
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR, 

I. 

Megbízottak jelentése Árva vára állapotáról. 
(1557 okt. -24.) 

CTA commissario-
rum Georgii scilicet 
Hozzwthothi 1 et 
Petri Palchyan, 2 

iudicis olim Bu-
densis, per cameram 

hungaricam ex commissione Sacr® 
Regiae Majestatis ad visenda aedi-
ficia arcis Arven sis delegatorum. 
24 die mensis Octobris anno do-
mini M. D. LVH0. 

Quemadmodum reverendissima. 
ac egregii dominationes vestra? 
nos ex mandato Sacrae Regiae 
Majestatis, domini nostri clemen-
tissimi in officio commissaria-
tus ad Castrum Arwa delegare 
et mandare volnerunt, ob id sci-
licet ut quae et qualia uedificia in 
eo castro aedificanda essent dili-
genter consideramus, eisdemque 
referramus, 

Nos iuxta dominationum vestra-
rum commissionem hinc Posonio 
24 die Octobris profecti, Arwam 
ad 29 diem eiusdem mensis per-
venimus, ac illic iuxta instructio-
nem omnibus aedificiis et fortali-
ciis perlustratis ac perspectis, illis 

A kiküldöttek, úgymint Hosz-
szúthóthi György és Palchyan Pé-
ter volt budai biró végzett dolgai, 
a kiket a magyar kamara a királyi 
felség rendeletéből Árva vára épü-
leteinek meg\ izsgálására kikül-
dött. — 1557 október 24-én. 

Minthogy főtisztelendő és nagy-
ságos uraink bennünket a királyi 
felség, legkegyelmesebb urunk pa-
rancsából biztosi hivatalban ki-
küldött Árva várára, és kirendelt, 
azért, hogy jelentsük, hogy mely 
építkezések szükségesek abban a 
várban, ugyanazoknak jelentjük, 
hogy 

mi uraságtoknak megbízása sze-
rint innen Pozsonyból október 
24-ikén elutazva, Árvába, ugyan-
azon hó 29-ikén érkeztünk, és uta-
sításunk szerint minden épületet és 
erődítményt megtekintve, még azo-
kat is, melyeket nagyságos Thurzó 

1 Ekkor a pozsonyi kamara tanácsosa volt. 
2 Mint árvái főispán. 



etiam aedificiis, quae iam per do-
minum magnificum Franciscum 
Thurzonem essent facta, et quaB 
adhuc pro necessitate arcis fiere 
deberent, consideratis, ut singula 
vidimus et consideravimus hoc 
scripto fidelibus dominationibus 
vestris edocebimus eo modo. 

Inprimis non dubitamus domi-
nationibus vestris situm arcis Ar-
wensis satis cognitum esse, ut ta-
rnen in memóriám revocatur, paucis 
perstringemus. Arwa est in optimo 
monte aedificata, cuius montis ea 
pars, quae meridiei et occidentes par-
tem respicit, est declivior et minus, 
ac saxo (sa ?) est, altera vero pars, 
quae solis ortum boreamque spec-
tat, altissima petra, asperaque et 
ardua est. Habet circumcirca pro 
natura loci aliquid planitiei, prae-
sertim trans fluvium Arwam, qui 
ab ortu rapido cursu sub ipsis 
radicibus montis praeterlabitur. 
Extra hoc ad iactum maioris 
bombardae montes sunt, huius 
arcis limites contermini sunt cum 
finibus Poloniae et Silesiae. 

Castrum Arwa pro praesentis 
temporis conditione honeste pro-
pugnaculis et mceniis numitum 
esse iudicamus. Habet enim me-
diocria propugnacula rotunda 
quinque, quatuor ex ea arcis 
parte, ex qua, propter montis 
declivitatem magis accessibilis 
esset, unum habet intus in arce, 
ad secundam arcis portám ser-
viens. Verum is arcis illius 
possessor, qui aedificare propu-

Ferencz úr építtetett még, 
és megtekintve azokat, a melyek 
a vár szükségletére még teen-
dők, — a mint egyenkint láttuk 
és észrevettük, ezen írással ura-
ságtokat ily módon értesítjük. 

