
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

OKMÁNYOK A BOCSKAI SZABADSÁGHARC IDEJÉBŐL 

A Bocskai szabadságharc katonai történetéhez végzett kutatásaim 
köziben váratlanul olyan forrásanyag bukkant elő, amelyre már n>em 
is nagyon mertem számítani. Az Eszterházy-család levéltáráiban, a több
nyire birtokjogi és gazdaságtörténeti iratok közül két csomó Bocskai 
korabeli levél került elő, amelyekből sok, eddig még meg nem vála
sztolt kérdésre nyerhetünk feleletet. Bocsikai István sajátkezű levelei 
mellett Belgdojoso írásait, generális kapitányok, portai követek, török 
pasák, román fejedelmek, ecsedi Báthory István és még sok más neve
zetes személy leveleit találhatjuk e két iratcsomóban. A már-már meg
fakult sorok hosszú évszázadokon keresztül híven megőrizték a magyar 
történelem e dicső éveinek emlékeit és várták, hogy a kutatás nap
fényre hozza értékes adataikait egy kis nép nagy múltjaiból. 

Kutató számára semmi sem jelenthet nagyobb örömet elveszettnek 
hitt értékes forrásanyag előkerülésénél. Ezt az örömet még csak fokozza 
az a körülmény, hogy a források egy aránylag kevéssé ismert, de nagy 
.jelentőségű történelmi korból származnak. Olyan korból, amelyben a 
magyar nép fényesen bebizonyította, hogy két idegén elnyomó között 
agyongyötörve és porigsújtva is tudott nagyot, dicsőt és maradandót 
alkotni; mert a nemzeti szabadság, a nemzeti haladás nevét írta zászló
jára és mert a széles néptömegek fogtak fegyvert és keltek hősi harcra 
az idegen elnyomók ellen. A szabadságharc történelemformáló hősei haj
dúk, jobbágyok és a nemesség legjobbjai voltak egy olyan ember veze
tésével, aki életének javarészét az idegen Habsburg-uralkodó szolgálatá
ban a török elleni küzdelmekben töltötté el. Amikor azonban személyes 
sérelmein túl igaz hazafisága rádöbbentette arra, hogy a Habsburg 
elnyomó törekvések veszélyesebbé vállnak a magyar nemzetre a török
nél, félre dobta a múltat és nemzeté«ek olyan vezetője lett, akinek nevét 
évszázadokon keresztül hálával emlegette minden becsületes, hazáját 
szerető magyar. A szabadságharcot nem mesebeli gánesnélfcülí lovagok 
és más élettől, valóságtól elszakított hősök vitték győzelemre, hanem a 
korábbi múltjukban nem egyszer helytelen úton járó hajdúk, akik amel
lett, hogy nem akarták saját nemzetük hóhérai lenni, a szabadságharc 
alatt sem feledkeztek nieg a szorgos zsákmányszerzésről; jobbágyok, akik 
kiutat kerestek embertelen helyzetükből az idegen elnyomók nélküli, 
nemesi szabadságokkal biztosított életforma felé; nemesek, akik bár sze-
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rettók volna változatlan formában fenntartani ki válságaikat, de a szüli 
osztályszempontokon felül emelkedve, a nemzeti szabadság nagy ügyé
nek érdekében, kénytelen-kelletlen engedményeket tettek a néptöme
geknek. 

Felmerülhet bennünk a kérdés; vajon e régi kornak lehet-e sok mon
danivalója a ma embere számára? Vajon csak a nemzeti kegyelet érzé
se visz bennünket, mint drága emlékű sírhoz, a letűnt idők 
nagy tetteihez? Vajon mi, a modern kor emberei tanulhatunk-e még 
egy régi, letűnt társadalom embereitől, kaphatunk-e választ, iránytszabó 
útmutatást a mai élet problémái, gondjai közt? 

