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E L Ő S Z A V A K . 

E ' kötetben 30 darab adat foglalta
tik. Közűlök 8 már hajdan kinjomatott 
ugyan; mindazonáltal szükségesnek vél
tük most újra sajtó alá bocsátani: mert 
tartalmuk fontos, ŝ nyomtatott példá
nyokban egyen kivűl ollyan ritkák, mint
ha csak eredeti kéziratokban léteznének. 
A^ többit egyenesen hiteles eredeti kézi
ratpéldányok után adjuk, 's még is ta
lán éppen a* legtekintetesb osztálybeli
eknek nem mindeaikét minden fogyatko
zás nélkül; ezért azonban ha valakik 
feddendők, őseink azok, és nem mi. 

Hazánknak IG-dik és 17-dik száza
dokban nem lévéa se nagyobb fontos
ságú, se magasb tekintetű történetada-
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tai a* törvényeknél; alkatóinak szigorú
an gondoskodniok kell vala, hogy azok 
hibátlan iratban forogjanak maguk között, 
"s jussanak által maradékaikra. Ámde 
ez nem történt meg. A^ törvényeket ne'-
ha férfiak szerkesztek, kik illy neveze
tes működésre szükséges lélektehetségek-
kel nem ragyogának; ifjak irogaták l e , 
kikben â  megkivántatott értelmesség, pon
tosság hijányzának; 's így â  hibáson szer
kesztett czikkelyek még hibásabban Írat
tak l e , és mi bámító: legkisebb kijaví
tás nélkül hitelesíttettek is! Innen almá
ig fenmaradt eredeti példányok, noha ke
vesek , tartalmaikra nézve nem mind e-
gyeznek. Némellyikben szavak^ sorok, sőt 
czikkelyek is fordulnak elö, mellyek a* 
másikban nem találtatnak; vagy ebben 
ugyanazon határozat, rendelet más sza
vakba öntetett mint amabban. 

A^ törvény czikkelyek^ hitelesítésében 
sem tartatott állandó gyakorlat, Ŝ je
gyei különbözők voltak: most csak Lecta; 
majd csupán â  fejdelem^ neve, né
ha fejdelem^ pecsétje vagy helyetteséé; 
sokszor fejdelem" pecsétje "s Lecta; olly-
kor fejdelem" neve "s pecsétje; nem rit
kán fejdelem" neve, pecsétje, "s a" can-
cellarius" neve "s.t.b. Ezért megeshetik. 
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Tárunkban ez vagy amaz országgyűlés* 
törvényei nem éppen úgy nyomattak k i , 
mint olvasóink talán máshol látják j de róla 
nem tehetünk. Mi olly eredeti példányokat 
másoltunk sajtó alá, millyeneket kaptunk, 
's ê  tekintetben 3 véleményünk szerint, 
csak akkor hibáztathatnánk, midőn azok, 
miket nyújtunk, nem egyeznének ama' 
példányokkal, mellyekből nyújtjuk. 

Némelly bírálgatni szerfelett buz
gók, kik körülményeinket megfontolni 
vagy nem tudják, vagy nem akarják, 
fogják hihetőleg mondani: ,kötelességünk 
volt volna nékünk kiadóknak, idő-, fá
radság- "s költség- áldozattól — bármilly 
nagytól sem rettegve —• törvényeink* fen-
maradt kéziratpéldányait mind felkeres
n i , közülök â  hibátlant adni , *s csak a-
zon esetben, midőn ollyant nem találánk, 
a* netalán fogyatkozásost elfogadni.* 

Kötelességünk talán, ha honunk* fiai, 
kik régi eredeti példányok^ birtokában van
nak, azokat velünk tudatják és szabadon 
használnunk engedik valaj de ezzel teljes 
mértékben dicsekedhetni — nincs szeren
csénk. Kik tehát merőben hibátlant ki-
váanáuak tőlüiík, azok lehetetlenséget kö-
veleluéuek. 
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*S velők a* lehetetlent kívánók* osz
tálya nincs még kimerítve. Mások tudni
illik óhajtják: ,bár minden adatinkat hü-
ven azon Írásmód szerint nyomatnók ki, 
mellyel ei'edetíleg írattak.' Ezeknek csak 
ennyit jelentünk; 16-ik és 17-ik száza
dokban több oUj vonásozott és ponto
zott betűk divatoztak, mellyek szokás
ból már kimaradtak, 's azért â  kolozs
vári könyvnyomó intézetekben ma nem 
is találtatnak; minekokáért adatinkat e-
redeti irásmódkép nyomatnunk, ha czé-
lunk szerűnek látnók és akarnók ^ sem 
lehetne. 

Azonban kik mind az t , mit mi le
hetetlennek látunk, 's tapasztalunk, lehet
ségesnek tartják: ám lépjenek helyünk
be. Mi pályánkért ellenök csatára nem 
kelendünk, sőt önként nékik engedendjük : 
történeti adatok^ közrebocsátásából a" ra
jok háromlandó anyagi hasznot és sugár-
zandó dicsőséget nem irigyelvén; ellen
ben ha többet, jobbat teendenek, mint 
mi teheténk, ŝ talán teendhetünk, azon 
tiszta szivünkből örülvén. 1839. 

GRÓF KEMÉNY JÓZSEF 
és 

NAGY AJTAI KOVÁCS ISTVÁN. 
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BORSOS TAMÁS. 
ELŐ VHiÁGOSITÁSüL 

A' KÍADO'KTO'L. 

Borsos Tamás született 1566-ban június' 14-
dik napján; atyja volt Borsos Sebestyén, Maros
vásárhelynek több ízben bírája, 's egy illy czímü 
kéziratban létező munkának: Krónika a' v i l ág 
nak lett d o l g a i r ó l , irója; anyja kolozsvári 
születésű Hosszú Krisztina. Mint édes anyát, úgy 
első nőt is Kolozsvár adott néki, 's ifjú korában : 
1585-ben élete' 19-ík esztendejében vévén el on
nan Huszár Borbarát. 1594-ben M. Vásárhelytt 
polgár lett. 1595-ben gondolatlanság halállal fe
nyegető veszélybe sodrottá. 

A' szombatosok hazánkban mind inkább sza-
parodtak, 's úgy látszik, ö is közökbe tartozott. 
Az ország' rendéi áprilisban Fejérváratt tartatott 
gyűlésükben őket mint tilalmazott hitújitókat kinyo
moztatni, megbüntettetni határozván, a' végzést 
Mindszenthi Benedek, udvarhelyszéki főkapitány, Ud
varhely- és Marosszékben hevesen teljesedésbe kez
dette venni; de a"* tüzes kezdet közbe gördült fon-
tosabb körülmény miatt czélzott véget nem érhetett. 

Szinán török nagy vezér a' Dunán, Gyurgye-
vónál állított hidon, augustusban általjőve. Oláhor
szág' vajdáját Mihályt meglakoltatni, hogy a' szul
tántól elszakadván Báthori Zsigmond erdélyi fejde
lem' oltalma alá hajolt. A' szorongatott vajda se-



gílséget kért Zsigmondtól, 's ez nagy serget ipar
kodott harcztérre kiállítani. A' székelyeket fejenként 
hadba szólította, 's mivel öszvegyüjlésöket egyfe
lől Mindszenlhi Benedekre bizta, ez megszűnt a' 
szombatosok' üldözésitől; meg a' haza 's fejdelem 
is: figyelmét most mindenkinek idiionna*' gyülekező 
hadak, künn a' Havasalföldében Erdély felé vihar
zó háború foglalván el. Zsigmond septemberben Fe
jérvárról Mihály segítségére indult; nagy számú 
serget vezetett Oláhországba; 's még sem minden 
erdélyi merészlelt nékie diadalmat jóslani, sőt talál
tattak igen sokan, kik hitték, hogy Szinán rajta 
könnyen győzedelmet nyerend, és Oláhországot Er-
délylyel együtt elfoglalandja. llly hiedelemben voltak 
a' maros vásárhelyi szombatosok is; közíilök tehát 
Borsos Tamás, Szabó Gáspár, Szabó Menyhárt, 
Ötvps Miklós , Ötves Péter a' budai basának le
velet irváii, abban e' képpen nyilatkoztak és kö
nyörögtek : „általláttuk azt, hogy nem halad immár 
továbbra, hanem az egy Isten elveszi a' birodal
mat tőlök, és adja a' hatalmas császárnak a' ma
gyarokat, és a' török nemzetségnek." 

„Könyörgünk azért mi szegény emberek azon 
a' hatalmas basának: hogy tegyen irgalmasságot 
azon a'' napon mi velünk, melly napon ezt a' mi 
városunkat elrabolják és elfoglalják a*' hatalmas csá
szár'' vitézi; hogy a' mi házainkat akkor meges
mérjék, oUy jelt teszünk a' mi házainkra, hogy a' 
császár' vitézi azt nagy könnyen megesmérhetik, és 
a' hatalmas császár' hadai minket ne bántsanak; 
mellyért a' hatalmas Isten megáldja a' hatalmas és 
győzhetetlen császárt, és az egész muzulmán nem
zetséget minden jó szerencsével." 



Ezen levél történetesen nem a' budai basához, 
hanem Zsigmond fejdelemhez jutván még Oláhor-
szágban létekor; parancsolatjából Vásárhelytt sok 
szombatos elfogatott, el Borsos Tamás is és Fe
jérvárra vitetett; de onnan elszökött, és három 
hónapig imitt amott rejtezve lappangott. Az alatt 
Zsigmond, Szinánt meggyőzvén, és a' Dunán túl 
űzvén , haza jött. Karácson tájatt Vásárhelyre Bor
sos is elékerült; * de szabadságát, mint maga vall
ja, csak nagy bajjal és veszteséggel nyerhette vissza. 

1597-ben m. vásárhelyi jegyző, 1599-ben 
főbiró lett, 's ez időtől fogva a' közelebbi években 
Vásárhelynek fontos szolgálatokat tett, noha saját 
házában sürünéde a'szerencsétlenség: mert 1600-
ban maga súlyos betegségben szenvedett; 1601 -
ben első neje meghalt, 160!á-ben meg a' második 
is. Mielőtt ennek halála történt volna, kastélyt vagy 
várat kezdett építetni Vásárhelytt. 

Veszedelmes korszakban élének. A' minden
felé kóborló, dúló ellenség miatt csak kőfallal ke
rített városokban lakók, várakkal birok lehetlek bá
torságban életök- 's vagyonaikra nézve. Maros-
Vásárlielytt nem vala vár, 's lakosai az őket meg 
megrohanó ellenség elől most erdők' sűrűjébe, majd 

• Maros vásáriiebyi Nagy Szabó Fercncz az oda való szomba

tosok itt röviden drintctt történetét kéziratban Icvö krúnikújában 

környülállisosah leirja, 's ezen megjegyzéssel végzi; „Ezt én Nagy 

Szabó Fereucz láttam és tudom, nem mástól hallottam ; mert időm

ben telek cl az a' tragoedia a' szombatosokon." — Nagy Szabó Fe-

rencz öcscse volt Borsos Tamásnak; született 15Sl-ben Nagy Sza

bó Jánostól és Borsos Annától, a' Borsos Sebestyén' leányától és 

Borsos Tamás' tcstvér-nénjétöl. 



távol városok' várak' falai közé vándoriának el. 
Borsos Tamás másokkal egyetértve javaslá nekik: 
szent Ferencz' szerzete' hajdani zárdáját, mellyet 
múlt esztendőben az ellenség' tüze fellobogtata 's 
pusztává leve, alakítsák várrá; javaslata nem ma
radt süker nélkül. „Borsos Tamás" — irja Nagy 
Szabó Ferencz, — „a'kibiró vala abban az 1602-
ik esztendőben, a' város' népét egybegyüjté, és igen 
szépen a' dolgot eleibe adja a' népnek, és ékesen 
perorál előttök — mert eloquens ember vala — és 
szépen inti: hogy legyenek egy szivvel 's akarattal 
ehhez a' jó dologhoz; ezt megértvén a' nép^ na
gyobb része, reája hajolj de némellyek így szólá-
nak: „,, Mi soha abban nem fáradunk, hanem elöt- ' 
tünk az erdő és a' havas, oda menyünk."" A' 
számosabb rész' hajlandósága 's akaratja Borsos 
tervére nézve kedvezőleg nyilatkozván, a' zárda' 
váralakba hozását elkezdették 's pár hónap alatt 
használhatóvá tették; azonban sokáig és sokat kel
lett még küszködniök, építeniük, mig valóságos 
várrá átváltoztathatták. 

1603-ban a' Básta György által Dézsre hir
detett országos gyűlésben székelyek e' vár' építé
sét indulatosan ellenzettek. Toi-vényok szerint, állí-
ták, székelyföldön várnak lennie nem szabad; 's 
lerontatni kivánák a' vásárhelyit is. Két nap sür
gettek hévvel a' rontás' meghatároztatását. Borsos 
vásárhelyi követtársával Bodoni Bálinttal foganat-
lanná tudta tenni sürgetesöket mind Básta mind a' 
rendek előtt. E ' gyűlés' folytában kifejtett ügyessé
ge által sokat használt Borsos Vásárhelynek, 's ön
magának is. Erdemeit megismertelte a' rendekkel; 



minek következtében 1605-ben íejdelmi tábla' bi-
rájává választatott éppen azon medgyesi ország
gyűlés által, melly Bocskai Istvánt fejdelemmé tette. 

1606-ban Vásárhely őtet másod magával Bocs
kaihoz Kassára küldötte : ünnepélyesen szabadság
levelet és segedelmet kérni a' vár' tovább épitheté-
sére. Bocskai kegyelmesen fogadta mind kettöjöket, 
's segédeimül ideiglen a' városi bordézmát, a' ki
váltságos levelet illető könyörgésökre nézve pedig — 
Nagy Szabó Ferencz' krónikája szerint, — e' vá
laszt adta: „ Jó híveim! abban is kedveskedem jó 
szívvel; de a' féle levélnek ország' és tanács' con-
sensusából kell adatni, még pedig publicaltatni i s , 
hogy ha legjobb módon akarjátok lenni; mostan pe
dig itten sem tanácsim nincsenek egészen, sem gyű
lés' ideje nincs, hogy a' dolog mindenképpen vég
be mehessen; sőt úgy lenne az legjobb módjával, 
ha mind erdélyi tanácsink 's mind pedig a' magyar
országi tanácsink együtt lehetnének; hanem el kell 
haladni mosíanról, és rövid nap lemegyek Erdély
be, ott való dolgaimnak eligazítására, holott mind a' 
magyarországi mind az erdélyi statusok tanácsink-
kal együtt ott lesznek, és azokkal közölvén a'dol
got, megadom a'' privilégiumot. Ne légyen késő, mert 
úgy lészen erősebb; mostan is adok magamtól leve
let; addig ahhoz ragaszkodjatok, míglen azt vég
hez vihetitek, a' kit Erdélyben adunk, Isten ve
lünk lévén." 

Eddig városi követségekben, ezután fejdelmi-
ekben forgott Borsos. Báthori Gábor a' fényes Por
tánál állandóul leendő ügyvivőjének (continuus ora-
tor—ágens — residens) nevezéki őtet már 1612-
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ben, de parancsolatját az oda menetelre csak a' kö
vetkező évben adá ki. Vévén ö azt, 1613-ban a-
prilis' 10-ik napján M. Vásárhelyről elindult, 's 
Szent Demeteren egyesülvén Balassi Ferenczczel, 
kit Báthori mint rendkívüli fő követet hasonlólag â  
Portához külde, útjokat Szeben, Fogaras, Tergo-
vist, Nikápoly, Eskipolis, Kirkilissán keresztül foly
tatták ; május' 22-ikén Konstantinápolyba érkez
tek , 's fejdelmöket az őt terhelő soknemü vádak el
len buzgo'an ugyan, mindazonáltal nem elég süker-
rel védelmezték. A' diván, melly előtt Báthorit Beth
len Gábor személyesen is hatalmason vádolá, aman
nak tovább uralkodását mind Erdélyre mind a' tö
rök birodalomra nézve veszedelmesnek ítélvén: he
lyébe Bethlent akará fejdelemségre juttatni, 's aka
ratja teljesült. Bethlen ocfober' 22-ikén Kolozsváratt 
fejdelemmé választatott, Báthori pedig ugyanazon 
hónap' 27'-ikén Nagy Váradon megöletett. 

Balassi már augustus' 24-ikén elbocsáttatott 
volt Konstantinápolyból; Borsos ott maradt még 
szinte egy évig, 's ezen konstantinápolyi mulatása 
alatt irta illy czímü két munkáját: 

VITA, VEL POTIüS PERE6RINATI0 TOTIÜS VITAE 
THOMAE BORSOS DE MAROS SZÉKELY VÁSÁRHELY, 
JÜRATI ASSESSORIS SEDIS JÜDICIARIAB ILLÜSTRISSIMI 
PRINCIPÍS TRANSSILVANIAE, ATQUE CONTINÜI ORATO-
RIS EJDSDEM ILLÜSTRISSIMI PRINCIPÍS APUD FüLGIDAM 
PORTÁM OTTOMANNICAM, IN MEMÓRIÁM REVOCATAIN-
TER GRAVISSIMIS NEGOTIIS, ET SCRIPTA CONSTAN-
TINOPOLI PER IPSUMMBT TIIOMAM BORSOS. IN ANNO 
A CREATIONE MÜNDI Ő Ő 7 3 . IN ANNO DOMINI JESÜ 
CHRISTI 1 6 1 4 . IN ANNO MAHOMETIS PROPHETAE 
1 0 2 5 . — É s : — ITINERARIUM AD FüLGIDAM POR-



TAM OTTOMANNICAM EJUSOEM THOMAE BORSOS, Wiely-
lyek ivnagyságu papirosra egy más' vegtiben írva, 
eredetileg Maros Vásárbellytt a'gróf Teleki-könyv
tárban találtatnak, 's általunk a'jelen kötetben közre 
bocsáttatnak. 

Bethlen Gábor 1614-ben követeknek Betlilen 
István erdélyi kormányzo't és Erdélyi Istvánt or
szága tanácsosát, ügyvivőnek Tholdalagi Mihályt 
küldvén a.' Portához 5 Borsost haza jöni parancsol
ta, * 's ö engedelmeskedett. „Báthori Gábor" — 
beszéli Nagy Szabó Ferencz, — „expediálta vala 
a'' Portára Borsos Tamás bátyámot, és ott volt 
continuus oratorsági-a, â  kit zálognak mondanak a' 
magyarok, de a' törökök kapitihának mondanak, és 
a' míg ez a' rósz dolog eltelék, ott lakék." 

„1614-ik esztendőben tavaszfélt (martiusban) 
Medgyesre Bethlen Gábor fejedelem gyűlést hirdete; 
úgy hallottam, hogy Segesvárra akarta hirdetni, 
de amazok nem engedték; a' Portára expediálta 
vala fő követnek Erdélyi Istvánt és Bethlen Istvánt, 
kapitihának Tholdalagi Mihályt, és azok késziilnek 
vala; és egykorban jőve Borsos Tamásnak a' Por
táról levele, mellyben a' lovait kéreti vala, hogy 
utána küldjék bé a' levelekkel, és azon leveliben 
írta volt, hogy menjek bé hozzája, nem lesz go
noszomra ; én látván az irást, örömest elkcszülék 
és bémenék Erdélyi urammal fejedelem' akaratjá
ból , és a' lovakat is utána bévivök; Erdélyi uram 

* Böjti Gáspár Bethlenről irja : „Michaelcm Tholdalagium, 
continuum oratorem et agentem amplissimis commendans verbis: 
T h 0 m am Bo r so s , v i r u m n o n v u l g a r i o r n a t u m d i-
s c r e t i o n e , redire jussit." Monumenta ungrica, pag. 401. 
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is 's Bethlen István uram igen nagy jó akarattal 
és becsülettel voltak hozzám mind menet és jövet." 

• • • • • • • • 
„Mit végeztek a' gyűlésben akkor, én azt nem 

tudom; de elbomolván a' gyűlés, Bethlen Gábor olt 
marada Medgyesben, és â  Portára expediált urak 
oda ménének hozzája, és én is oda mentem három 
lo'val; onnat Berethalomba mentünk, onnat Foga-
rasba, 's onnat Brassóba, és onnat indultunk aztán 
Havasalföldibe a' Porta felé; indultam el házomből 
Konstantinápolyba die 18-a martii 1614-ben; jöt
tünk haza die 13-a augusti." Ekkor jött haza te
hát Borsos. 

Bethlen midőn 1613-ban a' drinápolyi díván-
ban vádlóképpen lépett fel Báthori ellen; ennek ak
kori küldötteiről, Balassiról és Borsosról magaszta-
lólag emlékezett; kitűnő, jeles ügyvivőknek nevezte 
őket, * ŝ hogy valósággal azok voltak, onnan is 
következtethetni, mert maga Bethlen később mind a' 
kettőt gyakron küldötte követségbe. 

1615-ben május' 6-ikán Nagy Szombatban 
szerződés köttetvén II. Mátyás király és Bethlen 
fejdelem között, az ezt eszközlő biztosok Erdély' 
rendéi' 's fejdelme' részéről Pécsi Simon cancella-
rius, Sarmasági Zsigmond, Balassi Ferencz, szé-

* Ezen szavaiban : „De quibus rebus univcrsa saxonura natio, 

et imprimis integerrimus senator Joannes Bcngnenis, universitatis 

legátus, atque adeo g e n e r o s i e t e x c e l l c n t e s i p s i u s B a -

t h o r e i c o n t i n u i o r a t o r e s T h o m a s B o r s o s e t F r a n -

c i s c u s B a l a s s i , si moJo verum fateri velint, luculcnlura pos-

sunt perhibere testimonium." Monumenta ungiica, p; 332. 
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kelyek' generálja 's Udvarlielyszék^ kapitánya —• 
mind a' hárman fejdelmi tanácsosok, Borsos Ta
más fejdelmi táblabíró, Rlioncz János szebeni pol
gármester, és Veres Pál segesvári tanácsos va-
lának. * 

1618-ban Borsos másodszor fejdelmi ügyvivő 
Konstantinápolyban 5 martius' 25-ikén indult el oda, 
's 1620-ban április'' 188-ikán jött vissza M. Vá
sárhelyre. ^^ — Ezen követségéről illy czímü mun
kát irt: B o r s o s T a m á s n a k m áso d i k P o r 
t á r a v a l ó j á r á s á n a k közönséges histo-
riaQa}, m e l l y e t ob i t e r c s a k i r t a m m e g 
a z Kon s t a n tin á p o l y ba. In anno Domini 
J e s u C h r i s t i 1618. Az eredeti kézirat — M. 
Vásárhelyit a'' gróf Teleki-könyvtárban, — többnyi
re török módra simított papiroson apró, sűrűen ősz-
vevert betűkkel 49 másodrétü ivre terjed. 

1625-ben Borsos ismét Magyarországra kül
detett Kamuli Farkassal és Tholdalagi Mihálylyal 
együtt, mint felhatalmaztatott Bethlentől a' II. Fer
dinánd császár és IV. Murád szultán közt megú
jítandó béke' eszközlésére, 's előttök történt a' gyar-

* Katona, História eritica regam Hungáriáé. Tom, XXIX. p . 

583-595. 

** Hogy Borsos ezen idfiszakban ügyvivő volt, Bethlen is bi

zonyítja, midőn 1619-ben novemberben Balassi Ferencz internun-

ciusáfaoz ii't leveliben igy szól: „Questa lettera ultimamenle have-

mo scritto cola nostra manó propria, e non potendo scriuer' un 

altra al n o s t r o A g e n t e B o r s o s T a m á s per amor de grand' 

affari, pero questa gli mostrarete" stb. Gabrielis Bethlcnii principa-

tus Transsilvaniae coacvis documentis illustratus, Tom. 1. p. 78. 



12 

marti békekötés. * Miből állt ott kötelességük, 
mit miveltek? az a' jelen volt Tholdalagi Mihály' 
Emlékiratából, mellyet az eredeti példány után Tá
runk' harmadik kötetében szándékozunk közre bo
csátani, ki fog tetszeni. 

1626-ban Borsos Konstantinápolyban harma-
dikszor jelent meg mint ügyvivő. ** 

Illy sok fontos ügyekben alkalmaztatása 's de
rékul eljárása által millyen nagy tekintetű 's befo
lyású férfivá vált hazája' fijai előtt, az 1630-ban 
júliusban Medgyesen tartatott országgyűlésben ki
tűnt; hololt viharos szo'csata támadván az özvegy 
fejdelemnő brandenburgi Katalin' és kormányzó 
Bethlen István' párthívei között, ő vala egyik, ki 
a' zajgókat csendre tudá hozni. — „Az említett 
medgyesi gyűlés" — írja Kemény János Autobio-
graphiajában, — „ment végben felette rút tumultus
sal; mert a' gubernátor a' fejedelem asszony ellen 
tévén publica querelát az ország előtt, és akarván 
mutogatni conditioinak violatioját, ŝ consequenter az 
országnak homagiumától felszabadulását a' fejede-

* Katona, História ciitica regum Hungaviae. Tom. XXXI. p. 

75. — Tudománytár. Új Culyam. II. kötet 71—75. I. Az 162í-(liki 

május' 26-ikán költ gyarmati békekötés' cziikelyei, deákul, magya

rul és törökül. Bécsben 1837. 3 és 9. I. 

** Hammer az ez évi történetek' sorában mondja: „Noch 

vor Ende des Jahres übcrgab d c r R e a i d e n t B e t h l e n ' s 

T h o m a s B o r s o s , den sicbenburgischeu Tribut von zehntausend 

Ducatcn, um dic Nothwendigkeit des Friedens zu rechtfertigen, 

welche Eude des Jahres zwischen dem Kaiser und Bethlen zum 

dritten Mahle zu Preszburg abgeschlossen wordcn." Geschichte des 

osmanischen Reichs. Zweyte verb. Ausg. Őrit. Bánd. S. 74. 
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lemasszony'' degradalasára "'s más' választására; de 
az ellenkező factio praevaleálván, és mivel az or
szág' statusi is nem voltak jól arra dispositusok: 
csak kevésben múlt, hogy egymást le nem vágták, 
fegyveres kézzel lévén mindenik fél. Tandem az or
szág magát interponálta és nehezen sopiálta, lévén 
az atyám praesidens; Tholdalagi Mihály, Borsos 
Tamás lévén a' médiumnak inventori. * 

64 esztendős volt ekkor Borsos, 's Nagy Sza 
bó Ferencz' krónikája szerint még 1633-ban is 
élt. Mikor halt meg? bizonyos adatunk róla nincs; 
tehát még csak azt említjük: 

Gróf Teleki Sámuel' maros vásárhelyi könyv
tára' catalogusa hirdetvén, hogy Borsos Tamás' 
históriai kéziratai azon tárban eredetileg megvan
nak; egyikünk a' múlt 1838-ik év' septembe-
re' 19-ik napján ott megjeleni, 's miután Bor
sos' kéziratait maga is megvizsgálta 's ei'edetisé-
gök felül teljesen meggyőződött, * * lemásoltatni 
rendelte e' kettőt: VITA, VEL POTIÜS PEREGBINATIO 

TOTIÜS VITAE THOMAE BORSOS; és: ITINERARIUM AD 
FÜLGIDAM PORTÁM OTTOMANNICAM BJUSDEM THOMAE 
RORsos. Megesvén a' lemásolás; october' másodi-

• Riiniy, Monumenta hungarica, második kötet. 184, 185. I. 

*• Ki a' régi löi'ök simított papirosát ismeri, 's Borsos' 1618-
dik óvi iigyviv6s(ígc' históriája' kiilsö alakját vizsgálja, tartalmát o l 
vassa ; legottan meg fog győződni : hogy az 6 keze'jrala. lunen köny-
nyü aztáu átlátni, mikt'p' az 1614-beli munkát is ö tulajdon kezé
vel irta; mert az 1618-bcli históriában eléforduló nagyobb betiia-
lakok éppen ollyauok, millyenekkel az lGl4-beU munkák írattak. 
Azonban vannak más okok is, mcllyekért mi a' Borsos' neve alatti i -
rományokat az ö keze' iratinak valljuk; de azokat itt elő sorolni 
szükségtelennek tartjuk. 
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kán főleg Tárunk' érdekéből kiadókűl mind a' ket
ten Maros Vásárhelyre utaztunk; ott a'grófi könyv
tárban másolatinkat eredeti példányaikkal mi ma
gunk figyelemmel öszveolvastuk, hasonlítottuk; an
nál fogva Borsos Tamásnak Tárunk' jelen köteté
be iktatott pár munkáját közvetetlen és híven az ö 
eredeti kézirata után 's szerint adjuk. 



VITA, VBL POTIUS PEREGRINATIO TOTIÜS VITAE 
THOMAB B O R S O S DB MAROS SZÉKELY VÁSÁR-* 
HELY, JÜRATI ASSESSORIS SEDIS JÜDICIARIAE ILLU-
STRISSIMI PRINCIPIS TRANSSILVANIAE, ATQUE CONTI-
NÜI ORATORIS EJÜSDEM ILLUSTRISSIMI PRINCIPIS APUD 
FULGIDAM PORTÁM OTTOMANNICAM, IN MEMÓRIÁM RE-
VOCATA INTER GRAVISSIMIS NEGOTIIS, ET SCRIPTA 
CONSTANTINOPOLI PER IPSUMMBT THOMAM BORSOS. 

IN ANNO A CRBATIONB MUNDI 5 5 7 3 . 
IN ANNO DOMINI JESÜ CIIRISTI 1 6 1 4 . 
IN ANNO MAHUMBTIS PRÜPHETAE 1 0 2 5 . 

Istennek szent kegyelméből szűlettettem ez nyo
morúsággal, keserűséggel, bánattal teljes világi-a in 
anno Domini 1566 esztendőben, die 14-a mensis 
junii, kit az keresztények bivnak Keresztelő Szent 
János' születése' napjának. 

Holt meg az atyám Borsos Sebestyén in an
no Domini 1 5 8 4 , die 8-a mensis septembris, kit 
hivnak Kisasszony' napjának. 

En magam házasultam meg előszűr in anno 
Domini 1585; vettem feleségül Kolozsváratt az 
Huszár Ferencz' leányát. Huszár Borbarát, az kit 
hoztam el Kolozsvárro'l hat lovú, veres fedelű hin-
tőszekérben, ki mellett volt nyolcz kocsi násznépem, 
pünköstnap után való közeibik vasárnap. 

Ebben az esztendőben mind Erdélyben és több 
sok országokban, sőt az egész világban olly rette
netes nagy aszályság vala, kit annakelőtte soha sem 
lústoríákban nem olvastunk, sem emberi emlékezet 
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nem említette; az ki miatt igen nagy drágaság lün 
Erdélyben 's Magyarországban, ainiál inkább, hogy 
egy maros köble búza felment vala hat forintra — 
főképpen Kolozsváratt— ezen 1585 és 1586. esz
tendőben; 13 de ismét nagy hirtelenséggel, ugyanezen 
1586-ik esztendőben szinte pünköstnap'' tájában nagy 
iiirtelenséggel úgy megdlcso'dék, hogy három forint
ra leszálla az ára; aztán aratásig két forintra; az
után sokáig úgy járt a.' búza; mert az előtt oUy 
igen nagy o'lcsóság vala Erdélyben, hogy az elegy 
búzát egy vékával az vásárhelyi piaczon megve
hették három pénzen; az ki igen tiszta búza volt, 
megvehették egy vékával öt pénzen. 

Ugyanezen 1586. esztendőben igen nagy mi
rigy döghalál Ion Erdélyben. 

Ezen esztendőben szent Miiiálynapban lön ez 
világra az én leányom Erzsébeth, kit annakutána 
adtam vala házas társul Borbély Kristófnak, ki az 
kólikában hala meg. 

Azután is lőtt azon Huszár Borbárával együtt öt 
gyermekünk; de azok is mind megholtak apró korokban. 

1594. esztendőben lettem először vásái-helyi 
ifiu polgárvá. 

E b b e n az e s z t e n d ő b e n s z a k a d a el 
B á t h o r i Z s i g m o n d az t ö r ö k t ő l , és eb
ben az esztendőben ölete meg egy néhány fő ura
kat, 2 ) az kik nem hagyják vala elszakadni az tö
rök' hűségétől; kiket mikor megölete, aztán úgy ál
la az németekhez; ki miatt az Isten mind magát el-

1) Eien arab számmtil 's a' többivel a' hátrább ugyanazon szá

mok alatt követlezA adatokra törtdnik hiratkozáe. 
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veszté Opuliába 's mind országát elpusztítá. Az 
szegény ái-tatlan hazafiainak 's országgondviselöinek, 
kiknek az kolozsvári perengér alatt fejeket szedeté, 
ezek: első Kendi Sándor, második Kendi Gábor, 
harmadik Ifiu János, negyedik Forró János, ötö
dik Szentegyedi Gergely Deák. — Báthori Boldizsárt 
és Kovácsdczi Farkast Szaniosujvárba küldé fog
va, kiket azután ott fojtata meg. — Kendi Ferenczet 
és Bornemisza Jánost Gyaluba küldé, azokat ott 
fojtatta meg. — Szalánczi Lászlót maga házában 
Baranyicskán öleté meg. — Gerendi Jánost exilium-
ba küldé, ki az exiliumban Magyarországban hala 
meg. Ebben az esztendőben hideg őszszel mene az
tán Geszti alias Veszti Ferencz generalisságában Fa-
csát alá, az melly rósz kastélyt nem hogy megve
hette volna, de nagy szégyenvallással jőve el alóla. 
— Székely Mózsesnek az lábát ellövék, kiben az 
mig éle sánta lön. 

1595-ben szent György napi gyűlésben Fe-
jérváratt végezének egy articulust az szegény sab-
bathariusok ellen: hogy persequálják őket; az kinek 
persecutioját Mindszenthi Benedek, ki akkor udvar
helyi fő kapitány vala, el is kezdé üdvarhelyszék-
ben és Marosszékben, de az Isten nem bocsátá őtet 
abban elő, hogy azoknak vérében kedve teljék; mert 
az mikor szinte in ferventi vala az persecutioban, 
csak meghozák az hirét, hogy Szinán basa igen 
kötteti az Dunát által Fekete Gyirgyónál Havasal
földire; ki úgy eszét veszté a' religio persecutiojá-
nak és inquisitiojának, hogy azután nem lehete az 
nyavalyás embernek soha néki módja az religio' 
persecutiojában. 

2 
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Ugyanebben az esztendőben jó idején tavasz-
szal méné Borbély György az erdélyi haddal újó
lag Pacsát alá 5 kinek segítségére jövének az vég-
beli lippai, Jenői, gyulai, tömösvári törökök, több ap
róbb kastélyból valókkal együtt; az kiket az erdé
lyi had az mezőben erősen megvere; az lippai bé
get elfogák, és mindjárt azon hamar megadák Fa-
csátot, Lippát több kastélyokkal együtt. Végre Je
nő' várát sokáig vivák; de hogy annak is az bégje 
ott az harczon veszett voH, és sehonat segítségek 
nem érkezek, azt is megadák. Az melly váraknak 
megvételét Erdély 1613. esztendőben az rettene
tes rablással és ország' pusztulásával, és után Lip-
pának visszavételével és visszaadásával valóban 
megsiratá. 

Ugyanebben az esztendőben hozák bé Báthori 
Zsigmondnak az német asszonyt, Mária Christler-
-nát feleségül, kinek azért ő csak meg sem tehette 
volt Ogy}? ^''S végezödheték el az men}'egző, mind
járt meg kellé indulni Szinán basa ellen Havasal
földébe; az hol azért akkor ő szerencsésen jára, 
mert Szinán basát által riasztá az Dunán, és Ha
vasalföldét tőle megszabadítá; az hol immár Szi
nán basa két erősséget csinált vala: egyiket Bu
karesten, másikat Tergovistián, mellyeket megvévén 
az törököktől, elrontanak; jóllehet az Szinán basa' 
hada és Erdélyből bement had úgy megpusztítá 
azért Havasalföldét, az kit most is megláthat az, ki 
Havasalföldében jár, ki miatt én nem itélem, hogy 
soha oláh fejedelemség alatt megépülhessen az az 
ország. 

Erre az havasalföldi hadra az egész székely-
séget fejenként felvevők, és kőztök Vásárhelyt is fe-
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jenként elvitték vala; az hova az kit nem hittak 
volna is, mint az régi ős jobbágyot, az is mind fel-
kele; elhitetvén magokkal: hogy ők akkor az régi 
elvesztett szabadságot megnyerik. Mikor mind egy
be gyiill vala az egész székelység, mondják: hogy 
közel tőitek volt 40 ezerre; ők magokat elhivén és 
az hadban pártot ütvén az ország és nemesség el
len, az szabadságot erővel is megkezdték venni. Lát
ván az fejedelem is és az ország, hogy előtte túl 
az török ellenség, és közötte az székelységnek tá
madása ; nem lehetett egyéb abban, hanem meg kel
lett adni nékik az szabadságot, de conditiovalj melly 
conditiokat nyavalyások mint paraszt nép meg nem 
értvén jol, mind az honn maradott része, és mind 
az hadbü'l hogy haza jöttek azután az többi is itthonn 
sokképpen violálták; oda azért Havasalföldébe hí
ven 's dicséretesen szolgáltak, de itthonn az földes 
urakon ők is igen sok törvénytelenségeket kezdtek 
vala cselekedni. Mihelyt az hadból haza jövének, 
egy gyűlést tőnek Fejérváratt, és ott elveszték az 
székelyek' szabadságát. Azután mindjárt Báthori 
Zsigmond Prágába mene német császárhoz, és ez 
alatt itthonn neki kelének az urak és nemesség mind 
az udvar' népével együtt, és egyszersmind körűi 
fogak az egész székelységet, és szörnyen meghol-
doltaták: sokat bennek az jovában kit felnyársalá
nak , kit akasztanak, kit horogba hányának, kinek 
orrát, fülét elmetéllék, kit piricskolának; így vevék 
el tőlök az szabadságot ismét, kit ők is ismég, ujab
ban ők is valo'ban megtorlának, és ugyan még is 
megvevék az ő szabadságokat. 

Ugyanezen esztendőben szőkék bé nyelvemet
szelt János Diák Ötves Györgygyei együtt az Por-
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tára; az kiknek lator practicájokba én is csak úgy 
belé elegyedtem vala, mivelhogy Ötves György Öt-
ves Miklósnak szolgája volt és az practicával haza 
talált volt jöni, és énnékem megmutatta volt j hogy 
csak azt eltitkoltam, megtudődék és engem megfo-
gának, fogva vínek Fejérvárra Józsika Istvánhoz, 
minthogy ő vala locumtenens Fejérváratt az mig az 
fejedelem Havaselfőldébe jára; onnat én elszokém 
és aztán három egész hónapig búdostam az ország
ban szélyel, ki miatt mindenemet elvesztem és nagy 
dologgal szabadulhaték meg; ebben az practicábau 
nekem semmi egyéb bűnöm nem volt, hanem mikor 
az az Ötves György azzal az portai practicával 
haza jött volt, én is tudtam, de láttam hogy semmi 
dolgok és csak merő bolondság; szántam Ötves 
Györgyöt hogy ha kimondom dolgát, igen rútul le
szen dolga; hogy azt eltitkoltam, az én fejemre te
rűié , és csak alig hogy úgy nem járék , az mint 
szokták mondani: hogy „kegyelmes tolvajnak nyárs 
az seggibe." — Ö kiszabadula és beléesem az nyo
morúságba; itt azért minden embernek tanulni kell, 
hogy ország és fejedelem ellen való practicába ma
gát ne elegyítse, sőt ha titkon hallja is, el ne tit
kolja, hanem igen is kimondja vagy fejedelmének, 
vagy előtte való tisztviselőjének, hogy ne vonja az 
más ember' nyakából az maga nyakába az istrán
got, vagy az más ember' lábából ne vegye ki az 
tövisét 's az magáéba verje, az mint én ekkor jár
tara vala: hogy másnak kedveztem, 's az magAm 
fejem esett vala beléje. 

1596. Tömösvárát megszállá az erdélyi had, 
de hijában; mert más felől tőrök császár kiíndula 
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Eger alá, és ugyan poroz vala az seggik az er
délyi hadnak, úgy vakarodék el Tomösvár alól bé 
vissza Erdélybej mindazáltal ugyan kiméneBáthori 
Zsigmond az németek' segítségére Eger alá az er
délyi haddal, az melly keresztény hadat (örök szul
tán Mehmet (̂ Mohammed} császár igen megvere a^ 
Keresztes' mezején, és Eger várát is elvévé; melly 
török császár' hadától akkor Báthori Zsigmond úgy 
megszeppent volt, hogy az napságtól fogva mind
járt practicálni kezde: hogy ö az német Rudolphus 
császárnak adja Erdélyt, csak adja néki Opoliátj 
mert ö látja hogy török császár ellen elégtelen Er
délyt megtartani, és ő megeskütt azon erős hittel, 
hogy soha az törökkel meg nem békélik. Ezt én 
magam szájából hallottara Báthori Zsigmondnak mi
kor elbucsúzék az országtól Fejérvárattj de az
után ugyan megbocsátottak volt az papok néki; mert 
nám megbékélett vala azután, mikor Básta György 
ellen béhozák Molduvából az fejedelemségre 5 kinek 
az Isten ugyan nem ada azért semmi hasznot, mert 
semmi practicával Erdélyt nem bírhatta. 

1597. Lőttem először Vásárhely' nótáriusa; 
az melly esztendőben Lengyelországba is mentem 
vala visitandi gratia. 

1598. B ú c s ú z ék el B á t h o r i Z s i g 
mond E r d é l y b ő l t a v a s z s z a l , és adá a z 
o r s z á g o t R u d o l p h u s c s á s z á r ' s z á m á r a 
az h á r o m c o m m i s s a r i u s u r a k n a k : Szu-
hai Istvánnak, az ki püspök vala; Istvánfi Miklós
nak ; ezek magyarok valának; és doctor Seczen Bir-
talannak; ez német úr vala. És ő maga elméne 
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Opoliába; Józsika Istvánt megfogatá, ki egy bolond 
iíiu kevély canceliarius vala, és ezt fogságban hagy
ván, azután vivék Szathmárba, mellyet ott ölének 
meg az németek, az Báíhori Zsigmond' Opoliábdl 
való ellépéséért. 

Látván Bálhori Zsigmond, hogy Erdélyt nem 
kellett volna elhagyni Opoliáért, nem sokat késék, 
hanem o d a h a g y á O p o l i á t é s v i s s z a-
s z ö k é k E r d é l y b e ; kit az kolozsvári biró,Ka
tonai Mihály város' és tanács' híre nélkül befogad
ván, az ország mindjárt melléje álla és i s m é t fe
j e d e l e m lön ; az három commissarius urnák bú
csút ada, és azok kimenének az országból. 

Ezen közben nagy hirtelen megszállá Váradot 
az török, de Isten segítségéből meg nem vehelé, ha
nem elméne alóla. Ugyan mindjárt magában gon
dolkodván arról, hogy immár az német nemzetet is 
megtréfálta 's oda sem bizhatik, 's az török ellen is 
megeskütt, hogy vele meg nem békélik: az öcscsé-
ért, Báthori András kárdinálért külde Lengyelor
szágba, hogy azt behozatván, az fejedelemséget is 
néki adja, és hogy Báthori András az törökkel meg
békéljék. 

1599. Bejővén Báthori András, Medgyesen 
egy generális gyűlést tétete Báthori Zsigmond, és 
először is az Várad' megszállására való oltalom
hadra való költséget megkéré az országtól; az mely-
lyet hogy nem lön honnan megadni, az melly arany 
keresztet ifiu János király az országnak hagyott volt 
testamentumban: az ország negyvenöt ezer arany 
forintért adá Báthori Zsigmondnak; ki felől izene 
az országnak, hogy meg nem érné, de elveszi. Ez 
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az kereszt ifiu János király' idejétől fogva Szeben-
ben állott; onnan liozák ki 's úgy adák Báthori Zsig
mondnak 5 az kereszt én kezemben is volt; nem nagy 
vala, mert egyik markába belé fért az embernek; 
de tizenhárom kő vala benne: az öte gyémánt valaj 
az nyolcza rubintok; igen csudálatos szép marhák 
valának: ugyan is, mint az ki ollyan kicsiny marha 
negyvenöt ezer aranyat megért.— Ezt elvégezvén, 
úgy a d á a z f e j e d e l e m s é g e t B á t h o r i 
A n d r á s n a k , az nagy szegény ártatlan papnak, 
és ö maga egy falka ideig Vécsben lakék, mint
hogy minden kincsét is oda takarította vala; onnat 
egykor csak elrándula Lengyelországba, hogy onnat 
Rómába menjen és baráttá légyen. — E' közben 
Báthori András az Portára béküldé elöljáróban Gá-
vai Miklóst és Budai Ferenczet követségen; de az 
mig azok ide bé szerzek az békességet, ez alatt 
amaz istentelen Mihály vajda Havaselföldéböl későn 
őszszel szent Gál nap tájban kijőve Báthori An
drásra, némelly erdélyi urak' hívására és áruitatá
sára, kiknek az Isten rend szerént megfizete azután; 
kik azért hivák Mihály vajdát ki, hogy ők még sem 
akarnak vala az némettől elszakadni és törökkel 
megbékélni. Ez az Mihály vajda nagy véletlen hogy 
kiindula, az székelységnek az szabadságot megadá; 
és az székelységnek előtte és az torkán lévén az 
Havaselfőldében való jó szolgálatjok felett rajtok va
ló veszedelem ; nem csak azt cselekedék az nemes
ségen, az mit az előtt, hanem felverek, hajták egy
mást, és valahol nemes embert, vagy csak az gyer
mekét kaphatták is, de megölték, házokat elégették; 
egy felöl Mihály vajda az országban volt, más felől az 
székelység kegyetlenkedett; sőt még az laksági pa-
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raszfság is feltámadott vala földes urára; mind az 
is azt reméli vala, hogy Mihály vajda azoknak is 
megadja az szabadságot. Hlyen nagy rettenetes ré
mülés, romlás forog vala az országban. — Báthori 
András fejedelem is elég szép erdélyi haddal eleibe 
méné Mihály vajdának, de az sok áruitatás miatt 
megveré Mihály vajda Báthori Andrást; mindazál
tal rettenetes nagy harczczal, viadallal, mellyet em
ber sok időtől fogva nem hallott; mert reggel elkez
detvén az harcz, egész estvéig mind erős harcz tar
tott, hogy egyik az másikát derekason meg nem bír
hatta, hanem estve két felé táborokba szállottak, és 
az erdélyi had látván, hogy az fejedelem is elhagyta 
őket "s elfutott, 's az urak is éjjel az ki hova lá
tott felkőit és elment, és így M i h á l y v a j d a 
e l f o g l a l á az o r s z á g o t ; kinek nagyobb oka 
csak az Ion: hogy sokan az erdélyi és székely ne
mes ifiu legényekben megkívánták vala az havas
alföldi prédát, és Mihály vajda'' szolgái lőnek; az 
kik ugyan azok is hozák ki Mihály vajdát Erdélyre. 
Egy Istentől szakadt lator Tamásfalvi János nevű 
kapitánya vala, az kinek azután az maros széki 
kapitányságot adta vala; az maga kérkedett vele, 
hogy arról az harczról Mihály vajda ugyan el is 
futott volt immár, de ő i-iogatta meg 's hozta vissza 
's úgy lett győzedelmessé; kinek az Isten azután's 
az többinek is megfizete: Makó Györgynek, Imecs 
Mihálynak , Bedö Istvánnak, sokaknak. — Innét az 
harczrdi elszaladván Báthori András fejedelem, mint
hogy az székely fő embereknek feleségek, pénzek 
Udvarhelyre szorult volt, mind azok látni is, és az 
fejedelmet is tanácslották arra, hogy arra menjenek, 
és ők Moldovára olly úton viszik által az székely-
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ségen, hogy bátorsággal elmehetnek, és Moldovábdl 
Leng}'elországba könnyű menetelek lészen. Ennek 
engedvén az fejedelem, arra indult, és az fő embe
rek Udvarhelyit megrakodván aranynyal, az Har
gita havas' ösvényére mennek, iiogy ott csak hir
telen Csíkon által ránduljanak az Tarkőre és azon 
menjenek Moldovára; ki meg is lehetett volt, de mi
kor nagy fáradva az csíki határból az moldovai ha
tárba futottak volna, mint fáradt emberek, immár 
nem is tartván sem az ellenségtől sem székelység-
töl, letelepedtek volt, nyugodtak, elaluttak. Ez köz
ben az csíkiaknak hírekkel lévén, hogy az nemes
ség ott elment, és egymást felharangozván, véletlen 
reá ütvén, mind egyig ott ölik meg őket; sőt még 
B á t h o r i A n d r á s f e j ede lemnek is fe jé t 
v e s z i k , mellyet visznek Mihály vajdának, de az 
nagy pogány fejedelem annyi emberséget cselekedék 
vele, hogy az testét is felkerestetvén. Fej érv árra 
meghozatá, és az Báthori Boldizsár testéi is, kit 
Báthori Zsigmond tyrannice elrejtett vala, megkeres-
teté, és Fejérváratt ország előtt nagy tisztességgel 
eltemetteté. Hlyen szörnyű veszedelemmel vevék is
mét meg az székelyek az ő szabadságokat, és M i-
liály vajda is így vévé meg Erdélyt ,mely-
lyet rettenetes nagy kegyetlenséggel, pusztítással bí-
ra, de az szent Istennek kegyelméből nem birhatá 
esztendeig. Az az istentelen Tamásfalvi János is 
nagy kegyetlenséggel bírá Marosszéket, és az re-
ligionak erős persecutora lön. 

Ebben az esztendőben voltam először vásár
helyi fő bird, az melly esztendőben, 's az kö
vetkezendőben is rettenetes sokat fekütíem az kd-
likában, ki miatt mind kezem, lábam elesett vala, 
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hogy három egész esztendeig is meg nem épülhet
tem belőle. 

1600. Nagy reménysége lévén Budolplms csá
szárnak abban, hogy Mihály vajda Erdélyben lé
vén, és ő vele megegyezvén az német had, ebben 
az esztendőben egymás"' segítségével Gyulát, Szol
nokot, Tömösvárat megvehetik: szép németes ma
gyar haddal Básta Györgyöt generalisságra alá in-
dítá Mihály vajda melléj kihez képest Mihály vaj
da is az erdélyi nemességet Tordához szállítá tá
borbaj az kik mikor oda gyűltek volna, titkon fa
nácsot tartván, C s á k i I s t v á n t g e n e r á l i s n a k 
V á 1 a s z t á k, és követeket küldvén Básta Gyöigy-
höz, elhitetek vele, hogy Mihály vajda az törökhöz 
adta volna magát. Básta György ezt elhivcn, az 
német császár'' hadával reá jőve Mihály vajdára az 
erdélyi nemesség mellé, és Miriszlonál megvíván 
Mihály vajdával, igen erősen megveré Mihály vaj
dát; ekkor is mind az egész székelység is Mihály 
vajda mellé ment vala; csak Maros széknek az lo
vasa, ki akkor 500 vala, ment vala az nemesség 
mellé : azoknak az nemesség, az (kik} jobbágyok 
voltak bennek, megigérte vala az szabadságot, de 
Isten jd szerencsét adván nékik, ugyan megcsalák; 
az többi is újólag elveszte az szabadságot; rette
netes szörnyű sok nép veszett vala azon az har-
czon az Mihály vajda' hadábo'l oláh és székely. 

Onnat elszaladván Mihály vajda, béméne visz-
sza Havaselfőldébe, de oda is reá jőve Zamoisky 
János, az lengyel nagy cancellarius nagy lengyel 
haddal —• mivelhogy Lengyeloi'szágra is reá ment 
vala — és ott is igen luegveré, hogy onnat is el-
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szalada, és által jővén Erdélyen, Szászvárosnál ál
tal méné némelly hamis urak' engedelméből, kik kö
zül némellyek megfizetének ro'la: mintKornis Gás
pár, mert ő öleté meg. Onnat Mihály vajda felmé-
ne Rudolphus császárhoz; Básta György Erdély
ben marada, és az hadát mind kiküldé, az kin e-
léggé örüle Erdély, és ada hálákat az Istennek, de 
csak borral. Ugyanekkor Mihály vajdának egy fő 
kapitányát, Bába Novákot, ráőzot, ki igen sok ége
tést tütt vala az szászságon, és egy oláh papját, 
ki liippát mondják hogy (öröknek akarta adni, meg-
fogák, és Kolozsváratt az perengér mellett süték meg 
őket az gyűlés alatt; melly gyűlés lön 

1601. farsangban Kolozsváratt. Itt meg nem 
emlékezvén az erdélyi bolond urak némellyek: mint 
Csáki István, Székely Mo'zses's többeken, mind az 
Istennek vélek való kegyelméről, mint szabadítá meg 
őket az német császár' segítsége által Mihály vaj
dától; melly német császár''segítségéért immár ujab
ban német császár' hűsége alá adták vala mago
kat, hogy addig practicálának, hogy ismét nagy or-
czátlanul e l s z a k a d á n a k n é m e t c s á s z á r t ó l 
és az németes urakat: Sennyei Pongráczot, Kor-
nis Gáspárt, Huszár Pétert megfogák, és f e l k i á l -
t á k B á t h o r i Z s i g m o n d o t u j a b b a n az 
e r d é l y i f e j e d e l e m s é g r e , ki akkor Len
gyelországban búdosik vala; noha Básta Györgyöt 
is örömest színnel marasztják vala Erdélyben, de 
amaz nem marada, hanem kiméne Rudolphus csá
szárhoz, és Báthori Zsigmondot Moldova felöl bé-
hozák az erdélyi fejedelemségre, Erdélynek szörnyű 
siralmára, veszedelmére. 
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Ugyanezen esztendőben Básta György és Mi
hály vajda meggyülekezének erős haddal és reá jö-
vének Báthori Zsigmondra; Báthori Zsigmond is 
kiméne eleikbe Szilágyba nagy kevély haddal, de 
Básta György és Mihály vajda igen erősen meg
verek (^Goroszlo'nál} az erdélyi hadat, hogy mind
járt az hátokon bejövének Erdélybe Kolozsvár mel
lé. 0 maga Báthori Zsigmond az Radnán bésza-
lada Moldovába, és onnat meg ismét kijőve Bras
sóba, kit az brassaiak nagy tisztességgel fogának, 
az honnét ismét meggyülekezék és melléje jőve há
rom rósz fáradt török basa: egyik az anadoli ba
sa, másik az tömösvári basa, harmadik Bektes ba
sa. Ez alatt Básta György és Mihály vajda Er
délynek neki bocsátá, szabad nyereségnek minden 
hadát, és olly igen szörnyen megdulatá, kóboroltatá 
Erdélyt, hogy csak annak is szörnyű voltát nem tu-
tom micsoda fő tudná megirni; de még is az úr Is
ten akkor annyiban könyörule rajtunk, hogy Básta 
György Tordához szállá táborba; látván maga is 
Mihály vajdának lalorságát, hütelejiségét: ott a z 
k e r e s z t e s m e z e i táborban M i h á l y v a j 
d á t m e g ö l e t é , és valamennyire meglassudék 
akkor az kóborlás. Meghallván Básta, hogy Báthori 
Zsigmond Brassóba megjött, egyenesen oda utána 
indula, de isten nem segillé reá; mert Fogaras e-
lőtte lévén, azt sem adák meg nékij és ez mellett 
az Isten annyi számtalan esőt ada, hogy az vizek 
is úgy megáradának, hogy az Oltón sem mehete ál
tal; ez közben megliallá azt is, hogy Dévához be
érkezett az török segítség, ki miatt kényszeríteték, 
hogy vissza szállá minden hadával Nyárádtőhöz az 
Maros mellé, az végre hogy az székelyeknek az 
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szabadságot megadja és ö melléje jöjjenek; de túl 
Brassóból Báthori Zsigmond is addig jártatá az szé
kelyeket, hogy hozzája hajlanak, és megadá az sza
badságot, az melly szabadságban most is vágynak, 
az ki jó akaratja szerént el nem rázta az nyakáé
ról; de nagyobb része elszökék mellőle és jobbá
gyul adá magát: ki fő embernek, ki csak magához 
hasonló szabad székelynek. 

Bálhori Zsigmond kijőve Brassóból és meg
egyezek az törők haddal; mellyet látván Básta 
György, hogy az székelység is nem áll melléje, 
nem meré megvárni, hanem felkelvén Nyárádtötöl, 
kiméne minden hadával Dézshez és ott sánczba vé
ré magát; Kolozsvárat megi'aká német haddal. — 
Ekkor semmi kastélya, vára nem lévén Vásárhely
nek, az város'' népének az jova mind szélyel imi-
de amoda elbúdostunk vala; ekkor is én voltam az 
biró, és Báthori Zsigmondhoz bementem vala Bras
sóba, hogy bizonyost meglássam ha él-e, és ott va-
gyon-e? Ott Báthori Zsigmonddal szemben lévén, 
mikor kijöttem volna az Básta' hada alatt mind az 
város'' népének színével, 's mind egy néhány szé
kely atyafiak hozzánk adván magokat, az Básta' 
hadának utoljával és szélyedezőivel egy néhány hé
tig erős csatázást űztünk, tartottunk; ki miatt azu
tán, mikor ismét Básta'' kezébe kelé az ország, csak 
az úr Isten tárta meg, hogy Básta el nem ütteté az 
fejemet; nagy summán, fizetésen tudék megváltozni. 

E' közben Báthori Zsigmond jobban meggyü-
lekezék, az erdélyi hadakból is, és felkelvén elme-
nénk Kolozsvár alá, hogy vagy Kolozsvárat meg
vegyük, vagy ha Básta György kijő segítségére, 
megvíjunk vele; de olly igen rettenetes nagy tél szál-



30 

la reánk, hogy sem Kolozsvárat meg nem vehet
tük sem Básta ki nem jőve az sánczból, hanem az tö
rököt tovább nem tarthaták, hanem kiméne az ország
ból, és az Báthori Zsigmond' hadai vissza száljának 
az szászságra; Medgyest és Slegesvárat megvevék. 

Ebben az esztendőben Radnóton hala meg az 
én feleségem Huszár Borbára — minthogy még ek
kor Vásárhelynek vára nem vala és ott kellett lak
ni — Karácson' elődedin csak, kivel nagy kedvesen 
éltem tizenhatodfél esztendeig. 

1602. Látván Básta hogy az farkas elment, 
ő is is kijőve az lyukból nyulászni, és minthogy 
Gyalu' Almás' vára, Besztercze elhajlott vala tőle: 
Gyalut, Almást megholdoltatá, és onnat méné Besz
tercze alá, mellyet erősen lőtete és ostromoltata, de 
meg nem vehete, mert igen sok nemesség is szorult 
vala belé, és Báthori Zsigmond is Vitéz Miklóssal, 
Nagy Alberttal szép praesidiumot bocsátott vala be
lé. Látván Báthori Zsigmond hogy semmit nem te
het, tractára foga az dolgot Bástával: Jiogy tovább 
nem veszekedik, hanem vigye ki az hadát Erdély
ből pünkőstnapig, és szerezzen gratiát német csá
szártól, 's adja meg neki Opoliát 's kimegyen és 
Básta' kezébe adja Erdélyt. Básta ezeket mind meg-
cselekedé, és így B á t h o r i Z s i g m o n d ú j ó 
l a g k i p i r o n k o d é k O p o l i á b a 's B á s t a 
Györgynek a d á az o r szágo t 3, 4, 5^. Mint 
egy túros lovat, szinte úgy kezdette vala nyavalyás 
cserélni, herélni Erdélyt. 

Ebben az esztendőben holt meg az édes anyám 
Erdő Szent Györgyön, ki oda is az sok futásban 
ment vala. 
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Ugyanebben az esztendőben másodszor is há
zasultam meg, és vettem feleségül az én kedves ba
rátom'' feleségét, özvegyét Otves Miklósnét, Erzsé
betet, kivel való menyegzőnk lön űrnap előtt való 
kedden. De utána való harmad nappal, az az úr-
napjára viradólag éjfélkor az Básta' hajdúi meg-
üték az várost, és sokat az város' népében levágá-
nak; szörnyen megrablák, kóboriák az várost újó
lag azért, Jiogy azt reméljük vala, hogy immár nem 
kell félnünk, és minden másutt való marhánkkal is 
haza költözött szállott vala az város' népe 5 de ek
kor ismét szörnyű romlás esek rajtunk j így kell hm-
ni az némettel való frigynek. 

Ezen újabban megrettenvén az város' népe, 
mind elfuta ki hova láta; az színe és elei az város' 
népének béfutánk, búdosánk Brassóba, az hol — Is
ten jót adjon az brassaiaknak — nagy becsülettel 
fogadtak és kedveztek. Látván ott is, hogy az ide
gen helyen csak nyomorúság dolgunk, Nagy Sza
bó Mihálylyal addig tartánk ketten tanácsot 's ad
dig méregetők Brassónak az kőfalát, hogy ha va
lami erősséget tudnánk csinálni az elégett 's pusz
tult sok hiában való templomokból és kőfalakból, 
hogy mi ketten Brassóban hagyván feleségünket, 
gyermekünket, haza jövénk Vásárhelyre, és az meny
nyi haza gyűlt vala az városnépben, azokat egy
be gyűjtvén, ezt az tanácsunkat nékik proponálok, 
az ki nagyobb részének igen tetszék, hogy azt az 
elégett klastromot kastclyformára kezdenők építeni, 
kinek fundálására az sok kóborló ellenség miatt nap
pal csak hozzá sem férhettünk, hanem egy éjjel szép 
holdvilágon elfundálók, és Isten' segítségéből augus-
íusban elkezdvén úgy építénk, hogy szent Mihály' 
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napjára az kapuját is felvono'k, és belé rekeszke-
dénk; mellyet látván az Brasso'ban lakó némelly fő 
atyánkfiai — kiknek azután többet használa az vár — 
úgy jővének haza Brassóból az kész várba. Azok
kal együtt jőve haza az én feleségem is Erzsébet, 
ki utána való szent Márton' napján mirigyben meg-
hala. Ekkor is én voltam vásái-helyi bird. 

Ebben az esztendőben igen nagy mirigyhalál 
lön Erdélyben. 

1603. Harmadszor is házasultam meg és vet
tem feleségül gernyeszegi Szabó Istvánnak, annak-
utána Iszlai Tamásnak özvegyét. Szabó Durkó asz-
szonyt, kivel való menyegzőnk lött Húshagyó kedden. 