Először is nem kételkedünk 
abban, hogy Árva vára helye ura-
ságtok előtt eléggé ismeretes, de, 
hogy az emlékezetbe visszaidéz-
tessék. röviden előadjuk. Árva 
igen jó hegyen épült, mely hegy-
nek az a része, mely dél és nyu-
gat felé tekint, menedékesebb, és 
kevésbbé sziklás, a másik része 
pedig, mely kelet és éjszak felé 
tekint, igen magas szikla, mere-
dek és járhatatlan A hely ter1 

mészetéhez képest, van körülötte 
némi síkság, különösen az Árva 
folyón túl, mely kelet felől ragadó 
rohanással a hegy tövénél folyik. 
Ezen kívül egy jó ágyúlövésnyire 
hegyek vannak, ennek a várnak 
határai közösek Lengyelország és 
Szilézia határaival. 

Úgy ítéljük, hogy Árva vára 
mai állapotában eléggé el van 
látva erődítményekkel és falakkal, 
mert van öt középszerű köralakú 
bástyája, — négy a várnak azon 
a részén, mely a hegy lankás 
volta miatt inkább megközelít-
hető, egy belől a várban, mely a 
vár belső kapujához szolgál. De a 
vár azon tulajdonosának, a ki a 
bástyákat és falakat építtetni kez-
dette, nagyon tudatlan vagy ha-



gnacula murosque exteriores con-
strui fecit, valde ignorantem aut 
negligentem habuit et architec-
tum, et fabrum murarium. id 
quod opus ipsum inepte ac sine 
bono fundamento factum aperte 
deciarat. Nam quod bonum et 
firmum fundamentum positum 
non fuerit, mcenia et propugna-
cula ruinas egerunt, omniaque 
signa futurae ruinae apparaverunt. 
Haec magnificus dominus Fran-
ciscus Thwrzo animadvertens, 
animo volvens etiam, quantis ex-
pensis et laboribus tantum opus 
si rueret denuo aedificare posset, 
ccepit ex re ipsa consilium, ac 
ratus est, firmo fulcimento ad-
posito illa aedificia valitura et 
conservatura, quod et fecisse vi-
detur. Nam duo propugnacula 
fissá, quorum alterum est ad 
primam seu exteriőrein ab occi-
dente portám, alterum vero ab 
eodem non longe ad secundam 
arcis portám eundo, per circuitum 
suffodi fecit, ac bono fundamento 
iacto, murám, qualis scilicet pro 
fulcimento construi sólet, ad ulnas 
circiter duas supra fundamentum 
elevatum aedificare fecit, similiter 
murum inter haec dicta propugna-
cula existencia, adeo ut videantur 
et propugnacula et muri consistere 
super illud propugnaculum. quod 
secundae portae vicinum diximus, 
aedificium ligneum in modum 
turris fastigiatum dicitur fuisse, 
totum illud voluntate domini 
Thurzonis detectum est. tum 

nyag építésze és kőmívese volt, 
a mit az ügyetlenül és jó alapo-
zás nélkül végzett munka nyil-
ván megmutat. Mert mivel jó és 
biztos alap nem volt rakva, a 
falak és bástyák omlani kezdtek, 
és üx. eljövendő összeomlás min-
den jele mutatkozik. Ezt nagysá-
gos Thurzó Ferencz úr észre-
vévén, és meggondolván azt is, 
hogy mennyi költséggel és mun-
kával építhető újra az ilyen mű, 
ha összeomlik, a tényállásból el-
határozta, és úgy vélekedett, hogy 
erős támfallal megtámogatva, ezek 
az épületek megerősíthetők és-
megtarthatók, és ezt úgylátszik, 
véghez is vitte. Mert két megre-
pedezett bástyát, melyek egyike 
az első, vagy külső nyugati kapu-
nál van, a másik nem messze 
ettől, a második várkapu felé 
menve, köröskörül aláásatott, és 
jó alapozással olyan falat, a mi-
lyen a megtámasztásnál szokásos,, 
körülbelül két ölnyire az alapra 
építtetett, hasonlóképen falat hú-
zatott a két mondott bástya közt, 
annyira, hogy úgy a bástyák* 
mint a fal arra a bástyára tá-
maszkodik, a melyet a második 
kapuval szomszédosnak mondot-
tunk. Azt mondják, hogy ezen az. 
épületen toronyalakú faépület volt,, 
de az egész Thurzó úr akaratából, 
lehordatott, egyrészt a tűzvész fé-
lelme miatt, másrészt mert úgyis 
nagyszámú faépítkezés van a vár-
ban, de azért is, mert úgy mond-
ják, hogy a fa megrothadt. — 