A kérdésekre nyugodt lelkiismerettel igennel válaszolhatunk. Igaz. 
hogy a több évszázados fejlődés sok újat hozott az életben, az emberek 
gondolatvilágában egyaránt, de vannak olyan örökérvényű igazságok, 
amelyeiknek ereje nem tompul az évszázadok múlásával, nem viszik ma
gukkal sírba az élők sorából elköltözöttek és fényüket nem homályosít
hatja el új gondolatok, új eszmék születése. A hazaszeretet, a haza nagy 
ügyéért való áldozatvállalás, a szabadság melletti bátor kiállás, a nép 
őszinte megbecsülése és szeretete mind-mind olyan tényezők, érzelmek 
és követelmények, amelyek nem lehetnek idejétmúltak a ma embere 
számára sem. Persze idealizálnánk a Bocskai szabadságharcot, ha azt 
hinnők, hogy mindezek maradék nélkül meg voltak az akkori társadalom 
minden tagjában. Abban az időben is jelentős számban akadtak olyanok, 
akik egyéni érdeküket a nemzet érdekei fölé helyezték, és nem szabad 
arról sem megfeledkeznünk, hogy a szabadságharc a feudális korban ját
szódott le, amikor viszonylag kisszámú uralkodóosztály nyomta el és 
zsákmányolta ki a többséget. Történelmi távlatban kell vizsgálnunk a 
kort és embereit, fejlődésében és összefüggésében az eseményéket, de 
sobášení visszavetítve, hanem az adott korból előremutatóan. Tisztában 
kell lennünk azonban azzal, hogy nemzeti fejlődésünk egy, elválasztha
tatlan, összefüggő folyamatot alkot, akárcsak az egyes emberek fejlődése. 
Nem lehet egy emberrel szemben korához nem illő követelményeket 
támasztani, de vajon nem tanulhatunk-e érett korban is lelkesedést, áldo
zatkészséget a fiatalságtól még akkor is, ha látjuk a fogyatékosságokat? 
Nyilvánvalóan igen, s hasonlóképpen nem mellőzhetjük a múlttól való 
tanulást csak azért, mert az akkori társadalom fejletlenebb volt a mainál. 

A hazaszeretet érzése ma is legalább úgy kell hogy lángoljon min
den népét, hazáját szerető magyar szívében, mint háromszázötven évvel 
ezelőtt. A haza védelme mindéin idegen elnyomó törekvéssel szemben a 
ma emberétől is hősi áldozatokat kíván, akárcsak Bocskai katonáitól. 
A nép érdeke ma is megköveteli nemcsak a hibák, a helytelen út fel
ismerését, hanem a helyes útra teljes szívvel, teljes eltökéltséggel való 
rálépést, akárcsak Bocsikai István esetében történt, s lehet tanulni abból 
a következetességből, ahogyan ő meg is tette azt. A nemzeti összefogás 
szükségessége a nagy feladatok végrehajtása érdekében ma sem. kisebb, 
mint a Bocskai szabadságharc idején. Gyűlöletünk a jobb életünk fejlő-



Hadtörténelmi okmánytár 293 

dését gátló erők ellen ma sem lehet gyengébb mint akkor, amikor a Habs
burg elnyomó törekvések állítottak gátat a nemzeti fejlődés ölé. 

A nemzeti kegyelet, a nagy múltra való jogos büszkeség érzése mel
lett ebbeln a szellemben nézzük történelmünk kiemelkedő eseményeit, 
s akkor bármily régi idők írásai nem elmúlt korok tűnő árnyainak 
halott betűi, megkövesedett maradványai lesznek, hanem új életre kelt 
értékes segítőtársai mai életünknek. 

* 

A Bocskai szabadságharc történeténeik most közlésre kerülő forrásai 
döntő mértékben négy témakörrel foglalkoznak: 1. A szabadságharc ki
robbanása előtti hónapok eseményei, nevezetesen Bocskai és a törők 
tárgyalásai. 2. A szabadságharc kezdeti eseményei. 3. A román fejedel
mek kapcsolatai Bocskaival és viszonyuk a szabadságharchoz. 4. A török 
porta viszonya a szabadságharchoz és a Bocskainak adott korona kérdése. 

