. De bizony uram azt én nem tagadhatom, hogy nekem az az én 
fejemet igen megszédítette; mert bátorsággal magam felöli merem 
azt mondani, hogy az az tractatug neque prudentiae neque auctorí-
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lalís mere oraí , lían'em valóba ha az síncera Bdelítas léit voliia elöb^ 
"i Tíagykövet uramba, ugyan ötét illette volna a z , avagy olyakat,' 
az kik magas kővárakba laknak, avagy magas polczokon ülnek—* 
még azoknak is gondot adna, nemhogy az én fejemnek. Mindazon^' 
állal bízván az én kegyelmes szent Istenemnek nagy kegyelmébe éö 
gondviselésébe, s előttem viselvén amaz két szent Máriáknak szép 
hálaadó énekeket az hol így szollnak: exaltasli humiles et deirasli 
sapeí'boa, et ab ore infantium et lactentium percepistí laudem—éh 
^gy^N nem vagyok desperatioba felölle, lianem tempore suo hoz
zája fogok; és valamire az én szent Istenem segít, de meglátja az 
én kegyelmes uram, hogy hűséggel, szeretettel s tökélietességgel 
igyekszem ö nagyságának szolgálni.Ez dologhoz penig hirtelen csak 
hozzája sem foghalok egy néhány okokért, kiről az én kegyelmes 
uramnak bőségesen írtam. Egyik: hogy az mely levelet az én ke
gyelmes uramnak Írtam és nagyságodnak i s , kit küldtem el az má
sodik szolgámtól die septíma 9 br is , azokba oly dolgok vágynak, 
hogy igen szükség arról való resolutíoját megvárnom az én kegyel
mes nramnak. Második, az kit én itt igen titkon viselek: hogy az' 
fővezér ezen tiz nap alalL ad summum — ezzel biztatnak — hogy 
megjö, és noha igen sok tlisceptatio vagyon felölle, ha az marad-ó' 
az fÖvezérséglion vagy annak atturákat adnak s ezen mostani marad 
az fövezérségben; de igen igyekszem csak annak is az ideit megke
resni, hogy ne kelletnék nekem kétszer véllek arról altercálnom g' 
disputálnom, hanem valamelyik az főségben maradna, kellene az-^ 
zal valamit concludálnora, ha conchidálhatnék. Erről én immár ettÖI' 
HZ kajmekámtói ö nagyságától veniat nyertem, és abból csak tölleiii' 
vár egy néhány napig. Én úgy ismerem, hogy mindenekről eddig-^-
való dolgokról, valamiről illett, az én kegyelmes uramnak bősége--
sen írtam mind ezelöttvaló levelemben is s most ís—úgy ismerem, 
hogy azok nagyságodtól eltitkolva nem lesznek, de bizony ret tene- ' 
tes invitus kell írnom az mit irhatok ís. Mert csak magam írtózoin'' 
8z rettenetes vakmerő cselekedettől, hogy az emberek nem gon- ' 
dolják sem Isteneket, sem fejedelmeket, országok romlását, hanem' 
ilyen roszsz dologban elegyítik magokat; ki felöli wgyan nem szé
gyenlem megírni ezt—kit ö nagyságának ís megírtam ezUéppen—^' 
hogy az fátum jól hozta' volt, ezt ö nagyságának az mi kegyelmes' 
urunknak,, hogy ezúttal idei az P,ortára sem oly ismeretlen, sem o ly ' 
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bátortalan kapitihát nem talált volt ö nagysága ktil3etti, sem olydf^ 
az ki Kamuti uramnak oly addictussa vagy szolgája-szabású lőtt vol
na; mert úgy ismerem az actókból, hogy az mi kegyelmes urunk
nak , söt sokaknak nagyságtok közül csak úgy fogott volna esn; 
dolgok, mint az fogolymadaraknak sat. 

Noha akkor ezeket így értet tem, de nem ok nélkül iratla volt 
azelöltyaló levelembe az fátum véllem az dörditésnek vocabulumát. 
Bizony mégis igen szükség az mi kegyelmes urunknak magára vi
gyázni; nagyságtoknak is bizony igen jó ama sententiát is elővenni, 
hogy: Principiis obsta, sero medicina paratur. Bizony jobb volna 
bátrabban egymással az embereknek beszélleni, ne távúk Ezekről 
nagyságod az mi kegyelmes urunk leveléből tudom mindent bőveb
ben érthet. Én nagyságodat bő Írásommal nem terhelem; mert az 
mint elsö levelemben is írtam vala nagyságodnak, hogy én nagysá
godat az én kegyelmes uramnak egyik oldalacsontjának tudom, azt 
is hiszem, hogy ezek nagyságodtól titkolva nem lesznek. Azért 
csak nagy v ígyázás , gondviselés kel l ; az én kegyelmes uram bá
torsággal megnyugodjék itt az én vékony szolgálatomha, mert va
lamibe elég leszek, de bizony az életem fogytával is szeretettéig 
hűséggel szolgálok ő nagyságának. 

Nem tűrhetem, hogy nagyságodnak alamisnáról is ne írjak. 
Azt is megszolgálom nagyságodnak, hogy mégis nagyságod asse-
curál levelébe az én kegyelmes uram kegyelmességéröl, kiről sup-
plicatiot Írtam volt ő nagyságának; de bizony most is elég szomo
rúságba vagyok éret te , hogy az én kegyelmes uram nekem nem
hogy eddigvaló extraordinarius sumptusomra, kit Kamuti uram mód-
nélkülvaló dispositioja miatt és azután immár két rendbeli szolgám
nak kiküldésére költöttem, valami költséget küldött volna—el is töl-
tóm itt benn félesztendömet — de csak egy pénzt is nekem nem hoz
tak arra i s , az melyet ö nagysága kegyelmességéhől szolgálatomra 
deputált, kiben abban is az Ö nagysága dispositioja szerént , fl. 150 
volna hátra — bátor ö nagysága az brassai 4 lovat fl. 100 forintra 
tudja i s , maga (noha) azt is alább vötték volt annál. Az én kegyel
mes uram kegyelmesen megbocsátja hogy nem felejthetem, meri 
Krisztus urunk szava szerént i s : pulsate et aperitur, petité et dabitur. 
Én is úgy viselhetném annál is böcsüUetesbhen az ö nagysága mél
tóságát , ha volna mivel; bizony gonosz helyre sem költenem, ha-
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nem 07- ö nagysága szolgalatjára. Mert itt noha némely kapitihája 
uraimnak hogy gazdagon volt dolgok, az csak egy sze rencse , ha 
az kajmekám vagy fővezér liberális — az bizony penig most nincsen* 
Eléggé böcsülnek s szerelnek—azt mondják s mutatják—de semmit 
nem adnak. Más a z , hogy én bizony arra magamat nem vehetem, 
hogy se tolvajoltassak, se óroztassak, se pénzéért futott rabot el
rekkentsek ; hanem itt is igazán s jámborul akarok élni, ha élhetek, 
hogy mind Isten elÖtt és ez világ elŐtt tiszta legyen az orczám. 

Nagyságodat kérem, nagyságod megbocsássa, hogy az ala
misnáról ennyit kellé írnom. lm hamar szolgámét ki kell küldenem, 
s arravaló költségem sincsen. Nagyságodat igen kérem, ne difficul-
lálja nagyságod Ö nagyságának emlékezni költségem felöli, hadd 
költsem el az Ö nagysága szolgalatjára ha mit fizet ö nagysága. En-
nekelöttevaló supplícatioimról is ne felelkezzék el nagyságod, meg
szolgálom nagyságodnak. : *"' •^'"-

Mosl ö nagysága az erdélyi ház épületire depulált fl. 110. -<^ 
Ha megadja is Tóth Mihály uram — még azt is meg nem adta — mit 
tudok azzal is épiteni? Mindazáltal meglátja ö nagysága, ha meg
adják, bizony azt is arra költöm, s tisztességesen is reá költöm. 

Ittvaló híreket nagyságodnak egyebet nem irhatok. Ügy emlé
kezem ar ra , hogy ezt az egyet azelőtt is megírtam va la , hogy az 
Feketelengerröl az gályák az én magam szemem láttára éppen meg-
jövének kár nélkül, noha hasznot sem hoztak; mert nem is találtak 
kozák ellenségre. Ide az erdélyi házhoz járó jancsár is egy oda volt, 
és ekképpen beszélletto. 

Az Fejértengerröl az kapitán basa jancsár agája juta meg 12^. 
gálya jancsárral együtt 29 novembr. Ezek egy nyert olasz hajót 
hozának, melyet az előttünk való tenger közepire állatván, magam 
szemeimmel láttam, s most is ott vagyon. 0 maga még az kapitán 
basa meg nem jött. Ezen hajót négy nap alalt várják; mondják, hogy 
ö maga is hoz egy öreg nyert olasz hajót. 

Az persiai hírek főképpen eddig sokképpen viselteitek. Bizony 
valóba is volt gondom reá. Az európai hadak igen által és haza ta-
karodának, bizony elég ösztövér lovakkal s fáradton, de az sok 
vélekedő hírek között azt látom s értem igazabbnak: noha volt 
nagy harczok egymással, de az harczba is az vezér lÖtt victor. 
Mely victoria után mindjárt azon hamarsággal az nagy ravasz oko9 
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kazul basa igen rettenetes nagy bö élést hordatott, ontatott &z ve
zér megehült táborába, noha ö maga immár ugyan kergetöbe-sza-
básu volt, és az ország népét cogálja, hogy haza szálljanak, 9 
mindenfelöll élést hordjanak az vezér táborába. Interitn semmit nem 
késet t , hanem az vezérhez követét küldötte, és az békességet 
kezdte tractálni. Noha ezt sok circumstantiával mondják az emberek, 
de az conclusioja ez most , hogy ök megbékéltek, és most az^fő-
vezérrel együtt jö az ajándéka és záloga az kaznl basának. Ez ed
dig az verisimilius rumor. Hiszem, immár nem késik az fővezér, 
hanem megjö, s magunk szemünkkel meg kell látnunk mi lészen, s 
azután ismét hamar mindent megírok. Immár ezeket megírtam volt 
nagyságodnak , hogy valamennyivel de nem sokkal különböző híre
ket hallottam az hadak felöli, melyet az én kegyelmes uramnak bő
vebb szóval megírtam. Nagyságod tudom azokat meglátja. iA|-*doíi 

Még is azt az egy hirt akarom nagysógodnak megírni^—tudom 
azért , hogy eddig nagyságod Erdélyben is megértette — amaz ve
szett pohárnikLupuU és BuzdohántSzkender basa Szilísztrián kiül azi 
ország úta mellett karóba verette az Alexanderen esett dologéf^! 
innét való commíssioból. Az mint ér tem, az többinek i s , az kik 
abba részesek voltak, sőt az kik Sorbánnal voltak is, az leszen vi
rágok. Énnekem ezek az vezérek azfelöll csak egy kedvetlen szót; 
is nem szolltak; de ertem alattomba, hogy igen valóba bánják &zi' 
az dolgot — nem is marad Alexander vajda vajdaság nélkül. 

Most én nagyságodat több írásommal nem fárasztom; tudom,-
hogy nem sok idő múlva ismét kell irnom nagyságodnak, ha Isten 
kegyelméből az JenÖ tractatusához fogunk. 

In reliqnis Spect. ac Magn. vestram, quam diutíssime felícis-
simeque valere desidero. Patuin Constantinopoli, 17 die decembr.' 
Anno Domini 1618. &-i ('t .rtov^sav JJü si leam a >iitnlJ/tÍ lonimtsi'' 

,r" . *.jiríi>,d ia.Trinr niiíitrji Thomas Borsos m.p. 
• .Jih 

V. 

( Spectabüís et magni&ce Domine et fautor míhi benignissimel 

Fost servitior. meör. paratissam commendationem. Minden kó-' 
vánsága szerént való sok bódog áldásit lerjeszsze az szent Isten^ 
nagyságodra, nagyságod kedves famíliájával egyetembe. ' -i' 
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Az nagyságod kedvesen s böcsüllétésen írott levelét Kúti János 
által vöttem 4 die january, melyből hogy értem az Ür Istennek az 
mi kegyelmes urunkra s nagyságtokpa s szegény országravaló ke
gyelmes gondviselését, hogy az ÚP Isten csendességben s békes
ségben megtartotta s most is úgy viseli, azon szivem szerént örü
lök. Az szent Istennek szent neve dicsőítessék! Noha bizony itt 
lobogni kezdett tüze az szegény hazánknak az módnélkülvaló kö
vetségviseléssel; de csak eddig is az mi kegyelmes urunknak rcso-
lutíoja után igen meg kezdett alnnní. Nekem jó reménységem va
gyon az én kegyelmes Istenembe, hogy igen szép módjával s alkal
matossággal lassan-lassan az Ür Isten megcsendesíti, annál is in
kább , csak az mi kegyelmes urunk ne késnék az ajándékkal és 
azután az adóval is. Azt ö nagysága penig tudom hogy immár las
san-lassan készíti mind az bejövő követlel együtt ; de én az Istenért 
kérem nagyságodat, hogy azon legyen nagyságtok, hogy ö nagy
sága kövelet ide az Portára való prudentiával ne tűzzel küldjön — 
úgy használ ö nagysága vél le; az mellett ne szánja Ö nagysága most 
az ajándékot ide az Portára. Száz ígéretnél is jobb egy „ n e s z é " ' ^ 
ezek is azt mondják. Hiszem az Úr Isten azért ad o;azdagságot akár
kinek i s , hogy maga javáért addig éljen vélíe, az még magának 
libera disposítíojába vagyon^—-azután késő. 0 nagyságának az éri 
kegyelmes uramnak írtam az felöli i s , hogy bizony kedves volna, 
ha mintegy extraordínarie most az szekereket elküldené; mert ma
gam bizonyosan tudom, hogy ennek az kajmekám feleségének, az 
ki egy testvér az hatalmas császárral , semmi tisztességes szekere 
nincsen. Hoc satis &. '"'" 

Az én kegyelmes uramnak aV- miről tudtam írni, írtam'bősége
sen; tudom, ezek nem lesznek eltitkolva nagyságodtól. De szinte 
most ö nagyságának is nem tudtam semmi derekas dologról írni; 
mert az mint Tóth Mihály uramtól is irtam volt, noha az ö kegyelme 
által írott leveléből az én kegyelmes uramnak teljességgel megér
tettem vala, hogy nem sok dííferentia vagyon az én uramnak s 
nagyságtoknak discursusa és az Startzer uram discursusa között 
— ki miatt én még ekkor azfelöll az későbbi resolutiom felöli ugyan" 
hozzája kezdettem volna az Jenő tractatusához — de kellett érte 
igen vigyáznom, hogy tudván hogy az fővezér immár útba vagyon 
viszszajöni, vár tamattól , hogy mint leszen ez az persiai dolog! 
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és ha az az vezér marud az fövezérségben , vagy ez mostani? hogy 
ne kellessék kétszer részesülnöm az traclába. Erre — noha nem 
ilyen aperte — miért cselekedem én ezt , de ugyan veniam voll a« 
basáiéi. Immár hogy az én kegyelmes uramnak mind két rendbeli 
resolulioja elérkezett, ebez én Istennek segítségéből alkalmason is 
hozzája készültem; alkalmason végére mentem annak i s , hogy a? 
fővezérnek ulturókat fognak adni , és ez az mostani leszen az fő
vezér , ahoz képest oz héten magam kétszer kértem audíentiál ö 
nagyságától az vezértől: mindennap megadta az audíenliát, az egy 
egész héten reggeltől fogva estig az kapuját lestem; csmét szép 
sztíval mondotta , hogy bizony most sem lehet , annyi foglalatossá
gom érkezett ; végre die 12 january 6 maga nagy böcsülettel izene 
ki SzÖlfikártél, hogy ne fáradjak — maga látott hogy ott voltam — 
de bizony most sem lehet az derék beszélgetés, hanem maga raeg-
ixeni csauzzától, egy fél egész napot nekem rende l , s akkor min
denről bőségesen beszél nekem. Úgy látom az indulatját, hogy oz 
Ür Isten még ezt is jobban adja, hogynem az minapi indulat vala. Az 
német fökövettel ez ideig nem lehettem szembe , mert az basa híre 
nélkül is nem lehetett; más a z , hogy az még az én uram proposi-
tioil az basának nem proponálom, addig nem is i l lett , hogy véllek 
iractáljak. Starlzer urammal az követ ittléte után is eleget conferál-
tam ; Markó vajda uramot is elküldtem, Ö kegyelme által is egymás
sal sincere conferáltunk. Énnekem úgy tetszik, ha ez világon oz em
berekbe valami tökélletesség vagyon, hogy most onnat az németek 
felöli nem lehet semmi tartása ö nagyságának, kiváltképpen penig kö
vet uram, vagy Sorbán, Orbán, Petrasko-micsoda, Homonnaí uram, 
Báthori uram felöli. Nekem úgy tetszik—az mint a dolog itt forog— 
hogy ö nagysága bátrabb s édesb álmát olhatik, noha bizony valdba 
sok ördögi kisértet forgott ö nagysága körUl; de jó reménységem 
vagyon áz szent Is tenbe, hogy egy szent Genius azokat mind sem
mivé teszi. Immár Istennek kegyelmessége véllem lévén , nem is 
halasztóm, hanem elkezdem az basákkal az tractatust. Mit ad az Ür 
Isten belölle — semmit nem késem —itt szolgámat készen tartom, s 
mindjárt ö nagyságát azokról certificálom; jóllehet bizony nagy aka
dályom vagyon benne, hogy csak egy lovat is mint vegyek szolgám 
a lá , mert arra való pénzem nincsen. De azért ha egyik köntösömet 
kell egy lóért adnom is , meglátja ő nagysága, hogy két éra rigtam 

nem muIik el az miatt is az ö nagysága szolgalatjában. Immár eleget 
sirtam-ríttam költségem felöli; lá tom, hogy senki nem szán meg, 
én csak elhagyom, csak valahol tehessem szeré t , s szerét is te
szem — ha mi lesz házamnál, onnét is hozatok — az én kegyelmes 
uramnak szolgálatját bizony tiszta orczával akarom az én üdömig 
véghez vinni. Mind Szkender basával ö nagyságával és Méhemet 
basával bőségesen conferáltam, Gratzianus Gáspár urammal i s — 
immár szőrnyebben nem lehet az mint magokat ajánlják, noha bi
zony még eddig én is csak verba pro verbis. Eléggé akarták kivenni 
belöUem minden ratioit az én kegyelmes uramnak, de arra bizony 
nemvöttek, hogy ők vigyék elébb én nállamnál az ö nagysága kö
vetségét ; hanem én is csak azt mondottam, hogy megérti nagy
ságtok. Interim praetendáltam siető dolgot; hogy most el kell men
nem s abbahagytam, Látom, hogy elég cautusok, de azon leszek 
ha lehe t , hogy ők is reá találjanak, hogy ne triumpháljanak az én 
szómmal üdö elŐtt. Én nagyságos uram most ezt ebbe hagyom, mert 
tudom , hogy nagyságod mindent megértett az én kegyelmes uram
nak való írásomból is. -^Í'Í-VJÜCÍ 

In reliquis &. Patum Constantinopoli 14 die mensís january 
AnnoDni 1619. 

Thomas Borsos m.p. 

IV. 

Spectabilis et magnífice Domine mihi semper benignissime! 

Fost servitior. meor. paratissimam commendationem. Az szent 
seregeknek Istene nagyságodat látogassa meg minden kévánsága 
szerént való sok bódog áldásával, nagyságod szerelmes famíliájával 
egyetemben. 

Ennyi nagy büsulásomba, melancholiámba, sollicitudomba nagy
ságodnak sokat nem írhatok, kiváltképpen tudván a z t , hogy az én 
kegyelmes uramnak való hoszszu ós bÖ írásom nagyságod előtt el
titkolva nem leszen Bizony ugyan is az ö nagysága bölcs ítéleti, de 
immár az mennyiben látom lenni az ö nagysága állapotját az egy 
roszsz átkozott vár miatt, felelte szükségesnek is ismerem s ítélem, 
hogy ö nagysága ez dolgot se dilTeráija, se celálja; mert igen eljött s 



hozták 19 az üdéjét, hogy tilokha nem lehet , iiánem' valaminek keü 
kisülni belölle. Ebben csak ilyen dolgot látok, kit nagyságod is 
tudom meglát az levelekből, hogy immár szinte hamar dolog áll kö
zel az.mi kegyelmes urunk előtt; egyik: vagy Jenőt megadja, vagy 
aperlo marté az császárnak resistá!, kit ha az keresztyén fejedel
mek megcselekednek, lássók , most az ideje. Harmadik , az mi ex-
tremum: vagy ö nagyságának országostői ret tenetes nagy romlása 
l e szen—ezek ilgy fellőtték az szándékot. Ezekről nagyságod bősé
gesen érthet az ö nagyságának irolt levelemből. Akármennyit esküd
jem, én az én szolgálatomnak szorgalmatosságában tovább nem me
hetek , sem raehetlem annál , az mit ö nagysága lát; látja aa szent 
Isten, azzal mutatnám meg mind igaz szeretelemet, hűségemet ö 
nagyságához; az mennyit munkálódtam benne, annát erőm több 
nem volt. Immár az Ö nagyságán, a» mi kegyelmes urunkon s nagy
ságtokon áll, valamit cselekedik. Az én tanácsom nem mélló az fl 
nagysága tanácsa közé, seai illendő ; de ha valami oda férne benne, 
én bizony azt mondanám, hogy ö nagysága ez dolgot ne halaszlanó, 
Cjuam cilissime resolválná magát, hogy hadat se ülletnének fel mi
atta; mert késő fog lenni az had leszállása, holott más ember, kinek 
az reversalisát ill szememmel láttam, lesbe tartja az oecasiot. Píem 
ok nélkül mondják, hogy: froníe capitlata, post hac occasio calva. 0 
nagyságának ezt nem irtam , de pro exemplo hiszem nagyságod nem 
bánja. Benne forgottam én abba i s , mikor Nazup basával töreked
nek vala; de immár az elrendeli hadak megindultak vala , s késő lön 
leszállitani az hadat. Most még ideje vagyon ö nagyságának hozzája, 
mindenképpen vagyon módja ö nagyságának praeveniálni. Mit kedvez 
ö nagysága vagy egy ország egynéhány embernek Jenőbe , hogy 
egész Erdélyi füstöljék, rabolják el éret te? Azt mondja-ó valwki, 
hogy conscientia ellen vagyon. Igen jó , hol áll az coiiscienlia? Az 
lélekbe. Hol áll az lélek? Az testbe. Ha imprudenter az emb*r 
mintegy sludio elveszti az lélek házát az testet, hová leszen az con
scientia is? Mondják: az lélekkel az Istenhez megyén. Az bizony 
igen szép szent dolog, az ki oda mehet; de sok emberi láttam, hogy 
szinte az olyan dolognak az idején örömest regrediáit volna; hogy 
Úr Isten, csak ne veszek vala így s még élhetek is va la , s poenilen-
tiát is tarthatok vala! De tarde valu az szegény barálkéat, csii'ippe-
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lése *). Nagyságod az Istenért megbocsásson, hogy tréfát i rok, 
mert bizony elbüdultam az rettenetes nyughalatlanságba; de ugyan 
akármit mondjunk azér t , de az mi kegyelmes urunk után nagysá
godé az szegény haza gondviselése, az mi kegyelmes urunkat is 
nagyságtok viheti jóra. Hiszem mindnyájan, azt mondjuk Erdélybe 
az ki igaz s jámbor, ember, amaz Szentírás sententiája szerént : 
hogy egy ember által jött bé az világra az halál, kárhozat, bűn sat. 
s egy ember által jött bé az megszabadulás is. Eddig azt vtiUottuk, 
most is igazán azt valljnk, hogy az szegény megromlott Erdélynek 
szabadsága az mi mostani kegyelmes urunk fejedelmünk által jött 
meg Erdélybe; de ha most ennek az ittvaló dolognak s molusnak ö 
nagysága és nagyságtok eleit nem veszi : bizony félek, hogy Jenőért 
rút tüzet , fegyvert látunk Erdélybe. Ügy is ismerem, hogy nem 
várják erre szent Demeter napját. 0 nagysága az én kegyelmes 
uram s nagyságtok gonosz néven ne v e g y e , hogyha keresztül
kasul ipok is , mert én nem vagyok philosophus, hanem az mit tu
dok s látok, azt igen igazán akarom megírni. Itt egyátaljába meg 
vagyon mondva, kit hiszek hogy más rendbeli levélből is megfog 
nagyságod *•*''), hogy ha ugyan az ö felségének romai császárnak aka
ratja, hogy Jenőért felbontsa az frigyet, igen akarják; csak az mi 
kegyelmes urunk tartsa igazán az frigyet s adja meg Jenőt , más 
nagyobb fejedelemségbe ültetik, s nagyságodat az erdélyi fejede
lemségbe hagyják. Kire én azért csak egyet sem szoillam, csak 
nevettem magamban ; mert én úgy gondoltam , hogy nem otl járna 
az mi kegyelmes urunknak szíve s akaratja. 

Gratianus uram immár molduvai vajda; 4 die fcbruary adák 
meg neki , és más nap mentem salutálni az urunk ö nagysága nevé
vel: valóban ajánlá magát az mi kegyelmes urunknak: udvara nagy 
vagyon, sok molduvai boér volt itt , mind behódolnak neki és igen 
örülnek neki. 

Az mint feljül is irtam: sok szóval nagyságod fejét nem fáj
lalom, minthogy igen szükséges nagyságodnak egészen látni minden 
actákot, melyeket egészszen megírtam az én kegyelmes uramnak— 

*) Ezen szóval egyértelmű fog lenni a „Nap l ó " során a 129-k lapon etüfor-
duló csirippetelós—elferditettsző.Csirippelés—a székelyeknél verebek 
verekedés közti sürü zajgását, virnyogrását teszi, Tiin e van értve. ^^^ A 
mondat vége: látni v» érteni — az eredetiből hiányzik. 
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de az is az nagyságod bölcs ítéleti; de bizony talám jó volna az 
ország stálusinak is érteni az dolgot, minthogy mindennelt bÖrébe 
j á r — n e mondaná senki , hogy nem értet te , s más gondot viseltek 
volna felöUe; olykor is kellene az, az, még kétfelé nem kezd az 
ember kapni. 

Az én kegyelmes uramnak való irásombtíl alkalmason meglátja 
nagyságod az Mehmet basa uram állnpotját mibe forog; addig vág
ják Erdélybe, hogy olyan leszen mint az ditífa, kit mentől inkább 
vernek, attól inkább terem — azt mondják. Nem kérdem mástól, 
hanem látom, de bizony meghigyje nagyságod , hogy nem szollnak 
ketten Szkender basa űrrul, hanem igen hogy szerencséseké?) sigen 
kedves emberek; nem is késik, hanem kisiet az tisztibe Tömös-
várra. Ha az mi kegyelmes urunk bölcs Ítéleti , ne halnsztaná ö 
nagysága , visitáltatná meg; ne is szánja ö nagysága az mit neld 
ad. Én az fejemre életemre irom, hogy vágynak itt az portán oly 
vezérek , hogy ha háromnak az mit itt adna is ö nagysága, többet 
ér most vélle az mit Méhemet basánakad—ugyan serio irom ezt—oly 
expedilioja vagyon most Mehmet basának oda kifelé. Én bogy sem 
hírt , sem egyéb dolgokat nem írok, abból nagyságod megbocsásson; 
mert tudom , hogy nagyságod minden dolgot bőven megért ö nagy
sága leveléből. 

Csak még is könyörgök nagyságodnak: az mi kegyelmes urunli 
kegyelmes igéreli szerént az én esztendőm szinte eltelik; ha eddig 
annyi szolgálatomra s írásomra egy pénz tekintetem s emberségem 
sem lön: ő nagysága az ő nagysága kegyelmes igéreti szerént ment
sen meg innét; mehessek az én szegény hazámnak földébe: nam 
dulce solum patriae. Én ö nagyságát immár ezzel sem fárasztom; hi
szem eltart az Ür Isten az ő nagysága bódog fejedelemsége alatt, 
csak mehessek házamhoz, semmi panaszt sem fogyatkozást nem tar
tok—ad az Ür Isten szegény házamnál mivel élnem. 

In reUquis &. Dalum Constantinopolí 13 die február. Anno 
Doraini 1619 . 

Thomas Borsos m.p. 

. O ' . i i 
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VII. 

Spectabilis et magnifíce Domine et faulor mihi benignissime! 

Po9t servilíor. meor. paratíssimam commendationem. Az szent 
seregéknek Istene tegye bódoggá s áldotta nagyságodnak minden 
dolgait, és örvendeztesse ís meg nagyságodat aszszonyomnak ő 
nagyságának hoszszu ideig való jó egészséges életével. 

Noha tudom az én kegyelmes uramnak nagyságodtól semmi 
titka nincsen mind az iltvaló dolgokból s mind egyéb dolgokból: 
még is hogy nagyságod ne ítélje se restségemnek, se nem akara
tomnak, hogy nagyságodat ez kevés írásommal ne visitáltam volna, 
akarám nagyságodat csak igen breviter az ittvaló állapotról certifi-
cálni. Én most is az én kegyelmes uramot nem kevés Írással untatom, 
melyet hiszem hogy nagyságod az ö nagyságának írott levelemből 
is meglátott, kiben nem látom, hogy egyéb lehessen, hogy ö 
nagyságának copiose mindent meg kelljen írnom. írtam ö nagysá
gának kiváltképpen az végbelí számtalan sok panaszok felöli; az 
melyek annyik, hogy ha egyebek nem volnának í s , csak azok ia 
valami ulliora indítanák ezeket szükségesképpen. Az legelső ki nagy 
vala, kiről ö nagysága bőségesen ís resolválta vaJa, s még az többi 
azféle csaté-palé kapdosás ; de hogy érkezek az borosmegyeríek 
egészen onnat való felvétele s elvitele, s az emirnek sok sebek 
után való sarczolása: valóban igen moveátlatott az porta rajta. Ezen
közben tél-tul igen sok panaszok szóródnak, az melyeket ö nagysá
gának historice megírtam. 

Más kívállliéppenvaló nagyobb dologról írtam ö nagyságának. 
Azt ugyan nem lagadlialom, hogy először nem másunnél értettem, 
hanem az lengyel követtől Ozga uramlól, hogy szinte az lengyel 
araim békességeknek tractalusát végezzük vala , kiben sokat is kel
lett forgódnom. Ügymond egykor Ozgo uram csak nekem: hogy 
bizhassunk ennek az mi békeségünknek, ha concludálunk í s , ha im
már kimennek az kapucsiák, hogy az két oláh vajdákat idején felve
gyék. Az penig nem mások ellen, hanem mi ellenünk leszen — ezl én 
jól tudom. Mintha szivembe ötlött volna, mondára Ozga uramnak, 
hogy az bizony nem nagyságtok ellen való leszen, hanem mi elle
nünk Erdély ellen. Ö is álmélkodók rajta: miért lehetne Erdély ellen, 
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hanem *) mely nagy kedvességbe vagyon az portán mind ö nagysága 
az fejedelem s mind az ország? Nem lehete egyéb benne , hanem az 
Jenő dolgát valamennyire aperiálám Ozga uramnak; kire breviter 
így szollá: hogy (ha) nem keresik kedvét vélle — űgymond — ím 
mi véllünk is véghez megyén jöl az békeség , s az német császárral 
is, nem tudom—ligy mcnda—mint leszen dolgoloU. Ezt abban bngy-
váu ott, más nap mindjárt reá monék az vezérre és apertissitrie reá 
fogam: mi lehet az oka, hogy az oláh vajdákot nagyságod hadba 
hirdetteté? Több elég szóval erre egyátaljába azt monda neltem 
az vezér , hogy igaz hogy elliüidtem s megparancsoltara, liogy 
idein hadba fejUeljenek, nem más ellen, hanem ti ellenetek—^ nem 
csak azt , hanem többet is. Ha még is az Jenő dolgában tovább léÍQ4 
váznak , bizony reájok küldök; ha penig Jenő ineglészeii, könnyű 
hon maradni az hadnak. Az mit azelőtt is bő szóval megirtam az én 
kegyelmes uramnak, én félek ezeknek intentumoktól, hogy csak 
valami véleUen nyavalya ne essék rajiunk az átkozott Jenőért. E-
gyéb dolgokat nagyságod tudom mindent jól megérte. 