propter metnm incendii, tum et 
alioqui sedificiorum ex lignea ma-
teria magna sit copia in ipsa 
aree, tum etiam, quod ligua putre-
facta esse dicantur. Eiusque pro-
pugnaeuli murus elevatus paulu-
lum tectum humile est, ei super-
positum coeptum lapidibus planis, 
quorum magna est copia in illis 
locis. 

Est in arce superiori turris in 
modum propugnaculi forma hemi-
cycli facta, qu?e simile aedificium 
ligneum altissimum habuisse di-
citur. Illud similiter deiectum 
est, ac murus paulum elevatus, 
et locus com modus pro falconeta 
paratus, eodem modo lapidibus 
tectus est, circa fundamentum 
iter, eique fulcimentum est c-on-
structum ac tectorio, arena scilicet 
et calce intermixta dealbata, et 
renovata est per totum. 

Haec perscripta iedificia sunt 
in Arwa, quae nos vidimus, et 
sane ea necessaria fuerunt secun-
dum indicium nostrum, cum 
enim malum fundamentum illa 
iedificia habuerint, omnino sine 
huiusmodi auxilio diutius consi-
stere non potuissent. 

Caeterum superiorem arcem 
diximus earn appelari, quae in 
altissima petra constructa est, ad 
earn ex arce inferiore per scalas 
seu gradus itur, sunt autem gra-
dus circiter 364, longitudo eius 
partis est ferme 45 ulnarum, la-
titudo autem fere quinque, ver-

Ennek a bástyának a felemelt 
falán van egy csekély kiemelke-
désű tető, melyet lapos kövekkel 
kezdtek fedni, melyeknek helyben 
nagy a sokasága. 

A felső várban van egy bástya-
szerű félkörű torony, a melyről 
azt mondják, hogy rajta egy ha-
sonló igen magas faépítmény volt. 
Ez hasonló módon lebontatott és 
a fal kissé felemeltetett, valamint 
kisebb ágyúkra alkalmas hely ké-
szíttetett, és ugyanazon módon 
kővel födetett. Az alap körül lit 
és annak támfala készült, mely 
habarcscsal, mészszel kevert ho-
mokkal meszeltetett és kijavítta-
tott egészen. 

Ezek a megírt épületek vannak 
Árvában, a melyeket láttunk, és 
valóban ezek szükségesek voltak 
ami Ítéletünk szerint, mert mivel 
ezeknek az épületeknek rossz 
alapjuk volt és ezek ilyen segít-
ség nélkül tovább meg nem áll-
hattak volna. 

Különben, úgy mondtuk, hogy 
a felső várnak azt nevezik, mely 
a magas sziklán épült, ehhez az 
alsó várból lépcsőkön mennek. 
Körülbelül 364 lépcső van. Ennek 
a résznek hossza körülbelül 45 
öl, szélessége pedig 5, de a Ká-
polna felé kissé összeszorul, a 



sus capellam autem constringitur 
aliquantulum, uti situs loci et 
natura postulat. 

In hac superiore arce nullum 
est tale aedificium ubi quis com-
mode habitare posset, neque efiam 
ubi victualia conservarentur, prae-
ter unicam testudinem, in qua 
et nunc victualia sunt. Supra 
niux-os habet aedificium ex lignis 
altum, undique asseribus pineis 
contabulatum et contectum, cuius 
a?dificii ligna trabesque vetustate 
putrefacta, carie corrosa, multis-
que in locis confracta vidimus, 
iudificavimusque eius aedificii ne-
cessariam habere reparationem, 
una cum tecto. Dicunt etiam pe-
dites, qui pro custodia eius par-
tis illic conservantur. sese me-
tuere ne per vehementiorem ven-
tum. una cum aedificio illo con-
vulso dej'ciantur. 