Bocskai és a török 1604. október előtti kapcsolatáról többnyire csak 
a török és magyar krónikaírók munkáiból, valamiint Bethlen Gábor 
későbbi időkben írt leveleiből tudtunk valamit, de közvetlen, hiteles 
levéltári farrásokait nem ismertünk. A most közlésre bocsátott 1., 3., 4., 
5., 6., 10. sz. iratok Memhet pasa, Bethlen Gábor, Hasszán pasa, az 
erdélyi bujdosók és Amhát pasa Bocskaihoz írt levelei fényt derítenek 
a kezdeti török tárgyalásoknak jóformán minden részletére. A levelek 
végérvényesen bebizonyítják, hogy az erdélyi bujdosók javaslatára a török 
kezdeményezte a tárgyalásokat. „Találának meg azért engemet az fő em
berek (t. i. erdélyi bujdosók) közül... kérének ezen, hogy kegyelmednek 
én is egy levelet íratnék" — írja Memhet pasa 1604. április 1-i levelében 
Bocskainak. À fővezér fátylat kíván borítani Bocskai korábbi törökelle
nes tevékenységére, s jellemző török diplomáciai tapintattal „elfelejti" 
Bocskai munkálkodását Erdélynek a töröktől való elszakításában, s „el
hiszi" az erdélyi bujdosóknak, hogy Bocskai „ . . . ennek előtte való üdők-
ben is az Hatalmas Császárnak Országának egyik fő gondviselője volt 
és ő Hatalmasságának jó akarója". Felemlíti Bocskai mellőzését a császá
riak részéről, valamint azt; most itt az ideje, hogy megmutassa „igaz jó 
akarattyát", s küldje el megbízottját a tárgyalásokra. Bethlen Gábor 
1604, június 23-i leveléből az derül ki, hogy Bocskai még „tavasszaV 
elküldte a törökökhöz Murát nevű rabját, aM elmondta, hogy „minemű 
dolgokat" kíván Bocskai a szultántól. Ezeket a kívánságokat- azonnal 
articulusoikba foglalták, és beküldték a fővezérhez, majd a szultánhoz. 
Bethlen biztatja Bocskait, hogy minden kívánsága teljesülni fog, s 
„ . . . hit levelek, Athname levél, bot és zás>zló azokhoz illendő ajándé
kokkal" mind együtt lesz, amint közelebb érnek majd hozzá. Memhet 
pasa dátum nélküli, de tartalma után ítélve ebben az időben írt levelé
ben arról ír, hogy az erdélyi bujdosók „ . . . szabad választásokból... 
kegyelmedet egy akaratból fejekké és fejedelmekké akarják választani, 
mint Hlyen böcsülletes Urat, kinek mind Erdélyben, s mind Magyar' 
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országban sok öröksége leszen." Tudósítja Bocskait, hogy a bujdosók a 
melléjük rendelt haddal megindulnak Temesvár felé. Gyulára, Bocskai 
lakóhelyéhez közel, elegendő hadat küldenek, akik az ő rendelkezésére 
állnak, amikor a „Hatalmas Császár birodalmába" kíván jönni. Esküvel 
fogadja, hogy minden álnokság távol van tőle, s kéri Bocskait, hogy ő is 
„ . . . azon igaz és hüttel való maga meg kötelező hűséget és igazságot" 
fogadjon. A következő, szintén dátum nélküli levélben Hasszán pasa 
„az Hatalmas és győzhetetlen Török Császárnak temesvári fő Beglerbégje 
és az Erdély országára rendeltetett hadaknak fő szerdára" szintén hit
levelét küldi Bocsikai számára, melyben erős esküvéssel fogadja, hogy 
Bocskainak . , . . . sem jövő utában, sem ide jutása után, az hatalmas Csá
szár birodalmában sem magának, sem az utánna valóknak... senkitől 
semmi bántása nem leszen... mindenekben illendő böcsületes állapattja 
és fejedelmi tekinteti "leszen azonképpen a kegyelmed után valóknak is 
kinek-kinek az ő tekinteti és állapatja szerént leszen." Bocskait nemcsak 
beviszik Erdélybe fejedelemnek, hanem meg is oltalmazzák. 

Az erdélyi bujdosók 1604. szeptember 14-i levele több kérdéssel kap
csolatban is felvilágosítást nyújt. Megerősíti azt, hogy Bocskai Murát 
nevű rabját a. portára küldte tájékozódás végett. Bizonyítja az erdélyi 
bujdosók ragaszkodását Bocskai személyéhez. Támpontot nyújt Dampierre 
temesvári rajtaütésének sokat vitatott időpontjához, ugyanis a levél tanú
sága szerint a rajtaütés szeptember 12—13-án történt. 

Amhát pasa október 9-én kelt leveléből az derül ki. hogy ekkor 
már a török szövetség a gyakorlati segélynyújtás stádiumába lépett-
„Értettem, hogy Nagyságod az hatalmas Császárhoz hűségét, s az maga 
Nemzetségéhez való jó akaratját meg akarja mutatni" — írja Amhát 
pasa s bejelenti, hogy „ . . . mihelt Nagyságod hozzánk közelebb érkezik és 
valamiben nekem parancsol, az Hatalmas Császárnak, Nagyságodnak és 
Erdély Országának valamire elégséges leszek-szolgálni akarok." 

