
H A D T Ö R T É N E L M I OKMÁNYTÁR, 

J8-ik szám. 

Apaffy Mihály fejedelem utasításai Húszt várára nézve. 

I. Katona Mihály huszti vár és Őrség kapitányának adott utasítás. Huszt 
1670. julius. 

Noha van ő kimének instructiója, de az állapotokhoz képest töb-
bíteni kellett ezeket. 

1. Már Losonczi István uram innét elmenvén Ő klme helyében le-
szen itt Tarsoly Péter Uram, kit a mi kgls Urunk ő Maga küldött ide 
addig, míg ide porkolábot küldenek ő Ngok, szükség azért ő kelmek-
nek ő kimével egyet érteni a mi Kgls Urunk és haza szolgálatjában e 
Várnak az ő Nga s a nemes ország hűségében való megtartásában. 

2. Mivel már a kővári puskásokban itt nem marad, ha szükséges-
nek ítéli ő Klme, a vármegye zsoldosiban a mennyit akar behozhat a 
várba, a többit a palánkban tartsa ő klme. 

3. A Vármegye huszárit ő klme egészen itt tartsa a vár körűi, sőt 
ha a szükség ugy kivánja, a palánkba szállítsa be azokat is. 

4. A Nagyágon tulvaló sorompót is éjjel-nappal strásáltassa ő klme, 
vármegyét gyakran serkentgetvén mind az ottvaló vigyázásra, mind a 
Vármegyében levő több ösvenyeknek, utaknak vigyázására és strásálására. 

5. Mindenfelé gyakran jártassa ő klme embereit igen szorgalmato-
san, vigyázással legyen a városra is, hogy valamint fel ne verjék. 

6. Az ide futott becsületes rendeket, a mig a kételenség nem hozza, 
addig a várban lakni ő klme ne engedje, a mikor a kételenség ugy hozza, 
hogy felkelletik szorulniok, addig senki cselédét fel ne bocsássa, míg a 
kiadott forma szerint ki bitit a férfiak közül le nem teszi, sőt jó idején kel-
lene azt kinek kinek ő klmek közül értésére adni. A kik azon formára meg-
esküsznek és írásban isreversalist subscribálnak. azoknak fejér cselédét a 



szükségnek idején bebocsátkatni, ugy magát is egy-két szolgával, de feles 
szolgával senkit se ; egyszóval annyit bocsásson ő klme be a kinek min-
denkor ő klme parancsolhasson, úgyhogy semminémü állapotban ő klmek 
miatt tartalékja ne legyen. A kihez ő klme bízik, azokat fel a belső 
várba kell szállítani; a szolgarend a palánkban ellakhatnak s erről én ugy 
tetszik Harasztosról irt levelemben elég bőven írtam volt, azt ő klme gyak-
ran olvassa el. A vármegyebelieket ő klme felbocsáthatja, kit Isten szent 
Fiáért távoztasson, ha az idő ugy hozza magával, hogy a várban kellene 
szorulni ujolag ismét mind praesidiumot, vármegyebelieket s egyéb futott 
rendeket öszve eskettessen ő klme, hogy ezen esküjöket a mi klmes Urunk 
és Nemes Erdély Országának fejek fennállásáig megtartják. 

Mivel a kisasszony s Bakocziné asszonyomék is a szükségnek ide-
jén felkívánkoznak ide, kiváltképpen a kisasszony az atyjától ehekedvén, 
ő klme felbocsáthatja fejér cselédével s az kisasszonynak négy férfi szol-
gáit engedje bejőni, Bakocziné asszonyomnak kettőt. De a kisasszony-
nak s Bakocziné asszonyomnak megmondassa emberséges emberek előtt, 
bogv nem ugy jöjjenek ide be, mint a várhoz pretendáló atyafiak, hanem 
csak oltalomnak okáért, ne is tartsanak semmi just ahoz magoknak, a 
mi kgls Urunk Kglmessége s az ország jóakaratja kívül; a szolgákat meg 
kell esketni a forma szerént s a ki írni tudna; reversalist kell velek íratni 
a forma szerént. 

7. Míg a szükség nem kívánja, sem Bakoívcziné asszonyomat, sem 
a kisasszonyt be ne bocsássák, hanem a Vármegye Zsoldosi kívül ő klme 
rendeljen oda az az gyalogot a kik akár hetenként akár mindennap vál-
tozzanak. 

8. A vármegye zsoldosit s huszárokat is őklmek a mi kgls Urunk 
s az ország hűségére megeskessék. 

9. Annak tilalma legyen se férfi se asszony ne suttogjon ne simu-
láljon, a ki cselekszi, kitaszittassék a várból akárki szolgája, vagy szol-
gálója legyen, de elsőbben kinek-kinek értésére kell adni. 

10. Ha kinek levelet hoznak, a kinek valahonnét szolgája, embere 
jő, jól megczirkálja ő klme. — Ezeken kívül is ami jobbat feltalál a 
mi kglmes Urunk szolgálatjában, elkövesse egyetértvén Tarsoly Péter 
urammal. Ha mikor ő klme a várból kimegyen, Tarsoly Péter s a vice-
hadnagy is benn maradjanak. Isten klmeteket vezérelje minden jóra a 
haza szolgálatjára. Datum Huszt die 5 mensis julii 1670. 

Teleki Mihály fogalmazványa a Teleki-lvtárban 4309. sz. a. 