Tllius partis reformationem et 
aedificationem magnificus domi-
nus Thurzo lioc modo sui officia-
les proposuisse sibi retulerunt. 

Quod cum ex multis lignis aedi-
ficare in arce periculum ob incen-
dium esse videat, constituisset 
murum ambolens partibus supe-
rioris arcis duabus circiter ulnis 
elevare seu aedificare, intra hos 
parietes altius eductos palatium 
et alia habitacula commoda fa-
cere. tectum humile eodem modo 
inter parietes elevare, de qua 
aqua pluvialis in cisterna eius-
dem loci confluat. 

Intra híec autem adificia se-

mint a hely fekvése és természete 
megkívánja. 

Ebben a felső várban nincs 
olyan épület, melyben valaki ké-
nyelmesen lakhatnék, sem a 
melyben élelmi szerek megtart-
hatók volnának, egy folyosó ki-
vételével, ahol most is élelmi 
szerek vannak. A falak felett van 
magas faépülete, mely minden-
felől fenyó'gerendákkal van össze-
róva, mely épületnek fája és ge-
rendái avultságuknál fogva, a mint 
mi láttuk, rothadtak és sok helyen 
töröttek, és úgy ítéltük, hogy az 
épület a fedéllel együtt újításra 
szorul. Mert a gyalogosok, a kik 
a hely őrzésére ott tartatnak, 
attól félnek, hogy a szél ere-
jétől összeomló épülettel ők is le-
zuhannak. 

Ennek a résznek a kijavítását 
és újra építését nagyságos Thurzó 
úr, — úgy mondják, a következő 
módon határozta el. 

Minthogy a sok faépítmény a 
várban tűzveszélyesnek látszik, el-
határozta, hogy a felső vár két 
oldalán körülbelül két ölnyi ma-
gasságig kőfalat emeltet és a fel-
emelt falak közé palotát és más 
helyiségeket építtet, valamint fel-
emelteti az alacsony tetőt, mely-
ről az esővíz a vár czisztémájába 
csurog. 

Ez épületek közt pedig folyosó-



cundum longitudinem arcis supe-
rioris forent testudines ad habi-
tandum et victualium conserva-
tionem commodae et aptae, capel-
lam quoque cum suis gradibus 
reparare, qui admodum angusti 
«unt. Ad htec illas scalas seu 
gradus ligiieas per quos ad su-
periorem arcem itur, ex lapidi-
bus facere proposuisset. 

Est etiam murus ad decern ulnas 
-quasi longusprope portám primam, 
seu exteriorem arcis, qui itidem 
forti fundamento carere videtur. 
Ad haec agger quoque intrinse-
•cus ei incumbit, ruinas iam mág-
nás egit, et nisi sufficienti obsta-
oulo fulciatur, dubio procul col-
labetur, necessario igitur statim 
vere adveniente reparari debebit 
secundum iudicium nostrum. 

Sunt et in plurimis Jocis alia, 
•quae instauracione et reparacione 
ogeant, quae nunc parvo labore. 
-et minoribus expensis fieri pote-
runt, ruinamque et expensas maio-
res devitabunt. 

Aedificatio et reparatio in arce 
praedicta multis in locis videtur 
-opus esse, maxime tarnen in arce 
superiori ubi omnino nihil est 
boni aedificii neque integri quid-
quam, et quanta sedificatione 
-opus haberet arx Arwa, passim 
in 3e ad iam aedificationem non 
parva summa requirentur. 

Verum cum illud Castrum, licet 
Poloniae et Slesiae situm sit, hoc 
tarnen tempore in loco pacifico et 
quieto sit, non videtur valde ne-

kat építtetne a felső vár hosszá-
hoz képest, melyek úgy lakóhe-
lyeknek, mint élelmiszerraktárak-
nak alkalmasak, a kápolna lépcsői-
vel is megujíttatnék, melyek igen 
szűkek. Továbbá elhatározta, hogy 
azok a falépcsők, melyeken a felső 
várba mennek, kőlépcsőkkel cse-
rélendők ki. 