In reliquis eandem spect. Magftiara vestram ad vota quam diuliss. 
valere desidero. Dátum ***) in fulgida Porta Constantinopolitana 3 
die may 1619 . Ejnsd. &. 

".'' ' Ttomas Borsos m.p. 

(Timyogi Cs. József, koloisvdfi ev. lef. tuiiár úr n^i^iy-becsii ^yííj teméiiy^teii liivó 
- n a a * ; ) . n U i n I Í Í ; U 1 J -. eredeUeliböl . j 

*J liolüLI. -""^j 01J;ilvásl liutlilcn Islv..n saját ktizávielfiíszivuié;i;iíw'itir,A«-
cepi 25 may Anno 1619. 

J-jii •- I Ii- . . ' i r t' • . 

••íiL. tíA ,-=1. J1U4I---.J-. . J U Í . ,M 

Ilit ;A > fiöffftFil Antía0lÍ9 ttfl Hoaaíi pnalla jfoalua iitoii í/líiwj niá Mi 
fiititmaw nvtui) miihnoni ^Bnlov JíöUö admavíse ndínitó .raoljH) I 
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E L Ő I S M E R T E T É S . 
Azon viszony, melyben Erdély nemzeti fejdelmei alatt a Por

tához állott, diplomaticai hitelességgel és okiratilag constátirozva 
még nincsen. Ezt tenni csak a már napfényre jött s ezután napfényre 
hozandó öszszes kútfö-szerü adatok eriticai öszszevetése és alapos 
tanulmányozása után lehe t , mihez némi erkölcsi bátorság, részre-
hajlallan lelktiség és törhetlen igaaságérzet kell. Mert hogy törté
neteink olykor legfontosabb momentumaira nézve ezután is mint 
eddig egyes fel- és kikapott székből következtessünk; hogy egyik 
azt mondja: az erdélyi nemzeti fejdelmek hűbéresei , vazalljai, 
basái voltak a szuitánoknali:; a másik meg,azt állítsa: hogy tán mai 
értelemben vett európai Nagyhatalmasság rangjával b í r tak—ilyen, 
néha indokolatlan, néha egyoldalulag bizonyítóit állítás- és ellenálli-
tásból a valódi történettudományra kevés haszon háramlik. Az u t á n -
m o n d á s n a k , a t ö r t é n e t i m e s é z é s n e k pedig ideje hogy már 
egyszer végét szakaszszuk. Kezdettől végig, az egész fejdelmi kor
szak alatti öszszes, de a eritica előtt megállható adatokból kell 
ama nézetek egyikét vagy másikát, vagy — a mint én vélem — 
egy közvetítő és helyesebb harmadikat megállítani s arra a történeti 
igazság bélyegét ütni. 

Ennek némileg lehetségesitése végett határzám el, gyűjtemé
nyembe az alább következő Athnámékat fölvenni. Fontosságuk a 
mondottakban és mindjárt következőkben — tígy hiszem — eléggé 
indokolva lesz. 

Tudva van ugyan i s , hogy nemzeti fejdelmeink néha megvá
lasztásuk elŐtt, néha azután követeik által a török szultánhoz mint 
hazánknak I. Zápolya óta pártfogoló szövetségeséhez bizonyos Írás
ba foglalt •— néha országgyülésileg készített — szövetkezési s ille
tőleg hódolati pontokat küldöttek meg a vég re : hogy azok értelmé
ben a Porta a megtörtént vagy történendő választáshoz megegye
zésével járuljon. Ezen pontok iránti észrevételeit a díván az ill'OtÖ 
követekkel közölvCn, kölcsönös alkudozások ós megegyezés alap-
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ján lön szerliesztve azon megerösUö olimány—• Athnámé — m e l y 
által egyfelől a választott vagy válaszlandö fejdelem és ErdO'ly, 
másfelől a Porta közötti szomszédsági és szövelségi viszony az 
egyezkedő fejdelmek idejére diploraaticailag meg állapíttatott és 
szentesiltelett. Voltak ez okmányokban elmellözött közkérdések, 
voltak megszegett sőt ma nevetséges pontok; fejdelmeinklángesze, 
politicai és hadi szerencséje , vagy gyöngesége és Önállástalansá-
g^í úgy a szultánok és vezérek valamint más fejdelmek jtí- vagy 
roszszakaratu befolyásai is gyakran egészen mássá alakították az 
életben e papírra tetl szövetségipontokat: azonban mindezt földeritni 
és constálirozní a történetnyomozás dolga. Elvégre Is ezen Atbnómék 
a hazánk és Porta közti viszonynak törvényeink után legbiztosabb 
és egyedül hiteles adalkátfeje. Megjegyzem m é g , hogy Athnámék 
nem csak fejdelmí választások alkalmával keletkeztek, de más 
nagyobb fontosságú szövetkezések és békekötésekkor i s , így p. o. 
midőn Kassa és a magyarországi hét vármegye békekötésileg Er
délyhez szakadott 1622-ben ; mídön a magyar- cseh- és több kis-
sebb német államok 1620-n a Portával és Bethlen Gáborral szö
vetségre léplek sat. 

A mi kiadási példányomat íUeli: előttem három állott, egyik 
a Rozsnyaí DávidI. Apafi alatt török-magyar tolmács s 1669-n portai 
követ—mint forditö és eredeti öszszegyüjtönek gr.Pekri Lőrincz taná
csosnak ajánlott s gr. Kemény J. véleménye szerént eredeti kéziratu 
gyűjteménye, melyet én használatul a néhai gróftól birok és váUa-
latom valamelyik későbbi kötetében közzé teendek; másik egy, ugyan 
Rozsnyai által gr. Bethlen Miklós országcancellárnak ajánlott pél
dány, melyről Írója ügy nyilatkozik: ,,hogy azt Constánczinápoly-
ban laktában egyszer is másszor is török írásban kezéhez keritgel-
vén és magyarra fordítván, ura (cancellár Bethlen J á n o s , Miklós
nak édes atyja) parancsolatjára a fejdelmi házba is béadla vala; de 
egy feljebb élő p r a e p o t e n s valaki azt onnan kivivón 
most újabb munkával és némely observabilításokkal 
amplificálva leírta." Ezen gyűjtemény Benkö saját kézirata^ és gr. 
Lázár Miklós barátom szívességéből van ideiglenesen kezeim
nél- harmadik, a helybeli ev, ref. Collegiiim könyvtárabeli 33 szám-
mai jegyzett kemény tábláju, s az írásmód után egykorúnak mond
ható czimnélküli kéz í ra t , melynek tartalmából látszik , hogy 

írója vagy Rozsnyaival egy kútfőből vagy Ián egyik a másikéból 
merített; de némely szókat helyesebben s tisztább értelemmel olvas 
és ir l e , mint én azt akár a Benkö, akár a Rozsnyaí kézii-atának 
állított példányokban találám. Minél fogva annak az említett más két 
példánynyal Öszszevetett szövegét kiadásom alapjául is választottam, 
egyfelől az imént érintett okból; másfelől, mivel ezen példányban 
aBocskainak adott AlLnáme végén ezen—aRozsnyai-félepéldány
ban sehogy elő nem forduló— megjegyzés áll: „ E z A t h n á m é t 
i l y e n c s ö l l ö - b o t l ó m a g y a r v e r s i o r a h i h e t ő e n v a l a m i 
v ó g b e l i k o r c s o s t ö r ö k f o g t a v o l t t r a n s f e r á l n i , m e l y 
n é k e m i s i g y k e r ü l v é n k e z e m r e , h o g y a t e r m i n u 
s o k n a k j o b b í t á s á v a l v a g y e g y ü t t v a g y m á s u t t s e n -
s u s t n e l á t t a s s a m v á l t o z t a t n i , én a z o r i g i n á U ú g y 
t ö t t e m l e , a m i n t t a l á l t a m — v i b r á l j a a k i m i n t a k a r j a " . 
A miből én következtelhotni vélem: 1) hogy a Rozsnyainak tu
lajdonított kézirat aligha ö v é , különben ö maga — mint a fenneb-
bíelí szerént az Athnámék fordítója — a maga saját szerkesztvényé-
böl e megjegyzést el nem hagyta volna; 2) hogy az én példányom 
szerzöje'vagy az eredeti lörökből fordította, vagy olyan példányból 
írta öszsze a kérdéses Alhnámékat, melyek magok az eredeti for
dítások voltak, tehát az első esetben az eredetivel majdnem egy-
értelíüek, az utolsóban első rangú hitelességgel bírnak. 
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Diplomata*) Portae Ottomannlcae Jiixta Principatnm 
Transsylvaniáé collata, qnac siqnidem tam a datori-
bus saepe, qnam a samptoribas sacpias laesa, intra 
tamen rcvolatlonem centum et decem annorum al-

ternatim **) dabantnr iioc ordine : 

Sig-fsiuiiiido Batli4»rÍ9 
jSecundo Portám reeonciliatori. 

. ' 1 

{Báthori Zst'gmoítdn&k adott Athnáme.) 
Minthogy a minden vagyonnal biró, a reménységnek megva-

löságositható Istenének, ki minden hozzá hasonlitbatásnál felsége
sebb, kezdet és végnélkül valé, örök tanácsáböl s kegyelméből, és 
amaz nagy|szentnek, ki világ öröme, az emberi nemnek törekedöje 
sárra terjedett kegyelemnek oka, a nagy próféták fejedelmének, 
jóságnak bányájának, elsőnek és utolsónak, ártatlanok bizodalma-

*) Ro7snyai Dávid kéziratában valamint az E l ö i s m e r t e t é s b e n érinteti 33 
számú gyűjteményben is e helyeit: D i p l o m a t a — ez dll: ,,Lítterae Do-
nationales et Juramentales Porta;- ottomannicae" sat-BenkÖ az elsőt hasz
nálja s az fi kézirata után én i s ; mert ezen Athnámék -- mint már elébb 
js érintve volt — egys erü elismerési és megerősítő okmányok voltak, 
az az: a török szultánoknak az erdélyi fejdelmi választásokhoz adott 
írásbeli megegyezései, nem pedig aiománylevelek, mintha Erdélyt vagy 
az erdélyi fejedelemséget azok erejénél fogva a Porla a választolt fejede
lemnek mint sajátját adományozta volna. Hitlevélnek, litterae juramentales 
mondhatók; mert a szultánok mindig megesküdlek az ország szabad
ságainak s átalában az Alhnáme során közraegegyezé sel megállapitott 
szomszédsági és zövetségi viszonynak bizonyos feltételek melleit meg
tartására ; de donationak — nézetem szerént — egyálalában nem. Azon
ban én mindkettőt felhozám: nálamnál avatottabb történetnyomozőkdolga 
a történeti adatokból a történeti valót kikeresni és megállapitní. **J Ea 
utolsó szó a BeukÖ kéziratában nincs meg, 
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nult. Istennek kedves követjének, Makomed prófétának, (kin az 
Isten kegyelme és üdvössége legyen) sok áldással járó csudáira 
való tekintetből — 

Szultán Mehemed 
k i 

^ . - « . . Szultán Murád . -,r 3. ^ « 

KN (lii görög, szerecsen, ásiai, európai királyoknak királya, Dejlem 
és löiók líirtományok fejedelmeinek fejedelme, világ' aperiáló vité

zek líiczejének királyi lovassá, ország élezgetö nagy dolgok 
császára, a seculnm császárinak parancsolója? ***) magával 

győzedelmet viselő seculam ura, Fe jé r -s Feketetengerek 
kürnyékin egeket verdeső nagy metropolisoknak, várak

nak, amaz seculum ritka példáju refugiumának, Ae-
gyptomnak, a békességnek ama nagy házának Ba-
b^ léniának, nagy Damaskus városnak, nemes Bet
lehemnek, ama^, állandó boldogsággal dicsekedő 

" •^-^'••'^ ' nagyporlnsoknak,amaztilaimassanctumSanc-
-•:^'í..i'.l i luariumnak, aniíiz megvilágosodott Midiának, 
"'• .!i 'flt ' amaz tartozásképpen becsüUendö s z e n t e s 
(.i;"ba;í';': nemes Jerusálemnek, felix Arabiának és 

annak megvilágosodott Abyssinia nagy és •ra'ifrj'-
-i,:i'.\u- e •• széles várossának, ama gyöngygyei gaz

dag Botzrának, Gyürcs, Gyűrd, Lor,Ván, 
Vaskapu, Sírván, Anatolia, Cilicia orszá
goknak, az egész Görögbirodalomnak, 
Havasalföldének, Molduvának és eze-

y*i'K • 

,:'':-i\<3i. Aú4i\l,.. lí^íi kivül is győzedelmes fegyve-
'. ' 1 :i. tliJ.i:; !•: rünkkel és boszszuálló császári e-
niii ' rv'-'IíVí iitílJ-üirÖnkkel megbédoltatott sok jeles 

' i"" •' f:t_ V f ^ -helyeknek, váraknak, híres- ne-
ui --'.^ ;tn'-.• -ygg metropolisoknak királya, 

• ''' császára, fejedelme: S z u l t á n 
M e h e m e d c s á s z á r v a -

i f 

^) A szultán neve körül ebben valamint míís Atlmámékban is az eredeti szö
vegben pecsét-vagy köralakulag míncienütt e szó volt nagy Létükkel írva 
S U B S C R11* T I 0. •̂ •*) tegyen szabiid itt az olvasót csak egyszerűen a 
múlt éVekre viszszaemlékezletnem. mjnuiruj 
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g y ö k , k i i s s z u l t á n Mu-
r á d c s á s z á r f i a , k i s z u l -
t á n S z e l i m c s á s z á r fia, 
k i s z u l t á n S z u l i m á n 

c s á s z á r f ia .*) ' .!i 
Az erdélyi vajda, ki a Messiást követő nagy fejedelmeknek 

exemplárja, a Jézust követő **) nagy rendeknek czélja, az eretne
kek dolgainak igazgatója, Báthori Sigmond (kinek vége jó legyen) 
eleitől fogva fényes Portámnak kegyelmes***) kenyerével neveltet-
vén(?) midőn alkalmas üdőkig Erdélyben csendesen uralkodott volna, 
és felséges eleink sznltán Szulimán császár idejétől fogva, sem 
Erdélynek, sem annak várainak, vagy egyéb helyeinek ártalmára^ 
senki a mi directionk alatt lévő hadak közül, sem mozogna, sem 
intendálna , sŐt az elébbi jó állapot szerént az incolák békével vol
nának , a bécsi király seducliojával fascináltatváu, éretlen felfu-
valkodással, ennyi esztendők alatt vött fényes Portám javainak há
ládatlanság lőn tölle hálája, mert Illetlen dolgokkal a Hneán kivül 
hága, melyért hoszszas privatioval, a széken kivül álla, s országa 
is békételenséggel — abba, a mitől féle, akada — 

Végre mindezek után vétkes botlásit megbánván, hogy bűnei 
azoknak calhalogussából kivonattatnának, s ujabban erdélyi vajda
ságának annuálnék, melybe az erdélyiek is acceptálván ****), hogy 
beülhetne s megerősíttetnék— könyörge—természet i okosságának 
dictamenje szerént már ezután a fényes Portámhoz való hűségét 
méltósága fundamentomának agnoscálváii, a hostilitásnak kerengő 
átjárói reclinálva, az engedelmes hűségnek királyi útjára való re-
cursusra kötelezvén magát — 

Ezek szerint , világ királyinak, fejedelmeinek és nagy méltó
ságainak refugiumul levő, felséggel eget verdeső fényes Portámra 
Toldi Is tván, Gavai Miklós és Torma Christoff nevű becsületes ren
dű emberei által könyörgö-levelét küldvén, hogy a régi rend 

)̂ A Rozsnyai-féle kézifatbíin a szultiinok czímei és országainak elösorohísa 
mindenütt e sajíítsiigos alakban jelenik meg. mit mint az irót némileg 
jellemző különczséget jónak láttam ez egy Atnűhmébau az eredetihez 
híven adni. •*̂*) Benkö-kéz i r , valló ***} Benkö kéziratában eszó nincs 
meg. *»-•'•'') acceplálnák — B. kézirata. 

L 
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szerént zászlő ég toll küldetnék, maga penig az erdélyi fejedelem
ségre hűségéig acceptáltalván, hogy senkitől ne háborgattatnék, 
sőt maga után fia, fia után unokája aránt is requiráltatván Portám, 
a fejedelemség megadatnék; hogy ha penig posteritas nélktíl defi-
ciálna , az ország nagy rendéi közül , a kit az ország lakossi javal-
lanak, az olyan felöU is fényes Portám requirálván, annak és ne 
extraneusnak adatnék, és hogy kezeknél lévő erdélyországi és azon
kívül is minden ö vároknak, városoknak és faluiknak és hatá
roknak békesség adatnék, azokban senkitől ne interturbáltatnának, 
könyörgenek — 

Továbbá, hogy ha kik a bécsi királyhoz tartozö nagy magya
rok közül Erdélyhez akarnák magokat adni, applicálni, részünkről 
az olyan dolog se ne impediáltatnék, se azon praelextussal több adó 
töllök ne exigáltatnék. Ha kik basáink, begler hegeink, vagy egyéb 
nagy rendeink közül e békesség ellen exorbitálnának, tudósitatván 
fényes Portám az erdélyi vajdától, az exorbitánsok tisztektől pri-
vállatnának; ha a szükség kivánja, a moldovai és havasalföldi vaj
dák tartozzanak Erdély segítségére menni, sőt magunk segítségével 
is Erdélyt opprlmáló ellenségek ellen succurálni tartoznánk; a szo
kott rend felett se adó, se élés Erdélytől ne exigáltatnék, affélében 
a régi usus observáltatnék; vezérek és egyéb miuisierek, a régi 
ajándéknál többet ne kívánnának, a szokott quantitással megeléged
nének; országuk megromolván, hogy három esztendeig adót ne 
adnának, csak az ajándékokat praestálnák; országokra hadak se 
té rnének, se annál inkább földeket se csípnék, se harapnák, se ta
podnák; követjeknek, kapitihájoknak rendelt praebendájok hogy 
mindenkor kijárna — úgymint midőn mindezekért való könyörgé-
seket nem csak elhallgattuk, hanem meg is hallgattuk volna : Mint
hogy a felséges Istennek kegyelméből a mi ajtónk mindenkor nyitva, 
a világnak plagáiról akár amicabiliter, akár hostiliter jövőket-me
nőket se szokt^uk) kiűzni, sőt császári székünkhöz tiszta hűséggel, 
egyenes szívvel, vétkeket megismerő bánkodással folyamodókhoz 
állhatatos relationk, világos leveleken nyugovó eleink gyakorlások
ból reánk maradott régi virtusunk lévén, én is azon dicséretes qua-
litást observálván, a Jézus születésének (kin az Isten üdvössége és 
kegyelme nyugodjék meg) 1601 esztendejében august. 1 napján, a 
mi Mahomed prófétánknak penig (kin is az Istennek, üdvössége és 
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békessége legyen) kijövetelétöl számlálva 1010 esztendőben scp-
tember 11 napján, a práementionalusoknak minden instanliájokat 
admittálluk, és fényes Portámról kegyelmesen zászlót és tollat 
küldvén, ezen hütlevelemet is adtam. Melyben parancsolom: 
hogy kiki ebez tartván magát , valaraig a régi jó rend szerént a hű
ségben megmarad, adóját beküldi, senki véghelyeinkben levő ve
zérek, basák, bégek és egyéb rendbeli emberink közül Erdélynek 
valamely r é sze , vagy annak lakossá ellen ártalmas intenlioval exor-
bitálni ne merészeljen; hasonlóképpen azőrészéről is se kapitányok, 
se egyéb nagy és alsó rendű vitézlő vagy más rendbeliek közül senki 
birodalmunknak helyei és lakossi el len, e confederationkkal ellen
kező, semminemű infamiumot intentálni ne merjen—kemény animad-
versioval imponáltassék — mindenkor barátinknak baráti, ellen-
séginknek ellenségi legyenek. Ha Moldova vagy Havasaifölde ellen 
kozák, vagy egyéb kajtár hadak mozognának, Erdély azon két or
szágtól requiráltatván, megsegítsék. *) Hasotilóképpen, ha Erdélyre 
is valamely feiöU ellenség j ö n e , requiráltatván Erdélytől végbeli 
tiszteink, confederationk tenora szerént mi is tartozzunk megse
gíteni. 

A feljebbvaló üdökben Erdélyből elrab'>ltatván — akár nagy, 
akár közrend s akár szegénység legyen — megszabaduljanak, de 
az erdélyiek a régi mód szerént a hűségben megmaradván, akaratunk 
ellen való dolgot ne cselekedjenek; erdélyi vajdáknak kelletvén 
creálddni, azt fényes Portámnak megjelenteni tartozzanak, mely 
dolog is annuentiánk ellen ne eífectuálódjék. 

És így valamíg ezen punctumoknak megtartói, hozzám való 
hűségeknek megfelelői lévén, ellenem való dolgokban nem ártják**) 
magokat, én is erős hittel esküszöm és fogadom a mennyet ós a 
földet semmiből teremtő és azt tápláló nagy Istennek igazságára ós 
a mi nagy prófétánknak csudáira, hogy valamíg az erdélyi vajda 
maga, vagy atyafiai, vagy kapitányi, vagy egyéb adhaerensi a 
mi akaratunkkal és e confederatioval ellenkező dolgokat nem inten-
tálnak, sőt e frigynek requísítumít megtartják, a mi részünkről is 
ennek continentiája, minden czikkeliben voltaképpen megtartatik, 
ú g y , hogy ha arról a részről ezen békességet bontogató dolog nem 

)̂ Benkő kéziratában: megsegítse. '-^) BeakÖ kéziratában: avatják.. 
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interveniál, a mi részünkről is se t iszteink, sem hadi embereink 
Erdély elleii, annak várossi és egyéb helyei ellen semmit i s , az mi 
törvény és igazsággal ellenkezik, nem cselekesznek; követjei és 
egyéb jövö-járö emberei ig minden impedimentum nélkül secure 
járhatnak. 

Mikor a bécsi királylyal békesség aránt való tracia lészen , a 
mely várakai és városokat az erdélyiektől az németek elvöttek, hogy 
az erdélyieknek restitiiálják, interlocutorio, de stricié proponál-
tassék. Az erdélyi vajdának segítsége kivánlalván, valamint szul
tán Szulimán császár idejében haddal jővén szolgáltak, most is 
a szolgálatra azon formában compareá^ljanak,, és táborunkon ki-
vül megszállván s indulván szolgáljanak. 

Szultán Szulimán császár idejétől fogva , néífai szultán Marád 
császár idejéig, ame ly tizenöt ezer arany adót adtak, azt ezután 
is azon formában praestálják, de többre ne erőltessenek. A moldo
vai és havasalföldi vajdák , ha rebellálván, Erdélyben szaladnának, 
a régi mód szerént megfogván, ide küldjék. KöUConstantinápolyban, 
szent Mihály havának közepi táján 1030 ab egressa Wahomedico.*) 

^V -
B'Iásik Polycrales valál szerencsével , ***) 
De nem tudál élni vélle s az idÖvel; 
Addig főzéd étked : hopp itt, hopp ott levél — 
Két beit halál beié, hol testtói, hol szívvel. 

Lesz vala halárunk, ha tudsz vélle é lni , 
Mons Ilaemus Dunán túl , tudna erről szollui; 
De már vélled együtt — azt merjük mondani, 

.A mit elmulattál, nem fogjuk elérni. 

^) Benkö kéziraliSban a Mahomede. **) Az általam kíitfÖül hos/ntilt egykorú 
.. ikézJralban mindenik Alhnáme utiiri néhsiny pongyola egyszerűségű, de 

1,; igen érdekes vers levén: jónak láttam azt is közzé tenni. SzerzÖj&kÖl 
;[- inegneveziij nem tudora — kétségkívül valamelyike azoknak, Hk legel-

• söbbea forditűk le vagy íillitottíik öszsze ezen eredetileg tOiOk nyelven 
s 7. er kész tett műgerösitö okmányokat. Késüfabi nyoraozasahn va?y'-tií'n 
egyik-másik türténelbuvárLink felvih'gosithatnak eziránt mind eng«»ietj 
mind az olvasó közönséget. .. 

I .H' i í r í l .!)i 
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, , . i i ' pe nagyobbat mondok, s azzal rekesztem.bé-V/u A 
Még feles armada sem hathata lígy bé^iinbn^f ».-, iBaAawg 
Mint te egy szál karddal vágtál vala jól bé; .JH, }(.'>u(ta3 
De addig IÖl,ki,s b;é — más füte neked bé. niiiaőh 

;rí-^'>>^ii^j|!- _ ímgi-.rn 
M>bi! arffliiétfl | , khmttte^fiín yluv udj§j^ 

, - ,! - ••••• •iü i i i i a U K * ^ 

noc^Uai iHtrkMnikU adot t '*' 
AtIiiiáiiie,^^,^„,^^^^,^X 

Bocskai Istvánnak, magyar- és erdélyorözági királynak adatott 
csak egyedül ilyen Athnáme , melyet adott az hatalmas első szultán 
Ahmed császár, Kollát István és Kókedi György követségeknek al
kalmatosságával, legnagyobb commissariussa fővezére Mehemed 
basa által, hozta penigfőconservator—teskerecsi—Mehemed eíTendi 
Patakra anno 1605 . 2 8 octobris. 

Legelöl! vagyon a császárnak ö hatalmasságának tulajdon m^ge 
kezeirása eképpen : lüííttí "^Ré^ 

Szultán Ahmed, , .;, Â ,SÍ^IÍ8IO 

Sznltáo filéhemed :,g 
f i a . ,j 

Ez fö frigylevelemben lévő minden dolgok, én szóra és eskü
vésem, igaz esküvés, és ez frjgylevél szerént tartván hűségedet 
és bizodalmadat, e szerént cselekedjél mindenkor. •' Unusi "^luím 

Az egész keresztyénség között becsüUetes jó hírrel névvel 
és a magyarok között szabados uraságban lóvő mostan magyarok 
királya és Erdélynek fejedelme Bocskai! Ez , küldtem irást felséged 
kezében tar tván, tudtára legyen felségednek, hogy fökövetid által 
küldött leveledből — mi állapotban legyen felséged — megértettük, 
és abból hatalmasságunkhoz való engedelmes hűségedet bőséges 
magyarázattalmegtudtuk, és(hogy)mindazolta szüntelen a mi segítsé
günkkel együtt a csalárd ellenség ellen feltámadván, nagy serény
séggel próbáltál mindent el lene, és abban Istentől mely szép áldása 
lölt légyen igyekezel cdnek, kiben ennekutánna Is mindenmódon és 
úton igired magadat, hogy azon tökélletes hűséged szerént meg
maradsz. ...... M. .(, .-:JH' /:• „'1.1 / 

21 
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Azért a fővezérünk és Isten rendeléséből, mindenféle orszá
gunknak és hadainknak hü*) gondviselője Mehemed basa, ki felsé
gednek minden jó elÖre menetelire és nevekedésére való dolgokat 
élőnkben számlált, fnind azokat én igen kedvesen fogadtam, és 
magad ajánlását s nekem kötelezett tökélletes hűségét, abban vé
giglen való megmaradást bőségesen élőnkbe adott; és hatalmassá
gomnak szerencséjére tökélletes igazsággal és szorgalmatossággal 
való szolgálatodat és tehetséged szerént való hűségedet, országod
nak és minden alattad valóknak békességes megmaradások felöli, e-
rös köteles hűtődnek esküvése felöli és minden szükséges dolgok
ról , mind oda a végekre, országokra mi kivántassék a mostani ál
lapotokhoz képest, bővön tudásunkra adta. 

Ismét követid szája által valami lÖtt légyen akaratod és kíván
ságod, hatalmasságunk szine eleiben mind írva adatott bé és érté-
sünlcre lőtt; melyeknek mindeneknek kegyelmesen való megérté
sünk után , ezen hatalomnak és birodalomnak ennekelőtte gondvise
lője , kinek lelke paradicsomba nyugodjék a kegyelem alatt, az sze
gény boldog emlékezetű szultán Szulimántól meghódoltatott Erdély
ország, és azoltától fogva való régi magyar urak, úrfiak és főem
berek , kik a németnek csalárdsága miatt és Sigmondnak hitegetése 
miatt pártosokká lőttének és ellenünk támadtanak, kiknek minden 
javok — mint értjük — valakik arra adták magokat, immár semmi
vé tétetett és elpusztult; noha annakelötte való kegyelmes császá
roknak sok javokat vöttók és szárnyok alatt nyugodtanak, mostan 
penig ismét veled együtt hatalmasságunkhoz hajolván, kegyelmed 
alá akadtanak, és e szolgálatban tiszta szívvel forgódván , nekünk 
is annak jó bizonyságát mindenben megmutattad; azt is peni<;len, 
bogy a többi is mindnyájan a te tekintetedért, jó magadviselése és 
gondviselése által a ml hűségünk alatt megmaradnak. 

Orczád mindenkor fejér legyen és Istentől áldott légy. Ennek-
utánna is felőlied azon reménységünk, hogy azt a szolgálatot di
cséretesen véghez viszed; sok jó cselekedetet cselekedtél, azért 
mi is minden állapotodnak és cselekedetidnek tudóját és értőjét fő-
szerdárunkat — eddig is éretted való törekedésit és igyekezetit a 
mint értésünkre adta, arra való képest—mindjárást minden kése-

4 

*) Rozsnyainál: főgondviselője. ..vhuí/itim 
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delem nélkül kiszállítottuk, hogy hatalmasságunknak gyÖzhélétMn 
hadaival mentÖl hamarébb kisiessen. 

A mi hatalmasságunktól kívánt Athnáme levelet akkori sietve 
való indulása miatt el nem készíthetvén, a vezérnek elmeneteli után 
annakutánna kellett útában utánna küldenünk. Isten kegyelmessé-
géböl minden kivánságid jól meg láttatnak, veled való jótéteiről és 
minden gondviselésről utánna erős parancsolatunkat küldöttük. Azért 
éretted ezennel esküszöm arra, a ki a mennyet és földet semmiből 
teremtette, a felséges Istennek dicsőségére és mind a két világban 
mind ez jelenvalóban s mind a jövendőben való fényességünkre, 
a szentséges Reszulra, és annak megboldogult dicsőült lelkére, és 
a mi kiváltképpen való szentünkre, a Mahomedre és egész minden 
szentekre s azoknak lelkekre: hogy valameddig temagad és min
den alattad való hadaid és hozzád tartozó híveid, magyar urak, úr
fiak a mi barátinknak baráti és ellenséginknek ellenségi lesztek, va
lamint az én eleim , ősöm, atyám, a boldog emlékezetű szultán Szu-
limán császár ídejebelí mód szerént a ti**") országtokba és birodal
matokba jövő-járó áros embereinknek***) és akármi rendbelieknek, 
ha bántódások nem leszen, ti is minekünk a régi mód szerént való 
barátink lesztek. Innét ís mifelöllünk senkinek semmiféle emberek
től hántások nem leszen; és a mi birodalmunkban jövő-járó keres
kedő és egyéb embereknek, se penig országtoknak és abban lé
vő jószágtoknak semmi ártalmat nem cselekesznek; ha kik penig a 
félét cselekednének, érdemek felelt való kemény büntetéssel meg
büntessenek. 

