
ADATTÁR 

Csapodi Csaba 
KIADATLAN ZRÍNYI-LEVELEK 

(Első közlemény) 

1958-ban „Zrínyi Miklós összes művei"-ben Klaniczay Tiborral együtt Zrínyi Miklós 
319 levelét tettük közzé; ezek közt 32 volt kiadatlan. Azóta, a kritikai kiadás előkészítő 
munkálatai során, főleg Klaniczay Tibor több külföldi levéltárban (Velence, Zágráb, Várasd, 
Drezda, Merseburg) végzett kutatásainak eredményeként, de az Országos Levéltár anyagából 
is újabb 36 levél került elő. Ezeknek a leveleknek a kritikai kiadás előtt való közlését az indo
kolja, hogy kár lenne, ha ez az anyag még évekig ismeretlen maradna a kutatás előtt. A közlés 
másik indítéka azonban az volt, hogy a készülő kritikai kiadás egy próba-részletét szeretnénk 
bemutatni általa, azokat az elvi és formai szempontokat, amelyeket alkalmazunk. Ugyanis 
minden korszak levelezés-anyaga rnás és más szempontokat, követelményeket és lehetőségeket 
vet föl a közlés tekintetében, s XVII. századi levelezés kiadása a kritikai kiadások folyamán — 
az egy Rimay-kiadás kivételével — még eddig nem került sorra. Most ennek a 37 levélnek a 
közlése módot nyújtana arra, hogy szélesebb körű hozzászólásokkal lehessen kialakítani a 
végső formát. 

Leveleink közlésének vázlata a következő: 1. A címzett neve. 2. Keltezés. (Az eddig 
szokásos módtól eltérően előbb közöljük a dátumot, azután a levél írásának a helyét, mert 
tapasztalat szerint, aki a leveleket használja, annak számára sokkal fontosabb kereső szempont 
az idő, mint a hely.) 3. A levél egészen rövid tartalma (regeszta). 4. A levél szövege. 5. Címzés 
és a levélen található egyéb följegyzések, pecsét. 6. A kézirat lelőhelye jelzettel (az esetleges 
mikrofilm lelőhelye és jelzete is.) 7. Mennyiben sajátkezű írása Zrínyinek a levél? 8. A szövegre 
vonatkozó (betűvel jelzett) jegyzetek, ha variáns másolatok vannak, az eltérések föltüntetése. 
9. Tartalmi vonatkozású (számmal jelzett) jegyzetek, elsőként — ha szükséges — a címzettre 
vonatkozó legfőbb adatok. Zárójelben a legfontosabb fölhasznált irodalom. 10. Az idegen 
nyelvű (latin, olasz, horvát) levelek magyar fordítása. — Betűtípus tekintetében azt az eljárást 
követtük, hogy mindazt, ami nem a kézirathoz tartozik, hanem a mi hozzáfűzésünk (1—7. 
pont), kurzív szedés, a jegyzeteket és fordítást (8—10. pont) apróbetű különbözteti meg magá
tól a szövegtől. 

Ami már most a szövegközlés formai szempontjait illeti, itt két ponton térünk el a régi 
szövegek közlésének eddigi gyakorlatától: 1. a betűhű közlés és 2. az interpunkció terén. 

1. A betűhű közlésben annyiban, hogy Zrínyi és kortársai magyar helyesírása már 
olyan közel áll a maihoz (nincs benne 8 ú w íj g), hogy nincs már szükség arra a bizonyos mér
tékű megalkuvásra, amely XVI. századi szövegek esetén a könnyebb közölhetőség és olvasható
ság érdekében lemond a maitól eltérő betűalakokról, s ezzel megváltoztatja a szöveg külső 
képét. A mi leveleink szövegében a maitól eltérő betűjel mindössze a hosszú / és a kétpontos y, 
az utóbbi lényegében többnyire egyszerűen az i és j összevonása a kurzív írásban. Minthogy 
nem lehet minden esetben eldönteni, hogy a levélíró mikor akar összevont i-f-j-t írni és mikor 
csakugyan y-t, azért a hangzásnak megfelelően i+j-re bontottuk fel az y-t, ha csakugyan 
ezeket a hangokat pótolja, és meghagytuk kétpontos y-nak vagy ékezet nélküli y-nak, ha 
a szöveg pusztán i hangot akart jelölni vele. A hosszú / alkalmazásáról mint lényegtelenről 
lemondtunk. Egyébként minden betűalak ma is használatos, legfeljebb eltérő értelemben. 

Zrínyi magyar nyelvű, sajátkezű leveleinek helyesírása főbb vonásaiban a következő: 
á, é, ó, ú hosszú, ékezetes alakjait nem szokta használni, hanem a és á, e és é stb. egyformán 
rövid, ékezettelen; ö vagy ő (meg nem különböztethetően) általában ő, ritkán ó vagy o 
(a közlésben a rövid alakot használjuk), ü általában ű, elvétve ú. Az i és j jelzése i vagy y; cs 
helyett többnyire eh, ritkán puszta c, gy helyett gi, ritkán gy, ly helyett li, ny helyett ni vagy 
{főleg i előtt) pusztán n, ritkán ny, v helyett általában u, ritkán v. Az s, sz, z használata megfelel 
a mainak. Kötőjelet sor végén nem használ az elválasztás jelölésére. Pont és vessző megtalál
ható, de a mondatkezdés pont után néha nagybetűvel, többnyire kicsivel. — Sajátkezű latin 
leveleinek helyesírása még kevésbé problematikus (ilyen ebben a közlésünkben csak egy van, 
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a többi íródeák munkája és csak az aláírás sajátkezű, vagy éppen egykorú másolat). Csak az y 
szerepel ugyanúgy, mint a magyar nyelvűekben, tehát aközlést is ennek megfelelően végeztük, 
illetve a v helyett van többnyire u. Egyes helyeken, főleg szóvégi magánhangzókon tompa 
ékezet. — A nem sajátkezű levelek helyesírása nagyjából megfelel Zrínyi helyesírásának, a 
problémák és közlési módok tehát azonosak. 

A Zrínyi-levelek esetében tehát, akár sajátkezűek, akár nem, a betűhű közlés a hosszú / 
kivételével minden nehézség nélkül, teljes mértékben keresztülvihető, s így ennek megfelelően 
is jártunk el. Még annyiban is, hogy megtartottuk a latinban egyébként szükségtelen tompa 
(és nagyon ritkán kúpos) ékezeteket is, mert ezek szemmelláthatólag hozzátartoznak a kor 
magyarországi latin helyesírásához, olyan sűrűn és olyan következetesen fordulnak elő (szóvégi 
magánhangzókon, valószínűleg olasz hatásra). 

Semmi okot sem láttunk arra, hogy még a nem sajátkezű latin levelek nagy- és kisbetű
alkalmazásában is valamiféle mai nyelvtani vagy helyesírási korrekciót végezzünk. Természe
tesen olyan esetekben, ha a nagy és kisbetű nem különböztethető meg, a hivatalos helyesírást 
követtük. Egyébként azonban a szövegeket ebben a tekintetben is betűhíven közöljük, mert 
ez felel meg a szöveg valóságának. Nézetünk szerint a szövegeknek kikorrigálása és következe
tes, szép, iskolai helyesírásba öltöztetése a levelek eredetiségének túlságos kozmetikázása, 
meghamisítása lenne. / 

A kéziratokban előforduló törléseket ék alakú < > zárójelbe tettük. 
A rövidítések feloldását a következőképpen végeztük: Zrínyi sajátkezű leveleiben még a 

jelzett rövidítéseket is kurzív betűkkel oldottuk fel (pl. Magodat == Nagyságodat). A nem saját
kezű levelekben azonban a rövidítésjellel vagy ponttal jelzett rövidítéseket minden további 
nélkül feloldottuk, mert világos, hogy magát a levélírót csak a munkamegtakarítás célja vezette. 
Csak ha a rövidítés feloldása nem föltétlenül egyértelmű, vagy a rövidítésjel nincs kitéve, akkor 
használtunk a feloldás betűihez kurzív írást. Ha a szövegben kirívó helyesíráshibát vagy szokat
lan írásalakot találunk, a szó után szögletes zárójelleibe tett fölkiáltójellel [!] hívjuk föl a 
figyelmet arra, hogy nem közlési sajtóhibáról van szó. Szögletes zárójelbe tesszük azokat a 
szavakat a fordításban, amelyek néha a szöveg értelmi kiegészítése miatt szükségesek. 

2. Az interpunkcióban azt azeljárást követtük, hogy se el nem hagytunk, se meg nem változ
tattunk, sem nem pótoltunk írásjelet, pontot, vesszőt. Csak abban az esetben, ha fölösleges, 
komolyan értelmet zavaróan rossz helyen alkalmazott írásjelt találtunk, jeleztük ezt a körül
ményt a szövegre vonatkozó jegyzetekben. Az interpunkcióba szövegközlések esetén szokásos 
beavatkozást és javítást nem láttuk megokoltnak, mert hiszen minden idegen nyelvű levélhez-
magyar nyelvű fordítást adunk, s a fordításból minden változtatás, jegyzet és magyarázat 
nélkül kiderül, hogy az írásjeleknek milyen elhelyezését találtuk megfelelőnek. Viszont a 
szövegek eredeti interpukciójának mindenféle megváltoztatását veszedelmesnek tartjuk azért, 
mert mindig megtörténhetik, hogy a közlő önkényesen a maga magyarázatát viszi bele a szö
vegbe, s a szöveget használó kutatóban föl sem merülhet kétség, hogy esetleg a szöveg más 
értelmezése lenne helyes, mert Ő már az eredeti interpunkciót nem láthatja. A latin szövegek 
szórendje annyira kötetlen, annyira összekevert a jóhangzás érdekében, hogy a szövegközlőnek 
nincs joga csalhatatlannak tartania a maga ítéletét. 

Végül még néhány szót a magyar fordításokról. Zrínyi latin szövegeinek magyarra való 
áttétele nemcsak rendkívüli szellemi élvezet és nemcsak páratlan alkalom megismerni stílusá
nak szépségeit és eredetiségét, hanem komoly problémákat is okoz. Zrínyi kitűnő latin (és 
talán olasz? ha az olasz leveleket is maga fogalmazta) stiliszta. Latinra ő nem fordít, hanem 
latinul ír. Sőt, bármilyen robusztusak és nagyszerűek magyar nyelvű szövegei, ő maga is 
megjegyezte a Szigeti veszedelem előszavában, hogy „szegény az magyar nyelv". S talán azt 
is hozzátehetjük, hogy nemcsak szegény még az ő korában a magyar irodalmi nyelv, hanem 
kevéssé alkalmas a superlativusokra. Zrínyi pedig csupa izzás és lobogás. Zrínyi stílusa és 
egész egyénisége egy fokkal magasabb hőfokon izzott, mint a korabeli átlagos magyar. Éppen 
latin leveleinek sziporkázó gazdagsága, fordulatossága, tömörsége láttán azt kell mondanunk, 
hogy a régi magyaroknak ebben a „második anyanyelvében", ennek a nyelvnek sokszázados és 
sokoldalú fejlettségében találta meg Zrínyi azt az eszközt, ami igazán alkalmas volt írásművé
szete számára. Olyan nyelvet, ami érzéseinek,hangulatainak minden színét jobban ki tudta 
fejezni, mint korának irodalmi célokra még sokkal fejletlenebb magyar nyelve, s amely any-
nyira alkalmas (az olasszal együtt) a felsőfokok maximumának halmozására. 

A fordításban, amennyire lehetett, igyekeztünk Zrínyi saját magyar szavaival fordítani 
s minél inkább elkerülni a nyelvújítás utáni magyar nyelv szó-gyártmányait, még akkor is, ha 
ma már nem érezzük azoknak (pl. „közjó" helyett „közönséges jó"). Szerencsére Zrínyi szó-' 
kincse annyira magyar, olyan kevés benne a latin kölcsönszó — a germanizmust meg éppen 
nem ismeri —, hogy ezen a téren ritkán van nagyobb probléma. Már nehezebb kérdés annak a 
megoldása, hogyan'lehet a latin nyelv rendkívüli tömörségre való képességét terjengősség és az 
egész levél hangulatának megváltoztatása nélkül átvetíteni magyarba. Még nehezebb az a kér-
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des, hogy míg a latin nyelv nagyon alkalmas a felsőfokok halmozására, s Zrínyi alaposan föl is 
használja ezt a lehetőséget, ugyanakkor ha magyarul ír, a superlativus majdnem teljesen hiány
zik belőle. A záradékok megszólítási formuláinak címhalmozását vagy magyar leveleiben is 
latinul írja, vagy — főleg szöveg közben — a sok Illustrissimi, Reverendissimi, Excellentissími, 
Prudentissimi stb. Dominationes Vestrae helyett egyszerűen „Kegyelmed", „Nagyságod" 
vagy „Méltóságod" áll. Főleg a „Dominationes Vestrae" = „Uraságod, Uraságtok" kifejezést 
nem találni meg magyar szövegeiben. Ezért mi is ilyenkor a hosszú titulus-sorozatok helyett 
csak egyszerűen „Kegyelmed", „Nagyságod", „Méltóságod" kifejezést használtuk a fordítá
sokban, ha ezzel el is veszti a megszólítás eredeti fellengzős színezetét, különben olyan szót 
kellene belevinnünk, amit Zrínyi következetesen került, és másként fejezte ki magát. Természe
tesen ezeknek a levélfordításoknak — remélhetőleg sok hozzászólás és kritika után — sokat 
kell még alakulniuk, csiszolódniuk, amíg végleges formában helyet kaphatnak a kritikai kiadás 
szövegeinek kíséretében. 