Van ismét egy fal, mely körül-
belül tíz öl hosszú, az első, vagy 
külső várkapunál, a mely úgy lát-
szik, szintén nélkülözi az erős 
alapozást. Hozzá még belülről 
sáncz támaszkodik reá, a fal már 
nagy részben omladozik és ha 
csak erős támfallal meg nem 
erősíttetik kétségen kívül össze-
omlik, tehát szükségesnek véljük, 
hogy tavasz beálltával azonnal 
kijavittassék. 

Van még sok helyen javítandó 
és újítandó, ez most kevesebb 
munkával és költséggel lehetséges 
és elkerülhető a nagy munka és 
költség. 

Építkezés ós javítás a mondott 
várban sok helyen látszik szük-
ségesnek. leginkább a felső várban, 
a hol egyáltalán nincs jó, teljes 
épület, a mennyi építkezésre Árva 
várában szükség van, nem kevés 
pénzzel fog eszközöltetni. 

Mivel azonban ez a vár Len-
gyelország és Szilézia határán 
van, és jelenleg békés és csendes 
vidéken van, aligha látszik nagyon 



cessarium esse, ut magnis labo-
ribus et expensis muniatur. 

Ea summa pecuniae quam ma-
jestas regia in suis litteris ad ca-
meram datis nominal, íloreni sci-
licet 1662 praecipua et majoris 
necessitatis aedificia bono modo 
in ea arce absolvi et perfici pote-
runt, si ea pecunia ad id integre 
convertetur. Adeo ut Castrum 
Arwa nullius unquam regni tem-
pore ita munitum, praeparatum, 
bono modo aedilicatumque ac in-
tegrum fuerit. 

Stat tamen in gratia et sapient! 
consilio sacrae regiae majestatis, 
an earn summám totam, vel in 
parte saltern ad aedificationem 
eius arcis deputare et convertere 
dignabitur, hoc certum est, quod 
bactenus facta aedificia valde 
necessaria fuerunt, et ea, qu® 
restant, aedificantur, et quomodo 
aedificationis concepta est idea 
arcis superioris uti lis et neces-
saria creditur, ea summa tamen, 
quantum absolvi possit, facile 
liquet, qui aliquando practicam 
in aedificando haberit. 

Haec sunt, quae nos vidimus, 
eonsideravimusque in arce Arwa, 
quomodo ex yoluntate et commis-
sione dominationum vestrarum 
profecti eramus, quae omnia bona 
fide verbo et scripto retulimus, 
credim usque dominationes vestras 
certo iam intelligere, eius statum 
arcis, necessitatemque aedificandi. 
Quae omnia in dementi arbitrio 
sacrae regire maiestatis consistere 

szükségesnek, hogy nagy munká-
val és költséggel erősíttessék. 

Azon a summa pénzen, melyet 
a királyi felség a kamarához írt 
levelében említ, tudniillik 1662 
forinton, a fő és legszükségesebb 
munka jó módon, abban a várban 
véghezvihető és elvégezhető, ha 
az a pénz teljesen erre a czélra 
fordíttatik. Annyira, hogy Árva 
vára egy uralkodó idejében se 
volt annyira erős, jól felkészült 
és hibátlan. 

De őfelsége kegyelmétől és bölcs 
belátásától függ, hogy azt az egész 
összeget, vagy csak annak részét 
kegyeskedik-e a vár építésére ren-
delni és fordítani, az bizonyos, 
hogy az eddig eszközölt építke-
zések igen szükségesek voltak és 
hogy az is, a mi hátra van, fel-
építtessék, és minthogy az épít-
kezésnek gondolata megfogamzott, 
a felső várra nézve szükséges és 
hasznos, a költség pedig, a melyen 
elvégezhető, mindenki előtt köny-
nyen tudható, a kinek valaha 
építkezési gyakorlata volt. 