A német ellenségnek megsohasodása és ártalmas ellenetek va
ló indulatja ellen minden ütőn és minden módon hogy segítséget a-
datunk, bizonyosan az én esküvésem, fogadásom és igiretem szo" 
rént azt híven mindenkor megteljesítem. ' ' " ' -"i-' 

Az erdélyi fejedelemséget és a magyar királyságot tinéktek ós 
utánnatok fiatoknak, és annakutánna az ország kedve és választása 
valakit akar — ha a mi császári méltóságunknak és az országnak is 
tartozó hűséget megtartja, és abban megmaradván megőrzi, a m i 
császári méltóságunkhoz illik — hogy annak adjuk, és azt megtart
juk benne. Szükség(es) azért igen, hogy mikor ez hatalmasságunk 

*) Benkűnél: a mi országunkban s a ti — ^f*y Benkőnél: S embereiteknek. 
- 2 1 
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frígyleveliinkkel föleslterecsink, Meliemed felségeddel szemben lé
szen, ami hatalmasságunknak szerencséjére minémü hasznos szol
gálatokat és Istentől jó kívánságokat cselekedtél ez ide ig , enneku-
tánna is hasonlóképpen cselekedjél, és ez mostan nekünk aján
lott*) hűségedet ennekutánna i s , mint eddig megőrizzed; ez egy
másközt mostan köttetett és hitünkkel erősíttetett frigyünk erős ál
landóságban megtartassék. És e , szerdárunk által töllünk küldetett 
hütlevelünkben való írásunkat megér tvén, azokat bizonyosnak tart
sad kétség nélkül; hogy valaki nekünk barátunk, annak barátja , és 
ellenségünknek ellensége lévén, mindenben egyet és egyenlő ér
telemből szorgalmatosan, az előttünk álló szükséges dolgokban vi* 
lézkedjetek és forgódjatok, és az ellenségnek minden várainak meg
vételében s minden birodalmának rontásában, pusztításában teljes 
tehetségeddel ennekutánna is igyekezzél. 

Minden időben peníg , valakik a te felséged mellett barátságos 
segítséggel akarnak lenni**) ellenségink el len, valakik mihozzánk 
jóakaratjokat mutatják, azokhoz szükség és minekünk szokásunk 
minden kegyelmességünket megmutatnunk; abban penig valakik tb-
kéUetesen megmaradnak, azokhoz sokkal nagyobb és több kegyel
mességünket mutatjuk. .hslhr. %i J.»ÍÍ;:Í .ilQisií^f'línilr.'ind 

-h^i Eddig való szolgálatodnak és forgolódásodnak mindenben mél
tó tekinteti lóvén előttünk, arról kívánságod szerént való kegyel
mességünket mi is megmutattuk. Az üdö alatt penig és ennekutánna 
is valamennyire való hasznos forgolódásodat és szorgalmatosságo
dat mutatod, a mi fővezérünknek vagyon és leszen is mitöllünk 
arra méltósága és tanúsága, hogy azokra is méltó tekinteti lévén, 
mutassa kegyelmességünket hozzád, ki valamit akar cselekedni vól-
led, ós cselekeszik kívánságod szerént , mindenben a mi kegyelmes 
akaratunkat teljesiti. . . -.iv.j; 

És a mint mondók az erdélyi fejedelemséget ó s d m a g y a r ki
rályságot teljes auctoritással mindenképpen tinéktek ós utánad fiaid
nak adtuk, és azokhoz valamely országoknak és tartományoknak 
akaratjuk leszen, hogy a mi hatalmasságunk hűsége alá meghajol
janak, azok is megengedtettek; a hüt és igazság azoknak is mitöl-
—- ^ r'io^iiu YSkori jOösti ^'tóiift Ca*)5t«*aJí*tó .ounoi! 
*D Benkönól: tökéletes - **) B-nél igy áll: Minden időkben penig valakik 

melletted barátságos segits(íggel akarnának lenni. ••' 
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lünk a mint szintén a többihez megtartatik, valamint szinte kívánta
tik; csalárd hüt és hamis végezés semmiképpen minállunk e dolog
ban nem leszen. Azért barátságos elmével és szívvel l egyé l , és 
minden derekas dolgaidat minékünk értésünkre s tudtunkra adni el 
ne vesztegeljed. 

A nekünk küldött kevés ajándékodat követidnek kezekből el
voltuk, kik a mi módunk és méltóságunk szerént itt mindenféle dol
gokat elvégezvén, más nyelvvel való követséget is bíztunk reájok , 
kit megmondjanak, melyeket önnön mag-októl—haza jutván — 
megérthetsz, és a mi jó szerencsénkre való dolgokban munkálkod
jál ennekutánna ts. 

A németnek penig ha a megbékéllésre kedve kezdene lenni és 
tégedet megtalálna felölle, innét e felöli semmi kedvet mi ahoz nem 
mutatunk és nem is akarjuk. ^^ 

Ha penig a némettől oly felettébb való sokaság jÖne reátok, 
hogy magatoknak és emberiteknek országtokból ki kellene szorulno
tok és a mi birodalmunkba jönetsk: azoknak kik oda jönétek, so-
hnl semmi hántások nem leszen magok személyekben, marhájok
ban, javakban és akárminémü névvel nevezendöben és valami ne
mű szükségek lészen vagy hadakra, vagy egyéb segítségekre, 
mindazoknak megadására gondviselés lészen, melyet eképpen ért
sen felséged. 

A régen nekünk hódolt némely helyeket ez hadakozás alatt 
megvöttetek, és kiki szabados ura kezében köU, vagy egyébkép
pen szabadossá lőtt , hogy a mi végbeli szpajáink azokat enneku-^ 
tánna ne háborgassák és summájokat rajtok ne kérjék; sőt ezek kí
vül i s , Valakik mellett és valami dologért pecsétes leveledet küldöd 
ennekutánna és törekedel benne , hatalmassági kegyelmessógünk-^ 
bői jó kedvvel megcselekeszszük. ^ 

A felett vagy országodból, vagy vitézid közül, vagy penig' 
slésiaí és több országok*) közül lökélletességgel a mi hűségünkre 
hajolván szolgálnak, azoknak is szinte a magyarországiaknak mód-
jok szerént, magok hütök- és törvényeknek szabadságával és ma
gok országában békességekben valóban megbékélvén felségeddel 
és hütöt adván mellénk, senkitől azoknak is hántások nem leszen, 

*) országiak — Rozsnyai. i\ii - : • i i i>ji^.j lc. \«JIJ l " 

l *.^ 
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és sohol valakik a mi halalmas ^yözhetellenségünknek utánna, akár 
mely országokban a mi hűségünk alá adják magokat és fejet hajla
nak nekünk s felségednek, azoknak országokat senki se bántja se 
rablással, se puszlilással. 

Az elmuU három esztendőtől fogva a mely rabok fogattatlak, 
azokat elbocsátjuk állalánfogvaíjJnrn^^B SAVÖ.ÍÍ U()Ji»U>-< üs-

Fényes portánkra jövő és menÖ kopiliháUokníikútában, hoz
zánk jövetelében s löllünk viszszamenelelében senkitől hántása nem 
lészen, hanem inkább mind magának s mind utánna valéknak il
lendő gazdálkodás és kegyelmes gondviselés lészen reájok. 

Ha valaki az erdélyi fejedelemségért vagy a magyar királyság
nak töllünk való kivánásáért hozzánk j ö n e , kinek se felségedtől *) 
se utánnad lévő országbeliektől, arra valő méltósága nem lenne, 
császári méltóságunkhoz illik, hogy aféle királyság és fejedelem
ség kérőnek azt meg ne adjuk, hanem inkább érdem szerént bünte-
tödjék, a feljül megirt igaz hitünknek kötelessége szerénl. 

Ez hatalmas győzhetetlen császári méltóságunkhoz küldött be-
csüUetes követiddel, Kollát István és Kékedi Györgygyei szemtöl-
szembe beszéllvén: töllek minden állapotodat és kivánságidat bősé
gesen megértettük, ő általok mitöUünk nz mit kívántál, azt is kedv
vel megadtuk, és nagyobb kivan íágnak meghüteléért a mi föszer-
dáninknak arról tanúságot és parancsolatot adtunk, csakhogy az 
hozzánk való köteles hűséged szerént igazán és tökélletesen forgód
jál és a felséged**) részé(d)ről a htitnek és hűségnek kötele fel ne 
bomoljon. 

Mi felőliünk soha semmiképpen , semminemű dologban a hűség 
és igazság fel nem bontatódik; jó szívvel és bátorsággal légy min
denben császári méltóságunk részérő l , minden tökélletes hűség és 
igazság egyenesen egyátaljában híven és úgy mint barátságképpen 
megtartatik. A szolgálatnak tartozását azért felséged helyén igye
kezzék viselni. 

A régi boldog emlékezetű ősömnek szultán Szulimán császár
nak boldog idejében megvött és elfoglalt erős várakat azokban az 
tartományokban, és azokban a várakban***)Istenünkigéjét s hitünket 
hirdették, annakutánna valami történetből ellenségünk kezében ke-

*) Rozsnyainál: tölled. **) Rozsnyaiuál te- ***) melyekben. 
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rü l t , a mostani képünkbeli szerdárunk törekedésére ez esztendőben 
felséged mellé segítségül adott és rendelt hadainknak erejével és 
segítségével, valamely várat megvészen, a megmondott szónk sze
rént , ha azokban hülünket prédikállották, aféle várakról senki kö
zülietek csak szót se szolljon; hanem a közöttünk kötött barátsága 
szerént és jóakarat szerént , a megmondott szerdárunkről arra bo
csáttatott commissariusink szavokra afélék megadassanak és a mi 
hűségünk alatt maradjanak. Azonkívül kik régolta magyar kézben 
lévén, akár Magyarországban s akár Németországban legyenek, 
valamelyeket azokban megvettetek, mifelöUünk is azokról senki 
csak egyet se szoll. A mi végünkhöz penig Bécs felöli, valamely 
megveendő várak közel lesznek, azok is a mi részünkre hódoUas-
sanak. A félék felöli hogy ha császári méltóságunkkal a bécsi ki
rály részéről is — békességet akarván velünk szerezni —• felséged
del való egyenlő értelemből, ha aféle Bécshez közel való várak 
akkorban mi kezünkben találtatnak lenni: köztetek először a német
tel szükség hogy oly határ hasittassék, hogy így a li országotoknak 
és alattatok valóknak a bécsi király részéről csak egy szó szoUás-
ban is módjok ne legyen , se lehessen, felséged és alattad valók 
szép békességben maradjatok. Eképpen lévén a dolog, felségednek 
és alattad valóknak mindenben könnyebbségére esnék a dolog. 

E dolognak magad minden részeibe eképpen adjon hitelt és 
helyt minden kétség nélkül; az én atyámnak, eleimnek, ősimnek és 
minden Istenben elnyugodt nemzetemnek, idvezüll lelkeknek bol
dogságára esküszöm: hogy hatalmas császári méltóságom részéről , 
és az miattunk valóknak, uraknak, basáknak és minden rendeknek 
részéről hűségnél és jónál egyebet semmit is se forgatnak, se cse
lekesznek. Isten kegyelmességéböl ha e dolog jó szerencsén me
gyén e lő , a bécsi királylyal is mi módon leszen a békesség és mi 
jómódjával , mindenfelé bizonyos főemberünket kibocsátjuk, ha az 
elöttvaló császároknak szokások szerént határokat mindenütt kijár
tatjuk; és valamint akkor az dolgok végeztetnek, császári kegyel-
raességünkböl annál is sokkal többet adunk és engedünk és a szerént 
viszontag arröl való vég frigylevelünket megadjuk, és akkori kö
zöttünk való végezés szerént való frigyünk sokkal erösebb leszen-
És ezt eképpen igen jól megértsétek. Költ Szílhidcse hónapban a» 
az júliusban,^pn^^ntinápolyban anno 1 0 1 3 aMahoraede. 
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"'*'' N. B. Ez Athnámét ilyen csötlö-botlö(?)magyar versiora, hibetÖ 
valami végbeli korcsos török fogta voU transferölni; mely nékem 
is így kerülvén kezemre , hogy a terminusoknak jobbításával, vagy 
együtt vagy másutt sensust ne láttassam változlalni, én az origi-
nált úgy töttem b é , a mint találtam — vibrálja a ki mint akarja. 

Vajha szent Istvánnak Bocskai Istvánja, 
Corviniis Mátyásnak Iktári Gáborja , 
Hevenyén nyomokba béhághatnak va!a: 
Meg volna szalonnán mind sodor s mipd órja! 

Ylo(Uí:ít Beh szépen kezdödék e sécúllitn ve ted , 
-anJliibi: Ki tudja hogy fogy el*) maholnap kivüled. 
-iil i^w' Mint vagyunk s mint leszünk, nincsen benne bíred}-^Rf«' 

Már mi csak sóhajtunk s úgy emiitünk léged. 

1111 i: R ĵ 

11.7(1 .'jí'til 

-ba^óal-í 

Katáinak mérge megevé fejedet, j naáAaii-í^Á tat iindiojláf, 
Nem száná nemzetét, sem a te ügyedet: 
Örömest meghalna , úgy sirat tégedet,**) 

i ^ e tarde fabulái, megiván véredet. 

ilíiítbaV'-'ríIal M Tt^i\i>b R tik ibnfcm ddtt^^ss' 

-lo JBEathori c^£t1boria£ik sAclott 

AQíiA^únoí.íiohnlm ^. 
t , ' _ (Gabrieh fíafhori.) 

-•>" A felséges Istennek nevében, ki mindennél régibb , igazabb, 
illendőbb és nagyobb. 

Annak a s z e n t e s felséges Istennek nevében, kinek mássá 
nincsen, örök decretum szerént való megmásolhatatlan áldásábél és 
boldogító akaratjából. A mennyei széknek prófétai királyának, amaz 
mennyei szózat sátorának székiben ülőnek, (vajha te nem voltál***) 
volna, az egek sem teremtettek volna!) az emberi nemzet örömé-

*) Rozsnyainál; Be rútul végződik maholnap sat, **J Innen is következtet
hetni e versek egykorusagára. *^*} Benkö kéziralában: lőttél 
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n e k , a világ népeinek teremtéseinek czéljának, a propheticus ordo-
nak clausulájának, az ártatlanok seregének exemplárjának, az Isten 
belső rejtekineklicenliatussának,Mahomednek Isten köveljének, (,kin 
Iglen idvezitÖ kegyelme és békessége legyen) sok áldásu csudáinak 
egyezésével, amaz nagy választottaknak (kin is az Isten kedve nyu
godjék meg) és minden boldogult istenfélő nagy szenteknek, ne-" 
raes lelkeknek kalauzkodásával — ' 

Szultán Ahmed "> 
itnÍRöAmr Ili i^iii). 

SzüItán Mehemed .̂»»««'Jí:n 
f i a . 

E N , ki napkeleti és napnyugoti királyoknak királya, Görög-' 
országnak, Persiának, Arábiának ura , ez világ felségessinek ko- ' 
ronaosztrgatója, a mennyei felséges Istennek árnyéka, második vi-' 
lágbiró Sándor, amaz szent házaknak szolgája, amaz szent plagára' 
mutató jeleknek kézen tartó gondviselője, amaz városoknak és tar
tományoknak, amaz szentebb országoknak ésp lagáknak , ama né-* 
mes és jóságos Mekkának, a megvilágosodott és nagyságos Midiá-' 
nak , a nemes és szent Jerusálemnek szolgája, a tévelygő eretnek' 
fundamentominak rontója. Fejér- s Feketetengereknek, amaz secu-
lum rari tassának— aegyiptomi nagy királyi széknek, egész Sze-' 
recsenországnak, az abyssinusoknak, fciix Arábiának, Edennek, ' 
Cbanaánnak, az igaz vallásnak, amaz nagy hazának Babyloniának, 
Botzrának, Lehszának, syriai Caesareának, a kapcsaid mezÖségnek^' 
Tatárországnak, Mesopolámiának, Gyűrd és Gyürcs országoknak,^ 
Szívásnak, Méhrásnak, Ednának, és az idvesség házának Bethle-
hemnek, Vannak, Pamphyliának, Cseldernek, Trabuzának, Ana-' 
tollának, Ciliciának, Havasalföldinek, Moldovának, az ásiai régi' 
török országoknak, Dejiemnek, és amaz királyok nagy kivánságá-
nak,(!)nagy birodalom házának , nagy Constantinápolynak — széles' 
városnak, amaz serényen vitézkedő háznak, napnyugoti Caesareá-' 
nak, ugyan napnyugoti Tarabolusnak, Tónusnak, Rliodus és Cyprus 
szigeteknek, egész európai Törökbirodalomiiiík s ezekkel határos' 
tömösvári, bosznai, budai, egr i , kanisai, szigetvári, keféi , batumi 
országoknak, és ezekhez hasonló csaknem egeket verdeső nagy' 
épületü váraknak s városoknak felséggel becsülendő fejedelme, ki- ' 
rálya, császára, császár unokája, császár fia, szultán Ahmed csá-
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szá r , ki szaltán Mebemed császár fia, ki szultán Szelim császár fia, 
ki szultán Szulimán császár fia—khám vagyok. 

Régi iidőktöl fogva szokás vol t , hogy az erdélyi'fejedelmek 
és vajdák a királyoknak refugiumul lévő fényes portámhoz és bol
dogulásra segilö felséges udvarunkhoz, hűséggel , igazsággal , en
gedelmességgel és szeretettel öszszeköttetett barátsággal legyenek* 
Erdélynek s ahoz tartozó tartományoknak és váraknak, boldog jelű 
parancsolatunkból mostani fejedelme, a magyar nemzetnek elöttök 
járója, a jesuiticus magistratusoknak dicsekedő öröme, a messiatica 
nationak nagyjai kö/.ött kiválasztatott, az eretnek népek gyüleke-
zet inek, dolgainak igazgatója, a méltóságnak ós pompának szemé
remmel és jó discretioval viselője , minden jó igyekezetre örömmel 
kalauzkodó gazda, Báthori Gábor, (kinek vége jó legyen) a világ 
népeinek refugiumára, a mostani idö császárinak ragaszkodó helyé
re , felséges fundamentumu felséges portánkra, becsülletes és fe
jedelmi rendből álló ós a mostani nagy rendek között tekintetes 
Bethlen Gábor nevű követjét küldvén levelével, annak continentiá-
jából értjük: hogy ha mikor eleitÖlfogva a megirt országnak vajdát 
vagy fejedelmet kellete rendelni, ugyanazon erdélyi országi urak
nak, nagy fejedelmeknek gyermeki vagy atyafiai közül a ki a fejede
lemségre illendő és alkalmatos volt , az ország urai és tekintetessei 
kedvelvén, és annak fényes portánkhoz való igazságát , engedel
mességét és hűségét hírré adván, azon országnak fejedelemsége, 
hogy kegyelmesen az olyannak conferáltatnék, a régi Athnámék is 
azt contíneálják. 

Bíinthogy penig Erdélynek lakossi és azoknak lekintetessi a 
mely fejedelmet Rákóczi Sigmondot ennekelőtte magoknak megkí
vánták va la , annak felséges portánkhoz nem hű szóval való enge
delmességét, söt ellenkező félre való reclinatioját vévén az ország 
nagy rendéi eszekben: országokból rajta kiadni kívántak, és em
iitett Báthori Gábort, (kinek vége jó legyen) minthogy idvezült szul
tán Szulimán császár boldog napjaiban is ennek praedecessori nagy 
tiszteket viselt magistratusok vol tak, ö is császári szerencsénkre 
minthogy teljes igyekezettel való hü szolga, azért az egész ország 
lakossiis magoknak fejedelmül, söt császári köntösömhöz hűséggel 
ragaszkodott nagy magyarok generáljának, Nagy Andrásnak és 
Bocskai Istvánnak derék emberei , kapitányi, hadnagyi , és több 
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magyar hadak is magokon fejedelmeskedésre kívánván, ez arán^ 
való alázatos instantiájokat nekünk is beadták, és végbeli méltósá
gos tiszteinkhez Ali és Mehemed basa vezéreinkhez is követjeket 
küldöttek. 

És a mi ezek felett v a l ó , a felséges fejedelemtől, fényes por
tánktól creálódott Krim országi khámtól Szelaraet Gyirai kbámtól, 
(kinek felséges méltósága legyen állandó) és messiási fejedelmek 
exempláritól, havasalföldi és moldovai vajdáktól is hűséges enge
delmességet emlegető, alázatos levelek érkezvén: azoknak is sum
mája a z , hogy a régi Athnáme megtartassék, és az erdélyi fejede
lemség vácálván, az országnak nagy rendel és tekintetessei ma
goknak fejedelemségre olyat válaszszanak és acceptálják, kiU mind 
fényes portánknak s mind magoknak országostól hasznos legyen, és 
ki is minekutánna töllök fényes portánknak megjelentetik, fényes 
portánktól kegyelmes annuentiával acceptáltassék és modo praemís-
so kegyelmesen megadassék. Söt ha olyan valaki erőszakkal akarná 
az országot obruálni s úgy akarna fejedelmeskedni, (még ha itt fé
nyes portánkon sollicitálná is) amoveállassók és tolláltassék, mely
ben is, ha kívántatik, azon ország fényes portánktól megsegíttessék. 

Azonban Erdélynek valamíg fejedelme, annak urai , urfiai, te
kintetessei és minden lakossi , a hűségnek útján egyenes lábbal 
á l lva, barátinknak baráti, cllenségink ellenségei l évén , fényes por
tánkhoz való engedelmességeket erős fundamentomon építve fentart-
j á k , mindaddig se végbeli fejedelmink, sem egyéb török részre 
lévő hadaink se titkon, se nyilván Erdély országra ne irrump áljának, 
azoknak szegénységit, cselódjeket, feleségeket ne rabolják, se mar-
hájokat ne prédálják; adott hitünk iránt abripiáItatott rabok elébbí u-
roknak ós helyeknek restítuáltassanak, és mind két részről az exor-
bitánsok erössen megbüntettessenek. 

Az feljebb emiitett khánnal, havasalföldi és moldovai vajdák
kal oly szomszédságot és barátságos correspondentiát tartsanak, 
hogy ha valamely felöli ellenség mozgása hallatnék, s in tali casu 
töllünk segítség kívántatnék, az aránt emanálandó nemes parancso
latunk szerént haddal megsegíttessenek, ügy , hogy végbeli vezérink 
és fejedelmi rendeínk, ha kívántatik, személyek szerént is eompa-
reáljanak; hogy ha nem, hadak küldésével succurrálván, és egyéb 
úton módon is semmit benne hátra nem hagyván, az ellenségnek 
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károg invasioját s gázolását anticipálják s tollálják; ügy mindazáltöL' 
hogy minekelőtte Erdélynek fejedelme, annak urai , tekintetessel, 
vagy hadai a segítségért embereket küldenek, a török hadak számá
ra mindenütt megtisztítsák az utakat és kiszélesítsék, s a segitö tö
rök hadakat azután kérjék ; hogy így fényes hadaim érkezvén, sem
mibe fogyatkozások ne legyen^u'dil ií«ff3fft mhrt i^WtOiftar* ló ' ' 

líasonltíképpen, ha defensa régióink közül valamely V^ghe-
lyünkben valami szolgálat interveniálna, mihelyt az aránt végbeli 
tiszteinktől az erdélyi fejedelem requiráltatik, az engedelmes hű
ségnek dictamenje szerénl a több erdélyi urakkal való perfecta unió
ból arra a szolgálatra ügy viseljenek gondot, hogy ha kívántatik, 
azon szolgálat mellé magok is compareáljanak, hogyha nem hadak, 
munitiok- es élésküldéssel kelleteképpen szolgalatjukat praeetálják. 

Bocskai István éltében a mint vélle és a bécsiekkel való békes
ség lött s abban mindkét félnelt dolgai a mi formában béköttetett volt, 
azokra assecuratiok és hütlevelek adattak s vétettek is volt, a vé
gek és határok is az akkori rendelésnek formájában maradván, a t&-i' 
rök helyeken kivül a magok városok, várok és falujok a magok 
birtokokban hagyatnak. 
- ' Ha kik a magyarországi urak közül az erdélyi fejedelem mellé 

állanának, senki részünkről az olyanokat ne impediálja. Ha kik bi
rodalmunk fejedelmei, urai és egyéb lakossi közül Erdélyországát e í 
hütlevelünk ellen infestálnák, az olyanok magokat magok határá
ban nem tartók fényes portánktól keményen-megfeddettessenek, kik 
ha ügy sem refraenalódnának, halálra persequállássanak. ''''' 

És hogy a megírt országtól, a régi szokás kívül több ádÓzíáV 
ne exigállassék, követjeknek, kapitihájoknak rendelt praebendájok a 
régi szokás szerént mindenkor kiadatván, hogy azon praenotatis 
módis praedeclarált hűségben állhatatos lábbal, igaz lélekkel magát 
viselő fejedelemmé creáltassék s a mellé császári hütlevelem ke
gyelmesen adassék, ezt alázatos instantiájába béadtá. •'"*'« í^" ' ° ' ' 
"1 Minthogy azért a mi egeket verdeső fényes udvarunk a felsé

ges Istennek segedelméből nyitva á l l , a míndenfelöU ambiguitással 
haereálókat nemcsak nem repellálja, sőt nyilván amplectálja, ki
váltképpen a kik felséges portánkhoz hü éS igaz engedelmességet 
mutatnak, azok aránt sok áldással járó kegyelmes tekintetünk meg^ 
nem tagadlatik, hanem extendáltatik : és a minthogy az igaz útban 

I, 
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híven járó fejedelmek és királyok az adott hütnek megtartása iránt 
Istentől is a mennyei intés által kötelesek, úgy annak igazsága sze
rént adott hütünknek megtartása felé van figyelmünk fordítva, de 
ú g y , hogy az mint elébb említett Bocskai István hü volt , ügy ez 
is az igaz és hű szolgálatra köteles legyen. ..vnlíloift-

így már az erdélyi fejedelemség a mostan neki fejet hajtó Ma
gyarországon való fejedelmeskedéssel együtt fényes és felséges por
tánktól magát*) boldogságot hordozó császári kezünk írása által ke-
gyelmességünkhöl azon praemenlionatusnak conferáltatot. Melynek 
jeléül a mi nagy profétánknnk, a két világ örömének, Mehemed 
MusKtafának, (kin az, Isten kegyelme és békessége legyen) kijövete-
létöl számlálván,,1017 ezer tizenhét esztendőbe decembernek hu-
szonkettődik napján, a szent Jézusnak penig (kin is hasonlóképpen 
Istennek kegyelme és üdvössége légyen) születésétől számlálva 
1 6 0 7 , ezer hatszáz hetedik esztendőben augnstusnak tizenötödik 
napján, könyörgéseket admittálván: igazságot mutató fényes udva
runkból nyújtatott zászló és karddal együtt , ezen boldog continen-
tiáju bütlevelemet is adtam, melyben parancsolom i s , hogy ez 
naptól fogva a fenn declárált módok és conditiok szerént integre 
et intacte megtartassanak, .jiáíiiftiiiiBdlusíiíft*! "SR rj-»«i 

Ezeken kivül penig, ha Báthori Gábor, (kinek vége jó legyen) 
maga hozzátartozói, az ország tekintetesei és magyarországi nagy 
rendek az engedelmességnek igaz lineájába kemény inuak és egye
nes lelkűek lesznek, a dato praesentiura juramentalium , három esz
tendei adójokat császári alamisnálkodással condonáltam; mely szám 
betelvén, a három esztendőn túl esztendőnként való adójok a régi 
rend**)szerént fényes portánkra bészolgáltassék. Mely is meglévén, 
véghelyeinkben lévő vezérink, basáink és egyéb győzedelmes ha
daink közül senki Erdélyországát, annak urait , kapitányit és vi
tézlő rendéi közül senkit impediálni, hasonlóképpen ök is török rész
ről való hirodalminkba semminemű helynek lakossit, szegénységit 
és vitézlő rendéit , ezen császári hütünk ellen infestálni ne meré
szeljék, sőt mindenkor barátinknak barát i , ellenséginknek ellensér 
gi legyenek. • X^'ii^b'i 

ísadilniiui 

*) Rozsnyai Dávidnál; magával; igy jobb is. '̂̂ )̂ s mód - Rözsnyainál. 
••- 'U ttAU.tH 1 ;^^ . . . ' i - ^ ' - '-•\r^ .>HtiM J i ' . .'••-. . 1 t 
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: ' Ha Moldova és Havasaifölde ellen kozákok, vngy mások lat
rai rözgölödnének , ha segítséget kívánnak töllök, segítséggel le
gyenek. Ha Erdély ellen is valamely felöli ellenség jövetele hallat
nék , mind fényes portánktól, mind véghelyeink vezéreitől s mind 
moldovai és havasalföldi vajdáktól megsegíttessenek. Ez hütleve-
lemnek adatása után senki rabot Erdélyből ne kapjon; mely ha me-
dio tempore esett volna, az olyan rab sarcz nélkül megszabadul
j o n , hasonlóképpen a mi pártunkról is Erdélyben szökő szegénysé
gink restituáltassanak. -.f^H-i"^--

Az erdélyiek és Erdélyhoz hallgató nagy rendek, vagy hajdú
ság , hadnagyok vagy egyéb vitézlő rendek , vagy a köznépek közül 
akárki, se titkon, se nyilván török rész földünket ne bántsa; ha ilyen 
formán valaki földünkből elkapaltatott volna , megszabaduljon, és 
az ilyenek érdemek szerént megbüntettetvén, akaratunk és kedvünk 
ellen való dolgokban ne impingáljauak. Valamennyi török rab Er
délyben és ahoz tartozó Magyarországban találtatik, sárcz nélkül 
mind megszabaduljanak. 

*}Mikor az erdélyi fejedelmeknek házasulniok kelletik, fényes 
portánkra hírt adván , valamíg arra császári amnestiánk nem adatik? 
meg ne házasulhassanak. 

Valamíg azért magát e pubclümokhoz tartja és velünk nem 
ellenkezik, én is fogadom, söl — a midőn nem volnának — az e-
geket és a földet semmiből teremtő s tápláló Istenre, és mind a két 
világ napjára, & mi sok áldással járó csudáju méltóságos prófétánk
ra , Mahomed Musztafára, (kín az Isten kegyelme és békessége le
gyen) erős hültele&küszöm**), hogy valamíg Erdélynek fejedelme, 
annak atyafiai, hozzátartozói, kapitányi, hadnagyi, hadai, áz er
délyi u rak , úrfiak, az ország népei ós az magyarországi fejedelmi 
rendek, rebellíora mutató, ez hütlésnek ós securitásnak bontogalá-
sára czélozó okokkal, magokat császári kedvünk ellen való dolog
ban nem elegyítik, sőt ezen engedelmes punctumokat megbecsüllik 
B magokat a(zok)hoz tartják, a mi részünkről i s , ez htitlevólben in-
serállatott dolgok voltaképpen megtartatnak; és valamíg arról a 
részről a békességet bontogató dolog nem oriálódik, a mi birodal-
munkbelí tiszteink és vitézlő rendeink részekről i s , Érdélyországa 
és annak várossi a tiszta igazság ellen senkitől is nem oíFeudáltatnak. 

^) E sor előli oldalvást figyelmeztelö N- B. áll, ***) fienkö kőziiatában: is. 
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Gövetjek és egyébféle emberek békével jöhetnek s mehetnek, 
senki közülök senkitől nem bántatik; belső ég igaz indulattal bará
tinknak baráti , ellenséginknek ellenségi l évén , ha valahonnan el
lenségünk támadna, hadaival, hajdúságival *) segítségünkre com-
pareálö conditioval, az erdélyi fejedelemséget bírhatja, ú g y , hogy 
valamikor pártunk mellé segítségre kívántatik, compareáljon; és 
valamint felséges eleink szultán Szulímán idvezült császár idejében 
hadakozásinkra compareálva, szolgálni szoktak volt mellénk jővén 
és táborunkon kívül szállván, kelvén, hasonló szolgálatot prae-
stáljon. 

Emiitett császár idejétől fogva, ugyan idvezült szultán Murád 
császár nagy eleinknek haláláig a mint adózni szoktak volt , továb
bá is hasonlóképpen adózzanak, több rajtok ne exigáltassék. 