Az egész közleménnyel kapcsolatban szeretném még kifejezni őszinte köszönetemet 
Klaniczay Tibornak, aki átengedte közlésre azokat a leveleket, amelyeket kutatásai során 
ő talált és Hadrovits Lászlónak, aki szíves volt a horvát nyelvű levelek elolvasásában segíteni és 
ezeket a leveleket számomra magyarra fordította. 

Giovanni Cornaronak1 1627. szeptember 29. Csáktornya. 
A két Zrínyi testvér megköszöni, hogy Girardini a velencei köztársaság nevében eljött atyjuk 

temetésére, ha nem is tudott idejében megérkezni a rossz időjárás és az áradások okozta akadályok 
miatt. 

Serenissimé Princeps, et Domine Domine colendissimé. 

Obsequiorum nostrorum in gratiam Serenitatis Vestrae demissam commendationem. 
Illustris Dominus Hieronymus Girardini, quem Serenitatis Vestrae in Dalmatia et Epiro 
Praefectus, ad pijssimi Genitoris nostrizpias exequias condecorandas, iussu Serenitatis Vestrae 
miserat, etsi propter uim uentorum, imbrium continuas molestias, et aquarum inundationem, 
quae eo tempore percrebuerant adeo, ut ide.o coeterorum quoque amicorum nostrorum, exiguo 
licet loci interuallo isthinc dissidentium, praesentia nos oporteret destituti, f uneri illi diducendo 
suam impendere operám haudquaquam potuerit: effecit tarnen postea apud nos gratissima sua 
praesentia, ut nihil ex officio grauissimi, doctissimi, nobilissimique uiri, ac eius, qui merito a 
tanto Principe ad eiusmodi munia obeunda deligi meruerit, praetermisisse uideretur. Vnde Sfre-
nitatis Vestrae simul ac Serenissimae Reipublicae pium ac plane paternum erga nos affectum, 
satis superque cognouimus, duximusque nostri idcirco id muneris főre, ut nostra uniuersa 
studia, maiorum nostorum uestigijs inhaerentes, eo dirigamus, qua pateat omnibus, nos 
Serenitatis Vestrae ac Serenissimae Reipublicae in nos beneuolentiae memores cum gratitudinis 
promtitudine aeternum extitisse.Speramus autem, Serenitatis Vestrae ac Serenissimae Reipu
blicae benignitatem, nobis etiam imposterum haudquaquam difuturam.a) Coeterum, precamur 
Omnipotentem, ut Serenitatem Vestram ac Serenissimam Rempublicam Christianam Orbis 
decori et defensioni seruet, tueatur, et ampüficet. Datum in arcé nostra Chiaktornia, die 
penultimo Septembris. Anno Domini 1627. 

Serenitatis Vestrae 
Deuoti Clientes 

Nicolaus et Petrus 
Comites a Zrinio 

Kívül címzés : Serenissimo Principi ac Domino Domino Ioanni Cornelio Dei gratia 
Duci Venetiarum etc. 

Eredetije Velence. Archivio delto Sfato. Collegio, Lettere Principi, filza 58. — Sem a levél, 
sem az aláírás nem sajátkezű. — A levelet bizonyosan nem a Z> ínyi-árvák fogalmazták, hanem 
csak az ő nevükben írta valaki, mert Miklós ekkor még csak hétéves, Péter hatéves volt. 

a> Helyesen: „defuturam". 1 Giovanni Cornaro velencei dogé. (1625—1629.) 2 Zrínyi György 1626 végén halt meg, temetése a Csáktornya melletti szentilonai pálos templomban 
mégis csak 1627. szept. 5-én történt meg. A XVII. században szokásos volt, hogy a koporsót több hónapos 
gyászolás után helyezték a kriptába. Zrinyi Miklós is, mikor végrendeletében kikötötte, hogy temetését ne 
halogassák, ezt a nem-halogatást úgy értette, hogy „egy hónapon belül mindenképpen tartassék meg" a vég
tisztesség. (L. Levelek 320.) 
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A levél magyar fordítása: 
Fenséges Fejedelem és Urunk, igen tisztelt Urunk! 
Szolgálatunkat alázatosan Fenséged kegyelmébe ajánljuk. Nemes Girardini Jeromos, akit Fenséged 

dalmáciai és epirusi helytartója Fenséged parancsára kegyes atyánk végső tisztességének díszéül küldött, 
az erős szelek, a folytonos esőzések okozta alkalmatlanságok és a vizek kiáradása miatt, amelyek abban az 
időben olyan kiterjedtek voltak, hogy más, innen sokkal kisebb távolságra levő barátaink jelenlétét is nélkü
löznünk kellett, a gyászszertartás kezdetén nem tudott részt venni, mégis azután az ő nálunk igen kedves 
jelenlétéből látszott, hogy semmi sem maradt el a legtekintélyesebb, legtudósabb, és legnemesebb férfi részérőt 
való tisztességadásból, aki méltán megérdemelte, hogy egy olyan nagy fejedelem ilyen föladatra kiválasztotta. 
Ebből eléggé, sőt fölötte megismertük Fenségednek és egyszersmind a Fenséges Köztársaságnak irántunk való 
kegyes és valósággal atyai jóindulatát és azt véljük, kötelességünk lesz ezért minden törekedésünket, őseink 
nyomdokait követve, arra irányítani, hogy mindenki előtt világossá legyen, hogy mi örökké hálás készséggel 
emlékeztünk meg Fenséged és a Fenséges Köztársaság irántunk való jóakaratáról. Reméljük, Fenséged és a 
Fenséges Köztársaság jóságát a jövőben sem fogjuk nélkülözni. Egyébként kérjük a Mindenhatót, hogy 
Fenségedet és a Fenséges Köztársaságot a keresztény világ díszéül és védőjéül őrizze, védje és gyarapítsa. 
Kelt Csáktornya várunkban az Űr 1627. esztendejében, szeptember utolsó előtti napján. 

Fenséged odaadó hívei 
2. 

Giovanni Cornaronak és a velencei köztársaságnak 
1627.december 2.Csáktornya. 

A Zrínyi-testvérek tiltakoznak az ellen, hogy Itáliába gabonát szállító hajóikat a velenceiek 
föltartóztatták és a rakományt Velencébe vitték. . 

Serenissime Princeps1 et Inclyta Respublica. 
Quemadmodum nostrj Genitores semper bonam vicinitatem atque affectionem cum 

Praedecessoribus Vestrae Serenitatis et Inclyta Respublica seruauerunt, Sic et nos conati 
eorum uestigijs insistere, eo quldem magis, ex quo cognoscimus, indolem, qua Serenitas Vestra 
et Inclyta Respublica usa est erga nos, ob mortem luctuosam opitimae recordationis desidera-
tissimi Parentis nostrj: in eadem mutua inter nos affectione et uicinitate perseuerare omni 
studio contendemus. Ceterum Serenissimam Dominationem Vestram et Inclytam Rempublicam 
praesentibushiscenecessum fűit nobis requirere significando; qualiterMensibuselapsis, uenden-
di frumentj occasione nacta pro seruitio ditionis Sanctissimi Papae Vrbani octauj Dominis Fe-
derico Marteíleni et Ioanni della Casa Mercatoribus Ferrarensibus certam quantitatem fru
mentj ex nostris redditibus extrahere nostris Capitaneis Bonorum nostrorum Maritimorum 
Martino Zandrics et Andreáé Rassauer praeceperimus, mediante nimirum Octauione Carina 
nostro Daciano2 Bucchariensj. Iám uero certiores sumus redditj a praetactis nostris Capitaneis 
Patronum Hyeronium [!] Polesich cum suo,et tribusalijs nauigijs, supradicto nostro frumento 
onustis, cum eo in conserua naugantibus retentum et sequestratum íuisse de ordirazfione 
Excellentissimi Generalis Iztriae,3 deinde a nonnullis cimbis* armatis Venetias abductum 
fuisse frumentum. Proinde Serenitatem Vestram et Inclytam Rempublicam beneuolentia eorum 
nobis oblata confisi rogamus obnixe, ut non solum praefatum frumentum absque damno 
resignari facere, á'ed etiam inposterum a tali retentione nos liberos et absolutos in ditionibus 
Venetianis reddant,ne ín praeiudítium [ !]nostriliber passus introituum nostrorum (quominus 
Conuentio facta inter nos et Mercatores nostros effectuetur)a> deinceps impediatunSi quidem 
et nos pro confirmanda inter nos mutua affectione retroactis annis non solum auectionem 
frumenti, auulsionem arborum pro triremibus fabricandis in usum Insularum Venetarum et 
ipsarum Venetiarum, sed etiam ad praesens huic Appaltatori Salis abactionem animalium 
Bouinorum ex nostro dominio certis conditionibus gratiose concessimus. Cuius beneuolentiae 
semper memores omni studio et promptitudine conabimur cuncta nobis praestita officia a 
Serenitate Vestra et Inclyta Republica promererj Reuerenter eisdem salutem impertiendo ab 
omnipotenti Deo praecamur [!] omnem felicitatem. Datum Vngariae ) in Arcé nostra Chyak-
thornia die secunda Decembris Anno 1627. 

Vestrae Serenitatis et Inclytae Reipublicae 
Affectiosi Vicini 

Nicolaus et Petrus fratres Comites 
perpetui a Zrinio. 

Kívül címzés : Serenissimo Principi, et Inclytae Reipublicae Venetiarum, etc. Dominis 
Amicis et Vicinis nobis colendissimis. Venatias. 

Eredetije : Velence. Archivio dello Stato. Collegio, Lettere Principi, jilza 58. — Sem a levél, 
sem az írás nem sajátkezű. — A leveletbizonyosan nem a Zrínyi-árvák fogalmazták, éppen úgy, 
mintáz előzőt. 

a) Fogalmazási vagy másolási hiba: „hogy annál kevésbé eszközöltessék a mi és a kereskedőink 
közt kötött megegyezés". Vagy a „quominus" helyett kellene „ut", vagy az „effectuetur" fölösleges A szöveg
ből ui. éppen az derül ki, hogy a kereskedelmi ügylet megakadályozása ellen tiltakoznak. 

b) Országnév esetében hibásan alkalmazott locativus. Helyesen: „In Ungaria". 
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1 Az előző levéllel megegyező megszólítás alapján a címzett a velencei dogé, Oiovanni Cornaro. 
2 Az olasz „dazio" = vám, illetőleg „daziero" = vámőr, vámhivatainok szóból latinosított kifejezés. 
3 Istria ebben az időben Velence birtoka volt. 
1 Olasz szó, bárkát, csónakot jelent. 

A levél magyar fordítása: 

Fenséges Fejedelem és Nemes Köztársaság! 