Ekkor tájban valami kicsiny csendességüiik va
la az országban 5 de mivelhogy Székely Mózses az 
Báthori Zsigmond cserélésének nem consentiált va
la, — kiért ugyan meg is vívott Básta György
gyei Fejérvárnál az elmúlt esztendőben és Básta 
megverte vala Székely Mózsest — Székely Mó
zses kifutott vala az országból az török közé, mert 
ő soha németnek meg nem holdola. Annyi csendes
ség vala pedig ekkor, hogy az hadaknak derekát 
Básta ismét ugyan kiszállította vala Erdélyből és 
nem sokad magával vala Erdélyben. Ebben az esz
tendőben nagy tatár haddal bejöve Székely Mózses 
az országba, és az mi hada vala is Bástának, e-
lőttök kimene Szathmárhoz, csak maradott vala né
met had benn Kolozsvárban, Újvárban, Segesvárban, 
Fejérvárban gyalogság; ez az tatárság rettenetes 
rablást kezde tenni Erdélyben, kitől megijedvén az 
erdélyi nemesség, Marosszék és IJdvarlielyszék 
m e g h o l d o l á n a k S z é k e l y M ó z s e s n e k , és 
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felkelének hadba mellette. Még ekkor Ráduly, alias 
Serbán vajda, német császár' híve vala, ki kijőve 
Brassóhoz, az hova Háromszék, Csik, Gyergyő Rá
duly vajda mellé méné. Innét Székely Mdzses is 
reá méné Ráduly vajdára, de Ráduly vajdn igen 
megveré Székely Mózsest, az hol ő m a g a (^Szé
ke ly Mdzses ) is ott v é s z e , és az ország' ne
mességének szinét ott veszté; az az, hogy soha nem 
tudják, hogy egy harczon annyi színnemesség el
veszett volna mint akkor. Az melly harcz után az 
Ráduly vajda' hada kiszélede az országba az Ma
rosig, és Básta György is béballaga túl Szathmár 
felölj kétfelől bélepék szclyel az szegény Erdélyt. 
Ez sok rendbéli Jiadak olly igen szörnyen megron-
lák, pusztíták az szegény Erdélyt5 égetek, dulák, 
foszták — kiváltképpen az tatár szörnyűképpen meg-
rablá — hogy az miatt olly nagy drágaság lön az 
országban, hogy az városokon kivül majd negyed 
része éhei meghala az szegény Erdélyországa' né
pének 5 az az, hogy aratás előtt Kolozsváralt egy 
kolozsvári köböl búzát adtak negyven magyar fo
rinton; Vásárhelyit is egy maros köble búza so
káig jártában eljárt húszon hat magyar forinton; az 
melly drágaságban — főképpen az falukon — igen 
kedvesen kapták — csak kaphatták — az ebet, macs
kát megenni; sőt az mi szörnyebb dolog: az anyja 
az gyermekét, az gyermeke az anyját, iiogy egy
más mellett megholtak, az mellyik előbb megtalált 
halni, az ki élőn megmaradóit, az holtat megette. 
Felakasztott embert levágták és megették. Eiiyed' 
táján egy oláh egy menyecskét ellopott 's felmészár-
lotta; maga is azzal élt 's másoknak adta pénzen, 
kiért azután az mészárost is törvény szerént meg-

3 
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ölték. Az lölgymakból sült kenyér kedves, kiben 
én magam is ettem. Hlyen rettenetes csapása forga 
az szent Istennek Erdélyen. 

Ekkor aztán az német iszonyú kegyetlenséggel 
bírá Erdélyt mind addig, az mig a z úr I s ( en 
B o c s k a i I s t v á n t felt ám a s z t a ; melly Bocs
kai István mindazáltal noha úgy tetszik, hogy mind 
Erdélyt és Magyarországot az németnek nagy ín
ségétől megszabadítani láttatott volna, de azt Ítél
jék bölcs emberek meg: ha épületére vagy romlá
sára volt-e az kereszténységnek; mevt itt az török 
császár"' Portáján bizonyoson magoktól az törökök
től értettem, hogy az persiai had miatt, és az Azsiá-

* ban lévő tolvajok — kit az törökök chilaliáknak hí-
nak — iiniet pedig az német magyar had miatt olly 
igen megfogyatkozott volt az török császár' ereje, 
hogy ha Bocskai István akkor az német ellen kar
dot nem fogott volna, csak másod esztendőben is kö
zel az magyar birodalom az magyar korona alá 
visszajött volna; mert bizonynyal mondják az törö
kök, hogy ez idő alatt illyen négy vagy öt orszá
got, mint Erdély, tészen az, kit ez alatt visszavett 
az persiai király, az kit most ez mái napon is ő 
bír. Erdélynek is pedig nem sokat használa Bocs
kai István; mert ő vala egyik fő tanácsa Bádiori 
Zsigmondnak azok közöít, az kik arra vivék, hogy 
elszakadjon az töröktől és az urakat (1594-ben3 
levágassa. Az ki miatt ám megérzé Erdély az né
metnek is kegyellen keze' súlyát; az török nemzet
nek is pedig az segítség mellett való szeretetit. 

1604-. Esztendőben őszszel támada Bocskai Ist
ván az hajdúkkal az németekre, ki nagy csodála-
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tüs gyözedelemmel jára és mind addig, hogy ugyan 
kirázogatá azért Erdélyből 's Magyarországból az 
németeket; noha az előtt elég sok bolondoskodási 
lőnek, de végre annyi nyavalyái után eszére jött 
vala, és inierponálván magát török császár és né
met császár között: Erdély között is békességeta
kara szerzeni 6}, kit noha ő maga teljességgel vég
hez nem vihete életében, de azért ú(at indítván az 
magyarországi uraimnak, azután az magyarorszá
gi uraim ugyan végliez vivék mind német, török és 
magyar között; ki Erdélyben nem sokat tarthata^ 
mert amaz kevély Báthori Gábor, és az elkárhozott 
lélek Imrefi János, több ollyan jó hősökkel, aztfel-
bonták. 

Ezen esztendőben die 22-a octobris az hold' 
folyása szerént sziiletett ez nyomorú világra az én 
íiam Istók. 

1605. J ő v e bé B o c s k a i I s t v á n feje
de l em a z m e d g y e s i g y ű l é s r e , és hogy Se-
gesvárat is megholdoltatá, 's az németeket, ráczokat, 
lengyeleket kiszinlé belőle 's kiigazítá Erdélyből. 

Ezen az medgyesi gyűlésen választa engemet 
az ország az assessorságra. 

R á k ó c z i Zs igmondo t h a g y á Bocskai 
fejedelem itt benn E r d é l y b e n az g u b e r -
n a t o r s á g b a n ; ki' idejében nagy békességben é-
lénk. 

160G. Esztendőben mentem Kassára Bocskai 
fejedelemhez György Deákkal; ekkori utunkra az 
vásárhelyi bordézmát az városnak adta vala usque 
ad bene placitum; igérte vala hogy ha Erdélybe bé-

* 
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jöhet, ugyan in perpetuum is ide adja, de addig 
m a g h a l a , nem jöhete bé elevenen Erdélybe. 

Ebben az esztendőben kezdtem először szer
zeni az jószágot Bándon, Madarason, Gerebenesen. 

1607. H o z á k bé halva E r d é l y b e az 
Bocska i fejedelem' t e s t é t , kit Fejérváratt 
tisztességgel eltemetének, és ugyan azalatt tevék 
fejedelemmé a z v é n R á k o ' c z i Z s i g m o n 
d o t , az ki jámborul birja vala az országot 7) , 
csak hogy az mi kincse az országnak kezébe akad
hat vala, azt Barna Istvántól az komornyikátül igen 
kiküldözi vala Magyarországba. 

Ugyanebben az esztendőben támada fel ősz
szel későn amaz^ Istentől elszakadott hütetlen po
gány ember Nagy András az pogány keresztény 
hajdúkkal 9, 10} az törökök' practicájokból, kit itt 
benn az Portán Görcsi Méhemet basa ö maga meg
mondott magamnak, hogy ö támasztotta fel Rákó
czira, hogy németes volt. Kiknek fővezére vala a-
maz hosszú nyakú, megfonnyadt Imrefi János, és 
egy Fektői Máté pap nevű lator; az kiknek Ma
gyarországban legelső tanácsok is az lön, hogy 
Erdélyben az pápás, és egy Isten-valláson való 
religiot teljességgel kitöröljék; kire az Isten azután 
sem segíté őket, hanem az szent Isten mind őket 
ŝ mind tanácsokat hamar üdőn kit imitt kit amott 

rút iszonyú szörnyű halálokkal elveszte és megöleté. 
Ebben az esztendőben die octava mensis octo-

bris az hold' folyása szerént született ez világra az 
én leányom Annók. 

1608. Esztendőben in mensefebruarii hozák 
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bé az hajdúk' tanácsa és némelly urak B á t h o r i 
Gábort az f e j e d e l e m s é g r e 11, 12), kiknek 
némellyiknek — mint Kornis Boldizsár — meg is fi-
zete jó szolgalatjáért, mert azután kevés idővel 
elülteté az fejét az kolozsvári perengér alatt. 

Ez az Báthori Gábor úgy felfuvalkodék ma
gában , hogy ez világon minden fejedelmeket sem
minek tart vala magához képest; mind magyar és 
lengyel királyságra felette igyekezik vala per fas 
et nefas; kire igen felette vezeti és segíti vala őtet 
Imrefi János, elainiyira, hogy Báthori Gábor és 
Imreíi János azt merik vala mondani: hogy az 
„ez 's ez lélek' országa — Erdély, nem ország, 
hanem csak megenni 's meginnya való; más or
szágot kell keresnünk, az mellyben uralkodni kell." 
Melly felfuvalkodás annyira vivé őket, hogy ezen 
elkezdvén, in anno Domini 

1609. esztendőben az szegény Erdélyországa 
annyira prédájára juta az Báthori Gábor' hadának, 
hogy annak határa, mértéke nem volt. Az szegény 
ország' fiaiban valakit úton elöl utói találtak, azt 
dúlták, fosztották, ölték ; akárkinek vagy házánál 
vagy házán kivül találták marháját, az csak préda 
volt; senkinek, jámbornak tisztessége, becsületi nem 
volt; kiben teljességgel elbódulván az szegény or
szág' népe, nem tudá hová fogni, hanem ebből va
ló megszabadulásért úgy akarának factiot csinálni 
Báthori Gábor ellen Kendi István és Kornis Bol
dizsár többekkel együtt; kik ugyan fő authori va-
lának az előtt az Báthori behozásának, de nem suc-
cedált az dolog nékik; mert Kendi István elszalada 
és kimene az országból, de Kornis Boldizsár kéz-
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be esek, és elOtteté az fejét Bátliori Gábor az ko
lozsvári perengér alatt 13) . 

Ebben nagyobb bizodalmat vévén Bátliori ma
gának ezen 1609. esztendőnek szinte az vége fe
lé 14), minthogy azelőtt az Portán az havaselfőldi 
Ráduly vajdát elárulta vala — nagy véletlen hir
telenséggel reá indítá Havaselfőldére mind hajdú és 
egyéb hadait; de mig oda jutott volna, azon útjá
ban — liogy már csak szállani — bémene Sze-
benbe, és azt álnokul, hamisan meglopá az szászok
tői 's valőban megprédálá; az szinét, eleit az város' 
népének megfogatá, és az mig Ilavaselföldében já-
ra, addig őket az tanácsházban fogva tartatá, azu
tán az város' népének az jovát, szinét az városbői 
kiuzeté; aztán az elein az 

1610. esztendőnek úgy méné lopva Havas
alföldébe 15)5 de Ráduly vajda meg nem vára, 
hanem elméne előtte Moldovára, onnat Lengyelor
szágra és onnat német császárhoz. 

Ebben az 1610-ik esztendőben ekkor Havas-
elfőldét rettenetesen megdulatá, kóboroltatá; kiért 
az török is felette megharagvék reá, és mind az tö
rök nemzet, és azon kivűl is minden egyéb körűi 
valő keresztény nemzetség úgy megutálá, mint oly-
lyan az egész világon való nemzetségeknek békes
ségének felbontóját és .megháborítóját — mert ek
kor az egész keresztény és török nemzet között 
mind békesség vala 16), hogy addig soha meg nem 
nyugvának, hanem nem hogy az ő akaratja sze
rént és igyekezet! szerént lengyel vagy magyar ki
rályságra juthatott volna; de nem lehete abban e-
gyéb soha, hanem végre az szegény Erdélyorszá-



39 

gának is szörnyen megkelle miatta romlani, és úgy 
kellé elveszni ö magának is. 

Ebben az esztendőben szinte ai*atásra jutva 
lőtt ez világra az leányom Judit. 

1611. Esztendőben neki gyülekezék ismét Rá-
duly vajda lengyel és oláh haddal, és reá jőve 
Báthori Gáborraj az melly Ráduly vajda mellé az 
brassaiak mellé állának: egyikért, hogy félének, 
hogy ha Báthori az ö dolgában előmegyen, mind 
ők 's mind az egész szászság úgy járnak mint 
Szeben járt vala; az erdélyországi nemességnek is 
pedig nagy része, úgymint kiket mind nemességet, 
szászságot, városi rendet, székelységet mind sza
badságában, tisztességében, jószága' marhája'fogy
tában teljességgel megrontott vala, azok is egyet
értvén, az harcznak idején mellelte nem harczolá
nak, hanem csak elfutának, és Ráduly vajda igen 
megveré ekkor Báthori Gábort Brassónál; az hol 
úgy vagyon, hogy bizony sok atyánkfiai is vészé
nek el; de amaz gonosz lelkű Imrefi Jánost is az 
Isten ott az haddal az iszonyú sárba nyomattatta, 
hogy még az bélit is szélyel nyomódtak, focs-
kándották az maga féle hadnak lovainak az;, lá
bai 17). 

0 maga Báthori Gábor elszalada és futa bé 
Szebenbe az ö latraival. Ebben az hadban Nagy 
András is az egész hajdúsággal elárulta vala Bátho
ri Gábort, és kiment vala az harcznak előtte Er
délyből, 's ott künn az német császár'' pártjára ál
lott vala; Forgács Zsigmonddal bé is jött vala 
Báthori Gábor ellen, de itt benn ismét magát gon
dolván, visszaálla Báthori Gábor mellé. 
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Ekkor aztán Forgács Zsigmond — az kassai 
generális német császár' akaratjából magyarorszá
gi szép haddal reá jőve Báthori Gáborra Erdély
be, és Ráduly vajda is kijőve Brassótól, és az az 
két had Szeben alatt megegyezének, és berekesz
tek Báthorit Szebenbe, de nem lőnek elég emberek 
reá, hogy kivegyék belőle; mert noha Forgácsnak 
igen szép magyar hada vala, de ő maga igen sira-
plex ember vala, és Nagy András is itt szökött va
la bé Szebenbe Forgács Zsigmond mellől; onnat 
ismét titkon kimene, és az Forgács Zsigmond mel
lett való hajdúságnak is jobb részét béhozá Sze
benbe Báthori Gábor mellé. Havaselfölde felöl is jő
ve Báthori segítségére Omer basával közel har-
wincz vagy negyven ezer török; Tömösvárfelől is 
jőve Szullikár basával tiz ezer török; kit mikor 
Forgács Zsigmond és Háduly vajda megértének, 
nem merek megvárni, hanem elhagyák Szebent, és 
ez alatt gyűlést hirdetvén Medgyesre, hogy már 
gyűlésre indulnak, de az gyűlést is elhagyják, ha
nem egyenesen felfogának az nagy Küküllő mellett 
az székelységre Udvarhely felé, hogy az székely-
séget raegholdoltassák; de az székelység nem hogy 
megholdolt volna nékik, de inkább egybe verek ma
gokat és Báthori Gábor mellé ménének Szebenbe; 
Báthori Gábor is eimyi sok haddal utánok indula, 
de ennyi hadat nem merének megvárni, hanem az 
mikor Omer basa az Bodza'' útján jött bé az had
dal , akkor Forgács Zsigmond és Ráduly vajda 
kiballagának az Király' kövén Havaselfőldébe, ott is 
nem merének megállani, hanem egyenesen fel fogá
nak Moldovára, hogy onnat Lengyelországra men
jenek, onnat haza 3iagyarországra; de majd eb-
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ben az búdosásokban hadoknak felét is elveszték az 
havasokon vabí éhség miatt, melly éhség olly igen 
nagy volt köztök, hogy még az fejedelmi emberek 
is csak valami rósz lóhúst kaphattak volna is en-
űiek, kedvesen kapták volna. 

Ekkor Bátliori Gábor így marada meg az fe
jedelemségben 18}. 

Ugyanezen esztendőben mindjárt fordula ki 
Báthori Gábor Magyarországra, hogy megtorolja 
az rajta tett gyalázatot, de az sok jámborok addig 
járák, futak, hogy békességre hozák az dolgot. 

Ekkor Géczi István és az bátyja Géczi An
drás Báthori Gábornak engem elárulának, ki miatt 
csak az szent Isten tartá meg életemet; sok iszo
nyú költségem, ajándékozásom lőtt ez miatt, de 
az Isten valóban fejekre fordítá mind nemzetséges-
től: mert Géczi Andrásnak gyalázatos halála lön 
azután hamar Fogarasban; Géczi István az Bátho
ri Gábor'' haláláért az országban is búdosásra ju
ta, hogy Kolozsvárról sem mert kijőni mind addig 
is, az mig cancellarius uram alá nem adá magát; 
Géczi Péter pedig az bátyja' áruitatásába beléele-
gyedvén, itt Konstantinápolyban hala meg. 

1612. Esztendőben az melly iszonyú sokasá
gú sáska Erdélybe jött vala az előtt három esz
tendővel, ebben az esztendőben fogya ki ez ország
ból, egy versen az melly sáska noha igen felette 
sok károkat teszen vala az országban, de mégis 
az úr Isten olly igen nagy bővséget adott vala Er
délyben, hogy az 1609 és 1610 ésl611-ik esz
tendőkben az vásárhelyi piaczon az búzának az szépit 
egy vékával megvehették nyolcz pénzen 's alább is. 
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Ugyanebben az esztendőben küldé bé az Por
tára Géczi Andrást Báthori Gábor, hogy megkö
szönje az császárnak vele való' jótetíétj de Géczi 
András azt másra fordítá és Báthori Gábort az Por
tán elárulá és az török császárt úgy haragífá reá, 
hogy Géczi Andrásnak az fejedelemséget néki igíré 
az császár, csak vagy megfogja, vagy megölje 
Báthorit; de Géczi András tedeté azt, hogy néki 
nem kell az fejedelemség; hadat se adjanak mellé
je, hanem csak irjon az császár az országnak, az 
ország mindjárt melléje mégyen, és úgy bocsáták 
ki az Portáról Géczi Andrást; ekkor vala itt benn 
continuus orator Körösi István IB), ki hogy nem 
consentiála Géczi Andrásnak, csak alig óvhatták itt 
benn való jóakarói, hogy meg nem ölette nyava
lyást; mindazáltal ugyan kihozá innét, és az öcs-
csét Géczi Pétert hagyá itt continuus oratornak, ki 
akkor hala meg itt benn, mikor én ide bejöttem. 

Mikor Géczi András kijőve az Portáról, adá 
öszve magát az brassaiakkal, az kik akkor teljes
séggel ellenségi valának Báthorinak, és onnat kez
denek szélyel irogatni az országnak és küldözni az 
török császár' leveleit; de ő melléjek az ország' né
pe nem méné, hanem csak egy néhány székely ne
mes emberek, kik még azelőtt is Forgács Zsig
monddal és Ráduly vajdával egyetértettek vala, és 
ugyan az Forgács hadából ott benn maradtak va
la : mint Petki János, Káinoki János, Nagy Meny
hárt, Nemes Balázs, Nemes János, egynéhányan 
ezfélék 203, melly ez factio és irogatások miatt 
Bethlen Gábor is suspicioba esek Báthori Gábor
nál ; kiért nem mere megállanî  hanem meg kellé 
futamodni az Portára maga oltalmáért 2iy, szinte 



43 

szent Mihály napban kiszállának aztán Brassóból 
az haddal Géczi András és Fejér (^Weiss) Mihály, 
ki akkor brassai biró vala, 's Báthori Gáborra in-
dulának; de Báthori is reájok küldé hadát, kiknek 
generálisa Alia Farkas vala, és igen megverek az 
brassai hadat, 's Fejér Mihály is , az ki ennek 
fő indítója vala, ott vésze az harczon. 

Szinte ekkor választa engem continuus orator-
ságra Báthori Gábor az Portára, Keresztesi Pált 
fő követségre; de ö magában felfuvalkodván, elhi-
vé magában, hogy az török nemzet ö utána jár, és 
akkor el nem kiilde, hanem az egy egész télen 
mind vontatá, haladoztatá az Portára való küldést 
annyira, hogy az idő alatt Bethlen Gábor is bejő
vén az Portára, itt az ő tractája meghaladta az Gé
czi Andrásét, és addig, az mig minket Balassi Fe-
rencz úrral békülde, minden dolgot elkötött és el
végzett az császárral és az fővezérrel Naszuph ba
sával j kire mi mikor Balassi Ferencz urammal be
jutottunk volna, eléggé valánk rajta, hogy elfor
dítsuk, de már igen késő vala 's nem lehete; be-
léfőtt vala az tajtékja. 
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1. 
1586-BAN MAJÜS"' 1 . NAPJÁRA BNYEDRE HIRDETETT 

ORSZÁGGYŰLÉS"' TÖRVKNYCZIKKELYBI. 

Nos Sigismundus Báthory de Somliő^ vaj-
voda Transsilvantae et Siculorum comes etc. 
Memóriáé commendamus tenoré praesentium si-
gnificantes quibus expedit universis. Quod spe-
ctabiles et magnifici domini nobiles ceterique 
status et ordines trium nationum regni Trans-
silvaniae et partium regni Hungáriáé, ditionis 
videlicet nostrae in partialibus eorum comitiis 
ad dominicam Cantate^ primum scilicet diem 
mensis maji proxime elapsum, anno Domini 
millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, in 
oppido nostro Enyed ex edicto nostro celebratis 
congregati exhibuerunt nobis et praesentaverunt 
infrascriptos articulos in eisdem comitiis pari-
bus ipsorum votis et unanimi consensu conclu-
sos. Supplicantes nobis humilime : ut nos uni-
versos et singulos articulos, omniaque et sin-
gula in eisdem contenta ratos, gratos et acce-
pta habentes nostrum consensum illis praebent. 
benevole acceptare, approbare, ratificare et con-
firmare, et tam nos ipsi observare, quam per 
alios ubique in ditione nostra observari facere 
dignaremur. Quorum quidem articulorum tenor 
talis est: 

Articuli dominorum legnicolarum trium na
tionum regni Transsilvaniae et partium regni 
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Hungáriáé ditionis nostrae in partialibns eorum 
comitüs in oppido Enyed ad dominicam Canta-
te, hoc est primum diem raensis maji, anno Domini 
1586 paribus eorum votis celebratis conclusi. 

Megértettük Kegyelmes Urunk Nagyságodnak kö-
zinkbe küldött propositioit minden czikkelyében j leg
először hálákat adunk az mi Istenünknek, hogy 
Nagyságodat jő egésségben nékünk ez időre ke
gyelmesen megtartotta; ennekutána is könyörgünk 
ő szent felségének: hogy Nagyságodat az szegény 
megnyomorodott hazának javára nevelje minden di-
csiretes dolgokban; ékesítse Nagyságodat minden 
bőlcseséggel, hogy Nagyságod birhassa, igazgat
hassa országát olly mo'don, hogy mind Istennél, 
mind pedig embereknél kedves és kellemetes lehes
sen az Nagyságod minden dolgaiban való jó indulatja. 
Annakutána nyilván látjuk és tapasztaljuk Nagy
ságodnak reánk való kegyelmes gondviselését, kit 
Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak országul 
megszolgálunk, és noha Nagyságodnál is nyilván 
vagyon szegény községünknek az nagy drágaság 
és éhség miatt való fogyatkozása, mindazáltal, mint 
az elölt, most is hazánk' javát előttünk viselvén. 
Nagyságodnak semmiben tehetségünk szerint meg 
nem akarunk fogyatkozni. 

Igírünk azért Nagyságodnak az nemességről 
kapuszám szerint kilenczvenkilencz pénzt, ez jö
vendő szent Péter' szent Pál' napjára; és azután 
negyven pénzt minden kapuról szent Lőrincz' nap
jára fogyatkozás nélkül beszolgáltatni. 

Melly terehviselésre az székely uraim atyánk
fiai is igirik magokat. 
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Azonképpen az szász uraim is az ő módjok 
szerint. 

Magyarországi uraink, atyánkfiai is beszol
gáltatják Nagyságodnak az száznegyven pénzt a-
zokra az napokra. 

Az mi az latrok'kergetését nézi, látjuk Nagy
ságodnak arra is kegyelmes gondviselését; könyör
günk is Nagyságodnak: hogy arra viseljen olly 
szorgalmatos gondot, hogy ne nyomorodjék és ne 
pusztuljon az gonosztevő emberek miatt is ez sze
gény haza, hanem csendesen maradhassunk Nagy
ságod' szárnya alatt; ne gyarapodjék az gonosz
ság tovább tovább; és az mi az szegény atyánk
fián esett, ki most halva fekszik szolgáival, ugyan 
azon, ha az büntetés és fenyíték nem lészen, szi
vet és bátorságot ne adjon egyebeknek is az go
nosz cselekedetekre. 

Tetszett peniglen országul minékünk: hogy leg
először Nagyságod mindjárást parancsoljon az gör-
gényi, vécsi és bethleni tisztartóknak és az besz-
ferczei birónak, hogy menten lovagokkal, gyalo
gokkal keljenek fel ez mostani gonosz embereknek 
kergetésére, és utaknak állására. Végeztük ez mel
lett : hogy minden vármegyebéli ispánok, királybi-
rák mind székelység között 's mind az szászság 
között felkeljenek, kik mellett Nagyságodnak főem
beri legyenek, lovagi, gyalogi, mellyek értsenek az 
főispánoktól és királybiráktól és azokhoz hallgassa
nak ; kiknek Nagyságod olly authoritást adjon, hogy 
minden helyeken az latrokat szabadon kergethessék, 
az Nagyságod' birodalmában sohol semmi exemptio 
ebben ne légyen, hanem mind Sajó' Görgény' 
Déva' Zsidóvár' Lugas' tartományában és egyéb 
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Nagyságod^ jószágában is , és az urakéban azon
képpen, az tisztartók vélek lévén, szabadon kerget
hessék, és az ö érdemek szerint büntethessék azo
kat, kik ez mostani casusokban részeseknek talál
tatnak. 

De ennekutána az elébbi szabadsága ez három 
várnak: Dévának, Gorgénynek és Zsiddvárnak 
megtartassék j azonképpen az vármegyéken is en
nekutána az régi mód tartassék. 

Az kiket peniglen Nagyságod az ispánok mel
lé bocsát, azoknak Nagyságod hópénzt adasson, 
kik pénzeken éljenek , ne az szegénységen; noha 
penig az gonosztevő embereknek, kiket megbüntet
nek, marhájuk régi szokás szerint az ispánokat 
illeti, de ez mostani casusokban különb mód tar
tassék , és afféle megbünletelt személyeknek mar
hájoknak fele az kergelöket öszveséggel, és az más 
hasonfele az földes urat illesse. 

Tetszett ez is, hogyillyen nagy vétkes emberek 
közül̂  tudniaillik : az kik nemes ember' vagy pa
raszt ember' liázái-a tolvajul mennek, tolvajolnak, é-
getnek, házat ásnak vagy égetéssel fenyegetnek — 
mellyel most is cselekedtek — kik kézbe akadná
nak, hát feleségestől, gyermekestől egy néhányan 
közulök ez földről eltöröltessenek, hogy azokról e-
gyebek is példát vehessenek. 

Az kik penig az gonosztevő embereknek in 
recentibus casibus pártjokat fognák és oltalmok alatt 
tartanák őket, ha nemes ember' házában találtatnak 
és az oltalmazná őket, tehát az ispánok ez kö
vetkezendő széken az ollyan urat vagy nemes em
bert felszólíisák, és két száz forinton maradjon, melly 
maradságrói az nemes embernek saját marhájából 
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igazat vehessenek; ha penig marhája nem volna, 
jószágát foglalhassák j ha jószága nem volna, fe
jét megfoghassák, fogva tai-thassák. De ha nemes 
ember találtatik efféle vétkekben, jó bizonyság után 
megfogassék, és az várraegyén megértvén az dol
got, jó bizonyság által ha megsententiáztatik, ha
sonlóképpen megbüntessék j ha peniglen elszaladna, 
proscribáltassék, bouis et rebus salvis manentibus j 
ha ispány, királybíró vagy székbiró tudva bizony
ság és törvény ellen efféle gonosztevőket oltalmaz
nak és jószágokban tartanak efféle latrokat, orvokat, 
avvagy megsarczoltatnak, tisztek elveszszen. 

Ha penig városok és faluk az ispányok és 
az Nagyságod' emberi mellett fel nem támadnának 
efféle új casusokban; avvagy ha efféle gonosztevő 
embereknek szállást adnának és élést szolgáltatná
nak nékik: hát az városbeli avvagy falubeli biró 
harmad magával felakasztassék. 

Tetszett ez is: hogy az Nagyságod' kegyel
mes intése szerint minden nemes ember lovagjával 
és gyalogjával, az mint az articulus contineálja, 
készen légyen. 

Végeztük azt is : hogy az nemességnek és az 
székely uraimnak házok' szükségére az kamarais-
pányok sót adjanak az régi mód szerint. 

Az kik penig szökött jobbágyok volnának, a-
zok ugyan onnét fizessék az ország' adóját, a' 
hová szöktenek , mind együtt 's mind másutt való 
helyekben. 

Miérthogy mostan némelly városokban vásár
vámot szoktanak az szegény községen venni, mint 
itt Enyeden, és egyéb helyeken is; efféle új és szo
katlan vámok mindenült letétessenek. 
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Végeztetett ez is: hogy az melly költséget or
szágul végez(űiik volt, Apafi Istvánnak tíz tíz pénz 
adót, mellyröl Béldi János az Három-székről szá
mot nem adott ez ideig, hogy ez jövendő szent Já
noŝ  születése' napjára kijöjön Gerendre Gerendi 
Jánoshoz és számot adjon, és az számvetés sze
rint az restanliát administrálja mindjárást Gerendi 
János' kezéhez, xlzonképpen Dragna György is és 
iSimon János, az karansebesi ispánok is tartoz
zanak az feljül megirt napra Gerendre menni, szá
mot adui és az restantiákat administrálni Gerendi 
Jánosnak ; ha penig reá nem jőnének, és számvelve 
bé nem szolgáltatnák, tehát két száz forintot ve
hessenek marliájokböl. Az székelység között az 
várhegyi kapitány vehessen igazat. Az karansebe-
sieken penig az bán; és az több székeken való ki-
rálybirák is azonképpen az számadásra rea men
jenek, kik ha nem akarnak, az feljül megirt terhet 
vehessék rajtok. Az kik házok' szükségére búzát 
akarnának kivinni, szabadon kivihessék; az kik ne
mes emberek, harminczaddal abból ne tartozzanak. 
Ez birodalomban peniglen szabad legyen minden
nek kereskedésnek okáért is búzát venni és kivinni. 

Nos igitur praemissa supplicatione dominO" 
rum regnicolarum trium nationum regni Trans-
silvaniae, et partium regni Hungáriáé nobis 
subjectarum faventer exaudita et admissa, prae-
scriptos universos articulos modo praemisso no
bis praesentatos^ praesentibus literis nostris de 
verbo ad verbum inseri et inscribi fecimuSj 
eosdemque ac omnia et singula in eisdem con-
tenta ratos gratos et accepta habentes accepta-

4 
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vimus, apprőhavimus^ ratificavimus et confir~ 
mavimus. Offerentes nos benevole, quod prae-
missa omnia in omnibus punctis, clausuUs et 
articulis tam nos ipsi inviolabiliter observabi-
mus, quain per alios quorum interest seu in-
tererit observari faciemus. Imo acceptamus^ 
approbamuSj ratificamus et confirmamus harum 
nostrarum vigore et testimonio liter árum medi-
ante. Dátum in oppido nostro praediclo Enyed^ 
die quinta maji, anno Domiíii millesimo quin-
gentesimo octuagesimo sexto. 

Lecta. 

- i r (ecset) O ( e l y e ) 

A* pecsét Báthori Zsigmond vajdáé, veres viaszra terített papirosrst 
nyomva 'a keresztül vont papiros kötelekkel meger6sítve> 

Eredeti kéziratpéldúnyból, melly találtatik a' kiadóknál. 
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2. 
1 5 9 5 - B E N ÁPRILIS^ 16-DIK NAPJÁRA GYULAFKJKR-

VARRA HIRDETETT ORSZÁüGYÜLKS' TÖRVKNY-

CZIKKELYEI. 

Nos Sigismundus ^ Dei gratia Transsilva-
niae, Moldáviáé, Valachiae transalpinae^ et $a-
cri románt imperiiprinceps^partium regni Hun
gáriáé dominus et Siculorum comes etc. Memóriáé 
commendamus tenoré praesentium significantes 
quibus expedit universis. Quod fideles nostri spe-
ctabiles et magnifici domini nobiles, ceterique 
status et ordines trium nationum dicti regni no
stri Transsilvaniae et partiam regni Hungáriáé 
in generalibus eorum comitiis ad diem domini-
cam Jubilate, hoc est decimum sextum diem men-
sis április proxime praetcritum, an?to Domini 
millesimo quingentesimo nonagesimo quinto hic 
Albae Juliae exedicto nostro celebratis congre-
gati, exhibuerunt et praesentaverunt serenitati 
nostrae quosdam infrascriptos articulos in eis-
dem comitiis paribus ipsorum votis et unanimi 
consensu conclusos. Supplicantes nobis humili-
me, ut nos universos et singulos eos articulos^ 
omniaque et singula in eisdem contenta ratos^ 
gratos et accepta habentes, nostrum illis consen-
sum praeben. benevole acceptare, approbare, ra-
tificare et confirmare, et tam nos ipsi observa-
re, quam per alios quospiam ubique per ditio-
nem nostram firmiter observari facere dignare-
mu7\ Quorum quidem articulorum tenor talis est: 
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Articuli dominorum regnicolariim trium na-
tionum regni Transsilvaniae et partium regni 
Hungáriáé in generalibus eorum comiiiis ad di-
em dominicam Jubilale, hoc est decimuni sex-
tum diem mensis április anno üomini MDXCV 
Albae Juliae celebratis conclusi. 

Kegyelmes Urunk. Fejedelmiuik! megérteltük az 
Felséged' közinkbe küldött proprositioját, kiben adja 
Felséged élőnkbe : hogy minekutána egyenlő érte
lemből az pogánynak barátságát megvetettük, és 
mindnyájunknak közönséges jovárcíl és ahhoz hasz
nos médiumokról való gondolkodást Felségedre reji-
ciáltuk, minemű hasznoson és szorgalmatoson visel
te volna abban liozzánk magát Felséged^ úgy hogy 
hozzánk való végeket is az gonosz ellenségtől Fel
séged nem csak megoltalmazta, sőt provinciákkal is 
augeálta volna, és hogy ezután is Felséged minden
ben azon volna, mint maga hivataljának és az mi 
jónknak satisfaciálhatna. Azért, Kegyelmes Urunk, há
lákat adunk az úr Istennek, ki az ö bőséges jóvol
tából Felségedet illyen reánk való gondviselésre se
gítette, kinek minden időben, most is jó ízit is ér
zettük rajtunk. Kérjük ő szent felségét buzgó szív
vel: hogy ezután is Felségedet illyen jó igyekezeti-
ben megáldja, szerencséssé tegye, és mindenben e-
szét, elméjét Felségednek és bölcs tanácsinak arra 
vezérelje, ki Istennek nevének dicsiretire , magunk
nak, hazánknak megmaradására, öregbülésére, az 
kereszténység között jó emlékezetünkre és ez go
nosz reánk dühödt fene ellenségnek romlására le
hessen. 

Az mi penig nézi az Felséged' reánk való gond-
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viselését, azt, gyelmes Urunk, nem csak most, 
hanem mind attól fogva mi ulta az úr Isten Felsé
gedet élőnkbe rendelte, mindenekben hasznoson meg-
tapaszlalluk rajtunk; melly Felséged'jóvohát és re
ánk való szorgalmatos gondviselését Felségednek, 
mint kegyelmes urunknak, fejedelmünknek, háláda
tossággal megszolgáljuk; könyörögvén Felségednek: 
hogy ezután is, főképpen illyen időben, kiben az ke
gyetlen pogányság torkát reánk tátotta, eddig való 
dicsire(es jó maga tartása szerént, ezen hozzánk 
való jó kedvét, gondviselését nyújtsa hozzánk; ma
radhassunk meg hazánkban az Felséged'szárnya és 
protectioja alatt; mi es penig, Kegyelmes Urunk, va
lamire elegek leszünk , Felségednek és hazánknak 
mint ekkedig, ezután is semmiben nem akarunk 
megfogyatkozni. 

Adja Felséged azt is élőnkbe, hogy az római 
császárral ö felségével való transactiónk, 's az ma
gyarországi uraink 's atyánkfiaival eleitől fogva ké-
vánt uniónk, és az egész kereszténységgel való con-
foederationk véghez ment volna; kit ott is az ma
gyarországi uraink 's atyánkfiai, minden rendek ac-
ceptáltak és ratificáltak volna, kihez immár az ké-
vántatnék, hogy mi es azt mostani gyűlésünkben 
acceptálnók és ratificálnók. Azért jól emlékezünk 
Kegyelmes Urunk reá, mint mentünk legyen ez előtt 
fejenként közönséges értelemből arra, hogy Felséged 
azt az római császárnál ő felségénél véghez vigye; 
ki minemű állapottal ment legyen véghez, azt is 
megértettük. 

Nagy hálákat adunk azért először az élő Is
tennek, ki ebben az mi szüntelen való fohászkodá-
sinkat és ájtatos könyörgésünket meghallgatván, ez 
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gonosz pogánynak régi Ínségéből és rajtunk való 
igájából kiszabadítván, illyen hatalmas fejedelemnek 
szivét hozzánk iliyen jó akaratra vitte, és kévána-
tos egyesülésünket az magyarországi atyánkfiaival 
's több kereszténységgel megadla. Könyörgünk ö 
szent felségének: hogy illyen jó és hasznos vége-
zésre szent áldását bocsássa , és mint az eleit az 
exitusát annál inkább szerencséssé tegye, és ezután 
is ö felsége az római császár' illyen hozzánk va
ló jó ked\ ét tartsa meg hozzánk. Felséged penig 
hogy ez munkát is értünk felvette, és sem köl
tségének, sem egyébnek nem parcálván, illyen hasz
noson, és az üdőnek állapotja szerént késedelem nél
kül véghez vitte: azt mi Felségednek országul min
den hűséggel megszolgáljuk mint kegyelmes urunk
nak, fejedelmünknek. 

Melly végezésnek és egyességünknek miérthogy 
látjuk szemünkkel illyen hasznos voltát, azt mi, mint 
ezelőtt kévánt dolgot, nemhogy örömest nem fogad
nók Felségedtől, sőt mi es fejenként acceptáljuk és 
ratificáljuk eatenus, quatenus Felséged is acceptálja 
és ratificáljaj ita tamen: ut ratificaíio per nos fa-
cta tunc obligare utramque partém debeat, cum se-
renissima sponsa Maria Christierna, domina nosfra 
clementissima, serenissimi quondam Caroli archidu-
cis Austriae, Stiriae etc. filia, juxta transactionem 
graecensem ad praestitutum diem huc deducta fuerit; 
et obligatio sacrae caesareae regiaeque Majestatis 
et ordinum Hungáriáé ratificationem transactionis eo 
modo, qui in transactione expressus est, Serenitati 
vestrae nobisque reddiderint, ut itidem pro nostra 
parte vicissim praestari possit. 

Kegyelmes Urunk és Fejedelmünk! adja ezt is 
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élőnkbe Felséged, hogy a'pogánynak mindenigye-
kezeti, szándéka az volna, hogy ez nyáron az keresz
ténység ellen minden erejét megindítanája, az Felsé
ged'' birodalmát penig hátra nem hagyná. Ez okon int 
Felséged kegyelmesen bennünket: hogy meggondol
ván ez mostani szükségnek nagy voltát és azt is, mi
nemű ellenséggel legyen közünk, azokra az médiu
mokra és nervusra, mellyek in gerendo bello ké-
vántatnáuak, olly gondot viselnénk, hogy se Fel
ségednek , se hazánknak meg ne fogyatkoznánk. 
Azért noha mi magunk is szolgánk'' lovag zsoldo
sunk' gyalogunk' és huszadunk' készületére elég 
sok költségben vagyunk úgy annyéra, hogy az ta
valyi expeditio miatt is sok atyánkfiainak zálog
ban jószága és egyéb marhája; szegénységünk is 
az tavalyi sok adó miatt, és ez mostani szűk idő 
miatt annyéra jutott, hogy sokat mi magunk éte
tünk közülük; mindazáltal ezeket sem nézhetjük, 
hanem hogy Felségedhez ebben való engedelmessé
günket declarálhassuk, maga' szükségére, és ud
vara' népe' tartására igirünk Felségednek kapuszám 
szerént két forintot az praesidium nélkül; könyö
rögvén Felségednek: fogadja kegyelmesen, és ve
gye elég nevén tőlünk. Ezután is valamire elegek 
leszünk, semmiben Felségednek meg nem̂  fogyat
kozunk. Melly adófizetésben Felséged az árvák' jó
szágát is, kik Felséged' kezébe jutottanak, mind 
peniglen Tasnádon és egyebütt való jószágát is, az 
urak' jószágát is azonképpen ezen terehviselésre 
kényszerítéssé, hogy az salus patriae köz lévén, 
az terehviselés is köz légyen. 

Az praesidiumtartásra penig rendeltünk kapu
szám szerént f̂  1. d. 20 . 
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Az Felséged' udvara' népére való subsidium-
nak d. 99 — 

Igirjük beszolgáltatni ez jövendő szent Jakab' 
napjára. 

Az egy forintját penig szent Lörlncz"' napjára. 
Az praesidiumtartásra való subsidiumnak egyik 

forintját szent háromság' napjára. Az ötven pinzét 
penig szent Pál' szent Péter' napjára, fogyatkozás 
nélkül igirjük beszolgáltatni. 

Melly fizetésre az székely uraink atyánkfiai is 
igirik magokat. 

Azonképpen az magyarországi uraink atyánk
fiai is. 

Az szászság is az ö módjok szerént egyenlő 
ferehviselésre offerálják magokat. 

Végeztük azt is: hogy az szabad városok, fa
luk és egyéb helyek akármelly helyeken és vár
megyékben legyenek, az kik rovatlanok volnának, 
az mennyire ez elmúlt praesidiumtartásra rendelt 
ötven pinzbe contribuáltak, mostan három annyit 
adjanak, miérthogy mi is három annyit adunkj 
mellyeket ugyan Kolozsvárra az hagyott naprra 
Theke Ferencz' az fizető mester' kezébe minden he
lyekről éppen beszolgáltassanak. 

Somlyó tartományával, Sólyomkő tartományá
val és Csieke vidékével kapuszám szerént az prae-
sidiumba fizessenek f. 1. d. 50. 

Azonképpen Miske, Paczal, Zilali, Körösbá
nya, Vajda' Hunyadja, Szent Jdb, Belényes, Szék, 
Székely Vásárhely, Kolozs, Tliojda, Dézs az ő 
köztök való rovás szerént. Azonképpen lllyefalva 
Sepsiben , mindenik Torja és Bereczk Kézdiben, és 
Kezdi Vásárhely rovás szerént fizessenek. 
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Ezek penig, az kik rováson nincsenek, summa 
szerént ennyit fizessenek: 

Egeres adjon f. 150. 
Almás adjon f. 120. 
Nagy Sajó f. 96. 
Bethlen, az urunk' része adjon . . f. 48 . 
OlFenbánya adjon f. 4 8 . 
Báníi' Hunyadja . . . . . . f. 76. 
Vizakna adjon . . . . . . . f. 120. 
Királyfalu Kolozsvármegyében . . f. 75 . 
íSzováta Marosszékben . . . . f. 84 . 
Fekete nevű falu Marosszékben . f. 36. 
Kolozsvár adjon . , . . . . f. 1200. 
Fejérvár adjon f. 150. 
Abrudbánya adjon . . . . . f. 150. 
Nagy Bánya adjon f. 300. 
Felső Bánya adjon f. 150. 
Detre Thordavármegyében adjon . f. 15. 
Nagy Szent Mihály adjon . . . f. 60. 
Gálthő adjon f. 6. 
Sina Fejérvárniegyében . . . f. 24. 
Kis Cserged adjon f. 18. 
Kápolna Fejérvármegyében . . f. 6. 
Akna' városa Dézs mellett Belső 

Szolnokvármegyében . . . f. 75. 
Gerla Szamosujvár alatt adjon . f. 18. 
Több városok és faluk vágynak székely 

földön 5 úgymint üdvarhelyszékben: Keresztúr 
és Udvarhelye Csikban: Szereda és Tusnád; 
Marosszékben: Szereda' városa; kik fejedelem' a-
dójába nem fizettenek, hanem császár' adóját ro
vás szerént fizették; azt az császár' adóját fordí
tottuk mostan az praesidiumlartásra, szükségé-
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re. Azért könyörgünk Felségednek: fizettesse meg 
vélek. 

Az kászoniak is tartom anyóstól rovás szerént 
fizessenek az praesidium' tartására más fél fél fo
rintot. 

Mivelhogy penig értjük az Theke Ferencz a-
tyánkfia^ relatiojából, hogy sok helyekről efféle adót 
az exactorok' és ispánok' kezébe mind eddig is az 
fizetett népnek nagy fogyatkozására bé nem szol
gáltattak volna, 

Végezzük: hogy afféle restantiákat minden vár
megyékről , székes helyekről, szabad városokról, 
várak' tartományiból és falukról Erdélyben és Ma
gyarországban ezen szent háromság' napjára be
szolgáltassák mind az két ötven pénzes adóval az 
fizető mester' kezébe Kolozsvárra; kit ha nem cse
lekednének , tehát az ispánok és egyéb ahhoz ren
deltetett perceptorok és tiszttartók efféle contumaxo-
kon, vagy falu vagy város lészen, kétannyit dúl
hassanak, az mennyit az rajtok való adó tenne; vi
szontag az ispánok, perceptorok és tiszttartók fel
szedvén , és az fizető mester' kezébe bé nem ad-
ministrálván efféle restantiákat, az fizető mester két 
száz forintot dulathasson az ollyan perceptornak jó
szágán és marháján. 

Ezen is könyörgünk Felségednek : hogy ef
féle adóban, mellyet az ország praesidium' fizeté
sére rendelt, az mit abban az magyarországi három 
vármegye' adójában Felségednek más szükségére 
költöttek; azokat Felséged refundáltassa, avvagy 
tudja az adósságba. 

Az miképpen penig ennekelőlte is könyörgöttünk 
volt Felségednek, most is könyörgünk ezen: hogy 
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most is ollyan keg}'elmesen provideáljon Felséged 
az pinz"' dolgában az fizető mester' kezéhez, hogy 
az jövendő hóra való fizetésekben is az praesidium 
tartásra fogyatkozás ne essék. Miérthogy az mos
tani arra rendelt adónak napja hátrább vagyon, és 
az fizető napra az pénz kezéhez nem mehet az fi
zető mesternek. 

Az mi az religio' dolgát nézi; végeztük orszá
gul : hogy az recepta religiók, tudni illik : catholica 
sive romána, lutherana, calvinistica et arlana libe-
re mindenütt megtartassanak. 

Az minemű articulus ez elmúlt 1588. eszten
dőben való gyűlésben Medgyesen kőit volt, azt az 
mennyiben az páter jesuitákat nézi, és libertati re-
ligionis catholicae sive romanae non praejudicat, 
Felségedhez való jó akaratunkból, szeretetünkből 
abrogáltuk, és felöle így végeztünk: hogy absol-
válván abból való kötelességétől, juramentumától 
Felségedet; az páter jesuiták Kolozsvárra, Monos
torra és ide Fejérvárra bejöhessenek. Könyörög
vén ezen Felségednek: hogy szeme eleibe vévén 
ebben is Felségedhez illyen jó szivünket, jó aka
ratunkat ; ez megnevezett helyeken kívül se Várad
dá, se semmi egyéb helyekre, se Erdélyben se Ma
gyarországban sohova, az jesuitákat bé ne eresz-
tesse, és collegiumok, gyülekezetek lakóul sohol 
ne lehessen az megnevezett helyeken kívül. Ezeken 
kívül penig az minemű tanítók, praedicatorok, az 
római religión kívül, az egyéb recepta religiokon 
Kolozsváratt, Fejérváratt és egyéb helyeken is 
vágynak: azok se személyekben, se iskolájokban, 
se templomokban, se jövedelmekben, se semmine
mű állapotjokban meg ne háborítassanak; hanem 
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intra iimites vocationum suarum tartassanak az pá
ter jesuiták, semmi öszveveszésre és egyenetlen
ségre okot ne adjanak. Ezenképpen az több rece-
pta religiokon való papok is. 

Ezen religiokon kivül valókat penig — min
den rendeket, úgymint innovatorokat, az ispánok és 
királybirák adjunctis sibi sacerdotibus ejus religio-
nis az brevis szerént cognoscálják , az féle inno-
ratorok kik legyenek, az seniorokkal és püspökkel 
törvény szerént és személy válogatás nélkül meg
büntessék, lia törvény szerént convincállalik, minden 
haladék nélkül, si ad meliorem frugem non redierint. 

Ha ki penig ezen egyházi rendek közül, az 
recepta religiok kivül, ezkedig más religion lött 
volt; az is, ha in meliorem frugem nem redeál, ha
sonlóképpen büntettessék. 

Végeztük azt is: hogy az melly kolcsos vá
rosok vágynak, és ha azok közül privata persona 
potentiát cselekednék, először az biró és tanács 
eleibe citáltassék, és az brevis szerént törvényt 
szolgáltassanak. 

Ha penig az kolcsos városban az communitas 
az nemes ember ellen valami violentiát patrálna; 
tehát az universitas eleibe citáltassék, és onnat el
ső széken kibocsássák bizonyságra, post reporfa-
tionem ismét, mikor az universitas elsőbben öszve-
gyül meglássák, és ha mellyik félnek nem tetszik, 
appellatioba bocsássák urunk' személye eleibe. Az 
melly mező városok penig comitatusban vágynak, 
és eflféle mező városbeli communitas vagy senalus 
nemes ember ellen valami potentiát cselekedik; azon 
comitatusban, az kiben vagyon, az brevis szerént 
revideáltassék. 
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Az hol penig int Felséged minket, hogy fe
jenként olly készen lennénk, hogy valamikor Fel
séged parancsolná, mindjárt indulhatnánk; Kegyel
mes Urunk! mi készek vagyunk, és mindenben az 
Felséged' parancsolatjához tartjuk magunkat, vala
mire elegek vagyunk. 

Sok nemes népek vágynak mind magyar és 
szász városokban, kik az nemességnek hasonló 
privilégiumával és libertásával élvén, semYni közön
séges szükségünkben egyenlő terhet velünk nem vi
selnek ; hadnak idején is házoknál veszteg ülnek. 
Tetszett azért: hogy Felséged azokat is kénsze-
rítse velünk egyetemben egyenlő terehviselésre, hogy 
se hadba menéstől, se Felségednek és hazánknak 
egyéb efféle szükséges szolgálalitól immunisok ne 
légyenek, hanem minden közönséges terhet velünk 
egy aránt supportáljanak sub poena amissionis bo-
norum. 

Az nemes özvegy asszonyok és árvák felől, 
kiknek közinkbe hadba embert kellene küldeni sze
mélyekről , végeztük: hogy az melly özvegynek, 
árvának öt ház jobbágyánál több nincsen, az kö
zinkbe embert állatni 's hadba küldeni (ne) tartozzék 
személyébe. De először meglimitálja az ispán, ha 
elégtelen afféle özvegy és árva reája. 

Találtatnak az felülésben illyen frausok is, hogy 
némelly nemes ember látván az háborúidét, hogy 
inkább az hadakozástól immúnis lehessen, más ne
mes embernek jobbágyságul, ki örökbe ki zálogul, 
elköti magát, és így keres effugiumot magának. 
Végeztük azért: hogy valaki ante initium anni 
93. elkötötte magát, és az ki megvötte inpacifico 

dominio volt, az oUyan örök jobbágyságban ma-
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radjon. Az ki penig azután az had'' fenlételétől fog
va elkötötte magát, az helyére álljon, és ezután 
senki paraszttá ne lehessen. Ha ki ez ellen csele
kednék, jo'szága elfoglaltassék, ő maga megfogat-
tassék, és urunk ő felsége',gratiajában légyen. 

Az had' szükségére az minemű élést várme
gyénként felvetettünk, könyörgünk Felségednek: az 
mint az előtt is Felséged megengedte volt, azon 
vármegyéje légyen, képes árra meglévén. Az szász
ság közül penig az melly élést hoznak, Felséged 
azt pinzekért méltó árrán az udvar'népe' és egyéb 
hadi szükségére convertálja. Ez féle élésviteltöl pe
nig sem réveken, hajókon, hidakon és semmi vá
mos helyeken, harminczadokon sem menőben, sem 
jövőben vámot, harminczadot ne vegyenek. Az ki 
venne, Felségedet vagy generális uramot requirál-
nák felőle, az ollyanok pro demerito megbüntet
tessenek. 

Vágynak Kegyelmes Urunk illyen panaszolko-
dásink is , hogy némelly urak' jószága sem élést, 
sem zsoldost, sem húszadot nem adnak. Könyör
günk Felségednek: illyen háboruidöben, mellyben 
az féle segítség kívántatnék, Felséged azokat, min
den rendet személyválogatás nélkül velünk egye
temben, egyenlő terehviselésre erőltesse. 

Jelentik minékünk, Kegyelmes Urunk, magyar
országi uraink és atyánkfiai, hogy tatárok, törökök 
miatt sok faluk megégtek, pusztultak volna, és az 
rajta való népekben is kik elvitettek, kik levágat
tak, kiváltképpen Biharvármegyében, Közép Szol
nok és Máramaros, Krasznavármegyékben úgy any-
nyira, hogy rajtok az adót semmiképpen meg nem 
vehetnék. Végeztük azért országul: hogy azon vár-



63 

megyékben lévő vice ispánok és szolgabirák ad 
facies talium locorum kimenjenek, megoculálják, és 
íide mediante is az pusztaságnak sine favore vé
gére menjenek, és a' hol afféle derék pusztaságot 
comperiálnak, azokon az ado't meg ne vegyék. De 
így, hogy az váradi kapitány az négy vármegye' 
ispánja mellé főembert bocsásson. Azonképpen az 
huszti kapitány is Máramarosba. 

Tetszett ez is: miértliogy ezen félj ül megne
vezett Biliarvármegyében nagy sok ho'dlott faluk 
vágynak, nagy inség és nyomorúságok alá vettet-
tenekj efféle hódiolt faluk minden adóban félannyit 
contribuáljanak. Az húszadtól is és annak való fi
zetéstől is exemptusok legyenek, hogy az török
nek se nagyobb exactiora, se Ínségre ok innét re-
ájok ne adassék. 

Végeztük ezt is : hogy az áros és mives em
bereknek raivek és marhájok az mint az előtt meg-
limitáltatott, a'szerént adassék. Egyéb mives és 
mester emberek is ahhoz tartsák magokat. Ha ki ez 
szerént nem cselekednék, megtalálván az vevő az 
ott való polgármestert, vagy birákat felöle: tartoz
zék az polgármester, vagy birák azon mives em
beren, az ki mivét vagy áruját az ellimitált áru 
felett adja, egyéb mives emberek is, ha az limita-
tio ellen cselekednének, mindjárást tizenkét forintot 
venni, mellynek fele része az biráké, harmada az 
panaszló félé legyen; kit ha az birák nem csele
kednének, megbizonyítatván az dolog, azon várme
gyebeli ispán, a' hol az a' város vagyon, és azon 
székbeli tiszttartók az városon vagy falun, és birá-
kon, polgárokon ha jószágok nincsen, ha jószágok 
volna jószágokon két száz forintot dúlhasson; kinek 
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két része az íiscusé, harmada az ispánoké le
hessen. 

Gyakran történik ez is: hogy az melly adósra 
az creditor, vagy ez országi vagy más országbeli 
reá jő, és az ő végezések szerént igazat kéván, 
tehát az debitor Felségedhez folyamván, kötése el
len az creditornak injuriajára Felségedtől haladékát 
impetrál; kiből könyörgünk Felségednek: látván ezt 
úgy mint igazság és törvény ellen való dolgot, af
féle debitornak haladékát ne adasson; ha haladékja 
lenne is, ne observáltassék. 

Találtuk volt meg Felségedet könyörgésünk ál
tal, hogy Felséged az gonosztevő embereknek czir-
kálását Felséged' jószágában az ispánoknak meg-
engednéje; de miérthogy értjük az Felséged' re-
solutiojábííl, hogy arra nem mehetne, aiinakokáért 
ezzel immár Felségedet nem bántjuk; hanem csak 
könyörgünk még is azon Felségednek mint kegyel
mes fejedelmünknek: hogy egyéb legitima executio-
kat, úgy mint adóknak beszolgáltatását, és tör-
vény'procesusához valóexecutiokat méltóztassék meg
engedni az ispánoknak az Felséged' jószágában 
is ; ha penig Felséged az adó^ beszolgáltatását is 
nem engedi, tehát legyenek immunisok az ispánok 
az számadástól. 

Jelentjük ezt is Felségednek: hogy az ország' 
praesidiumára rendelt subsidiumot Bihar, Kraszna 
és Közép Szolnok vármegyebeli ispánok az or
szág' törekedésére nem akarják felszedni, és az or
szág' végzése szerént adminislrálni. 

Könyörgünk Felségednek: erőltesse rea őket. 
Még is illyen dolog felől kényszerítetünk Fel

ségedet megtalálni könyörgésünkkel; miérthogy Fel-
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séged ez elmúlt napokban megparancsolta volt, hogy 
huszadinknak három hdra való hópinzt adatnánk 
egyszersmind, látjuk penig az községnek az nagy 
drága üdő, és sok szedő védő miatt nagy fogyat
kozását; könyörgünk azért Felségednek: hogy Fel
séged az egyik ho'pinzt kegyelmesen méltóztassék 
megengedni; fizessék az két hópinzt, ha az szük
ség mutatja, hogy ennekutána is szegények lehes
senek elegek efféle terehviselésre. De ha kévánta-
tik az harmadik hópinz, olly készen legyen, hogy 
utánok küldhessék. 

Könyörgünk ezen is Felségednek alázatoson: 
hogy az praesidiumtartásra rendelt adónkat az 
magyarországi atyánkfiaitól ne patiálja elvétetni az 
váradi kapitánynak; hanem convertáltassék az kö
zönséges szükségre, az mellyre rendeltük. 

Miérthogy mostan hadakozásnak ideje vagyon, 
és vágynak némelly szolgák, kik esztendejeknek ki-
teléseknek előtte urokat elhagyták vagy elhagyják 
búcsuvétlen, és némellyek ez országból kimennek, 
némellyek penig ez ország'' fizetését veszik fel; a-
zért könyörgünk Felségednek: hogy a' hol afféle 
szolgák találtatnak, vissza adassanak, és míg az 
hadakozásnak ideje tart, addég szolgált uroktól meg 
ne válhassanak, az ő szokott fizetése szegődség 
szerént meglévén; kit ha az kapitányok, hadnagyok, 
és egyéb rendbeliek meg nem cselekednének, dijá
val tartozzanak megadni, melly díjról ő felsége ad 
instantiam partis querulantis mox et de facto satis-
faciáltasson. 

Az pártos urak' jószága között ha mi olly zá
logos volna, kit ők is non alio jure^ hanem csak 
zálogul birtak volna; végeztük ezt: hogy efféle jó-

5 
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szagok, azok az kiket K' jószág jure coticer-
nálna, arra való igazságokat producálván Felsé
gednek , megadassanak nékik. Mellyet bogy Felsé
ged is megengedjen, könyörgünk Felségednek. 

Tetszett ez is: bogy az mives legényekért, 
kik egy belyről másbová tanulságért vagy életek"' 
kereséséért mennek, többet vámba adni hidakon, 
réveken, vámokon ne tartozzanak, hanem csak any-
nyit, mint egyéb közemberek, az az: egy egy pinzt; 
kit az ispánok, királybirák minden helyeken az 
Felséged' birodalmában meghirdettessenek ez előtt való 
articulusók'ban exprimált büntetés alatt. 

Végeztük ezt is : hogy minden emberektől és 
minden helyeken az vert aranyat egy forinton és 
nyolczvan pinzen váltsák; az tallért penig egy fo
rinton, fiz pinzen; urunk ő felsége is mind adóban, 
mind egyéb szedő védőben igirte magát az feljül 
megirt mód szerént elvétetni. 

Továbbá megértettük Felségednek bőséges de-
claratiojábóh az pártos urak, úgymint Bdthori Ist
ván, Báthori Boldizsár, Kovacsóczi Farkas, Kendi 
Sándor, Iffiu János, radnótlii Kendi Ferencz, Kendi 
Gábor, Forró János, Gergely Deák Szent Egyedi 
Gerendi János, Bornemisza János, Lónyai Albert, 
Szalánczi László, Szalánczi György, Szilvási Bol
dizsár, Gávai Miklós, Thamásfalvi Diénes elfelejt
kezvén magokról, Felségedhez való hűségekről, és 
Felségednek vélek való sok jótéteményiről, az el
múlt nyárban minemű talált praetextussal és szín
nel akarták volna Felségedet birodalmából, székiből 
kiszinleni és elküldeni: hogy mi országul Felsége
det vagy megfognók és pogány török császár^ ke
zébe adnók; avvagy hogy Felségedet ez világból 
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tollálnok; kiktől való megmaradásért, éiS az d(>l(»g-
nak jobban való megtudakozásáért: úgy legyen-e 
az, az mint Felséged eleibe adták volt? kénysze-
rítetett volt Felséged, itt való házától kibontakoz
ván, kővári házához menni és ott egy ideig Jenni. 
Melly pártos urak vévén eszekbe Felségednek kő
vári házában való megtartozását, az több gonosz-
cselekedetekhez ezt is accumulálták volna: hogy ez 
alatt Kolozsváratt de novo principe eligendo nem 
csak gondolkodtak volna, sőt külön való tractatusok 
és igyekezetek lőtt volna. Ez mellett Fagiát-ot is az 
kastélyt, kiből az tőrök kiszökvén, ide Felséged' 
birodalmához applicáltatott volt, in publicam perni-
ciem ez alatt az töröknek kezekből sponie mege
resztették volna. Mellyeket, mint eíFéle ujonan lőtt 
dolgokat, Felséged így comperiálván, azon párto
sokat detineáltatta, és érdemek szerént meg is bün
tettette volna. Terjesztvén Felséged ezt ezekből e-
lőnkbe: hogy Felséged nemhogy valamit ok nélkül, 
sőt mindent méltán cselekedett volna, kévánváu Fel
séged az mi itiletünket, tetszésünket is felöle. 

Azért hálákat adunk, Kegyelmes Urunk, az 
mindenható úr Istennek, ki miképpen ez előtt való 
üdükben ez változásokban is Felségedet kőztünk 
megtartotta, ez pártosoknak gonosz szándékoktól is 
Felségedet megoltalmazta, és az mit Felségednek 
ők kévántak, azt magokra térítette. Kérjük ö szent 
felségét: ezután is Felségedet sokáig köztünk meg
tartsa, és minden efféle gonosz igyekezetektől meg
oltalmazza hazánknak, magunknak csendes és bé
kességes megmaradásunkra, kiben hiszszük azt, hogy 
Felséged is mi reánk való gondviselését semmibea 
semmi üdőben nem tágítja. 
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Az mi penig nézi az pártos urak'gonosz cse
lekedetit és iszonyú vakmerő gonosz szándékokat; 
jdl emlékezünk Kegyelmes Urunk rea, és ugyan 
meg is tapasztaltuk ezeket így vLsell dolgoknak len
ni. Melly atrox scelusban hogy az mi innocentián-
kat és hűségünket megdeclarálnók, és egyéb idegen 
országbeliek előtl is ez méltatlan reánk költött gya
lázatot ríílunk elvetnők, és hogy megtetszenék az is, 
hogy illyeii nefandum erimennek nem mi országul, 
hanem csak ezen feljül megnevezett pártosok voltak 
okai: Felségedet fő atyánkfiai által mindjárást megta
láltatván országul, közinkbe és gyűlésünkbe kéván-
tuk jőni. Mellyet Felséged is értvén tőlünk, hogy 
semmit az pártos urak' practicajában nem értettünk, 
sőt hivek voltunk, Felséged is eljött vala közinkbe. 