Ugyan a néhai nagy eleink közül idvezült szultán Szelim khám 
(kin is az Isten irgalmazó kegyelme bövölködjék) jó securitásu ide
jében, valamint Tömösvár vidékit regestrálván Khalíl bég cathalo-
gusba irta volt s a szerént a határokat is elrendelte volt , azon 
praenotatusnak regrestruma mind két részről azon határok aránt is 
oly exemplárnak tartassék, hogy ezután az ellen semmi dolog se 
hallassék, se láttassék. 

A moldovai és havasalföldi vajdák ha Erdélyben várakat akar
nak vásárolni, meg ne engedtessék, és ha azon említett vajdák pár
tot ü tvén, Erdélyben szaladnának, a régi szokás szerént megfo
gattassanak, ide küldessenek. 

Mind két részünkről lévő kereskedő emberink, egymás orszá
giban békével jöhessenek s mehessenek , hogy a magok rendekben 
állapotjokban kereskedéseket békével követvén, méltóságunk állan
dóságáért Istent imádhassanak. A dolgot így értvén, nemes czíme-
rünknek hitel adassék. 

Költ Constantinápolyban decembernek utolján, ezer tizenhét 
esztendőben MahomedtÖl számlálva. 

Báthori Gábornak, bátor vala szive, 
0 rendin kinek volt hasonló ereje 

"> Rozsnymnál -. ürí és tekiutetessivel, rendéivel. C* 
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\ni.i>iÍMv\ ^Erdélyben? Nem szoUok —higyjed— hízelkedve: 
I vid ;,-ijrdül •^^^^'^" "^ '̂̂  " '̂'̂ '̂  Bóthori a neve! 

íid : n i^|i<<ii II'. 

'•1.'1. lí.f;. ••-Lött volna ö jókkal , incomparabilis : 
-'!Hi^ Iv'* l-î  Mind mezőn s mind otthon volt ö probafailisV ~ "^ 

Kardiekötve holt meg, mert volt horribilis— 
''•. j.Jít. íi''..i;*> Két gyilkos kéz miá lön lamenlabilis. 

Vala Báthorinak esze i s , elhigyjed , 
De supplicans dámák csalák meg így higyjed; 
Nem ö kezdte elöU, ha mondják se higyjed — 
Urak kötötték rá feleségek, higyjed." ""''" 

Bettiiéin c^aboríialfíal^^ 
Atlináme^ .. 

:"JIÍii 

• Í ÍJ i í 

fi Jf.íi-.i ,..:int-:,( K.i-.; (Gábrielt Bethfe?i.y''^^'^^'-''^^*^'^ 

A változhatatlan szent teremtőnek és annak a szabadosan cse
lekedő felségnek, (mely tisztább, minisem ahoz valami hasonlitlat-
hatnék, és üressebb*)vagy feljebb való, mintsem valami fogyatko
zást , hibát vagy revoluliot szenvedne) öröktől fogva megerősítte
tett tanácsából, áldásából, megmásolhatatlan mer.nyeí segedelmé
nek vagy szent akaratjának származásából. A mennyei követség 
székiben ülö királynak lelkiségével, a prófétai colleginm cathedt^r 
jában ültetettnclt válaszlásával^ az emberi nemzet örömére válasz-
tatottnak, a világ teremlésének czéljának, a prophetica expeditionak 
clausulájának, az igaz útra vezérlőnek, az Isten titkos rejtekének 
licentiatussának. Isten kedvessének. Isten követjének, (kin az Isten 
ajánlott kegyelme a több próféták felett vagyon) magával sok áldást 
viselő csudáinak egyezőségével avagy viselésével, ezen prófétai 
vallás reguláinak, midőn azok elödedin gyengeségekben volnának, 
erősgetö oszlopinak, ugyan ezen Musztafa nemes törvényinek táma-
szinak, amaz qnadrata snperínlendentiának, ngyan ezen igaz útra 
vezérlő púra sodalitásnak (kiken is mindnyájokon az Isten jó kedve 

*̂> 'falán: szellenúbb. l07ft>biXu't —- ^P^ • ^Wi^ 
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nyugodjék meg) és minden több, Istennek nagy grádusu szentéinek 
líli társaságokkal — 

jSznItán Ahmed, 
k i ^'liíí 

Szultán Mehemed ;4 7 
f ia , 9 ' 

ÉN, ki napkeleti s nyógoti királyoknak királya , földnek s idő
nek felséges világbirója , európai, ásiai, arábiai széles országoknak 
császára, a régi császárok székinek haeresse , világ királyinak ko-
ronaosztogatója, a hozzájárulhatatlan Istennek árnyéka, második 
világbíró Sándor: amaz nemes és nagyságos sanctuariumnak, amaz 
másoknál szentebb, nemesebb nagy gravitásn plagáknak, helyeknek 
és városoknak, a jóságos Mekkának, a nagyságos Tyabének, a 
teljes világosságú méltóságos Midiának, amaz szent és nemes 
Jerusálemnek szabados szolgája , a tévelygő eretnekség fundamen-
tominak rontója. Fejér- és Feketetengereknek, amaz ritkaságu és 
boszszuálló nagy egyiptomi széknek, az egész Arabiának, Abyssi-
nusoknak, Zengybornak, felix Arábiának, Edennek, Széhnának, az 
idvesség házának Betlehemnek, Babyloníának , Damaskumnak, 
Trabsnak, Szülkadriának, Anadoliának, CiÜciának, Szívásának, 
Pamphiliának, Trabuzának, Mesopctámlának. Raknak, Tehre -
zurnak, Gyürdisztánnak, Havasalföldének, Moldová-
nak . Tatárországnak, Kefének, Krímnek, az kapcsatkí mezöség-
nek és a hegyes helyeknek, a koronás császároknak amaz nagy 
statiojának és szabad akaratú s válogatott méltóságú birodalmak 
házának, nagy készületü nagy Constantinápolynak (melyet Isten 
romlástól oltalmazzon) és amaz vitézi háznak, napnyugoti Caesa-
reának , Vásznak, Tónusnak, Tarabolusnak, Cyprusnak, Rho-
dusnak és a másik Caesareának, Ainasíának, Botzrának, Lehszáh-
nak , az egész Görögbirodalomnak, Boszniának, Budának, Kanisá-
nak , Egernek , Tömösvárnak és sok leírhatatlan országoknak, 
tartományoknak, plagáknak s helyeknek császára, cyrusi tehet
ségű, cambysesi erejű császár, császári apától , császári őstől való 
császár, szultán Ahmed császár (ki szultán Mehemed császár fia) ki 
szultán Murád császár fia, ki szultán Szelim császár ü a , ki szultán 
Szulimán császár üa, tízennegyedik iztöl fogva Ozmán maradékinak 
ágyékából, (kiknek fekvő helyeket is Isten nyugodalmassá l egye , 

2 2 
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magokat penig rajtok lévő kegyelmével s jó kedvével boldogítsa) 
vagyok. — : 

Régi iidöktöl fogva az erdélyi fejedelemnek ös portánkhoz, a 
birodalom refugiumához és egeket repraesentáló udvarunkhoz viselt 
engedelmes hűségekkel erÖsgetvén gyakrabban eminentiájoknak s 
jó szolgaságoknak fundamentumát: abozképest ha mikor vagy halál 
miá, vagy egyéb úton-módon, vagy kívánván az alkalmatosság, 
azon fejedelemségnek újulni kellett, bizonyos canonjok az lévén, 
hogy az erdélyi fejedelmek maradéki, atyafiai és rokonsági közül a 
kik engedelmes hűséggel való szolgálattal a fejedelemségre érde
mesek , császári annuentiánkból, Erdélyországának úri rendéi és 
bárom nemzetből álló tekintetessi s szegénységi , az olyanokat vá
laszszák magoknak fejedelmük ' L.O'̂ f.-ti •' .limiiiur 

Így e szerént midőn a feljebb való üdökben Erdélyben fejedéi-
meskedö Báthori Gábor hűségének fundamentoma megmozdulván, 
Erdély lakossit törvénytelenséggel és erőszakoskodással vexálná, 
ez okon testének punctja az életnek lajstromából deleáltaték, s he
lyében ma is tübh protectionk alatt lévő országink közé számlálta
tott és könyörgése s hűsége szerént ad partém járult summa jasti-
tiánk árnyékában megerősödölt Erdélyországán, hatalmas paran
csolatunkból itülettel folyó annuentiánkból s Erdólyországának is az 
aránt való megegyezésekből lőtt könyörgésökre s törekedésekre 
— mondom — a megirt Erdélyországán , aboz tartozó egyéb tarto
mányokon, partiumokon, várakon, kerített s mezővárosokon meg
újult fejedelemségre rendeltetvén, felix és facunda continentláju 
örvendetes örömet conpraehendáló, praesentium exhibítor, a je-
suiticus nagy magistratusoknak dicsekedő öröme, a messiaticus 
nagyméltóságú rendeknek electussa, az ereinek nemzetek dolgainak 
igazgatója, jó industriának, méltóságnak, szelídségnek, nagy di-
scretionak Szerencsés köntössóben j á r ó , nagy becsületre és méltó
ságra mutató gazda—Bethlen Gábor (kinek vége jó legyen) ide,az idö 
császárinak recursoríumához, a világ nagyjainak refugiumához, a 
nemzetségek királyinak czéljához, török és egyéb sok nemzetek 
fejedelminek támaszához, nagyságos czimerü nagy hazánkhoz, fel
séges rendelésű udvarunkhoz hűséggel és igazsággal való szolgá
latra igirvén magát , hogy minden üdŐben magos fundamentumu 
császári házamnak adhaerensivel egyaránt industriuskodó coopera-
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rius leszen, arra magát elszánt indulattal resolválta, ügy, hogy ba
rátinknak mindenkor barátja, ellenséginknek mindenkor ellensége 
marad, melyről tulajdon keze írását és magát kötelező reversalissát 
is adá. Idejárulván ez i s , hogy mind dolgaiból s mind magaviselé-
sébÖl utjának egyenessége, igazsággal való tulajdonságának ap-
parentiája nyilván lévén, midőn instálná, hogy boldogult nagy 
eleim közül, menyországban nyugovó szultán Szulimán császár (kín 
Isten kegyelme és jó kedve legyen) igazsággal tündöklő napjaiban, 
adatott Athnáme-hütlevéi szerént , töllem is hütlevél s Athnáme 
adatnék. 

Én is a két világ öröme , nagy prófétánk Mahonied Musztafá-
nak (kin is Isten kegyelme és idvessége legyen) nemes kijövetelétöl 
számlálva, ezer huszonháromban, decembernek huszonharmadik 
napján, a szent Jézustól való számlálás szerént penig, (kin is az Isten 
üdvözlő *) kegyelme legyen) 1614. ezer halszáz tizennegyedik esz
tendőben adtam ez nagy erejű ós gyönyörűséges császári Athnámémat, 
hütlevelemet kegyelmesen ; mely által is parancsolom, hogy azelőtt 
adatott Athnáme szerénl , ha az erdélyiek fejedelmének vagy halá
lok interveniálna, vagy penig egyéb líton-müdon az fejedelemség
nek újulni kelletnék, felséges czimerü parancsolatomból, az erdé
lyi fejedelmek maradékiból, a ki magok között nőtt, nevekedett és 
guberniumnak roquisitumihoz szoktaltatott, az egész erdélyi nagy 
rendek és három nemzetből álló tekintetesek s nemzetesek kedvel
vén , alázatos requisitiojokban adják bó s részünkről creáltassék. 

Ha penig az olyan nagy rendek és ország lakossí nem kíván
nák , se akarnák, azon fejedelemségre kívülről aspiráló idegennek 
ne adassék, melyre való aspíratioval ha valamely exlraneus és ide
gen erőszakkal apprehensiojátszomjuhozná, semmiképpen ingestíoját 
meg nem engedvén, repellálásában az industria ne denegáltassék. 

Valamíg a megemlitelt fejedelem maga és az erdélyi úri főren
dek és egyéb három nemzetből álló lakósok a hűségben, engedel
mességben állhatatosuk és hozzánk való kötelességekben s depen-
dentiájokban kemények és erősek lesznek, ós barátinknak baráti s 
ellenséginknek ellenségi lévén, hütszegéshen nem ímpingálnak, r é 
szünkről is környékekben lévő begler-hégim, se egyéb győzedel-

Rozsnyainál; az idvezitö Isten kegyelme. 
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mes hadviselőim, se titkon se nyilván az erdélyi határ ellen ne exor-
bitáljanalí; lakósit, szegénységit se csípjék, se harapják, se rabol
ják, se javokat ne gázolják; közüUök az elraboltattak, a kik török
ké nem lőttek, restituáltassanak, és mind két részről e szép secu-
ritas ellen ha kik patratumban coniperiáltatnak, érdemek szerént 
bűntettessenek. - """'u .u-^vuí ni,^,:i.,i .., 

Báthori Sigmond rebelliojáig a mély faluk és városok egyszer 
Szolnok, Gyula, J enő , Lippa és Tömösvár vidékin ugyanezen 
városokhoz bé adóztak és egyéb exactiokal is supportáltak, csá
szári részünkre behódolván, azonban Szolnokhoz tartozó Diószeg 
várossá is az erdélyi rebellioig adóját megadván, ismét az elébbi 
forma és rend szerénl hozzánk tartozzék, szokott adóját beadja, 
melyet Erdély semmi úton-módon ne oppugnáljon. ""'̂  ' " ' 

De facto végbeli tiszteink kezeknél lévő Mehádía, Parkánia 
és Halmas vidékihez is az erdélyieknek semmi praetensiojok fenn 
nem hagyalik. A mely helyek penig ez ideig hozzánk s részünkre 
se hódoltak, se adóztak, az olyan helyekhez se végbeli főtiszteink, 
se egyéb rendeink ne praetendáljanak. 

Eleitör fogva ha mely szegénységink birodalmunkból felkelvén, 
Erdélyben mentenek volna, helyekre viszszaküldjék, ne duggassák. 
Ha Nándorfejérvárról rabok kereskedőink javokkal Erdélyben szök
nének , bé ne vegyék , viszszaadják. 

Eleitől fogva szokott adójokat a régi rend szerént az ö idejé
ben esztendőnként beadják éppen és egészen fényes portámra. 

Ha valamely gonosztévők, zűrzavar indítással az erdélyi fe
jedelem ellen panaszolnának, vagy nevére pecsétet metszetvén, 
imitatioval hamis levelet formálnának, vagy egyéb írást exbibeál-
nának, az egész ország lakossi consensugokkal revideáltatván, ha 
a vád és panasz hamisnak lenni verificálódik és praetensiojoknak 
igazsága nem elucescál , az olyan csalárdoknak csalárdsága nap
fényre jővén , császári ez aránt való parancsolatomból valamint ér
demli büntettessék. 

A havasalföldi és moldovai vajdákkal fényes portámhoz tartozó 
engedelmességek szerént egyetértsenek, egymással barátságosan 
éljenek, a jó szomszédságot megbecsüljék; hogy így ha valamely 
felöli valami gonoszt , vagy kárt importálható hostilis motus hal
latnék, ha úgy kívántatik, personalis insurrectiojokkal is egymást 
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megsegítsék; ha penig a nélkül is meg lehet , elegendő hadnak kül
désével , succurrálván egymásnak valamint s valahogy lehet , egy-. 
másról a romlást elfordítani igyekezzenek. 

Ha az erdélyi fejedelmek, u rak , főrendek és egyéb ország 
hadviselői segítségért hozzánk embereket küldik, minekelőtte se
gítségekre menendő hadaink hozzájok érkeznének, elégséges élést 
készíteni hadaink száraára és a vizeken hidat épilení, a szoros he
lyeket kiszélesíteni s egyébaránt való helyeken is a hol kívánta
tik az utakat tisztítani tartozzanak, s a segítséget ügy amplectálják, 
hogy segítő s győzedelmeskedő hadaim érkezvén., valami fogyat
kozások s akadályok ne legyen. .1,- . , . 

Hasonlóképpen ha mely véghelyeinkben, ha valami succur-
susra való alkalmatosság occurálna, hírt adván végbeli tiszteink az 
erdélyi fejedelemnek, ha úgy kell lenni , mind az fejedelem, mind 
az erdélyi és magyar urak és tekintetesek personaliter is succurrál-
janak; ha penig különben is meglehet, hadat, é lés t , moniliot és 
egyéb hadi apparátust is küldeni tartozzanak, az mint fogja kívánni 
az dolog. 

Valamint eleitől fogva az erdélyi fejedelmek a bécsi plagával 
hütölni, békélni s az aránt egymásnak asseciiratiokat, hülleveleket 
adni-venni szoktak vol t , s határokat is mi karban rendelték volt 
(excipálván innét az turcica métákat) az Erdélyhez tartozó magok 
váraikat, várossokat, határokat, falujokat, vármegyéket senki 
ne attingálja , hanem Erdélyhez értetvén, oda is birattassék, 

A magyarországi nagy rendek közül az erdélyi fejedelmekkel 
tartókat senki se impedíálja. Birodalmunk gondviselői és tisztei ez 
Athnáménk ellen ellenek ne importunwskodjanok; ha kík tergíver-
satioval ez ellen mozganának s magokat határokban nem tartanák, 
fényes portámtól severe refraenáltassanak. 

A régi quantitas felett Erdélytől adó ne exigáltassék, követ-
jeknek s idejáró kapitíhájoknak szokott praebendájok a régi canon 
szerént kiadassék. 

Erdélyi fejedelemnek újólag kelletvén lenni, fényes portámat 
reíiuirálják felöUe, és valamíg az aránt császári annuentiám nem 
adatik, ne lehessen. 

Ha a lengyel király, moldovai és havasalföldi vajdák Erdély
ben várat akarnának vásárolni, meg ne engedtessék, hanem ma-
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radjon a régi forma szerént azoknak dominiumjokban , kiknek hae-
reditariumjok. 

Ha kik a moldovai és havasalföldi vajdák közül rebellálván, 
ellenek hadainknak kellene indulni, in tali casxx ha Erdélyben men
nének, se recipiáijíik, se azon el valamely felé Iransfugiálásokat 
meg ne engedjék, hanem megtartassák és fényes portámra béküldjék. 

Erdélybe és ahoz tartozó magyarországi rész tartományokban 
valamennyi török rab találtatik, sarcz nélkül megszabaduljanak. 

Summa sumraarum: valamíg mostani erdélyi fejedelem Bethlen 
Gábor és utánna következő fejedelmek, erdélyi urak, tekintete
sek és az három nemzetből álló lakósok és szegénység ezeket az 
conditiokat s ezek aránt letött hütléseket megbecstillik s megtartják, 
császári hüllevelemnek igazságos conlinentiája ellen nem excedál-
nak , nem exorbilálnak: én is erős hüttel esküszöm és kemény es
küvéssel fogadom a semmiből mennyet , földet teremtő Istennek 
igazságára és a minden próféták felett való mi nagy prófétánkra, 
kinek tekinteliért teremtettek az föld és az egek. Mahomet Muszta-
fának (kin még is az Isten kegyelme és idvessége légyen) mind két 
világ napjának vallására és nemes törvényére, hogy én is ezt a hü-
löt, assecuratiot approbálom s ellene nem reclinálok, által nem há
gom. Kívántatik, hogy az erdélyi fejedelmek is ezen császári hüt-
levelemet hűségekben való keménységekkel asserálják, s boldogsá
gomnak, méltóságomnak állandóságáért mindenkor imádkozzanak. 

Végezetre az újonan lőtt erdélyi fejedelmeknek a régi canon 
szerént fényes portámtól járó zászló, kornyéta , bot és köntös 
megadassék. így ér tvén, nemes czimeremnek hite! adassék. Dátum 
inmagna etprotecla űrbe Constantinopolitana circa fínem decembris* 
Anno 1033 ab egressu Mahometico. 

Bethlenből királylyá emelkedett *) Gábor! 
Van-é híred benne: törvényt kér sok jámbor. **) 
Magyar nemzet vala veled bátor tábor! 
Már nem vagyunk bátor, mert te se vagy Gábor. 

*) Rozsnyainál: erdőmmel lötl. ^*) Eczsnyainál; vajha lálnád mint nyeg 
^ajtóban sok jámbor-
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A pénzt nem szeretted soha, csak ügy mint pénzt, 
Noha lehordtál te feljtilröl sok erszényt; *) 
De nem voltál te György, sem Lupuj e szerént — 
Világszerte tötted a sok jótéteményt. 

Nincsen vétek nélkül rollsd sokat szollni. 
Sokkal nagyobb vétek nem is emlegetni; 
Egyebet nem tudunk felölted mondani. 
Csak használnánk vélle, nem szánnánk kivájni. 

V. 

Rákóczi C^yörgTiiek adott 
Atlináme. 
(Georgia Mákóczt J.) : i : = í . / f-

A felséges igéjü, fényes hatalmú, nagyságos és szent Isten
nek véghetetlen kegyelméből, a prófétai ég napjának, a mennyei 
követség jegyének, csillagának, a profelica classisnak progredien-
sének , az ártatlanok seregének imitabundussának , a két világ gyö* 
nyörüségének, Mahomed Musztafának (kin a felséges Istennek ke
gyelme és idvessége legyen) magával bÖ áldást hordozó csudáinak, 
amaz quadrata sodalitásnak (kin is az Isten jó kedve nyugodjék meg) 
és minden nagy szentek boldogult lelkének kalauzkodósával — 

Szultán Murád, 
ki 

Szultán Ahmed 
fia. 

ÉN, ki a seculum királyinak királya, a világ fejedelminek bi
zonysága, a föld kerekségeinek felsőinek koronaoszlogatója, az 
hozzájárulhatallan Istennek árnyéka, amaz nemes sanctuariumnak 
szolgája, második világbíró Sándor, amaz nemesebb városoknak 
és tartományoknak, amaz szentebb országoknak és plagáknak,, a 
jóságos és nemes Mekkának, a világos és nagyságos Midiának, ^ 

^) Rozsnyainál: Igaz hogy lehordtál Lompostól sok erszényt. 
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szen te s nemes Jerusálemnek, Laszának, Katiknak, Aegyptomnnk, 
felix Arabiának, Szélinának, Edennek, Bozrának, Abyssinusok-
n a k , Szívásnak, Merásnak, az idvesség házának BeUehemnek, 
Damaskusnak, Tai-abolusnak,- Teharénnek, Pelengyánck, *) Mer
szeinek, Mesopotamiának, Vannak, Kara-Bágnak, Gyürtsísztán-
nak , Anadoliának, Ciliciának, az egész Gyiirdisztánnak, Moldo-
vának, Havasalföldének, Vaskapunak, kopcsáki mezöségnek, Fe
jér- és Feketetengereknek, ásiai és níípnyugoti tartományoknak, 
Dejlemnek, a régi Törökországnak, Cabyloniának, Serehzulnak, 
és a királyok nagy kívánságának a nagy kerített Constantinápolynak, 
a vitézkedő s ronló-vesztő nagy báznak, napnyugoti Caesareának 
és Trabolusnak, Tónusnak, Cyprusnak, a birodalom czéljának, 
Görögországnak, Tömösvárnak, Bosznának, Budának, Kefének, 
Trabzum országoknak (és ezekhez hasonló több sok épületes orszá
goknak) ínexpugnatus plagáknak, egeket verdeső váraknak, nagy 
hasznú dislrictusoknak császára, királya, fejedelme, szultán Mu
rád császár, (ki szultán Ahmed császár fia, ki szultán Meiieraed 
császár fia, ki szultán Murád császár fia) vagyok. . . 

Eleitől fogva az erdélyi fejedelmek a birodalom refugiumához, 
éggel vetekedő udvarunkboz, Őstől maradt felséges házamhoz 
tartozó hűségekben erősek és áilhatatosok lévén , ha mikor vagy 
halál ál tal , vágy egyéb űton-módon az üdő ügy kívánván, az feje
delemségnek újulni kellett, az erdélyi fejedelmek maradéki, vagy 
atyafiai, vagy rokonsági közül hogy olyant válaszszanak magok
nak fejedelmül, a ki a fejedelemségre alkalmatos, a hűségben áll
hatatos , (császári annuentiánkból, az ország főrendéinek, három 
nemzetből állö tekíntetessinek és közrendéinek akaratjokból lévén, 
a választás) nállok confirmatus canon lévén: az messiaticus nagy 
fejedelmeknek dicsekedő öröme, a jesuticus magístralusoknak vá
lasztottja, az eretnek nemzetségek dolgainak igazgatója, a mélttí-
ságos discretionak szeméremmel fedezgetöje, Örömmel való jé 
igyekezetre kalauzkodó gazda, a feljebb való időkben erdélyi feje
delem, volt Rákóczi Sigmond fia, boldogságot conlineáló praesen-
tium donationalium és örömmel teljes felséges parancsolatunkat 
exhíbeálő Rákóczi György (kinek vége jó legyen) alkalmatos és cor-

4 

*) aozsnyainál: PeMngyának. ,Jr,u-,oJ lUi-íoiU ),^d .. 
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dalus, ín conservando regno erős és nagy tehetségű, fényes por
támnak igazán munkálódó szolgája, és az elmúlt üdökben az apja 
Erdélynek fejedelme volt embernek fia lévén, még eddig vallá-
eunkhoz illendő , birodalmunk becsülelivel egyező, számos szolgá
latot praestálván — Erdélyországának három nemzcibÖl álló tekin-
tetessi boldogult nagy eleim közül szultán Szulimán császár (kin az 
Istennek bő irgalma legyen) idejétől fogva, közöttök mindeddig oh-
servált usus szerént , azon praespecificatust erdélyi fejedelemségre 
kedvellették s választották is k i , hogy magokon fejedelemmé cre-
állassék, ez aránt mindnyájan egyező érlolemmel közönségesen 
kiterjedő kegyelmességem aránt jó reménységben lévén — ím én is 
császári felséges kegyelmességemet és méltóságos felséges inclina-
tiomat megmutattam, és arra praementionatiist erdélyi fejedelem
ségre creáltam is és a két világ gyönyörűségének, a mi nagy pró
fétánknak Mahomet Musztafának (kin az Isten kegyelme legyen) nemes 
kijövetelitöl számlálva 1040 ezer negyvenedik esztendőben martius 
17-ik napján, és a szent Jézus születésétől fogva 1631 ezer hat
száz harminczegy esztendőben (kin is az Isten idvezitő kegyelme 
legyen) mnrtiusnak tündöklő napján ezen császári donatiomat és 
igazságot contineáló Alhnámémat kegyelmesen nyújtván, hagyom 
és parancsolom, hogy a dato praesenlíum a praenotált Rákóczi 
György az erdélyi fejedelemséggel fungáljon, azon országnak urai, 
kapitányi, az három nemzetből álló tekintetesek, városi bírák és 
minden lakósok és szegénységek, kicsinyek és nagyok, eundera 
praescriptum magoknak fejedelmeknek agnoscálják , magistraluráját 
concernáló dolgokban hozzá recurrálván s voxát nem oppugnálván, 
parancsolatja ellen ne refractariuskodjanak. De azon praementiona-
t u s i s , az ország nagy rendéivel jól éljen, véllek egyetértsen, 
kinek-kinek rendi szerént becsületít megadja, a szegénységet igaz
sággal é l tesse , a régi és bévött szokás ellen senkit senkinek meg-
nyomorilni ne engedjen. 

A feljebb való időkben adatott Athnámék continentiája szerénf, 
meghallván az erdélyi fejedelem, vagy különben is a fejedelemség
nek változni s újulni kelletvén, arról való parancsolatom szerént 
az erdélyiek truncussából magok között nÖtt és a birodalom requisi-
tumihoz szoktattatott személyt az egész erdélyi urak, három nem
zetbőlálló tekintetesek és nevezetesek kedvelvén, fényes portám-
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nak aláznlosan jelentsék meg, hogy felséges részünkről creáltassék. 
Ellenben ha kik az ország nagy, közép és alsó rendéinek akaratjok 
s kedve el len, kívülről azon fejedelemségre aspirálnának, meg ne 
adassék. Ha mely idegen azon fejedelemséget erőszakkal akarná 
opprehendálni, semmiképpen ingestioja meg ne engedtessék, hanem 
leljes igyekezettel s erővel repelláltassék. 

Valamig a megirt fejedelem, azon országnak fÖrendei, tekin-
tetessi és egyéb alsó rendű lakosi, igazak, h ívekés engedelmesek 
l évén , barátinknak baráti , ellenséginknek ellenségi lesznek, hütöt 
nem szegnek , senki is kÖrüUöttek levÖ begler-hégim, szancság-
bégim s egyéb hadviselőim közül az erdélyi határt csak ne is at-
tingálja, szegénységeit ne rabolja, javait ne prédálja; ha valami 
lürténetböl ez ellen rablás esnék , a törökké nem lÖtt rabok restitu-
áltassanak , és mind két részről e békesség ellen impingálók érde
mesen büntettessenek. Szolnok, Gyula, Jenő, Lippa és Tömösvár 
vidékin a Báthorl Sigmond rebelliojáig a mely városok és faluk 
fényes portámhoz hódolva ezen várokhoz adóztak, és a míg Erdély 
nem rebellált a mivel tartoztak héadták, úgy azok ezután is hoz
zánk valók legyenek és szokott adójokat megadják, mely aránt 
arról a részről semmi reluctantia ne legyen. 

De praesenti végbeli főtiszteink kezekben lévő Mehádia , Par-
kánia és Halmas vidékihez Erdély teljességgel semmit se prae-
tendáljon. A melyek penig ez ideig az török részre nem adtak sem
mit, axokhoz végheli főtiszteim és egyebek semmi közöket iie tartsák. 

Ha mely szegénység birodalmomból — kapván magokat—Er
délyben transfugiáltak volna , azokra helyekre viszszaküldjók s ne 
duggassák. ^" '';- •"_ "-"';• " ' ^ " "^ 

Ha vagy Nándorfej érvárról vagy egyéb birodalmam helyeiből, 
rab szökvén és kereskedő rendeinknek javokat subripiálván, Erdély
be mennének, bé ne vegyék , hanem restituálják. 

Régi szokott adójokat ezután is a szerént esztendőnként (az ö 
idejében) beadják. 

Ha valamely lator zűrzavarra czélozván, az erdélyi fejedelem 
ellen panaszolna, és nevére pecsétet metszetvén, imitatioval hamis 
levelet vagy egyébaránt is levelet exhibeálna: azon ország lakos
éinak unanimitássával revideáltatván, ha a panasz igaz nem lesz, 
arról való parancsolatom gzerént érdemek szeróut büntettessenek. 
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A havasalföldi és moldovai vajdákkal fényes portámhoz tartozó 
hűségek szerént egyesek legyenek, a jó szomszédságot és barátsá
got magok között megbecsüljék és megtartsák; hogy ha mely felöli 
ellenség ártahnas rözgölődése hallatnék, ha úgy kívántatik,perso-
nalis succursusokkal is egymást megsegítsék, vagy ha a nélkül 
meglehet, elegendő hadnak küldésével egymásnak succnrrálván, a 
következhető romlást és kárt egymás országiról, valamint s vala
hogy lehet, avertálják. Wi-njn íoUti <-> rt;M/l^b>.-l 

Ha penig az erdélyi fejedelmek urak és vitézlő rendek töllünk 
sogilséget kérnének, minden szükséges requisitumokat és élést 
készítvén, az általkelő helyekel, szoros utakat megtisztítsák, 
szélesítsék, a hidakat megépítsék, s ágy oztán kérjék hadainkat, 
hogy érkezvén hadaink, valami akadályt s fogyatkozást ne szen
vedjenek. 

Hasonlóképpen ha valamely véghelyeinkben, valami succur-
susra való alkalmatosság interveniálna, requiráltalván az erdélyi 
fejedelem végbeli tiszleimlöl, hozzánk tartozó hűséges engedel
messége szerént, mind az erdélyi fejedelem s mind a magyar urak, 
ha kívántatik, személyek szerént is succurráljanak ; ha penig a nél
kü lmeg lehe t , elegendő hadat, munitiot és egyéb hadi apparátust 
küldvén, succuráljanak, szolgáljanak. 