Miképpen atyáink mindig megőrizték a jó szomszédságot és jóakaratot Fenséged és a Nemes Köz
társaság elődeivel, úgy mi is törekedvén követni az ő nyomdokaikat, — annál is inkább, mivelhogy ismerjük 
a hajlandóságot, amellyel Fenséged és a Nemes Köztársaság viseltetett irányunkban legjobb emlékezetű, 
felejthetetlen atyánk gyászos halála alkalmával, — minden igyekezettel azon leszünk, hogy ebben a köl
csönös jóindulatban és szomszédságban megmaradjunk. Egyébként szükséges volt, hogy Fenségedet és a 
Nemes Köztársaságot ezzel [a levelünkkel] megkeressük, jelezvén, hogy az elmúlt hónapokban, — mivel 
alkalom nyilt gabonaeladásra a Szentséges VIII . Orbán pápa uralma alat t álló területek számára, — meg
parancsoltuk Zandrics Mártonnak és Rassauer Andrásnak, tengerparti birtokaink kapitányainak, hogy 
engedjenek át bizonyos mennyiségű gabonát a mienkből Martelleni Frigyes és Della Casa János ferrarai 
kereskedőknek, még pedig buccari-i vámosunk, Carina Oktavián útján. Most pedig nevezett kapitányaink 
arról értesítettek minket, hogy megbízottunkat, Polesich Jeromost a maga hajójával és három másik, azzal 
együtt haladó hajóval, melyek a mi gabonánkkal voltak megrakva, föltartóztatták és elfogták a kegyelmes 
istriai generális rendeletére, azután pedig a gabonát három fölfegyverzett bárka Velencébe szállította. Ezért 
Fenségedet és a Nemes Köztársaságot, nekünk ajánlott jóakaratukban bízva, nyomatékosan kérjük, hogy 
ne csak az említett gabonát szoigáltattassák vissza hiánytalanul, hanem arról is biztosítsanak bennünket, 
hogy a jövőben velencei területen mentek leszünk az ilyen föltartóztatástól, nehogy a jövőben a mieink 
szabad járása (még kevésbé a köztünk és kereskedőink közt kötött megegyezés) akadályoztassák. Mivel
hogy a köztünk levő kölcsönös jóakarat fönntartása céljából az elmúlt években mi is bizonyos föltételek 
alatt kegyesen megengedtük birtokainkról nemcsak a gabonakivitelt, a favágást háromevezős hajók készí
téséhez a velencei szigeteknek és magának Velencének, hanem mostanáig ennek a sóbérlőnek a marha
kivitelt is. Erről a jóakaratról mindig megemlékezve minden igyekezettel és készséggel törekedni fogunk 
kiérdemelni Fenségednek és a Nemes Köztársaságnak nekünk te t t minden szolgálatát. Tisztelettel üdvö
zölvén, a mindenható Istentől minden boldogságot kérünk. Kelt Magyarországon, Csáktornya várunkban, 
az 1627. év december 2 . napján. 

Fenségednek és a Nemes Köztársaságnak 
jóakaratú szomszédai 

3. 
/ / / . Ferdinándnak 

1641. december 2. Csáktornya. 
Szerencsekívánatait fejezi ki abból az alkalomból, hogy a király visszatért Bécsbe és kimenti 

magát, miért nem ment vele a birodalomba. 

Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas 
Domine domine mihi clementissime. 

Humilium serttitiorum meorum in gratiam Maiestatis vestrae Sacratissimae demissam 
commendationem. Quod Deus praepotens,Sacram Caesaream Regiamque Maiestatem vestram, 
post tot inuitae pacis cum Imperialibus1 exantlatos labores exoptantibus uniuersae Hungáriáé 
uotis, felicem, trimphabilem, saluamque vt incolumem huc viennam, in pátriám haereditariam, 
quin imö tam pij tamque optimi Imperatoris haerede2decoratam;a>reduxerit; ego uel imprimis 
ex intimis penetralium meorum sensibus, congratulor. Optans futurae quoque Maiestatis 
vestrae Sacratissimae posteritati, et praesenti: quae utinam sit in őrbe ultima:3 ut contra hostes 
suos triumphet, et inimici sint scabellum pedumeiusdem,nec deficiat in eadem benedictio Dei 
uiuentis sempiterna. 

Quid uerö causae et ratíonis sit, quod ego prout me obtuleram, uel Maiestatem vestram 
Sacratissimam in impérium ad seruitia capessenda secutus: uel uerö cum eadem Maiestate 
vestra Sacratissima profectus non fuerim; ex annexo meo deuotissimo supplici libello4 Maiestas 
vestra Sacratissima benigne intellectura est. Ad cuius libelli continentiam, ut se Maiestas vestra 
clementer et effectiué resoluere dignetur, humillimé supplico. Vt ego quoque his inuolucris et 
uexationibus eliberatus, rebus hic insulanis,5 in dispositionem et disciplinam acceptis, magis 
magisque seruitijs Maiestatis vestrae inuigilare, ac mandata eiusdem demisse capessere possim. 
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Et his seruet Deus omnipotens Maiestatem vestram unä cum inclyta domo sua beatam, aeter-
nam, et triumphabilem, mihique dementem. Actum Czaktorniae die 2: Decembris Anno domini 
1641. 

Eiusdem Maiestatis vestrae Sacratissimae 
Humillimus Seruitor 

Comes Nicolaus a Zrin mp 
Eredetije : Orsz. htár. R. 30. Ernst-gyűjtemény 4196. —Mikrofilm uo. Filmtár AO 110. 
— Csak az aláírás sajátkezű. 

a ) A pontosvessző i t t fölösleges, értelemzavaró. 

1 I I I . Ferdinánd a regensburgi birodalmi gyűlésen vett részt, amely 1640 nyarán kezdődött, és ame
lyet a Németországban dúló háborút (harmincéves háború) lezáró birodalmi béke előkészítésének szántak. 
A hosszú ideig tartó tárgyalások végül i eredménytelenek maradtak és Ferdinánd udvarával együtt 1641. 
novemberében visszatért Bécsbe. (Hajnal István: Esterházy Miklós nádor iratai. Az 1642. évi meghiúsult 
országgyűlés időszaka. Bp. 1930. XI I I , X X X . 1.) 

2 I I I . Ferdinánd második fia (a későbbi I. Lipót)-a birodalmi gyűlés kezdete idején, 1640. jön. 9-én 
született. 

a Utalás a Habsburgok gyakran használt öt jelképes betűjének: AEIOU egyik feloldási módjára: 
jAustria érit in őrbe ult ima" = Ausztria lesz a földön az utolsó, t i . abban az értelemben, hogy minden 
más ország hamarább elpusztul a világon, mint Ausztria. 

4 Ez a mellékelt kérvény nincs meg, de kivonata fönnmaradt (Orsz. Ltár. Magyar kancellária. 
Propositiones et opiniones. 1642/12.): Nicolaus Comes a Zrinio in literis ad Suam Maiestatem datis excusat 
se demisse, cur ad Seruitia Suae Maiestatis capessenda Ratisbonam non ascenderit. Ex his potissimum 
rationibus: 1°. Quod Turcae Canisienses sub id tempus, quo Sua Maiestas a Regno suo Hungáriáé [ I] aberat, 
magnas Excursiones in Insulam illám, bona videlicet sua exercuisset. Et Bassa quidem Canisiensis in 
persona cum quinque millibus irrupisset, et lóca Excubiarum aliquot igne conflagrasset, aliasque magnas 
depopuiationes ac direptiones fecisset. 2°. quod praeterita aestate diuisionem bonorum Maritimorum cum 
fratre suo Petro habuisset, ibidemque certam dispositionem fecisset. 3°. Quod cum praedicto fratre suo 
in causa certorum Libertinorum suorum, in praefata Insula Muraköz degentium maximam controuersiam 
habuisset, et defacto haberet. Quae siquidem differentiae nonnisi medio Commissionis alicuius instituendae 
decidi ac determinari valeat. Supplicat ad earundem complanationem Commissarios dominum Comitem 
Banum [Draskovics János], et ex Nobilibus Gábrielem Czerenkoczi Prothonotarium Regni Sclauoniae, 
Franciscum Perneszi Vice Comitem Zaladiensem et Danielem Rauch Supremum tricesimatorem Nedelicensem, 
clemeter ordinari, qui auditis suis iustis praetensionibus in causa praedictorum Libertinorum non obstantibus 
clausulis quibusque literarum Relatoriarum Diuisionalium rem finaliter determinent. Verum etiam alias 
Uniuersas differentias quoquomodo inter ipsos ortas complanarent et rectificent si fieri poterit in Universis 
bonis ipsorum, 

6 Muraköz 

A levél magyar fordítása: 
Legszentebb Császári és Királyi Fölség, Uram, Legkegyelmesebb Uram! 

Szerény szolgálataimat alázatosan Legszentebb Fölséged kegyelmébe ajánlom. Hogy a nagyhatalmú 
Isten Szent Császári és Királyi Fölségedet a birodalmiakkal való elhúzódó béke [tárgyalás] okozta annyi 
kimerítő munka után egész Magyarország óhajtásának megfelelően szerencsésen, győztesen, épen és sér
tetlenül visszavezette ide Bécsbe, örökös, sőt a kegyes és a legjobb császár örökösével díszített hazájába, 
én legeslegelőször szívem legmélyebb érzéseiből szerencsét kívánok. Kívánván Legszentebb Fölséged jelen
legi és jövendő származékának is, amely a földön éljen túl mindenkit, hogy ellenségei ellen győzedelmeskedjék 
és ellenségei lába sarujává legyenek és ne fogyatkozzék meg benne az élő Isten örök áldása. — Hogy pedig 
mi volt äz oka és indítéka annak, hogy én sem nem követtem Fölségedet szolgálatok vállalására a biro
dalomba, amint fölajánlkoztam, sem el nem utaztam ugyancsak Legszentebb Fölségeddel, mellékelt leg
alázatosabb kérelmembői Legszentebb Fölséged meg fogja érteni. A legalázatosabban könyörgök, hogy 
ennek a levélnek a tar talmára nézve méltóztassék kegyesen és valóban határozni. Hogy én is, megszaba
dulva ezektől a bonyodalmaktól és zaklatásoktól, mivel az itteni szigeti [muraközi] ügyeket intézésre és 
vezetésre kaptam, Fölséged szolgálatára mind jobban ügyelhessek és parancsait alázatosan fogadhassam. 
Ezek számára is őrizze meg a mindenható Isten Fölségedet nemes házával együtt boldognak, örökösnek 
és győzedelmesnek, irántam pedig kegyesnek. Kelt Csáktornyán az Úr 1641. évében, december 2-án. 

Ugyanazon Legszentebb Fölségednek legalázatosabb szolgája 

A melléklet magyar fordítása: 
Zrínyi Miklós gróf Őfelségéhez intézett levelében alázatosan kimenti magát, miért nem ment föl 

Regensburgba, hogy őfelségénél szolgálatokat vállaljon. 1. Mivel a kanizsai törökök az alatt az idő alatt , 
amikor Őfelsége távol volt az ő Magyarországától, nagy portyázásokat vittek végbe az ellen a sziget [Mura
köz] ellen, ti. az ő birtokai ellen. Még pedig a kanizsai basa személyesen tört be 5000 katonával és az őrhe
lyek közül néhányat tűzzel megégetett és más nagy dúlásokat és rablásokat te t t . 2. Mivel a múlt nyáron 
a tengerparti birtokokon megosztozott testvérével, Péterrel és ott bizonyos intézkedéseket te t t . 3: Mivel 
bizonyos, a mondott Muraköz szigeten lakó szabadosok ügyében igen nagy ellentéte volt és most is van 
említett testvérével. Ezeket az ellentéteket pedig csak egy bizottság kiküldésével lehet eldönteni és befejezni. 
Esedezik, hogy ezek kiegyenlítésére biztosokként kegyesen kirendeltessenek a bán gróf úr [Draskovics János] 
és a nemesek közül Cserenkóczi Gábor Szlavonország ítélömestere, Perneszi Ferenc zalai alispán és Rauch 
Dániel nedelicei főharmincados, akik meghallgatván az ő jogos követeléseiket az említett szabadosok ügyé
ben, a dolgot véglegesen eldöntsék anélkül, hogy osztálylevelek bármiféle záradéka megakadályozhatná 
ezt. Sőt, ha lehetséges, minden más ellentétet, ami köztük bármi módon keletkezett, egyenlítsenek ki 
és oldjanak meg az ő valamennyi birtokukon. 
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4. 
Francesco Erizzonák1 

1645. október 10. Csáktornya. 
Kifejezi azt a szándékát, hogy velencei szolgálatba akar állni. Az ügy megtárgyalására telj

hatalmú megbízottként Galli századost küldi. 