Ezek azok, a miket Árva várá-
ban láttunk és megfigyeltünk. — 
mert uraságtoknak akaratából és 
megbízatásából utaztunk, - me-
lyeket mind hűségesen szóval és 
írásban előadunk, és úgy hisszük, 
hogy uraságtok már megértették 
ennek a várnak az állapotát és 
az építkezés szükségét. Ezek mind 
úgy hisszük a királyi felség elbí-
rálása alá esnek. Kelt Pozsony-



putamus. Posonii 14. novembris. 
Anno domini 1557. 

Kívülről: Acta commissiario-
rurn ad visenda aedificia arcis 
Arwa delegatorum. Relata came-
ra 14 novembris anno domini 
1557. 

ban, november 14-én, az úr 1557. 
évében. 

Az Árva vára épületeinek meg-
tekintésére . kiküldött bizottság: 
végzett dolgai. A kamarának elő-
adatott november 14-én, az ú r 
1557-ik évében. 

Országos levéltár. A pozsonyi kamarához intézett levelek. I I I . csomó. 

Közli: D R . K Á R F F Y Ö D Ö N . 

II. 

Az érsekújvári kapitányságban 1620-ban összeírt hadak. 

Az urak száma az Újvári (Érsekújvári) Generálissághoz. 1620-ban. 
Palatínus Ur Ő Nagysága Equ. (lovas)__ _ „ __ 150 
Érsek Uram Ő Nagysága Equ. (lovas) „ „ ... „ __ 250 
gróf Forgách Ádám Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) . , 40 
gróf Csáki László Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) _ 25 
gróf Esztrehas (így) László Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) 25 
.gróf Pálli Miklós Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) . 15 
gróf Erdődi Gábor Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) . . . . . . „, 20 
gróf Illésházi Gábor Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) _ 50 
gróf Illésházi György Ur O Nagysága Equ. (lovas) 32 
Cancellárius Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) „„ „ 25 
Esztrehaz Daniel Ur 0 Nagysága Equ. (lovas).,„ „ 5 
Szúnyog Gáspár Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) _ 10 
Czobor Imre Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) „ __ „„ 15 
Czobor Bálint Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) . . 25 
Esztreház Farkas Ur Ü Nagysága Equ. (lovas) .. ,„ _ 4 
Amadé János Ura 0 Nagysága Equ. (lovas).„ _ 4 
Kalocsai Estók Ur Ő Nagyeága Equ. (lovas) __ 7 
Hoffmann Uram Ő Nagysága Equ. (lovas) „_ .„ „ . 3 
Zongor Sigmond Ur Ö Nagysága Equ. (lvas) „. „„ „. .„. 8-
Balassa Simon Ur Ó Nagysága Equ. (lovas) „_ 6-
Balassa Ferencz Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) „. _ 6 
Forgács László Ur Ő Nagysága Equ. (lovas)„ .. , ... 5 



Osztrosich Urak Ó Nagysága Equ. (lovas) „ „ 20 
Zay família Equ. (lovas)_ .... .... __ _ „ „ _ . 10 
Bévay Ferencz uram fiával (lovas) „ „. 10 
Pongrácz János és Dániel Urak 0 Nagysága Equ. (lovas) 6 
Keglevich Ferencz Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) . „_ 3 
Balassa Bálint Ur Ő Nagysága Equ. (lovas)_ „ __.. . , 2 
Dóczy família (lovas) _ _ _ _ _ „ _ „ _ _ „ „ _ __ _„ __ 6 
Kolonich Urak (lovas) „_ ... __ .. „ „ __ _ 4-
Nyáry László Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) „ __ .. 5 
Eszterhas Ferencz Ur 0 Nagysága Equ. (lovas).„ __ 3 
Pográni Ferencz Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) „ _. _ „_ 3 
Peréni Pál Ur Ó Nagysága Equ. (lovas).._ „ _ 4-
Illésházi Istvánv Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) „ . _ _ 2 
Bévay András Uram 0 Nagysága Equ. (lovas) . „ „ 1 
Pálfy András Uram 0 Nagysága Equ. (lovas) „ „ „. „ 1 
Révay László Uram O Nagysága Equ. (lovas) „ 5 (8) 
Prini Ferencz Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) _ „ __ 3 
Horeczky Gábor Ur Ő Nagysága Equ. (lovas) „ _ _ 2 
Tőrös János Ur Ő Nagysága Equ. (lovas) _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
Petróczy Ur Ő Nagysága Equ. (lovas) .._ „ __ __ 8 
Barkóczy Ur Ő Nagysága Equ. (lovas)__ ... „ __ „ 1 
Martini György Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) _ _ _ _ _ _ 1 
Ernraiter Uram 0 Nagysága Equ. (lovas) .._ ____ _ _ _ 2 
Kohári István Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) _ __ 5 
Horváth Zsigmond Ur Ő Nagysága Equ. (lovas) . __ . 1 
Balassa János Ur 0 Nagysága Equ. (lovas)._. __ „. 1 
Szunyogh János Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) .._ „_ . 1 
Szunyogh Miklós Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) .. „ „ 1 
Turóczi prépost Ur 0 Nagysága Equ. (lovas) . „ 12 