Az erdélyi fejedelmek valamint eleitől fogva, a bécsi plagával -
békélleni, hütlení, egymásnak assecuratoriát és testimoníalist adni 
s venni szoktak, határok mi karban szokott lenni — excipíálván innét 
a török határt és földet — a magok városi, várai, falui s határai a 
szerént Erdélyhez tartozván maradni, ahoz senki se praelendáljon* 

Ha kik a magyarországi nagy rendek közül az erdélyi feje
delemhez inclinálnak, senki azok aránt is ezen Athnámém ellen 
hozzám tartozóim közül ne exorbitáljon, a magokat magok határok
ban nom tartók fényes portámtól severe refraenáltassanak. 

A megirt országtól a szokott adó felett*) ne exigáltassék. 
Jövő-járó követjeinek s kapitihájoknak praebcndájok a canon 

szerént kiadassék. Mikor új fejedelemségnek kell lenni, fényes 
portámra hírt adjanak, és valamig arra annuontiánk nem járul , ne 
legyen. . . .^ uw 

*) Rűzsnyaíndl: több. 
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;.•-"•. A lengyel király, moldovai és Iiavasalföldi vnjdók ha Erdély
be várat akarnának vásárolni, meg ne engedtessék, hanem marad
jon afféle haereditariura a verus haereseknól. 

. . Ha kik a havasalföldi és moldovai vajdák közül rebellálván s 
ellenek hadaink küldetvén, Erdólyhe szaladnának, ne recipiáltas-
sanak, se másfelé azon elszaladások meg ne engedtessék, hanem 
fényes portánkra küldessenek. 

Erdélyben és ahoz tartozó partiamban valamennyi török rab 
találtatik, sáncz nélkül megszabaduljanak. 

Summa summarum: valamíg Erdélynek megnevezett Rákóczi 
György fejedelme és iitánna következő fejedelmek, az országbeli 
urak és a három nemzet tekinletessi, minden lakossi és szegénységi 
ezen Athnáme és conditiok ellen nem exorbitálnak, én is esküszöm 
és erős esküvéssel fogadom a mennyet földet semmiből teremtő Is
tennek igazságára, annak a két világnak napjára, kinek tekintetiért 
teremtettek az egek és a föld, a minden próféták fejedelmének, Ma
homet Muszlafának, (kin a felséges Istennek kegyelme és idvessége 
legyen) ö szenlségének tiszta vallására , ez hütleveleket és békes
séget approbálom, ellene nem reclinálok s nem transgrediálom. 

Szükség azért és méltó, hogy az erdélyi fejedelmek is ezen 
császári hütlevelemet, hűségekben való perseverantiájokkal asse-
rálják és ralificálni láttassanak *) és mindenkor méltóságunk állan
dóságaért Istent imádjanak. Végezet re , az üjonan következett feje
delmeknek fényes portámtól a szokás szerónt, zászló, kornyéta, 
bot, köntös, kard és ló kiszolgáltassék. Ezt így értvén. Dátum in 
magna űrbe Constantinopolitana, circa initium raensis április Anno 
1040 ab exilu Mahometico.ijrn inna njö.-í^ipiucgo^oT a 

Hol vagy pénzgyüjtéssel híres gazdiig gazda? 
Ma is SÍI* miattad sok szomszéd barázda. 
Kihordád pénzünket Patakra s Munkácsra, 
Marada roUad ránk csak rongyunk galléra. 

Igaz , jő öreg György, valál jó öráll(S,i;>n'*n ^'^ ' 
Haza s nemzet körül szemes talpon álló, 

*) BenUÖuél ratifícállássanak. ^Úúijl ;if.tiaúi^. 
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De potens szomszédod nem vala daráló, 
Successio kül is valál praelendáló. 

Nem volt haszontalan gyűlt pénzed, üadnak. 
Meri ha kiolvassa azt fia fiadnak. 
Azt sugák: megéled holt lelke apjának — 
Itt szegék meg inok töltött Biliádnak (?) 

Istennél szerencséd oly nagy méktékben vol t , 
Minémti előtted egy princepsben sem volt; 
Ki vont két császárral ujjat hogy meg nem holt? 
De rajtad mind így is nem lön sem rés , sem folt. 

Harczolál s jól kötél elsőbben szultánnal. 
Hasonlót követél a más nagy császárral 
így bánál te kétszer mind kontytyal, kalappal! 
S még is jól halál meg szép s csendes regnummal. 

-f-»0'{)>C3W, 
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PetroTich Péter királyi helytartó alatt 1556 hozott 
törvényczikkek/') 

{Anfio 1556 Dominica Oculi^^^} iu elvitate S^ás%sehes^ 

Articnii Dommorum — Universilatis trium Nationum Regni 
Transsylvaniáé — in Generáli eorum Congregatione in Szászsebes, 
ex Edicto spectabilís el magnifici Dominí Pelri Petrovich circa Do-
minicam Ocali, Anno Domíni 1556 celebrata, editi. 

• ) Ziípolyának 1540 jul. 21 Szászsebesben tórténl halála után Erdélyre 
a Maríínuzi-Castaldo korszaka következett: pártoskoda's-, á r u l á s - , 
pusztítás- és vérengezésben hasonló Báthori Sigmond és Bástáéhoz , 
tartó 1556-ig. Ez (jsztendoben piheni meg végre némileg a szegény 
zaklatott ország a tordai és szászsisbesi országgyűlésen hozott tö r -
vényczikkulyek s országos intézkedések következtében. Ezen ország
gyűlést végzések úgyszólván kezdö-alapja az erdélyi nemzeti feje
delmi korszaknak: János Zsigmond lijból fejdelemmé választatik, a 
királyi anya fia nagykorúságáig kormányzásra megliivatik, helytar
tóvá Petrovich Péter neveztetik sat. Oly fontos események, mik az 
erdélyi történetek egyik legnagyobbszerü momentumát teszik- Majd 
minden történész leírta már ezen eseményeket; magok a lörvényczik-
kek, ámbár azok mind beltartalmok- és történeti fontosságuk-, mind 
ktilalakjok- s magyar szerkezeíöknél fogva azon korbeli történeti magyar 
nyelv-emlékek egyik legdrágább gyöngyének mondhatók, még e na
pig közölve nem voltak. lm én az utósókat közlőm; közlöm pedig az 
Erdélyben feltalálható leghitelesebb példány után. Az eredetinek hol
léte még eddig nem tudatik. Sem a m. vásárhelyi, k. fejérvári, n, 
szebení Bruckenthal-, szász egyetemi és szász püspöki levéltárak—hol 
irántok hoszszasan nyomozódtam — a z t nem bírják. Én a gr. Kemény 
József által a fiscale archívumból veit egykorus általam többekkel Ösz-
szevetett példány másolata után adom. **) martius 8. 
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Milíoron mi ez jelenvaló köKönséges ^yülésünkhen országúi 
együvé gyüUüiilí volna, és arról akarnánk szoUanunk és végeznünk: 
miképpen ez megnyomorodott országot és minnyájan magunkat az 
utolsó veszedelemtől megollalmazlialnók? Jövének mielÖnkbe jám
bor föszemélyek alyánkliai—tisztelendő és nagyságos uraktól, Bor
nemisza Páltól erdélyi püspöktől és Dobó Istvántól , Ruszkaitól, ki 
ez elmúlt időben Ferdinánd királynak a vajdaság tisztiben vala, 
credentz-levclekkcl; mely levelek mellett izenének szóval ö kegyel
mek minékünk az assecuratioról, melylyel assecuráltuk volna ö 
kegyelmeket székelyvásárbelyi gyűlésünkben az elmúlt karácson 
inncpében addig, mig a mi követ atyánbüai — kiket azon vásárhe
lyi gyűlésünkből instnictionkkal Ferdinándhoz felbocsátottunk yala 
— az instrucliora válaszszal megtérnének; arról is izenének, hogy 
nem volt volna az országtól e lvégezve, hogy addiglan Petrovich 
Péter urunkat ö nagyságát az országba közinkbe béhoznók. Nem ta
gadjuk az t , hogy nem assecuráltuk volna ö kegyelmeket , mert as
securáltuk ; meg is vártuk volna a követ atyánkfiai megjövetelét. 
De mikor az elmúlt gyertyaszentelő Boldogaszszony napján gyűlé
sünkben lettünk volna Thordán , megértettük vala nyilván romai ki
rálynak leveléből, hogy mig a mi atyánkfiai Ö hozzája í'eljutottanak 
vo lna , még azelőtt régen megvitték volna a királynak az instructio 
mássát ; melyet mikor király megértett volna, parancsolt vala azon 
levelében püspök és a két vajda uraknak, bogy az indulatot, kit mi 
az Istennek kegyelmességébÖl megmaradásunkra lennie nem csak 
ér tünk, de ugyan látjuk i s , minden módon, minden úton és min
den erejekkel közöttünk lenyomják és biztassanak bennünket az
zal , hogy a király szüntelen oratorit bocsátaná a hatalmas császár
hoz a békesség dolgából. De azon gyűlésbe hozták vala a hatalmas 
császár levelét i s , kiben jelenti vala ö felsége: hogy ez országot 
és Magyarországot a mi kegyelmes urunk gyermekének, a János ki
rály fiának adta volna örök birodalmúi, és int vala a r r a , hogy 
őtet tulajdon erőnkkel közinkbe béhoznók; mert ha nemmivelnök, 
rettenetesképpen büntetne meg minnyájan,— ezt is írja vala , hogy
ha romai király másképpen magyarázná a dolgot minékünk, csak az 
ö császári beszédét hinnők ebben , mert soha a romai királynak ez 
országban és Magyarországban csak egy marok poron sem hagyta 
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birodalmát. Egybe vetvén mi a kéf fejedelem leveleit, nyilván meg-
esmépök: hogy romai király afféle reménység alatt minket az utolsó 
veszedelemre akar vinnie, és atyánkfiai által is nem tészen miné
künk más választ. Ez okból kénszerittettünk a hatalmas császár pa
rancsolatjából Petrovich Péter uramat közinkbe béhinunk. Püspök 
uram és Dobó István uram szinte igen értik azt mint mi; mert ak-
korbeli articulusunkat is ö kegyelmeknek megküldöttünk vala követ 
atyánkfiai által. Azért ez okból nem tartozunk romai királytól a kö
vetséget megvárnunk: mert ha mi azt vártuk volna, eddig is elvesz
tünk volna, a mint a hatalmas császár izeni népének kész voltát a 
mi büntetésünkre, kit nyilván is tudunk. Ha mí királynak a feljül 
megmondott levelét nem érthettük volna i s , de im mostan is mind 
romai király s mind Dobó István uram okot adnak arra, hogy a-
tyánkfiait a válaszszal ne várjuk királytól; mert mostan is e jelen
való gyűlésünkben Dobó István uram sok főszemély elmek romai ki
rály leveleit és ö magáét is küldötte, kikben király ilyenképpen ir 
mindeneknek, hogy: „Ertelte volna azt ö felsége, hogy az országbe
liek vásárhelyi közönséges gyűlésünkben ö felsége méltósága ellen 
való végzést töltünk volna; várnók kívánatosképpen ez országbéli 
követ atyánkfiait, kiknek Ferdinánd király viszontag felelhetne olya
ka t , melyekkel mindeneknek elméjeket a gonosz tanácstól elfordit-
taná és megerősítené az ő magának való hitben; és arra inti a mi a« 
tyánkfiait, hogy nemcsak Ö magok maradjanak meg az ő hívsége 
mellett , hanem atyjokfiait is és barátjokat arra intsék mind közön
ségesen s mind egyenként , minden úton és minden módon — a mint 
nékik alkalmalosabbnak láttalik — hogy az Ö hozzája való hívségbe 
megtartsák, és mindeneknek adják eleiben, hogy nagy méltatlan 
dolog, a kik királyoktól és fejedelmektől— kiknek egyszer mago
kat kötelezték — elszakadnak, és mind ebbÖI, mind az új dolognak 
indittásából nagy veszedelem következhelik, miért hogy nyilván 
vagyon mindeneknél, mennyire bizhassanak a török segítségében is, 
minémü veszedelmek gyötrik azokat, a kik török igájába ejtik ma
gokat. E/.eknck utánna írja e:';t is romai Idrály : bíznék Istennek jó-
voltában, hogy mind a lörök császárral , mind királyné agzgzony-
nyal megbékélhetnék, kilíkel most is igen szorgalmatoson tractál-
nak." Dobó István uram is ezek mellé inti atyánkfiait, azt írván né
kik: „„hogy romai király ö felsége kiváltképpen való bölcsességéből 



megértette volna, hogy az vásárhelyi gyülésünkhen való arliculu-
sok az országnak mely igen veszedelmesek volnának, melyeket 
romai király mint kegyes Cí*tyí") király minden módon el akarná tá
voztatni; azért mikor bízott volna efféle atyánkfiainak hitekben és 
tökéletességekben, ez okból irt volna nekik király leveleket, mely 
leveleiben megjelentené az ilyen atyánküaihoz való királyi kegyes
ségét. Azért ö is kérné őket: hogy megtekintvén királynak ö hoz-
zájok való nagy kegyességét , az új dologtól megszűnnének és a 
romai király hivségében megmaradnának; mert a mi most lenne, 
nem lenne annyira király ellen, mint Isten ellen és az ö szerzése el
len ; mert tartoznánk nemcsak a jámbor fejedelmeknek, de még a 
gonoszoknak engednünk.'-"^ Ez summája mind az romai király levelé
nek , mind a Dobó István uraménak. Mely levelekből nyilván meg
tetszik, hogy régen választ tött a király az instrucliora; noha nyilván 
Írja az ország végezéseit , mindazonáltal azt írja, hogy atyánkfiai 
(elmenetelét kívánatosképpen várja, nem azért , hogy az mi könyör-
gésünkre kívánatos választ tenne országúi minékünk, hanem azért , 
hogy a dologról — kit reméllünk megmaradásunknak lenni •— min-
nyájunknak elméjét*) elfordíthassa. Ezt irja, melylyel bizonyságot 
tészen, hogy a soha ő töllc nem lészen. Második részében levelé
nek király inti atyánkfiait arra : mindeneknek azt vessék elejékben, 
mely nagy méltatlan dolog légyen embernek fejedelmétől és kirá
lyától elszakadni, kinek egyszer ember hittel kötelezte volna ma
gát. Valljuk azt úgy lennie; de mi esmérjük fejedelmünknek és ki
rályunknak a mi urunk gyermekét, a János király fiát, kinek orszá
gúi hittel köteleztük vala magunkat, kit az önnön oltalom szolgája 
által fosztotta meg romai király ez országtól — nem mi akaratunk
ból. Azért a mi urunk gyermekét — ki természet szerónt való u-
runk, és ki az ajtón jött vala,**) bé a birodalomra — 
esmérjük urunknak és királyunknak lenni- Harmadik részében király 
levelének irja azt, hogy az új dolognak indittásából nagy veszede
lem következnék azokra , kik a török segítségében bíznának és a 
török igájába adnák magokat. A hatalmas török császár azelÖtt is 
nem azt kívánta mitöUünk, mostan is nem azt kívánja, hogy az ö 

.íi>'.(íi>.^ 

''O Egy más póldíínyban; elméjeket. **) Egy más példányban: nem niásun-
nat hágott vala, -.i ~ ^ 
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birodalma úgy légyen miközötttlnk, m i n t a f f é l e o r s z á g i b a n , 
k i b e n t ö r ö k l a k i k , hanem kíván engedelmességet a mi n -
r u n k g y e r m e k é n e k n e v e a l a t t ; azt kívánja, hogy ezt es 
mérjük fejedelmünknek és királyunknak lennie; ö nékíe úgy en
gedjünk, mint tartozunk urunknak, királyunknak engedni, ezt pedig 
hogy a mi erőnkkel ne az ő segítségével hozzuk bé egyenlő akarat
tal. Nagydolog , ho<ry romai király minket igen rettent a török csá
szárnak való engedelemtől, nem veszi Ö felsége eszében, hogy Is
ten minékünk is szemet , fület és értelmet adott ; ' lát juk nyilván az 
önnön leveléből, hogy mindenek felett a megmaradás dolgában csak 
a hatalmas császártól való békességet kívánja és várja; mert ezen 
levélben irta azt , hogy a békesség dolgában szorgalmatoson töre
kednék mind császárnál s mind királyné aszszonynál , kikhez szün
telen oratorit küldözé.*) Nem értjük soha az okát , miért míveli r o 
mai király a z t , hogy minket annak hitelétől tilt m e g , a mit Önn(}n 
maga régen meghitt: hogy ez országnak csak úgy lehet megmara
dása,' ha az hatalmas török császár békességet tészen vélle. Irae né
künk Istennek kegyelmességéböl adja azt n hatalmas császár , még 
sem akarja király ö felsége hogy azt elvegyük; ö felsége pedig kí
vánja, de nem adják. Mi eem a romai király ő felsége leve
léből, sem a Dobó Istvánéból, sem a püspök úr cselekedetéből nem 
érthetjük, sem nem vehetünk egyebet , hanem csak azt, hogy még 
is a nyomorult magyar nemzetet kétfelé szakaszszák, és eképpen 
való egyenetlenségből elveszsztink — mint az elmúlt esztendőben 
is mohácsi veszedelem után, a kétfelé szakadás után — k i n e k ro
mai király vala oka — nagy sok magyar vér ontaték ki egymás kö
zött. Annakokáért mind a feljül megmondott okokból ez mái napon 
a mi urunk gyermekét, a János király Hál vettük magunk fejedel
mül**) és királyul egyenlő akaratból, kinek az ö méltósága szerónt 
minden hívséggel mint urunknak leszünk, vagyunk is. ; (tî  

De míglen ö felségét mind aszszonyunkkal ő felségével egye
temben méltósága szerént közinkbe behozhatjuk: őfe lsége képé
ben teszszük Petrovich Péter urunkat, kinek minden birodalmat —• 
a királyi méltósághoz illendőket — kezében eresztünk mind városo-

*) Egy más példányban: küldözi. **) Egy mds példányböW; fi^edelméül ég 
kirí í lyáuj. ni >]',•['.. 



kon, várakon, fáinkon, sóbányákon, arany- és esitistbányákon, har-
minczadokon és mindeneknek jöszágokon, mind egyházi renden va
ló személyeken, és mind egyéb rendbéli embereken , kik az ország 
végezése szorént ez mostani gyűlésben véllünk nem akarnak lenni , 
és a kik mától fogva ötöd napiglan v e n i a m - r a nem akarnak térnie. 
De efféle személyeknek jószágok elfoglaitatásónak idején más attyok-
fiai részek el ne foglaltassanak. Petrovich uram ö nagysága tegyen 
mindenütt tiszttartókat és vármegyéken való ispányokat — törvényt 
is ö nagysága szolgáltasson. 

A minémü dézma búzák, borok és egyebek vágynak ez or
szágban romai király és püspök uram számára, ezeket is elfoglal
tassa Locnmten(en)s uram. 

A mely népeket országúi a megmaradásnak okáért tartoltunk, 
ezeknek is birodalma Locumtenens uram kezében ieszen,. kinek fi
zetésére ezután Ö kegyelme viseljen gondot. f̂ d ,á.íR vliVi' 
-•'"J"' Ha valamely atyánkfiai közülünk a szolgálaton nem akar ma
radn i , fizessen azoknak, a kik jóakaratból akarnak ö felségénekés 
az országnak szolgálni; a kikre pedig a népnek fizetésére való pénzt 
bíztuk vala, ö kegyelme Locumtenens uram vétessen számot töUökj 
kik tartoznak számot adni, és ha valami fogyatkozás iészen a pénz
ben , vagy ezektől , vagy pedig akár kiktÖI az országbeli attyokfi-
aktól, fizettesse ö kegyelme meg véllek. 
'f=J' Ha cnnekutánna Ferdinánd romai király levelét, vagy utánna-
való urakét hordozandják ez országban , vagy városokban , vagy e-
gyéb személyekhez, tartozzanak afféle atyánkfiai, kiknek a leveleket 
viszik, a levólvivöt hitetlenségnek alatta megfogni, és mind a le
velekkel egyetemben felszakasztatlan Locumtenens uram kezében 
hoznia. 

Miérthogy Locumtenens uram azt kivonja, az ország szüksé
ge is ezent mutatja, hogy Helytartó uram mellett mindenik nemzet
ből válogatott személyek legyenek tanácsra: azért a nemesség kö
zül választottuk Patóczi Boldisárt és Forró Miklóst, a székelyek 
közül Kornis Miklóst és Andrási Mártont, a szászok közül Haller 
Pétert, a szebeni polgármestert és Benkner Jánost, a brassai birót. 

Egy néhány atyánkfiait látjuk, hogy vakmerőségre vetették 
magokat, nem akarnak az ország megmaradásában véllünk egyetér
t en i , kiknek megbüntetésére szükség álgyuknak jelenvaló volta. 
Azért azt végeztük, hogy a mennyi álgyuk szükségesek ezeknek 
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megbüntetésére, mind szerszámokkal a városokból kihozassanak; 
mely szükség elvégezödvén, ismét bevigyék a városokba mind szer
számokkal egyetemben. 
-fiiícFiVégeztük: hogy püspök uramhoz és Dobó István uramhoz kö
veteket küldjünk: a követek: Gyeröffi Mihály, Jlihálczi Ferencz 
és a szászsehesi királybíró — püspök uramat intsék a r ra , hogy a 
mint ennekelötte is ígérte magát, hogy megmaradásunkban egyet
ért vél lünk, értsen egyet ö kegyelme, mind a várost és mind a 
várakat adja Locumtenens uram kezébe , vagy az országbéli követ 
atyánkfiai kezébe; maradjon meg köztünk, készek vagyunk ö ke
gyelméért mind ö felségénél, mind Locumleuens uramnál törekednünk. 
Ha miveli ö kegyelme, j ó , ha nem, menjen ki belöUök békességgel 
mind marháival egyetemben; mert ennekutánna nem tudjuk, le-
9zen-é ö kegyelmének békességes kimenetele avagy nem? 

Továbbá értjük azt, hogy a Ferencz doctor atyafiait háborgat
ja a vÖlgyesiekkel(?) püspök uram még is valami 300 forintért; azért 
végeztük: hogy ennekutánna a Ferencz doctor atyafiainak ebből 
mentségek legyen, senki érette ne háborgassa őket. 

Látjuk mi magunk országúi, mennyi sok szüksége legyen ez 
országnak; azért a nemesség ígért minden rótt kaputól 99 pénzt; a 
székely uraim ö közüllök a faluktól—kinek hat forintot érö lábos 
barmok vagyon—egy-egy forintot; a szász uraim Locumtenens u-
rammal végeznek — ők is egyenlő terhet akarnak viselni a két 
nemzeltel. 

Az ílélömester dolgából ez végeztetett: hogy legyen szakasz
tott jövedelme, a levelek árát a király fia tárházába szolgáltassák, 
a mester vegye meg a pecsétet — azelöttvaló vajda urunknak ne 
pecsételjen vélle. Azt is végeztük , hogy egy levéltől is ne vehes
senek többet 12 forintnál. A székely uraim azt mondják, hogy az 
ö sententia-levelek nem ment feljebb három forintnál; mostan is azt 
végeztük, hogy azt adják érte. 

A magyarországiak a barmot innen ki ne vihessék: se lovat , 
se bort, se sarut hanem ez országbeli kereskedő népek vehesse
nek barmot csak a sokadalomban, a bőrt is csak azok vihessék ki, a 
barmot is; de sarui és egyéb szíjszerszámot ezek se vihessenek. 

Locumtenens uram a tanácscsal végezzen , szabjon árot min
den marhának; a városokba is hagyja meg a bíráknak: legyen 
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gondjok reája , hogy a marhák iSgy adassanak a mint szabott ára lé
gzen. Minden városokban a hásl a mészárosok fonttal tartozKanak 
árulni; ha ezekre a bírák reá nem gondolnának, Locumtenens ura
mat ha valakik megtalálják felölle, ö kegyelme a bírákat mogbün-
tesse. 

Valami restantiák vágynak ez országban, az utolsó 99 pénz 
add restantiáján kívül — kit az ország népe tartására végeztünk va-
la — és a 8 pénz adó felett — a követek költségére mely szerze
teit vala — leszálljanak ; de a mi restantiát felvettenek akár az is-
pányok, akár egyéb pénzszedök , számadással tartozzanak Locum
tenens uramnak beadnia; de a mely dézraák ez országban vágynak 
•—Váradhoz tartozók, ha a váradi püspök a király fia hívségóre 
t é r , ezután is legyen övé; de ha nem tér, Locumtenens uram aren-
dáltassa el , azonképpen a püspök dézmáját is ö kegyelme arendál-
tassa; valami dézma árai vágynak ez országbeli nemzetek között , 
mind leszálljanak. 

(Gr. Kejiiéiiy J. gyűjteményéből ) 

n. 
II.János (Zsigmond) választott király alatt 1562 hozott 

. ...-.« törrényczikkek. • — î-̂ ^̂ u 
(^Ánno 1 5 6 2 dte HO-a junii ^ in Czvitate Segesvár.^ 

Mi második János, Isten kegyelméből Magyarországnak, Dal-
máliának és Horváthországnak választott királya etc. Emlékezetére 
adjuk mindeneknek a kiknek illik. Nyilván vagyon mindeneknél, az 
elmúlt napokban az székely község: Marusvásárhelyen, Csik, Gyer-
gyó, Kezdi, Sepsi, Orbai székbeliek miellenünk és országunknak bé
kességes allapolja ellen mely hirtelen nagy támadást töttenek va
la; ki ha Isten kegyelmességéböl meg nem csendesül va la , félel
mes vala hogy országunkra nagy veszedelem következzék, és a 
Székelyfölde teljességgel el ne veszne ; mely támodás raegcsende-
sittésének okáért tetszett vala nékünk és tanácsunkbeli uraknak és 
országbeli két nemzet híveinknek, hogy szent János havának hó-
szadik napján ide Segesvárra közönséges gyűlést tennénk, mely 
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gyűlésbe a székelységben lévő fönépeket és lófejeket fejenként, a 
község közül pedig minden székből tizenhat-tizenhat válogatott szé
kelyeket örök hitetlenségnek alatta hivatnánk, hogy megértvén a 
támadásnak okait, a közönséges békességnek csendességgel való 
megmaradásáról végeznénk. Mely gyűlésben mikor a feljebb meg
mondott község közül a választott személyek jelen volnának, adtá
nak vala minden székekről nekünk supplicatios leveleket b é , kikből 
érteilük vala: hogy a sok nyomorúságok, kételenségek és erösza
kok , kiket a főnépek a községen miveltenek, a támadásnak okot 
adtának volna. Azért akarván efféle gonoszságnak okait eltávoztat
ni, hogy országunkban a közönséges békesség csendességgel meg-
oltalmazlassék, a feljül megirt híveinkkel a békességnek állapotját 
ilyenképpen rendeltetni végeztük. 

Articuli super statu Doroinorum siculorum Sedium: Marus, Ud
varhely , Csik, Gyergyó, Seps i , Kezdi, Orbai in Conventu gene
ráli trium Natioaum Trar.ssylvaniensium die 20-a mensis junii in Ci-
vítate Segesvariensi ex mandato et deliberatione Serenissimi Príncipis 
Domini Joannis Secundi Dei gratia electi Regis Hungáriáé, Dalma-
tiae, Croatiae etc. celebrato, editi, anno 1562: 

Minthogy a székelyek régi szabadságokban bízván, hogy ők 
jószágokat , örökségeket el nem vesztenék, a király méltósága el
len és országunknak békességes állapotjn ellen sokszor feltámadá-
nak , és oly dolgokat mertének sokszor késérteni, kikből orszá
gunkra nagy romlás következett; azért, hogy minden efféle gonosz-
Ságnak és támadásnak okai közüliünk kivettessenek, végeztük; 
hogy ezután valamikor ők oly dologban vétkeznének, kiből örök 
hitetlenség szokott következni, ök is azonképpen, minta nemesség 
és országbeli több híveink örök hitetlenséggel büntettessenek, és 
mind fejeket, jószágokat és örökségeket elveszeszszék, miképpen 
ez dologról más articulusok között országunkbeli híveinknek közön
séges végzéséről nrliculus vagyon. 

A főnépek az ö főségekben és az lófejek az ő lófŐségekben 
minden széken szabadon éljenek ágy mint a nemesség az ő nemes
ségekben, és az földön lakókat, kiket jó igazsággal bírnak — ü g y 
minta nemesség bírják az Ö jobbágyokat—ők is jobbágyul bírják, 
kik a rovásnak idején az több községgel együtt megrótassanak. 

A főnépek ég lófejek minden dézmának íizetéséböl kivétesse-
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nel(, mint a nemesség: de ú g y , hogy ök is lovakkal, pánczéUaI, 
sisakkal, paissal, kópiákkal hadakozóképpen jó móddal készen le
gyenek mindenkor, ügy , hogy minden lófö az ö lóföségéröl, az mi 
parnncsolatunkra és országunk szükségére, valamikor kelleténde-
n e k , egy-egy lóval indulhassanak; kik egy holnapon az ö költsé
geken éljenek , axulán mi nekik minden hóra segítségül egy-egy fo
rintot adatunk. A l'Önépek is az ő rendeknek és állapotjoknak mi
volta szerént ki három lóval, ki négygyei , ki öttel legyenek ké
szen, jó szerre l , kiknek mi esztendőt által egy-egy lóra nyolcz-
nyolcz forintot adatunk; mikor pedig országunk szüksége kivánja 
és szolgálatban lesznek, két-két forintot hó pénzt adatunk nekik. 

A székely község mi szabad birodalmunk alatt légyen, kiket 
sem a lÖnépek , sem senki — akár kik légyenek — bántani ne mer
j ék , sem senmii szolgálatra ne kénszerilsék őket. Ha kik a íönép-
és lól'ök közül ez végezés ellen vétkeznének, a megbántott szemé
lyeknek dijokat megadják, kik az ö nyomoruságokat a királybi-
ráknak megmondják, azok a mi Directorunknak hírré tegyék, és 
ezeket a Direclor Causarum törvényre mielönkbe hivassa ; kiket ha 
az törvény megsulyoslt, azoknak díjokuak megfizetésére, elvett 
marhájoknak visxszaadására, és személyekben való megbontások
nak elégtételére kénszerittessenek. 

Látjuk, hogy a közönséges békesség törvénynek folytatása 
nélkül csendességben meg nem maradhat; végeztük azért : hogy 
mind székekben, mind föszékekben a mi királybiráink, székbirák 
és székülök minden tizenöt-öt napon széket üljenek, törvényt szol
gáltassanak, holott a királybirák, vagy mind ketten, vagy egyik 
személy szerént tartozzanak jelen lenni; bogy penig a törvénytétel 
méitöságosan és csendességgel légyen, minden széken tizenkét fö-
személyek légyenek — törvénytudók, istenfélő jámborok a főnépek 
és főfök közül, kik megesküdjenek, bogy minden barátságot, gyű
lölséget , adományt és jutalmat hátra ve tvén , az peresek között 
igaz törvényt szolgáltatnak; kirekesztvén mindeneket az törvény
tevő he ly rő l—az dolgokat csendesen, Isten s igazság szerént és 
lelkiismeretek szerént megítélik. 

Mindeneknél nyilván vagyon, hogy a község a hoszszu per
folyásnak miatta el szokott fogyatkoznia, és egyik székről más székre 
való kórdö-vétellel uijábanvaiö köUsoget, munkát, fáradságot és 
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gondot kénszerittetnek felvenni, ügy rnnyira , hogy efféle kérdők
nek egynéhány esztendeig való hordozásában elfogyatkoznak; végre 
látván, bogy semmiképpen nem érnek véget dolgokban, nagy ka
rokkal kénszerittetnek pereket vesxni hagyni: mely dologban a 
köKségrŐl kegyelmesen gondot akarván viselnünk, végeztük: hogy 
ha niikoron a peresek közül valamely fél meg nem elégszik a szé
kekre való törvénytétellel, de kérdővel elébb akarja vinni, tehát a 
királybirák, hadnagyok és székütök minden dolgokat appellatío 
állal és nem kövelek által -— kiknek feledékenységekből sok fo
gyatkozás szokott esni — mi élőnkbe bocsássák. 