Serenissimo Prencipe 
Alcun Anni sono che ho vn estraordinaria inclinatione et volonte,0'ditransferirmi con vn 

corpo d'Armata alFseruitio di quella Serenissima Repubblica2come Iá Serenita Vostran'hauévá 
hautto reguaglio^ dell'sighore Colonelo Gallj, Caualliere di molto ualore, stima et esperientia 
nell'esercitio militare, xnio confidentissimo, et Amorevolissimo, all'quale m'ha parso di dare 
plenipotentiaria autoritá di stabilire, non solo la condotta della mia persona, má anco [!] 
d'un Tenente Generale, che dá mé sara nominato, il quale riceueva Iá gente, che di tempó in 
tempó mandarö all'servitio di quella Serenissima Repubblica et Iá comanderá in mia absenza in 
tutte le occasioni che si rapresentavanno et perció m'há parso di remettermi in tutto et pertutto 
a'quell tanto che ü sopradetto signore Gallj tratterá et concluderá in conformita della pleni
potentiaria autoritá che li ho mandato, pregando Vostra Serenita ad havere per recomandato 
questo Caualliere, et farli gratia di subita espeditione accio io sappi quanto prima quello ho dá 
opperare per ben seruire la Serenita Vostra et humilissimo m'inchino 

Di Vostra Serenita 
Seruitore deuotissimó 
Conte Nicolo di Zrin 

Di Chiacheturen gli 10 di ottobre 1645. 

Eredetije : Velence. Archivio dello Stato. Collegio, "Lettere Principi, jilza 60. 

a> A szövegben egy kivétellel az olasz helyesírás tompa ékezetei helyett a magyarban szokásos éles 
ékezetek olvashatók. w Helyesen: ragguaglio. 1 A levélnek nincs címzése, de a címzett csak a dogé, Francesco Erizzo lehet. 2- Velence ekkor vívta élet-halál harcát a török birodalommal. Ebben az évben kezdődött a huszon
ötéves tengeri háború, mely azután Candia huszonegyévi védelme után Kréta szigetének elvesztésével vég
ződött. Zrínyi, úgy látszik, azt gondolta, hogy ebben a háborúban, nyílik a legnagyobb lehetőség a török 
elleni eredményes harcra, és azért ajánlkozott a köztársaság szolgálatába. 

A levél magyar fordítása: 
Fenséges Fejedelem! . 

Néhány éve rendkívüli hajlandóságom és szándékom van arra, hogy egy hadtesttel átmenjek a 
Fenséges Köztársaság szolgálatába, amint erről Nagyságod értesült a mi legbizalmasabb és legszeretettebb 
emberünk, Galli százados úr útján —- értékes lovag, nagy katonai becsülettel és tapasztalattal —, akinek 
teljhatalmat adtunk arra, hogy megállapodjék nemcsak a mi személyünket illető föltételekről, hanem 
egy helyettes parancsnokra vonatkozólag is, akit majd meg fogok nevezni és ki fölfogadta a katonákat. Őt 
majd időről időre a Fenséges Köztársaság szolgálatára fogom küldeni és az én távollétemben minden elő
forduló ügyben rendelkezni fog ott és azért teljes egészében elfogadom, amire nézve a rábízott teljhatalom 
alapján, amelyet adtam neki, a mondott Galli úr tárgyal és amiben megegyezik. Kérvén Fenségedet, hogy 
ezt a lovagot fogadja szívesen és kegyeskedjék gyorsan elintézni az ügyet, hogy én minél előbb jó szol
gálatot tehessek Fenségednek és legalázatosabban ajánlom magamat. Fenségednek odaadó szolgája. Csák
tornya 1645. október 10-én. 

5. 
/ / / . Ferdinándnak 

1648. febmár 22. Csáktornya. 
A király parancsának, hogy Keglevichet fogassa el, nem tehet eleget, egyrészt, mert nemeseket 

csak tettenérés esetén lehet letartóztatni, másrészt, mert a báni jogokat a beiktatás megtörténte előtt 
nem gyakorolhatja. 

Sacra Maiestas Domine Domine mihi Clementissime. 

Benignissimum Maiestatis Vestrae Sacratissimae mandátum ante aliquot dies accepi 
et uoluntatem Maiestatis Vestrae intellexi, ut nimirum illum Kegleuich1 qui iusta sententia á 
Capitaneatu nuper depositus est et iam in conductione militum extra Regnum educendorum 
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laborat, arestari curarem. Ego satis sollicitus fui et ubique inquiri curaui an ille conductionem 
militum adhuc continuet, sed ab omnibus audio illum,^ conductionem reliquisse et ad Vestram 
Maiestatem Sacratissimam misisse pro impetranda licentia, iam ueró siquidem Nobiles non nisi 
Ín flagranti arestari possunt, prius Maiestatem Vestram super hoc negocio [!] informare úolui, 
occurrit praeterea maior difficultas, nimirum quod ego iurisdictionem Banalem exercere ante 
installationem non possim,2 totum enim Regnum maleuolorum meorum concitatione contra me 
tumultuaretur. 

Haec humillimé Maiestati Vestrae perscribenda uolui, quod si tarnen Maiestas Vestrae0 

mihi hoc ultra demandauerit, omnibus postpositis rationibus benignissimo Maiestatis Vestrae 
mandato subito sum obtemperaturus. Maiestatem Vestram his foe4icissimé ualere et trium-
phare ad multos annos animitus desidero. Datum Chaktorniae. Die vigesima secunda Febru-
arii. Anno 1648. 

Maiestatis Vestrae Sacratissimae 
humillimus perpetuusque seruus. 

Comes Nicolaus a Zrin mp 

Eredetije : az Ernst-gyüjteményben volt, mikrofilmje : Orsz. Ltár. Filmtár AO 112. — 
Eredetileg a Magyar Kancellária Litterae privatorium gyűjteményébe tartozott 1648.. 651. sz. 
alatt, de onnan valahogy kikerült. — Csak az aláírás sajátkezű. 

" Fölösleges, értelemzavaró vessző. 
bí Helyesen: Vestra 
1 Nem tudjuk megállapítani, hogy a Keglevich-csaiád melyik tagjáról vart szó, talán K.. Zsigmond, 

aki 1649-ben Kapronca vár kapitánya. (Nagy Iván: Magyarország családai, 5. k. 157. 1.) 
2 Zrínyi horvát báni kinevezése 1647. december 27-én kelt, de beiktatása csak jóval később, 1649. 

jan. 14-én történt meg Varasdon. (Klaniczay 226—227. 1.) 

A levél magyar fordítása: 

Szent Fölség, Uram, Legkegyelmesebb Uram ! 

Legszentebb Fölséged legkegyesebb parancsolatát néhány nappal ezelőtt kaptam meg és megér
tet tem Fölséged akaratát , hogy tudniillik azt a Keglevichet, aki a minap törvényes ítélettel letétetett a 
kapitányságról és már azon fáradozik, hogy katonákat toboroz az országból való kivitel céljából, fogat
tassam el. Én eléggé fölindultam és mindenütt nyomoztattam, hogy folytatja-e még a katonák toborzását, 
de mindenkitől azt hallom: abbahagyta a toborzást és Fölségedhez küldött engedély szerzése céljából. Már 
pedig mivel nemeseket csak tettenérés esetén lehet elfogni, előbb tájékoztatni akartam Fölségedet erről 
az ügyről. Fölmerült ezenkívül egy nagyobb nehézség, az, hogy én természetesen nem gyakorolhatom a 
báni joghatóságot a beiktatás előtt, rosszakaróim egész tábora szenvedélyesen fölzúdulna ugyanis ellenem. 

Ezeket akartam Fölségednek legalázatosabban írásban jelenteni, mert ha Fölséged továbbra is ezt 
fogja parancsolni nekem, akkor kész vagyok minden meggondolást félretéve azonnal engedelmeskedni 
Fölséged parancsának. Szívből kívánom, éljen és győzedelmeskedjék Fölséged sok évig a legszerencsésebben. 
Kelt Csáktornyán, az 1648. évben, február 22-én. 

Legszentebb Fölséged legalázatosabb és örökös szolgája. 

6. 
Ismeretlennek 

1649. március 6. Ozalj. 
Kimenti magát, hogy báni és végbeli kapitányi elfoglaltságai miatt csak késve tud megjelenni az 

országgyűlésen, addig is fogadják el helyetteseiként Li pich Mártont, Bodor Gáspárt és Sámbár 
Györgyöt. 

Spectabilis ac Magnifice Domine mihi observandissime. 

Salutem et servitiorum paratissimam commendationem. Non ambigo, non ignorare 
Dominationem vestram, post susceptam Banalem dignitatem, Capitaneatusque Confiniorum 
Colapianorum, eorundem Confiniorum curam et dispositionem mihi incumbere,1 quae, quia 
tempus non breve desiderant, si interim, ad praesentia Regni Hungáriáé Comitia2 tardius, prout 
requireretur me conferre possem (quamvis expeditis dictorum Confiniorum negotijs quantocyus 
adesse non intermittam) Generosos dominos Martinum Lipich, Casparem Budor, et Georgium 
Sambar, ad eundem Regni Diaetam nomine meo expedivi; rogans eandem Dominationem 
Vestram, quatenus eosdem, pro nuncijs meis agnoscere, ac verbis et votis ipsorum in occurren-
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tibus tarn pro, quam contra, rebus et negotijs fidem indubiam adhibere velit. Quam in reliquo, 
diu bene valere desidero. 

Datum ex Arce Ozoly, die 6 Mensis Martij, Anno Domini 1649. 
Ejusdem Spectabilis ac Macnificae Dominationis vestrae 

Ad serviendum paratissimus 
Comes Nicolaus á Zrin mp 

Egykorú másolata (vagy esetleg fogalmazványa): Orsz.Ltár. Magyar Kamara, Ada diver-
sarum jamiliarum. Zrínyi család. — Az aláírás más kéz írása, mint a levél, de ez sem Zrínyié. 

1 Zrínyi báni beiktatása 1649. jan. 14-én történt meg, az ügyek intézését tehát tulajdonképpen csak 
ettől az időtől kezdve vehette át. A végek védelme ebben az időben csakugyan elég gondot okozott neki, 
mert jan. 23-án Bat thyány Ádámnak írt levelében is azt közli, hogy híre van a töröknek három felől 
való gyülekezetéről, a Mura pedig emberemlékezet óta nem volt ilyen alacsony s így nagyon kell vigyázni. 
(Levelek 107.) Febr. 27-én arról értesíti Bat thyányi , hogy „sokféle irat jön hozzánk Őfölségétől, hogy okvet
lenül elmenjünk a pozsonyi magyar gyűlésre." (Egyik ilyen iratra felelet ez a fenti levél.) Azért elhatározta, 
hogy először megvizsgálja a végek állapotát. (Levelek 110.) 

2 Az országgyűlést a király 1649. jan. 25-re hívta össze Pozsonyba, de a királyi előterjesztések csak 
márc. 23-án érkeztek meg. 

A levél magyar fordítása: 
Tekintetes és Méltóságos, nekem Igen Tiszteit U r a m ! 

Üdvözletemet és legkészségesebb szolgálataimnak ajánlását. Nem kétlem, Kegyelmed tudja, hogy 
a báni méltóságnak és a kulpai végek kapitányságának elvállalása után a gondoskodás és intézkedés 
ezekről a végekről rajtam nyugszik. Mivei pedig ezek nem csekély időt kívánnak, ha időközben a jelenlegi 
magyar országgyűlésre későbben mehetnék, mint kívántatnék, (bár nem fogom elmulasztani, hogy ott legyek 
mielőbb, a mondott végek ügyeinek elintézése után), a magam nevében Lipich Márton, Budor Gáspár és 
Sámbár Oyörgy nemzetes urakat küldtem a mondott országgyűlésre; kérvén Kegyelmedet, szíveskedjék 
elfogadni őket követeimül és kétségtelen hitelt adni szavaiknak és szavazataiknak az előforduló dolgokban, 
— akár az ügy mellett, akár ellene. Egyébként kívánom, éljen sokáig jó egészségben. Kelt Ozalj várában, 
az 1649. évben, március hó 6. napján. 

• Ugyanazon Kegyelmednek a szolgálatra legkészségesebb 

7. 
Várasd város bírájának és esküdtjeinek 

1649. június. Csáktornya. 
A pozsonyi országgyűlésről hazatérve június 30-ra Zágrábba összehívja a szlavóniai ország

gyűlést. 
Egregij Nobiles/ Prudentes item ac Circumspecti Domini. 
Amici et Vicini Nobis obseruandj. 
Salutem et nostri commendationem. Ex quo Diaeta Posoniensis f inem eum tandem sortita 

sit,Nosque inde una cum Regni ipsius Sclauoniae Nuntijs, eodem deputatis,Deo uolente, satui 
et incolumes redijmus, atque in Regno isto uaria, publicum Regni bonum spectantia.acunanimi 
Regnicolarum consensu decernenda negocia [ l] esse comperimus; proinde generalem Conrega-
tionem Regni, in qua de publica boni perrnansione consultari, et determinari, ac inter caetera [!] 
Nuntiorum quoque praemissorum, iuxta consuetudinem, Relatio fieri, et exaudiri soleret, atque 
deberet, pro die Trigesima siue ultima istius mensis Junii, et si necesse foret, prima etiam 
Julij, in Libera ac Regia Ciuitate Montis Graeciae Zagrabiensis indicendam, et publicandam 
esse duximus. Quocirca Egregias, Nobiles, Prudentes item et Circumspectas Dominationes 
Vestras singulariter requirimus, ac nihilominus autoritate Nobis incumbente monemus, et 
hortamur; quatenus hominem siue Nuntium vestrum idoneum, et sufficientem transmittant et 
ordinent, qui in termino, et loco eidem Congregationi praefixotempestiue comparere, ibidem-
que in commune bonum, una cum alijs Dominis Regnicolis consulere póssit. Quod etiam 
Dominationes vestras facturas non diffidimus. In reliquo easdem bene valere desideramus. 
Datum Chiaktorniae die Junij 1649. 