Össz. : ... 840 

Özvegy asszonyok. 

Forgách Miklósné asszonyom Equ. __ .... „ 6 
Yizkeleti Mihályné asszonyom Equ. _ . __ G 
Aponyi Balásaé asszonyom Equ. . ... „ . 6 
Balassa Imréné asszonyom Equ. 6 
Yoyszkóné asszonyom Equ. . ... „ ._ 3 
Bévay Pálné asszonyom Equ.„_ .__ 3 
Listiusné asszonyom Equ. _ 6 
Szunyogné asszonyom Equ. „ __ .... __ __ „_ _„ G 



Póczy Mihályné asszonyom Equ. 
Eszterhás Pálné asszonyom Equ. 
Bottal Andrásné asszonyom Equ. 
Pálfi Péterné asszonyom Equ. 
Pongrácz Jánosné asszonyom Equ 
Balogh Istvánná asszonyom Equ. 
Thurzó Mihályné asszonyom Equ. 
Nyári Mihályné asszonyom Equ. 

Cáptalanok. 

Esztergomi cáptalan Equ. _ _ _ . _ „ 8 
Nyitrai cáptalan Equ. „.. „ . _ — 3 
Pozsonyi cáptalan Equ. _ . 3 

Ossz.: .... 14 

Vármegyék. 

Pozsony vármegye Equ.... __ ... .... .„ 60 
Nyitra vármegye Equ. „ . . _ . . . . . _ _ „ 100 
Trencsény vármegye Equ. „ „.. ... ... 30 
Zólyom vármegye Equ. _ 15 
Hont vármegye Equ. ... . _ _ „ . „ 17 
Bars vármegye Equ. .„ .... ... . „.. 25 
Turócz vármegye Equ. „ . _ _ 25 
Esztergom vármegye Equ. . _ _ 4 
Nógrád vármegye Equ. .._ .... .... 17 
Liptó vármegye Equ. „ . . . _ „ ... _ 25 
Árva vármegye Equ. .„. 5̂  

Ö,sz. : 323 

Pest, Pilis, Solt és Heves kész pénzt adnak fl. 600. 
Summa omniam Equitum : 124-0. 
Szabiid városok gyalogokat adnak. 
Pozsony városa gyalog Nro ._ .... 50 
Szombath városa gyalog Nro .. „ .„ 25 
Szentgyörgy várossá gyalog Nro .. _ 20 
Bazin városa gyalog Nro .„ .„ 18 

Latus peditum „ 113 

3 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

Össz. : 55 



Modor városa gyalog Nro.... : . 25 
Szakolcza városa gyalog Nro __ .... 25 
Trencsény városa gyalog Nro„ _ „ 25 
Korpona városa gyalog Nro„ _ . 30 
Zólyom városa gyalog Nro 15 

Bánya városok. 

Körmöcz városa gyalog Nro .... .. .... 30 
Selmecz városa gyalog Nro _ 50 
Besztercze városa gyalog Nro , 50 
Baka Bánya városa gyalog Nro 25 
Libeth Bánya városa gyalog Nro 7 
Béla Bánya városa gyalog Nro 7 
Breznó Bánya város gyalog Nro 35 

Latus Peditum 311 

"Summa Equitum (lovas) Nro . 1240 
Summa Peditum (gyalogos) Nro . . 424 
Summa omnisque ordiriis Nro „ „ . . ,.„ . 16641 

1 Orsz. Levéltár. Limbus. 
Közli : Dr. SZENDREI JÁNOS. 

ÜL 

Wesselényi Ferencz nádornak futólevele 1663-ból, melyben 
tudósítja a felsőmagyarországi tizenkét vármegyét a török-

és tatár hadak mozdulatairól. 