Legyenek a székekben esküdt nótáriusok , kiket vagy a pere
sek azon fizetéssel, melyet a követeknek munkájokért adtának, vagy 
egyebünnét, a mint nékiek tetszik, elégítsenek meg. 

A községnek panaszolkodásából értjük, hogy az mi dézmásink 
és az főnépek is , kik a bárányokat, süldőket, lúdfiakat meg szokták 
a dézmásoktól venni, asokat a szegénységen sok ideig hagyják 
tartani, néha kiteleltelni is a községnek nagy költségével; azért 
akarván a községet elfélc hántásoktól is kegyelmesen könnyileni, 
végeztük: hogy mikor a dézmások a bárányokat, süldőket, lúdfi
akat megdézraálják, a gazdák három holnapig tartoznak azokat tar
tani és gondját viselni, azután a dézmások elvegyék; kik ha erre 
gondot nem viselnének , ha mi kárunknékünkes ik , a dézmások ma
gok tartozzanak megfizetni. .jiüJíJ,oU,ri^jj i'j/l;'-!* JI 

A dézmában penig mind bárányokból, süldőkből, Iddfiakból 
és rajméhekből tizedik vétessék; a ho! a tíz szára bé nem telik, a 
gazdák régi szokás szerént pénzül váltják meg. 

Meíy dézmát ha valaki magának hatalmasul megtartaná vagy 
belékapna, mivelhogy a dézma a mi tárházunkat nézi, kiből orszá
gunknak sok különb-különb szükségére kell takargatnunk: az mint 
ezelőtt is országúi híveinkkel végeztük volt, az dézma dolgáért a 
mű Directorunk mindeneket mi élőnkbe hivasson, és a dézmák dol
gából mindenkoron haladék nélkül törvény légyen. 

Értettük azt is a közönséges panaszolkodáshól, hogy sokan a 
község közül szegénységeknek miatta kénszerittettek a főnépektöl 
házokra és egyéb Örökségekre pénzt kölcsön felvenni és azokat né
kiek elzáUogositani; kiktől mikor meg akarnák váltani , a mennyi
ben zálogban vetették, azon summáért nem akarják megereszteni. 
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de valamennyi adó a zállogositástól fogva volt , mind megkivánjók 
a summával együtt. Mely dolog Tslen igazságának és az világi tör
vénynek ellenek lévén , azért végeztük azt: hogy minden főembe
rek , mind egyéb randbéliek, valakiknél aíféle zóllogos örökség va
gyon, meglévén a zállogositásnak summája, tartozzanak azt fel
venni és az örökséget meghocsáltani; kit ha nem mivelnek, az af
félék első székre törvényhez hivattassanak , és ha valamint jó okát 
nem adhatják engedetlenségeknek, a királybirák, hadnagyok és 
székbirák és székülök az örökösöknek aíféle Örökségét pénz nélkül 
megadják és efelet t ország végzése szerént való terhén-—mint a 
decretumhan vagyon —jure maradjanak. 

Azon panaszolkodásból ezt is értettük, hogy sokan vágynak 
az országbeli híveink közül, kik az moldovaiaknak és havasalföldi
eknek barmokat és egyéb marhájokat elragadozzák, kikért azok 
ismét az községnek barmokat és marhájokat ragadozzák el. Mivel
hogy peniglen efféle dolgokból országbeli közönséges háborúságok 
következnének, akarván annakokáért azt eltávoztatni: hogy min
den rendbeliek afféle kapdosástól s kártételektől fejek s jószágok 
vesztése alatt megszűnjenek — végeztetelt. m VM. 

A királybirák ellen való panaszolkodásokat is értet tük, kik 
régi szokáson kivul, az kifeleltetésnek idején, az fönépekkel a 
község között járván, azonkívül dézmáláskor is különb-különb szo
katlan fizetésekkel terhelnék őket; azért végeztük: hogy a király
birák és főnépek, mikor a község közölt já rnak, semmivel az egy 
szálláson kivül ne terheltessenek a községek, a dézmáláskor is a 
szerént; de az kiadott orvokat, paráznákat, gyilkosokat, égetőket 
és az többit ország végezése szerént büntessék m e g , és a ki halált 
érdemel, halállal, a ki verést veréssel , a lobbit is azonképpen bün
tessék ; a halálra való embert semmiképpen meg ne sartzoltassák, az 
országnak közönséges articulussiban való büntetésnek alatta. 

Azon közönséges panaszolkodásokon kívül egyenként való sze
mélyektől is a község közül sok panaszolkodások vágynak a fö-
népre , kiktől mondják hogy különb-különb hántásokkal, nyomo
rúságokkal illettettek; azért végeztük: hogy a mi róvoink, kiket 
mostani császár adójának újonnan való felszámlálására kénszerittet
tünk kiküldeni székes helyekre, mindeneknek panaszolkodásokat 
megértsék és végire menjenek s nékünk írva meghozzák, kiket 
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megértvén, tanácsunkbeli urakkal azt akarjuk mivelni, az mi Isten 
szerént és a világ szerént igaznak láttatik lenni. j^í,i •i'^n,,.r: 

Az mi adóinkban is és egyéb jövedelmeinkben sok tékozlást 
értettünk lenni a fönépektől és kiváltképpen a népnek ötödének 
felszámlálásában, az melyet — v é g e z t ü k —• hogy azon róvoink 
megczirkáljanak és irva nékünk meghozzák. ..'ij.iiiL^iri .̂T, 

Továbbá az országbéli híveink—három nemzet-—• az hatalmas 
császár hadának, ki Szathmár alá az mi ellenségünknek ellene jölt 
vala, ezer-ezer forintot, az mi hadainknak pedig — kiket ágyunkkal 
porunkkal, golyóbisunkkal ő hozzájok kibocsátottunk vala—fizeté
sére két-két ezer forintot Ígértének vala , kiket kél nemzet , a ne
messég és a szászság engedelmesen megadtanak, de az székelyek 
között a feltámadás miatt szedetlen maradott volt; azért hagytuk 
a mi róvoinknak, hogy a kik a három ezer forintba való íizetést 
meg nem adták, minden szokott birsággal kiszedjék, és nekünk a 
mostani császár adójával együtt beszolgáltassák. Ezen róvók min
den falukban négy jámbor személyt válaszszanak, kiket megesküs-
senek, és hit szerént megkérdjék töllök: kik vették fel és kik űzték 
őket az hadban az elmúlt támadásnak idein? 

Nyilván vagyon mindeneknél, hogy Balassa Menyhárt árulta
tása miatt Magyarországban való birodalmunknak és jövedel
münknek nagy része töUünk elszakadt és a terhnek viselése, orszá
gunknak megmaradására és oltalmazására való fizetésünk nem 
kevesedik, söt inkább naponként öregbedik; e mellett ez is nyil
ván vagyon, hogy a közszékelyeknek ellenünk való feltámadások 
mely nagy romlást, sok vérontást , kárvallást és nekünk országunk-
beli híveinkkel együtt költséget, gondot és fáradságot szerze: azért 
a feljül megmondott okokból, és hogy minden országunkban a sóka-
marák császároknak, királyoknak és fejedelmeknek tárházokra néz
nek, a Székelyföldön való sót a mi tárházunkhoz végeztük foglal
tatni, de az fönépeknek házok szükségére való sót adatunk, mint 
a nemességnek régi szokás szerént só adatik. 

Értettük azt is azon közönséges panaszolkodásból, hogy mi
kor mi valami bűne miatt elesett embernek ő közülök királyi méltó
ságunk szerént fejeknek, jószágoknak s marhájoknak megkegyel
meznénk, a királybirák, hadnagyok és székülők a széket elhalaszt
ják, hogy levelünket meg ne magyaráztassuk széken , és aíféle 
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vétkezeit személyeknek a mi kcgyelmíiiik alatt marhájokban zsák^ 
mányt tesznek és kőztök felusztják; azért végeztük: hogy akiie
ken kivül is a kiríilybirükat, hadnagyokat, székülöket és mindeneket 
kiket a dolog i l let , az mi levelünkkel meglelhessenek és tudására 
adják az mi kegyelmességünket, hogy az alatt senkitől meg ne ká
rosodjanak. ..t.,.-i.\i,ii^t.nu. aiiUA'iH uni (ftí 

Mely arllculusokat hoszszu ideig S'̂ ald megmaradásoknak okáért 
pecsétünkkel niegerősiteUünk. 

Dalae in Civitate nostraa SEGESVÁR die vigesima mensis 
jiiny, Anno Domini millesimo qoingentesimo sexagesimo gecundo. 

(Gr. K(?iiii'iiy József gyííjleniciiyébül.) ' " ' ' " ' ' ' "" ' 

II. János (Zsigmond; alatt 1565. hozott törvényczikkek. 
(^Auíio 1565 die 13 oclobri's, Kolos - Moítostor,) 

Nos , Joannes Secnndns, Dei Gratia electus RexHungáriáé, Daí-
matiae, Croaliae &. Memóriáé commendamus tenoré praesentium 
significantes, quibus expedit universis, quod fideles nostri Domini 
Regnicolae Hungari et trium Nationum Transsylvaniáé exhibuerunt 
nobis et praesentaverunt infrascriptos Articulos in Comitiis eorum 
Partialibus hic in Kolos-Monostor ad octavum diem hujus mensis 
octobris celebralis , editos, paribus votis conclusos, supplicantes 
nobis humillíme, ut nos eosdem Articulos ac omnia et singula in 
eisdem contenta ratos et accepta habentes , cleraenter confirmare 
dignareinur. Oiioi*um quidem Artículorum tenor sequitur hoc modo: 

Megérteitek az Ő felsége hívei az ö felsége propositiojából 
mind maga s mind országa szükségeit , melyekbe rend szerént így 
viseltének gondot tökélletesen és végeztének roUok-

Hogy az hatalmas császár adéját mi nézi : az ő felsége hívei— 
-az erdélyi nemesség, a régi megszámlált kapu-szám szerént , min
den kaputól adnak Ö felségének 99 pénzt; mely adót mindszent 
napjára Thordára az ö felsége pénzszedöje kezéhez bé akarnak 
szolgáltatni. 

A szász uraim is mint ö felségének alázatos hívei , egyenlő 
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terhek viselésére a nemes uraimmal ajánlják magokat ö felségének; 
azonképpen a székely uraim is. • Jftoa^bBio* HH^ÍX.' tóJJoa 

Az hol ö felsége akar értelmet venni híveitől az indulatnak 
módjáról; hogy miképpen és mimódon kelljen ö felségének elmenni 
és kit hagyni helyébe — azt i s , minémü rendtartásban hívei között 
országában hagyni gondviselőt? Erre az Ö felsége hívei azt felelék, 
hogy ö felsége minden országbéli híveit esméri személy szerént; va
lakikkel ö felsége parancsol ö felségével elmenni, azok elmenjenek ö 
felségével, és minémü módot ö felsége elejékbe ád, ahoz tartoz
zanak; azonképpen Helytartót is a»t válaszsza és hagyja ö felsége 
köztünk, a ki ö felségének tetszik. 

Könyörögnek ö felségének az ö felsége hívei országul mint ke
gyes fejedelemnek: hogy az rainémü supplicatiokat mostan békül-
döttenek, ö felsége értse meg ég kegyelmes választ tegyen min
denekre. 

Miérthogy minden birodalmak nem csak fegyverrel , hanem 
törvénynyel is ollalmaztatnak: szükségnek láttatott lenni ö felsége 
híveinek, hogy erre is gondot viseljenek ; mert történtének ez mos
tani elmúlt időkben atyánkfiain ismét atyánkfiaitól oly hántások, 
kiket el nem szenvedhetnek. Végezték azért egyenlő akarattal: 
hogy az elmúlt szent Vincze napi gyűléstől fogva , mely Kolozsvá-
ratt szoígállaték, ez mái napig mely violentiák és foglalások esté
nek volna és ennek utánna is esnének continue: dézma elvitele, 
jegyruha, zállogos jószág dolga, transmissiokkal egyetemben, 
mind a székely uraimékkal egyetemben megítéltessenek; mely Íté
let kezdessék el szent Márton napján ő felsége udvarában, ha ad
dig el nem indul; ha penig elindul ö felsége, tehát suo modo et 
ordine kezdessenek. Ha kik a tábla törvényivel nem elégednek, te
hát Locumtenens eleibe appellálhassák és ott vége szakadjon. 

A magyarországbeli hívei is ezen könyörögnek őfe lségének, 
hogy ö nekik is megítéltesse az continue való törvényeket, és a de
rék törvények az elébbeni végzett két terminusokon megítéltesse
nek; ha pedig a mindenható Isten Ö felsége országába csendességet 
adand, tehát vizkereszt-napban az derék törvények is megítél
tessenek. '-4 siatts. 

Megértette az ország ö felsége izenetéből a szükségnek nagy 
voltát, hogy országától távollétében ne találtassanak gondviselet-
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leneknek lenni , azért végezte az nemesség: rovás szerént jószá
goktól ugyan mindszent napjára adjanak htísz-hüsz pénzt, ezt szedje 
a vármegye nótáriussá minden vármegyében. 

Az egyik az ispányok közül a székelyekre menjen, és ha va
lami nemes ember gyermeke fel akarja venni a hépénzt , meglássa, 
és annak adjon pénzt a ki megérdemli; ha penig úgy ki nem telnék 
az ezer lovas, tehát tartozzék mind az ö felsége jószágából a tiszt
tartó , azonképpen az urak jószágából, és minden nemes ember a ti-
zenhatoda gzerénl, jó szerrel való szolgáló embert , avagy oly sza
badost , Ui bevehető legyen és a pénzt megérdemeíje, a vármegye 
ispánya keze alá bocsátani és attól pénzt felvenni. 

Az egyházhelyi nemes személyek az oly nemes uraimmal e-
gyetemben, a kiknek jószágokban rovás nincsen, ötön egy jó szer
rel való lovagot állítsanak, vagy közülök, vagy másunnan fogadják. 

Könyörög az ország ö felségének , hogy ő felsége jószágából 
s az urakéból e zsold-pénzt beszolgáltassa, és senki ebhÖl exem-
ptus no lehessen, ós az ispányoknak halalom adassék mindennemű 
per opportuna remedia beszolgáltatni. 

Ugyanazon terhet viseli a székely nemzetség is—Öt lófö adjon 
egy zsoldost a község fizetése mellé. iJt)SrVnss& fli 

A szászok penig adnak ezer darabontra való pénzt , mely pén
zét fizessenek az ö felsége darabontinak, kik ö felsége várai kívül 
itthon országában maradnak ; ha mi héja lenne az ezer darabontnak, 
felépítsék a hadnagyok és erre való gondviselők. 

A király ö felsége serege készen legyen , vásárral él jen, ne 
essék senki jószágának kára miattok. 

A nemesség hadának helye légyen Kolozsvár, a székelység 
népének Székelyvásárhely, a szászok darabontinak Besztercze. 

E felett penig a nemesség és a székelység között való fönép ós 
lóíö fejenként készen legyenek. 

A szászság régi szokások szerént—tudniillik három ezer em
berrel, valahová a szükség mutatja—Locumtenens uram parancsolatja 
szerént felkeljenek és oda menjenek, a hová szükség lészon. 

Nos igitur humili supplícatione praefatorum. &. 
Dátum in Kolos-Monostor 13-a die mensis praedicti octobris an

no Domini 1565 . 
(A BruchenLhal-köi iyvlárhel i eieUelibÓl.J 
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IV. •d^. I!. 

II. János (Zsigmond) alatt 1566-D hozott törvényczikkek. 
(^A/mo 1 5 6 6 die 3 0 - o novembris, Cibimt.) 

Nos Joannes SecnndnS; Dei Gratía electus Rex Hungáriáé, 
Dalmatíae, Croatíae &. Significamus tenoré praesentium, quibus 
expedit uníversis: Quod fideles nostri Domini Regnicolae Hungá
riáé, et trium Nationum Transsylvanienslum exhibue:-unt nobis et 
pracscntaverunt ínfrascríptos articulos ín Comitiis corum partialibus? 
in hac Civitate nostra Cibiniensí, ad feslum beati Andraee Apostoli 
proxime transactum, ex mandato nostro oelebratis, communibus 
eorundem votis editos et conclusos tenorís infrascripti, supplican-
tes nobis humiUime : ut nos eosdem articulos per orania ra tos , gra-
tos et accentos habentes, clementer confirmare dignaremur. Quorum 
quidem arliculorum tenor sequitur hoc raodo. 

Megértették a felséged országbeli hívei felséged izenetéböl, 
hogy mikor bizonynyal megértette volna felséged a vén császár ha
lálát, mindjárást jámbor híveinek, tanácsbelieknek érteniek adta vol
na , kikkel egyetemben szükséges dolognak láttatott voina lenni , 
hogy felséged az ifjú császárhoz, kire az atyja birodalma, tanácsa, 
hada és tárháza éppen maradott volna, főembereit bocsássa; de mi
nekelőtte az*) felséged emberi oda jutottanak volna, már annakelöt-
te a császár föcsauzzát levelével felségedhez bocsátotta volna, ki 
által ígérte volna felségednek és országának azon jóakaratját és 
oltalmát, melylyel as ö atyja ennekelötte volt , mely levelet felsé
ged nekünk küldvén, azokat megértettük. ^ 

Felséged e mellett adja élőnkbe most i s , a mint ennekelötte 
Tokaj alatt élőnkbe adta volt, hogy szükség volna az űj császár por
táját főemberi által meglelni, a császárhoz, basákhoz és egyéb fő-
uraklioz illendő ajándékokkal, mert az adó bevitelének ideje el
jött volna. 

Mindezekből érti az ország felséged mi reánk és a szegény ha
zára való szorgalmatos gondviselését, kikért mi felségednek holtun
kig való hívsógünket alázatosan ajánljuk, és könyörgünk felgóged-

0 Némely példányban av le felséged. 
24 

•n 
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n e k , hogy a roUunk való gondviseléséről ne szűnjék m e g , hanem 
kövesse felséged a felséged atyjának és anyjának a mi kegyelmes 
fejedelmünknek nyomdokit, kiknek az hatalmas császárral szövet
ségek volt , és Isten után ezzel oltalmazlak e szegény nyomorult 
magyar nemzetet. Kiket kellessék penig és hány személyt felséged
nek a követségre választani, felséged kezében vagyon:, felséged is
meri híveit ki-ki mire való légyen , felséged válaszsza azokat, a 
kik tetszenek. De a felséged hívei könyörögnek felségednek aláza
tosan, hogy míg a felséged követi oda járnak , legyen felségednek 
kegyelmes gondviselése, hogy az haza oltalmában valami fogyatko
zás ne essék. 

Miért hogy nem kissebb gonddal birattatik az ország törvény
n y e l , mint szinte fegyverrel: azért végeztetett egyenlő akarattal 
az országtól , hogy a közönséges pereknek Ítéleti, törvény szolgál
tatása kezdessék a nemességnek magyarországbeli neme^ urainkkal, 
atyánkfiaival egyetemben ez jövendő szent György nap után nyol-
czad nappal, és tartson negyven napig; de az itclömesterek seriest 
írjanak, kiből személyválogatás nélkül Ítéljenek. 

A székely m-aim terninassa kezdessék szent János havának 
első napján, ítéltessék harmíncz napig. '*"= '•"^" 

A második tei*minussa a nemességnek a magyarországbelí a-
tyánkfiaival egyetemben kezdessék szent Lukács evangélista nap
ján , ítéltessék szent András apostol napig. 

Annakutánna a székely uraim terminussá kezdessék vízkereszt 
napján, ítéltessék harmíncz napig. 

Ezenképpen esztendőkről esztendőkre ilyen rendtartással ítél
tessenek a terminusokon minden rendbeliek törvényei. 

De miért hogy ő felségét sokfelől! panaszoikodó atyánkfiai raj
tok lett nyomorúságok és különbrkülönb hatalmak felöli találják: a-
zoknak eltavoztalásáért szükségesnek láltatott lenni , hogy az had
nak kezdetétől fogva minden lacturaok, hatalmak, tisztesség és tu-
télák dolgai^ transmíssiok s egyéb dolgok — mindenek kik conti-
nue szoktanak ítéltetni — megítéltessenek. 

A mi az hadakozás dolgát nézi : végeztetet t , hogy a kik az 
hadban megsebesednek avagy meghalnak, ne tartozzanak idő előtt 
mást állatni helyekbe, se nemes ember , sem székely, se a szász 
uraim. De a:̂  betegek búcsút vévén ő felségétől, ha haza kereked-
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hétnek, az ilyenek tartozzanak helyekbe jő hadakozó szerszámmal 
mást állatni; de a kik ott az hadban betegen feküsznek, erre ne 
kénszerittessenek. 

A szolgák állapotjáról ez végeztelet t : hogy minden tir és min
den egyéb nemes ember gyermeke tartozzék az elöbheni articulus 
tartása szerént, ö magáért képebelí embert jó hadakozó szerszámmal 
és zsoldossát az vármegye zászlója alá — a melyben háza va
gyon — állatni. 

A hadak szükségére való éléshordásról végeztetett : hogy ö 
felsége híveit a mennyire lehet megkéraélje, de ha oly szüksége 
kénszeriti, ő felsége szoU híveivel, ós az ídöliöz képest megkémélli 
híveit. 

A sereges uraim a nemesség jószágán ne éljenek — ez vé
gez te t e t t— hanem bizonyos helyeken, a ho! ö felsége és az or
szág szüksége kívánja, ott legyenek és pénzeken éljenek. 

Az arendator és az utánna való szolgák, kik az Ő felsége áéz-
máját takartatják és takarlatták, megfizessenek azoknak, kik a déz-
mát betakarták és jövendőben is betakarják, az szokás szerént tud
niillik minden tíz kalongya gabonából egy kalongyát adjanak nekik. 

A bárány és méh dézmáról végeztetet t , hogy az Ő felsége a-
rendalora a bárány dézmát pünkösdbe szedje fel. 

A méheket pedig szent Bertalan napban — a mint a régi szo
kás volt. 

A Fogarasföldén lakókról és az ő módjokról, így végeztetett ; 
hogy a minémü törvények és régi szokások vol t , egymás ellen ő 
köztök a törvény dolgában ennekutánna is bátor ügy légyen; de a 
mely dolgok kÜlsŐ emberek és fogarasföldí emberek között történ
nek lenni , azokról ö felsége oly módot rendel , hogy nem lészen 
senkinek panaszsza felölIe. 

Azonképpen a latroknak kergetésóröl is ós pereknek transmis-
síoval a tiszttartóktól elbocsáttatása felöli oly rendelést lészen ö fel
sége , kivel az ő felsége hívei nem hántatnak. 

A latrok kergetéséről így végeztetett az országtól: hogy az 
elöbbeni articulusok minden rendiben, czíkkelyében raeg ne sértes
senek , hanem az kiadott latrokat azon regeslrumokkal kergethessék 
és megbüntethessék. Az bűnben esteknek — kik ő felségétől gra-
tiát kérnek — ö felsége megmérsékli, az vétkeihez képest: kiknek 
adjon gratiát és kinek ne, . *34 
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Hogy a kergetésnek ós büntetésnek ereje inkább megtartas-
sék , végeztetett egyenlő akarattal: hogy minden rendiben, czik-
kelyeiben aa ezelöttvaló articuluíiok szerónl mind a nemesség, szé
kelység és szászság közölt a gonosztévők kergettessenek. Azon
képpen magyarországbeli birodalmában is ö felsége pai'gncsolja meg 
a vármegyék ispányinak, hogy az országnak rendelése szerént 
ott is kergessék az efféle gonosztévő latrokat. A Fogarasföldén va
ló gonosztevőknek is büntetésekben jó rendtartást szereztet ö felsége. 

Ez dolognak erösb voltáért végeztetett e z : hogy a Székely
földön minden székeken való királybirák megesküdjenek, miképpen 
az vármegyékben való ispányok, hogy mind az Ítélet dolgában, mind 
a'', latroknak Uergetésében nem kedvezvén senkinek, igazán 09^7.; 
lékednek, kik mellé a latrok kergetése dolgában minden széken vá
lasztassanak négy jámbor személyek — ezek is erre hitesek le
gyenek. 

A c/irkáióknak ispány urammal és a királybirákkal egyetem
ben való költségekre ez végeztet'^tt: hogy minden faluknak birája 
rovás szerénl minden kaputól két-két pénzt szedjen és adja a nó
tárius kezébe , ki rcgeslrum szerént szedje bó és költse az Ö szük
ségekre. -le-í.T^V !^^í: . -^i>-{iiiniid • 

Miért hogy az ország emlékezik erről i s , hogy articulusbá Írat
ták ez t : hogy valaki vagy nemes ember, vagy székely, vagy szász, 
avagy egyéb rendbeli liszttartók latroknak pártját fogná avagy el
eresz tené , vagy egyéb akár micsoda módon oltalmazná őket , azon 
bíintetéssel büntet tessék, mint szintén a latrok, sőt még feljebb 
akasztassíinak, mint latroknak gazdái—mostan is ezen végeztelelt. 
Ugyan ezen rendtartás tartassék az ő felsége várai tarlományiban is 
ós a nemesség között való jószágiban, hogy a tiszttartók latrokat 
sohol ne merészeljenek megsaczollatni. 

Bliért hogy ö felségének hadai alal t , sÖt egyéb időkben is a 
nemesség jobbágy'i elszöktenek különb-különb he lyekre , de jeles l̂k .̂ 
t en a kamnrahelyekre ; történtek ilyen dolgok is , hogy éjnek vesz-
tegségében nemes embereknek házokra mentek a sóvágók fegyve
res kézzel , ezalatt így vitték el a jobbágyokat hatalommal. Ezejk 
ellen végeztetet t : hogy az elszökött jobbágyokat közönséges gyű
lésekben való végezések szerént , articulusoknak erejével megkér
jenek; a h o l megtalállathatuak, hg .meg nem adattatnának, azon 
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poénéval btintetteísenek azok , a kik meg nem adnák, az moly az 
articulusokban nyilván vagyon. 

Ha eíTóle házra való küldéseket, hatalmakat a kamaraispányok 
mlveltették vagy miveltelik, ós akár miféle tiszttartók hivattassa
nak parancsolattal az ö felsége táblájára, és a mit érdemelnek tör
vény szerént , ügy büntettessenek mindenkor; az alaltokvalók felöU 
pedig az bírákkal az kamaraispányok vagy egyéb tiszttartók mind
járást törvényt tegyenek á panaszolkodónak, ós a melyik fél nem 
igazolná az Ö tették törvényt , bocsássák tran^missioval az ő felsé
ge táblájára jobb ítéletnek okáért. 

Miért hogy az Ür Istennek irgalmasságából itt Erdélyben búza 
és egyób vásárra viendő marha — boriul megválva — bővebben 
vagyon hogysem mint Magyarországban, végeztetett e z : hogy 
mind búza és mindenféle barom, tudniillik: ökrök, ünőbarmok, 
ménes kocsolák — hím lovaktól és csödöröktöl megválva — kivi
tessenek mindenfelé addig, míg a felöli más végoztetik.'!s(;-i. ;I^pnob 

Nyilván vagyon, hogy ennekelÖtte is végeztetett vala az tor-
dai gyűlésben, hogy a két nemzetnek, nemességnek és székely
ségnek szükségnek idején minden városokban tisztességes szállás 
adattassék, ós mindenfelé élések és borok bébocsáttassanak az Ö 
magok szükségekre; most is azonképpen végeztetett azon dologról— 
és ha mikor házakhoz viszsza viszik borokat, a város kapujában 
minden hordó bortól tiz-tiz pénzt adjanak, ^íáí•5eivíi:I•^»s Á--

Ezen végeztetett a magyarországi nemességnek is élésekkel 
Váradba való bemenetelekről és kijövételekről; de az bevitt boro
kat se ott künn Váradon, se penig az országban való várasokban ki 
ne árulhassák. 

Miképpen az erdélyi nemességnek az harminczad fizetéstől 
szabadság engedtetett , a kik Erdélyből élést vagy valamely marhát 
kereskedésre ki nera visznek; azonképpen az magyarországbeli ne
mességnek is szabadság engedtetett az harminczad üzetéslől, a kik 
Magyarországból bort és egyéb marhát kereskedésnek oliáért bé 
nem hoznak, avagy ha az,ő felsége birodalmából ki nem viszik más 
birodalomba. De ha magyarországi nemes ember bort hordóstól más
nak ád , annak harminczadja megadassék. ' <̂  

A religio dolgáról végeztetett volt ezelőtt is egyenlő akarat
tal: megtekintvén, hogy mindeneknek felette minden keresztyének-

i 
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nek isteni dolgot kelljen szemek előtt viselni , hogy ezelöltvald ar-
ticulusok tartása szerént az evangélium prédikállása semminemű 
nemzet között meg ne háborittassék, és az Isten tisztessége neve-
kedése meg ne bántassék, sőt inkább minden bálványozások és Is
ten ellen való káromlások közüllünk kitisztittassanak és megszűnje
n e k — most is azért ujabban végeztetet t : liogy ez bi>*odalomban 
minden nemzetség közül elléle bálványozások kitöröltessenek és az 
Istennek igéje szabadon hirdellessék , kiváltképpen pedig az oláhok 
közül , kiknek pásztori vakok iévén, vakokat vezetnek, és eképpen 
mind magokat, mind a szegény közsé<iet veszedelembe vitték. 

Azoknak a kik az igazságnak engedni nem akarnak, ö felsége 
parancsolatja, hogy GyŐrgy püspökkel, superintendenssel a bibliábdl 
megvetekedjenek és az igazaágnak értelmére menjenek; kik ha úgy 
is a megismert igazságnak helyet nem adnának, eltávoztassanak, 
—vagy oláh püspök, vagy papok, vagy kalugyerek lesznek—és min
denek csak egy választolt püspökhöz, György snperintendenshez és 
az ö töUe választott papokhoz hallgassanak. A kik penig ezeket meg
háborítanák, hitetlenségnek poenájával büntettessenek. 

Az Üjvárnak épitlését miért hogy urunk ö felsége magára vet
t e , azonképpen Szászsebesnek is épittésének negyedrészét magára 
ve t t e : mely épittésnek hamarabban való véghezmenéséért az ne
messég kapuszám szerént ád 25 pénzt ez jövendő purificatió napjá
r a , kinek gondviselője, kiszedője lészen üécsei Pál. 

A székelyek is ezen terhet viselik — ö közöttök lészen Kor-
nis Mihály. 

A szászság is ezen terhet viseli—ők is közüllök főembert vá
lasztanak ezek mellé. j4öa«Q. 

A mely nemes embernek jobbágyi vágynak, de nincsenek a 
rováson, efféle nemes személyek Ötven-ötven pénzt adjanak az épü
le t re , az egy ház helyű nemes emberek penig, kiknek jobbágyok 
nincsen, azok adjanak 25-25 pénzt ezen épületre. Ez nemes embe
reknek számlálásokat hagytuk az vármegyék ispányira és az főszol-
gabirákra, hogy jól végére menjenek, és ezek közül senkit ki ne 
hagyjanak, kiknek neveket regestrumban az pénzszedők kezébe 
adjanak. 

Ez is végeztetett egyenlő akarattah hogy az váradi káptalan helyé
be , miért hogy azok megrontattanak az ő bálványoz ásóknak okáért, 
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ez dologért a nemességnek igazsága meg ne fogyatkozzék, sőt ez Er
délyországnak módjához képest tartassék más két pap:Iíanisai János 
és Foris pap , kik most is ugyan ottan Vidrádon vágynak. Ezek mel
lé választassák egy jámbor tudós és tökéletes nemes ember, az vár
megye notaríussával egyetemben, kik az leveleket őrizzék, oltal
mazzák, és minden levél keresésnek, kiadásának és törvény sze
rént való executioknak az ö felsége parancsolatjára gondját viseljék, 
és önnön pecsétjek alatt Ö felségének minden dolgokat híven megír
janak. De privilégiumok kiadása az ö felsége cancellariájára tartas
sék , kiknek Ö felsége az levelek váltságán kivül is esztendőnként 
fizetést teszen, és őket megelégíti. 