Earundem Dominationum Vestrarum 
Amicus beneuolus 

Comes Nicolaus a Zrin Banus 
Kívül címzés : Generosis, Egregijs, et Nobilibus, Prudentibus item'et Circumspectis, 

Judici, et Juratis Senatoribus, Liberae Regiae Ciuitatis Warasdiensis Dominis Amicis, et 
Vicinis Nobis obseruandissimis. 

Eredetije: Várasd. Városi Ltdr. Ra-LU 1—1155. 
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A levél magyar fordítása: 

Kiváló, Nemes, Bölcs valamint Körültekintő Urak, . 

Tisztelt Barátaim és Szomszédaim ! 

Üdvözletemet és magam ajánlását. Mivelhogy a pozsonyi országgyűlés végül is eloszlott és mi magá
nak Szlavónországnak oda kiküldött követeivel együtt Isten akaratából épen és sértetlenül visszatértünk 
onnan, s azt tapasztaltuk, hogy ebben az országban vannak az ország közönséges javát illető különböző 
ügyek, amelyeket az országlakók egyetértő beleegyezésével kell eldönteni, azért szükségesnek láttuk, hogy 
országgyűlést tűzzünk ki és hirdessünk 'Zágráb szabad királyi városban, június hónap 30-ik, vagyis utolsó 
napjára és ha szükséges lesz, július l-re is, amelyen szokás szerint a közönséges jó megmaradásáról kell tanács
koznunk és határoznunk s többek közt az említett követek jelentése a szokásnak megfelelően megtörtén
hessék és meghallgattassák. Ennélfogva Kegyelmeteket különlegesen fölhívjuk és nemkevésbé intjük 
és buzdítjuk a ránkruházott hatalomnál fogva, hogy alkalmas és megfelelő emberüket vagy köve
tüket küldjék és rendeljék, aki ugyanennek a gyűlésnek kitűzött idején és helyén idejében megjelenhessék 
és ugyanott a közönséges jóról tanácskozhassak más országlakó urakkal együtt . Amit nem kétlünk, hogy 
Kegyelmetek meg is fognak tenni. Egyébként kívánjuk éljenek jó egészségben. 

Ugyanazon Kegyelmeteknek jóakaró barátja 

8. 
Keglevich Péternek1 " 

1650. április 24. Csáktornya. 
Nem tud kérésének eleget tenni, hogy fiát neveztesse ki a meghalt Vuragovich György helyére 

kapitánynak, mert ennek az állását már betöltötték. 

Spectabilis et Magnifice Domine Affinis obseruandissime, 
Salutem, et seruitiorum paratissimam commendationem. 
Declarauit sufficienter Httera Magnificae Dominationis Vestrae, in negocio Capitaneatus 

Egregij olim Georgij Vuragouich, per mortem suam uacantis, animum Eiusdem. Nihil profecto 
ea in parte neglectum fuisset, si maturius aliquantisper mihi innotuisset et nisi Egregius Geor-
gius Malenich ante alios me requisiuisset, in memóriám reuocando oblationem meam longaeuam 
collationis similis officij prima oblata uacantia, qua etiam oblatione non obstante; animo meo; 
et uoto Magnificae Dominationis Vestrae satisfecissem, nisi ipsum Capitaneatum antedicto 
Georgio Malenich contulissem etiam. Consultius etiam existimo, ut Dominus filius2 Magnificae 
Dominationis Vestrae, tali officio se non astringat tam maturé, qui plura aggredj potest prius, 
et experiri grauiora, Plura similia, et'majorapro Eodem recurrent non dubito, et quantum possi-
bilefueritadlaborabo libentissimé, Magnificae Dominationi Vestrae, uti Domino Affini obseruan-
dis-simo in omnibus gratificaturus, rogans Eandem, ut in praesenti casu me excusatum habere 
uelit, sibique addictum obseruet. Caeterum cupio Magnificam Dominationem Uestram diu 
ualere foelicissime. Chiaktorniae dje 24 Aprilí's, 1650. 

Spectabilis ac Magnificae Dominationis Uestrae 

Seruitor, et Affinis paratissimus 
Comes Nicolaus a Zrín mp 

Kívül elmosódott pecsét, címzés : Spectabili ac Magnif ico Domino Petro Kegleuich de Busin 
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Praesidij Egherzegh Capitaneo, partiumque Cisdanubi-
anorum et Confiniorum Canise oppositorum Vicegenerali etc. Domino Affini obseruandissimo. 

Eredetije : Zágrábi Akadémia Történettudományi Intézetének Levéltára. D. LXVII—29. 
Mikrofilm : Orsz Ltár. 5554. és MTAK 114JB. IV. — Csak az aláírás sajátkezű. 

1 Zalaegerszeg kapitánya, dunántúli helyettes főkapitány. 2 Keglevich Péternek három fia volt, a legidősebb, János, pálosrendi szerzetes, erről nem lehet szó 
ebben az esetben. A második fiáról, Péterről nem tudunk közelebbit. A harmadik fia, László 1640-ben Kap-
ronca kapitánya (Nagy Iván i. m. 6. k. 157. 1.), minden valószínűség szerint róla van szó a levélben. 

A levél magyar fordítása: ' 

Tekintetes és Méltóságos Uram, Igen Tisztelt Atyámfia! 
Üdvözletemet és készséges szolgálataim ajánlását. 

Méltóságod levele elengedőképpen kinyilvánította kívánságát néhai Vuragovich György kapitány
ságával kapcsolatban, amely az ő halála folytán üresedésben van. E tekintetben valóban semmi se maradt 
volna el, ha valamivel előbb tudomásomra ju to t t volna és hacsak Malenich György már mások előtt nem 
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kért volna meg engem, emlékeztetve egy régi ajánlatomra, hogy az első üresedés alkalmával ilyen tiszt
séget adok neki; de még az ajánlatom se akadályozott volna és a magam szándékának és Méltóságod 
óhajtásának eleget tet tem volna, hacsak már rá nem ruháztam volna magát a kapitányságot az előbb 
mondott Malenich Györgyre. Tanácsosabbnak is vélem, hogy Méltóságod fia-ura ne kötelezze magát ilyen 
tisztségre olyan érett korban, aki többre pályázhat előbb és súlyosabb dolgokkal tehet kísérletet; nem kétlem, 
hogy több hasonló és nagyobb tisztség is akad majd számára és amennyiben lehetséges lesz, magam is 
nagyon szívesen rajta leszek, hogy mindenben kedvében járjak Kegyelmednek mint igen tisztelt uramnak, 
atyámfiának, kérvén, hogy mentségemet a jelenlegi esetben szíveskedjék elfogadni és tartson meg engem 
hívének. Egyébként kívánom, éljen Kegyelmed soká boldogan jó egészségben. Csáktornya 1650. április 24. 

Méltóságodnak készséges,szolgája és rokona. 

9. 
Zágráb város bírájának és esküdtjeinek 

1650. június 2. Várasd. 
Minthogy a király és az ország megbízottjai Varasdon összejöttek a vlachok ügyének elinté

zésére, a város is küldje el ide megbízottjait. 

Generosi, Egregij, Nobiles, Prudentesque, ac Circumspecti Domini Amici Nobis 
obseruandi. 

Salutem, et Nostri commendationem. 
Ex quo tam ex parte Suae Sacratissimae Maiestatjs quam etiam Regni istius deputati 

Commissarij, ad prosequendarn, finaliterque decidendam Commissionem Valachicam,1 uná 
Nobiscum hie Varasdini sint constituti, speraremusque progressum in negotio, qui ut expeditior 
sit, monemus Dommationes Uestras serio, ut Hominem suum, rerum peritum ac intelligentem 
huc deputare, et mittere uelint, praetensiones Uestras, si quas huc spectantes haberetis de-
claraturae (?) ne hoc omissio aliquomodo damnificentur Regnoque exinde aliqua suboriatur 
incommoditas. Secus fieri nolent. Varasdini dje ij Junij 1650. 

Earundem Dominationum Uestrarum 
Amicus beneuolus 

Comes Nicolaus a Zrin Banus mp 

Kívül elmosódott pecsét, címzés : Egregijs Nobilibus Prudentibus ac Circumspectis Ju-
dici, et Juratis Liberae Regiae Ciuitatis Montis Graeciae Zagrabiensis Amicis Nobis honoratis. 

Eredetije: Azágrábi Akadémia Történettudományi Intézetének Levéltára, D.LXVI1—39. 
Mikrofilm : Orsz. Ltár 5554. és MTAK 714/B IV.— Csak az aláírás sajátkezű. 

1 A Balkán félsziget délibb vidékeiről a horvátországi végvidékekre betelepedett és ott a gráci hadi
tanács fönnhatósága alatt , a magyar és horvát hatóságoktól függetlenül, a török ellen határőr szolgálatot 
teljesítő „vlachok" ügyeinek rendezésére még az 1635-i országgyűlés küldte ki az ún. varasdi bizottságot, 
amely hosszú idő alatt se tudot t semmi komoly eredményt elérni. (Klaniczay 227—228. 1.) 

A levél magyar fordítása: 

Nemzetes, Jeles, Nemes, Bölcs és Körültekintő Urak, Tisztelt Barátaim! Üdvözletemet és 
magam ajánlását. 

Mivelhogy a mind Őfölsége, mind ennek az országnak a részéről is kiküldött biztosok a vlach-bizott-
ság dolgának folytatása és végső elintézése céljából velünk együtt i t t vannak Varasdon és remélünk előre
haladást az ügyben, hogy ez akadálytalanabb legyen, komolyan intjük Kegyelmeteket, szíveskedjenek 
kijelölni és ide küldeni emberüket, a dolgokban jártasat és értelmeset, nyilvánítsák ki követeléseiket, ha van
nak ide vonatkozóak, nehogy ennek elmulasztása folytán valamiféle kárt szenvedjenek és az országnak ebből 
valami alkalmatlansága származzék. Másként ne cselekedjenek. Varasdon, 1650. június 2. napján. 

Ugyanazon Kegyelmetek jóakaró barátja 

10. 
A zágrábi káptalannak 

1650. augusztus 23. Csáktornya. 
Fölszólítja, hogy emberei vegyenek részt a török területen, Sziszek táján való portyázásban. 
Admodum Reuerendi Domini Amici, et Uicini obseruandissimi Salutem, et seruitiOrum 
paratissimam commendationem. 
Nakaniszmo iednu chetu uchiniti, ar priliku uidimo, y tako dje tertia Septembris, 

zbosium uolium, prj Szizku hochemosze zliudmi nassemi ozdesnimj, prebroditi. Capitane nasse 
odluchizmo dasze prj Petrinye.1 ta izti dan prebrode, pokihdob zahodnoie szimo truditymze; 
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koie namenyenie, dasze zrechnesse izuersi, pokihdo.b Jiudj nassih zbogh mira ozdessniegha 
maloje, proszimo Vase Miloztj, da liudih szuoih od pomochj nekrate, nego pache y zapouizte 
koyszu ktomu nauadni dasze knam prilose, do Szizka prehodechi, y prebrodesze znami. 
Uffanizmo danam trud zalud nesche dopazti. Item Gozpodin bogh vasu milozt zdrauo dersi 
Chyaktorniae, die 23 Augusti 1650. 

Admodum Reuerendarum Dominationum Uestrarum 

Seruitor, et Araicus paratissimus 
Comes Nico/aus a Zriri mp 

Kívül elmosódott pecsét (bizonyosan Irinyié)^ címzés : Admodum Reuerendis Domiríis N. 
N.2CapituloEcclesiaeZagrabiensis.DominisAmicis,et Uicinis,Nobisobseruandissimis — Más 
írással: Pro excursione in Turcicas ditiones penes Siscium suscipienda invitat Nicolaus 
Zrini 1650. — 1650 depraedatio facienda insinuatur. 