Azért, Kegyelmes Urunk, hogy Felségednek 
gondja volt magára és megmaradására; és illyen 
gonosz igyekezetnek per ea média, az mellyeket az 
akkori üdő suppeditált Felségednek, debito tempore 
occurrált Felséged: országul jovalljuk, és az Fel
séged' cselekedetit illyen személyeken, kik manifeste 
in crimen laesae majestatis, amissionemque capitum 
et omnium bonorum tam propriorum quam uxorum et 
liberorum suorum incurráltak, minden résziben mél
tónak és illendőnek itiljük lenni, és országul com-
munibus votis et paribus sulfragiis, unanimi consen-
su, nullo nostrum dissentiente, Serenitatis Vestrae et 
fráterul sangvinis et totius christianitatis proditores 
pronunciáljuk, kiváltképpen ezért is, hogy ez mos
tani háboraüdöben, kibe Isten juttalottt bennünket, 
egyebek is ezt látván, tükörül lévén előttök, efféle 
gonosz gondolattól, szándékto'l, cselekedetektől meg
tartozzanak. Noha penig Báthori András, az 
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kardinál ez időkben, mikor ezek estek, itt az 
FelségetT birodalmában személy szerént nem 
volt; mindazáltal elfelejtkezvén ö is ide való 
kötelességéről és Felségednek sok vele való jóté-
teményirol, ez pártos dolgot és gonosz szándé
kot nem csak értette, iőt mind tanácsával és e-
gyébbel is, valamivel tudta, segítette és ekképpen 
nekik consentiált volna; Felséged' méltóságát 
idegen országokban méltatlan és illetlen szókkal 
in conspectu multorum principum, aliorumque 
praecipuorum virorum viva voce non modo dif-
famasset, sed etiam ubi id personaliter et orete-
nus explere nequivisset, varias easque plurimas 
literas diffamatorias conficiendo omni conamine 
azon lőtt volna, mint Felségedet méltóságában, 
jó hírében nevében ronthatta és gyalázhatta volna. 

Azért, Kegyelmes Urunk, ezek mi nálunk is 
országul nyilván lévén; mivelhogy sentientes et 
consentientes pari reatu puniuntur, és az Isten 
is azt parancsolja, hogy „Principi populi tui non 
maledixeris,^^ Báthori András felől is, mint az 
többi felöl, azon itiletben vagyunk és sententiá-
ban, kit ott fenn megirtunk. Ezt tévén hozzá, 
hogy holott Felséged^ személyét, méltóságát ide
gen birodalmakban fejedelmek előtt Hlyen igno-
miniába involválta: ezt mi országul nem ki
sebbnek tartjuk, mintha Felségednek élete ellen 
igyekezett volna. * 

* E' dóit betűkkel nyomatott sorok, mint fennebb Báthori Ist-

•án' ueve is, azon példányban, mclIybAl általunk itt a' közlés tör

ténik, ki vannak — de olvashatiSlag — húzva, következeséül annak, 

mi 1599-ben martiusban a' medgyesi országgyűlésben Báthori István-
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Találtuk volt meg Felségedet könyörgésünkkel 
az szolga rend felöl, kik noha itt az Felséged' bi
rodalmában jószágot birnak, de most idegen orszá
gokban, ki Lengyelországban, ki egyebütt, lígyraint 
Báthori Istvánnál, Báthori Andrásnál és egyebeknél 
köteles szolgák lévén szolgálatban volnának; kikre 
Felséged illyen választ tött nékünk: hogy ez jövő 
assumtionis beatae Mariae napjára aiféle szolgák 
tartoznának okvetetlen személyek szerént ide hűsé
gek, jószágok mellé jőni. Melly Felséged' kegyel
mes választételét és könyörgésünkre való tekinte-
tit mi es Felségednek megszolgáljuk, mint kegyel
mes urunknak, fejedelmünknek. 

Nos itaque praemissa supplicatione praefa-
torum fidelium nostrorum regnicolarum trium na-
tionum praedicti reyni nostri Transsilvaniae el 
partium reyni Hunyariae clementer exaudita et 
admissa^ praescriptos universos articulos modo 
praemisso nobis praesentatos, praesentibus lite-
ris nostris de verbo ad verbum inseri et inscri-
bi fecimusy eosdemque ac omnia et singula in 
eis contenta ratos, yratos et accepta habentes ac-
ceptavimus, approbavimus, ratificavimus et con-
firmavimus. Offerentes nos benevole^ quod prae-
missa omnia in omnibus punctis, clausulis et 
articulis tam nos ipsi observabimus, quam per 
alios quoslibet ubique per ditionem nostram ob-
servari faviemus. Imo acceptamus, approbamus^ 
ralijicamus et confirmamus harum nostrarum vi-

ra 's Aiidi-ási-a iióive vdgezlctett. Lásil ,• Enlélyoiszág'' Történelei' 
Tára. Első kötet 2)5—217. I. 
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gore et testimonio liter árum. Dátum in civitate 
nostra Álba Júlia, secunda die mensis maji. 
Anno Domini millesimo quingentesimo nonage-
simo quinto. 

Lecta. 

P. H. 
A' pecsét Bátliori Zsigraonil fejdelemé, veres viaszra terített papi

rosra nyomva, 's keresztül vont papirosköteléLkel megerősítve. 
Eredeti kéziratpéldányból, meliy találtatik a' kiadóknál. 
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3. 
A' LUGASI TANÁCSNAK 1602-BEN AÜGUSTUS^ 7-Dni 
NAPJÁRO'L B Á S T A GYÖRGYHÖZ, II. RUDOI.F' ERDÉLYBEN 

LEVŐ HADA' FŐ G E N E R Á L J Í H O Z KÜLDÖTT LEVELE. 

Illustris ac Magnifice Domine Domine nobis 
elemen: perennium servitíorura nostrorum perpetuam 
oblationem in gratiam Illmae Magnificentiae Vestrae, 
cum íidelitatis obsequio etc. 

Az hatalmas Isten TVagyságodnak egy napját 
ezerré tegye, sok kivánta jó szerencsékkel áldja meg 
Nagyságodat. Kegyelmes Urunk, ez elmúlt napok
ban két atyánkfiát bocsáíuk vala Nagyságodhoz, 
hogy Nagyságodnak adják értésére, hogy Temes-
váratt igen gyülekeznek az törökök, az kémek is, 
kiket oda bocsátottunk, nyilván mondják, hogy re
ánk akarnak ütni, de azok az uiból tértek meg, és 
nem akarták Nagyságodat megtalálni veszedelmünk 
felől, ez alatt ez mái nap Kegyelmes Urunk ugyan 
reánk ütének, voltak két ezer lovas török, és nyolcz 
száz gyalog pandúr, olly szertelen reánk ütének, hogy 
az vár' kapujáig vágtak bennünket, városunknak fe
lét mind megégetek, marhánkat mind elhajták, az 
minemű gobonánk vala, azokat is mind megégetek, 
rabot számtalant vünek el, ellenek hogy állhassunk 
nem lön erőnk hozzá, mert az melly hajdúságot 
Nagyságod mi közünkbe rendelt vala, az bé nem 
érkezett vala, a' szolgáld nép peniglen, az kiknek 
Zsigmond fejedelem ő felsége sok jo'szágokat osz
tott vala, annak jobb része mind elszökék mellőlünk, 
maga azoké a' fő örökség városunkban. Vá-
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rosunk mezőváros, és árokkal megerősítettük vala, 
de azt is mind elégetek mostan az pogányok. 

Könyörgünk azért Nagyságodnak, mint kegyel
mes urunknak, Nagyságod rendeljen annyi segí
tséget minekünk, kik megszabadíthassák hazánkat az 
pogányokto'l, és hogy Kegyelmes Urunk pénzen él
jen, mert az mi gabonánkat az tűz emészté meg, 
és mimagunk is élhetetlenek maradtunk. Azoknak 
penig jószágokat, kik illyen végső nyomorúságban 
minket elárulának, és az veszedelemben hagyának, 
Nagyságodnak könyörgünk, Nagyságod jószágokat 
deputálja városunk-* épületére, és megmaradására, 
mert Kegyelmes Urunk, mi életünket nem szántuk 
elveszteni ezért az helyért, és az várat is megtar
tottuk az hatalmas Császárnak és Nagj'ságodnak, 
most is Kegyelmes Urunk eléggé voltak azon az po
gányok, hogy az várat megadnók nekik, de meg
mutattuk vérünk' hullásával, testünk' szakadásával 
és sok kárunkkal, rabságunkkal, hogy az római 
Császár' és Nagyságod' hívei vagyunk, ezután is 
Kegyelmes Urunk az mig élünk, fejünk' íenállásáíg 
vérünk' hullásával akarunk mind az felséges római 
Császárnak, mind Nagyságodnak szolgálni nagy hiv-
séggel, Nagyságod az segítséget ne késleltesse, mert 
itt megromlottunk annyira, hogy ha ezután segítségünk 
nem leszen, veszedelemnek fiai vagyunk és leszünk. 
Nagyságod' kegyelmességét várjuk. Tartsa Isten meg 
Nagyságodat hosszú boldog esztendőkig jó egésség-
ben. Ex Lugas, septima die Augusti anni 1602. 

Ejusdem Illmae Magnificentiae Vrae 
Servitores, ac fideles perpetui 

Pe t rus Gorog judex supremus, 
ac universi senatores oppidi Lugas. 
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E' lever kűlsö czime ez: 
ninstri az magnifico dominó dominó Georgio 

Básta, dominó in Siilt, equiti aurato, sacratissimae 
caesarae Majestatis, ac regis catiiolici Hispaniarum 
consiliario bellico, nec non ejusdem sacratissimae cae-
sareae Majestatis exercitusin Transsilvania generáli 
Capitaneo etc. dominó nobis elementissimo. 

P. H. 
A' pecsét nagyobb részint lehullott és elveszett; csak kevés zöld vi

aszmaradvány látszik helyén. 
Az eredeti levélből, melly találtatik a' kiadóknál. 
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4. 
BORBÉLY GYÖRGY, SOLYMOS' VÍRA ELLEN RENDELT 
HADCSAPAT' FŐ PARANCSNOKA 1602-BEN DÉVA MEL
LETTI TÁBORÁBÓL BÁSTA GYÖRGYHÖZ, IL RÜDOLP' ER

DÉLYBEN LEVŐ HADA' FŐ GENERÁLJÁHOZ. 

Nagyságodnak éltemig való szolgálatomat irom 
mint kegyelmes uramnak, kívánok az úr Istentől 
Nagyságodnak hosszú életet, jó egésséget meg
adatni. 

Békés uram irt valami levelet, mellyben az mi 
híreket ír, megértheti Nagyságod az ö maga leve
léből; én bizony nem hihetem, hogy most az törők 
várat szállana az mint Huszár Péter uram ír, hogy 
az melly török Temesvárnál vagyon, éjjel nappal 
szöktön szökik, irja azt, hogy el is mentek volna 
Temesváriul az törökök, csak hogy mégis nem a-
karom elhallgatni. En Nagyságodtúl várok, ha mit 
Nagyságod parancsol, ahhoz tartom magamat. Port 
kéret Békés uram, arra bizony nagy szüksége va
gyon, valami gyalogat is kér az székelyek közül. 
Lugosi Jánost bocsátjuk Sólymos alá, hogy meg
nyargalja az alját, talám valamiképpen kimennek be
lőle. Tartsa meg az úr Isten Nagyságodat jó egés-
ségben. Dátum ex castris penes Déva positis. Ma 
pénteken irtam 160!^. 

Illmae Mag. D. Vestrae. 

Stor. humilis 
Georgius Borbély, 

de Syma. 
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E' levél külső czime: 
niimo dominó dominó Georgio Básta, dno in 

Sült, equiti aurato, sacrae caesareae regiaeque Ma-
jestatis, et catholici regis Hispaniarum consiliario bel-
lico, ac ejusdem sac. caesareae regiaeque Majesta-
tis exercitus, et regni Transsilvaniae generáli Capi-
taneo etc. dno dno meo clementissímo. 

P. H. 
A' pecséthelyen sötétzfild viasz látható töredezett •lakban. 

Az eredeti levélből, melly találtatik a' kiadóknál. 

1 1 1 ' • 1 ' . I ' I 
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5. 
1602-BEN DECEMBER' 1 0 - D I K NAPJABA FEJÉRVÁR

BA HIRDETETT 's A' MAGYAR ÉS SZÁSZ NEMZET ÁL

TAL OTTAN TARTATOTT QYÜLÉS' TÖRVÉNY-

CZIKKELYEI. 

Nos Georgius Básta, dominus in Sült, eques 
auratus, sac. caes. regiaeque Majestatis ac catho" 
lici regis Hispaniarum consiliarius bellicus, e-
jusdemque sac. caes. regiaeque Majestatis exev" 
citus et regni Transsilvaniae generális capita' 
neus etc. Memóriáé commendamus tenoré prae-
sentium significantes quibus expedit universis. 
Quod tnagnifici, generosi, egregii, nobites, ce-
terique status et ordines duarum nationum re -
gni Transsilvaniae, nobilium videlicet et saxo-
num in partialibus eorum comitiis ad decimum 
diem mensis decembrts anni millesimi sexcen-
tesimi secundi proxime praeterilum ex edicto 
nostro celebratis congregati, exhibuerunt nobis 
et praesentaverunt quosdam infrascriptos arti-
culos in eisdem partialibus comitiis paribus ipso-
rum vofis et unanimi consensu conclusos. Sup-
plicantes nobis humilime: ut nos universos et 
singulos articulos omniaque et singula in eiS" 
dem conlenta ratos, gratos et accepta ha^ 
bentes, nostrum consensum illis praebere, bene-
vole acceptare, approbare, ratificare et confir-
mare, et tam nos ipsi observare, quam per alios 
quospiam ubiqueper ditionem sac. caes. regiaeque 
Majestatis Transsilvaniensem firmiter observari 
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facere dignaremur. Quorum quidem urticulorum 
tenor talis est: 

Articuli dominorum regnicolarum duaruA 
nationum regni hujus Transsilvaniae in partia-
libus eorum comitiis ad díem decimum mensis 
decembris anno Domini millesimo sexcentesimo 
secundo hic Albae Juliae celebratis conclusi. 

Minemű jó akarattal való gondviselése legyen 
Nagyságodnak reánk országul illyen nagy romlott 
állapotunkban, mind annak előtte való időkben 's mind 
pedig mostan, az Nagyságod' propositiojából és kö-
zénkbe való izenetéből, nyilván megértettük, holott 
jelenti Nagyságod, hogy ez ideig való sok romlá
sok, pusztulások, kik az sok változásoknak liáborui 
miatt reánk következtek, Nagyságodnak akaratja és 
kedve ellen történtének volna, mellyek hogy ezután 
megszűnnének Nagyságod minden úton azon igye
kezvén, kévánta volna ez mostani partialis congre-
gationkat, hogy in tempore azokról az médiumokról 
szólván, mellyek ad hanc rem períiciendam sünt ne-
cessaria, Nagyságod is az hadakozó népnek fize
tését megadván in oflicio contineálhatná őket, és to
vább való kártételtől az szegény országot megoltal
mazná; melly Nagyságod' hozzánk való jó kedvi-
ért, rólunk való szorgalmatos gondviselésiérí, az úr 
Isten Nagyságodot megáldja, szerencséjét nevelje és 
öregbétse az egész kereszténységnek jovára, csá
szár ő felsége' birodalmának kiterjedésére, és az 
szegény romlott hazának megmaradására. Noha pe
dig minemű fogyatkozott állopotba mind magunk 's 
luind szegénységünk jutottak legyen, etiam nobis 
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tacentibus res ipsa testatur. Nagyságod is jól látjaj 
mindazáltal elhivén azt, hogy Nagyságod Isten után 
minden tanácsit, gondotatit arra dirigálja, miképpen 
ennyi sok nyavalyákbo'l emergálván, in optatum tan
dem quietis et tranquilitatis portum pervenire possi-
mus, nem akarunk mind ennyi fogyatkozásban is se 
az Nagyságod' reánk jó akarattal való gondviselé
sének, se magunknak és a' közönséges jónak meg
fogyatkozni. 

Annakokáért az mi nézi az Nagyságod' ké-
vánságát, tudniillik: hogy az ő felsége' hadának fi
zetésére bizonyos summa pénzt és élést adnánk, 
mellyböl Nagyságod megadván fizetéseket bizonyos 
helybe szállétaná őket, és e' képpen mind fizetés
ből mind élésből prospiciálván nékiek Nagyságod, 
minden úton azon lenne, hogy tovább való pusztí-
tástúl, kóborlásiúl az hadnépet megfogná, és az 
szegénységnek állapotját csendességre hozná 5 látjuk 
és esmérjük az Nagyságod' hozzánk való propen-
sitását, és az közönséges jónak promovealására va
ló kegyes indulatját, kiben hogy mi is Nagyságodat 
elégségessé tehessük: igirjük Nagyságodnak arra 
az szükségre az Nagyságod' kévánsága és tetszése 
szerént nemességől és szászságul tizenöt ezer fo
rintot ad festum nativitatis Domini immediate ventu-
rum ide Fejérvárra beszolgáltatni. 

Melly summa pénzt hogy Nagyságod jó aka-
ratjábúl igiri ez jövendő generális gyűlésünkben fel
vetendő közönséges adóbúi defalcállatni: Nagysá
godnak országul hálaadással megigyekezünk szol
gálni. 

Melly kölcsön pénzben noha az nemességre, ez 
mostani romlott állapothoz képest, annyi nem három-
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lanék; mindazáltal nemességől az liat ezer forintot 
magunkra veszszük, az többének penig, az kilencz 
ezer forintnak megfizetését az szász uraim is ma
gokra vették. 

Ezen szükségre Nagyságodnak nemességől és 
szászságul igirjúk ezer küköllő köble búzát. 

Hogy penig ezen summának felszedésében oly-
lyan diíTicultasi ne légyenek, az mellyek az előtt is 
az adónak és egyéb féle contributionak beszolgál
tatását impediálták,Nagyságodnak könyörgünk : hogy 
az vallonokat és egyéb féle hadakozó rendnek mo-
deratiojában találjon olly módot, hogy se az pénz
nek és élésnek felszedésében, se penig annak be
szolgáltatásában az Nagyságod' kévánságának meg 
ne fogyatkoznánk; mert történtének olly dolgok, hogy 
az melly élést és adót az vármegyéken és széke
ken felszedtenek, azokra vagy vallon, vagy hajdú, 
vagy egyéb hadakozó rend rea találván, az vár-
megyékrül avvagy székekről való élést és pénzt tő-
lök elvették. Kiről hogy Nagyságod úgy resolválta 
magát, hogy azoknak, kik az élést, vagy pénzt szol
gáltatták, elégedendő bizonyságok és mentségek lé
vén, az ispánok is hit szerént végére menvén, ar
ról hogy az had' népe vötte el lőlök : számba ac-
ceptáltatja és quietálja róla, Nagyságodnak meg
szolgáljuk. Könyörgünk Nagyságodnak : hogy mind 
vallonokkal, katonákkal és hajdúkkal, az szegény
ségnek ha mi marháját az élés és pénz mellett el
vették volna, mindeneket restituáltassa. 

Mivelhogy penig az vármegye ispán uraim né-
mellyek tiszteket resignálták, némellyek penig az vál
tozásokban el is holtának közűlök, ki miatt sem az 
székek nem folyhatnak, sem az adó — gondvi-
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selők nélkül — bé nem szolgáltattathatik; Nagysá
godnak könyörgünk : hogy az melly vármegyében az 
ispánok vacálnának, Nagyságod épétse fel és állas
son helyekre őket. 

Az szász uraink, atyánkfiai panaszolkodnak 
az Markd vajda' népére, kik szélyel az szászsá
gon, de főképpen Kőhalomszékben szörnyű ko'bor-
lásokat, dulásokat cselekednének úgy annyira, hogy 
egyéb rendeket mindeneket az kóborlással felől ha
ladtának volna 5 Nagyságod prospiciálván felőle, hogy 
az féle violentiákrúl megszűnnének, az mi marhá
jukat az szegénységnek eldultanak. Nagyságod adas
sa meg vélek, és minthogy fizetésen nincsenek: Nagy
ságod oszlassa el őket, holott semmi bizonyos álla-
potjok, vagy fizetések nem lévén, nem is méltó', 
hogy az szegénységet e' képpen rontsák, pusztítsák. 

Panaszolkodnak sok atyánkfiai, hogy az ka
tona és hajdú rendek elhagyván zászlőjokat, szélyel 
az nemesség' jószágát kóborolják, és az szegény
ségen élnekj Nagyságod parancsoljon meg: hogy 
az feje' vesztése alatt minden közűlök zászlója alá 
álljon, az kóborlástól megszűnjék, és az melly az 
szegénységnek marháját elkóborlotta volna mindene
ket Nagyságod restituáltassa, ha kik penig nem szük
ségesek. Nagyságod oszlassa el őket. 

Vannak ollyak is, kik nemes emberek, vagy 
városbeliek lévén, hogy az kóborlásra nagyobb sza
badságot vehessenek magoknak, az vallonok, kato
nák awagy hajdúk közi adták magokat, és azok
kal egyaránt dúlnak 5 kikről végeztük: hogy az oly-
lyanok ez jövendő Vízkereszt' napjáig sub poena 
amissionís bonorum, sive jurium possessionariorum 
suorum házokhoz szálljanak. 

6 



Történt illyen dolog is ezen gyűlés alatt, hogy 
az Szászvároson levő vallon, Haczokra ütöttek; az 
szegénységnek minden élését eldulták, noha az fel
vetett élést az vármegyékről és székekrűl éppen be
szolgáltatták nékik, de mindazáltal ahhoz nem nyúl
nak, semmit el nem kőknek benne, hanem külön re-
ponálják, egyéb helyeken ezen violentiát exerceálják; 
Nagyságodnak könyörgünk: parancsolná meg nékik 
mind Szászvárosra és egyéb helyekre, hogy az be
szolgáltatott éléssel elégedjenek meg, abbúl éljenek, 
és ezután az kóborlástól minden úton megszűnjenek. 

Az elmúlt medgyesi gyűlésben noha elvégez
tetett, hogy senki semmiféle had' népétől koborlott 
marhát meg ne vehessen, mindazonáltal vágynak 
ollyan panaszolkodások is, hogy sokan mind nemes 
és városi rend közül nem gondolván az articulus-
sal, az féle koborlott marhákat ólcson megvennének 
és különb különbféle praetextus által vagy kimészá
rolják, vagy egyéb usuvSokra fordítják; hogy azért 
az articulus erejében maradjon, végeztük: hogy az 
emptor, valakinél az féle marha koborlott találtat
nék, kit ez mostani partialis gyűlés (döit ?) quo-
modocunque aut a quibuscunque megvette volna, az 
marhának elvétele kül (^kivül}, ha nemes ember, az 
vármegye' ispánja két száz forintot, ha penig vá
rosbeli, az birő ötven forintot vegyen mox et de fa-
cto rajta. 

Az székelység között, melly örökségek között 
ős és fejekötött jobbágyokat, vagy pénzen vettek, 
az nemesség birja az mint arról az elmúlt gyűlés
ben való articulus contineálja, kit Nagyságod con-
firmálta; könyörgünk Nagyságodnak: hogy azon vé-
gezést in vigore tartsa meg, és parancsoljon az ka-
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pitányoknak, hogy articulus'' tartása szerént minden 
nemes embernek hagyják örökségeket, jószágokat 
békességesen birniok. 

Mivelhogy az fogyatkozás az egész országon 
naprúl napra öregbedik, azonképpen kiiiek kinek ál-
lapotja fogyatkozik 5 panaszolkodnak sok atyánkfiai: 
liogy az Nagyságod' deáki az cancellarián az leve
lek' árát praeter modum annyira nevelték, hogy hu
szonöt pénzes levéltől egy forintot, egy forintostői 
kettőt 's többet is exigálnának. Nagyságodnak kö
nyörgünk : hogy Nagyságod az régi xisust obser-
váltassa vélek az levelek' taxáinak exigalásában.' 

Az perceptor uraim panaszolkodnak, hogy ez 
elmúlt generális gyűlésben az követeknek, kiket ró
mai császárhoz ő felségéhez választottunk , költsé
gekre, azonkül más szükségre is az raelly contri-
butiot rendeltük volt, abban az székelységröl ez ideig 
semmit nem administráltak volna. Azért azon con-
tributioknak megczirkálására rendeltük bizonyos a-
tyánkfiait, úgy mint: 

Marus, Csík, Gyergyó, Kászon székekre Bo-
gáthi Miklós uramot. 

üdvarhelyszékre Bethlen Farkas uramot, Koncz 
Mihályt. 

Az Háromszékre Csonkabunk Márkust, Hen-
ter Benedeket. 

Aranyasszékre Járai Mihály Deákot, kinek or
szágul olly authoritást adtunk, hogy nem csak az 
contributiokbau felszedtenek, azt circálják meg, ha
nem az melly restántiák hátra volnának is exigál-
ják, és késedelem nélkül az perceptor' kezébe admi-
nistrálják, hogy az követeknek készületekben az ké
sedelem miatt fogyatkozás ne essék. 

m 



Commonefaciál Nagyságod beniiűiiket: Logy az 
elmúlt generális gyűlésben felvetett adónak reslan-
tiaját administráltatnók; mellynek beszolgáltatása hogy 
ez ideig haladott, Nagyságod ne az mi negligeu-
tiánknak, hanem az állapot' súlyos voltának tulaj
donítsa. Igirjük azért Nagyságodnak azokat is az 
restantiákat mentői hamarébb minden helyekről bé-
administráltatni. 

Nos itaque praemissa supplicatione prae-
fatorum dominorum reynico/arum faventer ex-
audita et admissa, praescriptos universos arti-
culos modo praemisso nohis praesenfatos, prae-
sentibus Hteris nostris de verbo ad verbum in-
seri et inscribi facienfes, eosdetnque ac omnia 
et singnla in eisdem contenta ratos, yratos et 
accepta habentes acceptavimus, approbavimus, 
ratificavimus et confirmavimus i offerent.es nos 
ben^vole: quod praemissa omnia in omnibuspun-
ctis^ clausutis et articulis tam nos ipsi observa-
bimus y quatn per alios quospiam, ubique per 
Transsilvam'cam ditionem firmiter observarifa-
ciemus^l imo acceptamus^ approbamus, ratifica-
m,us et confirmamus aulhoriiate a sac. caes.re-
giaque Majestate nobis attribufa, harum nostra-
rum vigore et testimonio liferarum mediatite. 
Dátum in civitate Álba Júlia, die decima quinfa 
mensis decembris, anno üomini millesimo sex-
centesimo secundo. 

P. H. 
A' pecsét Bástáé, veres viaszra terített papirosra ayomTa, '• ke

resztül vont papiroskötelékkel megerősítve. 
Eredeti kéziratpéldányból, mell/ találtatik M' kiadóknál. 

http://offerent.es
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6. 
BOCSKAI I S T V A N ' 1 6 0 6 - B A N MAJÜS' 3 - I K A N K A S 

S Á N KELT UTASITVÁNYA CZODOR MIHÁLYNAK, BAR
CSAI JÁNOSNAK ÉS HOFFIVIAN GYÖRGYNEK, MINT A' 
BUDAI BASÁHOZ ÉS NEMET CSÁSZÁRI BIZTOSOKHOZ 

BÉKE FELŐL ALKUDOZÁSRA KÜLDÖTT KÖVETEKNEK 
SZÁMUKRA. 

Instructio pro magnifico dominó Michaele Czobor 
de Czobor Szent Mihály, generosis item Joanne Barr 
csay de Barcsa consilianis nostris, et Georgio Hoffman. 

Ad 
Illustrissimum Aly Passam budensem primum', 

deinde ad commissarios sacrae caesareae regiaeque 
Majestatis, pro tentanda pacis tractatione legatis et 
infernunciis. 

Innét Budára indulván ö kegyelmek, utjokban 
az egri passát is salutálják mi szónkkal, neki szóló 
JeVelünket megadván, és a' reájok bízatott dologról 
csak igen keveset az mi illendő úgy beszélgesse
nek, és az mennyire lehet, ott való mulatással az 
üdőt ne töltsék. 

Budára jutván, ott is az passát mi szónkkal 
szeretettel köszöntsék, és neki szóló levelünket, melly 
csak credenlía lévén, megadván, annakutána tractál-
janak in hunc sensum vele: 

Emlékeztessék arra, mikor mi az pesti mezőn 
az fő vezérrel szemben voltunk, ugyan ő nagysá
ga' jelenlétében minemű végezést tettünk légyen ő 
nagyságokkal, melly végezéshez minthogy az fő ve
zér magát eddig tartotta, minket is egy néhány le-



veiében, 's mind fő követe által arra intett, hogy 
magunk ahhoz tartsuk, most pedig későben Keiván 
csauz által egy átaljában megizente, hogy meg ne 
békéljünk az némettel, sőt ha szintén útban volná
nak is az követek, megtérítessenek; ő nagyságát 
kérjék szeretettel az velünk való köteles barátságos 
atyafiuságra, hogy aperiálja szivét valóban, mit a-
kar az némettel való békesség felől, és mi végre 
hivatta most alá azokat az commissariusokat, ha 
ugyan végezni akar-e vélek, avvagy nem. 

Ezt kivévén belőle voltaképpen, ha mi hozzánk 
igaz jó akaratját bizonyítja, ki hihető, tehát mindjá
rást emlékeztessék az hatalmas császár' nekünk a-
dott athnamelevelére, mellyben erős hittel megeskütt, 
hogy mi hírünk és akaratunk nélkül soha az né
mettel meg nem békélik, hanem ellenségünknek min
denkor ellensége, és barátjának barátja lészen. 

Azért noha mi az fő vezér' engedelméből fel-
küldvén az némethez, igen méltó és igaz kívánsá
gokkal meg késértettük vala, ha véghez vihetnök az 
békességet, de sem hitünknek, sem törvényünknek 
szabadságát meg nem engedte, sem az mi szemé
lyünket nem contentáltatta, kiért az mi ő vélek való 
békességünk ez ideig véghez nem mehetett. Azért 
ö nagysága is, minthogy mi meg nem békéiettünk, mi 
kedvünk ellen az némettel meg ne békéljék, hanem 
az ő hatalmassága' nékünk tett fogadásához tart
ván magát, ellenségünknek ellensége, barátunknak 
barátja legyen. 

Llppa felől ha mi cunctatioja és scrupulusa 
volna az passának, azt minden tehetségekkel szivé
ből eximálják, elhitetvén vele, hogy az melly ráczok 
tavaly az magyarokat levágták abban az helyben 
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az temesvári passa' practícája által, most ismét u-
gyanazonok vágták le az törököket minden liirünk 
és akaratunk nélkül. Először úgy értettük volt, hogy 
mindenestől csak kihányták őket, devalamelly órá
ban tudtunkra lett, hogy az belső várban török ma
radott, mindjárt postán kemény fenyíték alatt meg
írtuk, hogy semmi ellenségességet az ö hatalmassá
ga' vitézi ellen ne próbáljanak, inkább minden olta
lommal és segítséggel legyenek nekik. Az fényes 
Porlát is megtaláltattuk ez dolog felől; három ath-
namelevéllel szakasztatott az az hely immár en
nek előtte is Erdélyhez, az magyar nemzetség ed
dig is semmit is úgy szemünkre nem hány, mint an
nak kezünkből való kiszinlését, kiben fizetett és hű
tős szolgáink voltának, mindazonáltal Isten oltal
mazzon az miatt ellenségességtől, mert mi az ő 
hatalmassága'' kegyelmességétől várunk, ő nagysá
gát is arra intjük, hogy attúl várjanak. 

Elvégezvén, és elkötvén mindenképpen az 
passával az dolgot bizonyosan, annakutána ha az 
németekkel való tractatushoz kelletik nyúlni, és ve-
lek szembe lenni, elsőben kövessenek olly módot, 
hogy az commissaríusságról való leveleket, ha ké-
vántatik, megmutatván, bocsássák arra mind az két 
felet, hogy az két császár között tractáltassék az 
békességnek módja is, mellyre felette híven és szor
galmatosan reá vigyázzanak, mit és hogy, ŝ mi 
módjával akarnának egymással megbékéleni, hogy 
az az ő tractatiojok Magyarországnak kárára és ár
talmára ne essék, és ehhez az passát is hozzá ta
nítsák, hogy ahhoz szabja magát. 

Kérdésre jutván penig a' dolog, ha az néme
tek akarják tudni az ő kegyelmek^ követségének 
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mo'dját, és mint akarnák magokat acconimodálni az 
békesség'' traclálásához, arra csak azt feleljék, 
hogy az minemű móddal eddig az békesség' trac-
tatusa folyt az magyar nemzetség' szabadságának 
megadása felől, 's mind az mi személyünknek con-
tentálása felöl, Mattliias berezeg ő felsége az mi
nemű válaszszal alábocsátotta Illiésházi uramékat 
és Horváth Pétert, azt az ország az mostani gyű
lésben igen meg ruminálta, sok difficultások és aka
dályok láttatnak benne, kik felől az ország, és mi 
is, ujolag replicálni akar, mert sem az ország' sza
badsági meg nem adattanak, sem az mi szemé
lyünk nem contentáltatott, és ez miatt ö miattok ez 
ideig az békesség köztünk véghez nem mehetett. 
Addig azért semmit is ő velek derekason tractálni 
nem tudnak, mig az ország' replicatiojára onnat fel-
jül viszontag resolutiojok nem leszen. Azért attúl 
kell már várniok. In summa az kettő küztt az ő 
kegyelmek' intentioja az legyen, hogy az németet 
mostan mutassák el ex praemissis rationibus cum 
spe futurae pacis conficiendae, és hogy minden do
log ő rajtok múlt el eddig is. Az lörüköket penig 
in officio merae amicítiae, sinceraque foederatione 
megtartsák. 

Ha történnék, hogy az passát más sententiá-
ban kezdenék találni, és hajland()bbnak az némettel 
való békességhez, abban minden úton és módon el
lent tartsanak, az hatalmas császár' hütit liányják for
gassák, melly az ö törvények szerént szent és meg
változhatatlan 5 az magyar nemzetségnek sok szol
gálatját, ez világon minden nemzetségek között, mind 
mostaniak 's mind jövendőbeliek kőztt megmara
dandó híreket, neveket, és hogy ha mi megcsalat-
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koznánk az ő hatalmasságával kötött frigyben, min
den nemzeteknek példák lévén, kicsoda merne en-
nekutánais ragaszkodni az ottománi nemzetség' hi
téhez és frigyéhez. 

Ha mi simultást, és ártalmas titkon való vég
zését kezdenék érteni az passának az németekkel, 
arra felette igen reá vigyázzanak, és ha mi bizonyost 
érthetnek, igen sietséggel minékünk postán megirják. 

Az németek ha urgeálnák, hogy az conditiok-
hoz hozzá szóljanak, és az békességet tractálják 
ott ő vélek, vagy az passa is ö maga ha untatná, 
azt feleljék, hogy tovább annál tanúságok semmire 
nincsen, és magoktól semmiben procedálni nem mer
nek. Az melly követeket most ujolag felbocsátott az 
ország, azok által való resolutiotól várjanak, azoknak 
committálták tractálni azokat az conditiokat, nem ő 
nekik, és azonban minékünk ide postán mindeneket 
megírjanak. 

Notandiim, hogy ha az passa az végházakat 
kérni kezdené az németektől, úgymint: Fiieket, Zé-
csént, és az többit, ellenzzék és tiltsák róla, emlékez
tetvén az császár' liütire, és athnamelevelére, melly-
ben az vagyon, hogy valamit mi az német' kezéből 
kivehetünk vagy fegyverünkkel, vagy szép szónkkal, 
azt ő hatalmassága kezünknél hagyja, és megoltalmaz 
benne. Az német penig ha oda kezdené ígérni azokat 
az házakat az reménységért, hogy nálunk nélkül az 
törökkel megbékélhessenek, azt is dehortálják, és til
tsák róla, liogy oda ne Ígérjék, reménységet adván ne
kik ea ratione, hogy ti-actatusban vagyunk, lám mostis 
felküldőttünk, és continuáljuk az tractatust, és az mint 
hiszszük, ő felségek is cedálván az igazságnak, vég
hez kell menni közöttünk az békességnek, és mivel 
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a' végházak' oda igéretlvel ennekutána is magoknak 
tennének kárt, és az kereszténységnek is, meggondol
ják micsoda nevek és emlékezetek lenne ez dologért. 

Mind ezekben szeretettel intjük ö kegyelmeket, 
hagyjuk is, hogy az nekünk tartozó' hűségek szerént 
és hazánknak közönséges javának kereséséért, a' 
mennél nagyobb industriával ésjobb okossággal tud
hatnak eljárni, teljes tehetségekkel azon legyenek, 
hogy nekünk és nemzetünknek ez követségekben 
hasznosan szolgáljanak, onnat megjővén ö kegyelmek, 
az mi pecsétes instrunctionkat minekünk ismét vissza 
adja, kiben Istennek minden áldását és segítségét 
kívánjuk ő kegyelmekre. Dátum in libera civitate 
nostra Cassoviensi die 3 mensis may. A. D. 1606. 

Stephanus m. p . 

P. H. 
Simon Pechi m.p . 

Secretar. 

A' pecsét, melly úgy látszik, veres viaszra terített papirosra volt 

nyomva '» keresztül vont papiros kötelékkel megerősítve, lehul

lott és elveszett. 
Az eredeti irományból, melly találtatik a' kiadóknál. 
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7. 
1607-BEN JÜNIÜS' 10-DIK NAPJARA KOLOZSVÁRRA 

HIRDETETT ORSZÁGGYŰLÉS'' TÖRVÉNYCZIKKBLYEI. 

?ios Sigismundus Rákóczi, Dei gratia prtn-
ceps Transsilvaniae ^ partium regni Hungáriáé 
dominus et Siculorum comes etc. Memóriáé com-
mendamus tenoré praesentittm significantes qui-
bus expedit universis. Quod fideles nostri do-
mini proceres, magnates et nobiles, coeterique 
status et ordines trium nationum dicti regni 
nostri Transsilvaniae in generáli ipsorum con-
ventu per nos ad diem decimum currentis men-
sis junii anni praesentis miilesimi sexcentesi
mi septimi indicto in cioitatem nostram Ko
lozsvár ad mandátum nostrum congregati ex-
hibuerunt nobis et praesentaverunt infrascri-
ptos articulos, communibus ipsorum votis et suf-
fragiis generalique consensu conclusos. Suppli-
cantes nobis humil. ut universos articulos et 
singula in eisdem contenta ratos, gratos et ac-
cepta habentes, nostrumque consensum illis prae-
benteSj authoritate nostra principali benigne 
acceptare, approbare, ratificare et cónfirmare 
atque tam nos ipsi observare, quam per alios 
omnes, quorum interest, observari facere di-
gnaremur, quorum quidem articulorum tenor 
talis est: 

Articuli dominorum proceruni) magnatum 
et nobilium, coeterorumque statuum et ordinum 
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trium nationum regni Transsilvaniae, in generáli 
eorum conventu ab illustrissimo dominó dominó Si-
gismundo Rákóczi, Dei gratia principe Transsil
vaniae, partium regni Hungáriáé dominó et Si-
culorum comite, eis ad decimum diem currentis 
mensis junii anno millesimo sexcentesimo se-
ptimo in civitatem Kolozsvár indicto conclusi. 

Hogy ennyi sok veszedelmes változások után, 
kikben egy néhány esztendöktül fogva különb kü
lönbféle ellenséges nemzetség miatt forgott hazánk, 
ez mostani öszvegyülésünket Nagyságoddal egye
temben az úr Isten ez kevés idő alatt békesség
ben engedte érnünk, nagy hálákat adunk ö szent 
felségének, könyörögvén azon: hogy ennek utána 
is ő szent felsége olly oltalmunk légyen, hogy ha
zánkban békességes lakásunk és maradásunk le-
hessenj szálljon szent áldása reánk és jövendő i-
dőkben is sok efféle gyülekezetet engedjen köztünk, 
és ez mostani gyűlésünket is ő szent felsége szen
telje meg. Melly gyűlésünkben az Nagyságod' kö-
zinkbe küldött propositioiból megértettük az Nagy
ságod' reánk való kegyelmes gondviselését nem csak 
az külső dolgokra való vigyázásban, hanem az 
szent igazságban(^nak}, melly ez mi országunkból egy 
néhány esztendötűl fogva exulált, fölkeresésében, és 
megkötözött törvényeknek megszabadításában. Di
csérjük az mi kegyelmes Istenünket érette, ki az 
6 bőséges jő voltából Nagyságodat erre vezérletté 
és segítette, hogy az igazságnak utának megsza
badításában iilyen occasiot talált, kire ennekelőtteis 
országul, noha véghez nem vihettük, sokszor igye
keztünk ; kérjük is ő szent felségét buzgó szívvel: 
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hogy ezután is Nagyságodat illyen igyekezetiben 
megáldja és szerencséssé tegye, és mindenben e-
szét, elméjét Nagyságodnak és bőIcs tanácsinak 
arra vezérelje, ki ő szent felségének nevének di-
cséretire, magunknak, hazánknak megmaradására, 
épületire, az kereszténység között jó emlékezetünk
re, Nagyságodnak is jó hirének nevének terjedé
sére és öregbülésére lehessen. 

Miérthogy penig Nagyságod olly dolgokat ád 
élőnkbe, kik nem csak szükségesek, hanem mind 
Isten 's mind ez világ előtt dicséretesek: mi is min
denekről, az mint Isten tudnunk és értenünk adta, 
úgy igyekezünk felőle tractálni és végezni; mellyet 
hogy későbben vihettünk véghez az dolognak nagy 
voltáért, Nagyságodtúl bocsánatot kívánunk. 

Ijegelőször azért az mi eleinknek dicséretes 
példájokat követvén, kik gyűlésüket az Isten'' tisz
teletire néző dolgokon kezdették el; mi is az reli-
gio' dolgáról így deliberáltunk: hogy ennek előtte 
való articulusok szerént religiojokban mindenek min
den bántás nélkül megtartassanak; hanem az jesui-
ta sectáról, a' kit ennekelőtte Medgyesen generális 
gyűlésünkben communibus omnium votis et suffra-
giis ez országból kiigazítottunk volt , mostan is az 
Nagyságod' birodalmából minden helyekről kimen
jenek , és soha ez az szerzet többé ez országba 
bé ne vétessék, és senki se jószágában se házá
nál az féle szerzetet ne tartliasson; ha valaki te-
meritate ductus ez ellen cselekednék: citatus per 
directorem causarum convincáltassék e's juridice 
megbüntessék; kinek minden részeiben az medgye-
si generális gyűlésben 1588. esztendőben adatott 
articulus observáltassék. 
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Az mi az Nagyságod'' propositioját nézi az 
szegény megholt fejedelmünk' testamentuma felöl, 
mellyben vagyon valami emlékezet Erdélynek né-
melly részei felöl; tetszett országul három nemze
tül: miérthogy az szegény megholt urunk és feje
delmünk Erdélyben semmi kívánságunkat végbe nem 
vihette morte praeventus, mindenek csüggöben vol
tak, mindenféle rendtartások, és fő személyeknek, 
tanácsoknak választások; eatenus az erdélyi feje
delemség ő felségénél igen mance volt; mert ő fel
sége az erdélyi urak és tanácsok előtt, kik sui ju-
ris nem voltának, hanem sub ipsius testantis pote-
state, et alioquin ha sua solennitate lett volna az 
testamentum, de rebus mobilibus duntaxat et bonis 
propriis, et sua virtute acquisitis tehetett volna te
stamentumot ö felsége, de aviticis verő contra suc-
cessores legilimos nem testálhatott volna; eatenus 
itaque testamentum invigorosum est. 

Az mi Nagyságodnak az extraordinaria le-
gationak költsége, és annak megfizetése felől 
való kívánságát illeti; könyörgünk országul Nagy
ságodnak : halaszsza ezt az dolgot ez jövendő gyű
lésre ; akkor az költségnek summája is nyilván fog 
lenni. Ez alatt az szegény község is alkalmatos 
leszen az fizetésre; holott mostan éhei haló lévén, 
semmi terhet reá nem vethetünk. 

Az mi restantiák tiszttartóknál, vagy ispá
noknál, vagy egyéb helyeken volnának hátra; 
Nagyságod számvevői által mindennek bizonyos 
terminust praefigálván, szorgalmatoson vétessen 
Számot. 

Az mi az fejedelmek' donatiojit illeti, mellyek 
Gálfi János' és Gyulai Pál^ törvénytelen esett ha-
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láloktúl fogva* költenek, tekintvén nem az fejedel
mek' személyére annyéra mint azoknak tisztükre, és 
az Írott törvénynek, mellyel eleitül fogván minden 
törvény szerént való' fejedelmek' idejében gubernál-
tatott az ország és birattatott, autlioriíasára, végez
tük : liogy minden donatiok, mellyek az Decretum-
nak continentiája és igaz processüsa ellen ema-
náltattattanak, cassáltassanak; holott penig az De-
cretum avvagy irott törvény három kiváltképpen 

* Gynlai Pált , mint Tárunk' clsö kötetében említettük, B i -

thori Boldizíár ölette meg 1592-ben Ahafáján, 's tette annál undo

kabb , mivel ha lehetett is némi oka neheztelni Gyulaira, ennek 

engeszteltsége jeléül kezét adta volt. Bizonyítja a' következő levél : 

8. 

G y u l a i P á l ' 1 5 9 2 - ben o c t o b e r ' 2 5 -kén A b a fá j á -

r ó l G c r e n d i J á n o s h o z i r t l e v e l e . 

Szolgálatom' ajánlása után kévánom Istentől Kegyelmednek jó 

egésséges és jó szerencsés hosszú életit asszonyommal ö kegyelmé

vel , és szerelmes gyermekivel egyetemben. 

Giczy Ferencz uram sógorom jővén hozzám monda , hogy utá-

ban találkozott volt Kegyelmedre, és Kegyelmed értvén 6 kegyelmé

nek hozzám való jövetelit, kérte Kegyelmed, hogy nékem jelentené 

meg, hogy Kegyelmed mostan újabb neheitelését értette volna reám 

Báthori Boldizsár uramnak ; kinek miérthogy sem okát , sem sera

mi módját nem értem ; megszolgálom Kegyelmednek; adja értenem 

K>, hogy Kegyelmed' consiliuma accedálván, én is tudjam csendesí

teni az nehézséget. Ha nem vétettem, excusatiomnak ratioját adom; 

ha pedig vétettem, méltó omnibiis módis et obsequiis megengesztel

nem nem liogy illyen ura t , de még ha én magamnál kisebb rend 

neheztelne reám is. Fejérvárról való eljövésem után nem tudora 

mit véthettem volna ; az előtt ha mit ö nagyságának felőlem szól

tak, fortassis potuissem diluere , si mihi objectum fuisset; de miért

hogy ő nagysága nem objiciála, hanem in signura depositae ofTen-

sionis kezet ada : nem reménylettem bizony 's nem es tudtam vár

ni ö nagyságának reám való haragját, 's azután sem tudom seiumi-
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való litat mutat élőnkbe: első legitlmi principis iii 
regni impérium legitima successio; második az ki 
per defectura seminis juxta formám ugyanazon De-
cretumbaa contentam az fejedelmeket valamelly ne
mes embernek jószágában successorrá teszi, aut ex 
partium contentione vigore juris regii celali reá szállj 
harmadik az nóta infidelltatis nobilis alicujus legi-
timo taraen et verő juris ordine condemnati — melly 
nóta quot módis fiat, az Decretumból megtetszik: 
ha valaki non observato hoc juris ordine, vagy an-
te emanationem literarum donationalium bement va-

vel magamat mentenem, mig nem ci'tem okát az haivignak. Azért 

Kegyelmed adja t'ilcnem , mit értett K., et adjiciat suiiin consiliuni. 

Tartsa és áldja meg Isten Kegyelmedet. Dátum in Abafája, die 

25. 8-hrÍ8 1592. 

D. V. G. 

Servitor tanquam fráter 
addictissimus 

P. Gyulay m.p. 

Ez dologról K. szóval ne izenjen ez szolgámtól hanem scripto irjon 

K. diligenter, quid sibi placeat, quid videatiir, faciendum mi-

hi esse. 

A' levdl külsó czíme ez : 

Generoso dominó Joanni Gei'endy de eadem, comiti comitatus Thor-

densis et dominó tanquam IVatri mihi observandissimo et cou-

fidentissimo. 

P. H. 
A' pecséthelyen levés sárgás í6ld viasz látható. 

Az eredeti levélből, raelly a' királyi kormány' régi levéltárában ta

láltatik. 



lamelly jószágba, és azután extrahált dotiattot, 
mellyel rnat/át azon jószágba iktatta, és contradicál-
tak néki, az donatarius penig contra vim contradi-
ctionis benne maradott illyen praetensioval, liogy an-
te emanationem donationis in bonis exstiterit, az oly-
lyanok az jószágot, kit ekképpen potentialiter és 
mala fide bírtak , bírnak is , az kit az jószágból 
excludállak, statim et de facto restituálják, és do-
natiojával rite et legitimé procedáljon juxta conten-
ta Decreti. Az ki penig az confradictionak cedál, 
nihilominus afféle donatioknak helye legyen és pro-
sequálhassa, jure mediante determináltassék. 

Az mi az nótát illeti 5 valamelly notórius jó
szágot justo juris ordíne amittált, mellyet az feje
delmek valakinek conferáltak, az ollyan donatiok 
helyén maradjanak, de úgy: hogy ha azt az con-
demnatust először legitimé citálták és az országnak 
régi szokása szerént in generalibus comítiis justo 
juris ordine observato excessusát legitimé compro-
bálván, úgy sententiázták meg; az ollyan collatio, 
quibuscunque facta, perpetuum jus firmif. obtineat, 
in quantum scilícet* az Decretumnak continentiája 
szerént az delinquens persona de bonís seu juri(^bu3s 
suis possessionariis ipsum solum proprie et speci-
fice concernentibus convictus et aggravatus fuisset. 

Az mi nézi az nova donatiokat, in quarum pa-
cifico dominio se et majores suos perstifisse quis as-
seruit, kiben az donatarius statuálta magát; ha pu-
re emanáltatott donatiojok, nullo contradictore ap-
parente, ha penig contradictio subsequáltatott is : af
féle donatioknak helye legyen, és prosequálhassa 
causaját mindegyik fél 's mind másik usque finá
lém juris decisíonem. Ha penig valamelly verus 

7 
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haeres nemes ember ez disturbiumban leveleit el
vesztette volna: afféle donatiokat ö nagysága tar
tozzék novo donationis titulo conferálni az verus 
haeresnek, ne másnak; de ha volna olly, ki vala-
melly jószágot mástul potentia mediante foglalt vol
na el és azt exponálná, hogy in pacifico dominio 
volt a tempoi-e ademplionis, és nova donatiot extra
hálna róla: tempore discussionis hujusmodi causae, 
cognita fraude, per breves articulos tanquam fal-
sarius et niendax a<;rlter puniatur. 

Miérthogy az Mihály vajda' donatiol még az 
léczfalvi gyűlésben invalidáltaltak volt : ennekutána 
is minden időben erőtlenek legyenek ; azonképpen az 
Básta György' és commissariusok' donatioi, miért
hogy nem volt authoritasok ad donanduni; hason
lóképpen az Székely Mozsesé invalidae et viribus 
destitutae habeantur. 

Az mi az causalis leveleket nézi; végeztük 
arról: hogy minden afféle leveleknek, akárkié legye
nek, ha legitimé emanáltattak, helye legyen. 

Az mi az szász dézmák' állapotját illeti — 
privatis personis factam vei fiendam — abban Nagy
ságod tartsa az régi articulust: hogy búzát köböl
lel, bort hordóval adjon, de integra dézmát ne ad
hasson ; ha kinek adott volna is, cassáltassanak. 

Tetszett ez is, hogy az miképpen ennekelőtte 
való fejedelmek' idejében is az ország elvégezte 
volt, hogy Fogaras, Görgény és Déva az posses-
soroktúl elvétetvén, fiscushoz applicáltassanak: most 
is azonképpen az mellyik az megnevezett vái-aknak 
más kéznél volna — úgymint Görgény — vissza
vétessék mindjárt, és ő nagysága' fejedelmünk' szá
mára birattassék és tartassék. 
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Az mi penig Husztot és Kővárat illeti, melly-
ről emlékezik az vénség, kit Isten köztünk meg
marasztott, mennyi vérontással, sok veszedelmekkel 
applicáiták volt Erdélyhez, és az országnak sok 
költségével építették és erősítették; most is Nagy
ságodnak lenne kegyelmes gondviselése országával 
egyetemben: hogy mennél hamarébb az privafusok-
túl megszabadítván, az országnak restituá Itatná, 
mint illyen végházat, és az országnak két fő bás
tyáját. Ebben penig tetszett ez is az nemes ország
nak, hogy minekelőtte egyébre mennének, még is 
Homonnai uramnt ő nagyságát mind Nagyságod' 
és az ország' képében találnák meg solenniter fő 
személyek által: ő nagysága megtekintvén , hogy 
az illyen országházai, kik az országtúl privatusok-
nak nem adattak, sem adni nem engedtettek, most 
is semmiképpen nem engedtetnek, tovább való ve-
szélygés nélkül ~- az közönséges igazságra te
kintvén — eresztené meg az országnak; venné az 
országnak jó akaratját inkább hogy nem mint ked
vetlenségét. 

Végeztük ezt i s , hogy valaki vagy maga, 
vagy atyja, anyja, vagy atyjafia Gálfi János' és 
Gyulai Pál' törvénytelen esett haláloktúl fogva jó
szágától spoliáltatott, annak recuperalásában illyen 
mód tartassék: hogy a' spoliatus vagy actor literis 
evocatorüs citáltassa az adversa parsot Erdélyben 
ante octavum, Magyarországban ante 15-m diem, 
ki tartozzék első arra rendeltetett terminuson com-
pareálni peremptorie, és az actor bizonyítson de rea-
li dominlo bonorura literis, vei humano testimonio 
tempestive vagy intempestive recepto. És ha doceál-
hatja az reale dominiumot, adassék meg mindjárást 
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in eodem termino brevi processu juridico absqueul-
io onere. Es ha az malae fidei possessortúl nyeri 
el az verus haeres az jószágát, tehát ha mi ju-
sát sperálja az malae fidei possessor ahhoz az jó
szághoz , suis módis longo litis processu salvum le
gyen prosequálni. Ha penig az verus haeres reca-
ptiválta vagy reoccupálta jószágát az malae fidei 
possessortúl, és most annak kezénél volna, nála 
maradjon, és az ollyan jószágot az aíféle injustus 
possessor ha akarja keresni, salvum legyen, de 
nem brevi, hanem longo litis processu. És ha u-
gyan az illyen verus haeres az injustus possessort 
ratione emolumentorum de illis bonis medio lenipo-
re perceptorum keresni akarja, juxta breves arti-
culos salvum legyen keresni, de az nyilván való 
potenQiariuson ?3, az az kinek sem donatioja sem 
semmi aunuentiája senkiiül nincsen. Ezenképpen 
ha az fiscusnál találtatnék efféle jószág is, ez pro-
cessussal kerestessék, az directort rea citálván. 
Ha ekképpen azoktúl az katonáktúl, vagy azoknak 
haeresitül, kik az szükségnek idején az Mihály 
vajda' kiverésekor ez országnak szolgáltának, jó
szágokat elnyernék; miérthogy hittel köteleztük ma
gunkat nekik: az érdemeseknek Nagyságod adha
tó jószágot adjon. Sőt ha kinek azok közül még 
jószágot nem adtak ez ideig. Nagyságod azoktúl 
se vonja meg kegyelmességét, hanem látogassa 
rendűk szerént való jószággal. De azoknak, kik 
annakutána reánk támadtak, ellenségünk voltak^ ez 
az articulus ne suffragáljon. 

Miérthogy ez elmúlt disturbiumban sokan mind 
nemes emberek, mind egyéb rendek deponálták mar
hájukat ki egy városban ki másban, mellyet (mely-
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lyek) az depositariusnál az credltoroktúl elveszte
nek, de nem mind az ellenség' miatt j végeztük a-
zért: hogy az kinél afféle depositum volt, ha azt 
praetendáija, hogy ellenség mia' veszett el, citáltas-
sék az creditortúl és első székre tartozzék compa-
reálni peremptorie, mellyen partibus ad comproban-
duiT) unicus terminus reportationi testium actus 
(aptus) et sufficiens detur, et post reportationera 
testium az birő előtt az causa decidáltassék brevi 
processu juridico; mellyel ha mellyik fél contentus 
nem lészen, transmittáltassék in praesentiam sena-
torum; onnan eo, quo unius cujuscunque civitatis 
vei oppidi mos et consvetudo requirit. Az universi-
tas penig az táblára absque uUa pensione alias a-
pud ipsos observari solita transmittálja, és. az ap-
pellatio neutri partium denegetur; úgy hogy az vá
rosokban intra ambitum unius mensis totius causae 
decisio usque ad appellationem ad superiorem sédem 
fiendam terminetur az brevis terminusnak módja 
szerént; ha penig valaki más ember' marháját, 
akármi rendbelit az ellenségnek béárulta, hogy hol 
mellyik kastélyban, vagy városban, avvagy kî  há
zánál vagyon , vagy utcunque okot adott az elvi
telre, raegbizonyultatván hogy ö dolga, fizesse meg 
az kárt vagy maga vagy haerese jószágábo'l, mar
hájából; ha nem akarná megfizetni, az ispánok, 
királybirák és egyéb igaviselö emberek sub amis-
sione honoris et officii az káros embernek instan-
tiajára rebus sic stantibus tartozzanak mindjárást 
igazat lenni, kit ha nem mivelnének, az kárt is ők 
tartozzanak megfizetni, és Nagyságod afféle tisztvi
selő embernek jószágából, marhájából igazat tétes
sen. Hogy ha penig valamelly vái'osban, vagy kas-
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télyban, vagy akárhol valaki marháját deponálta 
volna, és minek előtte az ellenség elvitte volna, az 
depositor kérte volna hogy megadják, és ki nem ad
ták , az közben az ellenség elvitte: ha az város 
tartotta meg, az város, ha privafa persona, az ki
nél volt, az tartozzék megfizetni. 

Ez változások alatt Mihály vajda' béjövésétűl 
fogva Gyulaffi László' bejöveteléig ha melly város 
vagy falu, vagy városi vagy falubeli ember, vagy 
nemes vagy paraszt, vagy akármiféle rend az el
lenség közé adta magát, akár mi hajdú közé, vagy 
maga is hajdú lett, vagy magátúl hajdút gyűjtött, 
hogy már hazának szolgál 5 de ez alatt csak ma
gának dúlt, nemes embert és jószágát pusztította, 
az szászságot saczoltatta, dúlta, égette 5 vagy a-
kárhol fosztott, pusztított, ölt, öletett, mutilált, és va
laki' jószágát foglalta; vagy valahova az ellenség 
közül, sőt az mi hadunk közül is, vagy törökök, 
talárok, oláhok közül dúlót, fosztót valaki'jószágá
ra vagy marhájára vitt, kalauza volt, kárt teit; 
vagy akármi törvénytelen dolgot cselekedett vagy cse
lekedtetett akárhol itt Erdélyben , vagy Magyaror
szágnak ide tartozó részeiben: tehát az illyenekel
len választassanak egy néhány törvénytudó atyánk
fiai az nemesség közül, kik között egy fő személy 
legyen Nagyságod' képében; minden rendek il( Er
délyben mindenféle helyekről azok eleibe citáltassa
nak; kik eleibe az jobbágyokat, szolgájokat tartoz
zanak az urak elő állatni, és ott mindjárást tör
vény szolgáltassék, abban is, ha mi efféle causak-
ban immár processusban volna is, és valamit az 
törvény hoz, mox et de facío azon személyek által 
mindjárást exequáltassék; ha penig in majori po-
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tentia nem compareál, proscriptus leszen, mindenütt 
persequáltassék. 

Miérthogy némelly papok, mesterek, deákok és 
egyéb egyházi rendek extra limites vocationum su-
arum afféle dűlők, kóborlók, fosztok, kapdosok és 
hatalmaskodók közé elegyítvén magokatj avvagy 
magokról (nak) példát vévén azoktúl dúltak, fosz
tottak, kóborlottak, kapdostak, és minden hatalmas
kodást, gonoszságot cselekedtek, végeztiik : hogy az 
kik az félében részesültek Mihály vajda' béjövete-
létül fogván, abban az kolozsvári 1601 esztendő-
beli articulus tartassék meg, mellynek summája ez: 
bogy az egyházi rendek, kik afféle gonosz nép kö
zé elegyítették magokat, nem az ő székükén az 
papok előtt, hanem azon vármegye' székin, az melly-
ben laknak, evocáltatva szólítassanak, és juris or-
dine convincáltassanak vagy absolváltassanak. 

Végeztük ezt is, hogy sohol senki semmi ha
dakozó rend se városon se falun az nemes embe
rek' tanitó rendek' házára, szállására, majorára ne 
szálljon se menjen, se úton se sohul semmi marhá
jokhoz se személyéhez nyúlni ne merészeljen fejé' 
tisztessége' jószága' vesztése alatt; ha ki penig 
ezhez nem tartaná magát, kapitánya, hadnagya 
megbüntesse az fel megirt törvény szerént, és az 
károst is vele két annyéről megelégítesse az fönn 
megirt poena alatt. Ha ki penig nemes ember vagy 
tanitó rend' házát, szállását, molnát, ([malmát?) 
majorát felverné, büntessék meg bűne szerént j ha 
valamit megéget, ő is megégettessék. 

Hogy mind mi mind szegény községink épül
hessenek, és az kik szélyel búdostanak közülük, ré
gi lakó helyekre haza szállhassanak, és ott rette-
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gés, félelem és bántás nélkül lakliassanak, hogy 
ennél is nagyobb szegénységre ne jussunk közsé
gestül 5 végeztük országul hogy: minthogy ezelőtt 
is az szabad hajdú nem az ország' hanem maga jo-
vát kereste, melly abból is kitetszik, hogy mihel̂ l; 
egyik rend megtőltözött, az mindjárt eloszlott, és ez 
országnak soha semmit nem szolgált, hogy az féle 
dúló, fosztó kóborlókat, bűdosókat Nagyságod ez 
országból teljességgel kiirtson és irtasson ha va
gyon valahol, sőt az szabad hajdú név penitus 
aboleáltassék és letétessék; hanem Nagyságod hó-
pénzes szolgát tartson, kik hiipénzükön éljenek; mei-t 
ha ezután valaki vagy maga, vagy szolgája pén
zen nem él, hanem valamit elveszen pénz nélkül, 
proscriptus legyen mindjárt; ha pein'g az uia szol
gáját meg nem fogja 's meg nem bünteti, és az 
károst meg nem elégíteti, az ura maradjon azon 
poenán; hogy szegény községünk házánál marad
hasson békével, csendességgel, Nagyságodnak déz-
mát adót adhasson, földes urának szolgálhasson, 
hogy így mi is az Nagyságod' szolgalatjára alkal
matosbak lehessünk; és ezután ha ki hajdú kapi
tány vagy hadnagy leszen, proscribáltassék. Az 
melly hajdú penig jobbágy lévén az ura' híre, a-
karatja nélkül magát meg nemesíttette, abból obser-
váltassék az régi constitutio, tudniillik: hogy az fe
jedelem senkit soha citra voiuntalem dominorum ter-
restrium meg ne nemesíthessen, ha megnemesííene, 
vagy megnemesítette vohia is, afféle nobiliíatio ne 
staljon. 