Nos ítaque praeraissa supplicatione Dominorum &. 
Dátum in Civitate nostra praedicta Cibiniensi Feria sexta , in 

festő videlicet beatae Luciae virginis, Anno Domini 1566. 

Fi Leota mpr. 

(A Bruckenthal-köoyvlárbelJ eredetibSl.J 
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Rádttly vajda levele (Bethlen Istvánho?..') 
-t 

Illustrissime ac Magnif. Dne Amice et Vicine nobis honorande! 
Servitior meor. paratiss. Commdaonem. 

A szent Isten nagyságodat kívánsága szerént minden jtíkkal áldja meg. 

Tegnapi napon u. m. 8 octobris érkezek hírünk a moldovai ál
lapot felöli, melyet mindjárást akarlnnk értésére adni nagyságod
nak. A lengyel tábor már egynéhány idötöl fogva sánczba hever
vén, várták az ulánokjövö segítséget mindennap ; a Szkender basa 
tábora is a tatárokkal együtt napról napra gyűlvén, a telet is közel 
lenni és alkalmatosságokat is a dologban látván, nem akarták az időt 
mulatni, hanem rámentek a lengyel táborra, és kiverték a sánczból 
ökel. Csak Isten mondhatja , micsoda nagy veszedelmek eset t , ügy 
annyira, hogy igen kevesen szaladtak el. A főrendek sokan rabbá 
estek, Sulktíczki a harczon elveszett , a fejét a portára küldte a 
basa, melyet országunkon által vivén, Flocz nevű városunkban 
emberink szemekkel látták. Konczkít, Balabánt és a régi cancella-
ríus fiát elfogták több főrendekkel együtt. Ezutánvaló állapotokat 
is ennekutánna megértvén, nagyságodnak értésére akarjuk adni. Az 
ottan való állapotokról nagyságod minket is tudósítson, megszol
gáljuk nagyságodnak. Tartsa meg Isten nagyságodat jó egészségbe. 
Patum in oppido no. Tergovist, díe 29-a octob. Anno 1620. í 

Illustriss. ac Mag. Dnis vestrae ,^-
amicus et vicinus benevolus servitor. paratiss. 

Radnlins Vajvoda. 
(A í:- fejei vári Vonyvtárbeli egykorii másolat után.) , j 

*) A levél megszólitásábó! és modorából következtetem; mivel azon egykorú 
másolatból, mely után adom, a pzímirat kimaradt. 



880 

Thurzó Imre levele Péchy Simoa erdélyi cancellarius és hainburgi 
fejdelmi követhez. 

Speclabilis ac Magiiifice Domine Domine et Patep summo 
cullu filialis observantiae proseqiiende! 

A kegyelmed 26 marty Hainbui-gből költ l eve le , melyben ke
gyelmed a maga atyai jóakaratját declarálja hozzám , mind az ma
ga s mind a közönséges securitasnak s bátorságos megmaradásunk
nak reménységével élesztvén és táplálván sok boszus gondoknak 
habjai között megepedt elmémet, ugyan megújita s vígasztala. Mert 
a mint kegyelmed megérthette Bornemisza nevű szolgámtól kegyel
mednek iratolt levelembül, (melyet válaszul írtam kegyelmednek elÖb-
beni hozzám írott levelére), egyedül csak az szent , állhatatos és bá
torságos sJnceritásbul álló (sine fuco sine fraude) békességet desi-
derálom, svadeálom és nagy óhajtván várom s kívánom; melyrül 
nagy reménységet is vehetnék ez utolsóbb kegyelmed levelébül: ha 
az generálás amnestia, acceptált conditíok elTectuálása, gravaminák 
loUálása és az postulatnmok complánálása, sőt a generális armorum 
suspensíonak securitasa aíTiigeálna — praevia contentatione Sere-
nissími Regis nostri — az kegyelmetek resolutioibul. De a mint ve
hetem eszembe a kegyelmed levelébül édes apám uram, majd ugyan 
megkezd hülní bennem e jó reménységnek tüze. A mely levelet ke
gyelmed irt uri'nknak utolszor, láttam, olvastam: ugyan elálmél
kodtam rajta, mely igen alienálja magátul császár a státusokat. Ha 
nem leszen a generális amnestia, hanem csak indefinite compre-
hsndáltatik a Diplomában—'amabo quae securitas! Ha is meginten 
az egyszer acceplált conditioknak effectuálásáról való declaratio ki-
hagyattat ik— quae, per Deum! libertatum ampliatio! Pacem omnes 
volumus, sed tutam, sed securam et lalem, quae non vindictam, 
sed clementíam et concordiam sincerissime spiret; secus si fieri de-
be t , ego quidem (et spero mecum omnes boni cíves patriae) hone-
nestam mortem sorvitutí et quotidianae morti audacter ot intrepide 
praepono. Elégi mihipotius honeste móri semel, quara mortem timere 
in horas, quod ipsum merte ipsa pejus e s se t—seme l , qiram semper. 
Ha azért e békesség cum ^ecul'ilate végben megyén: et patria e( ego 
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et omnes boni cives patriae sokkal tartozunk kegyelmednek , s bi
zony u ram, bizony praestáljuk is. De h a n e m — patíentia! Bizony 
igy is isten nem hagy bennünket. Isten éltesse kegyelmedet és te
gye szerencséssé a kegyelmednek sok foglalatosságit, hogy magá
nak becsületére s mindnyájunknak örömünkre állhatatos sbátorságos 
békességet végezhessen kegyelmed, Dátum Tyrnaviae, 29 marty 
Anno 1 6 2 1 . &. 

Splis ac Magcae Dnis veslrae 

Oldalirás: ThurzóSztaniszlóuram 
bátyám kegyelmednek 
szolgálatját ajánlja. 

Servitor filiiis et amicus in 
aeternum addiclíssimus 

Comes Emericus Thurasó. 
(A k. I'ejéi'vári Balthányi-líönyvtáibaii levó eiedeLiböi.) 

m. '•-•t^l'^i j^iiÁ.' 

Ugyanannak ngyanahoz írott levele. -;íid 
• löí 

Spectabilis ac Mgce Domine amice, tanquam Fater observan-
dissime ! Salutem et Servitiorum paratissim. Commcm. 

Az elmúlt április havának huszonhatodik napján Könnöczbá-
nyáról irt kegyelmed levelét énnekem megadák. Kegyelmednek ve-
vén ebből is hozzám való atyai jóakaratját eszembe, hogy a tracta-
tusnak állapotja felöli bizonyositani nem neheztelt , kegyelmednek 
minden alkalmatosságbeli szolgálatommal meghálálni igyekezem. 0 
felsége is *) megírta volt , mely őfelsége kegyelmességét engedje 
Isten hogy alázatos szolgálatommal megérdemelhessem. Mely szép 
progressussa vala a tractának, hogy a szép kívánatos békességet 
csak szintén érően viseltük — soha nem hittem volna, hogy ily vé
letlenül fölbomoljanj holott ha az galliaiak nem interponálták volna 
magokat, a békességnek ily szép átját és módját Isten tudja csak 
mily nehezen tudtuk volna feltalálni.**) Az én kicsiny tetszésem sze-

*) A fejdelem, Eelhleti Gábor. "") Föltalálni, mibül, resüUilíjoábul s több ily 
szók iiiulatjíík, hogy e tekintetben Magyarorsziígon míír a régí szá
zadokban az erdélyitől oltúrü kiejtés divatozóit. 
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rént azé r t , valami bizonytalan hadért avagy ugyan nagy victoriáépt 
is a békességnek véghezvitelére talált szép lítnak continuálását mi
ért kölljen abscindálni és félben hagyni, a bizonyos békességnél a 
bizonytalan diadalt inkább választani? Holott a ki elmulatja az alkal
matosságot, viszont elmulattatik az alkalmatosságtól; sha mostteljes-
ségesen abscindáljuk a békesség tractálását , ügy történhetik, Jiogy 
azután örömesttractálnánk, de csakmódjátsem fogjuk föltalálhatni— 
nincsen penig oly sokáig való hadakozás, a kinek vége békesség 
ne legyen. A mint azért kegyelmed maga is irja, én bizony igen 
dicsérem, ha kegyelmed viszszamegyen, és sok fáradságát még 
evvel is többezni fogja. Contiimálja kegyelmed édes apám uram to
vább is a t ractát , talám Isten jó végét adja s az ország tudom nem 
hagyja háládatlanul az kegyelmed fáradságát. Ha urunk ö fölsége 
hadai az ellenséghez közelben szállanának, bizhatnám az hadako
záshoz; de hogy mind hátrább szállnak, azt nem szeretem. Az or
szág teljesseggel megunakodik s el is pusztul , és a státusok közül 
is sokak ö fölségétÖI idegenednek — a mint volt eddig i s , szabad
ságunk is penig és religionk is periclitálni fog. Bizony azért a mint 
följebb is jelentem, kicsiny boszuságért , haragért s bizonytalan 
hadért az bizonyos tractát nem köllene abscindálni, mert gyakorta 
ártalmas az liarag s annálinkább az hertelenség. Hogy azért orszá
gunk megmaradhasson s hilünk és szabadságunk is helyre állapod
hasson, magunk is el ue romoljunk és a státusoknak is kedvek és 
szivek urunk ö felségétől el ne idegenüljön, kegyelmedet édes apám 
uram még is kérem: legyen mindenképpen azon kegyelmed, hogy 
a tractatus continuáltassék tovább is; talám Isten jó végét adja s 
császárnak is szívét megszeliditi; ne öntődjék uram ennél is több 
körösztyén v é r , söt elpusztult hazánk is épülhessen meg, hogy ügy 
a szép békességben Istenünket is csendes szívvel és jó lelkiösrae-
rettel szolgálhassuk. Hogy penig a tractának állapotját, hogy mely 
karban l egyen , tovább is ér thessem, ne nehezteljen kegyelmed 
ezután is levelével gyakorta értetni. Kegyelmed ebbeli jóakaratját 
megszolgálom. Kivánok, éltesse Isten sokáig jó és kedves egéssógbe 
kegyelmedet. Dátum in arcé Lythava, 2-a may Anno 1 6 2 1 . 

Spect. ac Mag. Dnis vestrae servitor et íilius benevolenlissímus 
Comes Emericus Thurzó m.p. 
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O l d a l v á s t s a j á t k e z é v e l e z e k v o l t a k i r v a : 

A mit meg nem oltalmazhatunk, azt mért nem kellene resignálni 
bonis et cautis conditionibus? Édes apám uram, bizony valamit 
jure belli obtineál, annak ö praescribál conditiokat; félek al tul , 
liogy igen biztatjuk magunkat, de bizony hevén teszik íilánk. Ha 
csak el ökarjuk veszteni, pusztítani az országot, most vagyon jó 

mód benne; de ha meg akarjuk tartani , az Istenre, igaz conscien-
t iádra, nemzetedhez való kötelességedre, hozzám való jóakaratodra 
obteslállak édes apám: intsed az fejedelmet magát híveivel együtt, 
ne periclitáltassa tovább, vagy békéljetek, vagy ugyan újuljatok 
úgy a dologhoz , non verbis sed re ipsa, lássuk a segítséget: Supe-
ros sí non potestis movere, Acheronta movealís—agendum non cun-
ctandum. Ha pedig egyikben sincs módotok, sem akaratotok, per 
muliiam sincerissimae amicitiae conjunctionem, quae nos ambos 
oblígatissímos tenet, obtestálom kegyelmedet: tanquam amicus ín 
re incerta amico, páter fiÜo , medicus aegroto, confessarius confi-
tent i , auxilio ot consilio adesse dignetur mihi vestra Dominatio ma-
gnifica; si servare me non potestis, modo ne perdatis — consilium 
et resolutionem cathegoricam expeto expectoque. 

Alább ismét oldalvást saját kézzel ez volt i rva: Ad proprias 
manus ex mera confidentia exaratas resignari volo. 

(A t . fejéivári BalŰiyáni-könyvtáibau ievÖ eretletibúl.) ' •' 
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IV. 

Bethlen Gábornak Dóczi István és Rímay János portai köve
tekhez saját kézzel irt levele. 

,Magnifice et Generose, fideles nobis dilecti! 

Januariusban irt levelét kegyelmeteknek mikoron elvoltuk, mi
vel semmi bizonyost akkoráig ott ben való fáradsági felöli kegyel
metek néra Írhatott, noha volt volna miről kegyelmeteknek Írnunk, 
de mi is bízonyosb informatiojára várakoztunk. Ügy vagyon, hogy 
még 20 febr. írtunk volt kegyelmeteknek egy hoszszu levelet, mely
ben minden addig történt dolgok és állapotunk felöli .bőségesen tu
dósítottuk; de az levelet el nem küldhettük volt akkor, mert az 
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commissarius urakat abban az levélben való írásunk szerént revo-
cúltuk Hamburgból és serio demándáltuk, hogy viszsza jöjenek; 
de palatínus semmiképpen viszsza nem akal'ván jöni , teljességgel 
elrémülvén és kétségben esvén , hogy minden Iractatusnak vége és 
nyaka szakad, obtestált igen és cancellariust viszsza küldte volt 
hozziink, hogy ne hivassuk viszsza őket; nagy jó reménységet ad
ván , hogy nelalám császúrt reá bírhatják, az országot én guberna-
tiom alatt hagyja, az törökkel is a békességet megtartják igazán. 
Ilyen reménységei adván, supersedeáltam vol t , és azolta ez napig 
mind arra várakoztam—-ón is az Úr Istentől mivel semmit bizony 
lelkem idvességén kívül úgy nem kívánnék , mint pacem honestam, 
securam, sed non fucatam et jesuiticam. Azonban érkezek az ke
gyelmetek Örvendetes l eve le , melyet kegyelmed Rimay uram 5 . 
febr. írt az hideg házban fázott kézzel ; az levelet az gubernátor 
postája 10 marty hozta kezembe, itt Posonban praesentálváíi, mely 
engemet bizonyára igen megörvendeztete egy részint. És noha ké
sedelmesnek láttatik az császár mostani dilucídált resolutioja, mivel 
az mint megírtam másik levelemben, nz coiiroedorált országok az 
nagy erőtől, hoszszu várakozásokra nem jött kedves válaszokból 
Qoncipíált desperatiotól visel tetvén, Csehország az 6 megnevezett 
erős városokon kiül hitre meghajlottanak, Morva penig fertelmesül 
és gyalázatosan elálla mellölünk! Az tractatust is valóban igen for
gatták az uraim, de nem minden punctaiban az én kévánságom sze-
rcnt , hanem titkon ínslructiom és akaratom ellen. Az ellenség is 
immár — megkezdvén az üdő melegedni — inkább mozoghatnak és 
megelevenednek, de értvén cathegorica declaratioját az portának, 
hogy minket magyarokat együtt az confoederatnsokkal meg akarnak 
oltalmazni ellenségeink ellen *) 
**) ebben az mi mindennél legnagyobb, mivel különben az 
vezér sem akarta az conclusiot megmondani, hanem hogy kegyel
metek is országok és mi képünkben ad ratificationem nostram asse-
curálja ö nagyságát , hogy mi is hírek nélkül és akaratjok ellen 
Ferdinandussal meg nem békéilünk, őket meg nem játszodtatjuk; 
melyre kegyelmelek is látván az nagy szükséget, az mi intimationk 

*) Innen n fi-jdelem jillal két sornyi kifeleilellnek, vagy sziíndékosan ellm-
gyottnak látszik- '̂̂ ) laneu a küldit pontot kezdd szó kiszakadt. 
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3zerént conditionaliter assecurálta az fővezért saf. könyörög sÖt 
obtestál kegyelmetek minket, hogy valami mutatio ez alatt a do
logban magunk ég hazánk gyalázatos veszedelmével ne legyen sat. 
Noha az mint más levelemben is megírtam, az tractatustól csak az 
első kegyelmetek gyengén informált censurájára is supersedeální 
igyekeztem, tudván s jól ismervén a portát természetében, hatal
mas erejében, és mindjílrt hivattam palatínust, de nem jött mind 
ez napig- i s ; sőt ide is Posonban egyért csak azért jö t tem, hogy 
elhagyathassam véllek az tractatust, és csak két órára való beszél
getésre hivattam alá Haímburgból, de azt adá válaszul , hogy a 
köszvény jött lábaiba és nem jöhet ; cancellariust alá hivatvátí 
azé r t . Őneki minden dolgokat bőségesen proponáltam és általa pa
latínusnak megizentem, hogy mit cselekedjenek, sőt nagyobb bi
zonyságért az leveleket mínií a kegyelmetekét és Toldalagiét palatí
nusnak küldtem, censurám szerént való kévánságimat megmondot
tam: tudniillik, mivel ez világnak leghatalmasb monarchájával va
gyon dolgunk, ki mivelhogy minket országostól egész nemzetestől 
kegyes szárnyai és oltahna nlá igért venni , velünk való foedussát 
megtartani, az ellenségünket értünk megvetni, és minthogy in pro-
cinctu vagyon, becsületes követínk nagy fogadást tötienek és asse-
curálták az portát ellenségünkkel hírek nélkül való meg nem bé
kéilésünk felöli &. Nem illik s nem j ó , hogy immár siniplíciter az 
békességet végben vigyük és azzal ez mostani rettenetes készületét 
magunkra sponte vonjuk; hanem cselekedje ezt mind császár s mind 
mi, hogy bátor mostan az conditiok megírattassanak, minden dol
gok elvégeztessenek, de az executíoja haladjon szent Mihály napjára; 
akkorra promulgáljunk generális gyűlést az egész országnak és 
adjuk értésekre az végezett articulosokat—menjen minden dolog 
nagy becsülettel és szép csendessóggel végben , confirmáltassanak 
az ország gyűlésében, mivel országot concernál ez a dolog. 

Interím mindeneket a fényes portára adjunk értésére az főve
zérnek , és instáljunk általa császár előtt, ne bánja és ne tartson ö 
hatalmassága is ellent ebben, békélhessünk meg Ferdinánddal, de 
úgy , hogy ö hatalmasságával is tökélletes békességet tartson nem 
csak annyiban, mennyiben Magyarország királyának magát tartotta 
eddig, hanem úgy is , mennyiben bécsi királynak és német avagy 
romai császárnak nevezi magát , úgy penig, hogy az lengyeleknek 
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segítséget ne adjon se titkon se nyilván császár ellen. Interim szent 
Mihály napig legyenek induciáink, és az ország maradjon a mi 
directionk alatt éppen , hogy így a török hadak is eleikben vött útjo-
kon induljanak m e g , haladjanak meg minket. Császáriéi is az re-
solutio ez alatt megjővén, köve link is szabadulhassanak tisztessé
gesen meg és magunk is országostél bátorságosan maradhassunk 
meg , megtartván a törökkel való frigyünket szentül, nem adván 
semmiféle segítséget az lengyelnek. Ha ezt cselekedi császár , én 
is kész vagyok sufficienter assccurálui, hogy az alkuvás szerént az 
jövendő gyűlésben az országnak azt a részét , melyet az ország 
consensussából oda engedünli, minden tergiversatio nélkül resig-
nálom. De mi lön ebbÖl'í Én azt reménlettem, hogy ezzel kedves 
dolgot szerzek nekik, hogy ha mind magyar és német nemzetről az 
fegyvert ilyen szép ratiokkal és conditíokkal elfordíthatom &. Ezt 
mikoron cancetlarius palatínusnak referálná, eo momento nagy mér
gesen mondotta: Oltalmazza Isten őket at tól , hogy török hírével 
kellene az békességnek végben menni! Ugy tehát az ország subjí-
ciáiná magát a töröknek ; ö arra száját nem nyitja fel , sőt kegyel
meteket országúi hogy megbüntessék halállal avagy exíliummal azért 
az assecurálásért , azon instál az statusoknál &. És így proponálni 
sem engedte. Noha ez országunknak, sem szabadságának, sem 
dignitassának semmit egy punctban nem derogál, hogy ha kivel 
frigyet kötünk és az is töllünk azt kévánja — ha ő miérettünk fri
gyesét megveti — mi is assecuráljuk Ötét a r ró l , bogy azon ellen
séggel híre nélkül meg ne békéljünk, nem tiltván attól, sem kíván
ván , hogy ö akaratja ellen semmit ne cselekedjünk, és ha tiltaná iS, 
nem követjük s meg sem gondoljuk, hanem csak híre nélkül ne bé
kéljünk. Netalám tart attól, hogy hír nélkül cserben hagyjuk, ellene 
öszve adjuk magunkat és fegyvert fogunk ellene. Ilyen ratiokra 
nézve igen méltán kívánhatja és mi is méltán assecuráltuk, ha mi 
velünk oly jót tött, hogy ellenségünket nem csak rejiclálja éret
tünk , de sőt gratis meg is segít ellenek bennünket—ez nem lehet 
semmiképpen ország szabadsága ellen, ü e palatínus most mutatta 
ki foga fejérit, noha tudtuk eleitől fogva ö kegyelme magaviselé-
séböl minden aíFectussát mi hozzánk, és hazájának veszedelmére 
való igyekezelit; de most leginkább megmutatta, látván tovább 
nem titkolhatja dolgát, mivel kévánsága szerént per paciücationem 
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az clerus introduclioja nem succedálhat, látta, Haimburgban penig 
igen öszve alkutt volt az császár commissariusival—együtt vendé
geskedett vél lek, és Buquoi, TiíTenbak is Bécsből hozzá menvén, 
igen íltanak és engemet gyalázatoson emlogettenek maga asztalánál, 
kiről senkit meg sem szólított, noha tiszti szerénl kellett volna urát 
oltalmaznia. Mondom: ezeke ta dolgokat császár commissariusinak 
megbeszélgette mind és megmondta nekik, hogy én mit kívánok, 
melyre ha accedál császár , akár mint assecurálnám is, nem kell 
hinni , mert defraudálom és csak az török s tatár segítséget vá
r o m , melyben minden reménységemel helyhezteíem. &. Megért
vén az dolgokat császár , nem akart semmi igaz ratiokkaí való ké-
vánságinknak engedni; sőt fé lvén, hogy ha Magyarországban hagy 
maradnom, nagyobb erővel conjungálván magamat, recuperálom az 
országot , és így de piano et símplici kevánta mostan azolta immár 
az országnak resignálását; az 4 vármegyét , Munkácsnak, To
kajnak redemptiojával és opuliai herczegséget ígérték volna, de 
én sem'sokat , sem keveset nem akarván ilyen conditíokkal elvenni, 
az tractalust én félben bagyám ; rai:girtam mai napon szombaton, 
hogy elhagyják és viszsza jöjenek , hanem ha valami inducíákat csi
nálhatnak, lássák, s h a n e m i s , eljöjenek. 

Itt mi ilyen confuse vagyunk, hogy az palatínus egynéhány 
pápista úrral alattomban ellenünk valóban practicálnak; a mint Pete 
Györgynek, Balassa Sigmondnak s egyebeknek is magok saját ke
zek írását intercipiállattuk, Bécsben ki immediale császárral s ki 
Fázmánnal s ki egyébbel tractáltahak, kikre jövendő gyűlésen — 
ha azt érhetnŐk — gondunk lenne. Annakokáért, hogy kegyelme
tek értse valóságoson állapotunkat, ebben vagyon: Minket senki az 
confeoderatusok közül egy emberrel , egy pénzzel nem segít; mert 
a mint megírtuk, Csehországot subjngálták teljességgel hogy Prá
gát hitre feladták, hanem az 6 erősséget ma is emberül tartják— 
sokan szorultak azokba király hívei. Prága állapotja penig mostan 
ebben vagyon , hogy az bavarus és Buquoi egynéhány cseh úrnak 
és városi rendnek kezeken esküdtének meg császár nevére , hogy 
minden szabadságokban megtartatnak, senkinek senkitől hántása 
nem leszen; ez meglévén, bészállottanak, s mínémü kegyetlenség
gel való istentelensegeket, paráznaságokat exerceáltanak, azt ón 
meg nem írhatom; de hogy haza kezdetiének menni az urak ós föfö 
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emberek azt elvártált , és az muU februariusban 71 urat s főembe
reket fogtanak m e g , kiknek megsententiázásokra az múlt héten 
circa 10 mart. expediált császár Bécsből német commissariusokat. 
Minden privilégiumokat elszedtenek töllök, és provinciává csinál
ták. De Isten ebben ezt nem hagyja, melynek bizonyos jeleiimmár 
elucescálnak. Manczfeld Filznábél mikoron Ulta és ér te t te , hogy 
az bavarus népe elholt igen és megoszlott, alattavalóival tanács
kozván — mert éppen az bavarus népe , ki az liga fizetésén vagyon, 
maradott Prágában — kiszállott Pilznáből és egynéhány jó csatákat 
tévén Prága a l á , ott jól megvakarásxta az németeket valahol kit 
kaphatóit. Öt avagy hat várat recuperált, és mostan 13 kerített várost 
bir ; neki válogatván hadát, Saxoniába bement, és az mely vá
rosban a domus monetaria vagyon, azt más városokkal együtt meg
vette mindjárt. Az városok száz ezer forintot adván neki és az 
pénzveröbázban is többet száz ezer forintnál találván, elhozta, ha
dát szépen contentálta, néppel többitelte, és mostan bizonyoson 
6 0 0 0 gyalogja s 2 0 0 0 jó fegyveressé vagyon. Az urak közül 
Berka szaladot te l , Budovát s a többit megfogták, kik királylyal 
el nem mentenek. Az csehországi állapot ebben vagyon j az morvái 
ebben: hogy egész decembertől fogva eddig minden hadak rajtok 
é lnek, pusztítják ret tenetesen, 8 2 templomot foglaltak el az evan-
gelicusoktól. A szegény papok közül valakiket kaphattanak, né
melynek a sapkát — vagy minek híják — a kit viselnek fejekben, 
hoszszu vas szegekkel vervén fejekbe úgy ölték m e g , némelynek 
nyelvét ollóval metélték darabonként; némelynek fogóval az nyel
vét gyökerestől vonták k i ; némelynek száját torkát porral megtölt
v é n , felgyújtván, darabokban szakadozott szegényeknek fejek; 
némelyeket fűrészekkel metéltének. Ezeket szenvedek szegények 
az Istenért. Mostan én táplálok 42 papot—morváit Trencsinben. Nem 
szabad sohul professiojokat exerceálni. Fridericus király állapotja 
ebben vagyon: hogy az slesiai statusokkal végezvén, tractáljanak 
az saxoval s tartsák jó reménységgel ; maga Cusztrinba ment , és 
onnét — *) nevű városban hol az impcriumbeli unitus némely feje
delmeknek gyűlések vol t , olt minden dolgait exponálván, mindenik 
szép segítséget igért nekik, azonképpen az angliai, dániai, svécziai 
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*) A vóvos neve kifelejtödölt. 
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királyok mostan ez jövendő aprilisben ígérték és rendelték hadaknak 
elöállatását, megmustrálását. Sok had volna, ha annyi lenne, a 
mennyinek számát nekem írták — meghaladná in universum az 60 
ezerét , de ha csak fele lehetne i s , jó és elég lenne; azt kétfelé 
szakasztják, egy részét az Palatinatusnak recuperálására, melyre 
az galliai király is magát ígéri hogy hadat bocsát segítségére—ők 
sem szenvedik az híspanusnak Palatínatust birni. Nem vették t ré
fára az hispanusnak Imperíumban való bejövését az egész ímperi-
umbéli statusok, sem gallus, sem helvelus, sem a több királyok. 
Annak a hadnak fögeneralissa az dáíjíai király leszen. Az másik 
részével az szegény Fridericus király jÖ ki Slesiában; olt kész 
haddal várván , egyenesen akarnának Prága recuperálására menni, 
melyet engedjen az Ür Isten nekik. Ez bizonyos, hogy mihelyt me
lyik országban Fridericus hada érkezik, nem úgy mint azelőt t , ha
nem ezerszerte különben insurgálnak mellet te, és mellelte akarnak 
élni-halni. Valóban megbánták szegény bolondok minden ebül való 
cselekedeleket. Mi penig így vagyunk: hogy legyen hála az Ür 
Istennek eddig ez napig egész Magyarországol éppen tartjuk; Sza-
kolczát árulák s adák fel az benne való pápisták— de az is más vétke 
lőn—Holícsol az Czobor szolgái; Slrasnicza noha nem miénk volt, 
de még is bánom hogy eljőve helölle generális uram; kiben 3000 
német gyalogot és 1000 lovas kozákot szállitván Buquoí, én is 
februariusnak 15 napján hat ezer emberemet reá válogatván Kor-
nis Sigmonddal, szintén 12 órakor kezdték az ostromot és vitézül 
bemenvén, ott ben az piaczon való sánczot 4 egész óráig ostro
molván, rettenetes vitézséggel — kihez hasonlót históriában sem 
olvastam — az Ür Isten azokat igen megszégyenilvén, több veszett 
3000 embernél el az ellenségben, az mienkben 82 e s e t t e l ; zász
lót 17 hoztanak, lovat többet 2 0 0 0 , pénzt, arany-ezüst mívet töb
bet száz ezer forint érőnél. Januariusnak kezdetitől fogva soha az 
csatázások — azt merem mondani — három nap meg nem szünte-
n e k , minden napon hordották igen — ím mai napon is 3 3 rab ko
zákot hozának. 