Eredetije : A zágrábi káptalan levéltára. Act. Cap. Ant. Fasc. 94. Nro 100. Mikrofilm : 
Orsz. Ltár. Mikrofilmtár 5554. és MTAK 1114jB IV. — Csak az aláírás sajátkezű. 

1 Petrinja, városka a Kulpa folyó mellett. 
2 A két N betű arra vonatkozik, hogy nem megnevezett személyeknek szól. (Ugyanúgy, mint ma is 

az ismeretlen név jelzése: N. N.) 
A levél magyar fordítása: 

Elhatároztuk, hogy portyázást végzünk, mert az időt alkalmasnak találjuk és így szeptember 3-án 
szándékszunk Isten akaratából Sziszeknél átkelni embereinkkel. Kapitányainknak megparancsoltuk, hogy 
keljenek át ugyanazon a napon Petrinjánál, mivelhogy fölösleges volna ide fáradniuk. Hogy szándékunkat 
minél szerencsésebben végre lehessen hajtani, mivel a mostani béke miatt kevés emberünk van, kérjük 
Kegyelmeteket, ne vonják meg a mi megsegítésünktől saját embereiket, sőt ellenkezőleg parancsolják 
meg nekik, akik hozzá vannak ehhez szokva, hogy csatlakozzanak hozzánk, jöjjenek Sziszekig és keljenek 
át velünk. Reméljük, hogy fáradozásunk nem lesz hiábavaló. Egyébként tartsa meg az Úristen Kegyel
meteket egészségben. 

Kegyelmeteknek készséges szolgája és barátja 

ív! 
A zágrábi káptalannak 

1650. október 3. Csáktornya. 

Fölszólítja a káptalant, hogy küldje el katonáit Túr mezőre, mert valamilyen vállalkozási 
tervez a török ellen. 

Admodum Reuerendj Domini, Amici, et Vicini obseruandissimi, Salutem, et seruitiorum 
nostrorum commendationem. 

Razpiszalizmo, na znanye daussy Capitanom nassim,de 2. Junaczy szuoymj zprauno, 
dje 13. praesentis octobris, na Turoko polye1 zagoda dozpeni,y odnaz,pri Benaku [?] ordinantin 
uzniu. Zato y Vassen Milozti prossimo, da pro bono communj, na krainah liudem zubim 
uchinite Vasse Milozti zapouidate, da y oni, praemisso die, naTuropolin, comparniu, y odnaz, 
kako y drughi Capitani, ocdinantin uzniu, sto budemo zakűpa zuprot nepriatelom kerst-
hianzkim uchinechj. Sto, y iezmó uffani [?] in Vasse Milozti Item Gozpod Bogh Vasse Milozti. 
Zdrauo na mnogo lett dersi. Chyaktorniae dje 3. octobris, 1650. 

Admodum Reuerendarum Dominationum Uestrarum 
Amicus, et Uicinus paratissimus, 

Comes Nicolaus a Zrirc mp 

Kívül: leesett pecsét nyoma, címzés: Admodum Reuerendis Dominis N. N. Capitulo Eccle-
siaeZagrabiensisetc.DominisAmicis.etViciniSjNobisobseruandissimis. Más írással: 1650 ut 
Milites suos capitulum ad Turopolie mittat seribit Zrinius 

Eredetije : Zágráb. Kápt. Lt. Act. Cap. Ant. Fasc. 94. Nro 111. Mikrofilm : Orsz. Ltár, 
5554. és MTÄK 1114JB. — Csak az aláírás sajátkezű. ^Äfcs, 

1 Zágrábtól délre fekvő terület. 
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A levél magyar fordítása: 

Közöltük, tudtára adván a mi kapitányunknak, hogy két vitézünk jelen október 13. napján Túr
mezőre érkezzék és tőlünk Benakuf?] által parancsot kapjon. Ezért Kegyelmeteket is kérjük, hogy a közön
séges jó érdekében Kegyelmetek parancsolja meg saját embereinek, hogy siessenek oda a végekre, hogy ők 
is megjelenjenek a fönt említett napon Túrmezőn és tőlünk, miképpen a többi kapitányok is, parancsot 
kapjanak, hogy mit fogunk közösen csinálni a kereszténység ellenségeivel szemben. 

Az Isten tartsa meg Kegyelmeteket egészségben sok éven át . Csáktornya. 1650. október 3. napján. 
Kegyelmeteknek készséges barátja és szomszédja 

12. 
Zágráb városának 

1650. október 3. Csáktornya. 

Fölszólítja a várost, hogy küldje el megbízottját az október 21-re Zágrábba összehívott ország
gyűlésre. 

Egregij ac Nobiles, Prudentes item ac Circumspecti Domini, Amici, et Uicini obseruan-
dissimi. Salutem, et Nostri commendationem, 

Ceris rationibus bonum Regni concernentibus, quod pro hoc tempore promouendum 
est, inducti, uniuersis Dominis Statibus et Ordinibus Regni istius generalem Conregationem, 
pro die uigesima príma praesentis octobris in libera Regia Ciuitate Montis Graeciae Zagrabien-
sis indicendum esse duximus. Quocirca Easdem Dominationes Uestras singulariter requirimus, 
ac nihilominus authoritate Nobis incumbente monemus, et hortamur, quatenus Hominem 
Uestrum, virum utpote prudentem negotiorumque Regni peritum deputare uelint, qui in 
Termino, et loco Eidem Congregationi praefixis tempestive comparere, ibidemque una cum 
reliquis Dominis Regnicolis in bonum commune [?] consulere possit. Qoud etiam veluti boni 
cives Patriae facturos non diffidimus. Datum Chyaktorniae, dje 3. octobris 1650. 

Earundem Dominationum Uestrarum 
Amicus et Uicinus paratissimus 

Comes Nicolaus a Zrin Banus mp 

A levél előtt; Ciuitati Zagrabiensi 

Borítékon : pecsét helye. Címzés : Egregijs, Nobilibus Prudentibus, et Circumspectis N. N. 
Liberae Regiae Ciuitati (!), Montis Graeciae Zagrabiensis etc. Amicis et Vicinis Nobis obser-
uandissimis. Más írással: 1650: 7 Oct: exl: [?] — Publicata 

Eredetije : Zágrábi Akadémia Tört. tud. Int. Ltára. D. LXVII—67. Mikrofilm :. Orsz 
Ltár. 5554 és MTAK. 1114/B IV. — Csak az aláírás sajátkezű. 

A levél magyar fordítása: 
Bizonyos okoktól indít tatva, amelyek az ország javát illetik, amit most kell előmozdítani, szüksé

gesnek tar tot tuk, hogy ezen ország összes rendjeinek országgyűlést hirdessünk jelen október 21. napjára 
Zágráb szabad királyi városban. Amiért is. ugyanazon Kegyelmeteket kiváltképpen fölhívjuk s nerakevésbé 
a rajtunk nyugvó hatalomnál fogva intjük és buzdítjuk, hogy emberüket szíveskedjenek kirendelni, még
pedig okos és az ország ügyeiben járatos férfiút, aki abban az időpontban és helyen, amit a gyűlés számára 
kitűztünk, idejében megjelenhessék és ott a többi országlakó urakkal együtt a közönséges jóról tanács
kozhassak. Amit, nem kételkedünk, hogy mint a haza jó polgárai meg fognak tenni. Kelt Csáktornyán 1650. 
okt. 3. napján. 

Ugyanazon Kegyelmeteknek készséges barátja és szolgája 

13. 
A zágrábi káptalannak 

1650. október 8. Csáktornya. 
Közli, hogy a Kulpa vidékén tervezett portyázás az áradás miatt elmarad. 
Admodum Reuerend] Domini, Amici Nobis obseruandissimi, Salutem, et seruitiorum 

paratissimmam commendationem. 
Proposueramujk his proximé sequentibus diebus, unam per Confinium Colapianum 

excursiunculam atterttare; Unde etiam Admodum Reuerendas Dominationes Uestras, de adiun-
ctione hominum suorum Confiniariorum, Nobis fienda, amice requisiueramus, et petieramus. 
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Verum, postquam Deus, praesentia habens omnia, per inundationes amplissimas aquarum, 
•aliter nobiscum disposuerit, ocassionemque probae sustulit, Eidem adhaerentes substitmus, et 
ab intento supersedimus; Vestris Admodum Rederendis Dominationibus, pro bono in nos, uti 
per omnia confidimus animo, gratias agentes. In reliquo Admodum Reuerendas Dominationes 
Uestras, diu feliciter, ad uotaque florere cupimus. Chyaktorniae die 8. 8bris, 1650. 

Admodum Reuerendarum Dominationum Uestrarum, 

Seruitor, et Amicus paratissimus 
Comes Nicolaus a Zrin mp. 

Kívül: elmosódott pecsét, címzés : Admodum Reuerendis Dominis N. N. Capitulo 
Ecclesiae Zagrabiensis etc. Dominis Amicis, et Vicinis Nobis obseruandissimis. 
Más írással: 1650..aguntur gratiae pro adjuncta Militia et ab Expeditione supersedet, Nico-
laus Comes Zrini. 

Eredetije : Zágráb. Kápt. Lt. Act. Cap. Ant. Fasc. 100. NrolO. Mf. Orsz. Ltár. 5554. és 
MTAK 7174/B. — Csak az aláírás sajátkezű. 

A levél magyar fordítása: 

Kilátásba helyeztük, hogy a most következő napokban a kulpai végeken keresztül egy portyázást 
kísérlünk meg, azért Kegyelmeteket is barátságosan megkerestük és kértük, hogy végbeli embereik csat
lakozzanak hozzánk. De mivelhogy Isten, akinek kezében van minden, a vizek igen bőséges áradása által 
másként intézkedett velünk és elvette az alkalmat a próbálkozástól, meghajlunk akarata előtt és a vál
lalkozástól elálltunk; Kegyelmeteknek, amint teljes bizalommal voltunk, irántunk való jóságáért hálát adván. 
Egyébként kívánjuk, éljenek Kegyelmetek sokáig boldogan, tetszésük szerint. Csáktornyán. 1650. október 
8, napján. 

Kegyelmeteknek készséges szolgája és barátja 

14. 
Keglevich Lászlónak1 

1651. október 9. Csáktornya. 
November 12-re halasztja Keglevich egy peres ügyének atárgyalását, amelyet előzőleg október 

29-re tűzött ki. 

Magnifice Domine nobis obseruandissime 

Terminurn quem discussioni certi mandati Preceptorij suae Sacratissimae Regiae 
Maiestatis, pro die 29 et sequentibus praesentis mensis octobris, in Curia Magnificae Domina-
tionis uestrae, Popoucz seu Bedeskoucz uocata, pertinenfz'a Arcis Crapina, et Comitatu Uaras-
diensi existens habita: ad instantiam, iam antea in transmissis paribus mandati Suae Sacrae 
Regiae Maiestatis, specificati Domini Exponentis et Actoris medio unius Iudicis nobilium, aut 
Uice Judicis nobilium, praetacti Comitatus Uarasdiensis Magnificae Dominationi Uestrae 
assignantis, praefixeramus ex certis occurrentibus rationibus, et causis differimus, ac alium 
terminum denuo Magnificae Dominationi Uestrae, pro die Duodecimo proxime futuri mensis 
Nouembris et aliis immediate subsequentibus Juridicis diebus si necessum fuerit, in loco, 
possessione pertinenti et Comitatu in priori nostra Certificatione specificatis, uel ubi ibidem in 
uicinio commodior locus esse uidebitur, ac post Discussionem praetacti mandati, si et in quan-
tum Juri uisum fuerit, etiam Executioni, ex'Bonis Magnificae Dominationis Uesrae proportio-
naliter praefigimus, pro quo termino Magnifica Dominatio Uestra rebus suis seiet prospicere, 
quam in Relyquo bene ualere desideramus. Datum in Arce Nostra Chaktornya die 9 octobris 
1651 

Magnificae Dominationis Uestrae 
Amicus paratissimus 

Comes Nicolaus a Zrin mp 
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Borítékon : címzés : Magnifico Domino Ladislao Kegleuicz Sacrae Regiae Maiestatis Ca-
merario et'c. nobis obseruando Medio unius Judicis nobilium et Uice Judicis Nobilium Co-
mitatus Varasdiensis assgnare. — Más írással: Citatio. 

Eredetije : Zágrábi Akad. Tőrt. tud. Int. Ltára D—LXVIJI—75. — Csak az aláírás 
sajátkezű. 