Nem kevés nyomorúságunk, pusztulásunk va
gyon jószágostul az székely uraink atyánkfiai miatt 
mikor hadban vágynak, meit mindjárást az lak-
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ságra vagy szászságra szállanak mihelyt felkelnek, 
és tesznek szernyű dulást, fosztást; végeztük azért: 
liogy ezután magok közé szálljanak; ha penig az 
lakságra vagy szászságra kell szállani, ott ne mu
lassanak ; ha mit olt mulatnak is, maga élésén pén
zén éljenek, se falun se mezőn kárt ne tegyenek; 
ha ki ehhez nem tartja magát, az kapitány, király-
biró, hadnagy ugyanott az helyen sub amissione 
bonoris et ofíicii erősen megbüntesse, afelett az mi 
kárt tesznek, két annyit fizettessenek nekik. E con-
verso az nemesség és szászság az székelységen 
ehhez tartsa magát, se egyik se másik egymást ne 
pusztítsa; ha melly tisztviselő ehhez nem tartja ma
gát, ő Nagysága az feljül megirt poenát exequál-
tassa az tiszttartókon. 

Ennekelötte is egy néhány gyűlésben elvégez
tük, hogy soliol senki mivSsilissel jószágot ne foglal
hasson, ki ezután is observáltassék sub poena du-
centorum florenorum. 

Hogy Nagyságod ez esztendőben az dézma-
arendát kegyelmesen megengedte, megszolgáljuk 
Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak. 

Jóllehet ennekelőtle is volt végezésünk arról, 
hogy itt ez országban liber baronatusság ne legyen ; 
mindazáltal sok helyeken , úgy mint Görgényben, 
Vécsben, Déva' tartományában és több helyeken is 
az articulushoz nem tartván magokat sem az ispá
nokat executioi-a, latrok"' kergetésére oda nem bo
csátják, sem szökött búdosó jobbágyokat, szolgákat 
ki nem adják, sem vármegyéken velük nem perel
hetünk; ha akarják törvényt tesznek ollyat, az mi-
némüt ők szeretnek; ha nem akarják ugyan elhall
gatják ; melly dolog az birodalomban való nemes-
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ségnek és minden rendeknek szabadsága és régi 
jő szokása, törvény ellen vagyon. Végeztük azért: 
hogy az liber baronatusság mind itt Erdélyben, mind 
Magyarországnak ide incorporáltatott részeiben min
den helyekről, minthogy nem is volt, minden vár
megyékben in perpetuum tolláltassék, és az várme
gye' ispáni minden helyeken minden legitima exe-
cutiokban szabadon procedáihassanak; az jobbá
gyoknak megadásában is minden helyeken az vár
megye' törvényéhez és az publica conslitutiokhoz 
tartsák magokat. Azonképpen ad generalem male-
factorum inquisitionem minden helyekre bemehesse
nek, és az latrokat mindenütt persequálhassák és 
büntethessék. 

Vágynak sok atyánkfiai, kiknek jo'szágokról 
való levelük vagy mindenestül ez disturbiumban az 
tűz miatt, vagy egyéb ellenség miatt elveszett; 
avvagy ha donatioja megmaradott is, statutioról való 
relatoriája elveszett. Végeztük azért: hogy ha ez-
féle periclitans donatarius vicinorum et commetane-
orum tam nobilium, quam honestae famae ignobili-
um legitima slatutioját megbizonyíthatja, efféle jó
szág ugyan az donatariusnál maradjon; sőt ha ef
féle jószágot az fejedelmek Mihály vajda' béjöve-
teli után másnak conferáltak volna is, az ollyan do-
natio ne staljon, hanem inkább Nagyságod az pe
riclitans donatariust nova donatione mediante robo
rálja benne; ha ki penig valami jószágot olly rég
tűi fogva birt, hogy az humana memóriát excedál-
j a , és azféle jószágról való levelei mostan elvesz
tek volna, megbizonyítatván hogy aviticuma, és in 
pacifico dominio bonorum volt, az ollyant is Nagy
ságod ne másnak, hanem az haeresnek conferalja 
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nova donatioval. De az levelek' taxája felől az Já 
nos király' idejebeli szokás observáltassék, melly 
ez volt: hogy nova donatioról az cancellarián f. 12 
vettek, de defectussal adott jo'szág' donatiojálúl an
nál többet; ha penig valamit az fejedelem per ma-
nus adott, aiféle donatiotúl azt adtak, az mint az 
cancellariussal conveniálhatolt. 

Vágynak illyen bántásink is több nyomorusá-
gink között, hogy az melly szegény atyánkfiai bé-
akarnak 's akartak menni kerített városokba mar
hástul megmaradásnak okáért, vagyhogy bé nem 
bocsátják, vagy ha bebocsátották is, nemhogy házat 
vagy egyéb örökséget engednének városokban az 
nemességnek venni, sőt sok saczoltatással való fi
zetése után szállást fogadván, mint egy városi em
bert szintén úgy cogálták minden városi szolgálat
ra, marháját, lovát postálkodásra. Ok penig az ne
mességnek mindennemű libertásával és immunitá
sával élni akarnak 's most is élnek és jószágot bír
nak köztünk. Kívánjuk azért: hogy avvagy nékik 
is az privilégiumunkkal élni és jószágot köztünk 
birni szabad ne légyen; avvagy hogy nékünk is 
házat köztük venni, szabadoson birni engedve le
gyen ; készek leszünk privilégiumuknak submittálni 
köztük magunkat. Az kinek penig ez ideig vala-
melly városban háza volt, szabadon bírhassa, é-
píthesse .mint övét, sine tamen praejudicio libera-
rum civitatum. 

Vágynak némellyek mind nemes mind egyéb 
rendek közül, kik tolvajoknak, orvoknak patroci-
náltak és patrocinálnak, az lopott tolvajlott marhá
ban részt vettek vagy vesznek. Tetszett azért: 
hogy efféléket az tisztviselő emberek sub amissone 
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officii et honoris érdemek szerént és törvény sze
rént büntessenek ; kik ha el nem járnának tisztük
ben, Nagyságod azon büntetéssel büntesse őket mint 
az malefactorok érdemelnének. 

Némelly atyánkfiainak az szabad városokban 
mind régi 's mind mostani adósságok vágynak, kit 
meg nem vehetnek, hanem törvényiiyel kell keres-
niök, ők penig olly véghetetlen törvénynyel élnek, 
hogy végét az külső ember nem éri köztük. Vé
geztük azért: hogy az melly napra az birö eleibe 
idézi az adóst az actor, azon az napon minden 
dilatio, párvétel nélkül, megbizonyítatván az a-
dósság, törvényt tegyen az biró az brevis szerénf, 
kit ha nem cselekedik 's meg nem fizeti, mindenütt 
az actor azon városi embert akárkit megtarthasson, 
és megvehesse az adósságot rajta ennekelőtte való 
articulusok'' tartása szerént. 

Vágynak illyen panaszolkodások is az szabad 
városok felöl, főképpen az kolozsvári uraim felől, 
hogy akármelly nemes ember jobbágyit , akárhol 
vétene is az városi ember ellen, bemenvén az vá
rosba , mindjárást megfogják, az földes urátúl tör
vényt nem kérvén felőle, az ő kedvük szerént fog
va tartják, és semmi kezességen tülük ki nem ve
hetik , hanem mindaddig tartják fogva, mig az ő 
törvényeknek vége szakad. Melly dolog minden tör
vényünknek, szabadságunknak ellene vagyon. Vé
geztük azért országul: hogy ezután ez ne legyen 
semmi helyeken, hanem ha az nemes ember' job
bágya vétett, vagy adós valamelly városi ember
nek, meg ne merészelje fogni, minthogy mi az 
magunk adósságunkat is az városokon törvény
nyel keressük; hanem ország' löi-vénye szerént az 
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városi ember kérjen az urátúl törvényt; ha az ura 
törvényt nem igér felöle megfoghatja; ha penig tör
vényt igér annak processusa szerént procedáljon; 
ha benn az városban vért ont, vagy egyéb nagy 
vétket cselekedik, in loco delicti megfoghatja, de ha
logatás nélkül az mostani articulus'' tartása szerént 
törvényt szolgáltasson felőle. Magyarországnak ide
való részeiben is ezen mód observáltassék. 

Az melly fő népeknek és nemes embereknek 
tiszttartójuk ez háboruidöben számot nem adtak vol
na, számot adjanak; és ha kik elszöktek volna is 
az számadás előtt, tartoznak visszajüni és számot 
adni és megelégíteni urokat; ha nem cselekednék, 
az régi erről irt articulus observáltassék. 

Az váradi és fejérvári káptalanokat 's az mo
nostori konventet Nagyságod megépítetvén, fizetésük 
járjon meg az régi szokás szerént, hogy tisztekben 
járhassanak el fogyatkozás nélkül, de ők is az le
velek' taxája és executio felől tartsák az régi szo
káshoz magokat; mert vágynak ellenök való pana-
szolkodások, hogy ha valami executiora kiviszik, 
mind az executiotúl ŝ mind az relatoriátúl f. i2. 
kivannak, nagy nehezen három vagy négy forint
ban megsaczoltatván az nemes embert adják ki az 
relatoriát, nem tartván magokat az régi affélékről 
való limitatiokhoz. Végeztük azért: hogy sub amis-
sione officiorum tartsák az elébbi articuloshoz ma
gokat és limitatiohoz; azt ne transcendálják. Ha pe
nig nemes ember vagy ispán exequálja, tehát nap
jában d. l í í , ételt, italt; ha lova nincsen kocsit vagy 
lovat adjanak; az relatoriátúl penig juxta laboris 
exigentiam; ha scriba exequálja és pure kell az re-
latoria megvehesse az f. l!<i; ha cum contradictio-
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ne felét, az az f. 6. Az káptalan Is ezen rendet 
tartson mint az scriba. 

Medgyesen az 1588. esztendőbeli gyűlésünk
ben is elvégeztük volt, hogy az czigány vajdaság 
letétessék in perpetuum, és soha az czigányok adót 
ne adjanak; ennekutána is azon articulus observál-
(assék. 

Az barmot és bőrt ez országból urunk' annu-
entiája nélkül kivinni szabad ne legyen, az régi ar
ticulus*' tartása szerént 5 azonképpen az szűröket vég
gel kereskedésnek okáért ne legyen szabad kivinni. 

Hogy az régi szokás szerént házunk** szüksé
gére elégedendő sót adjanak mind Erdélyben és 
Magyarországban, Nagyságod az kaniaraispánok-
nak parancsolja meg. 

Panaszolkodnak az magyarországi atyánkfiai, 
főképpen az debreczeniek, hogy az dézmát nem úgy 
exigálják az dézmások az mint az régi jó szokás 
volna, hanem egy egy bárányéi-t egy egy forintot 
vesznek ; annakfelette néhol az mustot is rajtok hagy
ják, és az árát úgy veszik meg, az mint annak-
utána az tiszta bor jár, ki ez előtt nem volt. Vé
geztük azért: hogy az dézmát mind borból mind 
bárányból lígy vegyék mint az régi szokás, és raj
tok ne tartsák; ha penig rajtok hagyják, semmivel 
az szegény ember ne tartozzék, hanem az dézmás 
fizetője legyen ; a' hol usu nem volt az bárány és 
méhdézmálás, ezután se legyen. 

Vágynak sok különbkülönbféle panaszok az 
harminczadosok felől, hogy szokatlan vectigalt exi-
gálnak, holott ennekelötte az első liarminczadon száz 
sótúl d. 20. tartoztak, azután czédulapénzzel meg
érték ; azonképpen az búzából, mellyet ide behoznak. 
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mód nélkül való harminczadot vesznek, ki miatt az 
búzahordozástúl az szekeresek és kereskedő em
berek megidegenedtenek. Könyörgünk azért Nagy
ságodnak: parancsolja meg az harminczadosoknak, 
hogy ezféle tűrhetetlen és szokatlan exactioktúl meg
szűnjenek sub amissione honoris et officii; czédula-
pénzért az harminczadló marliábo'l semmit ne ve
gyenek; hanem^ két pénzzel érje meg az régi szo
kás szerént. És miértliogy Isten egy kicsiny csen
dességet adott, az harmlnczadosok az új helyekről 
az régi helyekre költözzenek 5 az vámokon is szo
katlan exacliok ne legyenek sub amissione telonii, 
hanem az vámokon száz sóbo'l vegyenek en-yet de 
az harminczadon semmit ne vegyenek. 

Jo'Ilehet ennekelötte is majd inkább minden gyű
lésünkben sanciáltuk, hogy az szökött jobbágyok 
megadassanak; de még is panaszolkodnak sok atx^ánk-
fiai, hogy némellyek, főképpen Magyarországban az 
szabad helyekről és városokról, úgy mint: Várad
ról, Biharról, váradi vár' jószágából, Kis Mariáról, 
Debreczenből, Belényesből, Bajonból, Tasnádról, 
Tasnád' tartományából, Szilágy Csehről, Zilajról, 
Somlyóról, Somlyó' tartományából. Diószegről, Má-
ramarosból. Vajda Hunyadról, Körösbányáról, Csúcs
ról, Tárcsáról és egyéb helyekről fejedelem' urak' 
fő emberek' és nemes emberek' jószágiból, genera-
liter minden helyekről az elébbi articulusnak tartása 
szerént megadassanak ab anno Domini 1600 az 
brevis szerént. Annakelőtte valók penig longo litis 
processu. De vagyon illyen fraus az jobbágyok' 
dolgában, hogy noha némellyek tempus legitimi con-
jugii aetate régen excedálták, de még is nőtelen él
nek, csakhogy haza ne vihessek, az uruknak ne 



szolgálhassanak, és az fejedelemnek adót ne adhas
sanak. Végeztük azért: hogy efféle nőtelen jobbá
gyok is úgymint húsz esztendősök az gyermek
ségből kikelvén ember korban vágynak, azon arti-
ciilusok"' tartása szerént minden helyekről, ha sze
gődött szolga volna, esztendeje kitelvén, megadas-
sékj azonképpen az özvegy asszonyok is, kik vi
cém jobbagionis gerunt. 

Az szökött szolgák és szolgálók felől az lécz-
falvi articulus tartassék meg mind ezelőtt valókról 
's mind ezután leendőkről, mellynek tenora ekképpen 
vagyon: Végeztük az szegődött és szegödetlen szol
gákról, hogy valamelly szolga Mihály vajdának bé-
jüvetelétől fogva urát ideje előtt és búcsuvétlen el
hagyta, ha nem nemes ember, ha nemes is ha há
za nincsen, valahol megtaláltatik, biróval meg kell 
az urátúl kérni; ha megadja jó, ha meg nem adja 
az székre híják, és ha méltó 's igaz okát nem ad
ja az meg nem adásnak, f. 200-on adja meg az 
ura. Ha penig nemes ember és residentiája vagyon, 
az székre híják, és ha méltó okát nem adja f.200-on 
restituálja magát, és mindenben az brevis' articulu-
sa szerént procedáljon törvénynyel. Azonképpen az 
melly szolgák kapitányságok és hadnagyságok alatt 
találtatnak meg, két nemes emberrel kérjék meg, 
melly két nemes ember adjon relatoriát róla, és egy 
mandátummal vegyenek f. ÜOO. jószágán, ha penig 
jószága nincsen, hópénzéből tartsák ki az két száz 
forintot, mellyet tartozzék az fizető mester megad
ni az mandátumra; ha meg nem adná, az kétszáz 
forintot jószágán vegyék meg. 

Szerencsen az megholt fejedelmünk' idejében 
végezték volt: hogy Magyarországban ez distur-
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biumban esett potentiákat és dolgokat az ott lett vé-
gezés szerént díjudicáljanak, kihez Magyarország
nak ide incorporáltatott része is ez ideig magokat 
tartván vele éltek, de Erdélyország még vele nem 
élt. Végeztük azért: hogy annakutána Magyaror
szágban az ide való vármegyékben ne observáltas-
sanak, hanem per omnia az erdélyi articulushoz tar
tsák magokat, exceptis illis causis, az kik immár in 
processu sünt, melly causák az szerént decidáltattanak. 

Vágynak illyen casusok, hogy vármegyéknek 
közönséges szolgáját, sőt egyéb rendeket is in ali-
qua executione procedentes, más nemes ember meg
háborítja, söt animo deliberato, et ex praeconcepta 
malitia meglesi, megveri, meg is öli. Végeztük az
ért : hogy ha hol ezféle executiokban valakinek va-
lamelly nemes embertül halála történt vagy történik, 
miérthogy in executione lett az halál, ha nincsen ki
nek juris ordine keresni az homicidáf, söt ha vagyon 
is, de eltűri, vagy nem meri keresni, vagy ugyan 
nem akarja, az vármegye' ispáni tartozzanak evo-
cálni és törvény szerént meg is büntetni, ha szintén 
az megholt embernek feleségével vagy gyermekivel 
vagy atyjafiaival az homicida megbékélt volna is. 
A' székelységen is ezen dologban ezen mód ob-
serváltassék. 

Megértettük országul Borsoló János urunk 
atyánkfia és itéfő mesterünk' beadott könijörgé-
séböl minemű mód nélkül Lónai István^ és Bá-
thori Kata asszony az felesége bizonyos nálok 
letett és kezekbe bízott pénzét, ezüstit, aranyát^ 
tallérát egyéb ezüst marháját ad summám sex 
millium fiorenorum^ vei circiter sese extenden-
tium^ immár gyakorta való requisitiojára meg 
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nem, akarták volna adni, valami frivola és bé 
nem vehető foyásokkalmayokatoltalmuzván\ mi-
érthoyy peniy afféle repositumot non lonyo lilis 
processu, sed ad solam personae deponentis re-
quisitionem szokták volna meyadni; tetszett or-
száyul: hoyy urunk ö nayysáya az orszáyyal 
eyyetemben találná mey méyis levele által, int
vén ö kegyelmét: hogy az Istent és az iyazságot 
és lelkeknek ismeretének csendességét tekintvén, 
adnák mey depositumát mester uramnak; Hlyen 
vén elesett állapotja és idejekor élhetne ifjusá-
yától foyva való keresményéből., ne fogyatkoznék 
mey az ő kegyelmeknek méltatlan való marhá
jának megtartása miatt. Kit ha Lónai uram és 
feleséye Báthori Kata mey nem mivelnének ily-
lyen levélnek tekintetére., certificálnák erről, hoyy 
ö nayysáya és az orszáy ollyan gondot visel reá, 
hoyy az depositor igazságában meg nem fogyat
kozik^ Hlyen móddal, hogy mint efféle potentia^ 
vayy actio, vayy rete7itio violenta, avvayy quo-
cunque modo injuncta^ ez jövendő közeibik ter
minusra, i-ma decembris praesentis anni, ci
táltassa ad í5-m diem juxta articulum super-
inde editum peremptorie, és secundum processum 
brevem causarum adjudicáltassék és finaliter de~ 
termináltassék, ulterioris appellationis confiden-
tia deneyata; uyyanakkor elfoylalt jószáy felől 
is, Krasznavármegyében való felől, juxta eun-
dem modum törvény szolyáltassék. * 

• Az itt döIt betükliel nyomatott sorolc a' mi eredeti 's hitelesí

tett példányunkból ki lévén maradva, azokat, mint a' 97-ik lapon ha

sonló betűkkel nyomatottakat is, a' kolozi monostori konvent lerél-

tárábau találtató más eredeti példányból iktattuk ide> 
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Azonképpen az kiknek nomine depositorum, sum-
májok, vagy ezüst, arany marhájok, egyéb drága 
marhájokkal egyetemben justo titixlo depositionis, av-
vagy etiara occupationis aut alio injusto modo ad 
manus suas receptionis vei per se vei per alios let
tek volna az megholt fejedelemnél Bocskai István
nál, avvagy hazájában C'Sy}? váraiban, kit nem 
recuperálhattak volna quorum interest, annak terhét 
marhájára, ha hol és ha kinél volnának , avvagy 
az nem lévén, ad bona patrimonialia szállítván, az 
följül megirt móddal és terminussal praehabita pe-
remptoria citatione jusukat prosequálhassák az brevis 
szerént. Ezen lartassék meg egyebekben is, az kik 
ehhez hasonlo'k, mind Erdélyben mind Magyaror
szágban. 

Az melly faluk az békességes időben tűz mi
att pusztultak el, ezféle faluk juxta publicam con-
stitutionem dominorum regnicolarum három eszten
deig ab omnium contributionum tam ordinariarum 
quam extraordinariarum pensione et servitiorum ex-
hibitione immunisok voltának; miérthogy mostan min
den helyek illyen igen elpusztultak, hogy sok fa
luknak csak az helye vagyon; némelly faluban pe-
nig egy kicsiny, két három vagy négy ház maradt 
meg, abban is kiben vagyon ember, kiben nincs, 
végeztük: hogy ha afféle elpusztult helyek megkez
denek telepedni, hat esztendeig szabadosok legye
nek az adófizetésből és szolgáltatásból, kire nézve 
az elbúdosott és elszéledett szegénység inkább he
lyekre telepedjék és az ország is épüljön. 

Az melly falukat harapgyujtogatással eléget-
tenek, az égetésnek utána authorit fölkeresvén az 
brevis törvény szerént büntessenek, és az káros 
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emberek, kik afféle égetés miatt vallottaiiak kárt, 
azon brevis szerént elégítesseuek meg. 

Az hidakat az vármegye ispáni minden he
lyeken megcsináltassák; az hol az faluk elpusztul
tak az közelebb való ditiokkal csináltassák, sub 
poena alias ín tali observari solita, videlicet f. 12. 
Az vámos hidakat penig csináltassa ő maga, az 
kié az vám, sub amissione telonii az hol járnak. 
Ennek terminusát indilative praefigáltuk országul fe-
stum Michaélis archangeli proxime venturum. Az 
száraz vámot, kiknek régi privilégiumok níla nin
csen, sem hidat sem töltést nem tártnak, sem sem
mi bizonyos és hasznos oka nincsen, ki közönsé
ges hasznot nézne, miérthogy impium est, qui pu-
blica commoda non promovet, publicís emolumentis 
gaudere, végeztük: hogy az ispánok cognita rei 
veritate minden helyeken levágják. 

Az kolozsi és széki aknák jövedelmeknek az 
bonczidai hídnak elpusztulása miatt fogyatkozását 
ismerjük; minthogy penig ennek előtte is az széki 
kamaráról rendeltének annak építésére sót, mostan 
is Nagyságod azon kamaráról rendeljen valami sót; 
építhessék meg azt az bonczidai hidat, ki mind az 
vármegyéknek mind az két aknáknak hasznára leszen. 

Az Szaladnál való hídnak pusztán állása mind 
Biharvármegyéiiek főképpen, mind az országnak 
káros. Végeztük azért: hogy azt is megcsináltas
sák. Az kék Kalló nevű vízen, BánffiDiénes uram 
az hidat csináltassa meg maga költségén, kire u-
runk ö nagysága engedjen vámot, meliy vámnak 
mivoltát az vármegye juxta pontis quantitatem seu 
longitudinem meglimitáljon, és hit szerént urunknak 
referálván) az pivílegium úgy keljen ki. 
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Nülia ennekelőtte az székelység köztt minden 
dolgok felől val(5 törvények elsőben az székes 
helyeken kezdettenek, mind az longus mind az 
brevis processusban; de miértliogy praeter. distur-
biorum temporibus sok injuríák és méltatlan dolgok 
történtének köztük, látván hogy az pernek végét 
nem érik5 végeztük azért: hogy ennekulána az 
székelység között is in brevium judiciorura proces-
sibus azon mód fartassék, melly az nemesség kö
zött 5 tudniillik hogy ők is minden causájokat, inely-
lyek brevi processu juridico szoktak determináltatni 
és táblát illetnek, az nemesség'' módja szerént pro-
sequálják, szabadok lévén vele, hogy az széken, 
vagy az táblán kezdik. 

Jóllehet az székelység köztt az veres dara-
hantok kivannak némellyek, hogy ők egy más kö
zölt hadnagyok, és nem az közönséges tisztviselők 
előtt perelnének, és az ö judex ordinariussok az 
hadnagy lenne. De miérthogy minemű egyenetlensé
gek, visszavonások, sok mód nélkül való dolgok eb
ből következnének, jól tudjuk; tetszett azért: hogy 
minden rendek az székes helyen kapitányok és ki-
rálybirák előtt tartozzanak törvényt állani. 

Az székelység köztt való nemesség maradjon 
meg az ö őstül maradtjával, pénzen vettével, feje
kötött jobbágyival és minden régiül fogva birt örök
ségével az medgyesi articulus''tartása szerént, melly 
Básta György'' idejében concludáltatott. 

Az aranyasszéki nemesség panaszolkodik, 
hogy &'/ község az ő régi szabadságok és rend
tartások ellen különb különb szokatlan abususokkal 
háborgatnák, főképpen az törvénytételt magoknak tu
lajdonították; falusi birákat, polgárokat esküttenek, 
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és' azok előtt kényszerítik az nemességet törvényt 
állani^ annakfelette sok szokatlan végezésekettévén 
magok között, bírságolják őket, és poteniiose ere
getik, hajtják marliájokat. Végeztük azért: hogy 
ennekutána minden szokatlan dolgoktól, potentiáktúl 
megszűnvén, az régi szabadság és szokás szerént 
az nemesség közül választassanak törvénytevő as-
sessorok, kik előtt az régi processus szerént for-
gattassanak minden causák. 

Találtának meg az catholicus uraink és atyánk
fiai, hogy az kik közülök szabad város helyeken 
laknának, lenne liberum exercitiuma az catholica 
religionak: úgymint betegeket visitálni és gyóntatni, 
gyermekeket keresztelni 5 miért penig az catholica 
religio is az több recepta religiokhoz való, végez
tük : hogy az catholicus pap bejöhessen ide Kolozs
várra, egyéb helyekre, exceptis váradiensibus, be
tegeket kik in agone vágynak visitálhassanak, gyón
tathasson, keresztelhessen, és elvégezvén ezféle ce
remóniákat ismét tartozzék recedálni; semmi egyéb 
ezen kivül való ceremóniákat ne peragálhasson. 

Panaszolkodnak az magyarországi atyánkfiai, 
hogy az urak' jószági közül némellyek az várme
gye közé udvarló pénzt nem akarnának adni, azt 
praetendálván, hogy őket regalissal hínák az gyű
lésbe. Ha ő maga megyén, ne tartozzék jószága 
udvarló pénzt adni; de ha csak legátusát küldi, fe
le költséget tartozzék adni jószága, az mit egye
bek adnak. 

Vágynak sok panaszolkodások az kolozsvá-
riaktül, hogy az Nagyságod' parancsolatjára gya-
korlatossággal posták alá lovakat adván, az ennek-
előtte való rendtartás szerént, az határozó helyeken 
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az mező városok és egyéb helyek lovakat, ha szin
te volna is, az posta alá nem adnak; hanem az 
lovakat az régi szokás ellen tíz tizenhat mérföldig 
is elviszik, ki miatt sok lovok elvesz. Tietszett azért: 
hogy minden városok és határozott helyek tartoz
zanak juxta antiquam et approbatam consvetudinem 
adnia; kit ha nem cselekednek eontumacia ducti, 
az director aflfélét ex officio tartozzék evocálni ra-
tione non observationis niandati. Ha hol penig az 
féle városok semmi úton lovat nem adhatnának, te
hát minden okvetetlen affélék az ő szokott határo
kig tartozzanak az ló' bérit megfizetni, és az ló
nak is gondját viselni hogy el ne veszszenj mert 
alioquin az árát tartozik megfizetni. 

Miérthogy az városi rendeket, sőt egyéb, ez 
országi kereskedő embereket is absque ullo proces-
su juris et aliorum debitorum aut delictorum ez mos
tani nyavalyás időben sokan Szilágyságban és Ma
gyarország' határiban szokták megtartóztatni, ares-
lálni és saczoltatni szabadságok és törvénye ellen 5 
tetszett annakokáért: hogy senki semminemű rend
beli kereskedő embert igaz úton járásában törvény' 
úta kivül és szabadsága ellen meg ne tartóztathas
son , hanem ha kinek kinél dolga vagyon, azt az 
országnak megrögzött törvénye szerént előbb füs
tin keresse juris ordine; mert valakit törvény' útja 
kivül való azféle tartogatásban találnak, tehát azon 
vármegyebeli ispán mox et de facto tartozzék az 
megtartott embernek marháját becsüjével fölszaba
dítani. 

Tetszett ez is, az mint vásárhelyi gyüléislink
ben is elvégeztük volt: hogy Moldvából, Havasal
földéből és egyéb helyekről jött emberek, kik ez 
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országba marhát hoznak, először ad locum deposi-
tionis huszad- és vámhelyekre tartozzanak menni 
minden tartozás nélkül, és onii.it sokadalmakra ne 
menjenek, hanem ott adják el marhájokat sub poe-
na amissionis bonorum secum habitorum^ de így 
hogy az itt való áros emberek az marhát reánk ne 
drágítsák, ha azt akarják hogy az articulus meg
álljon. 

Miérthogy Gyulaffi liászló és előtte valók nem 
magok,, sem egy vagy két vármegyére szükségére 
vették föl az pénzt, mellyérí valami jószágot, vagy 
kamarát, vagy mi hasznos helyet inscribáltak, ha
nem egész ország' szükségére 5 Nagyságodnak kö
nyörgünk: legyen méltó tekinteti reá, és az inscri-
bált jós/.ág vagy egyéb haszon pénzűk' letétéig ma
radjon az creditornál. 

Ennekelőtte egy néhány darabantok Maros-
székből Görgény' várához szolgáltak; de miérthogy 
ők is székelyek, és az szabadság eket is egyaránt 
illeti: ennekutána azok is az több szabad széke
lyek köztt úgy mint székelyek szolgáljanak. 

Miérthogy az vásárhelyi generális gyűlésünk
ben elvégeztük volt, hogy az melly idő azon gyü-
léstíil fogva intercedalna az violenfa occupationak 
finalis deierminalasáig praescriptioba, vagy anni-
versariumok' complementumába ne eomputáltassék; 
azonképpen mostan is azon articulust helyén hagy
juk, hogy az három terminusig, tudniillik szent Lu
kács napig az erdélyieknek, prima decembris ma
gyarországiaknak, festum epiphaniarum az székely 
urainknak, annyi a' mi idő íntercedál, az occupator-
nak semmiben ne használhasson. 

Vágynak illyen dolgok is, hogy némelly szé-
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kékben az esperestek visitatiot tesznek, mellyel min
den esztendőben reánk jűnek visitálni; csak egy 
zsendelyesésért is f. 12. vesznek; efféle kicsiny dol
gokért illyen mód nélkül sok pénzt vesznek az mi 
régi törvényünk és szokásunk ellen addamnumno-
strum manifestum; azt kívánjuk: hogy destruáltas-
sék; hanem mikor visitál, az régi szabadságunk
nak módja és rendi szerént visitáljon az szék' aka
ratjából. 

Tetszett ez is : hogy az arany és ezüst ez 
országból senkitül ki ne vitessék sub poena notae 
infidelitatis. 

Találtának meg bennünket bizonyos atyánkfiai, 
hogy vettek volt Ötves Andrástúl valami ezüst mi-
vet, tizenötödfél száz forint érőt, mellyet császár
nak és az berezegnek ajándékba vittek, mellynek 
az árát az vármegyéken kellett volna fölszedni ak
kori végezés szerént; de mind ez ideig is az is
pán uraim föl nem szedték, és most is fizetetlen 
az ára az háborúság miatt. Végeztük azért: hogy 
az vármegye' ispáni székes helyekre gyűlvén és 
végére menvén, ha fölszedték vagy nem; és ha föl
szedték hova tették, és ez jövendő gyűlésre tar
tozzanak számot adni róla. Azonképpen az ki per-
ceptor volt, úgy mint vásárhelyi Gyerőffi János, 
minthogy ő megholt, successora compareáljon, én 
minden arról való quietantiát producálván számot 
adjon. 

Miérthogy az sok változások miatt, mellyek 
immár egy néhány esztendő' forgásában ez orszá
got forgottak, és zurták zavarták, annyéra nagy 
vakmerőségre vitték az embereket, főképpen várak
nak és erősségeknek tiszttartóit, kapitányit, hogy 
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sem az hazának javát, sem az fejedelmekhez illen
dő engedelmességet nem tekintvén, csak az magok 
hasznát követvén, minden gonoszságba, hazájok és 
fejedelmek ellen való hitetlenségbe hanjathomlok ro
hannak. Tetszett azért országul: hogy miképpen az 
generális gyűlésünkben az törvénynek folyása sze
rént Perneszi Gábort azért, hogy hazája és ez or
szágnak legitimus fejedelme ellen cselekedvén, az 
ország' fő végházát Kővárat idegen kézbe ejtette, 
és egyéb úton is az országnak békességes álla
potját períurbálta, örök hitetlenségbe itélte, annak 
rendi és módja szerént; azonképpen ennekutána is 
valaki illyen avvagy hasonló vétekben találtatik, sen
kit ki nem vévén, ő nagysága ezen formán meg
büntesse , hogy az jámbor az hitetlenlűl megválasz-
tassék, és az kit az virtus valami jóra nem vi-
szen, az gonoszságnak cselekedésétűi az büntetés 
tartóztassa meg. 

Nos itaque praemissa supplicatione fidelium 
nostrorum dominorum procerum et magnatum 
et nobilium^ coeterorumque statuum et ordinum 
trium nationum praedicti regni nostri Transsil-
vaniae benigne intellecta et admissa^ praescríptos 
universos et singulos articulos nobis modo prae-
misso pi'aesentatos, praesentibus literis nostris 
de verbo ad verbum inseri et inscribi fecimus^ 
eosdemque ac omnia et singufa in iisdem con-
tenta ratos, gratos et accepta habenles^ eisdem 
nostrum consensum benevolum pariter et assen-
sum praebuimus, illosque et quaevis in eis con-
tenta authoritate ftostra principali acceptavi" 
mus, approbavimm, ratificavimus et confirma" 
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vimus. Ojferentes nos benigne: quod praemis-
SOS omnes articutos in omnibus suis punctis^ 
clausulis et articulis tam nos ipsi observabimus^ 
quam per alios omnes fideles nostros cujuscun-
que status et conditionis existant observari fa-
ciemus] imo acceptamus, approbamus, ratifica-
mus et confírmamus harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum mediante. Dátum in ci-
vitate nostra Kolozsvár vigesima quarta men-
sis juniiy anno Domini millesimo sexcentesimo 
septimo. 

Lecta. 

P. H. 
A* pecsét Rákóczi Zsigmond fejedelemé, veres viaszra terített papiros

ra nyomva, 'a keresztül vont papiroskötclckkel megerősítve* 

Eredeti kcziratpéldányból, melly laUItatik a' kiadóknál. 



124 

9. 
SZAMOSKÖZY ISTVÁNNAK 1 6 0 8 - B A N JANÜABIUS' 0 -

TOLSÓ NAPJÁEÓL FEJÉBVÁRRÓL GYÖRGY DEÁKHOZ 
IRT LEVELE. 

Szolgálatomot írom Kegyelmednek. Áldja meg 
Isten Kegyelmedet sok jókkal. 

Az én házamrúl való levelet megadá Joannes 
Rettegi, az itt való praedicatorunk, tized nappal az
után, hogy haza jött ide. Jól vagyon az levél irva, 
in quo nihil desideratur, 's meg is szolgálom Ke
gyelmednek hogy illyen beteges állapotjában annyi 
munkát fel vött éreítem. Ha miből én is szolgál
hatnék itt Kegyelmednek, örömest szolgálnék. Az 
fejedelem szent Páf napján juta ide Fejérvárra, 
Déva felől az belényesi úton sok veszélylyel jötté
nek. Az mit értettem az oda való dolgok felől, 
Kegyelmednek megirom. Bánfi Diénes lelőtte az vá-
radi kapitányságot, Rhédei Ferenczet rendelték he
lyébe. Quod quo consilio factum sit, non videó, 
nec scrutor, parum enim aut nihil mea interest. 
Azt tudom, hogy emiekelőtte erdélyi tűs gyökeres 
úr birta mindenkor azt az kapitányságot. Várad-
rúl Sármasági Zsigmond uramot küldötte az fe
jedelmünk Kassára, és onnat Homoniiai Bálint 
urammal együtt, kit Magyarország rendelt volt, 
az hajdúkhoz mentenek, hogy őket leszállítsák. 
Vágynak az hajdúk 16 ezerén, az mint mond
ják, és az törökkel egyetértenek. Akkor volt az 
hajdúknál Inancs nevű faluban Muharom török de
ák , kívánságok az hajdúknak ez: ük nem uralják 
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az németet, mert nem ű nemzetekből való. Máso
dik, hogy pápista, bálványozó. 3}, hogy semmi 
fogadását meg nem állja, és az Bocskai István^ 
adományát sem teljesíti bé, az kire kötötte magát 
hogy megadja az bécsi végezés szerint. Azért 
magyar fejedelmet akarunk uralni. így lévén ezek, 
ugyan ott Homonnai Bálint uramot akarták fejedelm-
mé választani, de Homonnai teljességgel recusálta. 
Nyolcz egész napig mikoron így veszekedtek vol
na , és látnák mind Sármasági uram, az erdélyi 
fejedelem"' képében való orator, mind penig Homon
nai uram, hogy semmiképpen meg nem alkhatnak, 
ötven napig való frigyet vetettének egymás között, 
hogy addig mind két fél csendességben leszen, az 
frigynek első napja kis karácson. Azért így lévén 
az dolog, nem várhatok egyebet belőle, hanem hogy 
egy nagy keresztes had indul belőle, május ac 
perniciosius malum tyrannide. Az német szerzé 
először az hajdú szabad hadat, az paraszt em
bernek szarvat fejébe, és fegyvert ada kezébe, 
de félő hogy sem német sem magyar könnyen ki 
nem tekeri markokból az egyszer nekik adott fegy
vert. Vulgus est illa colluvies, cujus proprium est, 
nihil sapere, ac tamquam gladius, qui in ma-
nus furiosi incidit, sine ulla ratione fertur ac 
grassatur. Oltalmazzon Isten ennyi sok vesze
delmünk után nagyobtúl. Magyarországban az Ti
szán túl pestis vagyon. Az hadak mia'' sok pusz
títás etc. 

Nyári Pál karácson' estin holt meg. Básta 
György 20 novenibris holt meg anno 1607. The-
legdi Ferencz is , az asszonyunk' rokona. Ad 10. 
januarii hirdetett volt gyűlést az herczeg Pozson-
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b a , de nem vélem, hogy senki ment az magyar
országiak közül. Tartsa meg Isten Kegyelmedet. 
Dátum Albae ultima januarii 1608. 

Gener. D. Vrae. 

Stor. pmpt. 

Zamoskeöz j István m .p . 

Uram, ismeretlen és deáktalan emberiül kül
döm ez levelet, hogy könnyebben Kegyelmed'kezé
hez juthasson: paraszt nyelven irtam az titulusát, 
mellyért megbocsásson Kegyelmed. 

E ' levél külső czime: 
Ez levél adassék Kolozsváratt György Deák 

uramnak, az konventnek Monostor utczában bizo
dalmas uramnak. 

P. H. 
Az eredeti lev(ílböl; találtatik a' kolozsnionoatori konvent' levc'itá-

rában. 
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to. 
HOPFMAN GYÖRGY, BARKÓCZI LÁSZLÓ ÉS LÓNYAI AN
DRÁS ORSZÁGOS KÖVETEK' 1 6 0 8 - B A N M A R T I Ü S ' 4 - I K É N 

KASSÁN KELT JELENTÉSE, MINŐ SÜKERREL ÉRTEKB-
ZÖDTEK BÁTHORI GÁBORRAL A' LÁZONGÓ HAJDUK' 

LESZÁLLÍTÁSA IRÁNT. 

Nagyságos Uram, a' Nagyságtoktúl, és a' ne
mes országtúl nekünk adatott inslructio szerint Bá
thory Gábor uramhoz ö nagyságához elmentünk volt, 
és az reánk bizott dologban mennél jobban, és szor
galmatosban tudtunk, úgy jártunk el. 

Azért ez elmúlt vasárnap Ecsed' várában ta
lálván ő nagyságát, és az nemes ország' nevével 
oificiose salutálván, legelőször kívántuk, és kértük 
azon ö nagyságát, mivelhogy ő nagysága az nemes 
vármegyéknek és egyéb rendeknek irt levelében a-
jánlotta magát, hogy az hajdúságot valamint és va
lahogy lehet leszállítja, ezt az jó akaratot ő nagy
sága continuálja, és hová hamarébb szállítsa le, ne 
pusztuljon ennél inkább az ország, mi eleiben ad
ván ő nagyságának, melly kedves dolgot cseleke
szik, és mind ő felségének és mind az országnak, 
kinél nagy jutalmát várhatja, kiért jó híre és neve 
is terjed. Ezt sok szókkal, ratiokkal elibe adván ő 
nagyságának, nagy szeretettel mindeneket meghall
gatott. 

Mindazokra mindjárást, et in instanti megfelelt 
ő nagysága, az nemes országnak engedelmes szol
gálatját ajánlván monda, hogy az nemes ország' be
csületes izenetit bőségesen megértette, hazájához va-



ló szeretetit gyakran megmutatta, főképpen penig mi-
koron az hajdúságnak támadása megindula, lovâ  
hátán forgolo'dván minden népével, sem költséget, 
sem fáradságát nem nézvén, szeretettel szolgált, és 
az mi az ö nagysága' tehetsége volt volna, minden 
képpen azon volt, hogy még akkor az inséglűl meg
szabaduljon az ország. 

De minthogy akkor a' szerint véghez nem me
hetett az dolog, még is hazájának szolgálni akar
ván, magának kötelezte az hajdúságát, hogy így is 
leszállítsa, kit az maga ajánlása szerint ekédig is 
örömest megcselekedett volna, de nem lehetett, mint
hogy az vélek való végezés is nem régen lett, az 
dolog is nagy, hanem igyekezik azon minden tehe
tsége szerint, hogy hová hamarébb leszállítsa őket, 
és az főidet sok inségtííl megszabadítsa, kire ö nagy
ságának felette nagy gondja vagyon. 

Ezekre replicáltunk, és kértük másodszor, har
madszor is, hogy ne halaszsza, hanem mindjárást ö 
nagysága vegye véghez, mert az hajdúság nagy ha
talmat vett, az urak' jószágát szabadon birják, az 
nemességet elnyomták, az községet megemésztették 
úgy annyira, hogy majd éhei halóvá lesznek, ha meg-
nem szábadilatnak. Ha penig ő nagysága de facto 
nem mivelhette, nevezne valami rövid üdöt, mikor 
mehetne véghez. Arra ő nagysága azt mondta: hogy 
annak semmi órát, semmi üdőt nem mondhat, de 
szorgalmatos gondja vagyon reá, hogy hová hama
rébb meglegyen. 

Ezek így lévén, megjelentők, hogy a' nemes 
ország kész azokat praestálni, kiket Innanchon az 
urak ő nagyságok az több főnépekkel megígértek 
az hajdúságnak, ha mindjárást leszállanak, kit ő 
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nagysága örömest értett, és annál inkább ajánlotta 
magát az leszállításra. 

Ezeknek utána Imrefiy uramat szállásunkra hi
vatván, ő kegyelmének az nemes ország' levelét meg
adtuk, és intettük arra sok szo'val, hogy ö kegyel
me intimus consiliariusa lévén ő nagyságának, úgy 
cselekedjék, és úgy tanácsolja az urát, ki legyen az 
mi Istenünknek tisztességére, és hazánknak meg
maradására. Ezekre ö kegyelme is sok bő szo'val 
ajánlotta magát, hogy azt cselekeszi, és az hajdúk' 
leszálli'lásában azon leszen minden okossága szerint, 
hogy ne haladjon, sőt azt miveli, hogy az urát reá 
birja, hogy azon másod nap vele együtt Diószegre 
menvén, és ott Debreczenhez közelebb lévén az haj
dúsággal végezzenek, kit azután nagyságának tu
dására adnak. 

Az melly barmokat sub induciis az hajdúság 
az szegény néptül elvett, eleget szólottunk, hogy ő 
nagysága megadassa: arra ő nagysága azt mon
da, hogy noha az nem ö nagysága' idejebeli dolog, 
miiidazofiáltal meghagyja, hogy megadattassanak, és 
ezután a' félével az szegény község ne bántassék. 

Az erdélyiek felől is emlékeztünk, hogy fegy
verével, és vérontással nekiek ártani ne igyekezzék, 
ez két ország egymásnak köteles lévén : arra ö nagy
sága azt feleié, hogy Erdély ő nagyságának ha
zája, és gonoszára nem igyekezik, jelentvén, Rá
kóczi Zsigmond urammal, és az országgal mine
mű végezése volna, hogy vérontás nélkül meglenne 
az dolog, és kiváná, hogy az ország ő nagyságá
val viszontag azon confoederatiot tartson meg. 

Az mi az Allaghy Ferencz uram' dolgát illeti 
remeteség' dolgából, kértük ő nagyságát, 

9 
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hogy abban Allaghi uramat megháborítani ne en
gedje, kire ö nagysága azt feleié, hogy a'' mi lett, 
ö nagysága' híre nélkül lett, ki felöl Allaghyné asz-
szonyom is megtalálta. Azért meghagyta ö nagy
sága, hogy megereszszék az kastélyt, de kiváná, 
miérthogy Allaghy uram Dengeleghy Mihály uram' 
kezéből contra donationem principis Bocskay hatal
masul kivette, és meg nem várta az gyűlést, hogy 
az nemes ország kivenné kezéből, és az bécsi vé-
gezés szerint az gyűlésig hagyná Dengeleghy' ke
zénél, ott válnék el az donatio'' dolga. 

Mind ezekre ez a' válasz, kivel minket ő nagy
sága elbocsátott, az ígéret nagy, de semmi prae-
paratiot az hajdúknak leszállítására valdl nem lát
tuk, az hajdúknak sem esmértük meg szintén most 
arra való szándékjokat, mert még mind fenn vágy
nak , sőt hallottuk azt, hogy az Tiszán innét való 
hajdúságát több hajdúkkal akarnák megszaporítani. 
Immár az nemes ország lássa mit cselekeszik. Is
ten tartsa Nagyságodat jó egésségben. Kassán, quar-
ta martii anno 1608. 

Spectab. ac Mag. D. Vrae 

servitores obsequentissimi 

Georgius Hoíí'man. m. p. 
Ladislaus Barkóczj vice comes. m. p. 

Andreas Loniay. m. p. 

Ezen levél' külső czíme elveszett. 

Az eredeti kéziratból, mclly találtatik a' kiadóknál. 
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11 . 
1 6 0 8 - B A N MARTIUS'3-IK NAPJÁRA KOLOZSVÁRRA 

HIRDETETT ORSZÁGOS GYÜLES' TÖRVÉNY-

CZIKKELYEI. 

Nos Gábriel Báthori, Dei gratia princeps 
Transsilvaniae, partium regni Hungáriáé domi-
nus et Siculorum comes etc. Memóriáé commen-
damus tenoré praesentium significantes quibus 
expedit universis. Quod fideles nostri domini 
proceres, magnates et nobiles, coeterique status 
et ordines trium nationum regni nostri Trans-
silvanie in generáli tpsorum conventu ad tertium 
proxime elapsi mensis martii diem anni prae-
sentis miilesimi sexcentesimi octavi indicto in 
civitate nostra Kolozsvár congregati, exhibue-
runt nobis et praesentaverunt infrascriptos ar-
ticulos communibus ipsorum votis et suffragiis, 
generalique consensu conclusos. Supplicantes no
bis humiliter, ut universos eos articulos^ omniaque 
et singula in eisdem contenta rtttos, gratos et 
accepta habén, nostrumque consensum illisprae-
ben. authoritate nostra principali benigne acce-
ptare, approbare et confirmare, atque tam nos 
ipsi observare quam per alios omnes, quorum 
interest, observari facere digtiaretnur. Quorum 
quidem articulorum tenor talis est: 

Arliculi dominorum proceruin, maguatum 
et nobiliuni, coeterorumque staluum et ordinum 
trium naüoimin regni Transsilvaiiie in partiali 
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eorum conventu * ad tertium proxline elapsi 
meiisis martii diem aniii praesentis millesinii sex
centesimi octavi in civitate Kolozsvár indicto 
conclusi. 

Megértettük Kegyelmes Urunk az Nagyságod' 
közinkbe küldött proposiliojából ez mostani számta
lan szükségeket, mellybe az úristen ez mostani ál
lapotunkat hozta Nagyságoddal egyetemben; meg
gondolván azért az szükségnek nagy és távoztat-
hatallan voltát, kit mi magunk láthatóképpen meg
tapasztalunk, mejly szükséghez képest Nagyságod
hoz való engedelmességünket és szeretetünket akar
ván megmutatnunk, miérthogy tudjuk, liogy Nagy
ságod az közönséges gondviselésre segítséggel elég-
ségesb lehet, végeztük: hogy minden ökörtől és fe
jős tehéntől húszon kilencz kilencz pénzt, meddő te
héntől és harmad fű tinótól tíz tíz pénzt, egy juh-
tól vagy kecskétől egy egy pénzt, egy öreg disz
nótól d. (^denar) 1, hámos lótól húszon kilencz pénzt, 
egy marhátlan szegény ember d. 15Í, marháílan sze
gény özvegy asszony, az ki nem koldus, hat hat 
pénzt adjanak. Hogy penig csalárdság az ad()zás-
ban ne essék; miérthogy vágynak ollyak is, kik sem
mi barmot nem tártnak, hanem kereskedésekkel él
nek, és noha marhátlan, de értékes és gazdag pa
raszt emberek: az oUyanokat az falus biró az ök
rös emberekhez képest taxálja, és tartozzék az adó
szedőnek beadni. Ha kinek penig egy vagy két ju
ha, vagy kecskéje, vagy disznója vagyon, hogya-

• El ellenkezik a' fennebb! „generáli ipioriim eonventu" ki
tételleli ile így Tan ar eredeti példányban. 
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ddja tíz pénzre ne menne: személyétől tízt pénzt 
fizessen; ha penig annyi marhája vagyon, hogy az 
tíz pénzt meghaladja: marhájáról fizessen. 

Ezenképpen fizessenek minden mező városok 
Fejérvárral és Egeressel egyetemben. 

Kolozsvár adjon f. 500 
Nagy Bánya adjon . . . . f. 100 
Almás adjon f. 25 
Nagy Sajó f. 25 
Ofenbánya f. 12 
Fejérvár . . . . . . . f. 4 0 
Felső Bánya f. 50 
Maros Vásárhely . . . . f. 300 
Király Újfalu f. 12 
Vízakna f. 5 0 
Abrudbánya f. 75 
Akna adjon f. 25 
Belényes . . . . . . . f. 50 

Az magyarországi uraink 's atyánkfiai ezen 
terehviseléssel tartozzanak. 

Az szász uraink Ígérnek capitatim nyolczvan 
nyolczvan pénzt; mellyeket ad festum sacraepente-
costes proxime venturum igériink Nagyságodnak fo
gyatkozás nélkül beszolgáltatni. Könyörgünk Nagy
ságodnak : vegye elég nevén szegénységünknek ily-
lyen nyomorult állapotjában. Ezután is semmiben nem 
akarunk Nagyságodnak megfogyatkozni. Ebből pe
nig senki' jószága szabados ne légyen, se uré, se 
senkié; sőt ha kinek exemtioja volna is, erőtlen 
légyen. 

Adja Nagyságod ezt is élőnkbe, hogy ennek 
előtte még az boldog időben is az fejedelem'' sze
mélye mellett udvarnál bizonyos számú fizetett lovag 
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és gyalog volt, mellyet noha mostan az időnek ál-
lapotjához képest nem hogy szállítani, de inkább töb-
bíteni kellene; mindazáltal az Nagyságod' udvara' 
népét 500 lovasra és 500 gyalogra rendelte vol
na. Veszszűk eszünkbe, hogy abból is Nagyságod 
a' mennyire lehetne, könnyebbségünkre igyekeznék; 
azért mi is abban az Nagyságod' jó rendelését jo-
valljuk, könyörögvén Nagyságodnak: hogy ha az 
szükség nem kényszerít, azt is addig, mig romlott 
hazánk épülhet, szállítsa. 

Az mi az Nagyságod' második propositioját 
illeti az végbeli szolgáló rendnek fizetések felől: il
lik azoknak is kedveket keresni mind fizetéssel, mind 
egyéb adománynyal. 

Miképpen az régi fejedelmek tam pacis quam 
belli tempore az majorságos helyekből tartották ud
varokat: mostan is Nagyságod ahhoz nyúlhat; Fo-
garasban bővebben vagyon élés. 

Azonképpen több várakban és majorsághoz va
ló helyekben a' mi vagyon, Nagyságod kerestesse fel. 

Az törökhöz való küldésben Nagyságod kö
vesse az régi jó módot; az Portára küldjön haza
fiait is ollyakat, kiket Nagyságod tanácsival egye
temben arra elegendőknek itél. 

Ötödik articulusát is Nagyságodnak az mi né
zi; minthogy fejünket, jószágunkat, sőt hazánkat 
Nagyságodra bíztuk, ebben is Nagyságodat autho-
ritasától nem akarjuk priválni, hanem Nagyságod 
tanácsival végezvén: mind az három nemzetből küld
jön követeket oda, az hova kell az békesség felől 
való Iractatusra, mivelhogy igen szükségesnek ítél
jük lenni. 

Az mi Nagyságodnak hatodik articulusát illeti; 
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végeztük — az végre, liogy Nagyságod udvara' né
pét külső j()száglnkra ne szállítsa, mint illyen rom
lott állapotjábau is joszáginknak — : hogy az melly 
élést Nagyságodnak és népének tartására gyüjtet-
tenek volt bé Thordán, Enyeden, ide Kolozsvárra 
szállítsák; az melly vármegyéken penig fel nem szed
hették, az kik az uttdl távol voltak; azokon is fel
szedjék és ide szolgáltassák. Azonképpen az több 
hasznos helyeken, úgy mint Fogarasban, Fejérvá-
ratt, az hol letett élés vagyon, avvagy majorság va
gyon: Nagyságod hozassa ide; ez alatt Isten az 
mezon is ád. 

Az székely varosak minthogy nem hadakoznak, 
azokat is Nagyságod találtassa meg, és minden szék
ben az királybirákat melléje vévén, azokra is az ő 
mivoltok szerént vessék fel az élést, kit ők is szol
gáltassanak ide, miérthogy nagyobb épségben vágy
nak, hogy nem mint az országnak nagyí)bb része; 
mind vágó barmot, mind egyéb élést adjanak ők is. 

Az mi az szászságot illeti; minthogy onnat le
het inkább borból az segítség: azokat is Nagysá
god találtassa meg; hiszszük hogy az közönséges 
lerehviselésből ki nem vonszák magokat. 

Az vízaknai kamara' hasznát is, mintliogy déz-
mákból zabol, búzát gyüjtöttenek: Nagyságod onnat 
is hozasson ez mellé; ne költsék csak az tiszttartók el. 

Az közönséges székelységet penig Nagyságod 
fő embere, commissariusa által találtassa meg Ud-
varhelytt, holott ő nékik közönséges gyűlések lészen 
szent György nap előtt való hétfűn: hogy az unió
nak tartása szerént az országnak több részeit meg
szánván, az kik ebben az terehviselésben egyet ért
nek, ök is ebbéli segítségeket meg ne vonják. 
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Miértliogy az magyarországi atyánkfiain az haj
dúság rajtok vagyon: az élésadásból imraunisok le
gyenek. 

Tudjuk azt, hogy kötelesek vagyunk fejedel
münknek tempore necessitatis, causae defendendae 
patriae, mint ennekelötte való fejedelmünknek is meg 
nem fogyatkoztunk, azonképpen az mostani erőnk 
szerént Nagyságod'személye mellett készek vagyunk 
felülni; csakhogy ha mi olly casus ingruálna, Nagy
ságod in tempore certificálja. 

Az mi Kővár' Huszt' Nagy Bánya' dolgát 
nézi; tetszett: hogy mikor Nagyságod felbocsát az 
tractatusra, az oda menő követeknek instructiojok-
ban adja, hogy az többi közölt azokról is (ractál-
janak; ha penig Nagyságod könnyebb és áltabbú-
tat talál benne, a/.t kövesse. 

Az mi az juranientum' dolgát nézi; minthogy 
immár az tisztviselő emberek juramentumokat prae-
stálták, parancsolja meg Nagyságod az ispánoknak, 
király bíráknak és városi bíráknak: hogy innen ha
za menvén mindenektől, az kiktől illik, exigálják ju
ramentumokat; kik penig a'depositione juramenti ma
gokat absentálják, az tisztviselő emberek írva Nagy
ságodnak küldjék. 

Miértliogy az országok és birodalmak nem ke-
vésbbé törvénynyel birattatnak mint fegyverrel min
den időben, tam pacis quam belli tempore; könyör
günk Nagyságodnak: hogy az mestereknek minden ha
ladék nélkül pecséteket adjon; hogy az békételen idő
ben is per legitima et juridica literaruni remedia köztünk 
ralő hatalmaskodás és insolentia compescáltassék. 

' Azonképpen az váradi káptalannak is adjon pe
csétet Nagyságod. 
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Végeztük ezt is: az melly donatiok, inscriptiok 
és egyéb collatiokról való levelek, kiknek statutoriái 
kikőltek volna, de iktatásnak általa végbe nem nae-
bettenek volna propter principatus mutationem, az 
statuforiának is ideje ki nem tölt volna, az ollyan 
donatariusok azon statutoriákkal servatis de jure ser-
vandis procedálliassanak; mellynek relatoriája cum ne-
cessaria declaratione ez mostani kegyelmes urunknak, 
fejedelmünknek rescribáltassanak és erejek légyen. 

Azon mód tartassék azokban, az kiknek statu
töriája az hajdúknak támadása miatt nem exequál-
tathatott, ha statutoriájok nem expirált; az kinek pe-
nig donatioja vagyon, de statutöriája nincsen, ha az 
donatiö nem expirálf, ő Nagysága adjon statutoriái. 

Az publicatiók is helyen maradjanak; kire az 
directoroknak, ideje eljővén, légyen gondja. 

Ertjük, hogy az elment fejedelem, etiam post 
publicam resignationem principatus, adott, inscribált 
és subscribált különbkülönbféle leveleket; az oUya-
nok azért, cujuscunque qualitatis aut matériáé exi-
stant: annak semmi helye se törvényben se törvé
nyen kivűl ne adassék, minthogy akkor nem feje
delem volt, hanem privata persona. 

Hogy Nagyságod esztendei gabona és bordéz-
máknak arendáját kegyelmesen megengedte, meg
szolgáljuk Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak. 

A ' melly donatariusok vigore literarum cassa-
tarum olly jószágot bírnak, kikhez haeres vagyon; 
kereshesse az haeres az brevis szerént, vagy szé
ken vagy táblán akarja. 

Tetszett ez is: hogy az régi articulusok' tar
tása szerént, ha lehet, a'' gyűlések alatt is, a'gyű
lés után penig egy hétig minden causák, mellyek 
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brevi processu juridico szoktak delermináltatni, és 
vármegyékről, székes helyekről jött transmissiók tam 
pacis quam belli tempore megláttassanak. 

Ennek előtte is elvégeztük volt, hogy az Can-
cellarián az articulusért egy forintnál többet ne ve
gyenek, de avval nem gondolván az cancellaristák, 
három forintot 's többet is vesznek egy articulustól. 
Tetszett azért most is: hogy minden articulusnak egy 
forint legyen az ára; többet annál ne vegyenek. * 

Nos itaque praemissa suppHcatione fidelium 
nostrorum dominorum procermn, magnatum et 
nobilium, coeterorumque statuum et ordinum tri-
nm nationum praedicti regni nostri Transsil-
vaniae benigne intellecta et admissa, praescri-
ptos universos et singulos articulos nobis modo 
praemisso praesentatos praesentibus liter is no-
stris de verbo ad verbum inseri et inscribi feci-
mús, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta ratos, gratos et accepta habentes^ eis
dem nostrum consensum benevolum pariter et 
adsensum praebuimus, illosque et quaevis in eis
dem contenta authoritate nostra principali ac-
ceptavimus, approbavimus, ratificavimus et con-
firmavimus; offerentes nos benigne, quod prae-
missos omnes articulos in omnibus suis punctis^ 
clausulis et articulis tam nos ipsi observabimus 
quam per alios omnes fideles nostros cupiscunque 
status et conditionis existant observari fa-
ciemus; ima acceptamus, approbamus, ratifica-

* Ezen utúsó cziikely az eredeti példányban keresztvonások-
kal ki van ugyan liiizva, de mc!; 13 tisztán olvasható. 
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imts et confirmamusj harum nostrarum vigore et 
testimonio literarum mediante. Dátum in prae-
dicta civitate nostra Kolozsvár, tertia die men-
sis április^ anno Domini millesimo sexcentesimo 
octaro. 

Lecta m. p. 

P. H. 
A' pcc$ét Báthori Gábor fejedelem' pecsétje, veres yias/.ra terített 

papirosra nyomva, <ís Iceresztül vont papiroskötelékkcl mege

rősítve. 

Eredeti, hiteles kc/.iralpéldányból, jnelly a' kolozsmonostori kon

vent' levéltárában őriztetik. 
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12. 
BÁTHORI GÁBORNAK AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉGRE 

VALÓ VÁLASZTÁSAKOR ÍRATOTT CONDITIOK , ÉS U-

GYAN AKKORI JURAMBNTUMANAK FORMÁJA, MELLY 

IN ANNO 1 6 0 8 ÍRATTATOTT: 

Forma juramenti principis. 
En Báthori Gábor, Erdéiyországának válasz

tott fejedelme, Magyarországnak részeinek ura, és 
Székelyeknek ispánja, etc. Esküszöm az élő Isten
re , atyára, fiúra, és szent lélek istenre, teljes szent 
háromságra: hogy a' megmondott birodalomban és 
országban lévő nagyságos urakat, nemeseket és 
vitézlüket, székelységet, kerített és mező városo
kat , és in genere minden nemzetségeket, rendeket, 
statusokat a' recepta religiojokban, fejedelemségre 
való libera electiojokban , suffragiumokban, voxok-
nak libera pronunciatiojokban, szabadságokban, tör
vényekben, és approbata consvetudojokban meg
tartok; szent András király' decretumát, és 3ia-
gyarországnak kiirt decretumát, és előttem való 
fejedelmeknek donatioit, inscriptioit, privilegiumit, 
annuentiáit, assecuratoriáit és consensusit, és ez 
mostani Ecsedbe küldött, végezett articulusokat, 
salvo jure alieno, arliculusit, ez előtt valókat \s 
mostaniakat, és ez után valókat, in quantum per 
contrarias constitutones nem cassáltattak, vei in 
posterum nem cassáltatnak, erejében tartok, és más
sal is megtartatok a' Decretumnak és articulusok-
nak tartása szerint; mindeneknek személyválogatás 
nélkül az én tehetségem szerint igaz törvényt szol-
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gáltatok, és méltó executlokat teszek, senkit sem 
meg nem bántok, sem mással meg nem bántatok , 
se személyében, se jószágában, se marhájában , 
(örvény nélkül másnak sem engedek bántani tehe
tségem szerint, és semmi ujitást ez országnak ré
gi jó szokása és szabadsága ellen bé nem hozok; 
sőt mindeneket, valamit a' szegény hazának és 
benne való minden rendeknek közönséges javára és 
hasznára és törvény szerint való szabadságára mi-
velheték, az én erőm szerint, azon leszek , a'mig 
az úr Isten ő kegyelmek között tart. Isten engem 
úgy segéljen. 