Az 1—12. sz. levelek a törökkel folytatott tárgyalások mellett a 
császáriak készülődéséről, Belgiojoso és Bocskai tárgyalásáról, valamint 
Szentjób elfoglalásáról és Kereki ostromáról is értékes adatokat tartal
maznak. Sennyey Pongrác 1604. május 5-én kelt levele beszámol Sarma-
sághy Zsigmond ügyéről, valamint arról, hogy Bocskai Erdélybe indul. 
Az október 4-én kelt levél, melyet Bocskai írt Belgiojosonak már a csá
szári támadás megindulásáról közöl adatokat. Bocskai mentegetőzik, hogy 
betegsége miatt nem tudott megjelenni a rakamazi táborban, ahová 
Belgiojoso rendelte őt. Tagadja a törökkel folytatott tárgyalásait, s meg
botránkozva írja, hogy míg ő ártatlansága biztos tudatában sólyomkői 
várában tartózkodott, áruló szolgái Szentjóbot császári kézre adták, 
Concin váradi alkapitány pedig Kereki várát osztromolja. Korábbi érde
meire hivatkozva tiltakozik a császári sereg ezen lépései ellen, s kéri 
Belgiojosót, hogy rendelje el Kereki ostromának megszüntetését, s Szent
jóbot bocsássa vissza a kezeihez. 

Az értékes eseménytörténeti adatok mellett azt is megtudjuk a levél-
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bőd, hogy Bocskai nem tudott latinul, ami pedig ebben az időben az 
•ország főurai között meglehetősen ritkaság számba meet. A levél utó-
iratában ugyanis kéri a császári hadvezért, hogy magyar nyelven Írasson 
liozzá levelet, mert nincs mellette latinul tudó íródeák, „ . . . magam pe-
nigh Deákól nem értek." Ezt a levelet Belgdojos'o csaik október 5-e után 
kaphatta meg, mert az e napon Kallón kelt írása még latin nyelven ké
szült, de az október 7-1 levelét már magyar nyelvein irattá. Ez a levél 
eldönti azt a sokat vitatott problémát, hogy a császári hadvezér Raka-
mazról Váradra ment-e, vagy pedig egyenesen Adorjánra. E kérdéssel 
kapcsolatban Rónai Horváth Jenő és Gyalókay Jenő különböző állás-
pomtot foglaltak tanulmányaikban. A most előkerült iratok Gyalókai 
álláspontját igazolják, mert a 9. és 11. sz. levelek tanúsága szerint a csá
szári hadvezér október 7-én és 10-ón is az adorjáni táborban tartózkodott. 

Belgiojoso október 7-én kelt leveléből az is kitűnik, hogy Bocskai 
mellett már ekkor is voltak hajdúk a sólyomkő! várban, s az óvatos 
császári hadvezér nem akarta milnd addig véglegesen megszakítani a tár-... 
gyalásokat Bocskaival, míg csapatai mind össze nem gyűlték az ador
jáni táborban. Október 10-ón meg is írta Bocskainak, hogy „ . . . kegyelmed 
is rendelje úgy dolgait, két vagy három óráig legyen vige az tractatus-
nak, mert ha az Er déli Vallonok, Pecz uram hada és az Haiduság is elér
kezik, ily alkalmatosságunk nem liszen az kegyelmeddel való tractálásra." 

A 12. számú okmány, az adorjáni táborban október 11-én felvett 
jegyzőikönyv összefoglalja az eseményeket Dampierre temesvári rajtaüté
sétől • Kereki ostromiáig. A vallomást tevő Székely Ferenc, Pozsgai Lázár 
és Fráter István Bocskai bizalmasai voltak, s így adataik hitelesnek 
tekinthetők. Nevezetitek elmondják, mit tett Bocsikai, amint értesült arról, 
hogy Bethlen Gábor levele Belgiojoso kezedbe került. Megtudjuk, hogy 
Bocskai a riasztó hír érkezése után azonnal felvette az érintkezést a 
hajdúkkal. „Ugyan akkor ajándékot is külde Kerekibe, hogy az hová 
kívántatik, Hajdú hadnagyoknak vinnék..." A történelmi eseményekből 
ismerjük, hogy Bocskai a hajdúk megnyerésével biztosította a császári 
elnyomás elleni harc katonai alapját. 

Az okmányok olvasásakor kétségtelenül ellentmondásokat találunk a 
törökkel folytatott tárgyalásokról szőlő dokumentumok és a Belgiojosoval 
történt levelezés adatai között. Láthatjuk, hogy Bocskai már 1604. tava
szán tárgyalásokat kezdett a törökökkel, s október elejére már létre is 
jött a megegyezés; ugyanakkor még október 4-én is töretlen császárhűsé-. 
gét bizonygatja Belgiojoso előtt. Az ellentmondás nyitját ott kell keres
nünk, hogy Bocskai nehezein szánta el magát a török szövetségben való 
nyílt fellépésre, másfelől viszont, amikor már látta, hogy a császáriak 
támadása elkerülhetetlen időt akart nyerni a felkészülésre és igyekezett 
maga felől bizonytalanságban tartani az ellenséíget. Az álmosd—diószegi 
váratlan rajtaütés és- győzelem azt bizonyítja, hogy Bocskainak ez a poli
tikai manővere eredményes volt. 