II. Utasítás Teleki Mihály és Naláczi István számokra, Iluszt várát ille-
tőleg, 1673 Október. 

1. Mivel Huszt várához praetendáló Vér atyafiakat nagyobb részént 
magunk távházunkból megelégítettük, szükséges képpen oly rendben 
akarjuk venni, vétetni, hogy onnét ne fogyatkozzunk, hanem hasznunk 
származzék. Meglévén azért a klmetek hozzánk való hűségében nyu-
godva, küldöttük oda klmeteket, hogy az ottvaló dolgokat vegyék jó 
rendbe, melyet kglmesen is parancsoljuk fogyatkozás nélkül vigyenek 
végbe. 

2. Micsoda veszekedés volt Vér György és Hedri uramék között, 
klmetek előtt constál, azt azért végképpen sopiálni igyekezzék, eleibe 
adván mindeniknek, hogy mindenik mi szolgáink lévén, egyetértsenek 
egymással, ne veszekedjenek, a mi dolgainkat veszekedésekkel ne akadá-
lyoztassák. Sőt inkább egyetértésekkel segitsék, eleibe adván Tér György 
uramnak, hogy az oeconomiát illető dolgokban semmi szólója, hanemha 
mikből requiraltatik Hedri uramtól, avagy az udvarbirótól, vagy szám-
tartótól, assistentiával, segítséggel legyen. 

A várban, a mely élést vár számára felvisznek, effélékre porkoláb 
híveinknél viseljenek gondot és afféléket a mi hirünk nélkül vagy fő-
kapitányunk hire nélkül levinni ne engedjék. 

Azt is eleibe keli Vér György uramnak adni, az öt városoknak 
dependentiájok nagyobb részént a Praefectustól, Udvarbirótól, Számtartó-
tul kell lenni, mert oeconomiát illetnek többnyire s az ő szolgálatjok, 
affélékhez semmi köze, sőt affélékben ha szófogadatlankodnak, requi-
ráltatván megirt híveinktől, tartozzanak succurrálni nekik, hogy inkább 
megbüntethessék. 

Vér György uramtól, porkoláboktól kell dependálniok a városok-
nak hírhordozás, utakra való vigyázás dolgában a mikor mi épités kíván-
tatik a várban s praecise ezt illeti, requiraltatván általok, udvarbiránk 
és számtartónk tartozzanak elegendő segítséggel lenni. 

A mi az ötvárosiak törvénykezését illeti, a mi criminalis és egyéb 
dolgokról való törvénykezéseket, appellatiókat illeti, afféléknek a várbeli 
széken kelletik végbemenni, de jelen legyenek praefectus vagy udvarbíró 
híveink. A büntetésben való poenáknak executioja a régi szokás szerint 
legyen, a mi penig a mi szolgálatunkbeli fogyatkozásoknak törvénynyel 
való megláttatásokat, büntetéseket illeti, afféle egészlen praefectus és 
udvarbíró székin igazodjék, affélékhez a várbeli tisztek ne szóljanak, de 
ha kívántatik, affélekben is assistentiával legyenek. 



Mikor praefectus udvarbiró, számtartó híveinknek odaki Magyar-
országban kelletik írni, a legyen várbeli tiszteink hirével. 

A hajdúk dolgáról elébbi dispositiojok maradjon, meglegyen 
mondva várbeli tisztünknek, mikoron nekünk levelet küldenek praefectus 
udvarbíró, számtartó híveink, leveleket elküldjék, mikor postáink 
jó'nek be. 

3. A vármegyét mindenképpen csendesítsék és hozzánk édesítsék, 
a mi diffícultások lennének a só-szállitás és egyéb dolgokból, azokból 
tetszését vévén Hedri urnák és kamaraispánunknak, a mi kárunk nél-
kül lehet, alkalmaztassák a dolgokat. 

4. Az új nemesek dolgát is, Hedri uram egyetértvén complánálják, 
ha ugyan nem lehet, hozzák előnkbe. 

5. Naláczi uram requiralja a vármegyét zsendely felől ós Husztra 
való gratuitus labor felől, és hogy a Yiskieket a Tiszának elvetésében 
segítsék. 

6. Azon legyenek ő Klmek Tarsoly Pétert megmarasszák, ha ugyan 
nem marad, Szabó Gergelyt helyben hagyják, az ott levő gyalog hadnagy 
helyiben állítsanak mást, azt állítsák be viceporkolábnak. 

7. Minden ott levő szükséges dolgokról tegyenek jó rendelést 
ő klmek, távoztatván mindenekben a mi kárunkat. 

8. A Teleki uram személyéről Naláczi uram tegyen emlékezetet 
a huszti tiszteknek és praesidiumnak, hogy ő kimétől dependáljanak 
mint fő kapitányoktól ezután is, mint eddig. 

9. Bakoczi Sándor urammal igyekezzenek ő klmek mentől jutal-
masabban és hasznosabban a felesége huszti pretentiója felett bennün-
ket megalkudtatni és amiben megalkudhatnak, két terminust rendeljenek 
megfizetésére, a melyre reá érkezhetünk. 

10. A városoknak, faluknak határinak dolgát igyekezzék ő Klmek 
jó rendben hagyni és hozni, ugy a Técsiekkel, Szaplonczaiakkal határ 
felett való dolgokat is. 

11. Hamiben ő Klmek megakadnak, minket mindjárást postán 
tudósítsanak. 

12. A huszti contradictorokkal is azon legyenek ő Klmek, remit-
táltassák a contradictiot. 

13. Huszti, szigeti s egyéb Máramarosban levő jószágink Udvar-
birái, Kamaraispánunk, Számtartóink mindenekben függjenek Praefec-
tusunktól, Hedri Benedek Uramtól. 

M. Apafi (P. H.) 
Hiteles másolatban a Teleki-levéltárban 4307. sz. a. 

Közli: KONCZ JÓZSEF. 



Hadtörténelmi Közlemények. VII. 
3-ik melléklet. 
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