Conditiones ejusdem principis Gabrielis 
Bdlhori. 

I. Hogy a' religio' szabadságára magát meg
kötelezze , és abban személyválogatás nélkül min
den rendeket megtartson, 's oltalmazzon in libe-
ris eorum exercitiis , mint Zsigmond fejedelem'' i-̂  
dejében. 

n . Miérthogy ez elmúlt sok háboruidöben 
mind vérünk' hullásával 's mind hazánkon kivűl va
ló bujdosásunlikal az egy fő szabadságunkat, a' 
libera electiot megtartottuk, és a' két császártól is, 
valamint 's valahogy lehetett, extorqueáltuk ; ki-
vánjuk ő nagyságától hogy köteles légyen arra: 
hogy teljes éltében akármelly szerencséjében min
ket abban megoltalmaz és megtart, és semmi szín 
és csere alatt, vagy testamentum' tételével, vagy 
különben szabadságunk ellen el nem áll, és e'' mos
tani hajdúságnak ő nagyságához való kötelezésé
vel jus armorum aut concambii in regno semmi
képpen nem praetendál. 
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III. Abban is ö nagysága hitivei quietáljoii 
bennünket igireti szerint: hogy a' hajdú vitézekkel 
való transactioval minket országul, három nemze
tül , Magyarországnak ide tartozó részeivel egye
temben, sem hitünknek sem törvényünknek sza
badságában, sem birodalminkban és határinkban, 
sem személyünkben, sem semminemű javainkban, 
jószágunkban kicsinytől fogva nagyig meg nem sért 
semmi időben, hanem inkább az ország' javára 
és oltalmára igyekezik ő nagysága azokat is kö
telezni. 

IV. Kívánjuk azt is, hogy a' hajdú vitézeket 
ö nagysága hittel kötelezze arra kicsinytől fogva 
nagyig: hogy semmi változásokban, kit Isten tá
voztasson, és interregnumokban semmi támadozás-
sal és pártütéssel a' libera electiot nem turbálják , 
hanem az unió szerint valakit communibus suf-
fragiis az három nemzet választ, ők is annak 
és az országnak fejek' fennállásáig híven szol
gálnak. 

V. Ez felháborodott állapotban ő nagysága 
mind a' két császár között hazánkat békességes ál
lapotban megtartani igyekezzék, miérthogy mi az ha
dakozásra akármellyik ellen is elégteleneknek ismerjük 
magunkat, kiváltképpen a' törökkel a'szegény hazá
nak régi szokása szerint, instar praedecessorum 
principum frigyet tartson. A' két Oláhországgal is 
a' jó szomszédságot megoltalmazza. 

VI. A ' hajdú vitézeknek, mind generálisok
nak, kapitányoknak, hadnagyoknak és egyéb tiszt
viselőknek állapotjokat, tiszteket úgy igyekezze ren
delni ő nagysága, hogy az hazának régi jó rend
tartásának, és abban lévő tisztviselőknek semmiben 
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ne praejudicáljon, se ártalmára ne légyen. Tiszte
ket bene meritis siiie discretione religionis adjon az 
liazaiiainak. 

VII. Ez országban minden rendeket, nemese
ket, vitézlőket, kerített és mező városokat szabad
ságokban, törvényekben, igazságokban megtartson, 
előtte való fejedelmeknek donatioit, privilegiumit, 
inscriptiüit, diplomáit megtartson. 

Vni . Az egész székelységet régi szabadsá
gokban, mellyben ennekelötte való fejedelmek, azolta 
miolta Zsigmond fejedelem ujabban a' szabadságot 
megadta nékik, megtartassa, minden rendben ő nagy
sága is megtartsa. 

Báthori Gábor 1608-ban a' kolozsvári országgyűlésben válasz

tatott fcjilelemnek ; azon gyűlés czikkclyei' sorában — mint láthaták 

olvasóink — még sem találtatnak sem az eleibe szabott feltélelek sem 

az 6 esküje ; rai tehát mind ezt mind azokat „Approbatae constitu-

tiones regni Transsilvaniae et partium rcgni Hungáriáé eidem anne-

xarum" czimii törvénykönyvünknek lG53-dik évi, azaz nyomtatásban 

Icgelflbbször megjelent példányai' egyikébül iktattuk ide pótlásképpen. 
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13. 
1 6 1 0 - B E N MARTIUS' 25-DIK NAPJÁRA BBSZTERCZife-

RE HIRDETETT ORSZÁGGYŰLÉS^ TÖRVÉNYCZIKKELYKI. 

Nos Gábriel, Dei gratia princeps Trans-
sifvaniae, partium regni Hungáriáé dominus et 
Siculoi'um comes etc. 

Memóriáé commendamus tenoré praesen-
tium significantes quibus expedit universis. Quod 
fideles nostri domini proceres, magnates, nobi-
les coeterique status et ordines trium nationum 
dicti regni nostri Transsilvaniae in generáli 
ipsorum conventu ad vigesimum quintum diem 
proxime elapsi mensis martii anni praesentiSy 
millesimi sexcentesimi decimi indicto, in civita-
te nostra Bistriciensi congregati, exliibuerunt 
nobis et praesenlaverunt infrascriptos articulosy 
communibus ipsorum votis et suffragiis genera-
lique consensu conclusos. Suppficantes nobis hu-
milime: ut unioersos eos articulos, omniaque et 
singula in eisdem contenta ratos, gratos et ac-
cepta habentes, nostrumque consensum illis prae-
bentes, authoritate nostra principali benigne ac-
ceptare, approbare et confirmare dignaremur ^ 
atque tam nos ipsi observare, quam per alias 
omnes, quorum interest, observari facere digna-
remur. Quorum quidem articulorum tenor ta-
lis est: 

Articuli dominorum procerum, maguatum 
et nobilium, coeterorumque statuum et ordinum trium 
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nationum regtii Transsilvaniae in generáli ipsorum 
conventu ad vigesimum quintum diem proxime eia-
psi raensis marlii anni praesentis millesimi sexcen
tesimi decimi in civitate nostra Bistriciensi indicto 
cünclusi. 

Megértettük Kegyelmes Urunk az Felséged' pro-
positiojából minemű szorgalmatos gondviselése le
gyen szegény megromlott hazánkra, holott mind pri-
vata ŝ mind az tanácsuraktól való constitutioja 
csak arra néz, mint hazánk csendes és békessé
ges állapotban maradjon, sőt ha mikor valami de
rekas dolog ingruál, az Felséged'' becsületin ésvé-
gezésin mindnyájan megnyugodnánk és megeléged
nénk vele. Mindazáltal Felséged nem akar maga 
tetszéséből országára nézendő dolgot moveálni, mi
képpen mostan is jelenti Felséged, hogy Magyar
országból királytól ő felségétől, és mind az ország
tól fő követek jőnének Felségedhez. Kivánja Fel
séged, hogy ezen gyűlésben egy néhány fő és ér
telmes atyánkfiait választanok, kikkel együtt, elér
kezvén az magyarországi követek, minden dologról 
tractálhatna Felséged. Mellyről tetszett: hogy Fel
séged mindnyájan ismer bennü!;ket; tudja, ki mire 
való; az kit Felséged arra valónak itél közülünk, 
hivassa; az Felséged'' parancsolatjának mindnyájan 
engedelmesek vagyunk ; csak azon könyörgünk Fel
ségednek : hogy az kit hivatni akar, idején hivassa, 
hogy elérkezzék. 

Tudjuk azt is, hogy mikor Isten Felségedet az 
fejedelemségre választatta is és közinkbe hozta, ha
zájának és országának határit terjesztette sokkép
pen, Kővárnak kézihez vételével; Husztnak Ls az 

10 
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országtól elidegenítése nem kedvünk szerént esett 
volt, de tudjuk mint idegenedett el. 

Azért, mivelhogy az dolog mind úgy vagyon, 
az mint Felséged proponálja , tudniillik: hogy az 
korona, az köves szablya, tárliázbeli marhák és 
egyebek Homonnai Bálint uram miatt idegenedett 
d tőlünk; tetszik országul: hogyha vagyon Felsé
gednek módja Husztnak kézihez vételébeji, ne prae-
termittálja Felséged; mindazonáltal az mig Felsé
ged palatínus uram' akaratját megérti, illendő ha
lasztani Felségednek. 

Értjük azt is az Felséged' propositiojából, hogy 
Kendi István az Felséged' nála levő pecsétit elvit
te volna; kiért kívánja Felséged, hogy minden do-
natiokat, privilégiumokat, mellyek az Kendi István' 
pecséti alatt emanáltattanak, Felségednek beadván 
reformáltassanak. De minthogy az practicát nem ré
gen Magyarországba menetele után indította 5 aze
lőtt in extradatione literarum fraust nem tehetett. 
Tetszett azért országul: hogy az melly levelek a-
zon pecsét alatt a prima die februarii anni prae-
sentis emanáltattanak, azokat vegyék bé ad refor-
mandum; az előtt valókat penig, könyörgünk Fel
ségednek, hagyja ereiben, hogy einiyi sok költsé
günk ne essék híjában; holott a' nélkül is igen fo-
gyatkozottak vagyunk. 

Az mi nézi Kegyelmes urunk az Felséged' 
propositiojának utolsó részét, holott számlálja Fel
séged különh,külünbféle szükségeit, mind az Por
tára 's mind egyéb helyekre való költségit: abban 
is veszszük eszünkbe az Felséged'reánk való ke
gyelmes gondviselését. Azért hogy Felséged en-
nekulána is édes hazánkra való gondviselésre, csen-
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des és békességes állapotban való megtartására e-
légséges legyen, noha szegény népünk elég nagy 
fogyatkozásban vagyon, főképpen az barouf dögi 
miatt, meily az elmúlt esztendőben is grassált és 
mostan is grassál, mindazáltal nem nézhetjük azt is, 
és sem Felségednek sem magunknak nem akaiunk 
semmiben megfogyatkozni. Igírünk azért Felséged
nek udvara' népe^ tartására és egyéb szükségeire 
kapuszám szerént tíz tíz forintot, felit ad primum 
diem maji, felit penig ad primum dieni julii fogyat
kozás nélkül beszolgáltatni. De így: hogy ennek-
utána Felséged hadát, udvara" népit mellette tartsa; 
se az nemesség' jószágára se az szászságra ne 
szállítsa, hanem pénzeken éljenek. 31ikor Felséged 
kimegyen is lakó helyéből valamelly városba, pén
zeken éljenek; majorokba ne szálljanak; se honn 
se útban zsákmányra ne járjanak; mert ha rajtunk 
élnek, vagy zsákmányra járnak, az adófizetésre 
elégtelenek leszünk. 

Az magyarországi uraink és atyánkfiai is e-
gyenlő terehviselésre igérik magokat. — 

Az szász uraink azonképpen megadják az mi 
reájok esik, az vármegyék^ contributioja szerént. 

Az mező városok, kik rováson vágynak, íigy mint 
Thorda, Enyed, Sz. Vásárhely kapuszám szeréjit tar
toznak megadni az tíz tíz forintot az feljül megirtnapok-
ra. Felségednek könyörgünk: vegye kegyelmesen. 

Miérthogy pedig az adónak és egyébféle jö
vedelmeknek együvé másuvá való deputatioja miatt 
az számadásban sok difficultasok esnek, ki miatt 
alig találunk az vármegyéken exactoi-okat is ; Fel
ségednek könyörgünk : hogy semmiféle adót, se ca-
thedraticus censust, se egyébféle jövedelmet Fel-

* 



148 

séged senkinek ne deputáljon , hanem integre mint 
az előtt szolgáltassék az Felséged"' tárházába; az 
hova az Felséged' szüksége kivánja, onnat dispo-
nálja Felséged; így itiljűk hasznosbnak Felsé
gednek. 

Vágynak sokan az országban, kik nem tart
ván az religioban való innovatorok ellen emanálta-
tott articulusokhoz magokat, az iiniovatiotól nem 
szűnnek 5 hanem zsidó hitet és zsidó rítusokat kö
vetvén, Isten ellen való káromlásokat szólnak. Tet
szett azért országul: hogy efféle religion vahíkat az 
jövendő gyűlésre citáltassa Felséged; holod, ha ad me-
liorem mentem nem redeálnak, törvény szerént bün
tettessenek. Interim az papok, kik káromlásokat szó-
lottanak, tisztességes custodia alatt tartassanak, 

Panaszolkodnak némelly atyánkfiai, hogy az 
pápás patronusok az községnek kedve és akaratja 
ellen pápás papokat vittenek jószágokba, templomo
kat elvettek, jövedelmeket is elvettek, és az köz
ség' papjától elszakasztottak. Végeztük azért: hogy 
az hol azféle pápás papokat az község' kedve el
len collocáltanak , amoveáltassanak onnat; templo
mokat és jövedelmeket, mellyet az községtől elvet
tettek, restituálják. Ha pedig valamelly pápista pa
trónus az ország' végezése szerént az papok' jö
vedelmét meg nem akarná adni, az ispánok és 
az vármegye azfélék^ jószágára reá menjenek és 
megvegyék rajtok az papok' jövedelmét, és meg
adják nékik. Sőt se Tövisen, se Fejérváratt, se 
Monostoron, se a' somlyai jószágban, se Székely 
Udvarhelytt, abban az székben egyebütt is, pápás 
papnak szabad ne légyen lenni; minthogy bizonyo
son comperiáltatott, hog}- ez mostani ő Felsége 
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ellen való pracllcába is, ők is misceálták magokat 
— és alattomban azt foveáltákj az hol templomokat 
építettek az pápista papoknak^ úgy mint főképpen 
Telegden, elronlassék. Es miérthogy az előbbi tem
plomot elrontván, abbo'l építették , helyire hordják, 
és az mint akkor volt az mikor elrontották, lígy meg 
is építsék. Senki pedig az alatta való községet az 
pápista pap' piéJikacziojára, miséire se közönséges 
helyre, se házához erőszakkal ne cogálja 5 ha maga 
akaratjából reá megyén, szabad vele. AT. ki pápás 
papot akar tartani, házánál tartsa. Az pápista pa
poknak pnspökjök ne légyen. 

.Jesuita papot pedig ez birodalomban, se Ma
gyarországban se Erdélyben sohol senkinek tartani 
szabad ne légyen. In summa: az religio^ dolgában 
az medgyesi 1588. esztendőbeli articulus tartassék, 
kinek tenora ez: 

„Noha penig Kegyelmes Urunk az Nagysá
god' közinkbe küldött propositioji is ollyak, hogy az 
minemíí dolgok hazánk' jovát nézik, in eodem po-
tissimum cardine versantur. Mindazáltal miérthogy 
minden időben az mi eleink minden gyűléseket az 
Istennek tiszteletére nézendő dolgokon kezdettek el; 
mi is azoknak dicsíretes példájokat követvén, azt 
itiljük országul elsőnek lenni, kiről Nagyságoddal 
együtt végezünk. Occurrál penig elsőben az jesuita 
szerzet, kiért Nagyságodat instantissimis nostris pre-
cibus báiitoítuk ; mozdított—praeter alias innumeras 
rationes, mellyeket Nagyságodnak proponáltunk ez, 
hogy az a' szerzet hazánknak romlására és poste-
ritasunknak veszedelmére tendálna, bőségesen meg
mutatták — az mi eleinknek dicsíretes cselekedeti, 
mellynek általa Izabella királyné asszonynak béjö-
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vételinek előtte ez az pontificia religlo minden pro-
fessorival és szerzetivei cum omnium votis commu-
nibus mind ez mi hazánkból mind pedig Magyar
országból kiigazítatott volt. Sőt következendő idő
ben királyné asszonyunk'' béjövetelinek utána in ge-
neralibus regni comitiis, az mint akkori, 1556 esz
tendőben emanáltatott articulus megmutatja, azoknak 
megtérésekre, vagy az országba visszahozásokra 
minden utat elrekesztettek, ezzel is, hogy jószágo
kat confiscálták, és sub gravi interdicto efféle szer
zettől in perpetuum elszakasztották. Hlyen méltó ok
ból való könyörgésünket azért — mellyel Nagysá
godat megtaláltuk, hogy Nagyságod az szerzetes 
jesuitákat birodalmából kikűideiié — hogy Te Nagy
ságod szemei eleibe vévén, kegyelmes hozzánk való 
szeretetit ezzel declarálta : hogy kedvünk szerént va
ló választ tett, Nagyságodtól nagy hálaadással vettük." 

„Végeztük azért országul, három nemzetül ma
gyarországi atyánkfiaival egyetemben : hogy a dato 
praesentium computando huszonöt nap alatt ezek a' 
szerzetes jesuiták mindenünnen az Nagyságod' bi
rodalmából mindenestől kimenjenek , és soha ez a' 
szerzet, minthogy még florente pontificia religione in 
regno Hungáriáé, sohol még hirrel sem hallatott, töb
bé ez országba bé ne vétessenek 5 sőt még egyéb
féle, ríímai religion való szerzeteseknek klastromok, 
collegiumok és közönséges helyen templomok ne le
hessen, se penig az országnak régi constilutioja el
len efféle religion valók, se egyéb ecclesiastica per-
sonák közöttünk donationis titulo aut alio quaesito 
sub colore nemes jószágot, örökséget ne bírhassanak." 

„Miérthogy penig ezek, uti praemittitur, minde
nünnen removeáltatfak, sub amissione bonorum pro-
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prie ipsos concernentium; efféle szerzetes jesuita-
kat se házánál se jószágában senki ne tarthasson; 
ha valaki temeritate ductus az ellen cselekednék, ci-
tatus per directorem causarum convincáltassék ju-
ridice és megbüntettessék." 

„Hogy penig mind az mi kegyelmes urunknak, 
és mind egyéb az romai religion való fö urainknak, 
atyánkfiainak conscientiájok quietáltassék: urunk ő 
nagysága maga szükségire magyar nemzetből va-
l(í jámbor praedicatort, papot avvagy barátot tartson, 
kinek tárházából fizessen." 

„Hasoidóképpen az több fö uraink és nemes a-
(yánkfiai is azon rendbeli tanítókat tarthassanak, ha 
akarnak, magoknak egyet egyet, ne többet házoknál; 
de senkinek, se szegény subditusinak, se egyebeknek 
conscientiajokat senki per vim ne kénszerítse: hogy 
e' képpen in recepta religione az régi articulusok^ 
tartása szerint reügionis libertás megmaradjon." 

„Végeztük továbbá ezt is: hogy ez mostani 
reprobáltatott jesiíitarum secta ez hazába nullo un-
quam temporis successu admittáltassék; sőt ha vo-
catiora is ez mi végezésünk ellen az országba bé-
jöni merészelne: mindeneknek szabad legyen őket 
persequálni, és marhájokban zsákmányt tenni. Azon
képpen egyéb szerzetek is azon kivül, az mint fel-
jül megvagyon irva, ha béjönek, azon büntetés alatt 
legyenek." 

„Az melly jííszágok penig az mi szabadsá
gunk és régi constitutioink ellen nékik conferáltatta-
nak volt, mind Erdélyben 's mind Magyarországban, 
azokról országul deliberáltuk : hogy Nagyságod azo
kat az feljül megirt articulusok szerint az fiscus-
lioz foglaltassa; az jesuifáknak azokat senkinek se 
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pénzen se alia quacunque ratione aut quovis modo 
eladni vagy idegeníteni az fiscustíil szabad ne le
gyen. Ha penig valakik tölök megvennék, vagy vet
ték volna is pénzek belé veszszen, és a' fiscushoz 
vissza foglaltassék.'' 

Továbbá Kegyelmes Urunk minemű iszonyú és 
hallhatatlan dolog történt legyen Felséged' szemé
lyén ide jövő útjában ollyaktól, kikhez Felséged min
denek felett való kegyelmességgel és j() tétemény-
nyel volt, nem csak Felségedtől, hanem Kornis Bol
dizsárnak, ki az conspiratorok közül egyik, nyelve' 
vallásából bőségesen és liistorice megértettük: mi
képpen egy néhány helyeken Felséged ellen insidias 
struentes fegyveri-el akarták Felségednek életit elfo
gyatni ; kik közül nnha egy néhányan in loco deli-
cti Felségednek kézibe akadtak, mindazonáltal Fel
séged nem akarván etiam in manifeslissimos hostes 
saeviálni, mint kegyelmes fejedelem törvénynyel bün
teti 5 az kik penig de loco delicti elszaladtának, azo
kat juxta contenta Decreti literis praeceptoriis evo-
cáltatta, és úgy juris ordine convincáltatta és con-
demnaltatta, kiről jóllehet adjudicata sententia is e-
manáltatott, de azért, hogy illyen clandestina machi-
natiojok és conspiratiojok nyilvábban legyen. Felsé
ged' tetszésiből articiilusunkba is beírattuk. 

Azért Kegyelmes Urunk, hogy az mi ártatlan
ságunkat, és Felségedhez való hűségünket declarál-
juk, és egyéb országok előtt ez factum miatt reánk 
következendő infamiát es méltatlan való gyalázatos 
nevet eltöröljünk, és hogy megtetszenék az is, hogy 
illyen infandum erimennek nem mi országul, hanem 
egy néhányan voltának okai: Kendi Istvánt, Kor
nis Boldizsárt, Sennyei Pongráczof, Keresztúri György 
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Deákot, Torma Györgyöt és Basa Istvánt, alioquin 
etiam juris ordine convictos, crimen laesae majesta-
tis incurrisse, per hocque in nóta perpetuae infidelí-
tatis, amissione scilicet capitis et universorum bo-
norum tam suorum, quam liberorum — uxorum et 
frali-um indivisorum bonis salvis permanentibus — 
proprietatisque eorum convinci debere illendőnek itil-
jűk lenni, és országul communibus votis et paribus 
suffragiis unauimi consensu, nullo nostroriim dissen-
tiente, Serenitatis Vestrae proditores pronuncláljuk. 

Jelenti azt is Felséged: az elmúlt 1594. esz-
teníőbéli gyűlésben minemű articulust az urak, és 
szolga rendek ellen is, kik az Báthori urakkal ide
gen országban voltának, Zsigmond fejedelem^ ki-
váuságára statuált volna az ország; tudniillik: hogy 
valaki azok közül jószága mellé ad festum assum-
pticnis beatissimae Mariae virginis pro tuiic prae-
terium bé nem jőne, tehát jószága confiscáltatnék; 
és mivelhogy az becsületes Horváth Gáspár uram
nál is azon articulosoknak vigorával vétetett volt el 
jófflága, kiváná Felséged az nemes országtól, hogy 
SKmeink eleibe vévén ez causát, itilnők meg azt is: 
írennyiben kötelezhette legyen őtet az az articulus; 
h)lott Zsigmond fejedelem' annuentiájából és salus 
<onductusával abban az esztendőben ment volt úgy 
nint uraihoz, az Báthori urakhoz, melly salus con-
ductus állal azon esztendöbéli szent Mihály napig 
oda mulatni való szabadságot engedett volt néki Zsig
mond fejedelem, de az mint azután való egy nemű 
némü donatioban ugyan Zsigmond fejedelem tészen 
bizonyos emlékezetet újabban felőle és justificálja is, 
hogy ad sinistram nonnullorum expositionem vette 
volna el jószágát, akkor nem emlékezvén az ma-
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gátol adatott, oda mulatásra való szabadságról; mely-
lyet mi látván és elolvasván, annyi részéből való 
tenorát, im meg is irtuk de verbo ad verbum, ki így 
következik: 

„Nos Sigismundus etc. Memóriáé commenda-
mus tenoré praesentium signiíicantes quibus expedit 
universis. Qaod nos cum ad nonnullorum iidelium 
dominorum consiliariorum nostrorum sirigularem in-
tercessionem nobis pro parte generosi Gasparis Hor
váth, capitanei peditum aulicorum serenissimi regis 
Poloniae factam, tum verő rationem habentes tem-
porum superiorum, in quibus ad sinistram nonnullo
rum expositionem, eundem Gasparum Hoi-váth bo-
nis omnibus exutum, ex regno nostro Transsilvaniae 
relegassemus; licet ut compertum postea etiam est: 
literis nostris salvi conductus comitatum in regnum 
Poloniae paulo aute ad certum tempus, nempe san-
cti Michaélis dimisissemus, qui licet ad siuistran, ut 
praemissum est, informationem a nobis bonis 5uis 
exutus fuerit, nihilominus tamen seniper íidelem no
bis, cupidumque nostrae gloriae se exhibuit, ita ut 
nihil ex grati, beneque meriti hominis officio praeter-
misisse visus sit; horum igitur intuitu etc>' EWől 
azért Kegyelmes Urunk nyilván látjuk és itiljük or
szágul: hogy üdőnek előtte, nem várakozván az meg
nevezett szent Mihály' napjára, sem jószágának el
vételivel, sem egyébbel nem büntethetett volna, és 
így comperiálván ezeket, az nemes ország ő ke
gyelmit minden akkori sanciáltatott terhektől, quoquo 
modo ipsum afficere possent, immúnissá lette és pro-
nunciálja. 

Bethlen Gábor urunk atyánkfia, urunk ő fel
sége' akaratjából ez ország' szolgalatjában ment 
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volt az hatalmas császár' fényes Portájára; holott 
minthogy sokat kellett mulatni, költségével, mellyet 
arra az útra rendeltünk volt, meg nem érte, hanem 
kelletet az maga pénzit az ország' szükségire köl
teni, mellyet ö kegyelmének megakarván refundálni, 
igirtünk most országul ezer forintot ez mostani fel
vetett adó mellett ő kegyelmének is administrálnunk; 
melly ezer forintnak harmad részét az nemesség, 
Erdély és Magyarorságban levő vármegyék és ben-
nek való szabad városok, harmad részét az székely 
uraink, atyánkfiai, harmadát penig az szászság ad
ja meg. 

Noha ennek előtte való gyűlésben is Felséged 
kegyelmesen annuált vala, hogy senkinek birodalmá
ban liber baronatusságot nem enged, hanem az ré
gi mód és szokás szerint mind in juridicis 's mind 
penig egyéb vármegye' szükségeire nézendő dolgok
ban az ispánok és birák libere procedálhassanak, és 
more consveto exequálhassanak minden comitatusok-
bar, és minden várakhoz tartozó jószágokban, de 
némellyek olly induhumot kérnek Felségedtől, hogy 
az ispánok az ő jószágokba semmi executiora ne 
mánjenek^ így nagy injúriakat cselekedvén rajtunk, 
azféléknek jobbágyokai, szolgájukat ha az székre 
dtálják, nem jonek 5 ha per non venit sententiam con-
TÍncáltatik, nem engedik az executiot jószágokban. 
Annak felette minthogy az vármegyéknek különb kü
lönbféle szükségei történnek, kikért jószágunkra bi
zonyos summát kell vetnünk, azféle szükségre is 
semmit az vármegye' szükségére adni nem enged
nek, hanem magok percipiálják. Végeztük azért: 
hogy ez birodalomban minden helyekre, az várme
gye' ispáni törvény szerint való executiora kimé-
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hessenek, és az vármegye"' szükségére való költsé
get is, ha meg nem akarnák adni, megvehessek: az 
előbbi mód és rendtartás szerint minden vármegyék
ben mind Erdélyben \s mind pedig Magyarországban. 

Minthogy az mostani időnek állapotja az tör
vényeknek bizonyos terminusának celebráltatását nem 
szenvedi, hanem csendesb időre kell haladni • végez
tük: hogy az gyűlésben azok az causák, mellyek 
brevem processum concernálnának, és transmissio-
ban volnának, revideáltassanak, az előtt való arti-
culus' rendtartása szerint, melly volt Zsigmond feje
delem' idejében anno 1597: „Mivelhogy egy néhány 
időtől fogva terminusok nem celebrájtathattanak, és 
sokaknak dolgok és igazságok indecise maradtaiiak; 
végeztük országul: hogy az mostani gyűléstől fog
va addig, mig az terminusoknak ideje mutatja, az 
nova potentiakról való appellatiokat, paraphernuniról, 
dósról, quartalitiumról, tutelaról, zálogosról és vin-
culumokról vagy obligatiokról, az liniitaliokról és az 
legitimuni mandátum nem observalasáról való cau
sák is minden gyűlésekben conlinuo megláttassanak. 
De így, hogy az kinek mással ezféle dologról lé
szen pere, itt Erdélyben az gyűlésnek első napja 
előtt nyolczad nappal az adversa parsot literis evo-
catoriis legitimé evocáltassa az gyűlésre, holott mind 
az két fél öszve felelvén, ha kívántatik, avvagy ai 
literas, avvagy ad humaua testimonia második gyű
lésig kibocsássák, mellyet azon második gyűlésre 
reportálván, ugyan akkor törvénye legyen, és ulte-
rioribus remediis denegatisexequáltassákj ka kik pe
dig per non venientiam hagyják magokat, azokra 
per non venit sententia adassék, kiben elsőben inhi-
bitio adassék, de így, hogy az inhibens azon kö-



157 

zelbik gyűlésre minden igazságával absque ulteriori 
prorogalione tartozzék procedálni és modo praemis-
so törvénye leszen, melly második gyűlésre is ha 
nem comparealna, végső sententia adassék. Ha mi 
efféle dolog pedig az táblán és terminuson más pro-
cessuson volnának, azok azon állapotban maradjanak 
és az mint inclioáltattanak, suo tempore azonképpen 
decidáltassanak." Tetszett, hogy az törvényekben, 
minden helyeken modo praemisso celebráltatván, az 
minemű sententiákat akármelly rendbélieknek prefe
rálnak, azoknak legitinia executioját Felséged se egy 
se más fér instaiUiájára missilessel ne engedje im-
pediálni, hanem mindenik fél utatur consvetis re-
mediis. 

Az jobbágyok hogy minden helyekről kiadas
sanak, immár egy néhány gyűlésben végeztük el, 
mint Medgyesen anno 1588. Kolozsváratt 1607 
és 1609.; ugyan azon előbbi végezésünket confir-
0iáljuk most is Erdélyben, 31agyarországban min
den helyeken hogy observáltassék. De miérlhogy Vá
rad végliely, mind Erdélynek 's mind Magyarország
nak fő bástyája, az veszedelmes időkben népe fegy
ver és döghalál miatt igen elfogyott, végeztük or
szágul: hogy Váradro'l és Debreczenböl az szökött 
jobbágyokat, kik Mihály vajda' bejövetele előtt men
tenek bé, ne tartozzanak kiadni. 

Az kik pedig azután mentenek bé, az elébbi 
articulus' tartása szerint az brevis szerűit kérjék 
meg biroval, és ha meg nem adják, két száz forin
ton maradjanak, mellyet az vice ispánok ezen ar-
ticulusnak erejével exigálhassanak. 

Az előtt való gyűlésünkben elvégeztük vala, 
hogy az barom Erdélyből ki ne vitessék semmine-
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mű emberek által, de sokan sub vario colore feles 
számú barmot, lovat kitakarítanak ez országból az 
országnak nyilván való nagy kárára és nagy fo
gyatkozására, holott az dög miatt is igen elliulltak 
marháink. Tetszett azért, hogy ezután senki semmi
nemű szín alatt se barmot se lovat ki ne merészel
jen vinni Erdélyből. 

Egy néhányszor elvégeztük: hogy az régi mód 
és szokás szerint minden aknákról az nemes embe
reknek házük' szükségére elégedendő só adassék 
szokott bérek meglévén, úgy mint d. 12, az képe-
lyesnek d. 2, egyéb mindenféle ajándék és zab kí
vánást hátra hagyván j most is az szerint végez
tük : hogy minden kamarákról az nemes embereknek 
házok' szükségére elégedendő só adassék, modo prae-
misso, secus facturi citentur per directorem ratioiie 
non observationis articuli. 

Végeztük, hogy az limitatio mindenütt obser-
váltassék, az hol penig nem observáltatnék, az vár
megyéken az ispánok által, az székelységen kapi
tányok által, az városokon penig király birák által 
büntettessenek megsub poena ducenforum llorenorum. 

Mivelhogy az dutka minden szomszéd orszá
gokban kilencz pénzért jár, csak az mi országunk
ban tíz pénzen, végeztük azért azt is: hogy ezután 
minden helyeken kilencz pénzért járjon; mert igy 
mind urunknak ő felségének is, mind magunknak 
nagyobb hasznára látjuk lenni. 

Vágynak panaszolkodások bizonyos urainktól, 
atyányfiaitól az harminczadosokra és vámosokra, 
holott az nemes urainknak is szekereket meghányják, 
és szokatlan hai-minczadot és vámot vesznek, sza
badságok és az régi vectigal ellen, 's az községen 
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Is a' szerint; sőt némellyek új vámokat erigáltanak, 
úgy mint iSzamosujváratt, Belegalyáii, Máramaros-
ban Talaborfalván. Végeztük országul: hogy az 
harminczadoknak exigalasában az régi vectigal ob-
serválíassék; illendő és szokott vám vétessék az 
községen is. Nemes ember pedig az ki marhával 
nem kereskedik, se Ádámot se harminczadot jiem tar
tozik adni; az hol pedig lij vámok erigáltattanak 
volna, azok toliáltassanak per comites sub poena in 
constitutionibus anni 1607 constituta. 

Találtattanak ollyak is az nemesség közül, kik 
az malefactoroknak fautori. Tetszett azért: hogy ez-
féle malefactoroknak fautorit az ispánok, servatis 
de jure servandis, juris ordine megbüntessék. 

Minthogy ez előtf is egy néhányszor elvégez
tük, most is a' szerint végezzük: hogy az nemes
ségnek praerogativája szerint minden helyeken az 
nemes udvarházak a condescensione quorumlibet mi-
litum sint libere et immunes. 

Panaszolkodnak az szász uraink, hogy az gö
rögök ki 's bejárásokban aranyat, ezüstöt, nest és 
róka bőrt kihordanának ez országbo'l, az országnak 
nyilván való kárára. Könyörgünk Felségednek: le
gyen vigyáztatása reája, hogy aranyat, ezüstöt, nest 
és ro'ka bőrt szabad ne legyen kivinniek az ország
nak fogyatkozására. 

Az articulusok"' váltsága felől végeztük: hogy 
az első árkostól adassék 1 forint; azután valameny-
nyi árkos leend, 24 pénz adassék; többet se me
részeljenek az deákok tőle venni. 

Panaszolkodnak az székely atyánkfiai is, hogy 
perben álló jószágot némellyek, Felségedtől paran
csolatot vévén, sequester kézhez veszik. Tetszett az-



ért: Logy efféle perben álló jószágot sequester kéz
hez ezután ne adjanak, hanemha törvény itilnéje. 

Nos itaque praemissa supplicalíone fidelium 
nostrorum dominorum procerum, magnatum et 
nobilium^ coeterorumque statuum et ordinum tri-
um nationum praedicti reyni nostri Transsilva-
niae benigne intellecta et admissa, praescriptos 
et sinyulos universos articulos nohis modo prae-
misso praesentatos praesentibus Uteris nostris de 
verbo ad verbum inseri et inscribi fecimuH^ eos-
demque ac omnia et sinyula in eisdem conten-
ta ratosj gratos et accepta habentes, eisdem no-
strum consensum benevolwn, pariter et assensum 
praebuimus, iltosque et quaevis in eisdem con-
tenta authoritate nostra principali acceptavimus^ 
approbavimus, ratifícavimus et confirmavimus. 
Harum nostrarum viyore et testimonio liter árum 
mediante. Uatum in praedicla nostra civitate 
Bistriciensi^ dio 3 mensis április anno Domini 
millesitno sexcentesimo decimo. 

Lecta. 

P. H. 
A' pecsét Báthüri Gúboi- fejedelemé, veres viuszi-a terített papiros

ra nyomva 's keresztül vont papiroskötelékkel megerősítve. 

A' kolozsmonostori konveul' levéllárúban találtató eredeti kézirat

példányból. 
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14. 
ORÚP THÜRZÓ GYÖRGY' LEVELE 1 6 0 9 - D I K ÉVI OC-
TOBER' G - I K Á R Ő L BÉCSBŐL MAGHOCSI FERENCIHEZ, 

BEREGVÁRMEGYB' ISPÁNJÁHOZ , ''S FELSŐ MAGYAR

ORSZÁG'' FŐ KAPITÁNYÁHOZ. 

Spectabilis, ac Magnifice Domine, et Affinis 
Observ. 

Post salutera, et servitiorum meoram paratis-
simam commendationem. 

Ez napokban két levelét vettem Kegyelmednek, 
meliyekben mit irjon Kegyelmed, megértettem. Az 
Erdély' állapotja hogy most csendes békességben 
vagyon helyheztetve, az Uram igen dicséretes do
log, 's örömest is halljuk mindnyájan. Az Daro'czi 
uram' alámenetele, avvagy az erdélyi fejedelemhez 
való követsége az Kegyelmed' tractatusának sem
mit sem derogál, mert őtet nem egyébért bocsátá ő 
felsége oda bé , hanem csak hogy köszöntse az er
délyi fejedelmet, és kérje azon ő felsége' nevével, 
hogy ott az törökhöz közéi lévő végházakra, úgy
mint Lippára, 's az többire viseljen gondot, vala
mi áruitatás, avvagy más fortély ne találja őket, 
kiből valami veszedelem következhetnék; osztán az 
fejedelemségnek titulusát, kit most király urunk a-
dott, vitte meg ő felségének, kiről immár ez után 
felségesnek neveztetik, úgymint: Illustrissimus prin-
cepsl; harmadszor Daro'czi uram által ezt is akarta 
ő felsége király urunk intimálni az eráelyi fejede
lemnek, hogy ez jövendő országgyűlésre bocsássa 
bizonyos fő követeit ő felsége ide fel Pozsonba, 

11 
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és akkor azokról a'' dolgokról, mellyek az ő felsé
ge úgymint erdélyi fejedelem' személyét fogják con-
cernálni, király urunk ö felsége az országgal e-
gyiitt minden jót akar végezni. Ez Uram voltakép
pen az Daróczi uram' követségének summája, ki
ből Kegyelmed semmi olly ellenkező dolgot nem ma
gyarázhat , nincsen is ellene Kegyelmednek. * 

• Hogy gróf Thurzó illy kedvkeresöleg irt most Maghocsinak, 

nem csuda ; Bocskai István fejdelem már két évvel ezelőtt liason-

lólag irt hozzája ; következő levelében : 

15. 

Stephanus , Dei gratia Hungáriáé Transsilvaniaeque princepa et 

Siculorum comes etc, 

Spectabilis ac Magnifice Domine, Fidelis et Fráter nobis hono-

ran. Salutem et benevolam nostri commendationcm etc. Elvöttük az 

Kegyelmed' levelét, értjük is miről í r jon: hogy az munkácsi j ó 

szágának, kire most hadaink rá érköztenek, minden oltalommal 

lennénk j mellyel nagy örömest megcselekedünk , valamire ez mos

tani üdőnek állapotja rá bocsát , mert Isten látja azt akarnók, hogy 

sohult feléje se érnének az Kegyelmed' jószágának; de minthogy 

most telelésnek okáért ennyire megkellctt oszlaniok, nem szintén 

hordozhatjuk ott őket , a' hol mi akarnók, nem sokára mindazon

által módot találván benne, más helyekre űgyekezzük szállítani és 

vinni onnét őket. Irtunk most is mindjái'ást Fekete Péternek, kinek 

hadát ott ertjük lenni , hogy minden oltalommal és kimiléssel le

gyen az Kegyelmed' jószágának , pusztitást, dulást meg ne engedjen, 

hanem inkább fenyítékben ügyekezzék az alattvalóit tartani. Egyéb

képpen is Kegyelmedért valami oltalommal tehetünk az Kegyelmed' 

jószágának, mindent örömest és jó szfível megcsclckesziink. Bene 

valere' cupieu. Dátum ex libera civilate nostra Ca^sovicn- die 10. 

mcnsis martü , anno Domini 1606. 

Stepharfus m. p. 

Simon Pechi m. p. 
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Az mi pedig az ide való állapotát illeti. Ke
gyelmednek arriíl ii"hatom, hogy ő felsége király 
urunk készülget már az gyűléshez, és akkorra e-
gésséget adván Isten ő felségének, idején alá me
gyén. Az austriaiak^ gyűlésének el kelleték haladni 
bizonyos okokbúi, 's kiváltképpen az magyarorszá
gi gyűlés miatt, minthogy annak napja már elkö
zelget, ő felségének arra kell gondot viselni. 

Forgács Zsigmond uramat, azon vagyon ő 
felsége, hogy még az gyűlés előtt alá bocsássa 
Kassára, tudom alá menvén ő kegyelme, 's Ke
gyelmetekkel egyet értvén, úgy dirigálja Kegyel
melek azon az földön lévő dolgokat, ki mind ha
zánknak és nemzetünknek javára, nyugodalmára 
és békességben való megmaradására következik. 
Ezeknek utána Kegyelmed nékem bizrást paran
csoljon, igyekezem mindenkor szóigálatommal atya-
fiságosan kedveskednem Kegyelmednek. Éltesse Is
ten jó egésségben Kegyelmedet. Dátum Viennae 6. 
octobris anno M. D. C. IX. 

Servitor, et affinis addictissimus. 
Comes Georgius Thurzó m. p . 

A' leví'l' küIsA c/.ínie cr : 

Spectabili ac magnifico dominó Francisco Magochi consiliario no-

stro ct comitatuiim thornen. et bcrcghien. comiti etc . Fratri 

nobis honoran. 

P. H. 
A' pecsét veres viaszra teritett papirosra volt nyomva 'a keresztül 

vont papiroskötelekkel raegerflsítve, de lehullott 's elveszett. 

Az eredeti levélből, melly találtatik a' kiadúkuál. 
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E' lever külső czime ez: 
Spectabili ac mgno dominó Francisco Magho-

ebi, comiti comitatus Beregh, sacrae regiae mattis 
partiam regni Hungar. superior. generáli capitaneo 
ect. dominó, affini obsmo. 

P. H. 
A' pecsét veres viasz felébe terített papirosra van nyoinva. 
Az eredeti levélből, melly találtatik a' kiadúkuál. 
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16. 
161 I-BEN ÁPRILIS' 23-DIK NAPJÁRA SZEBENBE 

HIRDETETT ORSZÁGGYŰLÉS'' TÖRVÉNYCZIK-
EELYEI. 

Nos Gábriel, Dei gratia Transsilvaniae ^ 
transalpinae Valacfiiaeque prt'nceps, partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes 
etc. Memóriáé commendamus tetwre praesen-
tium significantes quibus expedit universis, quod 
spectabiles et magnifici domini ^ ac universi 
nobiles, coeterique status et ordines trium na-
tionum regni nostri Transsilvaniae, et partium 
Hungáriáé ditioni nostrae subjectarum in ge-
neralibus eorum comitiis ad 23-m diem hujus 
mensis április anni Domini 1611 in civitate 
nostra cibiniensi, ex edicto nostro celebratis 
conqregati, exhibuerunt nobis e,t praesentave-
runt infrascriptos articulos, in iisdem conclu-
sos. Supplicanles nobis humilime: ut singuloset 
universos articulos, omniaque et singula in 
eisdem contenta ratos, gratos et accepta haben-
tes, nostrum consensum íllis praebere, ac be-
nevole acceptare, approbare, confirmare, actam 
nos ipsi observare, quam per alios quospiam 
observari facere dignaremur, Quorum quidem 
articulorum tenor sequitur in hunc modum: 

Artículí dominorum regnicolariun tríum 
nationum regni nosti'i .Transsilvaniae, et par
tium Hungáriáé ditioui nostrae subjectarum, 
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in generalibus eorum comitiis, ad 23-m diem 
április anni 1611 in civitate nostra Cibini-
ensi indicto celebratis conclusi. 

Kegyelmes Urunk, Fejedelmünk! megtapasz
taltuk fejenként Felségednek reánk való atyai ke
gyelmes gondviselését, megmaradásunkért sok fá
radtságát 5 költségét, kiváltképpen hogy az elmúlt 
napokban is ezen haza' csendességes békességes 
megmaradásáért Felséged magát nem kémélvén, 
ellensége ellen idegen országba ment, és onnan 
szomszéd országbeli ellenségünket kiűzvén, or
szágának osendes békességet szerzett; melly Fel
séged' kegyelmes atyai gondviselését Felségednek, 
mint kegyelmes urunknak, alázatosan megigyekez-
zük szolgálni; könyörögvén azon az úr Istennek: 
hogy ezután is Felségedet szerencséltesse minden 
dolgaiban, ellensége ellen tegye győzedelmessé, le
hessen szegény hazánknak kegyelmes gondviselője 
és édes atyja. Kévánja Felséged propositiojának e-
gyik részében, hogy az sokféle különb különb szük
ségekhez képest az elébbi gyűlések' adóját ne mi-
nuálnók, sőt inkább augeálnók. Annak felette, hogy 
ide iSzebenbe is bizonyos praesidiumot rendelnénk 
az Felséged' távul létében. 

Szivünk szerént kévánnők Kegyelmes Urunk! 
hogy sem Felségednek, sem országunknak semmi 
szükségében meg ne fogyatkoznánk, és ha szegény 
hazánk az oltátúl fogva azon csendes állapotban 
maradhatott volna: az mostani Felséged' sok szük
ségét szemünk előtt viselvén, minden Felséged'ké-
vánságinak teljes erőnkkel satisfaceálni igyekez
nénk ; de az szükség és fogyatkozásnak nagy volta 



167 

miatt, semmiképpen nem lehet; mellyet. Felséged 
kegyelmesen csak ezekből is megítélhet, hogy az 
elmúlt esztendőben kétszeri tíz tíz forint add volt 
szegénységünkön; négyszer szállottunk táborba, az 
mikor szegénységeink zsoldosokat tartottak. Ez u-
tolszori expeditioban penig két rendbeli zsoldosunk 
volt: egyik Havasalföldében , másik itt Szebenben. 
Mindezek felett az sok költségek felett valahul az 
hadak elmentenek, mindenektül megfosztattanak; sőt 
sokan közülük ez elmúlt télen házok kivul búdosás-
ban voltának. Mindezekbűi Felséged kegyelmesen 
megítélheti: az szegény, teljességgel elfogyott köz
ség mit conlribuálhasson. 

Noha azért, ennyi sok szükség egyszersmind 
rajtunk lévén, és hogy mostan is mindjárást add-
fizelö jobbágyinkkal együtt táborba kell száilanunk, 
erre sem mehetnénk; de az Felséged' kegyelmes 
kévánságát és sok rendbeli szükségét nézvén: Fel
ségednek alázatoson az tíz tíz forintot megígérjük 
két terminuson, felét ad primum diem junii, az más 
felét penig ad festum visitationis beatae Mariae vir-
ginis, proxime venturum beszolgáltatni. Felségednek, 
mint kegyelmes urunknak, alázatoson könyörgünk: 
Felséged vegye kegyelmesen szegény megfogyat
kozott hiveitül. Valamire penig erőnk felett is rea 
mehetünk, hogy Felségedet is tovább vald busi-
tástúl oltalmazhatnök, magunk i s , dolgaüikat itt 
elvégezvén, hamarébb házunkhoz siethessünk, ez 
mostani könyörgésünkbeu Felségednek eleibe adtuk. 

Az magyarországi uraink atyánkfiai is ezen 
terehviselésre ígérik magokat. 

Az szász uraink atyánkfiai azonképpen ̂  vá
rosok is székenként az ű szokások szerént. 
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Az szabad városok közül penig; 
Kolozsvár . . 
Kezdi Vásárhely 
Bereczk . . . 
Szent György . 
Csík Szereda . 
Udvarhely . . 
Keresztúr . . 
Maros Szereda 
Egeres . . . 
Vizakna . . 
Kis Maria . . 
Belényes . . 
Kis Bánya Fonacz([?3 adjon 
Ilyefalva . . 
Hogy az adó' és egyéb jövedelmek' adminis-

tralásában fogyatkozás ne legyen, kévánja Felsé
ged : hogy az exactor rationum csak maga levelé
vel akármínemű és rendenlevő, tisztviselő száma-
datlan embereket hivathasson. De mivelhogy Er
délyben soha szokás nem volt, hogy az rationum 
exactornak olly authoritása lőtt volna j hogyakármelly 
tisztviselő embert is levelével hivatott vohia, tetszett 
azért: hogy ennek utána is az régi jó rendtartás obser-
váltassék, és minden tisztviselőket az exactor Felséged' 
levelével hivasson az számadásra, és ne az exactor', 
hanem az Felséged' pecsétje és keze'irása alatt quie-
táltassanak. Az exactor penig az számadó szolgákat 
Felséged' parancsolatjával illendő időben hivassa az 
számadásra, hogy maga is mindjárást hozza érkezhes
sék, és az számadó szolgáknak is kétszer háromszor 
ne kellessék egy számadásért fáradni. Az számadó 

* Niucs iitére »' summa. 
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szolgák is penig sub amissione ofíicii tartozzanak 
compareálni. 

Továbbá megértettük Kegyelmes Urunk , az 
Felséged' kegyelmes resolutioját az havaselfőldi ex-
peditiojábúl való, absensekért való könyíirgésönkrej 
holott Felséged kegyelmesen annuált, hogy az ki
ket Felséged azokban, és azoknak jószágokban 
eldonált, és az donatarius el nem foglalta, el fog
lalni nem engedi most ez jelenvaló expedionak vé
géig. Az kiket penig elfoglaltak volna is, mind jó
szágokat, marhájukat Felséged megszabadítja és 
megadatja; dolgokat akkorra hagyja, mikor Isten 
Felségedet ez előtte való expeditiobúl meghozza. 
Melly expeditioban ha úgy viselik magokat az mint 
illik, Felségednek is kedves leszen: nem hogy jó
szágokat elvenné, de sőt inkább többet adna. Az 
Felséged' kegyelmességét teljes életünkben híven 
megigyekezzük szolgálni. Di miérthogy lehettek olly 
donatariusok, hogy nem gondolván az Felséged' 
annuentiajával, az elfoglalt jószágot és elvött mar
hát meg nem akarnák adni; könyörgünk Felséged
nek mint kegyelmes urunknak: hogy minden ispá
noknak , kapitányoknak, királybiráknak, Magyar
országnak ide tartozó részeiben, Erdélyben, Szé-
kelységen levőknek, városokon penig az városi bí
ráknak parancsolja meg: hogy a'féle jószágokat és 
elvött marhákat, sub amissione ofíicii, nem csak 
megadassák, de meg is oltalmazzák benne, kivé
vén azokat, kik most idegen országban vannak, és 
az Felséged' birodalmában levő jószágokat elhagy
ván, ellenségek lőttének; úgymint: Halmágyi Ist
ván, Körösbányai Miklós Deák és Boér István; 
többen is ha kik volnának, kiknek jószágokrúl való 
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donafiok in vigore maradjanak. Felségednek, mint 
kegyelmes urunknak, könyörgünk azon is alázato
san: Felséged Írasson kemény parancsolatokat mind 
az generálisnak, mind az több kapitányoknak, mellyek-
ben erős fényetek alatt demandálja Felséged nekik: 
hogy az hajduviíézeket az országon, az úton, ne
mes udvarházak' majorok' papok' házán mind in-
juria nélkül és mind egyéb kár nélkül, szegény
séginknek lovait és egyébféle marháit, barmait el 
ne vonják; magunkat, szolgáinkat ne fosztogassák; 
járjanak úgy mint országunk oltalmazó vitézek. 

Vannak Kegyelmes Urunk sok nemes emberek 
mind az Felséged' fizetésén, mind az urak' 's fő 
emberek' háta megett, kik személyekrül vármegye 
közé lovast tartoznának állatni, de nem cseleke
szik ; tetszett országul: hogy az régi szokás, mód 
és articulusok' tartása szerént, személyekrül az 
vármegye közé illendő lovasokat állassanak, kivé
vén azokat, az kik egy ház helyi nemesek, fo
gyatkozott állapottal vannak, és az szükségért, 
tanúságért mást szolgálnak. Ezekhez képest Ma
gyarországban is és egyéb helyeken az Felséged' 
birodalmában az hajduvitézek is tartozzanak jó-
szágokrúl vald kapuszámos gyalogokat állatni. Ne
mes emberek penig, és az székelység közül i s , 
senki az hajdú vitézek' zászlója alá menni ne me
részeljen; hanem mind nemes ember 's mind az 
székelység zászlója alatt járjon és ott szolgáljon. 

Az melly jobbágyok az elmúlt expeditioban y 
és egyéb üdökben is felköltenek 's immár vissza
jöttek, de szolgálni nem akarnak, hanem az haj
dúk közébe állottanak az egyszer Felséged' aka-
ratjábúl elvégezett articulusok ellen; ezeken külpe-
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nig némellyek szegődött szolgák, némellyek hdpén-
zesek lévén , azon hópénzekkel, ruhájokkal és fegy
verekkel elszöktenek; könyörgünk Felségednek alá
zatosan azon: hogy azok felől is provideáljon ke
gyelmesen ; az hajdú kapitányoknak parancsolván, 
hogy mindjárást afféléket adják ki közűlök, és en-
nekutána se most se ezután, semminemű időben af
féle adófizető paraszt embereket közikbe fogadni ne 
merészeljenek. Valamig penig az ollyanokat közű
lök ki nem adják, addig az kapuszám per comites 
et vice comites minuáltassék ; mert egy némelly ka
puban négy vagy öt ember alig maradott, kik e-
légtelenek az egy kapura vetett contributionak meg
fizetésére. 

Hogy penig Felséged sok fogyatkozásunkat, 
szükségeinket, és ennyiszer hadba való menésün
ket megtekintvén, ez esztendei dézmánknak áren-
dáját kegyelmesen megengedte; Felségednek meg
szolgáljuk mint kegyelmes urunknak. 

Minthogy az nemesség közöl is, és egyéb 
vármegye' hada közül valók , mikor zászlók alatt 
vannak, némellyek sok insolentiát szoktak csele
kedni; tetszett azért országul: hogy az melly ne
mes emberek, és egyéb rendek is, valakik kárt és 
hatalmat töttenek ez elmúlt expeditioban , és ezután 
tennének valakinek jószágában és udvarházán 5 te
hát azokat akárhul, és zászló alatt is legyen sza
bad törvénynyel keresni érette. 

Végeztük azt is : hogy minden jószágos és 
czímeres nemes ember, valaki az nemességnek 
szabadságával akar élni, az Felséged' személye 
mellett mind városokbúi mind penig egyebünnet, a-
kar honnat, személyek szerént tartozzanak fel-
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űlni; kivévén Debreczen városát, mintiiogy az ho'-
dolt, és privilégiumok is vagyon rúla ; az kolozs
vári városban levőket is, miértliogy kaput, bástyát 
őriznek, postalovat adnak, és az városnak min
den terhit viselik, és úgy is az országnak szol
gálnak otthonn is. De azért kolozsvári nemesség tar
tozzék juxta quantitatem bonorum embert állatni az 
vármegye közé, az zászló alá. Az kik peníg hó
dolt faluban laknak, kik szinte úgy mint az jobbá
gyok az töröknek szolgábiak, személyekrül négyen 
egy jó puskás gyalogot bocsássanak, ű magok ott
honn maradhassanak. 

Noha ennekelőtte is sokszor végeztük, hogy 
missilissel senki jószágot ne foglaljon ; mindazáltal 
most is alázatoson könyörgünk Felségednek , mint 
kegyelmes ui-unknak : hogy senki se Erdélyben 
se Magyarországban jószágot missilissel ne fog
laljon. 

Vannak sok panaszink az posták felöl is, kik 
akármi levelet, nem Felséged' dolgában járván, e-
lő rántanak, és szegény jobbágyinkat erősen ver
vén , lovokat elviszik, és örökké oda vesztik. Sok 
egyéb tűrhetetlen violentiakat is cselekesznek. Vé
geztük azért országul Felséged' kegyelmes akarat-
jábúl: hogy az kinél Felséged' levele nem lészen, 
szabad legyen mindjárást megfogni, és törvény 
szerént megbüntetni. Ha penig szinte Felséged' le
vele lenne nála is, és hatalmasságot cselekszik: 
megfogják, és törvény szerént megbüntessékj ha 
meg nem foghatnák, nevét megtudván, irják meg 
és legyen büntetése. 

Az Közép Szolnok vármegyei atyánkfiai is 
könyörögnek Felségednek j minthogy Felséged az 
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kövárvidéki nemességet vármegyéjekhez incorporál-
ta, parancsolja meg az kővári kapitánynak: hogy 
hagyjon békét nekik; mód nélkül való dolgokkal ne 
háborgassa; legyen üres tőlök. Ha kit penig Fel
séged Kővárban hagy közűlök az hadbúi, mint
hogy az is ország'' háza: az Felséged' kegyelmes 
akaratja. 

Miérthogy az szolgabirák Magyarországban 
az vice ispán nélkül semmi executioban nem pro-
cedálhatnak; ennekelőtte is penig akármicsoda ha
di expeditiobúl az egyik viceispán honn maradott, 
végeztük: hogy most is , ennekutánna is egyik vi
ceispán honn maradjon, hogy mind az Felséged' 
parancsolatjára , 's mind az vármegye' szolgalat
jára elérkezhessek, és az adót i s , az hova Fel
séged parancsolja, Felséged után szolgáltassa,nem 
várván Felséged' haza jovetelit. 

Minthogy penig az Székelységen az kapitány 
és fő királybírón kűl az két vice király birónál 
több tisztviselő nincsen: mind az két vice királybí
ró honn maradjon. 

Az mi az viduák' dolgát nézi: juxta quan-
titatem bonorum tartozzanak embert állatni, ki
vévén közűlök az egyház helyi szegény özvegy 
asszonyi állatokat, kiknek jószágok nincsen; az 
jószágos özvegy asszonyok négy kapurúl ál
lassanak egy lovast, mellyet az ispánok tisztek 
szerént limitálják el, és állassák elő. Az ma
gyarországi vármegyékben penig az magyaror
szági atyánkfiai az szerént állassák jószágok-
rúl az lovast, személyekről, az régi mód sze
rént. Hasonlóképpen az kiket ithonn hagyunk, be
tegeseket, bénnákal, inbecilliseket, avvagy egyéb 
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rendeket i s , Lasonldképpen tartozzanak jószágok-
rúl az négy kapu' száma szerént jó szerszámmal 
egy egy lovast állatni; az felett személyekrííl egy 
jü lovast; az kolozsvári nemes uraim az szerént 
az kapu számrúi való gyalogokat elbocsássak. 

Nos itaque praemissa supplicatione domi-
norum regnicolarum trium nationum regni Trans-
silvaniae^ et partium Hungáriáé ditioni nostrae 
subjectarum, nobis faventer admissa et clemen-
ter exaudita, praescriptos uníversos articuhs, 
nobis modo praemisso praesentatos praesentibus 
litteris nostris de verbo ad verbum inserietin-
scribi fecimus^ eosdemque ac omnia^ et singula 
in eisdem contenta ratos, gratos et accepta ha-
bentes approbavimus, ratificavimus et confirma-
vimus. Offereníes nos benevofe: quod praemissa 
omnia in omnibus sm's punctis, clausulis et ar-
ticulis tam nos ipsi observabimus, quam per a-
lios quospiam^ quorum interest seu intererit, ob-
servari faciemus; imo acceptamus^ approbamus^ 
ratificamus et confirmamus. Harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Dátum 
in civitate nostra praefata Cibiniensi. Die ulti-
ma mensis április, anno Domini millesimo sex-
centesimo undecimo praenotato. 

P. H. 
Lecta. 

A' pecse't Bátliori Gábor fejedeleind, vere» viaszra terített papirosra 

nyomva, 's keresztül ront papiroskötelelkel megerősítve. 

Eredeti kéziratpdldányból , melly találtalika' kiadóLnil. 
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17. 
n . MÁTYAS MAGYARORSZÁGI KIRÁLY É S BATHOBI GÁ

BOR ERDÉLYI FEJEDELEM KÖZÖTT 1 6 1 0 - B E N AUGU-. 
STUS^ 15-KÉN KASSÁN MEGHATALMAZOTTAK A L T A L 
KÖTÖTT S Z Ö V E T S É G ; ERDÉLY^ RENDÉINEK UGYAN A -
ZON ESZTENDŐBEN SEPTBMBER' 6 - I K NAPJÁN HOZZÁ
JÁRULT HELYBENHAGYÁSÁVAL ÉS MBGERÖSÍTÉSÉVKL 

EGYÜTT. 

Mi Erdélyországban és ahhoz engedtetett 
vármegyékben, Magyar ország"* részeiben lakozó 
három nemzetbéli, magyar, székely és szászság
béli urak, nemesek és polgári rendek. Adjuk 
emlékezetül az kiknek illik: Miérthogy az egy
más között való egyenetlenségből és visszavo
násból következik kiváltképpen minden orszá
goknak és nemzeteknek romlások és utolsó ve
szedelmek ; annak azért eltávoztatásáért és kö
zönséges javáért, úgymint Magyar-^ Erdély-és 
több confoederatus országoknak csendes békes
séges megmaradásokért, ez elmúlt napokban, 
úgymint ez jelenvaló 16iO. esztendőben augu-
stusnak 15-dik napján Kassán az tekéntctes és 
nagyságos bethlenfalci gróf Thurzó György uram, 
Magyarországnak palatínusa, Mátyás király 
ö felsége' több mellette lévő tanácsival és hívei
vel együtt, király ö felsége" és Magyarország'^ 
részéről; az mi kegyelmes urunk' részéről pe-
nig, az felséges Báthori Gábor — Isten'' ke-
gyelmességéből — Erdélyországnak fejedelme', 
Magyarország'' részeinek ura' és székelyek' t's-
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pánja' részéről f és országul az mi részünkről 
az tekéntetes és nagyságos Imrefi János uram^ 
az mi kegyelmes urunk 6 felsége"" tanácsa, több 
6 felsége' mellette lévő tanácsival és híveivel 
egyetemben, úgy mint mind az két részről ple-
nipotentiarius legátusok, végeztének bizonyos con-
foederatiot, kezek" Írásával és pecsétekkel meg^ 
erősítvén, mellynek tenora igy következik: 

Mi betlilenfalvi gróf Thurzó György, Magyar
országnak nádorispánja és az kunoknak birája, Ár
va várának örökös gróf ura, és azon vármegyé
nek fő örökös ispánja, az felséges második Má
tyás magyarországi királynak tanácsa és Magyar
országban helytartója, gyraesí gro'f Forgács Zsig
mond ország'' birája , Nógrád vármegyének főispán
ja és az felső Magyarországnak generális kapi
tánya, Czobor Mihály de Czobor szent Mihál}'' et 
eques auratus, hetessi PetheLászló, Alagi Ferencz 
ü felsége' tanácsi, Holfmann György és Pécsi Zsig
mond, ugyan azorí ő felsége' felső magyarországi 
jövedelmének administratora és tanácsi, nemes és 
vitézlő ez felföldön lakó becsületes személyek Lo-
ranffi Mihály de Serke, Barcsai János, Mladasnit 
Horvát Péter, Lemenicziai Horvát László, Kékedi 
György, Melit Vid, Abaujvármegyének viceispán
ja , Fáy István és Szentiványi Zsigmond, király 
urunk ő felsége' hívei, úgy mint ő felsége király 
urunk' és Magyarország' részéről; azonképpen mi 
is, Imrefi János szerdahelyi, Segniei Miklós és 
Prépostvári Zsigmond de Lokacs, Báthori Gábor 
erdélyi fejedelem ő felségének tanácsi; annak felette 
Fráter István de Szalonta secretarius, BoldvaiGer-
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gely Biharvármegyének viceispánja és Korlátvit 
György váradi szolga Ogy)^ ^^ö" megnevezett er
délyi fejedelemnek becsületes hívei és plenipotentia-
rius követi, ő felsége' és Erdélynek minden rendéi' 
részéről: adjuk emlékezetül mindeneknek az kiknek 
illik, hogy az közönséges jót, megmaradást, az 
confoederatus országok' egyességet, Magyarország
nak és Erdélynek csendes békességét — úgymint 
egy magyar nemzet 's keresztyének lévén — meg-
tekéntvén, és figyelmezvén arra is , hogy az mi 
egymás között való egyenetlenségünkkel, visszavo
násunkkal és vérontással az külső nemzetségeknek 
álmélkodásokra egymást ne rontsuk, ne fogyassuk, 
hanem szeretettel és atyafiuképpen éljünk. 