* 
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A 13. számú irat, a hajdúikapitányok. 1604. október 14. éjszakáján kelt 
hűséglevele a kirobbanó szabadságharc első okmánya. A húséglevélbőL 
megtudjuk pontosan, hogy kik voltak azok a hajdúkapitányok, akik már 
október 14-ének éjszakáján hűséget fogadtak Bocskainak, s részt vettek 
az almosd—diószegi rajtaütésben is. Lippai Balázs, Némethi Balázs,. 
Ibrányi Ferenc, Dengelegi Mihály, Szénási Mátyás voltak a szabadság
harc hadseregének első hajdúvezérei, akiknek az alvezéri működéséhez 
fűződnek a szabadságharc kibontakozási időszakának nagy katonai 
sikerei. A hűséglevél már körvonalazza a szabadságharc jellegét, cél
kitűzéseit is. 

Belgdojoso 1604. október 17-i levele többek között érdekes beszámoló 
az álmosd—diószegi ütközetről, s ugyanakkor kitűnik belőle a császári 
hadvezér félelme a környékbeli nép megmozdulásától. Azt írja Báthory 
Istvánnak, hogy az „ . . . az alatta való Jobbágyokra viseüyen gond,ot, 
hogy tumultose Nagyságod ellen az hajdúsághoz kapcsolván magokat fel 
ne támadgyon." 

A 15. számú irat Bocskai ritkaság számba menő saját kézzel írott 
levele. Október 18-án, az álmosdi ütközet után írta Debrecenből az erdélyi 
bujdosókhoz. A kialakult helyzetet úgy jellemzi: „ . . . most is oly állapat-
tal vagyok, hogy bátorságoson ülök szinte is most, de azért Gyulán és 
Szolnokban had tartassék, hogy mihelyen kévántatik, mingyárást indul
hassanak kegyelmetekkel együtt." A nagy szálkás betűkkel írt levelet 
csak valamilyen durva szemcsés fehér porral szárította le, amiből arra 
következtethetünk, hogy itt Debrecenben még csak a legszűkösebb hadi
viszonyok között élt, s hajdúkapitányain kívül még íródeák sem volt 
mellette. 

Késmárk város 1604. november 9-én kelt hűséglevele csak egy a több 
azonos tartalmú hitlevelek közül, melyeket Stoos. Remete és más váro
sok adtak Bocskai számára. Értékes felvilágosításokat nyerünk belőlük a 
szabadságharc első heteinek eddig nagyrészt ismeretlen történetére. A 
hűséglevelék révén szinte napról-napra követni tudjuk Bocsikai szerte 
száguldó hajdúcsapatainak menetvonalát. 

A 17—21. számú iratok a romáin 'fejedelmek a szabadságharchoz való 
viszonyára és az erdélyi hadműveletekre vonatkozóan tartalmaznak érté
kes adatokat. Bocskai szövetségesei; Simeon Mogilla, Jeremiás M'oigilla 
fejedelmek levelei mellett itt található a havasalföldiek írása is. A leve
lekből kicsendül a közös sors felismerése, az egymásrautaltság tudata. 
„Nagyságod emlékezhetik reá, hogy mi semmi üdőben akármi tőlünk 
való lehetséges dologban annak az Országnak (t, i. Erdélynek) nem akar
tunk megfogyatkozni, mert tuggya azt is Nagyságod, hogy mi szintin csalc 
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az Erdélynek oltalmáért el vesztettük az mi országunkat, most is... vala
mire elégségesek leszünk az három országnak békés meg maradásának 
nyeréséirt, mindenre készek vagyunk." — írja Simeon Mogilla fejedelem. 
Ugyanezt írja Jeremiás Mogilla fejedelem is, s a havasalföldiek hason
lóan arra hivatkoznak: „Nyilván lehet felségednél ennek ez nyomorult 
Országnak Erdéllyel együtt, egynehány esztendőiül fogván való nyava
lyás és romladozott állapattja... az régi jó szomszédságnak és atyafiúi 
szeretetnek viszont közöttünk való meg ujulásáért kellett volna urunknak 
ő nagyságának ez elmúlt napokban felségedet meg találni." A moldvaiak 
csapatai az Erdély felszabadításáért folyó harcokban komoly segítséget 
nyújtottak a szabadságharc számára. A közös harc eseményeiről számol 
be Simeon fejedelem 1605. augusztus 4-én és 6-án kelt levele, melyeket 
a haditörténetírás értékes dokumentumként tud felhasználni. 