Fizetett lovasora in universum mostan vagyon 17 ezer , de 
gyalogom négy ezernél nem sokkal több, nem kaphatunk gyalogot. 
Az morvái had felöli írtam volt az másik levelemben, hogy meg
fizették Őket és Buquoi mellé küldték; mely ugyan úgy lőtt volna. 
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de nem akart az vitézlő nép semmiképpen oda menni; Stumlul és 
Sellendorf — kiknek igen szép 1500 fegyverek vagyon — *) i s , 
azonkiviil i9 két kapitánnak jó két ezer gyalogjok, öszveesküdtének, 
kogy császár hadában soha nem szolgálnak; nekera irt vala Stu-
bernfel és emberséges embereket küldvén hozzám, conveniáltam 
véllek és megfogadtam őket : lovasnak 8 rénes t , gyalognak öt 
rénest ígértem; közönségesen azt az 3 5 0 0 embert ez jövö héten 
várom magamhoz, azokon kiül is 900 német űzetett gyalogom va
gyon. Én az császárral mivel békességet immár realiter nem tractál-
hatok, abban igyekezném, miképpen valami jó reménséget adnék 
s mutatnék nekik az megalkuvás felöli, és ez alatt valami 13 hol
napig valóinduciákat csinálhatnék véllek, melyet ha végbevihetnék, 
nyert dolognak tartanám az állapotot; mert addig minden hadaimat 
megnyugotnám, és számtalan prédájukat lerakatnám, kik felette 
igen megfáradtának és kedvetlenedtenek kiváltképpen ez 3 holnap
tól fogva; mivel bizonyos dolog, hogy semmi nyugodalmok nem 
volt , felette súlyos szolgálat volt rajtok—egész esztendeje egyné
hány ezerének, hogy hazájokat, feleségeket, gyermekeket nem 
látták; ezért akarnám ha valami ütőn módon egy kevéssé megpi-
hentetnök őket. Mugam is 10 holnaptói fogva ez rettenetes gond
ban epedek és aggok. Az császár hada is •— ha akarna — három 
holnap alatt elérkezhetnék, és magunkat conjungálnók & megerö-
sittenök véllek. Az Ür Istent segitségül hiván, kétség nélkül vakot 
vettethetnénk az ellenséggel. De ha induciákat semmi jó reménség 
adásnak szine alatt sem végezhetnék i s , kénszerittetem mostan va
lami féle paxol vélle indítani és végezni , s ha egyéb nem lehet 
benne, szabadságot adok az Dunán túl és innel való darab földnek, 
hogy obedienliát mutassanak császárnak, de németet sohul bó ne 
vegyenek az erősségbe—különben nem is conveniálok vélle. így is 
igen megtréfálhatnék, mert jó biztatása lévén az meghajlások felöli 
az statusoknak, kiki magát ügy viselné mint subditus-

Generális gyűlést az országnak kellene kételen promulgálni 
császárnak, hogy akkor minden ember ad fidelitatem redeálván, 
compareálna és homagiumot prestálna; annélkül tudni való dolog 
hogy nem lehetne. Az gyűlést én svadeálom úgy i s , hogy augus-
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tusra vagy septemberre differálná császár , ennek ilyen ratioját 
adván: hogy az török megindulását s elhaladását kevántatik igen 
megvárni, mert ügy lehet bátorságosabban végben meneteli az gyű
lésnek &. Ha az első úton az induciákat nem prolongálhatom penig 
semmiképpen s az másikon sem építhetek, hogysem mint császár 
ellen hazánknak magunknak örökké való veszedelmével én megbé
kéljem az némettel kévánsága szerént , készebb vagyok akár mi 
veszedelmes állapotot is ez két három holnap alatt elszenvednem j 
és ha nem kezdhetem állhatni az ellenség impressioját, hogy ez, 
öszve szokott szép hadat bolondul el ne veszeszszem, és császár 
hadának is azzal terrort ne hozzak (mert bizonyos deliberatio ez, 
hogy vagy megbékélhetnének, avagy megverhetnének bennünket, 
de azontúl Buquoit ő magát bocsátanak az lengyel mellé derekason) 
mondom, hogysem mint valami extremumokon kellenék já rnom, 
inkább cselekedem azt , bogy lassan-lassan aláhb-alább állok előtte; 
az várakat: Posont , Újvárat, Nitrát, Nógrádot és Fiieket Dunán 
innét megrakom, Dunán túl Sopront, Kőszeget, Óvárat; magam 
Kassához csatlom magamat, és megvárom császár segítségét — 
interim.a mint erősíthetem magamat, azon fáradazok éjjel-nappal. 
Ezeket ily bö szóval azért irom meg kegyelmeteknek, hogy értsen 
minden állapotokat igen bizonyoson; és ba különben hordják és 
terjesztik az híreket is szokások szerént Caesar uramék, se kegyel
metek , se az vezér urak el ne higyjék; mert bizony különben en
nél eddig ez napig nincsen — mindenek igazán így vágynak. Ke
vántatik azért , hogy kegyelmetek felserkenjen, szemit felnyissa, 
ós értvén az állapotot, az segítséget ne úgy és ne oly rettegve s 
fél kedvvel sollicítálja mint eddig, hanem különben. Sőt én az egy 
hatalmas istenért kérem kegyelmeteket s obtestálom idvességekre: 
valóban syncere fussa, kérje az segítséget úgy, az mint én infor
máltam arról kegyelmeteket Memoríalémban avagy valami compen-
diosa kis instructiomban. Ne nézzetek uram a r ra , bogy török miatt 
romol a keresztyén! mert azok a keresztyének bizony nem kiméi
nek minket, ha kaphatnak, szörnyű kínokkal ölnek meg. Inau-
ditum: vitézlő nép vitézlő népet úgy öljen meg azután, mikor har-
czon rabságra es ik , mint ezek az császár hadai bánnak az mieink
kel ! Ha valahol egyet kettőt kaphatnak közüllök, azontúl szalag 
Sííjjakat metélnek báíok bőréből, némelyeknek szarokat, karokat 
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törik kelté & oly kínokkal ölik meg. Nem jó uram immár tovább ked
veznünk ; mert ha az confoederatusok is így nem kedveznek vala 
nekik , nem volna mostan semmi gondunk, holott talám tízszer is 
megvíhattunk volna véllek — csudálatos szép occasiok affulserunt 
az mieinknek, de addigszánták őket aztmondván, hogy keresztyének 
S nagy bűn ha levágják őket, csak halogatták egy napról másra; ha 
az mi niagyarink vágták őket, szidalmazták s pogányoknak nevezték, 
melyből az jőve k i , hogy conjungálá magát az bavarussal, azután 
az clerus tízezer népével Buquoi, superálá bezzeg az mihadunkat 18 
ezerre l , és nem vakarozék semmit, hanem valóban rajta terme 
Fridericus hadán, éjjel-nappal sok napokig ostromolván-—a mint meg
írtam'—kényszerittelének Prágához szállani, s azonban ott sem lévén 
semmi vigyázások az sok latorra, meg lön az scissio az vá
rosban és azután az rebellió , s rajta veszték az csehek. S én is pe-
riclitálok ö miattok azolta. Mert csak deserállam volna őket és 
Ígértem volna hatalmas császár oUen való fegyverfogásra magamat, 
megmondtam volt kegyelmeteknek, hogy egészen is kezemnél 
hagyta volna az országot császár- Mint tractált erről én véllem Co-
lalto, megmondtam kegyelmeteknek, de €{uod factum est infectum 
fieri nequit: elrault esőnek köpenyeg nem kell — azt mondják a 
törökök. Arról én s emi rok , hanem az előttünk álló dolgoknak éS 
intentumoknak mint kellessék resistálni, evertálni és az Ür Isten 
segítsége által triumphálni is ellenségink el len, arról én per discur-
sum in forma postulati instrucliot *) írtam kegyelmeteknek, melynek 
tenora szerént hogy az vezéreket kegyelmetek sollicitálja és matu
rálja az indulatot, még is az egy Istenért kérlek benneteket. Az as-
gecuratoriát megküldtem kegyelmeteknek, nem akarván b ö g y é n 
miattam egy punctni dologban is gyalázatot avagy periculumot lás
son ; ha kévántatik beadhatja bátorsággal. Csak onnét ne legyen az 
fogyatkozás, innét semmi játszodtatás nem leszen bizony az míg 
ón élek; de ne késsék uram az had , mert az celeritásban áll min
den gyözodelemnok reménsége. Minémti leveleket írattam oda bé , 
páriáját kegyelmeteknek megküldtem ; az kin titulus nincsen, a ki
nek kivan tátik megírhatni: nem árt talám hogy még is salutáljuk 
ökei; és a jóakaratot köszönjük. Szóval is ízentemDemjénFerencz-
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lö l , ha el nem felejti megmondani; de az részegség miatt kétség 
az dolog. Quos bene et feliciter valere cupientes. Dátum Posonii 
20-amar ty 1 6 2 1 . 

Gábriel m.p. 

*) Gyűjt. III kötetében - remélem — ez Iiislructiot lesz alkalmam közülni. 

V . • • 

Bethlen fejdelemnek Rimay Jánoshoz sajátkezüleg irt levele. 
Generose fidelis nobis dilecle! 

Kegyelmed leveleit igen diligenter megolvastam, melyeknek 
olvasásával engemet nem hogy aggrávált volna , sőt inkább recre-
á l t , és nekem azzal kedves dolgot szerez, hogy minden dolgok fe
löli oly bőségesen informál; én is úgy tudok provideálni az állapot
ról , hogy ha minden dolgot érthetek. Megtetszik világoson kegyel
melek sok munkája és törődése. A maga Írásiból dicséretet érde
mesen vött kegyelmed azokért, mikoron némely urak olvasták az 
kegyelmed leveleit. Én penig, kit hasznos szolgalatjával magához 
való gratiámnak megmutatására irritált eddig i s , s naponként con-
citál, ha élek megmutatom azt kegyelmedhez reménsége felett. Itt 
az állapot miben foroe"jon, az közönséges levelemből bőségesen 
mindeneket megérthet; különben annál nincsen, akármint infor
málja Gál uram a portát az confoederált országok meghajlása, Fri-
dericusnak adversa fortunája felöU, de különben annál a mint meg
ír tam, nem találják. Mostan pro tempore nyegnek és szenvednek, 
várják az megszabadulást. Az morvaiak elárulását az confoedera-
tíonak szintén úgy megbánták, a mint kívántatott; bizonyos dolog, 
mihely az fegyvert látják, azontúl mind Csehország, Morva is fegy
vert fog, mellénk támad; Slesia penig igen okoson tudá magát vi
selni — megmarad az az ország kár nélkül éc elégséges lészen az 
nekünk való segítségre mind pénzből, népből. Azok felöli semmi 
kétség nincsen, bátorsággal felelhetnek tractálhatnak kegyelme
tekkel együtt az követek azok képekben. De az mi magyarainkat 
igen meg kezdé tántorgatni az palatínus nagy álnok practicája, ki az 
nagy marha Szécsyt elaltatván, im mostan kezdette manifeslálni árui
tatását: de Isten velem lévén, ezt én ez napig reméllem, úgy se-
dálhatom, hogy semmit töUe nem kelletik félni; ö maga Murányban 
ű l , de ha alá kaphatják, nem könnyen megyén fel, oly fundamen
tumot vetettem neki. Bizony az indulaton úgy nem búsulok, a mint 
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szégyenlem nemzetünknek ilyen gyalázödását némely istentelen 
árulók factioja miatt; kesergek szívemben igen , hogy fegyverrel 
keUetik őket compescálnom, holott ím 8 esztendeje leszen inaugu-
ratiomnak, de eddig egy nemes embert is meg nem ölettem, noha 
némelyeket országúi is megsententiáztanat. Nem tehetek roUa; inkább 
akarom egynéhány ves/.szen el gyalázatosan árultatásáérl, hogysem 
mint országostól sírjunk és búdosásra jussunk. Ha szintén a portára 
ennek hírét megviszik i s , kegyelmed igen eleiben adja az embe
reknek , hogy ezt kicsin dolognak tartom, noha némelyek nagy ve-
szedeln^et akartának ezzel reánk hozni; de Isten velem lévén, magok 
esnek az veremben, melyet nekünk készilettenek. 

Dolgomban én eljárok, és csak érkezzenek az hadak, minden 
dolgokat fogyatkozás nélkül vihetünk véghez , ha Isten akarja. De 
az állapotot ha consideráljuk, én főképpen értvén az austriai és hi
spániai háznak inteiitumát, oly bizonynyal reménlem mint ha sze
meimmel lálnám, hogy elnyomják ebben és az következendő esz
tendőben csaknem egész Európának minden evangelica religion 
való statusit , fejedelmit, ha az töröknek ereje által hadokat nem 
distrahálhatjuk. Mert az evangelicusok egymást nem hogy szeret
nék , de ba lehetne egyik religio az másikat egy momentumban vesz
tené e l , ügy gyűlölik egymást. Az saxo noha evangelicus,de Fri-
dericusra való irigysége miatt az Krisztus ecclesiájának ellensége 
lön—vágynak többen is az imperiumban olyanok^—^és egymást addig 
űzik, kerget ik , ölik, vágják, hogy az megerősödött és religiojok-
kal öszszefonatott pápista statusok dolgokban eljárnak. A mint az 
hispanus abból az occasioból ansát vévén magának, az imperiumnak 
közepében szállá, és mostan hatalmosan uralkodik in visceribus; 
melyet jól látnak az impertumbeli státusok, de az nagy egyenet
lenség miatt többire csak nézik egymás veszedelmét. Ügy vagyon, 
hogy készitik hiszem hadokat és bizonyoson informálnak, hogy ín 
junio Prága alatt akarnának lenni egyik részével , másikkal Palati
natusban; de én nehezen hiszem hogy őszig is kidobolhassanak 
azok, nem resten s terhesen való járások, de az nagy pompálkodás 
miatt. Addig penig az Ferdinánd és Hispanus hada sok dolgot és any-
nyit visznek véghez , melyei amazok ba kidobolnak i s , de két esz
tendeig sem tudják recuperálni, bátor az szerencse nekik szolgálna 
i s , mely csak a nagy hatalmú mindeneken szabadoson uralkodó 
Istennek dispositiojátólfüggj és Iia akkor is az austriai ház viclor 
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evaserit, adum eril de tola Hungária, Bohemia , imo de tota Euró
pa, Soha bizony sem Helvetica, sem Augustana confessio tovább 
nom leszen, minden országok szabadsága elromol, és némettel, 
hispanussal rakják meg országol, s az urak nemesek jószágit azoknak 
osztják. Ez az magyar nemzet penig—valaki pápista—de azok mind 
eHenségink(?) nagyobb részint, és éjjel-nappal csak tanácsot tartanak 
olleníink: do ezek között való dofecliol nem egyéb hozza, hanem 
az nagy hihetellenség éS császár részéről adandó segítség felöli 
való reménységeknek elfogyása. Ezek közül—azt merem mondani— 
az egész országban 20 embert nem találnánk, a ki bizonyosan elhinné 
nz derekas segítségnek adását , mert ha azt elhihetnék , sokkal ani-
mosiüsb viselnék magokat; de csak lássák az derék segítséget, azon-
tó! mufabunlur in nlium virum: erigalják magokat és nem sok fo
gyatkozás fog bennek lenni , mely szintén mostan kévántatik hogy 
meglegyen, ha innét is hatalmas császárnak az vezérek ellenséget 
birodalmára vonni studio nem akarnak; azt penig ne gondolják, hogy 
ba az németet nem rejiciálták volna, ellenségévé nem lenne, mert 
ezt én igaz raliokkal megbizonyíthatom, hogy akár mely jóakaratot 
mutatna is a fényes porta az nemeihez, de akár lengyelre , akár 
spanyolra induljnnak haddal, tantura facit, mintha Bécs alá jÖnének; 
mert ennek sem pénze, sem hadakozó népe, sem generálissá a 
császárnak elegendő feléni szükségre is nincsen; hanem az hispa
nus tartja mindennel, melyéri ez is minden jussát az cseh király
ságban egyik fiának legálta holta után; az lengyel király felesége 
penig egy a császárral. Kegyelmed jól tudja, mind azért , mind 
religiojáért, mind propler vicinitatem, mind annak az jónak recom-
pensálásáért, melylyel lengyel király is ez két esztendőben segité, 
oly igen megsegíti , mentől jobban töUe lehet. Akár mit mondjon 
Gál , bogyósak tartsa meg frigyét vélle császár , az Ö ura is ba
rátja leszen; de semmit abban el ne hígyjenek, mert ha százszor 
megeskünnék is , de bizony megsegíti , ez oly bizonyos mini az sz, 
írás. Hogy azért mind ezek(el) az specificált immíneáló veszedel
meket magunkról több sok gonosz intentumokkal együtt eltávoztat
hatnánk és valaha bizonyos és állandó békességei gzerezbetnénk az 
országoknak, kikkel mi szomszédosunk vagyunk, és az orthodoxa 
religionak is bátorságos progressust csinálhatnánk, én sokat gon
dolkodtam arról: mint kellene in efiectum vinni? Melyben találtam 
egy tílat és módot, kiről kegyelmedet ím tudósítom realiter, de 
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ilgy, hogy magánál l egyen , több penki ez világon kegyelmednél 
ez' ne tudja se magyar se más nemzet , hanem csak császár titkos 
emberei, azok közül is azok csak, a kik bölcsen tudnak felöUe discu-
rálni és az titok iiállok megáll; de azoknak is cura magna obtesta-
lione intimálja: tartsák titokban, és ha tetszik ez én tanácsom, kö
vessék az t , ha hol penig nem fog tetszeni , pereat , legyen elte
metve. *) így eztán az ide bocsátandó segítséget kegyelmed soUici-
tálja igen serio azon a formán, mely felöli irtam az közönséges 
levélben. Az Istenért uram, legyen hamar a mi ieszen, ne várják 
azka longyá t , hanem in junio lennének, elérkeznének mellém. Az 
Istenre és igaz lelke idvességére kéns/.eritem kegyelmedet, ez a 
secretum legyen kegyelmednél eltemetve ne értse senki több ke
gyelmednél. 

Az hollandiai oratornak hozzánk való sincerus affectusát értvén 
kegyelmed Írásából, örvendezek neki, és mi is jöakaratunknak sym-
bol-amál meg akarjuk mutatni olyképpen hozzá, hogy jö nevén ve 
hesse. Nagy lucrum, hogy kegyelmed olyan emberrel találkozott 
együvé , ki az állapotokban tudós és vallásunkon való okos ember, 
confidenter hogy beszélhet vélle ; szükség, hogymi is megbecsüljük, 
és gratiánkban tartsuk, söl kévánnánk ha valamikor beszélhetnénk, 
magunk is ismerkedhetnénk vélle. Iraltunk neki. Kegyelmed salu-
tálja mi nevünkkel, sok jót kívánván ö kegyelmének, jó nevén ve 
gye nevünkkel ilyen hozzánk való sinceritássát, ajánlja az mi jóaka
ratunkat neki. írunk mindjárt Mauritius berezegnek azokról az dol
gokról, melyekről maga is emlékezik levelében és kegyelmed bő
vebben informál. Nem volna jó az mi itilelünk szerén t , hogy ha 
mostan Hága uramat haza hivatnák, a íii immár nagy esmeretséget 
vetett az nagy emberekkel, hitelt, favort, kedvet szerzett magának 
az ö principalissinak való szolgálatra. Sokáig kellene másnak újnak 
ott lakni , mig azoknak végére menne és megtanulná az állapotot. 
Igen kévántatnék, hogy ha az hollandusok is megindítanák az szá
razon armadájukat contra hispanum; szintén mostan volna ideje 
annak, ha ők is ott ben fegyvert fognának in Palatinatu az angliai, 
svécziai, dániai királyok hadai. Az velenczések in recuperandam 
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*) A fejdelem ezen titkos gondolatiU egy ide vonatkozó okmányban sem lát
tam. Ügy kell letiiii: vagy élő-szóvai izente vagy külön levélben iría 
meg. 
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Voltolinam—tígy értem—bizonyosan elkezdik az hadakozást az his-
panussal. Én is holnap expediálom követemet az velenczei respublicá-
hoz. Nagy reménséget adnak onnét , hogy örömest confoederálnak 
az magyar nemzettel és pénzzel segítnek bennünket. És így ha az 
hispanust mind Hollandiában, Palatinatusban, velenczések, az török 
vizi armadája ós az hollandusoké kezdhetne infestálni, úgy remél
hetnénk jó progessust dolgainkban. Itt én sokat discuráltam gróf 
von Turn-IIofkirker uramékkal és egy föolaszszal, mint árthatna 
császár vizi armadája az hispanusnak; azt beszélli az olasz, hogy 
Neapolisnak egyik főportusa Palermo, ki erős váras és var — arra 
nem jó menni, hanem igen könnyen elkerülhetni és az országnak 
szintén közepi aránt szállhat ki az had: 8 tiz nap nagy részét mind 
elégethetni, rabolhatni; sok városokat verhetnének fel, melylyel az 
egész Olaszországnak rettenetes terrort adhatnak. Haszna annak 
három t. i. 1) hogy az spanyol hatalmas császár ellen való segifségot 
derekason nem expediálhat szárazon, 2) az nagy préda; harmadik 
az Ö hatalmassága frigyes országinak is nagy bátorságot szereznek 
azzal. Az Kapi agának írattam levelet; kegyelmed igen nngy sze
retettel salutálja és fogadja apánknak, Ígérje magát mi nevünkkel 
nek i , hogy föemberünket bébocsátván, illendőképpen akarjuk fiui 
szeretetünket Ö nagyságához megmutatni. Az mi jóakarásunkban 
semmit ne kételkedjék; kérni kel l , maradjon meg ígért jóakarat-
jában végig hozzánk, és legyen fögondvíselönk hatalmas császár 
háta megett. 

Az nagy embereknek való ígérőiét a mi illeti: nagy considera-
tionak kell benne lenni , kinek mit kell ígérni; mert omne promis-
sum cadít in debítum. Annak meg kell lenni oztán a mit ígérünk, hogy 
creditumunkut el ne veszeszszük, és mostani jó akaróinkat ellen-
séginkké ne csináljuk. Az fővezérnek halálán mennyit búsulok, meg 
nem írhatom, de Isten akaratja ellen nem tehetünk. Hoc opus hic 
labor, hogy kegyelmetek az új vezért halehet hasonló jóakarónk
k á t e g y e , úgy, hogy az német sarkából ki ne vesse. Mely ha tör
ténnék, eleibe kell adni: azzal nem mi nékünk tenne annyi kárt, 
mint hatalmas császárnak és birodalmának; holott minden országo
kat ellenségévé akkor csinálná ö hatalmasságának, mikor ezt az 
végzést felfordítaná és elbontaná. De hiszem az divánban ben volt— 
tudom—ez i s , mikor az consultatio ós abból való delíberatio lőtt; az 
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muftitól fetvát *) vett volna az fővezér, mely az ö törvények szé-
réiit felbomolhatatlan volna. Azért kegyelmetek ezt ügy lássa, hogy 
mi is az oda valő reménységben meg ne csalatlassunk. Az ígéreteket 
a mi illeti: ha megholt az fővezér, ennek az újnak talám Ígérjen ke
gyelmetek 12 ló terhe pénzt, kihajának 4. Halii basának 1, Görcsi 
npánknak 8, Kapi agának 4. az hocsának 6. és azokon kiviil is az 
caiicellarinsnak—kinek immár meg is vagyon ígérve — s egyebek
nek is in summa 50 lótereh pénzig. Az Ígéretben, ha tstszik kegyel
mednek, menjen elö ügy mint 70 ezer ftig; de ebben igen okoskodjék 
kegyelmetek, h o g y n e csak magunk, hanem egyenlőképpen azcon-
foederatusok köveiéivel Ígérje és adjon pecsétes adós-levelet is ke
gyelmetek a kinek mit igér, s oly conditioval, hogy hatalmas csá
szárnak beküldendő ajándékokkal együtt ó nagyságoknak is béküld-
jük bizonyoson az summákat in paratis et in bona moneta. Ha penig 
egyéh nem lehet b e n n e , száz ezer rftig elmenjen kegyelmetek az 
igiretben; mert csak az Ür Isten győzedelmet adjon ellenséginken, 
hiszem és reméllem, hogy praestálhatjuk — nem sok jut ennyi or
szágra száz ezer rfthan. De ügy és oly conditioval igirje kegyelme
tek az summákat, hogy mi is hatalmas császár segitséges oltalmában 
és az ö nagyságok jóakaratjában meg ne fogyatkozzunk—elegendő
képpen segítsenek meg idején, mely színlén ügy az ö hasznok is 
mint miénk. 

Méhemet basával noha sok jót tölt kegyelmed kiváltképpen az 
én nevem alatt, de semmit nem jobbult, a mint látom, és az exílium-
disciplína nem fogott rajta—idem est qui anlea; minémü levelet irt 
nekem, ím az páriáját kegyelmednek küldtem—ingyen sem agnoscálja 
véllo való jólétiünket. Nagy ingraliludo! Sőt minémü injuríákkal illet, 
Ítélje meg Isten a gonosz embert. Meg sem olvasám bizony levelét, 
csak tekintettem. Bátor kegyelmed ne fáradott volna az gonosz em
bernek restítutiojában. Mert meglátod uram, tisztességet vélle nem 
vallunk, és nagy dolgot sem viszünk véghez — homo insatiabilís, 
a r rogáns , ambitiosus et ínímicissimus hungaronim, praeter me 
nemo illum agnoscit in natura et perversís moribus ipsius. De quod 
factum est infectum fieri nequit; mindazáltal mivel kegyelmed emel
te ki a sárból és promoveálta, módja vagyon az corrigálásban, me-

*) Taláu a iiiai fermán. 
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lyet el se mulasson, objíciáljon mindeneket neki : miért lehet ily 
háládatlan s honnét érdemlem én tölle az ilyen tractálást? Emen-
dálja meg magát, és ha szolgálni akar hatalmas császárnak, most 
az ideje; nem nekünk, hanem az urának szolgál a bai-átunk. Mi is 
minden jóakaratunkat akarjuk hozzá mutatni; tudja jól, hogy azelőtt 
is sok jót vött töllünk. Ugyan nem leszen azért neki több ilyen jó 
akarója mint mi; siettetni kell igen, ha mégis ott benn volna, jö-
jön mindjárt, ne késsék sohult; ha penig kiindult az fővezérrel, irat
tasson kegyelmed kemény parancsolatot reá — no késsék; küldje
nek kapucsiákat utánna mindjárt, mert én tudom az ö rest termé-
szstit ^—házától, a sok concubinái közül kertéből ki nem indíthatják 
sokáig is; azért kell kapucsiákat utánna küldeni, hogy ne engedjék 
házánál mulatni, indítsák mindjárt hagonlőképpen az hadakra és szé
lekre: mindenüvé — kiket ide rendelnek —kapucsiákat bocsás
son az fővezér, kik Őket felköltsék és siettessék mellénk jöni. De 
az míg Méhemet basa mellénk érkezik, hogy addig a budai, tömös-
vár i , egri basaságokból bátor csak 3000 török jöjen mellér.k igen 
sietséggel — az Istenért kérem kegyelmeteket — serio in
stáljon, és in eífectum vigye in quantum üeri maximé potest. Az 
tatárokat siettessék, jöjcnek fel az Duna mellett az pesti mezőre. 
Az én magam személye mellé Őrzésre jó válogatott portai ezer jan-
csárt szerezzen kegyelmed, kik continue mellettem legyenek az 
hadnak fenlételéíg. 

Az Caesar Gál levelét az urak és statusok előtt megolvastattam? 
palatínusnak általküldtem és megmutogattam nekik: az német az 
magya" nemzetet mint akarná subjugální, holott ím jobbágyoknak 
nevezíj de palatínus azzal semmit nem gondolna, ha barmoknak hi-
nák is őket , csak ő recuperálhatná az országot Ferdinándnak. Leg
nagyobb pestise és árulója hazájának, kegyelmed bizonyosan el-
^jgyje—mely itt immár köztünk igen nianifestum. Szécsyvel egy ér
telemben vagyon; az ö szolgái is confundálták magokat amazéval, 
és Szécsén alá mikor jöttek volt az Ö szolgái, kérték urok nevével 
Gyarmatot az szerént; de megadták az várak kérését az árulóknak, 
hiszem Istent mai n;ipon jobban megadják kit hol közüllök kaphat
nak; Rákóczi uramat bocsátottam 4000 magával ellenek, noha ín 
universum 800 ha vágynak az pártosok, de azért bocsátottam ügy , 
hogy eszekben vegyék ki ellen pártoskodtanak. Ha az Ür Isten éle-
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lemet megtartja, én is Itegyelmedet kastélyos föemberré és udva
romban mellettem való tisztviselőnek creálora. Jut az árulók sok jó
szágában immár azoknak, kik igazán szolgálnak hazójok- s uroknak. 
Tudom, az ország törvénye is megbünteti az árulókat ilyen nyilván
való áruitatásokért. Bizony kétség nélkül el is kell hinnünk , hogy 
az Úr i s ten ezeket az árulókat megver i , ellenségünket megszégye-
niti igen , csak ne késsék az segítség — minden kétség nélkül vi-
ctores ©vademus. Palatínusnak szép épített kastélyi vágynak s a töb
binek, az szerént Haginak, Szécsynek, Petének, Móricznak, Da-
róczi Istvánnak, Balassa Péternek és többiknek — leszen mivel 
contentálnunk az igaz szolgákat. Juszuf agának 30 ezer oszporát 
adattunk és több graliánkat is ígértük neki ; Szölükárnak is 8000 
oszporát küldtünk töUe, fizetésit Erdélyből megviszik a többit, ki res -
tálni fog. Kegyelmedet m é g i s kérem mindenekre: viseljen szor
galmatos gondot és engemet igen hamar tudósítson minden állapot
ról bizonyosan—tudjam mihez magamat tartani Ezt az postámat si
etséggel viszszavárom. Bene valeat. In Újvár 19 april. 1 6 2 1 . 

Gábriel mpr. 
^ ' P. Scripta. immár levelemet megirlam vala, érkezek Friderícus 
király és az jagendorU fejedelem levelével slésiai armadának fögene-
ralís strásamestere és az secretariussa a berezegnek— sok szép 
kedves híreket hoztanak: Fridericust igen készítik bizonyosan az 
királyok, maga is igen iparkodik, bizonyosan megindul és az dá
niaikirály leszen generalissimus mellette. Manczfeldnek hadát hir
detik 20 ezer emberre szaporodotlnak lenni; de csak tiz ezer le
gyen is , nagy erő és akadály leszen Ferdinándnak; de annálínkább 

• hogy az Öcscsét Carolust elfogatta Manczfeld és ö rabja mostan—Prá
gában megyén volt b é , hogy innét menjen lengyel királyhoz az oda 
Ígért és rendelt hadaknak Örömmondó hírével. Az jagendorfi feje
delemnél 6000 gyalog, 2 0 0 0 lovas vagyon, ki Nissában szállott 10 
apr. és occupálta az episcopatust, maniíestálta magát in hostem Cae-
saris. Én is Tessinnck elfoglalására küldök és praesidíumot ren
delek b e l é , hogy azt a passust az ellenség Morvából ne occupál-
hassa. Jagendorf tractált StumfuUal és az morvái vitézlő nem is con-
jungálja magát vél le; azok is vágynak ad minus 4000 . És így az 
Ür Isten minden jót ad, csak ne késsék az segítség — az üstökvo-
násboz körmös kéz kívántatik. 

(Tunyoei Cs. 3óí«eí' gyűjtemény ében le^Ö ei-etletiekb&l.) 

T Á E T Á L 0 1. 

lap. 
Előszó I - I Y 

I. Borsos Tamás második konstáncziníípolyí követsége 1618 —1620 1 — 384 
il. FtiSgelék: Borsos Tamás levelei Bethlen István eriélyi fejdelmi 

tanfícsos-és gubernatorlioz 1618—19 . . . . 285—308 
IIL Athnámék: 

l.Elöismertetésés Bálhori Zsigmondnak adott Alhnáme 309—321 
2. Bocslíai Istvánnak „ „ 321 — 328 
3. Bálhori Gábornak „ „ 328 — 336 
4. Bethlen Gábornak „ ,y 3 3 6 - 3 4 3 
5. I. Rákóczi Györgynek „ „ 343—349 

rv. Eredeti törvényczikkek: 
1. Petrovich Péter kir. helytartó alatt 1556. hozott 

törvónyczikkek 353 -360 
2. n . János (Zsigmond) válasz'olt király alatt 1562. 

Thordán hozott törvényczikkek 360-366 
3. II. János alatt 1565 Kolozsmonostoron hozott lör-

vényczíkkek . . , . . . . . , . 366 — 368 
4- ,f „ „ 1566. Szcbenben hozóit törvény

czikkek . * . 369-375 
V. Eredeti okiratok: 

1. Ráduly vajda levele (Bethlen Istvánhoz) ie20-ról 379 - 3 8 0 
2. Thurzó Imre levele erdélyi cancellár Péchy Simon

hoz 1621. 29 mart 380—381 
3. Ugyanannak ugyanahoz 1621 2. máj. . . . . 381—383 
4. Bethlen Gábor fejdelemnek Dóczi István és Rimay 

János portai követekhez irt levele 1621. 
mart. 20-ról 3 8 3 - 3 9 3 

5. Ugyanannak Bimayhoz irt levele 1621. april. 
19-röl 393-400 

n*̂ -̂****— 



Értelemzavaró sajtóhibák. 

i\ 

• ' :. 

, , J S Í ; ^ : 32 lap . » • 7 sor orsós helyett. Borsos. 
^ í ^ l T . V j - , . * Vr . ^ 25 1 ; exproráljain )) exploráljam. 

^-k-^í:'M' ' '«, 26 )) gielenlio >í silentío. 
' 49 j r 25 )) hozott ? ' hozat. 

59 »* 1 í » concu dáliák )> concludáltak 
111 ) t alulról 3 5 * gondoltak )) gondoltok. 
190 ») . 1 • .'V magybrok í ' 111 agyarok. 
278 1* alulról 6 Sí_ so^a ,, Süha. 

308 )) i i 51 fej kelj ének >i felkeljenek 
344 » i 29 í ) jesuticus >) jesuilicus. 

4 r 

Líí' 

m 

m 
'•^19' 

1 'J 