1 L. 8. levél 2. jegyzet. 

A levél magyar fordítása: 
A határnapot, amelyet ő Legszentebb Királyi Fölsége bizonyos parancslevelének Kegyelmetek Pápóc 

vagy Bedeskóc nevű, Krapina várához tartozó és Várasd megyében fekvő nemesi lakóhelyén történő meg
vitatására jelen október hónap 29. napjára és a következő napokra, — az Ő Szent Királyi Fölsége parancs
levelének már előbb megküldött másolatában megnevezett kezdeményező és felperes úrnak kérésére, aki a 
fönt említett Várasd megye egyik szolgabírája vagy alszolgabírája útján Nagyságod ellen panaszt te t t , —• 
kitűztünk, bizonyos közbejött meggondolások és okok folytán elhalasztjuk és a most következő november 12. 
napjára és ha szükséges lesz, további, közvetlenül következő törvénykezési napokra, a korábbi értesítésünkben 
meghatározott helyen, megfelelő helységben és megyében, vagy ahol ugyanott a közelben alkalmasabbnak 
látszó hely lesz és az említett parancs megvitatása után és amilyen mértékben jogosnak látszik, a Kegyelmed 
birtokaiból való arányos végrehajtásra is újra más határnapot tüzünk ki, amely határnapra Kegyelmed 
a maga ügyeiről tudni fog gondoskodni; egyébként kívánjuk, éljen jó egészségben. Kelt Csáktornya várunkban 
1651. október 9. napján. 

Kegyelmeteknek készséges barátja 

15. 
Francesco Morlinnak1 1651. november 4. Csáktornya. 

A Mennegoniakkal és Foriniakkal való perében már meghozott kedvező ítélet mielőbbi végre
hajtását sürgeti és egyben kéri az üggyel kapcsolatban alaptalanul fogvatartott megbízottjának, 
Cosimi Ferencnek elengedését. 

Serenissimo Principe 
Fu dimostrazione dell'animo generosissimo di Vostra Serenitá il cenno, espressiomi in 

una sua Ducale, d'inclinar' á gratificarmi in ció, che doueua esserle esposto riuerentemente á 
mio nome dal Padre Francesco Cosimi, mio Teologo, et Agente, il quale premeua in specie 
per la celere, e fauorita espedizione d'una mia lite con i Mennegoni, e Forini. S'é poi non sola- -
mente ritardata Pescuzione alle grazié di Vostra Serenita per i cauillosi pretesi de gli Auuersarij; 
ma ancora l'istesso mio Teologo é stato trattenuto dalia Giustizia in uigor di certa calumnia, 
fondata pure in un'altro mio particolare interessé. Successo simile, come quello, che ridonda 
in mea mortificazione, m'apporterebbe assai maggior trauaglio, s'io non lo credessi occasionato 
contro la mente, e fuori d'ogni notizia della Serenitá Vostra, álla cui sommá Benignitá, spero, 
che sempre mi terra aperto l'adito la costante mia diuzione, et esatta prontezza uerso il buon 
seruizio della Republica Serenissima. Animato fratanto da questi titoli supplico diuotamente 
Vostra Serenitá á proueder, che senz altra dilazione sia spedita l'accennata mia lite con i 
Mennegoni, e Forini, e procedere insieme per la ritenzione succeduta in persona di esso mio 
Teologo á quei temperamenti, che son piú proprij dell'intenzioni rettissime di Vostra Serenitá, 
álla quale fó umilissima riuerenza. Ciachiturno li 4 di Nouembre 1651 

Di Vostra Serenitá 
Humilissimo et Deuotissimo Seruitore 

Conte Nicolo df Zrini 
Eredetije : Venezia. Archivio di Stato. Collegio. Lettere Principi, jilza 60. 

A levél magyar fordítása: 
Fenséges Fejedelem ! 
Fenséged nemes lelkének bizonysága volt az értesítés, amelyet nekem egy iratában kifejezett, hogy 

hajlandó irántam jóindulatra abban, amit páter Cosimi Ferencnek, teológusomnak és megbízottamnak kellett 
az én nevemben alázatosan kifejezni [és] ami a Mennegoniakkal és Foriniakkai való peremnek gyors és kedvező 
elintézésére vonatkozott. [De] azután nemcsak a Fenséged kegyességének megfelelő végrehajtást késleltették 
az ellenfelek szőrszálhasogató ürügyei, hanem még magát az én teológusomat is letartóztatta a bíróság bizo
nyos rágalom alapján, amit csak egy saját másik ügyemre alapítottak. Ilyen eset, ami az én gyalázatomra 
válik, elég nagy gondot okozott volna nekem, ha nem hittem volna, hogy Fenséged szándékán és teljesen 
tudtán kívül történt, akinek teljes jóakaratához, remélem, mindig fönntartja a lehetőséget az én állandó 
hódolatom és a Fenséged szolgálata iránt való készségem. Azért ezekre hivatkozva bátorkodom alázatosan 
kérni Fenségedet, gondoskodjék arról, hogy a Mennegoniakkal és Foriniakkal való említett perem minden 
halogatás nélkül legyen elintézve és egyúttal járjon el az én teológusomnak személyében történt visszatar
tásával kapcsolatban abban az értelemben, ami sokkal inkább megfelel Fenséged igazi szándékának, amely 
i ránt a legalázatosabb tisztelettel vagyok. Csáktornya, 1651. november 4. 

Fenséged legalázatosabb és legodaadóbb szolgája 
1 A levélnek címzése nincs, de a dogé 1645—1655-ig Francesco Moriin volt. 
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III. Ferdinándnak 
16. 

1653. június 23. Csáktornya, 
Erdődy Imre határőr-jobbágyai lázonganak földesuruk ellen, ezért Zrínyi országgyűlést hirdet, 

hogy a forrongásnak véget vessen, mielőtt nagyobb baj származik belőle. 
Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas Domine Domine Clementissime. 

Siquidem Clementissime Domine officio meo incumbere sciam, in Maietratis Uestrae 
Regnis curae meae deditis, casus emergentes potissimum grauiores, Maiestati Vestrae Sacrae 
significare, occurrenti quoque occasione, humillimé nolui deesse. Subditi Comitis Emerici 
Erdödy1 praecipué Confiniarij, non contenti mandatis et regimine Domini sui, factionem et 
rebellionem inierunt, iamque notabili manu armata stipulatim congregari coeperunt: cum 
quidem tumultui, quoniam grauis et periculosus est, uerendumque ne etiam commetanei, et 
alij conspiratione conuenirent, ego quidem omni qua potero uia meliore obicem. ponere, et 
emergentia mala consopire, publicamque quamprimum Congregationem Regni indicere 
constitui; ex condignis nihilominus respectibus, de hoc ipso etiam Maiestatem Uestram Sacram 
humillimé uolui informare. Quantum érit in me et Regni Statibus Clementissime Domine, 
agemus ut optimis medijs complanetur negotium, et publica constituatur tranquillitas. DEVS 
Maiestatem Uestram Sacratissimam florentissimé conseruet, et protegat de hostibus trium-
phantem. Datum Chaktorniae die Vigesima Tertia Mensis Iunij 1653. 

Sacratissimae Maiestatis Vestrae 
humillimus subditus 

Comes Nicolaus.a Zrin mp 

Kívül más írással: Comes a Zrin Nicolaus circa tumultuantes Comitis Emerici Erdödy 
Subditos informát. >— Iuxta oblationem ipsius posse eidem seribi, ut prosua<dextri>autoritate 
simul et dextritate<olvashatatlan áthúzott szó és pótlás} tumultum hunc quantocius in herba 
supprimat. 

Eredetije : Orsz. Ltár. R. 30. Ernst-gyüjtemény 4200. — Filmen : Orsz. Ltár. Filmtár. 
AO 113. A levélnek csaknem szó szerinti kivonata megtalálható az Orsz. Ltár. Kancelláriai Ltár. 
Propositiones et opiniones gyűjteményében 1653. 47. sz. a. A levél tehát eredetileg ebbe a gyűjte
ménybe tartozott, az 1653. 47. melléklete volt. Ez abból is világosan látszik, hogy az iraton 
olvasható „opinio" fogalmazványa azok a sorok, amelyek a levél külzetén olvashatók („iuxta 
oblationem..."). —Csak a záradék „humillimus subditus" szavai és az aláírás sajátkezű. 

1 Erdődy Imre varasdi főispán, később tárnokmester. 

A levél magyar fordítása: 
Mivel tudom, Legkegyelmesebb Uram, hogy kötelességem jelenteni Legszentebb Fölségednek ,a Föl

séged országaiban, melyek gondviselésem alá adattak, előforduló legsúlyosabb eseteket, ezt legalázatosabban 
a mostani alkalommal sem akartam elmulasztani. Gróf Erdődy Imre jobbágyai, mégpedig határőröké nem 
lévén megelégedve uruk parancsaival és uralkodásával, pártoskodást és lázadást kezdtek és már j e l en tkeny 
fegyveres erővel kezdtek szervezetten összegyülekezni; minthogy ez súlyos és veszedelmes dolog s attól kell 
tar tani , hogy a szomszédaik és mások is összeesküsznek velük, elhatároztam, hogy minden jobb úton, ameny-
nyire képes vagyok, megakadályozom és lecsendesítem a mutatkozó bajokat és mielőbb országgyűlést hirdetek, 
mindazonáltal megfelelő tekintetekből akartam Szent Fölségedet legalázatosabban értesíteni. Amennyiben 
rajtam fog állani, Legkegyelmesebb Lram, törekedni fogok, hogy az ügy a legjobb eszközökkel megoldassék 
és a közönséges nyugalom helyreállíttassák. Isten őrizze meg Fölségedet dicsőségben és győztesen védje ellen
ségeitől. Kelt Csáktornyán, 1653. június hónap 23. napján. 

Legszentebb Fölségednek legalázatosabb alattvalója 

17 
Lippay Györgynek1 

1654} február 2. Légrád. 
Köszöni az öccse és a maga nevében is irántuk megnyilvánuló jóakaratát. Két hét múlva 

ő is jön, ha úgy látja, hogy a Murakőz biztonságban van. 
Szolgálok Nagyságodnak 

Es kiuanok [Isíentül] /stentül minden iokat. 
Nagyságos Vram mind en mind öchem Vram3 meg értettük elegendőképpen, az Nagysá

god hozzánk ualo io akarattiat es attiai affectioiat, es leg főképen leuelebül az melliet nekem ir. 
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ü kegyelme azért nem uette az Nagyságod intését heaban, hanem külte maga emberetis föl. 
es miuelhogy enis föl akarok meni, en ramis biszta ü kegyelme az iránt ualo dolgát, miniaiunk-
nak penig Nagyságodban uagyon remensegünk. azért kérem Nagyságodat, tartosztassa 
Maiteni* uram keduetlenseget az en el iüuetelemig az mely het muluan meg lesz, s azomban 
talán ittis bekesegben hagyhatom Muraköszt az mely uiz kichinsege miat in pericolo [ !]5 

uagyon. Ha Nagyságodat szolgaim miben meg találnak patraciniumal [ !]6 légien nekik alaza-
tossan kérem. Isten tarcha Nagyságodat sok esztendeig io egessegben. Legradon 2 Februarij 
Nagyságodnak holtig szolgai 

Gr'oj Zrini Miklós 

Eredetije : Esztergom, Primási világi Ifi Acta radicalia. Mikrofilm: Orsz. Ltár. Filmtár 
2652. 87. — Sajátkezű. 

*.A mikrofilmen, amelyet használtunk, címzés nincs, de a levéltári jegyzék szerint a levél címzettje 
Lippay prímás. Valószínűleg a levél hátlapján van címzés, ami fölvételre nem került, vagy talán az esztergomi 
levéltár nyilvántartása alapján történt a megállapítás. 

2 Évszám a levélen nincs, amint Zrínyi sajátkezű leveleinél gyakran megtörténik, hogy csak a hónapot 
és napot tünteti föl. Az évszámot ugyancsak a levéltári katalógusból vettük. 

3 Zrínyi Péter. 
4 Nem tudjuk, hogy a kiterjedt Majthényi-család melyik tagjáról és milyen ügyről van szó. Esetleg 

lehet gondolni Majthényi Mihály kamarai elnökre. 
6 Helyesen: „periculo" = veszedelem. 

Helyesen: „patrocinium' ' = oltalom, védelem. 

18. 

Petretich Péternek1 

1654. június 7. Csáktornya. 
Meghívja a püspököt és általa a káptalant is, hogy vegyenek részt a sziszeki jobbágyok 

ügyében Varasdon június 15-re kitűzött tárgyaláson. 

Reuerendissime Domine Pater in Christo obseruandissime Salutem, et 
seruitiorum meorum commendationem. 