* 

Az utolsó két irat Bocskai portai követeinek egy jelentése, valamint 
Mehmeth tinajának Bocskaihoz küldött kérvénye.. A követ jelentés toll-
hiba következtében téves keltezésű, ugyanis a jelentés végén írt április 
24-i dátum ellentétben áll azzal, hogy a követek már májusiban történt 
dolgokról írnak levelükben. A követek színesein leírják a portán dívó szo
kásokat, a szultáni fogadások rendjét, s jó megfigyelő készséggel festik 
le a török udvari életet. Kitűlnik a levélből, hogy Bocskai követei milyen 
nagy megbecsülésben részesültek a portán, s nem vazallusi függésben levő 
fejedelem megbízottaiként kezelték őket. A szultáni udvar diplomáciai 
szokásokat nem nagyon betartó légkörében szokatlannak hat az a bátor
ság és határozott fellépés, amellyel Bocskai követei képviselni merték 
fejedelmük és az ország érdekeit. A jelentés egyik mondata fényt vet 
arra, hogy Bocskai seregében hiány volt a puskás gyalogok terén, mert a' 
fejedelem ezeknek küldését sürgette a portán. A levél egyik legérdeke
sebb része a Bocskainak adományozott korona ügyével kapcsolatban nyújt 
nemcsak érdekes, hanem eddigi ismereteinkkel ellentétes felvilágosítást. 
A történetírás eddigi álláspontja szerint ugyanis a koronát a török erő
szakolta Bocskaira, aki azt csak udvariasságból fogadta él, s nem is en
gedte megkoronáztatni magát vele. Ez a követjelentés viszont arról szá
mol be, hogy a korona adását Bocskai szorgalmaztatta a portán, s a törö
köknek „ . . . nagy tanácsok volt, kell-e cselekedni, nem-e, mint hogy soha 
senkinek az fényes Portáról koronát nem attak, hanem csak botot, zászlót-, 
sőt ugyan tanácsot is kérdették tanúiról tőlünk, kire mi így feleltünk: 
mint hogy felséged az magyar királysággal neveztetik az Athnaméban az 
Császáriul, királlyá úgy lehet kárki, ha meg koronáztatik. Más az, az több 
magyar orzsághoz tartozó országok is így hajlanak hamarébb meg, az 
magyar nemzetségnek is így nyukszik inkább szive meg az hatalmas Csá
szárhoz való bizodalomban." Memhet tihaja is azt írja kérvényében: „Az 
Hatalmas Császártól is az portáról felségednek kévánsága szerint minde
nek meg lőttének, Korona, pénz, Bot, zászló", s emlékezteti Bocskait, hogy 
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amikor Konstantinápolyba küldte, minden kegyelmességét ígérte ,,ha oz 
Coronát meg hozom." Bocskai a korona kérését környezete előtt eltit
kolta. Ma már nem lehet pontosan megmondani, hogy milyen 
politikai elgondolások vezérelték Bocskait, amikor a korana kül
dését egyfelől szorgalmazta, amikor viszont megkapta, nem kívánta azt 
használni, sőt úgy tett, mintha nem tudott volna a dologról, s nem várt 
kellemetlen meglepetésként érintette volna az ajándékozás. Talán csak a 
Habsburgokat akarta ijeszteni azzal, hogy korona birtokában magyar 
királlyá is koronáztathatja magát a Porta teljes támogatása mellett, vagy 
meglehet az is, hogy a tavaszi győzelmei?: forró napjaiban úgy látta, a 
nemesség döntő többsége támogatná az ő királlyá választását, s később, 
mikor tapasztalta a nyugat-magyarországi nemesség császár párt iságát 
elállt ettől a szándéktól? A kérdésre a feleletet magával vitte sírjába a 
nagy fejedelem, aki ragyogó győzelemre tudta vinni megtaposott, elnyo
mott nemzetéinek ügyét, de ugyanakkor bölcs megfontolással és példás 
önuralommal tolta el magától a korona varázsát, mert talán ügy látta, 
hogy ez akadályokat gördítene a nemzeti ügy diadalútjába. Reménytelen 
kísérlet volna az élők sorából eltávozott nagy emberek minden rejtett gon
dolatát, titkos szándékát évszázadok távlatából kikutatni, s mindent pon
tosan megállapítani. Mindig akadnak olyan titkok, amelyek talán örökre 
megfejthetetlenek lesznek, hacsak egy újabb, váratlanul előbukkanó meg
sárgult levél fel nem lebbenti róla a bizonytalanság fátyolát. 