Az minemű végezést és confoederatiot az né
hai tekéntetes és nagyságos lllyésházi István az 
több mellette való commissarius urakkal itt Kassán 
1608. esztendőben ezen kisasszony' havának hű-
szadik napján tett volt, tudniillik, hogy Báthorl Gá
bornak, erdélyi fejedelemnek ő felségének az mi 
kegyelmes urunk királyunk ellen, és az magyaror
szági korona 's confoederatusi ellen semmi idegen 
és hostilis praetensioja nem lészen, és sem Er
délyt az hozzá engedett vármegyékkel, Havasal
földdel el nem idegeníti az koronától különben, ha
nem az mint most vagyon, azon állapotban tartja 
és birja, és az bécsi pacificatiot is megtartja min
den rendiben, in quantum liberae electioni eorum et 
praesenti transactioni non praejudicat, ezekről ő fel
ségét és ez országot is sufficienter assecurálja hit
tel é&.elégedendő levelével; sőt arra obligálja ma
gát, hogy ő felségének és Magyarországnak va
lamikor szükség lészen ope, auxilio et fidelitate 

12 
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mellette lészen minden erejével és tehetségével, ki
vévén az törököt. E converso mind ő felsége Má-
yás király urunk (ki akkor herczeg és guberna-
orunk volt) és az ország segítséggel lészen ö fel
ségének Báthori Gábor uramnak és országának az 
szükségnek idején mind az confoederatus országokkal 
egyetemben 5 másodszor Báthori Gábor uram ő fel
sége Magyarországhoz való ditiohoz és jövedelemhez, 
sem penig Kallóhoz semmi jusát nem praetendál-
ja, sem magát azokhoz nem immisceálja egyébhez, 
hanem az mit mostan bír, úgy mint erdélyi fejede
lem és ecsedi úr. 

Az Nagy Bánya'' dolga is helyen marad, az 
mint immár ő felségének kezéhez adták és bírja. 
Ezek akkor így lévén, mostan az több fogyatko
zásokról- és azután történt difllcultasokról egyenlő 
és közönséges akarattal az mi kegyelmes urm»k 
királyunk*' országával együtt, és az erdélyij fejede
lem 's birodalmának minden rendéi között az né
künk mind két rendről adatott plenipotentia szerint 
tettünk illyen végezést. 

Elsőben. Az mi azt az articulust illeti a^con-
foederatioban, hogy az erdélyi fejedelem ő felsége, 
Magyarország és királyunk ő felsége mellett lészen 
minden erejével és tehetségével, kivévén az törö
köt; ez clausula sem királyunk ő felségének sem 
az magyar nemzetnek bizonyos okokért nem tet
szett, és kívántatott volna hogy kihagyaltassék; de 
míg a*" török okot nem ád reá, addig az kőzöttök 
való kötelesség miá ki nem hagyhatják. 

Másodszor. Az hajdú vitézek felöl, kik Sza-
bolcsvármegyében bizonyos helyeken megteleped-
tenek, illyen végezés lett. Hogy király urunk öfel-
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sége Nánást egészen az dorogi határral, Peresben, 
Hatházban, Simában, Vidban, Varjasban és Zo-
boszlóban Tokajhoz való portiokat, mellyek azon 
Szabolcsvármegyében vágynak, cum suis veris ac 
legitimis metis et antiquis limitibus oda engedi E -
esed' várához az erdélyi fejedelemnek, de úgy mint 
ecsedi urnák, iilyen conditiokkal: assecurálnak ben
nünket ő kegyelmek, hogy mind ö felsége az er
délyi fejedelem ŝ mind az ország caveálja levéllel 
azt, hogy sem az. mostani erdélyi fejedelem ő fel
sége, sem az jövendő erdélyi fejedelmek semmi just 
nem praetendálnak ezzel az concambiummal Sza
bolcsvármegyéhez az régi végezés ellen. Ha penig 
ezeken kivűl valamit többet bírnának az hajdúk, 
contentálja az erdélyi fejedelem ő felsége arro'l azo
kat az kiké, avvagy adjanak az uroknak kilencze-
det róla. Ezekért per concanibium az erdélyi feje
delem is ö felsége, tanquam modernus possessor ar-
cis Ecsed et commembrum regni Hungáriáé, adja 
az magyarországi királynak ő felségének Tokaj' 
várához, az hova az feljül megnevezett faluk, por-
tíók és telekek pertineáltanak, cum omnibus anti
quis metis ac pertinentiis, cumque solita evictione, 
Rokomáznak felét, Tedeynek felét, Szent Mihályt, 
bődbeli portioval egyetemben, úgy a' mint ö felsége 
Ecsedhez birta az előtt, és az mit eladott ezekben, 
azért adjon mást ő felsége az donatariusoknak. E -
zeket per manus de facto kézhez adja ő felsége az 
erdélyi fejedelem ezen plenipolentiarius követi által? 
és az statutionak se contradicáljon; az minthogy az 
hajdúknak engedett jószágba is, ha statuáltatni akar
ják magokat, innét sem lészen contradictio, kiről 
utrinque levélnek kell lenni. 
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Annak felette mind az Ecsedhez való jószág
nak, az ecsedi kapitánynak és az benne való haj
dúságnak, mind az szakmárvármegyebéliekkel e-
gyetemben megparancsolja, el is végezze velek az 
erdélyi fejedelem ő felsége: hogy ad requisitionem 
regis Hungáriáé, palatini, aut generális capitanei 
cassoviensis az vármegyékkel egyetemben felüljenek, 
et alia omnia communia onera et jura regni az 
vármegyével együtt tartozzanak praestálni az E-r 
csedhez való jószágtúl, és szolgáljanak Magyar
országnak mindennemű ellenségi ellen valamikor és 
valahova kívántatik. Az szabolcsvármegyei hajdú
ság közül ha ki valakinek vét, tehát elsőben az 
füstin legyen törvény felöle, az melly félnek az 
nem tetszik, appellálják Szabolcsvármegyére az kik 
Szabolcsvármegyében laknak, az kik penig Szak
marban, azon vármegyére, és ott az ország' tör
vénye szerint procedáljanak ellenek. 

Harmadszor. Az mostani feltámadásban az 
erdélyi fejedelem' hajdúi az mennyi fő embereket 
és egyéb renden valókat megöltek, semmiképpen el 
ne toleráltassék az emberi halál büntetés nélkül, 
hanem törvénynyel megbüntettessenek, és azon ki-
vűl ha mi olly tűrhetetlen dolgot cselekedtek volna, 
az ki miatt capitalisba kelletnék embernek esni: 
azon lesznek az erdélyi plenipotentiariusok, ut ad 
laesae partis requisitionem, elégedendő bizonysággal 
megbizonyítván, törvényes igazság cum execu-
tione szolgáltassék, minthogy elhittük, hogy nem 
az erdélyi fejedelem ő felsége' akaratjából cse
lekedtek, és az ki marháját megtalálja, megadas-
sék valakinél találtatik, akár mi névvel neveztes
senek. 
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Negyedszer, Az kállai Járásnak féldézmáját, 
ki az egri püspökséghez való, ő felségétől az Bá-
thori uraknak volt engedtetve Ecsed' várához ob cer-
tos respectus, mindazáltal az erdélyi fejedelem ő fel
sége lássa, mi jusát találja, és doceálja király u-
runk ő felségénél. Ha penig jusanem volna benne, 
találja meg király urunk ö felségét felőle, palatínus 
uram ő nagysága is szeretettel törekedik ő felsé
génél. 

Ötödször. Az nádudvari járásbeli dézma mint
hogy ő felségéé az kiiályé és Magyarországé, és 
nem régen foglaltatolt el: ő felségének ŝ Magyar
országnak okvetetlen megtérjen 5 Nádudvart peniglen 
ó felsége az erdélyi fejedelem birja éppen. Az föl
des uraknak, kiknek Nádudvarhoz, úgy mint az egy 
faluhoz, közök vagyon, király urunk ő felsége ke-
gyelmességéböl az előbbi végezés szerint contentál-
ja az ő jusokröl, az minthogy némellyeket közulök 
immár is contentált. 

Hatodszor. Az kunokat és jászokat, kik az 
nádorispánsághoz hallgatnak. Fráter Simon, Bar
csai János, Bikk György és egyéb urak 's neme
sek' jobbágyit, mellyek az koronához tartozók, ki
ket Nagy András, Németi Gergely és egyebek erő
szakkal tartanak, elbocsássak, és mint nem övéknek 
békét hagyjanak, hogy kiki szállhasson lakó helyére. 
Azokat is, mellyeket Égre birtanak, most is király 
urunk ő felsége' számára bírhassák, azonképpen az 
országbeliek is az elébbeni usus szerint bírhassák 
jószágokat mind kétfelől, az mint az bécsi vége
zés tartja. 

Hetedszer. In praejudicium aliorum regnorum, 
ragum et principum az erdélyi fejedelem ő felsége 
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pénzt ne veressen, hanem az melly formára az prae-
decessori lengyel István király és Bátliori KristoT 
veretlenek, azzal az formával élhessen. 

Nyolczadszor. Mindenféle commercium ultro 
cítroque legyen egyaránt mind innét Erdélybe, mind 
pedig^ Erdélyből ide ki, minden akadék és ellenzés 
nélkül. 

Kilenczedszer. Az mi Moldovát illeti, megta
láltatik innen az mi kegyelmes urunk királyunk' és 
Magyarország' részéről az az ország az confoede-
ratio felől j azért az követek békével bocsáttassanak 
Erdélyen által mind innét oda, 's mind onnét ide; sőt 
ő felsége is az erdélyi fejedelem az közönséges jó
ért és hazánknak megmaradásáért segítséggel le
gyen és promoveálja ezt az dolgot. 

Tizedszer. Az Fekete erdőről és váradi püs
pökséghez való egy néhány faluk felől Lorantfi Mi
hály uram^ Daróczi Ferencz uram, Rákóczi úrfiak' 
és egyéb bizonyos nemes személyek' jószága és 
praetensioi felől, kikről az daróczi tractatusban men-
tio volt, mind két felől bizonyos törvénytudó és igaz
ságszerető nyolcz nyolcz commissariusok választas
sanak, kik az parsoknak allegatíoit, propositioit és 
bizonyságokat megértvén, mindeneket Isten és az 
közönséges igazság szerint determináljanak j de csak 
azokat az contraversiákat és dolgokat, mellyek itt 
Kassán az néhai Illyésházi uram által lelt confoe-
deratio után lettének; azokat penig, az mellyek az 
előtt leltének, keressék suis módis az bécsi pacifi-
eatio szerint, kivévén azokat, mellyek Bocskai Mik
lós uramtól elvetettének; melly dolgot legelső gyű
lésben az erdélyi fejedelem ő felsége törvény és 
igazság szerint megláttat és decidáltat. Lészen pe-
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napja ezen 1610 esztendőben mindszent' napján, 
az az, prima die novembris et aliis subsequentibus 
diebusj helye ez meglátásnak, az Fekete erdőnek 
és Szakmárvármegyebéli dolgoknak lészen Vára-
lyán, az Szabolcsvármegyebelieknek és az többi
nek Debreczenben. Ha ennekutána vagy az itt való, 
vagy az Erdélyhez tartozó hajdúság valami zendű-
lést avvagy támadást tenne contra publicam regni 
tranquilitatem: tehát mind kétfelől tartozzanak reá-
jok támadni, deprimálni, és megérdemlett bűnök sze
rint, tanquam publicae pacis turbatores, 
foederationis megbüntetni. Ezeket az végezéseket, 
hogy ezután több akadék ne légyen benne, mind hit
tel mind levéllel, mind király urunk ő felsége és Ma
gyarország mind pedig az erdélyi fejedelem ő fel
sége és Erdélynek minden rendéi tartozzanak con-
firmáhii, kezek' írásával és pecsétekkel megerősíte
ni, és mind Magyarországnak mind Erdélynek ar-
ticulusiba is béiratni. Mind ezeknek bizonyságára 
adtuk ez mi pecsétes és kezünk' ii-ásával megerő-
sítetett levelünket. Actum Cassoviae die decima quin-
ta mensis augustij annoDomini millesimo sexcente-
simo decimo. 

Mi is azért Erdélyországnak és ahhoz en
gedtetett vármegyéknek fetjül megnevezett 7nin-
den rendéi: esküszünk az élő Istenre, ki atya, 
fin, szent lélek, szent háromság, egy bizony örök 
Isten, hogy mi ezt az feljül megirt végezést és 
confoederatiót minden rendiben és részeiben ja-
valljuk, helyben hagyjuk, confirmáljuk és meg
tartjuk, 's egyebekkel az kikkel illik megtartat-



184 

juk. Isten minket úyy segéljen. Kifiek nagyobb 
bizonyságára az magyarországi második Mátyás 
királynak ő felségének, és Magyaror^ágnak min
den statusinak adjuk ez pecsétünk és kezűnk'' 
Írásával megerösitetett hütlevelünkeU Dátum in 
civitate Kolozsvár die sexta mensis, septembris, 
anno fíomini millesimo sexcentesimo decinio. 

P. H. 
Gábr ie l Bethlen 

m. p. 

P. H. 
Rcdei Ferencz 

i m. p . 

P. H. 
Stephanus Vesselényi 

de Hadad, consil. et 
comes Szol. medris. 

P. H. 
Georgius Varkocz 

consiliarius 
NI. p . 

P. H. 
Stephanus Kákon i 

de Yitka, cons. m. p. 
et thesaurarius. 

P. H. 
Volfgangus K a m u t i 

consiliarius et comes 
cottus thorden. 

m. p . 

P. H. 
Joannes Mikola 

de Szamosfalva 
comes cottus 

colosien. I. m. p. 

P. H. 
Geor. Bácz de 

Szalonkemen 
^onsiliar. m. p. 

P. H. 
Michael Dengelegi 

consiliar. ac capU 
taaeus arcis lippen. 

B). p. 

P. H. 
Bal thasar Kemény 

de Bükkös comes 
cottus alben. 

P. H. 
Volfgangus All ia 

comes comitatun 
Küküllő. 

P. H. 
Stephanus Pe tneház i 

consil. et capita. 
arcis Jenő, ac 

comes cottus. de 
Zaránd. m. p . 

P. H. 
Volfgangus Beth len 

comes cottus de 
Küküllö 

in. p . 

P. H. 
Bal thasa r Szilvási 

consiliarius et 
arendator regni 

m. p. 

P. H. 
Joannes Gyerofi 

comes coltus 
colosien. 

m. p . 

P. H. 
Benedictus Mindszent i 

de vice comes cottus 
dübocensis. 

ni. p. 
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P. H. 
Joannes Lugasi 
castror. excubia 
rumque magister 

m. p. 

P. H. 
Michael Macskási 

capitaneus arcis 
Fogaras. 

m. p. 

P. H. P. H. 
Nicolaus Csiszár et Ladislaus Hosszutelki 

vice comites cottus alben. 
m. p . 

P. H. 
Nicolaus Nagy 

de Désfalva 
vice comes cottus 

Küküllő 
m.p. 

P. H. 
— - — vagias 

P. H. 
Gregorius Kár 

de Szökefalva 
vice comes cottus 

de Küküllő. 

P. H-
Balthasar Fekete 

m- p. 
comites cottus colosien. 

ni.Ip. 

P. H. 
m. p. 

hunyadién. 

P. H, ; 
Paulus Keresztesi 

banus civitatis 
ac districtus ka-

ransebesíen. 
ra. p. i 

P. H. 
Volfgangus Cherni 

comes cottus Szolnok 
interioris. 

m. p. 

P. H. P. H. 
Michael Szántai et Joannes 

vice comites coltus Szolnok interior. 
m. p. 

P. H. 
Gregorius Szenté 

de Szent Egyed 
m. p. 

vice comites cottus dobocen. 

P. H. 
Petrus Horváth de 

Nagy 

P. H. 
Joannes Szindi 

P. H. 
Urbánus György 

m.p. 
vice comites cottus thorden. 

P\ H. 
Petrus Dobrai altér 

vice comes cottus hu-

nup* 

nyádien. 

A' papirosra irt hütlevcl itt, valamint más több helyen is el le'vc'n szakadva, olvasni nem lehet. 
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P. H. 
Ladíslaus Kún 

de Rosaly comes — 
et vice comes cottus 

maramarosien. 
m. p. 

P. H. 
Clemens Kasza 

de Halmágy. 

P. H. 
Petrus Pogán 
de Cséb assessor 
cottus marainaros. 

ui. p. 

P. H. 
Stephanus Ribiczei 

TÍce comes cottus de 
Zaránd 

m. p . 

P. H. 
Caspar Deres 

de Várad vice comes 
cottus biharién. 

111. p. 

P. H. 
Michael Koszeghy 

vice comes cottus 
Szolnok mediocris 

m. p. 

P. H. 
Stephauus Gergoczi 

vice capitaneus 
arcis varadien. 

m.p. 

P. H. 
Ladislaus Balassa 

vices comes cottus 
Szolnok mediocris. • 

» m. p. 

P. H. 
Georgius Dancs 

vice comes cottus 
krasznen. 

m. p . 

P. H. 
Gregor. H i d j 

vice comes 
cottus krasznen. 

m.p> 

P. H. 
Petrus Bánfíi Losonczym.p. 

|P. H. 
Stephanus Fekete 

de Pelbarthida. 

P. H.. 
Michael Bánffi 

Losonczy 

m. p. 

P. H. 
Frauciscus Balassy 

capitaneus trium 
sedium siculicalium 

Scpsi, Kizdi ct OrbaiJ 

P. H. 
Georgius Mikó 
judex regius trium 

sedium siculicalium 
Sepsi, Kezdi et Orbai. 

m. p. 

P. H. 
Mgr. Joannes Angyalos Prothono 

tar. regni Transsil. 
m. p. 

P. H. 
Andreas Han — 

sedis siculicalis Csík 
et Kászon vice capi

taneus. 
ni. p. 



P. H. 
Michaél Kelemen 

judex regius scdis 
siculicalís Csík 

et KászoD 
m. p. 
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P. H. 
Michael Dániel 

vice capitaneus 
3cdis siculical. Ud

varhely. 

P. H. 
Franciscus -

junior j -
rc^iius sed-

P. H. 
Michael Balassy 

capitaneus sedis 
siculicalis Marus 

xa. p. 

P. H. 
Joanues Gáspár 
de Szövérd, judex 

regius sedis siculicalis 
Marus 

m. p. 

P. H. 
Volfgangus Nóvák 

capilancus scdis 
siculicalis Aranyos. 

P. H. 
Joannes Csegezi 
de Kocsárd, judex 

regius sedis siculicalis 
Aranyos. 

tn. p. 

P. H. 
Magr. civium, judices 

caeterique jurati civcs 
civitaiis cibiniensis.1 

P. H. 
Judex et jurati cives 

civitatis coronensis. 

P. H. 
judices caeterique 

P. H. 
Mgr. civium cittis medgyesien. 

judices caeterique jurati civcs 
ejusdem cittis laedgyesieu. 

P. H. 
Judex caeterique jurati 

civcs civitatis kistricicnsis. 

P. H. 
Regius et sedis judices 

caeterique jurati cives 
civjiafis saboesiensis. 
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P. H. 
Primarius judex caeterique 

cives juratt civilatis 
varadieu. 

P. H. 
Jo: Irarefi 

P. H. 
Segniei Miklós 

P. H. 
Primarius et regius judices 

caeterique cives jurati 
civiiatis cülosvarien. 

P. H. 
Sigismundus Prepostvári 

ui. p. ui. p> couies cra • 

P, H. 
Gregorius Boldai 

vice coiues coltus 
biharién. 

P. H. 
Stephanus Fráter 

lU. p. 

P. H. 
Georgius Korlatovitb. 

m. p. 

A' pecsétek, mellyck mint láthatni, a' nev^k felett állanak, mind veres viaszra terített papiiosszclclckrc vannak nyomva, 's egy szelet nem csak egy pe-
csútie szolgál, hanem — egy darabban keresztül nyúlván az egész lapon — háromnak 's négynek i»» 

Az crcdcli levélről, uelly a' kolozsuouusluri konvent' levéltárában őriztetik. 
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18. 
BETHLEN GÁBOR' LEVELE 1 6 1 1 - B Ő L JÜNIÜS' Síl-EŐL 

DÉVÁBÓL, HÉDEI FERENCZ FEJDBLMI TANÁCSOS, v A -

BADI FŐKAPITÁNY- ÉS BIHARVÁRIHEQYEI 
FŐISPÁNHOZ. 

Spectabilis, et Magnifice Domine, Fráter mihi 
Observan. 

Servitii mei addictissimam commendationem. 

Kegyelmed' levelét hozák az Kegyelmed' em
berei, mellyben ír Kegyelmed nékem arról, hogy ír
nék Kegyelmednek minden ide bé való állapotokról, 
magam felől is; hogy Kegyelmed rólam el nem fe
lejtkezett, ha élek, Kegyelmednek meg igyekezem 
szolgálnij magam Uram mind az atyámíiaival együtt 
Istennek hála tűrhető egésségben vagyok, az futó 
barczról nem kevés kárral jöttem el. Ide bé való 
állapotokról harmad nappal ez elölt Kegyelmednek 
egy levelemben bőségesen írtam, mellyet magam szol-
gájátúl küldtem el, ha elmehetne az sok csavargók-
túl. Mi is Uram ide bizony elég felháborodott álla
pottal vagyunk, sok ellenség köztt fogunk megszo
rulni, valamire adja az jó Isten dolgunknak exitu-
sát, ezt Imrefi uram megszerzé, immár ne hal vala 
addig meg, ő is hadd úszna együtt velünk. 0 fel
sége ez ideig Szebenben volt, az országbeli minden 
rendeket Fej érvárhoz hivat táborba. Az székely
ségnek nagyobb része Csíkba gyülekezett, és tá
borban vágynak, ő felségéhez az hűséget ez ideig 
tökéletesen megtartották, ma is érkezének szolgáim 

13 
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kőzűlök. Sorbán vajdát Rosiiyóhoz hallom hogy szál
lott, igen hertelen. Az új Rádul Â ajda Tergovistiá-
ra beszállott, török, tatár hadat sokat mondanak mel
lette, egy vezér is vagyon vele, ki az Portától mos
tan jött szép haddal. Szombathelyi Marton irja ezt 
ő felségének igen bizonyosan. Balázs IJeák is, kit az 
talár hámhoz küldött vala ő felsége, megérkezett, 
az is az hadakat szemmel látta, követek is jöttek 
vele, kik által azt tudatják, merre és hova indulja
nak, Urunk el is küldött mind azokért, 's mind pe-
iiig az temesvári pasáért, egri pasáért, az budai 
pasához is elküldött, az török segítség felöl nagy 
reméinsége vagyon ö felségének. Dengeleghi Mi
hály maga ment az temesvári pasához. Mindenfelől 
az veszedelmet látjuk Uram, ha az urunk'jő aka
ratját nem akarják venni az magyarországbeli urak, 
bizony Uram Erdély elromol először, 's azután Ma
gyarország is utána vész, mert bizony Uram soha 
az török Erdélyt nem engedi senkinek, magáért, nem 
mi éi-ettünk. Jobb volna az urunkkal egyeznének 
meg, mostan az urunk is reményiem hogy kíván
ságokra alkalmasint reá menne, így mind Magyar 
's Erdélyországa békességben maradhatna, de ha az 
urunkat fejedelemségétül akarják megfosztani, bi
zony Uram az urunk is magáért mindent próbál, 
és cselekedik, abból én is vettem annyit eszembe. 
Ha az elébbeli levelemet Kegyelmednek megvihették, 
Kegyelmednek megszolgálom, írjon választ arról én
nékem, érthessek Kegyelmed felöl 's Kegyelmetek' 
állapolja felől is; ha mi újabb híreink lesznek Uram, 
azon leszek, hogy Kegyelmednek értésére adhas
sam levelem által, magam szolgái közül is örömest 
küldenem Kegyelmedhez, de lovajok mind elveszte-
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nek, felette igen túrósok és ösztövérek, magamnak 
penig csak egy paripám is nincsen, kire ülhessenek, 
minden lovaim elvesztenek. Nekem Kegyelmed pa
rancsoljon, én az mig élek, Kegyelmed' igaz aty
jafia szolgája vagyok 's leszek. Az úr Isten Ke
gyelmedet éltesse és tartsa jó egésségben sokáig. 
Dátum ex Déva 21 die Julii 1611. 

Splis et M. D. V. 

Servitor, et fráter 
G. Bettién m. p. 

Rédei István és Rédei Pál jó egésségben vágy
nak Uram. Rédei István az harczon nem volt, csa
tára bocsáttam vala. Rédei Pál mindenütt ő felsé
ge mellett forgolódott, együtt is jött el vele. 

E' levdl' külsA czíme ez: 

Spli et magco ilno Francisco R(ídey, seremi priacipis consilia-

rio, equiti aurato, arcis, et praesidii vúradien Bupremo capitaneo, 

cottusque Biharién comiti e. c. t. dno et fratri observan. 

A' pecsét, mellynck kcvós veres viaszmaradványi látszanak, le -

hullült 'a elveazett-

Eredeti levélből; meg vau a' kiadóknál. 
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19. 
161 I-BEN OCTOBBR' 10-IK NAPJÁRA KOLOZSVABRA 

HIRDETKTT ORSZÁGGYŰLÉS' TÖRVÉNY-
CZIKKELYEi; 

Nos Gábriel, Deigratia TranssÍlvaniae,Va~ 
lachiae transalpinaeque princeps, partium reyni 
Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. Me
móriáé commendamus.Quod spectabiles ac magni-
ficidomini universi nobi/es, coeterique status et 
ordines trium nationum regni nostri Transsi/va-
niae, et partium regni Hungáriáé ditioninostrae 
subjectarum in generalibus eorum comiiiis ad 
decimum diem mensis 8-bi'is anni 16li inci^ 
vitaié nostra Kolozsvár ex edicto nostro cele-
bratis congregati, exhibuerunt nobis etpraesen-
tarunt infrascriptos articulos, in iisdem conclu-
sos; supplicantes nobis humilime: utsinguloset 
universos articulos, ac omnia et singula in eis-
dem contcnta ratos, gratos et accepta habentes 
nosti'utn consensum illis praebere, ac benevole 
acceptare, approbare, confirmare, et tam nos 
ipsi observare quam per alios quospiam, quorum 
interest seu intererit, observari facere digtiare" 
mur, Quorum quidem articulorum tenor sequi-
tur in hunc modum: 

Articuli dominorum regnicolarum trium na
tionum regni nostri Transsilvaniae, et partium 
regni Hungáriáé ditioni nosti'ae subjectarum, in 
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generalibus eorum comitlis ad decimum diem 
mensis octobris anni 1611 in civitate nostra 
Kolozsvár indido celebratis conclusi. 

Kegyelmes Urunk ! az Felséged'' közinkbe kül
dött propositiojából értjük; de azon kivül is nyilván 
megtapasztaltuk, hogy eleitől fogván Felségednek^ 
minden szoigalmatossági, fáradtsági arra az sco-
pusra tendáltanak, hogy az sok visszavonásokat, há
borúságokat lecsendesítvén, az szegény hazának éa.: 
fejenként mindnyájunknak csendes és békességes ál
lapotot szerezhetne. Ez végre Felséged az szom
széd országokkal confoederatiot szerzett, és azt az 
Felséged' részéről szentül meg is tartotta; melly 
Felséged' reánk való kegyelmes gondviselését Fel
ségednek teljes életünkben megigyekezzük szolgálni. 
Hogy penig az Felséged' jó in(enti(íja ellen újabb 
más háborúság érte szegény hazánkat, azt mi nem 
egyébnek, hanem azoknak tulajdoníthatjuk, az kik 
Felségeddel és velünk tött confoederatiojokról elfe
lejtkezvén, mindnyájunknak romlására igyekeztenekj 
kiknek ellenünk való ártalmas igyekezetek mostan is 
felállván. Felséged' bölcs ítéleti szerént szükséges
képpen szándékokat íigyekezik praeveniálni, és el
lenek magát, országát ennél is nagyobb romlástól 
fegyverével — holott mostan más mód sem lehet ben
ne — (̂ megoltalmazni ?). Melly expeditiok mivelhogy 
pénzbeli segítség nélkül nem lehet; annakokáért lát
ván azt, hogy Felséged az mostani expeditioja ál
tal akarja az örökös békességet megszerezni: az 
szép békességhez való inclinationkból,. szegénysé
günknek nem gondolván iszonyú nagy romlásával, 
kit Felséged szemeivel jól láthatott; és noha az bé-
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kességes jó állapotban is, mikor mind magunk 's 
mind szegénységünk ennyi sok romlásban nem vol
tunk, kapuszám szerént tíz tíz forintnál többet nem 
adtak: nem nézvén szegénységünknek ennyi sok 
romlását, fogyatkozását, most sem minuáljuk az tíz 
forintot, hanem az Portára menő követeknek követ
ségére és ajándékra két forinttal augeáljuk. Igirünk 
azért Felségednek minden rendbeli szükségekre ka
puszám szerént fl. 12, kapu számunkról való gya
logtartásra most két két hópénzt. Az contributio-
nak felét ad festum bealae Elisabeth viduae, fe
lét ad festum Luciae virginis proxime venturum 
igirjük Felségednek fogyatkozás nélkül beszolgál
tatni. 

Miérthogy penig magunknak is személyünk sze
rént az Felséged' személye mellett ad 2-m diem 
novembris proxime venturum, melly mához 18-ad 
nap, jelen kell lennünk; az első hópénzt az gyalog 
tartásra, minden kapuról három három forintot, ad 
eundem 2-dum diem 9-bris, az másik hópénzt ad 
praescriptum festum beatae Elisabeth viduae az adó
val együtt beszolgáltatjuk. Ezen terehviselésre igi-
rik magokat az magyarországi uraink atyánkfiai is. 
Az szász uraink azonképpen contribuálnak kapu
szám szerént, könyörögvén Felségednek, mint ke
gyelmes urunknak, alázatoson: országunknak iilyen 
megromlott 's fogyatkozott állapotjában vegye ke
gyelmesen. Ez contributiotól penig, miérthogy az 
szükség nagy—főképpen gyalognak való fizetéstől, 
senki' jószága immúnis ne legyen. 

Miérthogy jobbágyunk közííl sokan mind itt 
Erdélyben 's mind Magyarországban az hajdú vi
tézek közé mentenek 's naponként mennek, és sem 
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ki nem adják ókét, sem adót iitánok közikbe nem 
visznek; sőt sokan közülök az földes urok"' földén 
lakván, de az hajdúsághoz tartván magokat, sem 
adót nem adnak, sem az uraknak nem szolgál
nak; Felségednek könyörgünk mint kegyelmes u-
runknak: találjon olly módot benne, hogy az féle 
hajdú vitézek közé elegyedett jobbágyok miá az 
Felséged' adója ne minuáltassék; mert az várme
gye' ispánjinak erejek nincsen, hogy exigálhassák 
rajtok. 

Ennekelőtte is egy néhány gyűlésben elvégez
tük, hogy minden nemes ember, az ki vármegyében 
lakik, az vármegye' zászlója alá tartozzék ; ha kü
lön vármegyében vannak residentiáji, avvagy ud
varházai : az melly vármegyében akarja, annak zász
lója alatt legyen; az ki penig szolga, képebeli em
bert az vármegye' zászlója alá tartozzék bocsátani. 
Mindazáltal avval nem gondolván sokan, az hadban 
az zászló alatt nem járnak, hanem az hajdúk kö
zött ki együtt ki másutt, és így az vármegyék' 
zászlóji üressen vágynak hadak nélkül. Ezt penig 
főképpen cselekedik azért, hogy az vármegye^ onu-
sától, strázsa állásban, az hadi egyéb szolgálat
tól magokat megóhassák, kivel az Felséged^ hada 
is kevesedik. Végeztük azért országul: hogy min
den ember in exercitatione zászlója alatt járjon min
den vármegyékben; ha ki szolga, képebeli ember 
maga jószágár(»l elégedendő lovasa légyen az vár
megye' zászlója alatt; ha ki ehhez nem tartja ma
gát, az is[)áiiokuak authoritások legyen az ollyan 
contumaxok' megbüntetésére. 

Az miképpen Felséged parancsol az ispánok
nak, hogy az vármegye' hadait kár nélkül vigyék; 
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könyörgünk Felségednek alázatoson: minden kapi
tányoknak, hadnagyoknak és minden rendbeli ha
daknak parancsoljon, hogy az mennyire lehet kár 
tétel nélkül tartóztassák alattok valókat; az búzát> 
ne tékozolják; nemes udvarházakra, majorokra,pa
pok^ házára ne szálljanak; semmi rendeket ne fosz
togassanak, mint most is sok atyánkfiainak ruháit, 
lovait elfosztották, házokat felrontották, és minden 
insoletitiákat cselekedtek. 

Végeztük azt is : hogy valakik ez mostani 
disturbiumban az ellenséghez adták magokat, dúl-
tanak, fosztottanak: az ollyanoknál, ha ki marhá
ját megtalálja, hát elvehesse; sőt ha pénzen vette 
volna is , tudta hogy dúlt ma:rha, pénze is el-
veszszen. 

Nos itaque praemissa supplicatione domi-
norum regnicolarum triumnationum regni Trans-
silvaniae, ef partium regni Hungáriáé ditioni 
nostrae subjectarum nobis porrecta^ faventer ex-
audita et admissa, praescriptos universos arti~ 
culos modo praemisso nobis praesentatos prae-
sentibus literis nostris de verbo ad verbum in-
seri et inscribi facientes, eademque ac omnia 
et singula in eisdem contenta ratos, gratos et 
accepta habentes, approbavimus ^ ratificavimus 
et confirmavimus; offerentes nosbenevole: quod 
praemissa omnia in omnibus suis punctis, clau-
sulis et articulis tam nos ipsi observabimus^ 
quam per alios quospiam, quorum interest seu 
intererity observari faciemus^ imo acceptamus^ 
approbamus, ratificamus ac confirmamus harum 
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nostrarum vigore et testimonio Uterarum me-
diante. üatum die, anno et loco supranot. 

Lecta. 

P. H. 

A' pecsét Báthori Gábor fejedelemé, veres viaszra? teritett papiros
ra nyomva, 's leresitül vont papiroskötelékkel megerősítve. 

Eredeti kéziratpéldányból, melly találtatik a' kiadóknál. 
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20. 
KÖRÖSI ISTVÁNNAK, Â  PORTÁTÓL JÖVŐ ÜGYVIVŐNEK, 
— HAVASALYI PÉTERNEK ÉS ZSÚKI BENEDEKNEK 

1 6 1 2 - B E N JÜNIÜS' 27-DIK NAPJÁN TBRGOVISTIÁ-

BÓli BÁTHORI GÁBOR FEJEDELEMHEZ IRT LEVELÜK. 

Kegyelmes Urunk, természet szerént Felséges 
Fejedelem! 

Isten Felségedet kévánsága szerént való jók
kal áldja meg; tegye Isten Felségedet minden el
lenség! ellen diadalmassá. 

Kegyelmes Urunk, Konstantinápolyban létünk
ben is akaratunk szerént nem volt olly kicsiny do
log, kit Felségednek meg nem irtunk, noha Ke
gyelmes Urunk melly nyomorult állapotban lehet
tünk , Felséged mástól azt megértheti, mert ha ma
gunk Írjuk , talám Felséged kegyelmességéból nem 
hiszi; ha Havasalyi Péter uram nem lőtt volna, 
ki Felségednek igaz híve, onnat is nem tudom mi 
módunk lehetett volna az levélelküldésben, de az 
ki Felségednek meg nem adta, vagy meg nem 
küldte, verje Isten meg, mert elhiszem hogy sem 
Felségednek sem az országnak megmaradását nem 
kévánta; ez mostani állapot pedig miben vagyon, 
reménylem, hogy az Felséged' igaz hü szolgája , 
Boér Péter uram megírta; az vajda ő nagysága 
holnap Moldova' segítségére indul; Géczi itt ma
rad, az emberét várja az Portáról, tegnap mulék 
két hete hogy oda küldte; innét hova indul nem 
tudjuk: vagy Brassóba megyén, vagy penig Tö-
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mösvárra; Felséged állassa csak az utakat, ha 
Brassóba megyén is , talám kézbe akad, ha az 
brassóiak eleibe nem jönek, jóllehet az tegnapi ho
zott levélben kévánják az brassóiak, hogy legalább 
hét vagy nyolcz ezer törökkel, tatárral menjen, de 
ille non potest et non érit Kegyelmes Uram; leg-
keváltképpen az Borza'' útját, még az kin Sorbán 
Felségedre kiment volt, azt tudakozza; ha Tömös-
vár felé indul, Lugasból, Karansebesből vigyáz
hatnak, ha emberek lesznek, fel is verhetik, mert 
mind is nyolczvanod magával ha vagyon, Sziroki 
Mihály nevű szolgáját bocsátá Memhet agához, hogy 
mindjárt induljon Erdélybe mentől nagyobb haddal 
lehet; azonképpen az palatínusnak rútul irt Felsé
gedre ugyan tőle, de Felséged érje hamarább ha 
lehet. 

Az mi az portai dolgot illeti Kegyelmes Uram, 
az Istenért Felséged ne késlelje: mentől szebb kö
nyörgéssel és alázatossággal lehet az ország irjon 
Felséged mellett, és minden agalását hamisítsa az 
ország meg Géczinek; és Kegyelmes Uram, Fel
séged erdélyi fő embereket küldjön, mei-t bizony 
csak arra vagyon az Portán az tekéntet; jóllehet 
Kegyelmes Urunk, Géczi igen agyarkodik hogy i-
migy és amúgy veszi, az ki oda megyén, de az 
^en keveset árt Kegyelmes Uram, csak Memhet 
aga felől ne menjen; eszes emberek legyenek, kik 
agáihassák az ország' képében az Felséged' feje
delemségének megmaradását; azonképpen, az Iste
nért ! az keresztény országokat édesítse magához, 
legkiváltképpen az szomszédságokat, de az török
kel is az békességet fel ne bontsa Felséged, az maga 
országát azonképpen. Bizony Kegyelmes Uram, két-
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sége ne légyen Felségednek az országban, mert 
kicsinytől fogva nagyig hívek 5 senkinek semmi prac-
ticájok nem volt, hanem Hatvani Zsigmondnak, aK 
mint ennekelötte való levelekben is irtam Felségednek, 
nem tudom, ha adták-e meg vagy nem. Édes Ke
gyelmes Urunk, csak Isten adná, bár csak két ó-
ráig beszélhetnénk Felségeddel; Felséged eszébe 
venne mindeneket és mind hűségünket. Jóllehet Put-
noki János most mondja, hogy bosszúságából Fejér 
Demetertől izent volt ránk Felségednek nem tudom 
mit, de az ám járjon az Felséged' kegyelmessége, 
és mind mi felőlünk való szóknak és mind magának 
Fejér Demeternek hitelt mint ad Felséged ; mi bi
zony igaz hívei vagyunk Felségednek, igazságunkat 
is tudván alig várhatnók hogy Felségedhez mehet
nénk mint kegyelmes urunkhoz, édes fejedelmünkhöz 
etc. Az Istenért! Kegyelmes Urunk, Váradra, Je
nőre, Lippára felette nagy vigyázása legyen Felsé
gednek; innét bár ne annyira tartson Felséged, de 
azért az kémjei Felségednek innét is jőjenek, men
jenek, az vigyázás nem árt; Memhet aga igen le
szen azon, hogy Felségedet és Bethlen uramot hitre 
híjjá olly köz helyre, de Felséged ne higyje se ő 
nagysága, mert elakarnák hozni császárhoz ; azon
képpen practicálnak, hogy az országbeli fő embere
ket megölessék Felségeddel, de ne hígyen Felséged, 
mert mind practica; igaz az ország Felségedhez, 
bizonyos legyen Felséged benne. 

Az mint az hajdúság*' állapotját, és az or
szágban levő pápista és areanus hiten valók'dolgát 
illeti, Putnoki uram' levelében, megírtuk Felséged
nek, noha még ezelőtt is egy néhányszor megizen-
tukj hogy úgy viseljenek magokra gondot, hogy 
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bizony elvégezett dolog felölök ; magokra gondot vi
seljenek, én azt mondom hogy Felségedtől el ne 
szakadjanak ; mi Kegyelmes Urunk Felségednek a-
lázatos hívei vagyunk, noha bizony nagy nyomortt-
ságban vagyunk, de fejünk' fenn állásáig Felsé
gednek szolgálunk mint kegyelmes urunknak, ter
mészet szerént felséges fejedelemnek. Isten Felsége
det vezérelje minden jóra és áldja meg, tegye sze
rencséssé minden ellenségin. Dátum Tergovistia 
27 die junii 1612. 

Felségednek 

alázatos hü szolgái 
Körössi István m.p. 

Ha vasal j i Péter m.p. 
Zsúki Benedek m.p. 

A^ levéV külső czime: 
Serenissimo principi, dominó et dominó Gabri-

eli, Dei gratia Transsilvaniae, Valachiae transalpi-
naeque principi, partium regni Hungáriáé dominó et 
Siculorum comití etc. dominó et dominó nobis cle-
mentissimo. 

P. H. 
A' pecsétlielyen Md viuszmaradvány látható. 

A' Körösi Istvín irta eredeti levélből. Találtatik a' Urályi l o r -

, mány' r<fgi levéltára' levelei között. 
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21. 
1 6 1 2 - B E N MAJUS^ 15-IK NAPJÁRA SZEBENBK HIR

DETETT O R S Z Á G G Y Ű L É S ' TÖRVÉNYCZIKKELYEI. 

Nos Gábriel, Deigratia Transsilvaniae, Va^ 
lachiae transalpinaeque princeps, partium re-
gni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 

Memóriáé commendamus tenoré praeseiitium 
signi/icantes quibus expedit universis, quod spe-
ctabiles ac magnifici domini, generosi, egregiiet 
nobiles, coeterique status et ordmes trium na-
tionum regni nostri Transsilvaniae, et partium 
regni Hungáriáé eidem subjectarum in genera-
libus eorum comitiis ad decimum quintum diem 
mensis maji, anno Domini 1612 in civitate 
nostra Cibiníensi ex edicto nostro celebratis con-
gregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt 
quosdam infrascriptos articulos, in eisdem co
mitiis paribus ipsorum votis et unanimi con-
sensu conclusos. Supplicantes nobis humilime: 
ut nos Ufiiversos et singulos articulos, omniaque 
et singula in eisdem contenta raíos, gratos et 
accepta habentes approbaremus, ratificaremus 
et confirmaremus; quorum quidem articulorum 
tenor talis est: 

Articuli dominorum regnicolarum trium na-
tionum regni Transsilvaniae et partium ei sub
jectarum, in comitiis eorum generalibus et civitate 
Cibiniensi ad 15 diem maji anno Domini 1612 
iudictis ac celebratis conclusi. 
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Mindeneknek előtte Kegyelmes Urunk, Fejedel
münk ! az mindenható úr Istennek egész országul 
nagy hálákat adunk azon, hogy ez elmúlt fluctuáló 
és háboruidöben minden irigy aemulusi és nyilván 
valü ellenség! ellen Felségedet közöttünk és előttünk 
kegyelmesen megtartván, az kik Felségednek vagy 
élete vagy fejedelemsége ellen nyilván vagy titkon 
igyekeztenek volna, azoknak tanácsoknak és igye
kezeteknek eszét vesztvén, megmutatta hatalmason 
azt, hogy sem erő sem tanács az ő bölcs vége
zése ellen soha nem lehet, és az birodalomnak, fe
jedelemségnek kormányát csak ő szent fölsége igaz
gatja egyedül, dans salulem regibus, ki ellen az 
emberi tanácsnak és okoskodásnak nem egyéb az 
vége, hanem csak gyalázat és szégyenvallás. Ez 
mellett azokból Fölségedet az úr Isten megszaba
dítván, nem csak az mi romlott hazánknak meg
maradásáért , hanem az egész magyar nemzetnek 
javáért, sőt az kereszfyénségnek is nyugodalmas 
csendességéért minden elméjét, boldog igyekezetit 
Fölséged az szent békességnek fölállatására fordí
totta , kinek csak eddig is, noha nem szintén aka
dály nélkül, de többire és nagyobb részre annak 
kicsiny zsengéje alatt ezt az respiratiot vévén, az 
Fölséged'' atyai gondviseléséért mindenben alázatos 
és hűvséges szolgálatunkat ajánljuk, és mindenütt 
az Fölséged' hosszú életéért, csendes boldog békes
séges birodalmáért Istenhez való könyörgésünket 
ajánljuk. 

Az Fölséged' közinkbe küldött propositiojából 
penig értvén legelsőben Fölségednek az közöttünk 
való vétkes personák ellen törvény és igazság sze-
réut procedálni való akaratját, noha mint igaz és 
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Biéltó kívánságában Fölségednek mi semmi ellenét 
nem tarthattunk volna; de akarván mégis országul 
közönségesen való könyörgésünk által az törvény 
szerént való igazságról inkább kegyelemi'e és irgal-
masságra térítenünk Fölségedef, alázatos suppUcationk 
által megtalálván; miérthogy arra Fölségedtől so
kaknak reménysége kivül kegyelmes választ nyer
tünk , hogy az Fölséged' nagy kegyelmessége ez 
egész világ előtt és országul közöttünk is örök em
lékezetben maradhasson5 tetszett országul: hogy 
mind arról irt supplicationkat, ''s mind hálaadó kö
szönetünket de verbo ad verbum ez articulusok'ta
nóra közibe béirassuk, ki így következik: 

AD SKRRNISSIMUM DOMINUM, DOMINITIH GÁBRIELEM, DEI 
GRATIA TRANSSILVANIAE , VALACHIAB TRANSALPINAEQUE 
PHINCIPEM, PARTIUM REGNI HUNGÁRIÁÉ BOMINÜM ET SICU-
LORUM COMITEM, DOMINUM NOSTRUM CLEMENTISSIMUM. 

STATÜÜM ET ORDINUM TRIUM NATIONÜM REGNI TRANS
SILVANIAE ET PARTIUM REGNI HUNGÁRIÁÉ EIDEM SUBJE-
CTARÜM HUMILIMA SUPPLICATIO. 

Kegyelmes Urunk és természet szerént való Fe
jedelmünk ! megértettük egész országul az Fölséged' 
méltó és tőrvényszerént való igaz kívánságát az el
múlt disturbíumban megesett vétkes atyánkfiai felőJ, 
kik mind Isten 's mind emberi itélet szerént noha két 
féléknek és két karban állóknak ismertetnek: egyik 
az;, kik ex praeconcepta malitia sem hütök' kötelessé
gét, sem az Fölséged' méltóságos fejedelemségét, sem 
hazánknak kimondhatatlan romlását meg nem gondol
ván, vakmerő szántszándékkal Fölségedre és hazánk
ra nem egy felől, hanem két felől is hittak és hozták 
az ellenséget; más rendbeli penig az, kik abban sem
mit nem értvén sem tudván, véletlenül az ellenéég'ere-
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jétül nyomattattak, és az ellenségnek nyakában való 
tüzétűl, fegyvertűi kén3'^szeríttettenek idefg va„y .-̂ j 
szót adni, obedientiát praestálni, vagy hüttel is kö
teleztetni magokat. Mi mindazonáltal országul mind 
kiket egy haza nevelt, egy törvény éltetett, és eo-y 
fejedelemnek kegyelmessége tarthat bennünket és e*v 
patria nem különben mint az szent eklézsia maírá-
ban pia mater szokott lenni egymáshoz: felelte nao-v 
alázatossággal, töredelmes szivvel és kegyelmes lá
baihoz való borulással egész országul könyöro-ünk és 
esedezünk Fölségednek, mind az két rendbéli vétke
seknek bőséges kegyelmessége szerént legyen ke
gyelmes. 

Meggondolván Fölséged kegyelmesen azt, hogy 
az fejedelemségnek legfőbb virtusának mind nagy mind 
kicsiny birodalmakban az kegyelemnek bősétres volta 
farthat meg — clementia roboratur thronus princi-
pum. — Sőt valamennyire sok ellenségeknek megve
résével, országok' várak' városok' megvételével jó 
híreket neveket és jó emlékezeteket terjeszthetik az 
fejedelmek; sokkal inkább az bőséges kegyelmesséo--
gel, ellene való vétkeseknek bűnök' megengedésével 
hagyhatnak magoknak halhatatlan jó hirt nevet ked
ves boldog emlékezetet, ac perpetuum suidesiderium 
apud omnem posterilatis memóriám; mint régen az 
római respublicában clementia Julii, felicilas Augustí 
et bonitas Trajani imperatoris őrök emlékezetben ma
radnak. 

Fölséged is penig kegyelmesen említi proposí-
tiojában, hogy az Istent természettel kell az fejede
lemnek ez földön való gubernalásában követni • holott 
ő szent fölségében is minden fő természetit, leo-főkén-
pen igazságát irgalmassága és kegyelmessége feljnl 
múlja és hagyja; főképpen az alázatoson könyörgő 
bűnök' megvalló töredelmességet soha meg nem veti 
Mi is penig Fölségednek ezen az propositumon senl 
az contumaxokért, sem az elfuttakért, vagy FöJséired 
ellen rugódozókért nem könyörgünk, hanem az kik 

14 
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jelen töredelmes együgyű alázatossággal subjiciálják 
Fölségednek magokat, és kegyelmét Fölségediick or
szágul való törekedésünkre kívánják. 

Ezt is meggondolván Fölséged kegyelmesen: jö
vendőknek és sziveknek titkainak tudói nem lévén, 
jiétalán az bűnösök között mostani vétkéért ollynkun 
eshetnék az Fölséged' büntetése, kik ezután Fölsé
gednek 's mind hazánknak hasznos szolgái lehetné
nek. Ha az. Fölséged' bódog emlékezetű elei, az föl
séges lengyel István király Békés Gáspárnak meg 
nem kegyelmezett volna és többeknek is sokaknak a-
zon kivűl, annakutána nem nyugott volna meg ollyan 
kedvesen mind magok 's mind posteritasoknak hasz
nos szolgálatjokban. Indíthatják penig erre Fölsége-
det mind külső 's mind belső dicsiretes példák. Hein-
ricus tertius, az francziai király mikor országába Len
gyelországból vissza ment, felelte nagy rebellioban 
találván országát: ö maga sponte decrelo publico de-
lictorum oblivionem et perpetuam securitatein statibus 
ct ordinibus publicáltata, mellyből semel repulsani pas-
sus, iterálta másodszor is, és az mit akart, regnum 
omnibus módis paciíicatum adeptus est. Ez mostani 
liarmadik lengyel Zsigmond király egész két eszten
deig veszekedvén országával, és mezőben prolligálván 
őket, minden rendnek megkegyelmezvén, azolta bé
kességesen nyugott köztök. Ezen hazánkban penig az 
székely atyánkfiainak is tizenkét esztendeig való vét
kekről országul akkori fejedelmünkkel Medgyesen síja-
bad mentséget végezvén; vindicta enim — ut ait il
la — malorum repullulationem, sincera autem injuria-
rum oblivio perpetuam securitatem gignit. Sőt ugyan 
divina providentiának tarthatja Fölséged, hogy ebben 
az Fölséged' bódog emlékezetű eleilűl nagy szeren
csésen biratlatolt, elpusztult, megromlott és elfogyat
kozott kicsiny országunkéban ?3, illyen nagy oka és 
matériája adattatott atyai kegyelmességnek példájára, 
és örök cmlékezetire megmaradandó jóvoltának meg
mutatására ; hadd dícsökedhessünk mi is mind Isten 
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éa mind ez világ előtt, luigy ebben az fejedelmi nagy 
virtusban, tudniillik az kegyelmességben senki az jó 
keresztyén szomszéd országok' fejedelmi között Fel
ségedet feijül nem haladja. Azért, Kegyelmes Urunk, 
Fejedelmünk, mind az élő Istennek véghetetlen ke
gyelmességének példájára, mind az Fölséged' bódog 
emlékezetű eleinek dicsiretes tekintetire, és országul 
az mi Fölséged előtt való alázatos esedezésinkre te
kintvén; ha az úr Isten az Zsodoma' tartományának 
tíz igazakért megkegyelmezett volna: Fölséged sok 
ezer híveinek azokon kivűl való törekedésekre adja 
meg azoknak az vétkeseknek Is újonan életeket, tisz
tességeket és jószágokat; kit mi is országul örökké 
való hűséges alázatos szolgálatunkkal nem csak ma
gunk, hanem raaradékinknál is való jó emlékezettel 
Fölsegednek, és az Fölséged' méltóságos famíliájának 
igaz háládatossággal megigyekezűnk szolgálni. 

Az Brassó' állapolja is minthogy ezen féle vé
tekben, és most is manifesta rebellioban vagyon az 
okért Fölsegednek ezen az úton és módon nem kö
nyöröghettünk, hanemha az Fölséged' kegyelmessé
ge is accedál az mi discursusunkhoz országul; noha 
ők ezt érdemleni nem láttatlanak. Pe megemlékezvén 
az előtt egy más között való unióról, kire országul 
hittel voltunk kötelesek; tetszenék Kegyelmes Urunk: 
hogy az megtérésre mégis az Fölséged' bőics itileti 
szerént, mint egy Ninive' városának, adnánk egy bi
zonyos időt és napot és articulusba irnók; ha addig 
Fölségedhez és az Fölséged' kegyelmességéhez illen
dő módok alatt megtérnek, jó ; ha penig az elkezdett 
rebellioban maradnak, az után perpetuae duellionis 
(így) crimine convincantur, és velünk egyetembea 
érdemek szerént való büntetésekben procedáljon Föl
séged, az Fölséged' bölcs itilete szerént. 

Melly alázatos supplicationkra Fölséged min
den jelenlévő, országul az ml törekedésüiiket kivá-
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nó vétkeseknek az mlnemíi condltlok alatt megke
gyelmezett; mi is azért országul ezképpen acce-
dáltunk, tudniillik: hogy minden ez országban lévő 
vétkeseknek, valaki vagy ki nem futottak ez or-
szágbo'l, vagy mostan nyilván való vebellioban nem 
találtattanak, Fölséged fejeknek és jószágoknak, 
kit meg nem adott vagy el nem foglaltatott, meg
kegyelmezvén; noha az neveket itt ez articulusba 
böcsületnek okáért nem inseráljuk, de az donatiok-
ban, egyéb nem lehetvén benne, cum solita decla-
ratione eriminis ipsorum procedáljanak. 

Az Fölséged' mostani ezekről való donatloi, 
inscriptioi és privilegiumi, sőt minden egyéb akár
mi üdőkbelieket is, országul fogadjuk hütünkre, hogy 
soha mi ország' neve alatt per contrarias constitu-
tiones nem abrogáljuk sem annihiláljuk; holott aze
lőtt is soha csak egy legitimus fejedelmünknek is 
donatioit országul semmiben nem invalidálluk. Sőt 
valamikor per liberam electionem (Isten az Fölsé
ged' életét kérjük hogy sokáig megtartsa) Fölsé
ged után successort creálnánk is, az soliíum jura-
mentum között signanter az Fölséged' donatioi' in
scriptioi' annuentiái' privilegiumi' és deputatioinak 
megtartására hittel kötelezzük. 

Fölséged penig illyen nagy kegyelmességét 
országul hozzánk megmutatván, kivánja az mellett 
tőlünk, hogy az contumaxokat, fugitivusitkat, és kik 
most is manifesta rebellioban vágynak hozzánk és 
Fölséged ellen, mi is tanquam publicae pacis tur-
batores crimine perduellionis ac nóta perpetuae in-
fidelitatis convictos, pro publicis notoriis et pei-petuis 
proscriptis habebimus communi vofo et suffragio, fn-
gitivos quidem etiam exilio perpeíuo, intra verő limites 



pati'iae conslitutos nóta pcrpetuae inüdclitatis, amis-
sione capitis et omnium bonorutn, ipsos proprie et 
praecise concemeniium pronunciaremus, declare-
musque manifeste. 

Végezlük azért egész országul: laiérthogy az 
Fölséged' kegyelmességéliez való megtérésre min
den rendnek elégedendő ideje lőtt volna, és Hlyen 
nyilván a' közönséges békességes jónak magokat 
opponálni nem kellett volna; méltóknak itiltetnek 
mind az két rendbeliek az örökösön proscriptiora; 
sőt igirjük országul hogy mi az fugitivusokat Föl
séged' híre és akaratja nélkül soha bé nem fogad
juk közinkbe; sőt azután való legitimus fejedelme
ket is arra kötelezzük, hogy gratiát nekik ne ad
janak és bé ne fogadják se magokat se maradé
kokat, kiknek számok és nevek hogy mindeneknél 
nyilván lehessen, úgy mint kik ez elmuh disturbiu-
moknak authorinak találtatlanak volna lenni, és ki
ket Fölségeddel egyetemben decreto publico proscri-
báltatni akarunk, azok ezek; reverenduni Stepha-
num Csiki, episcopum samandriensem; honorabilem 
Matthiam Koppani, diaconum albensem; spectabiles 
ao magnificos Siephanum Kendi de Lóna, Pan-
cratium Serniyei, Georgium, Ballhasarum ac Si-
gismundum Kornis de Ruszka, Nicolaum Sennyei 
de Lapispatak, Joaniiem Petki de Ders j genero-
sos item ac egregios Sigismundum Sarmasági, Ni
colaum Sükösd de Peremi, Joannem Káinoki de 
Köröspatak, Franciscum Bernáld, Stephanum et 
Franciscum Damokos de Alsó Csernáton, Fran
ciscum Ceras (^Geréb) de Árapataka, Blasium et 
Joannem Nemes de Hidvég, Melchiorem Nagy de 
Bibarczfalva, Joannem Dobokai, Sigismundum 
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Mikes de Zabola, Franciscum et Joannem Zetzei 
fSzörcsei} de eadem, Joannem Nemes minorem de 
Adámos, Benedictum Káinoki de Köröspatak, 
Franciscum Demjén de Dalnak, Nicolaum Vajda 
de Nagy Medgyes, Demetrium Zöldi, Matthiam 
Verebélyi de Boros Jenő, Joannem Literatum de 
Kolozsvár, Georgium Keresztúri de Thorda, Ni
colaum Csiszár de Álba Júlia, Stephanum Ger-
goczi de Várad, Joannem Pataki, Joannem Ré-
geni de Cibinio, Stephanum Halmágy de eadem, 
Nicolaum Nagy de Körösbánya, Petrum Szil-
vási de Légen, Stephanum Boér de Szombat
falva , Joannem Rápoti de eadem, Jacobum Va
lóm de Zágon, Georgium Horváth 31;ic.edonien-
sem, Stephanum Sarfi de Zala, * 

Hogy penig az Fölséged' kegyelmességéhez 
való térésre az brassóiaknak még is az jövendő 
pünküst' napját engedte és rendelte Fölséged elége
dendő határozóit időnek: végezzük egész országul, 
és ha addig illendő gondot nem viselnek magokra, 
Fölségednek kedvét nem keresik, in poena perdu-
ellionis ac perpetuae infidelitalis convincáltatván, pro-
cedáljon Fölséged velünk egyetemben egész ország-
gul méltó büntetésekben. 

Mi azért mindezeket. Kegyelmes Urunk, az 
félj ül megirt mód szeréiit egész országul proscri-
bálván, in amissione capitum, honoris et omnium 
bonorum ipsos et liberos proprie et praecise concer-;-
nentes (így) örökké való notoria sententiában hagy
ván; országul több közöttök és velünk levő hívei
hez megmutatott nagy kegyelmességét az minemű 

• h' czikkcly iSl^-bcn országgyüU's áUsl mcgBeramisitelett. 



szúkkal írás által megkűsxöntük Fölségednek, azt 
is de verbo ad verbum ezen articulusokuak tenorá-
ba beírtuk, melly így következik: 

fRO INSPERATA SERENITATIS VBSTRAB CLEMBNTIA) SATUCH, 
ORDINUM RBGNI GBATIARUAI ACTIO. 

Az mi alázatos supplícationkra, és országul vét
kesekért Fölséged előtt való törekedésünkre melly 
bőséges kegyelemmel és kegyes atyai indulattal tött 
legyen Fölséged választ, mind szóval való izeneti és 
Írása által bizonyoson megértettük; melly kegyessé
gének nagy voltát ha vagy az vétkeknek voltával 
egyben vetjük, és a' több keresztyén fejedelmeknek 
példájával is , nem csak idegeneket és külsőket, ha
nem még a' bódog emlékezető eleinek is dicsiretes 
példájokat kegyelmességével igen bizonyoson sokkal 
feljől haladta Fölséged ; kiről, mint illyen sokaknak 
reménységek felett való kegyelmességéről mind Isten 
és ez világ előtt országul illendő bizonyságot tévén, 
tapasztalhatóképpen megmutatja Fölséged , hogy ve
lünk egy nemzetből és természet szerént való fejedel
münk lévén, nem bír 's igazgat országul bennünket 
mint csak törvény szerént való justitiarius fejedelme 
és ura, hanem mint édes atyja és vér szerént való 
alumnusa, nem lígy mint országát hanem mint édes 
hazáját ligy igazgat és gubernál; kiről mindenekről 
tartozásunk szerént az Fölséged' megmutatott nagy 
kegyelmességét még posteritasunkra is dicsiretes em
lékezettel terjesztvén, minden igaz tökéletes hivség-
gel és háládatossággal teljes szolgálatunkat ajánljuk 
mind Fölségednek és mind az Fölséged' méltóságos 
famíliájának; és az minél nagyobbat hazájokhoz és nem
zetségekhez érdemesen szolgált hazafíaíból álló feje
delmeknek régen az rómaiak is adui nem tudtanak, 
hnncm título pnirís palriac insigniállnk , mi is ezért 



az megmutatott begyelmességéért minden maradckink-
kal egyetemben ma consecráljuk FöLségedet hazánknak 
édes atyjának; sőt (ha) valaha erről elfelelkeznénk, 
az háládatlanság miatt, kinél emberben soha ártal-
masb vétek nem találtatik, méltán az főidnek is ha
szontalan terhelve lennénk ; kit hogy mind ez világ 
előtt elkerülhessünk országul, egy szóval igirjuk arra 
magunkat, hogy az mü alázatos hű szolgálatunkban 
Fölséged soha fogyatkozást nem találván, abban in
kább, valamire Isten erőt és egésséget ád f Fölséged 
kedvesen megnyughatik. 