Negotium Sziszekiensium Excellentissimo Generali Varasdiensi proposui, et de prae-
figendo definitionis termino sic uisum est; ut pro decima quinta praesentis Iunij, et consequen-
tibus in id necessarijs diebus Uarasdini fiat. Idcirco Uestram Reuerendissimam Dominationem 
rogo, ad praelibatum terminum mihi adesse, et consilio, assistere ne grauetur. ita etiam ob 
legati necessarium discessum, cum Uenerebili Capitulo scribere non potuerim, rogo Reueren-
dissima Dominatio Uéstra ne grauetur Venerabilj Capitulo intimare, quatenus ad praescriptüm 
terminum, istic compareant per suos in id delegatos. tantum est quod Reuerendissima Domi
natio Uestra deciarabit, ac si meis ad se datis estitissent requisiti. His Reuerendissimam 
Dominationem Vestram feliciter ualere, et cupio uenire. Chaktorniae 7: Junij. 1654. 

Reuerendissimae Dominationis Uestrae 
Seruitor, et Filius addictissimus. 

Comes Nicolaus a Zrin mp 

Fönt más írással: 1654. d. 7. Juniis. Kívül elmosódott pecsét, címzés : Reuerendissimo 
Domino Petretich Episcopo Zagrabiensi Abbati Beatae Mariae Uirginis de Topuszka, Sacrae, 
Caesareaeet Regiae Maiestatis Consiliario etc. Domino Patri in Christo sem per obseruandissimo. 

Eredetije : Zágráb. Kápt. Lt. Act. Cap. Ant. 102. — Mikrofilm :Orsz. Ltár.Filmtár. 5554. 
és MTAK 114/B. — Csak az aláírás sajátkezű. 

1 Zágrábi püspök. 

A levél magyar fordítása: 

Tisztelendő Uram, Krisztusban Igen Tisztelt Atyám I 

A sziszekiek dolgát előadtam a kegyelmes varasdi generálisnak és a döntésre kitűzendő időpontról 
úgy határoztunk, hogy jelen június 15. napján és az erre szükséges következő napokon lesz. Ezért kérem 
Kegyelmedet, ne vonakodjék mellettem ott lenni és tanácsával támogatni. Ugyancsak a követnek elküldése 
érdekében, mivelhogy a Tisztelendő Káptalannak nem tudtam frni, kérem Kegyelmedet, szíveskedjék közölni 
a káptalannal, hogy az előírt időpontban erre kiküldött követek által képviseltesse magát. Ennyi az, amit 
Kegyelmed ki fog hirdetni, mintha én magam kerestem volna meg őket levelemmel. 

Kívánom, éljen Kegyelmetek szerencsésen és jöjjön el. Csáktornyán, 1654, június 7. 
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19. 
Patachich Péternek1 

1654. június 23. Csáktornya. 
Mivel a sziszeki lázadók nem hajlandók az engedelmességre, ezért Patachich még egyszer 

figyelmeztesse őket és ha nem engednek, szüntesse be a fizetésüket. 

Generöse Domine Amice obserunde, 

Neka znate knez Patatich da poklakam znikakouem modussem the Sziszechke Puntarie 
nemorem ad obedientiam dopeliatj, nitj Z orszachkom, nitj Z banzkum nitj Z Ceszarouom 
zapouediom, zato ieszmo z Gozpodinom Generálom dokoniali dayh Plache mentuiemo od obe 
due sztrane. Peruo Zatho nego tho uchinimo zapouidamo vasoi milozti, da knym Poydete, ter 
im Z Nassim imenom ische yednoch opomenete, in generali, pako in priuato one ki plachiu 
derse, dasze, taki zmed drugith uzmu y separuiu y da neka szuoie Gozpode Pokorni budu. 
Akolibj za tho nemarili, tako vasoi milozti zapouidamo da taki im Plache prepouedate, negho 
od drugud uredne Iunake na nihouo mesztho, namesztite, ar nechemo Prekorubcze tih puntarou, 
uech terpetj. I drugach Vasa Milozt neuchinite. Bogh Vasú Milozt Zdrauo dersi. Actum Chak-
tornia 23 Iunij 1654. 

Vase Milozt 
Priatel 

Groj Zrinszki Miklouus 

Hátlapon : Copia Iiterae Comitis Báni ad Petrum <GottheiI> Patathich in negotio 
rebellionisSisiensis 1654 die 23 Iunij 

A levél eredetije ismeretlen, egykorú másolata : Zágrábi Akadémia Tört. tud. Int. Ltára. 
Mikrofilm : Orsz. Ltúr. Mikrofilmtár 5554. és MTAK 1774/B IV. 

1 Valószínűleg a Szigetvár alatt 1566-ban elesett Patachich Péter hasonló nevű unokája. 

A levél magyar fordítása: 
Nemzetes Uram, Tisztelt Barátom ! 
Tudja meg [Kegyelmed] Patatich kenéz, hogy miután ezt a sziszeki zendülést semmi módon nem 

tudtam engedelmességre bírni, sem az ország, sem a bán, sem a császár parancsával, azért a generális úrral 
elhatároztuk, hogy mindkét részről megfosztjuk őket fizetésüktől; de mielőtt ezt tennénk, megparancsoljuk 
Kegyelmednek, menjen el hozzájuk és nevünkben még egyszer figyelmeztesse őket, általánosságban vala
mennyit, külön személy szerint azokat, akik fizetést kapnak, hogy azonnal vonják ki magukat a többiek 
közül és különüljenek el és hogy uraiknak engedelmeskedjenek. Ha pedig ezzel nem törődnének, megparan
csoljuk Kegyelmednek, hogy a fizetésüket azonnal tiltsa be és a helyükre máshonnan állítson derék vitézeket, 
mert ezeket a zendülőket tovább már végképp nem akarjuk tűrni. Másként Kegyelmed ne cselekedjék. Isten 
tartsa Kegyelmedet egészségben. Kelt Csáktornyán 1654. június 23-án. 

Kegyelmednek barátja 

20. 
Zágráb városának 

1657. január 5. Csáktornya. 
Mivel olyan értesülései vannak, hogy a török a velenceiek ellen Szlavónián át szándékszik 

vonulni, országgyűlést hirdet ennek az országnak január 20-ra. 

Egregij Prudentes, ac Circumspecti Dominj Amici et Uicini nobis obseruandj 
Salutem, et nostri Beneuolentiam 

Multis inductis rationibus, ac illa etiam quod non solum privatim uerum ex aula quoque 
suae Sacratissimae Maiestatis habeamus, Turcam omnino per hocce Regnum nostrum, contra 
Venetos passum habere uelle vniversis Dominis Statibus et ordinibus Regni jstius Sclavoniae 
Generalem Congregationem in Libera Regia Ciuitate Varasdiensi pro die 21 Mensis Ianuari, 
publicandam esse duximus. Quo circa Vestras Dominationes singulariter requirimus, ac 
tjihil ominus [!] Autoritate nostra nobis incumbenti monemus, et horatamur. quatenus 
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ablegatum vnum destinetis, qui in loco eidem Congregationi praefixio die 20 praesentis lanuarii 
comparere velit, ut ibidem tempestiue in Termino una cum alijs Dominis Regnicoiis in publi
cum bonum consulere possit, quod etiam velut bonos cives Patriae facturos non diffidimus. 
In reliquo easdem bene valere cupientes. Datum in Arcé nostra Chaktorniae die 5 lanuarii 
Anno 1657 

• i ' Earundem Dominationurn Vestrarum 
Amicus Beneuolus 

Comes Nico/aus a Zrin Banus mp 
Kívül elmosódott pecsét (Zrínyié), címzés : Generosis, Egregijs, Nobilibus item Prudenti-

bus et Circumspectis Dominis, Iudici, luratis, totique Communitatj Ciuitatis Liberae Regiae 
Montis Graecensia Zagrabiensis etc: Dominis Amicis, et Uicinis oberuandissimis etc. — Más 
írással: 1657:12 Januarii praesentata. — Publicata. 

Eredetije : Zágrábi Akadémia Tört. tud. Int. Ltára. D — LXXII — 10. —Mikrofilm : 
Orsz. Ltár. Filmtár 5554. és MTAK 1114/B IV: — Csak az aláírás sajátkezű. 
A levél magyar fordítása: 

Sok októl, amint azáltal is indíttatva, hogy nemcsak magánúton, hanem Őfölsége udvarából is tudjuk, 
hogy a török a velenceiek ellen mindenképpen ezen a mi országunkon keresztül akarja venni az útját, jónak 
láttuk, hogy ezen Szlavónország karainak és rendjeinek Várasd szabad királyi városba január 21. napjára 
országgyűlést hirdessünk. Ezért Kegyelmeteket különösképpen megkeressük és nemkevésbé a rajtunk nyugvó 
tisztségnél fogva intjük és buzdítjuk, hogy jelöljenek ki egy követet, aki szíveskedjék megjelenni ennek a 
gyűlésnek kijelölt helyén január 20-án, hogy ott a terminuson idejében tárgyalhasson a közönséges jóról 
a többi országlakó urakkal. Nem kételkedünk, hogy mint a haza jó polgárai meg is fogják tenni ezt. Egyébként 
kívánjuk, éljenek jó egészségben. Kelt Csáktornya várunkban 1657, évben, január 5. napján. 

Kegyelmeteknek jóakaró barátja 

21. 
Petretich Péter nek[?y 

1657. december 7. 
A király tudni akarja, hogy szükség esetén mennyi gabonára lehetne számítani Szlavóniából. 

Mivel Zrínyi beteg, kéri, hogy helyette végezze el ezt a megállapítást és értesítse őt az eredményről. 
Reverendissime Domine et Pater observandissime. 
Salutem et servitiorum paratissimam oblationem. Per Clementissimas ac Speciales 

Literas suas, Regia Sacra Maiestas, cupit edoceri, quaenam dispositio Annonae sive Succursus 
eiusdem, ingruente aliqua necessitate, in Regno isto2 haberi possit; quas Reverendissimae 
quoque Dominationi Vestrae inclusas transmitto. Et quia nunc aegré constitutus, sufficienter 
ipsémet in hocce negocio laborare nequeam, Vestram Reverendissimam Dominationem per-
amanter habeo rogatam, quatenus accitis aliquot vicinis, qui haberi poterunt, maioribus et 
propinguioribus [ l] negocium rei maturé ac seriö perstringere, ac tandem quaenam legális 
eiusdem Annonae dispositio, et etiam administratio, praemisso ingruentis necessitatis casu 
íieri yaleat, mihi perscribere diligentissime velit; idque quam primum, ex quo Sacra quoque 
Regia Maiestas, per me mature sibi superius rescribi gratiose demandat: Quod bonum Reveren
dissimam Dominationem Vestram peracturam non diffido. Inclusis remissis eandem diu 
feliciter valere cupio. Manens eidem 

Chiak Tornya 7. Decembris 1657. Filius obsequentissimus 
Comes Nicolaus a Zrin mp 

Eredetije : Zágrábi káptalan levéltára. 145. — Mikrojilm : Orsz. Ltár. Filmtár 5554. és 
MTAK 114/B IV. Csak az aláírás sajátkezű. 

1 A levél címzése nincs meg, de minden valószínűség szerint Petretich püspöknek szói, a megszólítás 
és az elintézendő feladat alapján. 2 Szlavónia. 

Magyar fordítás: 
Főtisztelendő Uram, Igen Tisztelt Atyám ! 
Üdvözletemet és szolgálataimnak készséges ajánlását. Őfölsége legkegyelmesebb külön levelében 

tájékoztatást kíván arról, hogy ha valamilyen ínség következnék be, milyen intézkedés vagy segítség lehet
séges ebben az országban a gabonáról. Mivel pedig most beteg állapotban magam nem tudok elegendőképpen 
eljárni ebben az ügyben, nagy szeretettel kérem Főtisztelendőségedet, maga mellé vévén néhány tekintélyesebb 
és közelebb álló szomszédot, akit lehet, szíveskedjék sürgősen és komolyan kézbe venni az ügyet és nekem 
a legpontosabban megírni, milyen törvényes intézkedés ésjsegítségnyújtás válik lehetségessé a gabonára nézve, 
ha az említett ínség bekövetkeznék és ezt mielőbb, mert 0 Szent Királyi Föisége is kegyesen megparancsolta, 
hogy sürgősen tegyek jelentést neki. Bízom benne, hogy Főtisztelendőséged megteszi ezt a szívességet. Kívá
nom, éljen soká jó egészségben, a csatolt levelet visszaküldvén. Maradván 

Csáktornya 1657. december 7. igen tisztelő fia 
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