* 

Végezetül két kérdéssel kívánok még röviden foglalkozni. Az egyik 
forráskritikai, a másik levéltártörténeti probléma. 

A most közlésre bocsátott iratok értékes adatokat tartalmaznak Sza-
mosközy István történeti maradványai hitelességének elbírálásához. Sza-
mosközy ugyanis nemcsak ismerte, hanem fel is használta munkájában 
ezeket az iratokat, hiszen vannak olyan részek művében, melyek szinte 
szórói-szóra megegyeznek ezekkel a levelekkel. Mindez kétségh 
emeli a Bocskai szabadságharc koráról írott sorainak történelmi hiteles
ségét, s arra enged következtetni, hogy olyan leírásai, melynek levéltári 
anyaga elveszett vagy lappang, szintén többnyire eredeti forrásanyag 
alapján készültek. 

A másik, szó szoros értelemben vett izgalmas probléma; vajon ho
gyan kerültek ezek az iratok, melyek lényegében a Bocskai- és Báthory-
családok titkos levéltárának maradványai, az Eszterházy-család birtokjogi 
iratai közé? A pontos feleletet erre a kérdésre még nem ismerjük, de 
van egy hipotézis, amely, ha kissé talán kalandosnak is tűnik, de ez 
idő szerint mégis a legvalószínűbb. Ez a feltevés elvezet bennünket a 17. 
század elejéinek egyik legszebb, de ugyanakkor nem a legszigorúbb eré
ny ű asszonyához: Báthory Annához. 
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A meggyilkolt Báthory Gábor fejedelem húga mint tudjuk, közeli 
rokonságban állt Bocskai Istvánnal, s egylben Kereíki várának a birtokosa 
is volt, ahova a fontos, s nem egy titikos adatot tartalmazó iratok köny-
nyen odakerülhettek. Bethlen Gábor fejedelemsége idején a szép Báthory 
Annának menekülnie kellett Erdélyből a bibliai erényességű fejedelem
asszony bosszúja elől. Lengyelországba ment, majd később idősebb korá
ban visszatért hazájába, de nem Erdélyben, hanem Felső-Magyarorszá-
gbn telepedett le. Itt kapott egy kicsiny birtokot Eszterházy nádortól, 
melyen életének hátra levő részét eltöltötte. Halála után a birtok vissza
szállt az Eszterházyák tulajdonába. A feltevés szerint az értékes két irat
csomó Báthory Anna ládáinak egyikében kísérte végig útján a kalandos 
életű szép asszonyt, s halála után az Eszterházy-család levéltárába került. 
A koronatanú, aki e feltevés helyességének ügyében a döntő szót ki
mondhatná, már mintegy háromszáz éve halott, s a regényes életével 
foglalkozó írók sem tudták semmit erről a cselekedetéről. Lehetséges, hogy 
újabb levélt ártörténeti kutatások egészen más úton találják majd meg e 
két iratcsomó vándorlásának hiteles történetét, de addig tekinthetjük 
úgy, mint Báthory Anna értékes örökségét az utókor számára. ' 

1. 

1604. április 1. 
My Mehemeth Passa istenek kegyelmességélből az Hatalmas Giőzhe-