így, Kegyelmes Urunk, Fölséged és az Föl
séged' személye ellen vétkezett személyek közölt 
egy igaz reconciliatiot szerezvén országul, sok kü
lönb különbféle bántddásink felől az minemű vé-
gezéseket végeztünk közönséges jónkra, így kö
vetkeznek : 

Sokféle panaszolkodások vágynak országul e-
lőttünk minden vármegyék és egyéb helyekről az 
jobbágyok' megtartása és ki nem adása felölj kiről 
tetszett országul, sőt könyörgünk Fölségednek: az 
vármegyéken az medgyesi és vásárhelyi articulu-
sok tartassanak. Az szabad városokon, székely-
ségen, szászságon miéríhogy parancsolattal szokták 
megkérni, és az terminusok' nem szolgáltatása mi
att magoknak bizodalmat vévén senki' kérésére ki 
nem kezdették adni j végeztük országul: több bre-
vis causák között efféle jobbágykérésrűl való ca-
usák is minden gyűlés alatt ezután, tam liactenus 
motae, quam iii posterum movendae megláttassanak, 
és legitimé executioni demandentur. 

Ez változások és disturbiumok alatt sokak 
magoknak az violentiákra és elszenvedhetetlen kár-
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tételekre felette nagy szabadságot vöttek az tör
vénynek nem szolgáltatása miatt. Könyörgünk Föl-
ségednek: ha a' hazánk' régtűi fogván kívántatott 
békességes állapotját Fölséged helyre állathalja, 
az terminusokat és ocíavakat régi jó rendtartásunk 
szerént celebráltassa. Ha pein'g az hadakozások 
miatt annak akadálya lenne is, minden gyűlés alatt 
és utána adjon és rendeljen elegendő napokat, az 
mellyeken minden causák, az kik brevem proces-
sum concernunt, continue adjudicáltassanak, az med-
gyesi ezelőtt való és beszteiczei articulusok szerént. 

Az latroknak megszaparodása felöl minden ré
szében az országnak számtalan sok panaszolkodá-
sok jőnek élőnkbe. Végeztük azért országul: hogy 
minden kedvezés . és személyválogatás nélkül az 
ispánok, kapitányok, király birák és akármi tisztvi
selők sub amissione oíficii azoknak kergetésére tar
tozzanak insurgálni es valahol ezféle nyilván való 
latrokat, bűnösöket vagy azoknak párttartóit tud
hatják, comperta rei veritate, akármi rendbeliek le
gyenek, az nyilván való bűnösöket kergethessék és 
büntethessék minden helyeken érdemek szerént; melly-
böl se az Fölséged' se más senki' jószága immú
nis és exempta ne lehessen, hanem mindenütt az 
gonosztevőknek kitisztításában szabadoson proce-
dálhassanak, kiről Biharvármegyében Rhedei Fe-
rencz uramnak is plenaria authoritasa legyen; ha 
penig az tisztviselők valamelly helyeken ebben el 
nem járnának szorgalmatoson, comperta rei veri
tate, Fölséged azokat büntesse meg érdemek sze
rént érette. 

Ez országból melly Moldvára menő utak és 
ösvények vágynak, végeztük: hogy azokra mindé-
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iiütt szorgalmatos vigyázások legyen minden tiszt
viselőknek j ha mailiástül, feleségestől innét Erdély
ből az szegénység által akarna menni, élne bocsás
sák, hanem megtartoztatván, kiki földes urának 
vissza adják. Azon kívül penig egyéb úton járó 
és kereskedő rendnek békességes és bátorságos já
rására igen vigyázzanak, sőt oltalmazzák is őket. 

Az hadak miatt elpusztult kapuszámoknak re-
visiojára, az mint kegyelmesen igirte, hogy Föl
séged kibocsát tanácsi közül ̂  könyörgünk Fölsc-
gednek: ne halaszsza annak kibocsátását, és az 
kik defalcálíatnak, az exaotorral is annyi hijávalaz 
adóknak számba vétetését meghagyni. 

Nem kicsiny fogyatkozására lévén az ország
nak az fejérvári káptalanoknak helyben való nem 
lélelekj könyörgünk Fölségednek: az Fölséged' 
kegyelmes igireti szerént azoknak restituálását ne 
halogassa, hanem mentől hamarább állattassa he
lyére. 

Vágynak olly árva atyánkfiai Kegyelmes ü -
runk: a,z elmúlt disturbiumokban az sokféle ellen
ségtűi elvitettetvén gyermek állapotjokban, egy né-
Iiány esztendők alatt ugyan ott idegen országok
ban fel nevekedtenek, kiknek az alatt holt hírek 
futamodván, és megjővések felől semmi remény
ség nincsen vagy nem lévén, őstől maradt jószá
gok ez idő alatt megidegenedett, 's mostan is oly-
lyaktól birattatík, kiknek in praejudicium illorum 
semmi jussok hozzá nem volna. Végeztük azért 
országul: hogy az kik az elFéle árvák közül meg-
jöttenek volna, vagy megjőnének, az jószágnak 
mostani possessorát az vármegye' székire citálván 
és megbizonyíttatván, hogy â z ő jósziígát sem atyja, 
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sem anyja, sem olly atyjafia, kit atyja' vagy any
ja' holta után immediate concernált volna, sem ő ma
ga honn létében el nem idegenítette, hanem más olly, 
kit post mortem suam illetett volna az jószág, re-
stituálják az ispánok. 

Mivelhogy az 1608. esztendöbeü kolozsvári 
generális gyűlésünkben is egyenlő akarattal elvégez
tük, hogy Kolozsvárra az Szent Háromságról való 
igaz orthodoxa confessio, mellyet helvetiai confessio-
nak hivunk, bévétettessék, és ott az confessio publi-
ce azon confession levő tanítok által prédikáltassék; 
mellyre Fölséged keresztyéni jó indulatjából és atyai 
gondviseléséből bizonyos helyeket is — ugyan Ko-
lozsváratt az Óvárban lévő puszta templomot ren
delte és adta, kibe az donatariusok magokat legiti
mé sine omni contradictióne iktatták is, és Fölséged 
donatiojokat in formám privilegü sui redegit. Mi is 
azért országul az Fölséged' erről való kegyelmes 
donatioját és privilégiumát acceptáljuk , és minden 
részeinek consentiálván, azt az jelenvaló articulu-
sunkba sensualiter inseráljuk, hogy az donatio, sőt 
az Fölséged' kegyelmes donatioja és ez mi vége-
zésünk szerént az megnevezett templomot in perpe-̂  
tuum szabadoson bírhassák. 

Vagyon közönségesen nagy panaszolkodás a' 
postáknak, Fölséged' szolgáinak insolentiájok felől, 
hogy sok helyekről az melly lovakat elvisznek, soha 
meg nem adják, és olly helyekben is főképpen az 
nemesség' jószágán postaló adásra erőltetik sze
gény jobbágyinkat, ez országnak régi jó szokása 
ellen. Könyörgünk Fölségednek: hogy azoknak is 
legyen jó rendtartások az ö járásokban, a' lovakat 
semmiképpen magoknál ne merészeljék marasztani, 
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hanem az kit honnan elhoznak visszaadják. Az pos
táknak penig nevek legyen tudva minden városokon, 
azonképpen az postalevelekben is mind a' magok 
nevek és lovaknak számok, mennyit adjanak nékik. 
Az postaleveleket penig visszajővén bevegyék tölök, 
hogy másszor azon levéllel iie élhessenek; sőt az 
kinél Fölséged' levele nem lészen, se postaid adás
sal, se gazdálkodással ne tartozzanak. Az nemes
ség' jószágát efféle terehviseléssel ne merészeljék 
bántani, és az kinél Fölséged' levele nem lészeii, 
afféle hatalmaskodást, húzást, vonást cselekednek 
vagy városokon vagy az nemesség'' jószágán meg
foghassák, és az Fölséged' büntetésére Fölséged' 
udvarába hozhassák. 

Nem kicsiny fogyatkozására fcövétkezhetik az or
szágnak az barmoknak ez országból való kivitele, 
minthogy az ellenség is abból az előtt felette meg
pusztított bennünket. Tetszett azért országul: senki
nek ne legyen szabad, sub poejia confiscationis, az 
barmot az.Fölséged' birodalmábxíl kivinni kereske
désnek okáért; ha penig álutakon, vagy egyéb okos
kodásával ez edictum ellen kivinné, comperta rei 
veritate director uram in aestimatione ablatorum le-
gitima citatione mediante convincálhassa. 

Találtuk volt meg országul Ifölségedet könyör-
gésünkkel az végházaknak, úgy mint Váradnak, 
Lippának és Jenőnek felette romlott és fogyatkozott 
állapotjáról, és az benne való vitézeknek is íizetet-
lenségekről, mellyre sem az olt való, sem Fölsé
ged úgy az mint kívántatott vohia eddig építésekre 
és fizetésekre el nem érkezett j az contributiokból 
való felette sok exemptiók és sokaknak immunitási 
hozták, niellyeknek circalasára és jó gondviseléssel 
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való helyre állalásúval kegyeim esen igirte Fölséged, 
hogy tanácsi közül bizonyos commissariusit kibo
csátja. Könyörgünk még is ezen Fölségednek: mi-
érthogy azoknak az végeknek megmaradásábíil és 
jó állapo<jáb(íl áll hazánknak közönséges salusa^ we 
halaszsea azokra kegyelmesen való jó gondviselé-
vsét, és olly állapotra való hozását, kiből, mind a/> 
végbeli vitézekkel egyetemben, többi között tapasz
talhassuk meg abból is Fölségednek atyai kegyel
mes és szorgalmatos, országul reánk való jó gond
viselését. 

Panaszolkodnak az magyarországi atyánkfia', 
és az egyéb helyen levő nemesség ivS, hogy az ré
gi jó szokás szerént házok' szükségére elegedend{» 
sót az aknáról nem adnának az kamaraispánok. 
Tetszett azért országul: hogy abban az kamarais
pánok ne akadálykodjanak, hanem okvetetlen házok' 
szükségére elégedendő sót adjanak két száz forint'' 
büntetése alatt; mellyet director uram com|)erta rei 
veritate ad simplicem querelamlegiíimacitatione me-
diante prosequálhassa. 

Ez háromszéki lófő uraim gyűlés pénzadásból, 
és egyéb terehviselésből az régi jó szokás és rend
tartás ellen magokat ki akarták vonni az közönséges 
köztök lev^ Hemesség és székelység közül, kiről 
Fölségedtül levelet is vöttek v«lt magoknak. Tetszett 
azért oi'sz^ul: hogy az előbbi jó rendtartása ellen 
sőt se egyéb helyeken az féle közönséges terehvi
selésből akadályt és scissiot magoknak ne vehesse
nek; hanem .mindenben az régi mód szerént való 
lerehviseléshez tartván magokat, arról eddig ema-
nalt levelek cassaltassék és eiöt!eiinek tartassék. 

Az coutributio'' dolgát az mi illeti Kegyehnes 
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Urunk! noha sok szóval és Írással is elő nem győz
nék számlálni, az sok különbféle hadak és hábo
rúságoknak miatta elpusztult és romlott, fogyatko
zott állapotunkat. De mind az előttünk álló Fölsé
ged' sok szükségit, és az időnek is állapotját meg
tekintvén, nem kémélhetjük most is magunkat, ha
nem kapuszámról azt is — tíz forintot megigirtűk Föl
ségednek, mellynek felének beszolgáltatását végez
tük beszolgáltatni ad 25. diem mensis junii. Vi
szontag az más felének is beszolgáltatását egy hó
nappal azután ad 25. diem mensis julii. Könyör
günk Fölségednek mint kegyelmes urunknak: ezt 
mostan vegye kegyelmesen tűlünk. 

Az magyarországi uraink, atyánkfiai is ezen 
terehviselésére igirik magokat, azonképpen az szász
ság is az ő módjok szerént, excepta civitate Cibi-
niensi, hasonlóképpen contribuál. 

Az mező városok is, kik kapuszámon és ro
váson vágynak, egyenlőképpen contribuáluak. Az 
róvatlan helyek és városok, kik taxával szokták 
Fölségedet az contributio helyett contentálni régi szo
kások szerént. Felségeddel az ő állapotjokról ők is 
végezzenek. 

Hogy penig Fölséged több kegyelmessége köztt 
most is az árendát, országul való törekedésünkre, 
ez esztendőre megengedte, azt is Fölségednek igaz 
hálaadó hüvséges szolgálatunkkal megigyekezzük 
szolgálni. 

Végezetre, noha Kegyelmes Urunk az Fölsé
ged' kegyelmes atyai gondviseléséből az megszer
zett szent békességnek jó reménységétul viseltetvén, 
azt hiszszük, hogy nétalám semmi hadakozásra és 
insurrertiora szükségünk nem lenne^ mindazonáltal 
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az reánk való vigyázás Fölségedé lévén, ha vala-
honnat oHy ellenség ellen, vagy belől vagy a' kül 
kívántatnék az országon : az kapuszámról való gya-
loginkaí, könyörgünk Fölségednek, hadba való ké-
szííésre és vitelre ne kívánja Fölséged tűlünk; ha
nem az helyen minden kapuszámról egy egy hój)énzí, 
három három forintot, valameddig az Fölséged' hada
kozásának ideje tartana, és gyaloginknak is az had
ban kellene lenni, hóról hóra Fölségednek beszol
gáltatjuk. Ha penig az úr Istennek hozzánk olly ke
gyelmes gondviselése mutatódik, hogy sem belől sem 
kivűl az országon Fölségednek hadakozni nem kel-
leíikj könyörgünk Fölségednek: az hópénz adásra 
bennünket ne erőltessen. 

Nos itaque praemissa suppUcatione domi-
norum regnicolarum trium nationum regni no-
stri Transsilvaniue et partium regni Hungáriáé 
ditioni ejus subjectarum faventer exaudiia et 
admissa, praescriplos universos et singulos ar^-
ticulos modo praemisso nobis praesentatos, prae-
sentibus literis nostris, de verbo ad verbum si-
ne diminutione et augmento aliquali inseri et 
inscribi fecimus^ eosdemque ac omnia et singu-
la in eisdem contenta ratos^ gratos et accepta 
habentes, adprobavimus^ ratificavimus et con-
firmavimus; offerentes nos benevole : quod prae
missa omnia in omnibus punctis^ clausulis et 
articulis tam nos ipsi observabimus, quam per 
altos quoslibet ubique per ditionem nostram fir-
miter observari faciemus. Imo acceptamus, ap-
probamus, ratificamus et certificamus harum no-
strarum vigore et 'estimonio mediante. Dátum 



220 

in praedicta civilate nostra Cibiniensi, die vi-
gesimo quinto mensis majiy anno Domini mille-' 
simo sexcentesimo duodecimo supra notato. 

Egykorú nyomtatolt példányhói, melly találtatik a' kiadóknál. 
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22. 
1 6 1 2 - B E N NOVEMBERE 20-DIK NAPJÁRA SZEBENDE 

HIRDETETT ORSZÁGGYŰLÉS^ TÖRVBNY-
CZIKKELYEI. 

Nos Gábriel, Dei (/rafia Transsilvaniae Va-
lachiae transalpinaeque princeps, partium regni 
Hungáriáé dominus et Siculorutn comes etc. Me
móriáé commendamus tenoré praesentium signi-
ficantes quibus expedit universis. Quod specía--
biles ac magnifici domini generosi, egregii et no-
biles coeterique status et ordinestrium nationum 
regni nostri Transsilvaniae et partium regni 
Hungáriáé eidem subjectarum ingeneralibus eo~ 
rum comitiis ad vigesimum diem mensis novem-
bris anno Domini millesimo sexcentesimo duo-
decimo in civitate nostra Cibiniensi ex edicto 
nostro celebratis congreyati^exhibueruntetprae-
sentaverunt nobis quosdam infrascriptos arti-
culos in eisdem comitiis paribus ipsorum votis 
et unanimi consensu conclusos; supplicantes no-
bis humilime: ut nos universos et singulos in
frascriptos articulos, omniaque et singula in eis
dem contenta ratos, gratos et accepta habentes, 
approbaremus, ratificaremus et confirmaremus. 
Quorum quidem articulorum tenor talis est: 

Articuli dorainoram regnicolarum trlum na
tionum regni Transsilvaniae et partiam regni 
Hungáriáé eidem subjectarum in comitiis eo-
rum generalibus et civitate Cibiniensi ad vige-

15 
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simum diem mensis novembris anno Domiui 
1612. indictis ac celebratis coiiclusi. 

Megértettük Kegyelmes Urunk az Felséged' 
közinkbe küldött proposhiojábol bőségesen, hogy Fel
séged egész birodalmának idejében minden tehetsé
gével és igyekezetivei azon volt, azon szorgalma
toskodott, hogy az országban az szép csendesség 
és békesség minden rendek köztt megtartassék, és 
hogy az körtilünk lévő szomszéd országoktól is há
borúságok ne következhetnének, azokkal is Felsé
ged nagyobb és örökös csendességünkért confoede-
ratiot igyekezett szerzeni, és az Felséged' részéről 
szentül meg is tartani. Az mikor Felségednek illyeu 
szent proposituma ellen nyughatadan, változásban 
gyönyörködő embereknek practicájok által valami 
olly zűrzavarok és háborúk tániadtanak is, azokat 
is Felséged mentől hamarébb iti ipsa quasi fumiga-
tione nem vérontással, hanem inkább csendes tracta-
tusok állal igyekezte leszállítani, mellyet Felséged 
az elmúlt esztendőben is jő hirének nevének terje
désére követett az magyarországi statusokkal, az 
egész magyar nemzetnek nagy örömére és meg
maradására örökös oonfoederatiüt szerez^^n, kinek 
coofirmatioját bizonyos fő követi által Felséged i-ó-
inai császár ő felségénél végbe akarván vitelnij an
nak felette az fényes Portára is szegény hazánknak 
romlott állapotjának jobb állapotra való Jiozásáért 
hasonlóképpen fő követelt akanán bocsátani,ezeken 
kivül is értvén és tudván P'elségednek sok rend
beli naponként való szükségit, noha számtalan sok 
fogyatkozásinkat mind magiuiknak 's mind szegény 
községünknek érezzük, de viszontag Felségednek is 
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országunk' megmaradására 's oltalmazására való
sok rendbéli szükségit látván, az mennyire lehetsé
ges, fogyatkozásunkkal is akarván az Felséged' 
kegyelmes kévánságának megfelelni: Ígérünk Felsé
gednek kapuszám szerint mind az portai ajándék
ra, költségre és egyéb rendbeli Felséged' szüksé-
gire ihen egy egy forintot, öt forintját ad festum 
circumcisionis Domini proxime venturum, az más öt 
forintját pe/iig ad festum conversioais beati Pauli a-
postoli similiter proxime venturum fogyatkozás nélkül 
beszolgáltatni. De miérthogy az derék addt az meg
nevezett napoknál elébb szegény községünknek fo
gyatkozása és szegénysége miatt fel nem szedhet
jük, az Portára vald küldést penig miérthogy az 
szükség is kivánja. Felséged sietteti, nem is^akar-
ja halasztani: egy forintját ab exspiratione praesea-
tium coraitiorum két hétre Felségednek bészolo-áj-
íatjuk. '^ 

Az magyarországi uraink, atyánkfi.u is ezen 
terehviselésre ígérik magokat. 

Azonképpen az szász uraink, atyánkfiai is 
kapuszám szerint az megirt napokra az tizen ê -y 
egy forintot megadják — excepta civitaíe cibinien-
si — könyörögvén Felségednek mint kegyelmes u-
runknak: vegye kegyelmesen, és ennek utána az 
szegény országot az közönséges szokott contribu-
tiokou kívül. Portára vald ajándék és egyéb kőlt-
ségadásra ne kényszerítse, holott soha" ususbau 
nem volt. 

Vágynak Kegyelmes Urunk sok különb kü
lönbféle bántásiakj közönségesen azokat is Felsé
gednek eleibe terjesztjük, könyörögvén Felséged
nek mint kegyelmes urujiknak: kegyelmes szeme 
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eleibe vévén, tollálja mind azokat úgy, hogy le
hessen számtalan sok bántásink után valami kis 
respirationk. 

Az sok dulást, fosztást és minden rendeken 
való kimondhatatlan ínséget ugyan sok szóval is 
Felséged eleibe ki nem győzzük terjeszteni. Hisz-
szük azt, hogy Felséged is naponként hallja, és 
sok könyörgőknek panaszolkodásiból bőségesen ér
ti , kiknek hogy valami compescalasok, büntetések 
lehessen, végeztük országul: hogy itt benn Erdély
ben valahol afféle csavargó, zászlóján kívül járó 
esmeretlen hajdú vagy katona találtatik, és kapi
tányától járásának okáról igazán irt úti levelet nem 
mutathat, mind mezőn, falún, városokon, vámokon, 
harmínczadokon az tisztviselő emberek — úgymint 
fő és vice ispánok, kapitányok, királybirák, városi 
és falusi eskütt bírák és nemes emberek megfog
hassák , és mind addig fogva tarthassák, míg igaz 
járásokat megbizonyíthatják. 

Ha penig aíTélék dulást, fosztást és akármi 
hatalmaskodást cselekednének, valahul kaphatják, 
törvény szerint az ispán uraim , kapi(ányok , ki
rálybirák, tisztviselők, városokon lévő bírák meg
büntethessék ; falukon lévő bii-ák penig ispán' kapi
tány' vagy királybirák' kezekbe adják. Az kik pe
nig postaságnak színe alatt igaz levél nélkül lova
kat, szekereket, ökröket hatalmasul el akarnának 
venni, hasonlóképpen büntettessenek. 

Signanter minthogy ezféle tolvajlásban ugyan hí
resek: Pipalí Mihókat, az vásárhelyi Búzás Jánost, 
Földvári Pált, Zsidó Jclnost, Thordai Györgyöt, Czeg-
lédi Mihályt, beszerményi Borbély Ambarust, a' ki 
Balásházi Lászlót megvagdaha, és Vertei Tóbiást 
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megölte j Gombos Andi'ást, az ki Komornyik Já 
nost megülte, Besenyei Jancsit, valaliul találtatnak, 
megfogják, mox et de facto mint nyilván való lat
rokat büntessék érdemek szerint. 

Biharvái'megyében az latroknak ezen formán va
ló' büntetésére váradi kapitány uramnak legyen gond
ja és authoritasa. Az kik penig igaz dologban jár
nak , mint ennek előtte, úgy ezután is sohol sen
kitől hántások ne legyen, ha valami mo'd nélkül va
ló illetlen dolgot nem cselekednek j baki penig ezek 
között udvari szolga találkoznék, az gonosz csele
kedeten megfogják, de fogva lévén. Felségednek 
értésére adják. 

Ezen is könyörgünk Felségednek, hogy ezféle 
kóborlo'knak az hul fészkek és szállások vagyon, 
parancsoljon az ott való tisztviselőknek, hogy azon 
vármegyebelieket felgyüjtvén szabadon rea mehes
senek, és azokat az latrokat és az orgazdákat is 
megfoghassák és megbüntethessék mox et de facto 
minden személyválogatás nélkül vagy nemes ember 
vagy nemtelen az tisztviselőknek tisztek' vesztések 
alatt. 

Vagyon Kolozsvármegyében egy Kii-ály Új
falu nevű falú, ki az latroknak barlangja; azért az 
kolozsvármegyebéli ispán uraim ott is az latrokat 
inquirálják, és az kik találtathatnak érdemek sze
rint megbüntettessenek. 

Hogy az köztünk való potentiáknak és violen-
tiáknak szüneti legyen, és kiki igazságában elő 
mehessen, ve'geztük: hogy mikor az nemesség sze
mélyek szerint honn vagyon, az íspányok, kapitá
nyok, kh-álybii-ák és egyéb arra rendeltetett tisztvi
selő emberek széket üljenek, hogy az törvények 
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folyhassanak cs minden executiokban procedálhas-
sanak. 

Az mint az elmúlt ezer hat száz tizenegy esz
tendőben Kolozsváratt celebráltatolt gyűlésben bizo
nyos okokért az szász nemzetség között való prae-
dicatoroknak régi, szokott három quarta jövedelmit 
elfoglalván, fiscus' számára applicálta volt Felséged, 
és azolta az két esztendőben csak az egy quarta 
járt ő számokra, mostan ismét az Felséged' feje
delmi kegyelmessége accedálván, az szász pap u-
raimnak, és az ő kegyelmek' egész communitasaban 
lévő minden rendeknek régi privilégiumát restituál-
ván és confirmálván: mi is egész országul an
nak nem csak consentiáltunk, hanem az Felséged' 
kegyelmes akaratjából akkori Kolozsváratt lett vé-
gezést per contrariam constilutionem teljességgel ab-
rogálván, az három quartanak eleitől fogva való 
szokások szerint percipialásába vigore praesentis 
constitutionis országul ő kegyelmeket, sőt minden pri
vilégiumokba az egész universitást, és annak min
den részeit in ordine ecclesiastico confirmáljuk az 
mód szerint, az mint Felséged' nekik adott confir-
matioja contineálja, tudniillik: hogy az egy quarta, 
melly íiscus' számára járt sok időtől fogva absque 
ulla solutione ai-endae aut taxae, ezután Felséged^ 
és fiscus' számára úgy colligállassék. 

Értvén Kegyelmes Urunk Felségednek Beth
len Gábor, Géczi András és több complicessi felől 
igaz méltó és törvény szerint való kívánságát^ mi
velhogy mindnyájon bizonyosan tudjuk: Felséged 
Bethlen Gábort mennyi sok jovaival és kegyelmes
ségével felruházta volt, úgy mint nagy úri méltó
sággal, tanácssággal és több becsületes tisztekkel, 
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az mellett várakkal, jószággal és nagy értekkelj ő 
peniglen Felségednek ennyi sok rendbéli kegyehnes-
ségéről, Felségednek tett bitiről elfelejtkezvén, édes 
hazánknak romlását, szabadságának elfordulását sem
minek vélvén, az Felségedhez való hivsége és bi
rodalma alól idegen nemzetség közibe futott, és on-
nat minden tanácsával, igyekezetivei azon volt, most 
is azon practikál, hogy mind az Felséged' szemé
lye ellen, mind szegény megnyomorodott hazánk el
len nyilván való veszedelmet admoveáljon. Itt benn 
is penig Déva' várából hozzá tartozói által Felsé
ged és birodalma ellen mint nyilván való ellenség 
opponálta magát. Felséged penig mind Bethlen Gá
bort, mind az Dévában lévőket evocáltatta, 's nem 
compaieáltanak. Géczi András azonképpen több iszo
nyú és hallhatatlan áruitatási között az fényes Por
tán az néki adott követség ellen idegen és hamis 
követséget hordozván, országunknak az török nem
zetséggel való régi frigyét és békességét akarta fel
bontani, az fényes Portát Felségednek és egész or
szágának ellenségévé igyekezte tenni. Sőt ha Fel
séged szorgalmatos vigyázásával és gondviselésé
vel eleit nem vette volna, eddig is veszedelmet ho
zott volna reánk 5 mostan is penig in manifesta re-
bellióne vagyon. Annakokáért mi egész országul, 
három nemzetül communi voto et suffragio Bethlen 
Gábort és Géozi Andrást, universosque ipsorum com-
plices et conspiratores illyen nagy hallhatatlan faci-
nusért, hogy minden posteritassok és nemzetek az 
ő gonosz cselekedeteknek büntetését örökké sirassák 
és sóhajtsák, és jövendőben is mindeneknek rettenetes 
példák legyenek, juxta contenta Decreti: In nóta per-
peíuae infidelitalis, amissione vldelicet capitum et uni-
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versorum bonorum, juriumque possessionariorum suo-
rum, proprietatisque eorundem ac etiam liberorum 
condemnáljuk és proscribáljuk is. Sőt Ígérjük or
szágul: hogy mi ezeket az fugitivusokat Felséged'' 
híre és akaratja nélkül soha bé nem fogadjuk kö-
zinkbe; sőt ezután lévő legitimus fejedelmeket is ar
ra kötelezzük, hogy gratiát nekik ne adjanak és bé 
ne fogadják se magokat se maradékjokat. * 

Az mi az mostani zsoldos gyalogoknak tartá
sát illeti, végeztük egész országul: abból se úr' se 
nemes ember' se úrasszony', azvagy relicta' az-
vagy pedig egyéb rendbéli emberek' jószága im
múnis semmiképpen ne légyen. 

Nos itaque praemissa supplicatione domi-
norum regnicolarum trium nationum regni no-' 
stri Transsilvaniae etpartium regni Hungáriáé 
ditioni nostrae subjectarum faventer exaudita et 
admissa, praescriptos universos et singulos ar-
ticulos modo praemisso nobis praesenfatos^ prae^ 
sentibus literis nostris de verbo ad verbum sine 
diminutione et augmento aliquali inseri et in-
seribi fecimus, eosdemque ac omnia et singula 
in eisdem contenta ratos^ gratos et accepta ha-
bentes, approbavimus, ratificavimus et confirma-
timus. Offerentes nos benevole: quod praemissa 
omnia in omnibus punctis, clausulis et articu-
lis tam nos ipsi observabimus, quam per, alios 

• Ezen czikkely keresztvonísokkal ki vagyon húzva, kétségkí
vül azért, mivel 1613-ban a' kolozsvári octoberi országos gyűlésben 
msgsemmisitetett, mint hátrább a' Ili. Rcszbca i% szám alatt lát
hatni. 
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quoslibet ubique per ditionem nostram firmiter 
observari faciemus^ imo acceptamus, approba-
musy ratificamus et confirmamus harum nostra-
rum vigore et testimonio literarum mediante. 
Dátum in praedicta ciritate nostra Cibiniensi, 
die vigesima noná mensis novembris. AnnoDo-
mini millesimo sexcentesimo duodecimo supra 
notato, 

Lecta. 

A' kolozsmonostoii konvent' levéltárában találtató eredeti kdzirat-

pdldáoyból. 





II. Rísz. 
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ITINERABIÜM AD FüLGIDAM PORTÁM OTTOMANNICAM 

THOMAB BORSOS. 

In anno Domini 1613 Istennek kegyelnjessér 
géböl indultam el házamtól. Maros Székely Vá-i 
sárhelyröl az Báthori Gábor' kapítlhaságára, die 
10-a április; ez nap mentem Balassi uramhoz 
Szent Demeterre, jutottunk bé Balassi urammal 
Szebenbe die 12-a április; die 20-a április lőtt 
szemben velünk az fejedelem Báthori Gábor, és u-
gyaü az nap adá fel az követséget imígy amúgy, 
nagy kevélyen, hogy úgy mond: „Mondjátok sok 
szolgálatomat az hatalmas császárnak én szómmal, 
ha sok nem lészen az szebeni háztól,"—'-Kire ka-
czagva monda Kákonyi István,hogy: „bizony Ke-
gyeliíies Uram , talám sok lészen az szebeni ház
tól." — Ebéden ott maraszta hogy jól tartson, de 
én igen rosszul lakám , mert igen rosszul áll vala 
az gyomrom. 

Ez üdő alatt, raig Szebenben mulatánk, me-
nénk egykor Kamuti Farkas"* szállására ugyan 
Kákonyi Istvánnal; hogy ott beszélgetünk vala, 
monda nekem Kamuti Farkas : „Borsos uram! el-
megy-e ugyan az Portára?" — Mondám: „Ha ő 
felsége elküld, elmegyek." — Monda arra: „Ele
get egyél, hogy ihassál reá." — Mondám én: „Ha 
leszen mit, eleget eszem." — Monda: „Annyit e-
gyél, hogy megihassad az tengert reá." Mondám 
arra: „Vajki ériem, mit beszél Ked; de bizoŝ y 
nem félek attól; vagyon nékem olly erős Istenem , 
ki engem meg oltalmaz attól ŝ arra fordítja, az ki 
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nékem azt szánta." — Monda Ismét Kamuti uram: 
„Ha oda juttok: mond sok szolgálatomot az hatal
mas császárnak, ŝ mond meg, hogy egy mutefer-
rikád vagyon Krdélyben, Kamuti Farkas, az ki 
azt izené, hogy mindenben jó választ tégy, mert 
im ő is német császárhoz mégyen, 's ha jó vá
laszt nem tesz, annyi németet hoz reád, hogy 
Konstantinápolyban sem maradhatsz meg." — Én 
is hirtelen mondám: „Ha Ked annyi németet hoz; 
ha én is valahol tatárt találok, annyi tatárt hozok 
rátok, hogy Németországban sem maradhattok meg." 
— Monda erre Kákonyi uram Kamuti Farkasnak: 
j^Koma, mit beszélsz az Istenért! bizony elijeszted 
Borsos uramot." — Monda Kamuti: „Jól esmér
jük mi egymást Borsos urammal; tudja hogy csak 
tréfálok," — Arra én is mondám: „Bizony elég 
ízetlen tréfa; de az én Istenemben bízom 's hiszem 
hogy megtart, hogy nem kell meginnom az ten
gert."— Monda ismét arra: „Régi barátom vagy; 
ha akarod, szóljunk az fejedelemnek: hogy küldjön 
mást helyetted.*' — Mondám arra: „Én bizonyár
ra soha Kedet, sem mást soha nem kérem; ha ő 
felsége elégségesnek itélt arra az szolgálatra, örö
mest elmegyek, és meg is látja ő felsége, hogy 
hívséggel szolgálok.'* Ez lön búcsúja tőlem Ka
muti uramnak. 

Uti költségűnkbe adának valami igen rósz ga
rast, kib'n énnékea juta száz negyven öt magyar 
forintom; magam saját pénzemet hoztam el há
zamtól más fél száz forhitot, az kit Konstantiná
polyig elköltöttem. 

Jutottunk Fogarasba 25á-a die április, az hol 
az udvarbíró Lészai Gáspár emberséggel gaz-
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dálkodék; Egri György eleget laíorkodék, trá-
gárkodék körűlünk. 

Jutottunk Tergovistiára die 27-a április j ott 
igen nagy czigány tisztességgel fogadának, mert 
ugyan nem vala azért Ráduly vajdának igaz az 
szive Báthori Gáborhoz; sok fő boérok egész ud
var'' népével jöttek vala ki élőnkbe, és nagy becsü
lettel kisérének bé az szállásra, igen tisztességgél, 
bőséggel gazdálkodtatott az vajda az szállásunk
ra ; más nap nagy tisztességgel fő fő lovakon vi-
tete bé Balassi urammal udvarhoz, és úgy lön 
szemben velünk; harmad nap maga palotájában, 
az melly az Jalamnicza felől vagyon, megvendég-
le, az hol én igen részeg voltam, hogy csak a-
lig vihettem az oláh lakást az szállásra, olt való
ban okádtam. 

Ez az Tergovistia igen szép helyen vagyon — 
téren; mellette igen szép folyó víz megyén alá, az 
kit ök Jalamniczának hívnak; dél felől mellette igen 
szép szöllőliegyek vágynak, az kiben igen jó bo
rok teremnek. Igen nagy mező város; ház ugyan 
igen sok vagyon benne, csakhogy igen rút oláh 
formán csinált házak; mint Erdélyben az minemű 
disznópajták az jó üdőben valának, csak ollyanok, 
de sok gazdag áros nép lakik benne. 

Indultunk ki Tergovistiáról die 1-a maji; ju
tottunk Nikápolyba az Duna mellé 4-a die maji, 
az hol mulattunk usque ad 8-um diem ejusdem 
mensis maji. Itt is alkalmason vendéglettek, de fő
képpen itt olly felettébb való jó édes borok valá
nak , hogy én nem ihattam jól benne az nagy é-
dességétöl és erejétől; szinte akkori, ott az Duná
ban fogott új tokkal, tokikrával igen jól laktam, 
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az útra is vittem vala egy öreg fazék tokikrát, az 
zsidók is hoztak vala ajándékon két igen nagy 
sós pozsárt, kinek az nagyobbikat Balassi uram
nak adtam. 

Ez az Nikápoly szinte az Dunaparton vagyonj 
az vára vagyon egy igen nagy erős oldalon, kő
sziklán. Az városa vagyon: egy része alatta, egy 
igen rút gödörben, ocsmány helyen; egy része mel
lette nagy szörnyű oldalon, az hova szekérrel sem
miképpen nem mehetnek, hanem minden élést, fát, 
mit, egyebet szamáron, öszvéren , loterében, vizet 
tömlőkben hordnak a' városba szélyel; az várost 
Mihály vajda mind elégette volt, még most is nem 
épült jól meg; az várat is megtörette volt egy da
rab helyen; volt az sáncza az szőllőhegy felől nagy 
hegyen; az hova látni mentem vala, de az várat 
még is meg nem vehette volt. 

Nikápolyből elindulván, az Dunától fogva más
fél nap igen szép mezőséget mentünk, ki hasonló 
az erdélyi Mezöséghez, csak hogy bezzeg közel 
(sem?3 ollyan kövér főid, mint az erdélyi Mezőség, 
hanem sovabb, vizetlen. Azután nyolczad napig ret
tenetes rút, iszonyú havasos, kősziklás, erdős völ
gyes helyet mentünk, az hol csak egy városra is 
nem találtunk; azt hivják Nóvák"" havasának. Az 
Dunától fogva az havas' aljáig való falukban igen 
sok selyemszaró bogárfiakat találtunk az szálláso
kon , kiket csak akkor költöttek vala ki, az ki mind 
ollyan vala, mint az igen apró' zöld hiniyofiú. 

Itt az Nóvák' havasának az végében vagyon 
egy szép térmezőség szabású főid, kinek úgy lát
szik hogy az hossza is vagyon két magyar mér
föld , az szélessége is annyi; ainiak az közepi.) 
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vagyon császárnak egy szaraja — az az császái' 
szállása - noha messze vagyon Konstantinápoly-
tdl, de néha az császárok oda mennek mulatni 
vadászni. Amaz híres neves Várna' vára is az 
hol az magyarok' parázna Zsigmond királyát meg
verték volt az törökök, közel vagyon ehhez az 
szarajhoz; az orozcsiki út szinte itt egyezik meg 
az nikápolyi úttal, sőt az derék út innét Driná-
poly felé Kambolira mégyen, onnat jobb kézre 
hagyja egy napi járó főiddel Drinápolyt és Babára 
mégyen, aztán az az rettenetes derék országúfa 
Koiistautinápolynak az egész Európából az szára
zon; de mi áltabb útra mentünk, hogy már az 
kerklizai útra, de rettenetes iszonyú kősziklákra 's 
mind azokon az rettenetes hegyeken mentünk által, 
az kit Virgilius monles Thraciaenek ír, kiről irta az 
BucoUcát; voltunk itt die 15-a majij ebben az 
szarajban mi meg sem szállottunk; ez eddig mé<' 
mind Bolgárország' határa. 

16-a die maji jutottunk Eszkipolisra, az ho! 
megháltunk; itt szőkék el az Balassi uram' sza
kácsa; itt is igen jó borok valának, és az Balas
si uram' gazdája az Balassi uram' szolgáit mind 
vendéglette, hogy inkább valami bántása ne légyen; 
de annyit használa szegény vele, hogy az gazdát 
is nyakon köték az törökök az szakácsért — hogy 
az város' népe inkább megkeresi az szakácsot — 
és nyakon kötve hozák Kerklizába; de abban sem
mi nem kelé, hogy az szakácsot meghozzák, ha
nem ugyan ebben szégyenekre is el kelle ereszteni 
az gazdát, 's az szakács is oda lön. 

Ez az Eszkipolis volt régen az Görögorszáo-' 
határa Bolgárország felöl, az ki régen igen erős 
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kulcsos város volt, de most pusztában hagyták j 
hanem alatta vagyon egy oldalban egy kis mező 
város, az kiben görögök laknak; ez az puszta vár 
igen rettenetes nagy kősziklák' tetején vagyon, hogy 
az ki tova az tenger felé Cilibria felől megyén, 
meglátja tizenkét magyar mérföldről az hegyet vá
rostól , az melly kősziklás rettenetes havasok, el
kezdvén azon az Eszkipolison, nyúlnak fel az fe
kete tengerre szinte Várnáig, az melly havasokat 
most parasztul hivnak Kerklize* havasának; az 
régi históriákban hívják ezeket: montes Thraciae. 

Onnat elindulván die 17-a maji jutottunk Kerk-
lizába, egy nagy török városba, az mellyet az 
görögök régen hivfakí Ouadraginta Ecclesiának; 
az is török városban szép város; ettől az város
tól fogva Konstantinápolyig semmi tisztességes em
lékezetre méltó úton, városon nem jártunk, ha
nem csak igen rút ocsmány erdős, köves utakon 
luentünkt 

Jutottunk bé Konstantlnápolyba die 22-a ma-
ji. Igea nagy pompával, tisztességgel vínek bé 
minket; ő maga az csauzbasa is és az mellett 
az császár mellett járó két seregnek két fő agája 
jöttek ki élőnkbe sok csauzokkal. Azt mondják fe
lőle , hogy Kendi Ferenczen kivűl erdélyi köve
tet senkit ollyan nagy tisztességgel semmi üdő-
ben nem vittek bé az Portára mint minket, az ki
nek bizony mi is igen örülünk vala, azt tudván, 
vagy gondolván, hogy igen jól jártunk; de ha az 
dolognak az derekára kelénk, ha Qiát) látjuk, 
hogy csak szemfényvesztés volt az mi akkori tisz
tességünk. 

Lettünk szembfen először az fő vezérrel Na-
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Biiph basával die 25 maji, az mikor minden aján
dékot az vezér egyszersmind eleibe vitete, és elő
rakatván meglátogatá, kit kinek vittünk. Végre az
tán sem az magának való ajándékot el nem vévé 
sem másnak rendelt, küldött ajándékot senkinek nem' 
hagyá megadni, hanem mind egybe rakatá és azt 
monda, liogy mind császárnak kell adni, 's ő azt 
azért cselekedi, hogy császárnak inkább kedvesked
hessünk. De abban igen vétett az jámbor: mert az
után ugyan directe megmondá, hogy azért nem vet
te el az ajándékot, hogy ő maga sem kellett Bá-
íhori Gábor 's ajándéka sem kellettj 's az több ba
sáknak is azért nem hagyta megadni az ajándékot, 
hogy Báthori Gáboinak senki ue legyen jó akarója 
az hatalmas császár' Portáján. 

Az császárral lőttünk szemben die 29-a maji 
az tengeren túl Ázsiában az Iszkider mellett való 
kertiben; az császár űl vala egy szép nyári ház
ban; vala rajta vont ezüst mente, csonka úju, és 
dolmány is ollyan vala előtte; vala az nyári ház
ban alatt az földön egy igen szép sok szegü fejér 
mármánykőböl csinált csekme, az kiben hugyozott 
fel az szép víz tizenkét csőből, és ismét ugyan ott 
elenyészett. Az nyári ház körül valának számtalan 
sok különb különbféle virágok és gyümölcsfák; ab
ban az kertben láttam először arkicsoknak is az fá
ját, kiben az úton ettem is, de elég rósz gyümölcs. 
Ez nap lön szemben az császárral az flandriai kö
vet is, de azt előbb vivék bé hogy nem minket; az 
igen sok számú ajándékokat hoza az császárnak, 
de inkább mind azon főid: az az bokályok, fazék 
tál, tányér vala; réz gyergyatartó, aranyas ládák' 
alabárdok, bársonyos székek, egy néhány véggel se-



840 

lyem müv: a« az, atlasz, kamuka csemelyc, egy 
gálya' orrára való igen nagy kristály gyertyatartó 
lámpás; úgy ítéltem, hogy noha kevesebb vala az 
jni ajándékunk, de azoknál mind többet ért volna, 
's szebb is vala. 

Itt addig czigánykodék Olasz Beriiáld, mint
hogy az előtt én sem láttam az féle dolgot, hogy 
az melly kaftányt én reám adnak vala, ő maga Ber
náld addig igazgatá reám, hogy látá hogy sokkal 
jobb az, hogy nem az harmadik, az ki őtet illeti 
vala az seriesben, hogy egykor tekintem, 's tehát ö 
magára rándítá,'s aztán az harmadik lígy juta né
kem. Memhet aga és az tihája is itt addig czigány-
kodának, hogy ők is két kafiányunkot elvevék, ki 
miatt nekem csak egy szolgámnak sem juta kaf-
tány. Balassi uramnak is csak két szolgája jöhcie 
bé: Pálfi Ferencz és Balog Ferencz, azoknak juta 
kaftány, az kiktől aztán Balassi uram elvévé az 
kaftányokat és négy paplant csináltata belőle. Sza-
lánczi [stvánnak nem adának kaftányt, mert az e-
lőtt néki kettőt adtak volt azon útban, hanem hogy 
immár mi felöltöztünk vala, ő olt az divanba" rú
tul kiáltozott Balassi uramra, hogy ö is Báthoii 
Gábor"' szolgája, 's miért nem adnak néki kaftány(; 
bizony meg nem szolgálja, hogy ö néki kaftányt 
nem adnak; aztán Juszuf csauzról levonák az kaf
tányt 's azt adák Szalánczira, az kit eléggé szé
gyenlénk; aztán ott állottunk addig, az mig Juszuf 
csauzra kaftányt kerestek. 

Mikor által menénk az tengeren csak alkalmas 
hab vala, de még is nékem az fejem az habhá
nyás miatt elszédüle; sem általmcnet sem visszajö
vet nem nézhettem szélyel az tengeren, hanem az 
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hajó' szélire borultam le és rettene'esen okádtam, 
hogy csak nem kifordult az belem is, az az, hogy 
semmi purgatio inkább meg nem purgálhatott volna, 
mint ekkor az tenger' habja megpurgála. 

liölíűnk újólag szemben az vezérrel 5-a die 
junií, az mikor az postulatumokat is beadtuk, de bez
zeg akkor sok szégyent vallánkj mert az többi kö
zött kérdé az basa Balassi uramtól, hogy „megbé-
kélett-e Báthori Gábor az országgal, Brassóval, 
Segesvárral, 's az többivel, 's vagyon-e az ország 
békességben?" Monda arra Balassi uram, hogy 
„megbékélett és az ország jó békességben vagyon.'* 
— Monda arra az vezér, hogy: „ J a b a n a s z u -
l a z a g s z a k á l l k ö p e g ; " az az magyarul; 
Hiában szólasz agg szakálla eb, mert én tudom, 
hogy nem békélett." — Másodszor azt kérdé, hogy 
„Báthori Gábor híve-e az hatalmas császárnak?'* 
Kire monda Balassi uram, hogy „igen is híve." 
Monda arra az basa, hogy „ha híve, miért nem 
adja meg íiz hatalmas császár' várait: Lippát, Je 
nőt?"— Ekkor csak mind ez feléről lön az vetél
kedés 5 ekkor kére Balassi uram, hogy ne késlelne, 
hanem bocsátana vissza jó válaszszalj kire csak 
azt monda: „Azteur^d az én szolgámat négy hó
napig ültette Szebenben 's én még is nem siettet
tem 5 ti most jöttetek 's immár nem győzitek várni; 
de várjatok csak, 's választok lószen.'* 

Vevők eszünkbe, hogy urunknak rosszul va
gyon dolga az Portán; titkon legelőször irtuk meg 
ez dolgot urunknak, melly levelet küldtünk Tergo-
vistiára Boér Péter' kezébe die 15-ajunii. Ez köz
ben érkezek az Portára Mikó Ferencz Bethlen Gá
bortól. Mikó Perencznek igen hamar válasza lön, 
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megláttattunk, és abból teljességgel megértettük, hogy 
nékünk rosszul lészen dolgunk; mert az mit az ba
sa Bethlen Gábornak fogadott, azt teljességgel vég
hez akarja vinni, és urunkot az fejedelemségből ki 
akarja vetni; kinek oka nagyobb nem volt, hanem 
hogy urunk sem követét, sem kapitihájál, sem csak 
egy postáját is az Portára nem bocsátotta, az ki 
itt benn Bethlen Gábor' tractája ellen szólott volna 
és gondot viselt volna, hanem valamint Bethlen Gá
bor akarta, minden dolgot úgy végezett el az ve
zérrel. Aztán erős hüttel felfogadta az basa, hogy 
Bethlen Gábort Erdélybe beviszi. Ezeket megértvén 
nagy titkon, aztán úgy készítők el Pálfi Ferenczet 
valami Duna mellé való oláhokkal, *s úgy iránk meg 
minden dolgot urunknak: hogy lásson dolgához, mert 
soha minket itt olly szép szóval nem tarthatnak; 
hogy általán fogva az basa reá küld urunkra, hogy 
fejedelemségéből kivessék. Bocsátottuk el Pálíi Fe
renczet die 17-a junii. 

Ezekután felette igen solHcitáltuk az basát, hogy 
az elkezdett dologról eltéríthessük és Szalánczi Ist
vánt elbocsáthassuk; nagy dologgal ada imiilyen a-
mollyan szép szót, az kivel aztán die 29-a junii 
bocsátottuk el Szalánczi Istvánt; Szalánczival eg)'-
ütt küldtük el Szengyel Ferenczet. Szalánczitól küld
tem János Diáknak egy levelet, kiben takaríam az 
gazdámasszonynak irott levelemet. 

Die 10-a Julii adott aztán derekas audentiát 
az vezér, az hol noha valamennyire való szép szót 
is ada elvégre, de valóban minden dolgot felhánya; 
tudni illik, hogy „az hatalmas császár miért legyen 
valami jóval az ti uratoknak. Nem tudom-e én tű 
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néktek minden dolgotokat? Ha ti is akarnátok, tud
nátok mit mondani az ti uratok felől, hogy ti sem 
szeretetből jöttetek ide, sem szeretetből fogtok mel
lette, hanem féltetekben." 

Erre erősítettük azt, hogy Báthori Gábor az 
hatalmas császárnak melly igaz és hű szolgája, nem 
is vétett az hatalmas császárnak semmit, hanem in
kább nagy hűséggel szolgált, melly jő szolgalatjáért, 
és hogy inkább reigaszkodott az ő hatalmassága' 
fényes Portájához, hogy nem az keresztény feje
delmekhez, erre képest Forgács Zsigmond és Sor
bán vajda az magyarországi haddal reá jővén, or
szágát elpusztította, 's micsoda nagy kárt vallott! 
de még is az hatalmas császár' hűsége mellől el 
nem állott; erre és sok ez féle contentionkra az ba
sa igen sok haraggal való szókat szólott. „Az ha-* 
talmas császár, úgy mond, az ti uratok' hűségét 
semminek tartja, mert Báthori Gábor mind Sorbán 
vajdával 's mind az több szomszéd fejedelmekkel 
hogy egybeveszett ŝ veszekedett, nem az hatalmas 
császár' hűsége mellett cselekedte, hanem kellett ked
vének, hogy fejedelemséget és prédát keressen, 's 
azért ment Havaselfőldére; ha igen akarta volna 
császár kiűzni Sorbán vajdát, vem volt-e annyi szab
lyája császárnak mint Báthori Gábornak? De ő az 
liatalmas császár' országát, konyháját elpusztította, 
kiért inkább Báthori nem jó akaratot, hanem bünte
tést érdemel az hatalmas császártól; melly jó vi
tézsége, ám meglátszik: hogy ha az hatalmas csá
szár meg nem segítette volna, most sem volna er
délyi fejedelem, hanem kiűzte volna Sorbán vajda 
országából is; de ha Báthori Gábornak országa el 
pusztult, ö maga pusztította el, nem más senki. Sze-



bent is •— az országnak fő kincses városát is nem 
más, hanem ő maga pusztította el. Júltudjaazt az 
hatalmas császár, hogy mikor az az Erdélyorszá
ga igazán az hatalmas császár' hűségéhez tartotta 
magát, az hatalmas császár'' oltalma alatt olly gaz
dag volt, hogy még az szegény paraszt ember is 
ezüst kalánnal elt, de most az nemes ember sem 
ehetik ezüst kalánnal; minden ember az ő maga, 
őstől maradt házában, várában békével lakott, tör
vény volt az országban; de mihelyt az hatalmas 
császár' hűségétől elszakadtatok, magatok ettelek, 
pusztítottátok meg egymást, nem az hatalmas csá
szár; nám nem mondhatjálok, hogy az hatalmas 
császár csak egy házat is tőletek elvett volna; maga 
ha akart volna, inkább megronthatott volna, hogy 
nem az német." 

„Most immár ugyan azt akarja az hatalmas 
császár, hogy ha ő hozzája tartja az hűséget Er
dély, épüljön meg is az békességben, mert az ha
talmas császár azért szerzett békességet ez szé
les világon való' fejedelmekkel, hogy az ő birodal
ma alatt való országok megépüljenek, ne romolja
nak. De Báthori Gábor azt meg nem gondolja, ha
nem imide is amoda is veti magát, más ember̂  és 
nemzetség' országin kapdos; ha tekinti, az maga 
országát sem tarthatja meg. Más az, hogy lehet ő 
fejedelem, ha országa nem lészen? Hiszem vala-
melly fejedelem mentől épebben tartja 's oltalmazza 
országát, attól nagyobb 's ga/dagabb fejedelem lé
szen; de ha országát elpusztítja, honnat lészen fe
jedelem, mert más az övét néki nem adja? Az sok 
latrokat, hajdúkat minden ok nélkül reá hozza or
szágára; szabadon hagyja dúlni, fosztani, kóborla-
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ni, 's ö maga is más felől azt cselekszi; ha ki az 
ország' fiai közül szol ellene, azt megöleti, kit or-
szágáb()I kiűz, kinek törvénytelen országát veszi el. 
Az egész keresztény fejedelmek és az hatalmas 
császár között való' frigyet, szent békességet ö akar
ja felbontani, 's hogy szenvediiesse el ezt az hatal
mas császár ?" 

Több ezféle számtalan sok rút dolgokat hánya 
az vezér az szemünkre, kire mindazáltal az meny
nyire az úr Isten engedte, alkalmas válaszokat tet
tünk, de semmi mentségünknek semmi tekintete, sem
mi haszna nem lön; sőt monda azt az vezér, hogy 
„csudálom, úgy mond, tü az micsoda emberek vagy
tok, hogy csak egy szóval is mentitek, mert meg
írták nekem Erdélyből, hogy ha tü akarnátok, tü 
tudnátok bővebben szólni az országnak Báthori Gá
bortól való bántási felől, mert végére mentem én an
nak, hogy tü igaz hazafiai vagytok, nektek is sok 
bántástok volt Báthori Gábortól." De mi azért egy 
nyomot is az mi tisztünk kííl nem mentünk, hanem 
mindenben mentettük. 

Végre azért aztán szép szóra jőve az basa, 
az ki azért azután csak szemfényvesztés lön, 's 
monda, hogy „no most ám legyen Lippa 's Jenőj 
az hatalmas császár három esztendeig engedte volt 
meg az adót, de azt az három esztendőt ismét meg
haladta két esztendő, de az hatalmas császár azt 
az két esztendőt is megengedi 's megtekinti az or
szágnak is pusztulását: három esztendeig az adót 
tíz tíz ezer arany forintra engedi; az mellett az ré
gi mód szerént való sólymokat, aranyos kupákat, 
pogácsaezüstöket megkívánja. Az három esztendő 
után az Murát császár' idejebéli tefter szerént az 
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ado't éppen ajándékkal együtt adjátok meg." Mikor 
azt erősítettük volna, hogy az hatalmas császár en
nek az mi urunknak és az országnak Bethlen Gá
bor által mikor athnamet adott, abban az athnamé-
ban ő hatalmassága az erdélyi adót örökben tíz e-
zer aranyra engedte; arról azt monda az vezér, 
hogy „adjuk elé azt az athnamet, •'s ha úgy va
gyon, ő is abban hagyja; de mi azt elé nem ad
hattuk, mert mi nekünk kezünkbe nem adták; de 
még az cancellarius'' kezéből is kivehetjük vala az 
párját, csak ötven aranyat adhattunk volna is neki, 
de azt sem adhatánk, mert olthonn nem adtak vala 
pénzt, 's itt is minden ember idegen volt tőlünk 's 
nem kérhettünk kölcsön senkitől; mindazáltal ekkor 
arra vettük az vezért, hogy ha az tíz ezer arany
ról athnaméja vagyon az országnak, az első adó
val küldjék bé az athnamet, 's megtartja abban az 
hatalmas császár az országot és az fejedelmet; mert 
Balassi uramnak erre az útra többet nem adtak va
la mind költségre ŝ mind ajándékra 400 forintnál. 

Mikor ezek az dolgok az basa elölt így for
gottak volna, végi-e ugyan akkor megliagyá, hogy 
az athnamet megírják és mindjárt elbocsátja Balas
si uramot; de valami új dolog találá az basát; is
mét hamar megváltozék, abban egy csepp sem ke-
le hogy elbocsássa, sőt azután sokáig csak szem
ben sem lütt velünk. 

Die 10-a julü költöztem alá az erdélyi ház
hoz ; minthogy az pestis az házba esett vala, és Gé-
czi Péter meghala, nagy kedvem ellen addig eről-
tete Balassi uram hogy alá menjek — mert az élést 
is elfogják az háztól — hogy így nagy kedvem el
len alá költözém és mindjárt belé esem az pestisbe 
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minden egész szolgáimmal együtt. En magam fe~ 
küttem ebben az betegségben egy egész ho'napig; 
Isten úgy akará még is, hogy az többi mind meg-
lábbaldk, hanem az szegény Mózsa Mihály holt meg 
belé die 27-a julii. Vettem néki egy lepedőnek egy 
vég gyolcsot két talléi'on, adtam az koporsóért egy 
tallért, az sírásoknak és temetőknek adtam három 
tallért. 

Ez idő alatt egyszer volt szemben Balassi u-
ram az basával; azután úgy küldöttük eKSzereda-
helyi Istvánt titkon Csukás Istvántól, de ekkor u-
gyan megmondta az basa Balassi uramnak egy á-
taljában, hogy Báthori Gábort nem hagyja az feje
delemségben, mert elunta az reája való panaszt 
hallani. 

28-a julii búcsuzék el tőlem Tófalvi Gáspár, 
ki olly nehezen esek, hogy ujabban megbetegedem 
annál inkább az sok búbánat, félelem miatt. 

4>a die augusti índula el Csukás István haza 
felé; küldtem tőle az gazdámasszonynak és az vá
sárhelyi tanácsnak külön leveleket; az gazdaasz-
szonynak magának küldtem egy kék soliát, Istók
nak egy kék soliát kapczástól, az két leányomnak 
száz dram két (y) selymet, hajfonónak valót. 

14 die augusti lőnk ismét szemben az basá
val; akkor jobb kedvű vala, és igen sokat dispu
táltunk, altercáltunk vele, és ugyan végre sok szám
talan törekedésünk után meghajla; mert valóban meg 
is mondók néki, hogy csak híjában lészen az Beth
len Gábor' dolga, mert mi tudjuk, hogy az ország 
ö mellé nem áll, mert őtet nem szeretik; más az, 
hogy Erdély Báthori Gábor helyett más fejedelmet 
nem választ, de ha ő nagysága így békét nem hagy 
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Eátliori Gábornak, bizony nagyobb búsulást sze
rez az hatalmas császárnak, mert Báthori Gábor
nak az keresztény fejedelmek közölt sok jd akaró
ja vagyon, magát elköti valamellyfelé 's úgy is 
nem hagyja magát és az országból ki nem fut, 's 
bizony nagyobb gondot ád az Portának. Mire azt 
monda a' basa, hogy „talám az németekkel vagy 
lengyelekkel fenyegetlek ? 31 it gondolok veletek, ha 
mind Némel-, Lengyel-, Olasz-, Franczus 's az 
több országok melielle lesznek is? Semmit nem tar
tok tőletek j ugyan is, mikor az német az előtt is 
az hatalmas császárral hadakozott, tú is azokkal 
együtt az hatalmas császár ellen voltatok, Kazul, 
Chilalj mind az hatalmas császár ellen volt, 's mit 
használtatok vele? Az Isten az <ü magatok fegy
verét fordította reálok és azzal veretett meg; most 
is úgy jártok." 

Ezféle számtalan sok veszekedésünk lön az ba
sával, kire ő mind elég választ tölt, kit megirni lon-
gum foret. Végre erőltettük arra, hogy légyen vá
laszt, vagy jót teszen vagy rosszat; nagy sok szám
talan disputationk után aztán végie monda: „Noha 
az ti sok szótok után nekem arra kell hajlanom, hogy 
Bálhorí Gábor megmaradjon az fejedelemségben; 
azt is megcselekeszem; de adja meg az adót az 
hatalmas császárnak, Jenőt, Lippát,'s Bethlen Gá
bornak is kegyelmezzen meg; adja meg néki Dé
vát 's nem bántom, 's légyen hű szolgája az ha
talmas császárnak, még koronát küldök néki. Im
már azért lovább nem tartóztatlak, hanem elbocsát
lak 's megirom Szkender basának 's Magyar Ogli 
Ali basának, hogy ha eddig az országba bé nem 
mentek, bé ne menjenek, hanem veszteg légyenek, 



's te menj bé Báthori Gáborhoz 's im írok neki is: 
lia ezeket megcselekedi, legyen veszteg az fejede
lemségben, de ha meg nem cselekedi, reá menje
nek ; de te neked Szkender basa után kell menned, 
•"s onnat kell Erdélybe bé menned." 

Eleget veszekedék Balassi uram, hogy nem 
megyén ő Szkender • basa után, mert nem ő az fő 
vezér, és nem ő hozzája küldötte az ura őtet, de 
azért ugyan utána kellé menni kénytelenségből is. 

20-a die augusti bucsúzék el Balassi uram 
az basától, elég nagy gyalázattal, mert az basa 
sem egy b i n e c z e t , sem egy c z o f a g e l d i t nem 
monda néki, hanem csak azt monda: hogy „azmit 
az előtt is veled beszéltem, im mindeneket megirtani 
uradnak 's eredj el vele." Az régi jámbor möd sze
rént sem búcsúra császárhoz bé nem vínek, sem 
kaftányt reánk nem adának; nagy kiáltására, pa-
naszolkodására Balassi uramnak hagyá az basa, 
hogy úti költségére két száz tallért adjanak, de azt 
sem adák meg, hanem csak czédulát adának néki, 
hogy menő utában Sophiában és Philippében az e m-
nigektől vegye fel. Az előtt való muteferrikasá-
gában adott vala az vezér Balassi m-amnak 300 
tallért. 

Ekkor én is láttam, hogy ollyan rosszul áll 
az â  dolog; valóban valék rajta, hogy az feje
delemnek való levéllel engem bocsásson az áltá
lon Havaselfőlde felöl Erdélybe, hogy hamarébb 
érhessük az fejedelmet, hogy én is kiszinelhessem 
magamat innét, de az basa megriaszta 's monda, 
hogy „talám megijedtél? ne félj, nem bánt téged 
senki, hanem ülj veszteg 's tisztességed lészen." 

Indula el Balassi uram Konstantinápolyból lian-
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dorfejérvár felé Szkender basa után die 24-a au-
gusti, kivel bocsáta el az vezér egy igen lator csauzt. 
Másik csauzt bocsátottam el én is Havaselfölde fe
lől Magyar Ogli Ali basa után, az kitől küldöttem 
el az fejedelemnek az vezér' leveleit és az magam 
leveleit 5 ez indula el innét die 28-a augusti. 

Itt egy falka ideig voltam- csak félelmes vára
kozásban. 
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SZKENDER BASANAK 1 6 1 3 - B A N OCTOBER' 1 8 - D I K NAP

JÁN KERESZTES^ MEZEJÉRŐL BRBÉLY'' R B N D E I H E S 

IRT LEVBLE. 