Comes Franciscus Vesselény 
<le Hadad Perpetuus in Murany. 
Regni Hungariíe, Palatinus. Judex 
Cumanorum, Aurei velleris Eques. 
"Comitatuum Gömör, item Pest, 
Pilis et Solt supremus Comes, neo-
non Sacratissimas Caesareo Regiae-
que Majestatis Intimus Consilia-
TÍUS , Camerarius et per Hungá-
riám Locumtenens. 

Hadadi Wesselényi Ferencz, 
Murány örökös grófja, Magyar-
ország nádorispánja, a kúnok ka-
pitánya, aranygyapjas lovag, Gö-
mör, úgyszintén Pest, Pilis és Solt 
vármegyének főispánja, úgyszintén 
legszentebb ő császári s királyi 
Felségének valóságos belső titkos 
tanácsosa és Magyarországban 
helytartója. 



Adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik, nevezet szerint pe-
niglen Nemes Szepes, Sáros, Abaújvár, Torna, Göinör, Borsod, Zem-
plén, Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár és Szabolcs vármegyéknek. Aka-
ránk Kegyelmeteknek nagy sietséggel tudtára adnunk, ezen órában 
érkezik nemzetes és vitézlő Bezy Mihály úr őkegyelme Zólyomban 
lévő Táborból ilyenformán írt levele : A Pogány (t. i. török), a mint 
látszik, nem Szent kereszt felől jön, hanem erről Selmecz, avagy 
Corpona tájáról, mivel a Tatárságnak tegnap az eleje már Corponát 
is megszállatta, utána nyomódván a Török tábor is, a kinek a dereka 
még Barson túl fekszik; A munitiókkal maga is erre jönne a nagy-
vezér Lévára, avagy a Tatársághoz rendelt bizonyos népet, nem tudjuk, 
most indul egy csatánk nyelv fogni (t. i. csapatunk híreket szerezni), 
mihént érkezik Nagyságodat alázatosan tudósítom : azonban Kegyelmes 
Uram, mivel a Tatárnak elöljárója (t. i. előhada) ily messzire jár, nagy a 
híre, hogy igen siet haza, talán nem ártana Nagyságodnak a Felföldre hírt 
adni vice Generalis Uramnak (t. i. Pethő Zsigmond grófnak, Zemplén fő-
ispánjának), valahogy készületlen azt a földet ne találja. Es ezeket 
így értvén, nem akartuk elmulalni Kegyelmeteknek sietséggel ezen hírt 
tudtára ne adjuk; Kihez képest Kegyelmeteket szeretettel kérjük és 
intjük, legyen nagy vigyázasban, és ezen Patens Levelünket (t. i. nyitott 
levelünket) éjjel nappal egymásra promoveálja (vitesse előbbre), ha 
mi bizonyost értünk, vagy jót. vagy gonoszt, mely gonosztól Isten 
oltalmazzon, éjjel nappal tudtára adjuk Kegyelmeteknek. Datum in 
Arce nostra Murány Die 2. Novembris Anno 1663. 

Servitor et amicus paratissimus 
Comes Franciscus Vesselény mp. 

Ps. Megbocsásson Kegyelmetek, hogy kinek-kinek külön Patens 
Levelet nem írtunk, mivel a híreknek és az időnek rövid volta miatt 
egyebet nem cselekedhettünk, 

Külzet: Nemes Szepes vmegye megolvasván, ezen Patens Leve-
lünket, mint sietőst külön küldje Sáros vármegyébe és Őkegyelmek 
onnan tovább hamarsággal. Cito, citissime. 
Másolati példánya — mert az eredetivel Beregbe nyargal ta futár — Zemplén 

vm. levéltárában, a lajstromozatlan okmányok között. 

Közli: D O N G Ó G Y Á R F Á S G É Z A . 