Az nagyságos, nemes és vitézlő erdélyi vár
megyéknek fő és vice ispányinak, és egyéb nemes 
rendeknek adassék ez levelem etc 

Mi Szkender pasa, Isten"" akaratjából az győz
hetetlen hatalmas császárnak Erdélybe bebocsátott 
minden hadainak fő szerdárja; Németország felől 
való minden birodalmának és Kanisának fő begler-
békje etc. 

Az Kegyelmetek' két rendbeli levelét nekünk 
megadván, megérteltük az Kegyelmetek' írásából 
való kévánságát. Az mi az ország"* dolgát iWeti, 
Kegyelmetek jól tudhatja azt, hogy mi eléggé vár
juk az hatalmas császár' kévánsága szerént való 
engedelmes hűségét ez országnak, mellyre sok szép 
szókkal intettük Kegyelmeteket mind fejenként; de 
Kegyelmetek Báthori Gáborral élni, halni akarván, 
örömest akartátok illyen szép hazátokat elégettetni, 
raboltatni. Az mellyre mi, az Istennel bizonyítjuk, 
semmi okot nem adtunk; sőt minden erőnkkel elle
ne állottunk ennek az nagy égetésnek, rablásnak, mi
kor a' ([tatár) szultánnal ő n. és a' több hadakkal meg
egyesültünk. De mivelhogy Ali basa barátunkhoe is 
szintén ollyan engedetlen és kemény szókkal írott 
levelek mentek az uraktól, azoknál is penig az ha
talmas császár' kemény parancsolatlevele lévén, lát
ták az engedetlenséget^ kiváltképpen a' szultáu • 
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nagysága, azért minden hadaival megindulván Bá-
thori Gábor ellen ̂  kinek ez országban való léteiét 
mi magunk sem tudtuk, bizony csak reményleltök, 
Kolozsvárig jargalván Báthori után, ók az egész 
országot ellenségnek vélvén, látván a' tábort Ko
lozsvár alatt, az miatt eseti minden égetés, rablás, 
kin bizony mi magunk is keservesen szánkodunk, 
de nem tehetünk róla, mert az tatár meggyözhetel-
len nemzetség; ha az mi jó intésünket Kegyelme
tek megfogadja vala, most ebben nem volnátok, mert 
mi az Vaskapun bé sem jövünk vala, csak enged
tek vala az hatalmas császár' parancsolatjának; azért 
így semmi veszedelmiteknek okai nem vagyunk. Az 
mi az Báthori Gábor' dolgát illeti, az hatalmas győz
hetetlen császárnak soha ő hozzá azulta semmi ked
ve nem volt, miulta sok istentelen életének és ve
szekedésének végére ment; elvégezett tanácsa is ez 
ő hatalmasságának, hogy Báthorinak soha Erdélyt 
birni nem hagyja; bizony nem is engedi soha; ez 
szót hígye meg mi tőlünk Kegyelmetek: hogy ha 
egy nagy havast megtöltené is aranynyal Báthori, 
és az hatalmas császárnak adná, sem engedné. Ez 
előtt való napokban az köztünk való tractalás pe-
nig az mint kezdetett vala, arról jól emlékezünk, 
mellyet mi tökéletesen meg is állottunk volna, noha 
láttuk akkor is, hogy az dolog jó végbe nem me
gyén; de az égetésért, rablásért az tömösváriak az 
hatalmas császár' Kapuján keserves panaszokat lé
vén, nagy hirtelenséggel érkezek ujabb parancso-
latink ő hatalmasságától, Báthorira való menésünk
ről, Ali pasa barátunkhoz, kiben mi semmit sem tud
tunk. Arra való képe.st indult meg iiadaival, és im 
hozzánk is eljutván a' parancsolat, kényszerítetünk 
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elindulni; az előtt is az tractaláshoz nékünk semmi 
kedvünk nem volt, de akkor ez országnak Bátliori 
mellett való magok viselését értvén, nem akartuk, 
hogy miatta ez ország romoljon ; de most ez orszá
gi fő népektől nagy sokakto'l, és kerített városoktól 
végére menvén, hogy nem ő akaratjokból irtak oly-
lyan leveleket, noha ő velek pecsételtették meg, de 
íegyver alatt lévén ők, némák voltának: annyival 
inkább az hatalmas császár az Báthori' fejedelem
ségét nem szenvedi, sőt valakik még Kegyelmetek 
közül melléje vonszon, kegyelmes uratoknak és fe
jedelmeteknek nevezvén, ezután ő hatalmassága'' el
lenségének tudjuk lenni, és büntetetlen nem hagy
juk. Annakokáért hogy Kegyelmetek mégis job
ban megértse, ha Kegyelmetek ő hatalmasságának 
igaz hívei akar lenni, és az országra ennél is na
gyobb veszedelmet nem akar hozni: az előbbi irá-
isunk szerént Kolozsvárra menjen minden ember, 's 
ott mindjárt fejedelmet válaszszon Kegyelmetek ma
guknak O'gy). Innét általán fogva az országból ad
dig ki nem megyünk; de mihelyt az fejedelemvá
lasztás meglészen, az mi Istenünkre, hitünkre eskü
szünk: hogy mindjárt kimegyünk, és Kegyelmetekre 
's országtokra olly gondot viselünk Isten' akaratjá
ból, hogy békességes megmaradása lészen minden 
ellen ez szegény országnak. Vásárhelyen az gyű
lésiek nem lehet, mivel hogy immár sok nemesség 
és szászság Kolozsvárra gyülekeznek. Ezzel penig 
semmit ne késsetek; hanem szombaton vagy vasár
nap Kolozsvárra gyűljön minden ember, mert az 
késedelemség Kegyelmeteknek árt, nem mi nékünk; 
az hadakat csak Isten tudja mint tarthatjuk meg ne
hezen ez öt hat nap alatt dulástól; ha penig élnem 

17 
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jö Kegyelmetek, bizonyoson elhühetitek, hogy mind
járt hadainkat bocsátjuk reátok. 

Isten Kegyelmeteket tartsa meg. íratott Thor-
da mellett az Keresztes' mezején 18-dik napján 
Mindszent' havának, 1613. esztendőben. 



III. RÜSZ. 
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ELŐVJIiÁGÖSITÁS 

V KIADŐKTŐL, 

Szkender és Magyar Oglí Ali basákra, Sa-* 
hingirai tatár szultánra, a* moldvai 's havasalföldi 
vajdákra bízatván Bethlen Gábornak Erdélybe bé-
hozatása; Szkender vele Nandorfejérvár felöl 1 6 1 3 -
ban augustus^ 16-dik napján Vaskapuhoz érkezett. 
Ott érték őt utói a' Konstantinápolyból jövő Balassi 
Ferencz és Méhemet aga is Nazuph nagy vezér' 
levelével, mellynek tartalmát olvasóink Borsos' kö
vetsége' leírásából kétségkívül már tudják, Szken
der vévén a'' nagy vezéri új parancsot, Vaskapu
nál maradt, ''s Báthorilioz követeket küldött: Balas
sit és két béget. Ezek a' nagy úr' nevében intet
ték őt: ha fejdelemségben akar maradni: adja meg 
a' fényes Portának Lippát és Jenőt, a' szászok
nak Szebent, Bethlen Gábornak Dévát 's több jo-
vait; és fizesse évenként a' Portának a' szokott 
adót. Báthori vonakodott ezeket mind teljesíteni. Szken
der tehát septeraber' 24-ikén Vaskapun hadával be
omlott Erdélybe; bé Brassó felöl Magyar OgU Ali 
basa, a' tatár sjzultán, két oláh vajda is, 's a' mint
egy 80,000 főből álló ellensergek elkezdették a'la
kósokat rabul szíjaikra fűzni, vagyonaikat felzsák
mányolni ''s lakjaikat lángba borítani. Báthori, ki 
10,000 fegyverest alig tudott öszvegyüjteni, Sze-
benből Fejérvárhoz, majd Kolozsvárra vonult. Szken-
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der és AU basák utána nyomulván Fejérvár' köze
lében a' Maros' partján tábort üttek, 's Balassit és 
Zelanics béget újra hozzája küldöttek; de mivel ő 
az előbbi feltételek^ minden pontjait teljesíteni most 
is makacskodott: Szkender Thordához a' Keresz
tes' mezejére szállott, a' tatárok pedig Kolozsvárig 
száguldoztak, 's Báthori' hadnépével napokon át csa
táztak. Báthori az ellentábor' illy közel fekte miatt 
magát Kolozsváratt bátorságban nem látván; egy 
esti alkonyatkor sergét Sebes' vára felé indította, de 
attól—éji sötétben —udvari hajdúival titkon külön útra 
vált, -'s Almáson, Zilahon, Somlyón keresztül, octo-
ber' IG-ikán Váradra jutott. 

Szkender, főszerdárja vagy parancsnoka a' 
Porta' rendeléséből Erdélyben levő minden hadak
nak. Keresztes' mezején megállapodván, onnan octo-
ber* 18-ikán kibocsátott levele állal Kolozsvárra pa
rancsolta gyűlni az ország' rendéit új fejdelem' vá
lasztása végett. Megjelentek azok itt, 's hogy az 
interregnum alatt választásuk törvényszerűen essék 
meg, intézésére 13 férfiat választottak magok kö
zül, kik october' 81-ikén kelt levelükben ország' 
nevében Báthori Gábor fejdelemtől végbúcsut vettek. 
Következő napon a' piaczi nagy templomban öszve-
sereglettek magok a' rendek, Bethlen Gábort fejde
lemmé választották, 's october' 23-ikán ugyanott 
ünnepélyesen bé is iktatták. Az ünnepélyességnek 
lényege ebből álla: az agg korú Mikola János or
szág' nevében iktató beszédet intézett az újonan vá
lasztott fejdelemhez, ki azután templom-' közepébe 
lépvén, az esküt elmondotta; végre az éljen kiáltozások' 
trombiíaharsogások' ágyudörgések' megszűntével is
mét Mikola üdvezelve hálaadó könyörgést tartott. 
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Míg ezek történtek, az alatt Szkeader basa 
Keresztes' mezején tanyázott, 's hallván, hogyBá-
thori Gábor Várad körül hadakat gyűjt, a' tatár 
szultánt ellene szándékozott küldeni; de nem volt 
szükség rája. Báthori Váradon Szilasi János, Na-
dányi Gergely és mások által october'27-kén meg-^ 
gyilkoltatott, 's ezt udvari lovagjai' kapitánya Géczi 
András, ki az undok tettnek egyik főindítója vala, 
még azon napról megirta Erdély' rendéinek. Döb
benve hallották ezek tudósítását, 's úgy tekintek 
Bethlent, mint Isten' akaratjából választottat, a' ve
szélyek között hánykódó haza' kormányzására.* 

A ' török és tatár hadak, teljesülve levén kül-
detésök' czélja, kitakarodlak az országból; de tö
mérdek zsákmányt vittek, sok ezer rabot hurczol-
tak el magokkal. 

Rendkívüliek, meglepők valának ez octoberi tör
ténetek. Lám Erdély' rendéi Báthorit 1612-ben sze-
beni májusi gyülésökben haza' atyjának kíáliák kr, 
's újra örökös hűséget fogadának néki; Bethlent pe
dig novemberben a' hasonlőlag Szebenben tartolt 
gyűlésben örökre számüzék minden maradékíval 
együtt. Báthori korlátlanul uralkodék a' hazában; 
Bethlen más' segedelmére szorulva éle idegenben. 
Azonban egy év se forga le, 's mi nagy lön a'vál
tozás! 1613-ban Bethlen, a'száműzetett—Vaska
pun bejöve Erdélybe; Báthori — az öt száműzető — 
bátorságot keresve a' Meszesen kiméne belőle. Bá
thori letétetek a' fejdelemségből; Bethlen helyébe 
emeltetek, 's midőn ez már fénykörítette fejdelmi 
székben űle és egy egész ország engedelmeskedék 

• Monumenta Ungiica, p, 332—360. 



parancsolatiflak 5 akkor amannak öszVevagdalt tesíe 
egy ökör és telién vouczolta paraszt szekéren szal-̂  
mára fektetve vitetek — 's így is csupán irgalom
ból — az ősi vár — Ecsed felé! 

3Iindezeu események élénken hatoltak az ak-i 
kor élőkre, 's mivel a' kolozsvári octoberi oiszág-i-
gyűlés' irományaiban nagy részint befoglaltattak, 
ezek öszveszedettek, 's illy czím alatt: 

„BERÜiW IN TRANSSILVANIA ANNO DOMINI 1 6 1 3 TO-̂  
TOMKNSE OCTOBRI GESTARüM ORDO ET SERIES. NEC NON 
ARTICÜU TRIÜM NATIONÜM EJUSDEM REGNI TRANSSlL-i 
VANIAE. IN ÖDIBUS OMNIBUS MÜTATIONIS HUJUS CAÜ^ 
SA KT EFFECTUS CHRISTIANO OBBI OB OCULOS PO-
NITUB, AC BLECTIO IliLUSTRISSlMIltOíUM G A B R I £•« 

L I S B E T H L E N DEI GRATIA IN IMUNCIPEM TRANS-» 

SILVANIAE, I'ARTIUMQUE REGNI HUNGÁRIÁÉ DOMINÜM 

ET SICULOBÜM COMITBM BTC. ELBCTI J INAUGURATIO 

ITBM, ADDITIS OMNIBUS CONDITIÜNIBUKS , LAUDATISSW 

MAE REGNI ADMINISTRATIONIS DESORIPTA HABETUR, 

FAR DENIQUE LITBRARUM, VARADINO IN TRANSSILt 

VANIAM MISSARUM, QUIBÜS PRIMUM OIWNIUM DE JN^ 

FBLICISSIMA MORTB SBRBNISSIMI PRINCIPIS OABRIE-

LIS BATHORI, TRÉS REGNI NATIONES , IN GENERAL! 

CONGBBGATIONE IN CIVITATE CLAUDIOPOLITANA CBR-

TIORES FACTAE SÜNT , SUBSEOUITUR. EX PERMISSÜ 

ILLUSTRISSIMI PRINCIPIS ETC. ETC. IBIDBM TVPIS 

HELTHANIS I M P R E S S A " 

Bethlen Gábor fejdelem'engedelmébőlKolozsváratt' 
a' Heltai Gáspár által állított, és ro'la maradékira' 
szállott könyvnyomtató' műhelyben másod rétben ta
lán — még azon gyűlés' alkalmával •—• kiadattak, 
Géczi András'Váradról küldött levelével együtt; * 

* Szalái'di Jánus írja : „Géczi András pedig e' nagy árullatás-
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eleikbe iktattatván még némelly latin versek, meIy-» 
lyeket ifjabb Varsolczi János a' kolozsvári o'várbeli 
magyar unitaria oskola' segéd tanítója, az eralege* 
tett fejdelmi változásra vonatkozo'lag irt. 

Úgy látszik azonban, hoíí;y a' kolozsvári kiadás-
példányai hamar elkapattak, és Magyarországon isso^ 
kak által kerestettek; mert Klöz Jakab Bártfán 1615-
ben negyedrétben újra nyomatta: bővítve Szkender 
basának Keresztes' mezejéről Erdély' rendéihez szét-? 
bocsátott levelével. Mind a' két kiadásbeli példány fe-í 
lette ritka. Ezt Kerekes Ábel, szászvárosi volt professor, 
már rég sajnoson tapasztalta; mert a'midőn megindítani 
szándéklott históriai gyűjteményében maga is ki aka-
rá adni, kénytelen vala az Erdélyi Múzeumban 
nyilván kérdezni: kinél találtatik nyomtatott példány? 
* Mi e' tekintetben Kerekesnél szerencséseb-

ban nem utolsó vala; szegény fejedelemnek elvesztését história sze

rént az országnak azonnal mcgirta vala, állítván ; hogy 6 is azzal a' 

statusok előtt nagy gratiát találhatna j melly szórúl szóra azon 1613-

(lik esztendei gyűlés alatt emanaltatott arliculusok közé örök emlé

kezetre — mintegy protestatio szerént: hogy nem az ország' hirévcl 

's akaratjával lett volna az a' nagy gyilkosság -^ inseraltatott, 's ex-

tál ma is." — Siralmas magyar krónika. I. könyv. 6-dik rész. 

• „Hogy egyéb kérésem' is ez úttal megtegyem," — ezek K e 

rekes' 18l5-beli szavai, — a' kinél nyomtatásban nicgvagypij a ' H e -

r u m i n T r a u s s i 1 V a n i a a n n 0 D o ni i n i 1613 t o t o ra e n - ^ , 

s e o c t o b r í g e s t a r u m o r d o e t s e r i é s ," etc. etc. úgy Paskó 

Kristófnak A* n e m e s é s r é g e n h i r e s E r d é l y o r s z á g i n a k 

k e s e r v e s é s s z o m o r ú p u s z t í t á s á r ó l i r t s i r a l m a , 

kérem egész hazafisággal — semmivel nagyobbal nem kérhetem — k ö 

zölje velem, hogy gyiijteményembou újra kiadhassam. Az els6 mun

ka Koiozsváratt Heltainál nyomtatódott, annakutána Klöz íakab is 

kiadta Bártfán ; és ez a' második kiadás az elsőnél annyival töké

letesebb, hogy benne mcgvagyoa Szkcnder basának Erdélyországhoz 
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bek vagyunk. A' kolozsvári első kiadásból példányt 
bírunk j a' bártfaiból Maros Vásárhelyit a'gróf Te
leki-könyvtárban találtunk, 's e' bártfaiból közölte
tik általunk 251 — 2 5 4 lapokon iSzkender̂  leve
le ; ama^ kolozsvári után â  többi. 

írt igen nevezetes levele is, melly az elsAben nem találtatik; én u-
gyan birom e' darabot k é z í r á s b a n h á r o m p á r j á b a n , de 
hogy annál nigyobb pontossággal adhassam, szeretnem nyomtaCásb̂ ia 
megkeríteni." Erdélyi Múzeum. Negyedik fűzet. 18G, 137. lup. 
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EPIGRAMMA 

IN TAM REPENTINASI BEQNI HUJUS MUTATIONEM, 

SciliceC ut Hqueat regnum virtute parari, 
Sceptra nec incertis casibus ista regi, 

Exemplo nobis subita haec mutatio reruiu 
Pluribus insignis cladibus esse potest. 

Solus in excelsis, tóti qui praesidet orbi, 
Imperii princeps, datque negatque vices. 

Non hominum arbitriis, nec inaní sorté creatur, 
Qui populo tribuat jura ferenda suo. 

Elector Deus est, et mentibus insidet ipsis, 
Auspicüs ducens pectora nostra suis. 

Dejicit indignos, evertit honore superbos; 
Virtutum in puro peclore quaerit opes. 

Saepe tamen lapsis incurrit sensibus error, 
Ut pravum populum dux quoque pravus agat^ 

Qui postquam rerum laxas accepit habenas 
Facta, nimis, punit per scelerata, scelus. 

Verum ubi poena modum, vitiique excesseril ardor, 
Rumpitur, et poenam eriminis ipse subit. 

Regia Batboridum quis non insignia novit? 
Quae tamen assiduis plena fuere malis. 

Quem Micbael, quem Basta fremens, Mosisque tumultus, 
Quem gravis externi militis ira latét? 

Unica spes regni, nostrae et lux unica gentis 
Bocskaides, patriae coeperat esse parens, 

Extinctumque decus, generisque insignia nostri 
Erigere, et lapsum restituisse jubar. 

Quo decus imperii rursum moricnte revulsum esi, 
Et subiit varias glória nostra vices. 

Nam stygii rabies el vis scelerata tyranni 
Invidit nostro commoda tanta solo. 
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fíunc ergo Cabriel, p«r ^lurima VulneTa, vitám 
Bathorcus misére finíil illa suam, 

Rt per quo9 nostris dominari coeperal oris, 
Ipsorutn sensit liunc tamen ecee manus. 

At tu jam GÁBRIEL BETHLEN, mitissime PRINCEPS, 
Imperii tenens sóeptra beata txii, 

Justitia soliuni, móres virtutibus orna, 
Fulgeat ut totó nomen in orbc tüum, 

Te foveat gremio et gratis concordia pennis 
Candida pax terras incolat ipsa tuas. 

Dumque cupis sanctas juxta procedere leges 
Sis palrii princeps, sis páter ipse soli. 

Bistichon continens annum. 

i ©CTOBER P A C E M L B T H A L I OPPRESSKRAT IÖNI 

AT N V N C PACIS ITBR QRATIOR I L L B PBTIT. 

I Scriptam a Jo.inne M. Varsolcio juniort, coUab. ang. scholaa vctc-
ris arcis civUatis Claudiopolitanae TranssilvaBorum. 
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1. 

ERDÉIiYORSZÁGx\AK 

BÚCSÚZÓ LEVELE. 

Serenissimo principi, dominó Gabrieli Báthori 
de Somlyó etc. dominó nobis observandissímo etc. 

Serenissime Princeps e( Domine nobis Obser-
vandissime! servitiorum noslrorum commodamj de-
bitamque commendationem. 

Az mi szegény megromlott, 's ennyi veszedel
mekbe béborítatott hazánknak békességes megma
radására való j() szándékkal áldja és látogassa Is
ten Felségedet. 

Akartuk volna bizonyára szivünk szerént, ed-
dég nékünk Kegyelmes Urunk és Fejedelmünk, ha 
ez mostani Írásunkra és cselekedetünkre se ez üdé
nek magával való terhes és változhatatlan állapotja, 
se az hatalmas győzhetetlen császárnak erőszakkal 
és hazánknak hallatlan iszonyú romlásával való ké-
telenítése, és az Felséged' eddég köztünk való ma
gaviselése miatt okot nem adott volna, holott mi is 
ezekre az keserves és siralommal teljes napokra 
nem jutván, ennyi tüzét, lángját édes hazánknak, 
és nagyobb részének porrá, hamuvá léteiét, és sok 
ezer lelkeknek örök rabságra vitelét szivünk' sza
kadásával nem néztük volna, mellyre valaki okot 
adott, ő magok az kik azt cselekedték az ő hatal
mas fejedelmek' császárok' parancsolatjából, az úr 
Istennek méltó büntetését kéiik fejekrej de az mit 
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az üdők magokkal hoztanak, ml arról nem tehetünk, 
és az hatalmas győzhetetlen császárnak éles fegy
vere és kemény parancsolatja ellen semmiképpen to
vább nem rugódozhatván, mostani szörnyű vesze
delméből, nem különben mint az tenger"* habjaiban 
szintén elboruló hajót kiragadjuk és megszabadítsuk, 
kéíelenítteítünk az Felséged' szsmélyétűl elszakad
nunk, és eddig köztünk való fejedelemségétől örök
ben búcsút vennünk, kire ha lelkiismeretünkre száll
ván , melly igen méltó okokat adtunk Felségeddel 
egyetemben egész országulj noha az mi szemünk
ben való gerendát hátra hagyván, az má«"' szemé
ben való szálkát háragotnunk nem illik. De nem gon
dolván sem az Istennek sok intő és rettentő csapá-
sival, kik rajtunk forgának: egy néhány renden való 
sáskajárások, szörnyű árvizek, hallatlan kőesők; sem 
penig az embereknek, világbíró császároknak jó in
tésivei, fenyegetésivei: az jó és bódog állapotot nem 
Isten'' áldásának, hanem csak prédának és ragado
mánynak állítván, ezt hozta az magunk szófogadat
lan vakmerőségünk; kiből hogy Felségeddel egye
temben ki nem tudtunk térni, as Istennek tűrését és 
sok varasát, most immár későn súlyos ostorát raj
tunk látván, Felségeddel együtt siratjuk. Jóllehet 
Felséged felöl bizony azt szomorú szívvel halljuk, 
hogy illyen iszonyú romlását szegény hazánknak, 
most is mintha örvendezne rajta, csak tánczczal és 
vig lakásokkal mulatja. 

Noha penig eddég Felségedet, úgy mint feje
delmünkhöz való kötelességünket csak az is méltán 
felszabadította, hogy semmi rendeket ez egész or
szágban régi szabadságában, törvényében meg nem 
tartván, sőt abban, nekünk adott hűt ellen sokképpen 
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megrontván és háborítván, az szomszéd oi-szágok-
kal való csendes békességes állapotunkat felháborít
ván, az mi nagyobb, az liatalmas győzhetetlen csá
szárt, mind több keresztény fejedelmeket bosszúság
gal, szidalommal illetvén, megmaradásunkért nem
hogy fejedelmi kegyelmességgel viselt volna gondot, 
de esküvéssel mondotta, bogy „ c s a k v i s el t pa
p u c s á t s e m a d n á é r e t t ü n k ! " Annakutána 
sem tanácsinak, sem országul minékünk intésünket 
esedezésre való kérésünket az fejérvári tábor
ban meg nem fogadván, egy gonosz személynek 
kedvéért országul ellenünk, az egész nemes
ség ellen titkos és ártalmas végezésl voltak mind
nyájunknak levágatására. Annak felette az Kolozs
vár mellett való táborból, esíve setéiben való indu
lásakor, Sebes' vára felé mulatván utat, országul 
izené: hogy csak Sebes' váráig késérjük Felsége
det, azután szabadon kiki mind gondot viselhet ma
gára, és hitünket is felszabadítja. Az alatt jienig 
maga kalauzi által az seregeket más bolygó utakra, 
sűrű erdőkre tévelyeszivén, kiknek az éjnek setét-
sége miatt kénytelen eszek veszett. Felséged, az 
kikkel akarta, más útra szakadott és vált tőlünk 
Almás és Somlyó felé, és így maga hagyottéi oly-
lyan veszedelmes állapotunkban l)ennünket. Harma
dik és fő oka penig: hogy ennek az mi szegény ha
zánknak megmaradását mostan csak az hatalmas 
győzhetetlen császár' oltalma és hűsége alatt esmér
jük, kitől valaki el akar bennünket szakasztani, an
nak mi hűségére kötelesnek nem tartjuk magunkat. 
Látjuk penig hogy Felséged most is igen nyilván 
ö hatalmassága ellen akar igyekezni, ki miatt ha
zánknak megmaradóit lésze is kétség nélkül sem-
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mivé lenne. Azért ez okon is kételenek vagyunk 
Felségedtől való elszakadásra. Melly nyilván való 
nagy idegensége legyen penig az hatalmas győz
hetetlen császárnak az Felséged' fejedelemségéhez, 
ez levelűnkbe includált szerdár Szkender basának 
leveléből Felséged megértheti, * ki ellen hogy nékünk 
tovább való tusakodásunk és várakozásunk lehes
sen, ennyi hadaknak rajtunk való szörnyű pusztí
tása, és utolsó veszedelemtől való félelmünk nem 
szenvedi. Mi azért Felségedtől egész országul -ho
lott az major pars mind ennyi háborúságok között 
is confluálván együtt vagyon-, és Felséged' eddég 
való fejedelemségétől ma örök búcsút vévén, aka
rók értésére adni Felségednek, hogy eddég Felsé
gedhez mutatott hűségünkkel, mellyet utolsó romlá
sunkig érdeme felett is mutattunk Felségedhez, meg
elégedvén, sőt arra mindenkor méltó tekinteti lévén: ez 
napságtól fogva Erdélyhez, és Erdélyhez tartozó biro
dalomhoz semmi jusát ne praetendálja és rajta ne kap
dosson, hanem teljességgel immúnis legyen tőle; maga 
állapoljára viseljen más gondot. Ez mellett szeretettel 
intvén és kérvén Felse'gedet: minket az mint eddég 
szokta volt, az sok iszonyú gyalázatos szitkokkal 
ne illessen és ne terheljen, mert bizony azt sem Is
ten, sem ez világ előtt nem érdemeljük3 holott már 
minékünk is szabados mezőnk lévén, arra volna ma
teriánk, pennánk, papirosunk is, hogy azt magunk
ról igazán elvethetnők, és ha eddég keresztény a-
tyánkfiait, édes nemzetünk' romlását nem néztük vol
na, az kik között Felséged forog, az hatalmas csá
szár' kész hadait magunkról könnyen másuvá iga-

* SzLcnJer' ezen levele áll a' 25t—254. lapokon 
18 
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zíthattuk volna; de tekénlvén az Istennek paran
csolatját elsőben: „Principi populi tui non maledi-
ces," és az Aristoplianes"' mondását: szókkal ver
sengeni nem vitézlő férfiakhoz hanem asszonyálla
tokhoz illik; afféle dolgokkal Felségedet -ha ezután 
okot reá nem ad- nem terheljük; sőt tanácsul ad-
nók: Isten előtt magát megalázván és megismervén, 
ebbeli szerencséjét szenvedje csendesen; magánál 
hatalmasabbal, úgy mint az hatalmas győzhetetlen 
császárral ne igyekezzék veszekedni, és ennél is 
több, nagyobb romlásokra, országok' veszedelmére 
okot adni. Lám sokak az fejedelemséget szabad a^ 
karatjok szerént letették és elhagyták: mint Diocle-
tianus császár egy kerthez való' kedvéért; Carolus 
magnus és Carolus quintus kalastromba való életre 
adták magokat. Báthori Zsigmond is, az Felséged^ 
bátyja egy i'enden szabad akaratja szerént hagyta 
vala el ; soha nem volt szemérem senkinek is az 
emberek közül az üdőnek és az szerencsének ké-
íelenségének engedni. Tartsa meg az úr Isten Fel
ségedet jó egésségbea. 

Datam Claudiopolí in ptiblica statuum et oi-di-
num trium nationum regni Transsilvaniae congrega-
tioue die 2 1 . octobris, anno Domini 1613. 

Ejusdem Serenitatis Vestrae 

Servilores paratissimí et pro lempore be-
nevoli. 

üniversitas statuum et ordinum trium nationum regni 
Transsilvaniae. 
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2. 
INAUQURATIO NÖVI PRINC1PI8. 

Nem ok nélkül irják az bölcsek és tanítja az 
szent irás is, hogy semmi dolga az embereknek ál
dott és jó szerencsés nem lehet, valamelly az úr 
Istennek jókedvéből és áldásából nem lészenj mert 
az bizonyos dolog, hogy Isten nélkül semmi nem 
lehet. De abban választás vagyon, ha kedves és 
jő akaratjából enged valami jót meg az emberek
nek, avvagy kedvetlen és gonosz ártalmas végre 
bocsátja szándékokban elő az nyughatatlan elmé
ket. Mellyet hogy az ember megismerhessen és 
megtapasztalhasson, szükség lelkiismeretibe szálla
ni. Es ha Istentííl kívánt, kért valamelly dolgot ez 
az jele, ha jó kedvéből adta és engedte ő szent 
felsége: az könnyen és akadály nélkül leszen, nem 
erőszakkal, és mindenkor gonoszból jobbra, boldog 
állapotra fordul, csak azután valami bűnével eszét 
ne veszesse. Viszontag ha kedvetlen akaratjából 
engedte meg/ő szent felsége, ez bizonyos jele: 
hogy akadályos szüntelen, rakva zűrzavarral, há
borúval , és mindenkor az jobb állapotról gonoszb-
ra fordul. Ez jeleknek regulája szerint könnyű meg-
itilni, az kiment és eddig való fejedelemnek Bá-
thorl Gábornak, ha kedves és jó akaratjából en
gedte volt-e az úr Isten köztünk való birodalmát 
avvagy csak ideig való próbáért nyughatatlan el
méjének jargalásra való mezőt, és bűnének soka-
sításáért, gyalázatosb esetiért emelte volt ez mél
tóságra. De Iia eredetit birodalmának bizonyoson 



megnézzük, titkos, practicás Rákóczii Zsigmond
dal való cserélése, segítsége, az hajdúsággal való 
conjuratioja, progressusa mindjárt törvénytelenség^ 
kivel sok jószágoknak, váraknak, faluknak iga/, 
jíossessorit deturbálván, idegeneknek osztotta; na--
gyobb elémenetelt mód nélkül keresvén magának, 
avval csak nagy zűrzavart szerze, sok országoké
ban, negédességével nagy fejedelmeket gyaláza, 
érteke felett való maga állitással és arfa való té* 
kozlással mindent szüntelen exliauriála, az ország** 
nak olly része és szegeleti alig volt, kit mód nél
kül való táborozásával el nem pusztított, mezőket 
hívei* vérével festett, testekkel hizlalt; maga sze* 
mélyében titkos és nyilván való rút ~T5selekede(i az 
tenger' fövenyénél számlálliatatlanbak, az éjét az 
miatt nappá, az napot éjjé tötte gyakorta, és ha 
ezeket én elő akarnám számlálnom, az mostan 
feljött áldott nap engemet aa égen avval meg neia 
várhatna. Oh menybeli Isten! csudálatosok az te i-
tiletid, és meg%izsgálhatatlanok áz te ösvényid &z 
emberek' fiainak igazgatásokban. Akkor még ő es
zeket cselekedi vala, mi csak Vak szemmel, vak 
itilettel láttuk azokat, és talám sok azt is gondol
ta , hogy nincsen olly Isten, ki az gonoszt az em
berek' fiaiban gyűlölje, kergesse. De most vehet
jük eszünkbe, hogy mint az halak az horoggal és 
az madarak az léjtpel, ógy fogatott meg az bűn' 
édességével, és sokaknak örök példája ő lehet a-
maz mondás szérént: ,,Toll«ntur in altum , ut lap-
su graviore ruant." Az második jele is ugyan e-
zen declaratioból megtetszik, hogy jobb állapotjából 
gonoszbra fordítá ez országot. Mert az dicsírefes 
emlékezetű Bocskai István fejedelmet teljes életében 
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gyalázú , jo actait rescindálá , és akkor Isten'' ál
dásából szerzett békességet, ki alatt csak már is 
szegény nyomorult hazánk respirálván, kedvesen 
kezdett vala az sok romlásból épülni és vérszemet 
venni, ki mihelyt Bátliori' kezébe akadhata, nagy 
hiríeieu maga és wszága'' romlásával fenekével fel-
fordílá. De az minemű '.nestersóggel Rákóczi Zsig
mondot Erdélyből kiszinlé, Sorbán vajdát Havasal
földéből kikergeté, most az Isten neki is mindenek'' 
láttára, azon mértékkel fizetett nyughatatlanságért. 
Tanuljanak ezen, tanuljanak ez világon levő mind 
kicsiny és nagy fejedelmek, mert bizony Isíen i-
gazgatja az fejedelemségeket; „propter peccala trans-
fert regna et mutat tempóra." Es félő, hogy any-
nyi sok veszekedésért, ha ezután is nem nyugha-
tik, csak amaz vagyon hátra: jjOui amat pericu-
lum, in illó peribit.'< 

Nagyságodnak bizony, Kegyelmes urunk, vá
lasztott Fojedehnünk! ki most ez mi szegény nyo
morult hazánknak az Oceanus tenger'' habjainak 
(habjainál} nagyobb háborúban és szélvészben for
gó hajójának kormányához állattál, felette nagy pél
dák ezek, nem leszen szüksége messze való histó
riákra, és sok jó avvagy gonosz fejedelmek^ exi-
tusára; csak ez tizenhárom esztendő alatt ezer hat 
száz felett a' mit ért és látott maga szemeivel, 
bőségesen magának tanulságot vehet rólok. Nagy
ságodat mü egész országul nem csak igaz hazánk
fiának , hanem vérünk-, tagunknak ismervén, ez
előtt is iffiuságától és többire gyermekségétől fog
va olly állapotokban forgott, szegény hazánk'' dol
gaiban, kinek sem tanácsra, sem tanításra szűk* 
ségét nem ismerjük. Ennyi experlcntiából mind a-
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zokban Nag}'ságod igazgató mestere és másoknak 
is tanítója lehet; hitünk és hitelünk'is teljességgel 
oUyan vagyon Nagyságod felől, ki nemzetségét és 
hazáját, tamquam propria viscera, saját lestét, vé
rét úgy szánja; sebeit fájlalja, kötözi, orvosolja; 
ide ŝ tova hánt̂  bomladozott szabadságit előbbi 
helyre rakogatja, támogatja és megerősíti; romlásit 
építi, pusztaságit telepíti, és mint édes atyja, any
ja megbántódott szerelmesit kebelében megkérleli, é-
desgeti és megnyugotja. 

Nagyságodhoz azért mü fejenként illyen jó re
ménységben lévén, az tegnapi napon való válasz
tásunk szerént azért állattuk elő Nagyságodat, hogy 
az egész keresztény országokban való jó szokás 
szerint, ma és ez órában az fejedelemségre solen-
niler inauguráljuk. Az menynek földnek szent te
remtő Istenét segítségül híván, az tegnapi napon 
választásunknak nagyobb és blzonyosb erősségé
ért Isten és ez világ előtt fejedelmünknek ismer
jük, valljuk és agnoscáljuk, kinek mi közöttünk 
országul és Nagyságod között nagyobb és bizo
nyosabb erősségéért, az szokott és most leiraiott 
hütnek formáját ez végre kívánjuk Nagyságoddal 
elmondatni, hogy az Nagyságod' j(! és kedves in
dulatja felöl, hozzánk és hazájához vahí tiszta 
szüvéröl, és mi közöttünk is viszontag Nagysá
godhoz bizonyság legyen az egyedül való nieny-
beli Isten, bizonyságok az szent angyalok és min
dennemű seregek, hogy ez az Nagyságod' feje
delmi állapotja, és mi közöttünk is országul hüt-
tel erősítendő szövetsége, minden homály és ma-
cula jiélkül, oliy változhatatlan igazsággal és tö
kéletességgel szenteltetik, mellyben az úr Istennek 
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szent áldomásából Nagyságoddal egyetemben sok 
boldog esztendőkig megmaradván, mostani romlá
sunk és szomorúságunk nem csak elfelejtetik, sót 
liosszu ideig való boldog békességben maradhat és 
örvendezhet. * 

* Ezen beszedet a' Kolozsvártt fejcilelemmá választatott 's an
nak következeidben ünnepclyessóggol ott a' piaczi nagy templomba 
rezettetett Bethlen Gáborhoz iiitczvc, ország' szónoka Mikola János 
mondotta. Monumcnta ungrica. p. 344 
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FORMA JIIBAMENTI IN ARTICULIS , CONDITIONIBÜSeiIB 
INFRA POSITIS ÜTIÖÜE APPAREBIT, 

3. 
PRECATIO. 

Kegyelmes Urunk, és egy szívvel *s egy aka
rattal választott Fejedelmünk ! Nagy hálákat adunk 
az mi menybeli Istenünknek azon, hogy mind eny-
nyi romlás, fegyverek és tüzek között országul 
Nagyságoddal egyetemben megtartván, igaz isteni 
itiletiből az fejedelemségnek személyét változtatván, 
sokaknak reménysége és gondolatja-kivűi, az ha
talmas török császárnak köztünk levő ennyi sok ha
dainak szüvét arra birta, hogy hazánkban meg
hagyván bennünket, ez mai napon nemzetségünk
ből és szabad választásunkból való fejedelmet en
gedett látnunk. Kiért egész országul méltán vall
hatjuk azt, hogy ma minekünk újólag adatott meg 
édes hazánk, újólag életünk, újólag kőztünk való 
fejedelemségünk, és szörnyű ellenségtől való sza
badulásunk, mellyért ha teljes életünket hálaadás
sal tőltenők el is , sok ezer-ezer szánk és meg
annyi nyelvünk volna is, még is soha erről az úr 
Istennek elég hálákat adni nem tudnánk. De még 
is mint hálaadó fiak, ez órában látván az úr Isten
nek rajtunk illyen nagy irgalmasságát, egy szív
vel és szájjal dicsőitjük az ő áldott szent nevét. 
Nagyságod ma az úr Istentől mi élőnkben Saul 
után adatott mint Dávid, nagy Akáz után Ezéki
ás , kérvén ő szent felségét azon, hogy a' mint ré
gen az szent királyokat az ö népei között, Dávi-
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dot, jSalamont̂  Ezekiást megáldotta: áldja és szen
telje meg Nagyságodat is bőicseségnek, igazság
nak és vitézi bátorságnak lelkével, és legye min
den ellenségin győzedelmessé, messze országokban 
is jó hirrel névvel dicséretessé, hívei között orszá
gában kedvessé, ennek az mi szegény hazánknak 
örökös megmaradására és mindnyájunknak örö
mére. Ámen. * 

• E' precatiol is Mikola János mondotta, miután a' fejedelem 
ország' színe cl6tt hütct letette. Monumenta ungrica. p. 349. 350. 

• % 



4. 
ARTICÜLl ET EOBUNDEM CONFIRMATIO. 

Nos Gábriel Bethlen, Dei gráfia princeps 
Transsilvaniae^ partium regni Hungáriáé do-
minus et Siculorum comes etc. Memóriáé com-
mendamus tenoré praesentium signijicantes qui~ 
bus expedit universis. Quod fideles nostrt uni-
versi status et ordines trium nationum TranS" 
silvam'ae in generáli eoru7n conventu, eisdem 
ad vigesimum secundum diem mensis oclobris 
anni millesimi sexcentesimi decimi tértit prae-
sentis^ indictOy in civitate nostra Kolozsvár 
congregati, exhibuerunt nobis et praesentave-
inmf certos quosdam infrascriptos articulos 
unanimi consensu conclusos. Supplicantesnobis 
humilime: (utjnoseos omnes etsingulos articulos^ 
omniaque et singula in eisdem contenta, ra-
tos, gratos et accepta habentes^ clementer ap-
probare, acceptare^ ratificare et conservare^ 
atque tam nos ipsi observare, quam per alios 
omnes, quorum interest^ observari facére di-
gnaremur. Quorum quidem aríiculorum tenor 
talis est: 

Articuli dorainorum magnatum et noblll-
um, statuumque et ordinum trium nationum 
regni Transsilvaniae, in comitiis ipsorum ge-
neralibus Claudiopoli ad diem vigesimum se
cundum octobris indictis, pari volo et unanimi 
consensu conclusi. 
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Noha minden dolgokban az mindenható Isten
nek nagy és kiváltképpen való gondviselése ez vi
lágon megtetszik, de legfőképpen az birodalmak
nak és fejedelemségeknek változtatásán, az embe
rek között tapaszlalhato'képpen hatalmas kezeinek 
munkálkodása nyilván rautatodik, kicsideket nagy-
gyá, nagyokat kicsid állapotra szállítván. És mi-
érthogy mhídnyájon bűnösöknek tudván magunkat, 
az Istennek mélységes itiletinek vizsgálásában an
nak csak küszöbére sem léphetünk , végére sem 
mehetünk, kit mi okon cselekedik. Kinek sokat tűr, 
vagy mindent megenged; némellynek ideig tűr és 
súlyosan bünteti; némellynek semmit nem kedvez
vén , szüntelen sanyargatja, kinek vizsgálúsának 
teljességgel békét hagyván, szent Pál apostallal 
csak azt kiáltjuk: „O profunditas divitiarum et sa-
piendae, quis cognovit mentem Domini? quis illi a 
consiliis fűit?" Ez mi szegény nyomorult hazánk
nak, annyi sok háborúságnak sebes habjaitól való 
hányattatása után, mint az sok ideig való esős ü-
dő,jrégre sebes záporral, vagy az téli hidegek, 
tavaszra nyiló kegyetlen szelekkel veti ki ő mérgét, 
úgy minket is árviz' módjára hirtelen az mostani 
romlás béboríta, jobb és tiszta iidöket, békessé
ges csendességet várván az űr Istentől utána, szép 
szabadságunknak helyre állatásával, sok ideig való 
boldog megmaradásunkra. 

Legelsőben penig Kegyelmes Urunk, Feje
delmünk! egész országul emlékezünk arra, mikép
pen ennekelőtte való esztendőben az szebeni ősz
szeli gyűléskor Báthori Gábor, akkori fejedelmünk 
Nagyságodat Törökországba való bűdosásáért pro-
scribáltatta vala; és articulusba is complicessível 



egyetemben iratfa vafa, melty búdosását akkoion 
iiem az lőle való félelemnek' tulajdonítván, hanem 
más ártalmas igyekezetnek, ingyen sem citáltatván, 
holott az citatioi-a levele által Nagyságod certificál-̂  
ta volt, hogy kész lőtt volna jó módok alatt bizo
nyos helyen compa^eálni és törvényt állani. 

Hogy penig odavaló járásával is nem hazánk* 
szabadsága ellen, sőt nagy részéből akkori tör
vénytelenségnek megszabadításáért fáradolt és mun-p-
kálódott, elég nyilván való bizonysága, hazánk->> 
nak mostani szabad választásunk e n j e t régi sza-
badságinknak helyre állatása, kit ide alá expresse 
kiirtunk. Azért mi országul mind három nemzetül 
akkori Nagságod, és minden Nagyságodhoz tarto
zók felől való piH)scriptiot in totó ef in parte cas-
sáljuk, invalidáljuk és teljességgel annihiláljuk; 
Süt előbbi közöttünk való tisztességes jó hirébe, 
nevébe plenarie et integre helyben- állatjuk. 

Hasonlóképpen az minemű nehéz és ártalmas 
szókkal ezelőtt való gyűlésekben Brassó városa 
több benne levő nemes uraimmal illettetett és pro-r 
scribáltatott volt: azokat az articulusokat, in ea 
parte, erőtlemié tévén, ő kegyelmeket minden hoz
zá tartozókkal és complicesivel előbbi jó hírekbe, 
nevekbe éppen és minden akadály nélkül helyben 
állatjuk. Azon igyekezvén, hogy minden jó haza-
iiainak ennek utána közöttünk való forgódása és 
járása, törvény'' úta kivül meg ne bántódjék, sőt 
egy tiszta igazsággal minden hazánknak szolgál
ván, atyafiúi szeretettel nyughassuuk egy más' jó 
akaratjában. 

Jelentők penig oda fel is az úr Istennek cso
dálatos cselekedetit} az birodalmaknak váhoztatá-



0 8 1 

sáVati, klföl bizonyságot teszünk Isteíi és ez világ 
előtt, hogy az elment fejedelmünk mellett, jó és 
gonosz szerencséjében -, f^ytíg mellette voltunk, 
lőttünk volna is, ha ő magd, az kolozsvári táborból 
megindulván. Sebes' váráig magát késértetni ké-
vánván, az sötét éjjel kalauzi által iszonyú sűrft 
erdőkre seregestőí nem igazított vohia, meHy miatí 
eszeveSzvén minden sereginknek ^ kinek kinek ae 
lehetett úta, az hova társasági és ismerő baráti el
vezették. Noha ezt sem titkoljuk, «őt Isten' gond
viselésének valljuk, hogy «ok nyilván való méltó 
c&aink, keserves paíiaszolkodásink lehetnének az ő 
felsége' káros, ártalmas és veszedelmes gübei-nálása 
miatt, és nem más miatt, hanem csak szintén az 
ö felsége gyülőlségbe jutott személyéért, és sok 

Aszámtalaft mód nélkül VAIÓ cselekedetiért jutott sze
gény hazánk ebbe az szörnyű romlásba. Mellyet 
tovább semmiképpen nem szenvedhetvén, sőt utolsó 
veszedelemtől és elfoglalástól féltvén szegény ha
zánkat, magátúl is hütdnk, ha Sebes' váráig el-
késérnők, felszabadítva levén, úgy kellett — az ő 
felsége személyének renunciálván — más fejedelem' 
választásáról gondolkodnunk. Kire minekelőtte reá 
léptünk volna, mind ennyi hadak és háborúk között 
is hazánknak egyetlen egy szép szabadságát sze
münk előtt viselvén, az libera electionak rítusa sze
rént, harmad avvagy negyed napig való interre
gnumot vöttünk magunknak, és azt az űdőt fő a-
tyánkíiaira, duodecim viratusra szabván, mineke
lőtte szabad választásunkból bizonyos személy fe
lől voxot mondanánk, az minemű articulusokat sza
badságunk' oltalmazására írattunk, azoknak meg
tartására Nagyságodat hüttel köteleztük. Tetszett 
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egész országul jó emlékezetért, és szabad válasz
tásunknak nagy argumentumáért de verbo ad ver
bum ide inserálnunk. 

Articuli et conditiones, quibus futuras et 
eligendus princeps unanimi consensu trium na-
tionum regni Transsilvaniae suum Dei beni-
gnilate inire principatum tenere atque tueri de-
beat, sitque adstrictus juramento. 

1. Hogy minden rendeket személyválogatás 
nélkül szabadoson megtart religiojokban és annak 
szokott exercitiumában, az articulusok' tartása szerént. 

2 . Hazánknak mostani romlott állapotját és az 
régi jó emlékezetű fejedelmeknek dicsíretes példá
ját szeme előtt viselvén minden úton elsőben is az 
fényes Portához viselje olly engedelmességgel ma
gát, hogy onnat romlása ne következzék az szegény 
országnak. Az keresztyénséggel is, római császár
ral ő felségével és Magyarországgal az jó szom
szédságot és békességet szorgalmatoson megőrizze. 

3 . Moldova- és havaseli" vajdákkal, ugyan 
most ez országban létekben, végezzen ollyképpen, 
hogy bátorságossá tegye azoknak szomszédságok
kal az ország' állapotját. 

4. Tanácsokat maga mellé mind az három 
nemzetből válaszszon, törvény-, igazság-, békes
ségszerető, jó lelkiismeretű embereket, kiknek ta
nácsadásokhoz olly köteles legyen, hogy belső és 
külső országos dolgokat, az két császárhoz vagy 
több szomszéd országokhoz való coufoederatiokaf, 
derekas donaliokat, és fő tiszteket, ezeknek hirek 
nélkül ne cselekedjék, se oszszon. Ha penig az 
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tanácsok közül országunk' torvénye y szabadsága, 
decrelumi ellen valamellyik, lelkiismeretét nem te
kintvén, veszedelmes és ártalmas tanácsra indítaná: 
comperta rei veritate, kedvezés nélkül afféle tanács-
ado't proscriptioval és notoriussággal büntessen. 

5. Urak, nemesek, kerített és mezővárosok, 
székelység, szászság régi és legitimé emanált pri
vilégiumokban, donatiojokban , mellyek helyben ha-
gyattatnak, annuentiákban, inscriptiokban megtar
tatnak. 

6. Az országnak közönséges és egyenlő aka
rattal való végezésit, articulusit maga is megtart
ja, szegénynek, .bodognak személyválogatás nélkül 
igaz törvényt szolgáltat; az sententiáknak execu-
tiojokat nem4j?ipediálja. 

7. Minthogy mostan ennyi hadaknak ez or
szágban létele alatt kelletett fejedelmet választanunk: 
köteles legyen reá, hogy az libera electlot teljes 
életében semmi úton nem impediáljaj az országnak 
azt nem csak integre megtartja, hanem az fényes 
Portáról újólag mennél jobb móddal, császárral ő 
hatalmasságával athnamelevéllel confirmáltatja. 

8. Tanács-rendeknek, és országos gyűlések
ben is mindeneknek libera voxot enged , mindenféle 
panaszolkodásoknak és igazságoknak előszámlá-
lására. 

9. Üdő lévén hozza, omnia fiscalia bona et 
alios proventus fiscales recuperálni igyekezik illen
dő módok alatt, és az ország'' határit, végházait 
tehetsége szerént, kiváltképpen tanács' és ország"" 
híre nélkül, nem abalienálja. 

10. Az minemű titulust mostan országul aa 
fejedelemségnek adunk, azt ország' híre nélkül nem 
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augeálja, sem változtatja, hanem éppen contentus 
leszen vele. 

Hlyen módok és okok alatt Nagyságodat az
után egyenlő szivvel, akaiatttal az fejedelem
ségre választván és solemniter inaugurálván, 
mostani előttünk álló szükséges dolgokról az 
minemű arliculusokat végeztünk, azok is rend
del így következnek: 

Miérthogy fejedelemséggel és annak authori-
tasával eddég való fejedelmek közül sokan abutál-
ván, az libera electionak jusát elfelejtvén , rapinam 
arbitrati principatum, mindjárt az törvénytelenségre 
és több illetlen dolgokra hanyattbomlok mentenek, 
kiből iszonyú veszedelme következelt mindenkor ha
zánknak 5 végeztük azért: hogy kolcsos városok
nak, tanácsoknak, ispánoknak, székely és egyéb 
kapitányoknak, tisztviselőknek legyen autlioritások 
arra, ha az fejedelem exorbitálna, ésSjontra jura-
mentum nobis praestitum valamit ínnoválna, hűtők 
felszabadulván és összegyűlvén ellene alhassanak 
absque nóta infidelilatis, juxta contenta Decreti. 

Az elbúdosott atyánkfiai, kik vagy az várak
ba szorultanak, vagy Bálhori Gáborral ez ország
ból kimentenek, hivattassanak: az kik az ország
ban vágynak, nyolczad napra compareáljanak; az 
országon kivűl penig kik vágynak, tizenötöd nap
ra megjöjenek. Azonképpen az solemne juramen-
tumot az ő Nagysága"' hűségében, sub amissione 
universorum bonorum tam mobilium quam immobi-
lium, tartozzanak praestálni: valakik itt Kolnzs-
váratt vágynak mindjárást minden haladék nélkűlj 
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az kik penig itt nincsenek, székes helyeken tizen
ötöd napra praestálják. Az kik peniglen negligál
nák és praestální nem akarnák, az ispánok tartoz
zanak megjelenteni. 

Az udvari gyalog kapitány, hadnagyok, vice 
hadnagyok, hasonlóképpen az végbeli és akármelly 
várakban levők is legyenek olly kötelességgel, hogy 
fejedelem' ""s ország' hűségében fejek' fennállásáig 
szolgálnak, és senkivel ország és fejedelem ellen 
nem practicálnak. 

Az három natio között az unió ujítassék és 
tartassék; az kitől Isten oltalmazzon — ha mi in-
fortunium találna bennünket, ez országbeli nemes
séget, székelységet és minden rendeket: az váro
si erősségben lévő uraim befogadjanak minden mar
hástul, és bosszúsággal ne illessék, hanem egy ér
telemben lévén, fejek' fennállásáig egymásnak szol
gáljanak az unió szerént. 

Az bányákat, aknákat, harminczadokat ne á-
rendában bírjanak ezután mint eddég, hanem bizo
nyos száinadó tiszttartók lévén hozza, az tárházba 
szolgáltassék azoknak jövedelmek. 

Ha az bányákban és aknákban valami fogyat
kozás volna azok miatt, kik ez ideig árendában 
bírták; tehát az magok' költségén megépítvén, a-
zok adják éppen vissza az íiscus' kezébe. 

Ez elromlott országban az fejedelem az sok 
dalás^ kóborlást, fosztast megszűntetvén; udvara' 
népét tartsa continue maga mellett, ne az szászo
kon, avvagy lakságon, avvagy székelységen. 

Mikor az fejedelem valamelly városba mégyen; 
az gazdálkodás' dolgában az régi mód observál-
tassék. 

19 
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Minthogy az székelység között az magok ha-
tárokbo'l és havasokról, majorházoktól, pásztorok
tól bárány dézmát, vagy tömlőt és sajtot, az régi 
jó szokások szerént, semmi üdöben az fejedelmek' 
számára nem szedtenekj ezután is immunisok le
gyenek ettől. 

Az postálkodás'' dolgában tartassék az régi ar-
ticiilus: ha levele nincsen, semmivel ne tartozza
nak. Társat maga mellé az posta ne fogadjon, ha
nem az mennyi emberszám az levélben vagyon, ki
re az cancellárián gondviselés legyen: mert ha 
nevek nem leszen, az posta öt hat személyt fogad 
mellé, az kiknek postalovat és gazdálkodást kéván-
naki. Az posta egyszeri útjáról megtérvén, az le
velet mindjárt vissza adja. 

Az székely uraink atyánkfiai panaszolkodnak: 
hogy ez előtt egy néhányszor fejedelem' parancso
latja nélkül cum apparatu bellico felültenek, és had
ba menni kényszeríttettek; bizonyos ideig ott tart
ván, elbocsátották. Végeztük: hogy ennekutána 
fejedelem' parancsolatja és levele nélkül ne tartoz
zanak felülni és táborba szállani — except© [casu 
repentinae necessitatis. 

Minthogy az városok viselik az ország' és í^ 
jedelem' terkét inkább, kit látván némelly rend és 
az terehviselést elakarván kerülni, nobilitáltatták ma.-
gokat; kik miatt az városok nagy fogyatkozásban 
volnának, holott megkevesedvén, az szegénye fizeti 
és viseli az terhet; tetszik azért országul: hogy ő 
nagysága ennekutána az mező városokon senkit ne 
nobilitáljon. Az kapitányságot ő nagysága adja. 

Végezetre noha látjuk, Kegyelmes Urunk, or
szágunknak felettébb való nagy romlását, puszta-
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lását és fogyatkozott állapulját; de mindazonáltal 
meggondolván ismét Nagyságodnak sok különb kü
lönbféle szükségét, az közönséges megmaradásra 
meg kell szegény községinket és magunkat is ugyan 
erőnk felett is erőltetnünk. Igirünk azért Nagysá
godnak kapuszám szerént kilencz kilencz forintot — 
az conbustákon kivül, — kiről az articulus obser-
váltassék: mellynek felét az jövendő szent András' 
napjára, az felét Vízkereszt' napjára igirünk Nagy
ságodnak beszolgáltatnij de így, hogy ennekutána 
ususba ne keljen. 

Az szász uraink atyánkfiai is az kilencz fo
rintot kapuszám szerént megadják, és az megirt 
napokra. Nagyságodnak könyörgünk: vegye jó 
iieven. 

Az miképpen immár Nagyságod hittel köte
lezte magát minden fiscale bonumoknak és proven-
tusoknak recuperalására; könyörgünk Nagyságod
nak, és országul arra tanácsival egyetemben plena 
authoritást is adunk: hogy mennél hamarébb azok
nak recuperálásában legyen szorgalmatos gondvi
seléssel. 

Minthogy ennek előtte való fejedelmünknek hű
tős tanácsi mind magának az fejedelemnek, mind 
az országnak, mind penig némelly privata perso-
náknak veszedelmekre, romlásokra ártalmas taná
csot adtának, ki miatt főképpen jutottunk ez ször
nyű veszedelembe; végeztük azért országul,Nagy
ságodnak is könyörgünk: hogy efféle gonosz és 
hamis tanácsokat, comperta rei veritate, érdemek 
szerént juris ordine megbüntessen in exemplum a-
liorum. 

Mennyi sok nyavalyák, veszedelmek követkéz-
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tek legyen reánk idegen országokból jött leveleknek 
suppriinálása és az országtól eltitkolása miatt, sú
lyoson érezzük5 könyörgünk azért Nagyságodnak: 
Logy ha afféle, ez országnak szóló levelek jőnének, 
Nagyságod küldje közünkbe. 

Az székely uraink atyánkfiainak az aknáról 
bázok' szükségére elégedendő só adassék. 

Végeztük azt is országul: hogy az székely 
atyánkfiai, az ő szabadságok szerént, az királybi-
rákat esztendőnként megváltoztathassák, ha közön
ségesen valamelly királybíró nem tetszenék j de így, 
hogy az urunk ő nagysága' fejedelmi jussa is meg-
tartassék az székelység között. 

C 0 0 c I a 8 i 0. 

Nos itaque praemissa supplicatione domi-
norum regnicolarum didi reyni Transsilv'aniae 
nobis modo quo supra porrecta, benigne exau-
dita et admissa, praescriptos universos et sin-
gulos articulos, omniaque et singula in eisdem 
contenta ratos, yratos et accepta habentes, ac-
ceptavimus^ approbavimus et raíificavimus, no-
strum iilis consensum pariter et assensum be-
nevolum praebm'mus, prout acceptamus et rati-
/icatnusj et tam nos ipsi observabimus, quam 
per alios quospiam observari faciemus. Harum 
nosfrarum vigore et testimonio literarum me-
diante. Dátum in praescripta civitate nostra 
Kolozsvár^ die vigesima noná mensis octobris. 
Anno Domini millesimo sexcentesimo decimo 
tertio. 
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6. 
PAR LITERARUM 

VARADINO IN TRANSSILVANIAM MISSARUM. 

Speclabiles ac Magnifici, Generosi, Egregii et 
Nobiles, Prudentes itera ac Circumspecti, 
Domini Patroni, Amici et Fratres mihi 
semper Observandissimi! 

Servltiorum meorum addictissimam semper com-
mendationem. 

Az úr Isten az Nagyságtok' és Kegyelmetek' 
jő igyekezetit minden dolgaiban tegye sze
rencséssé. 

Az nagy hatalmú, szent, véghetetlen irgalmu, 
felséges atya, mindenható' úr Isten az mi előbeli 
kegyelmes urunknak , fejedelmünknek Báthori Gá
bornak sok mőd nélkül valő magaviselését, cseleke
detit megelégelvén, az szegény hazának is ennyi 
sok kárvallásit, szörnyű Ínségét megszánván, ez 
mái nap, úgy mint octobernek huszonhetedik napján 
délután 3 órakort Váradon, Velencze-utczában va
lami legények által életének véget vete; és így az 
nagy félelemnek, Ínségnek is vége lévén és meg
szabadítván azokból, az vár' kapuját az városbeli 
nemességgel és bennevalókkal fel vonatván, az e-
gész várban mindenféle rendet, nemességet, fizetett 
népet, városbeli embert és parasztságot ezen es
kettünk meg: hogy az várat senki feje' fennállá-
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sáig meg nem adjaj hanem minthogy illyen tjzéji 
végházat az mi eleink és atyáink Erdélynek jöve
delméből az kereszlyénségnek megmaradására épí
tette volt, életünk"' fogytáig Erdélyországnak meg
tartjuk. Az romai császárnak is penig ö felségé
nek itt vald segítsége nem azért jött, hogy az ha
talmas győzhetetlen császár' hadának, azvagy Er
délyországnak véteni és ártani akarna, hanem in
kább azért jött, hogy minden dolog jobb móddal 
jnenjeu végben, és az melly confoederatioja volt ö 
felségének az hatalmas császárral, az szentül meg-
tartassék; sőt bé is nem jött volna, ha magunk 
nem hivtuk volnaj holnapi napon Isten'segítsége ve
lünk lévén szép rendelt seregekkel innen az vár 
mellől elbocsátjuk őket. Nagyságtokat és íi K e 
gyelmeteket az Istenért is kérem: Nagyságtok és 
ti Kegyelmetek az pasának ö nagyságának ebkép
pen adja eleiben, és az ö hatalmassága' hadait vi
gye ki Erdélyből ő nagysága; tovább az rablás, 
égetés ez országban ne legyen. Erre ki is valami 
rabló ne jőjön, holott ö hatalmasságának ide sohult 
már semmi ellensége nincsen. Ez kicsiny megma
radóit darab föld ne pusztuljon ennél is inkább. 
Nagyságiok penig és ti Kegyelmetek untalan ha 
mi híreink lesznek adja értésemre, és mindenben 
parancsolván, az szegény hazának minden erőm
mel, tehetségemmel teljes életemben szolgálni aka
rok. Jenő' várába, Lippába és Karánsebesbe, Lu
gasba is mindjárást megírattam, hogy imide aniuda 
ne hajladozzanak, hanem ő Nagyságát, az mosta
ni új fejedelmünket és Nagyságtokat álJapotjok fe
löl üiegtalálván, ö Nagyságának és Kegyelmetek
nek is megmaradásokra kivá]lké])])eu való goiidvi-
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selések lesben. Istm sokáig Nagyságtokat és Ke-
gyelmetekot tartsa meg jó egésségben. 

Dátum ín Várad 27, octobn's anno Dominí 
1613. 

Specfabilium et Magnificarum, Generosa-
rum, Egregiarum etNobilium, Pruden-
tum ítem ac Circumspectarum Domina-
tionum Vestrarum servitor 

Andreas GéczA. 
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