t étlen török Chászárnak itkün való országinak fő Vezére minden . . . illendő 
dolgokban ajánliuk kegyeZmednék barátságos igaz io akaratunkath. Mi
vel hoígy isten akarattiából az Hatalmas Chászárnak imár.,... rendelteteth 
hadai megh indulnak és főképen Érdélre fő gondviselésünk leszén, minth 
hogy az Erdéli fő emberek közül sokan az Hatalmas Chászárhoz hüsége-
keth megh mutatván ide az ő Hatalmassága szarnia és gondviselése alá 
lőttének szép haddal, s ith vadnak, mely hüségekérth az Hatalmas Cbá-
szá r . . . neim akar háládatlan lenni, hanem gondoth akar reáiuik viselni. 
Találának megh azérth engemeth az fő Emberek közül, ielentik hogy 
kegyelmed ének elő.te való üdőkbenis az Hatalmas Ohászár Országának 
egyik fő gondviselőié volth, és ő hatalmasságának io akaroia. Kérének 
ezen, hogy kegyelmednek én is egy leveleth íratnék, melyből vehetné 
eszében kegyelmed az ő hatalmassága io akarat játh azokhoz, kik őhatal-
masságának feieth haytanak és h ívek . . . hogy migh Érdél az Hatalmas 
Ghászártól el nem szakada, minemű szép csendes békeségben éltek, senki
től sémi bánitásokh nem volth, hogy elszaikada pedigh tőllünk, minemű 
hasznok avagy romlások nagy veszedelmekel követék mind ez ideigh 
kegyelmed iol tudlhattia. Szélkel Mojzes töb fő népekel az Hatalmas Chá-
szár köntöséhez ragaszkodván, minemű hitelek és böcsületes állapattiok 
volth itban, egiefoektől kegyelmed meg értheti, mely hűségékérth ő Ha
talmassága az Erdéli Vajdaságra bebocsiátvára, magáth mód nélkül ha 
el nem vesztette voma, s az ő hatalmassága ereiéth megh várta volna, 
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most is Erdéli Vajda volna. De bogy kegyelmednek ió akaratunkath 
megh ielenczük, kegyelmed gondolkodgiék minden mostani . . . 'beli álla-
parttóáról s megh maradásáról. Az németh közth minemű böczülettel 
vagion iól tudgiuk, szabadságtokban törvényetekben minth akar rontani 
mindeneketh tudunk. Most azérth az ideié, hogy kegyelmed igaz ió aka-
rattiáth, ő hatalmasságához megh mutassa és Érdélnek igaz ió akaróia 
legyen, és ha m y . . . szándéka kegyelmednek mingiarást megh hüth Em
bere által s levele által megh talallyon, érthessük kegyelmed ió aka-
rattiáth, mellyeth ha megh értettünk kegyelmednek mi is igériük ma-
gunkath, hogy valamith ő hatalmasságától kivan kegyelmed, mindenek 
kegyelmed, kedve szerént lesznek, minth hogy főképen az itben levő 
magyar fő embereknek kegyelmedhez való io akarattiath lattiuk ezeknek 
az hatalmas chaszár minden reghi szokoth szabadságokath . . . megh atta 
s engette minden czikelekben. Hogy ha pedigh kegyelmed valakith idebe 
akar hozánk küldeni bizvásth félelem, nélkül be külgiön merth az my 
hitünkre tisztességünkre senkiitől semmi bantasok nem leszen valamikor 
visza akar meni békeségesen visza bochiatthiuk. Kegyelmed azérth lássa 
gcndolkodgiék mindezekről im my kegyelmednek mindeneketh értésére 
attuk. Mosťh mindenek az ideié mikor az Hatalmas Chaszár hadai Ér
délre mennek és onnan kegyelmetek felé. Akor ha my romlások kegyel
metekre következnék késő . . . minden dologh. 

Isten kegyelmedeth tarchya megh io egéségben sokáigh. Irtuk Nán
dor Feiervároth Szén Giörgy havának első napián. 1604. Esztendőben. 
Külcím: Vitéz Urnák Boczykai Istvának adassék ez levél Nekünk Vitéz; 
Ur barátunknak kezében. 
Thugra és pecsét. 
(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. fasc. E.) 

2. 

1604. május 5. 

Szolgálatomatth aiánlom kegyelmednek minth nekem mindenkor bi-
zotth uramnak. Aggyon Isten kegyelmednek minden dolgaiban kiván-
sága szerint való iókath. Értem az kegyelmed irásátth, bizony uram elég 
ndavoljában, romlásban, niomoruságban iutánk. Az Ur Istennek váriuk 
hozzánk való kegielmességét. Az Feiedelmek közötth való békeség, ha 
mindent helére nem hoznais, kitül el szakattunk, mégis háborodoth szi
vünket meg chöndesitené, kit engegyien megh ü Szent Felsége. 

Sarmasági uram dolga miben légien akaria kegyelmed én tüllem 
értény. Basta uram ő Nagysága hivatoth vala, mikor az levelek ü Nagy
sága kezében iutottak vala, Kezemben adván egg'k Bektes basának szol-
höth, az másik Bethlen Gábornak, de az levél nem az Sarmasághi uram 
keze irása, seim az manu propria, az stilusais nem az, mert igen parasz
tul va'nnak az levelek irva, hanem az pechét az ü maga pechéti, és zimere. 
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Hiszem azt, hogy Basta uram eleget értekezet, hogy valóságos képpen 
végére mennyen az dolognak. Nem tudom immár ha ü Nagysága mehe-
tette valami bizoniosto dolognak végire, és ennél tovább való dolgát az 
"utána nem érhettem. . Mely ha chak ekkem.. . állapodik meg én sem 
itilhetem vétkesnek. . . lenny, meg lehetett hogy pechétlő giürüét [egy 
szó törlés] valamelly nem io akaróia kilophatta sebéből. Sarmasági uram 
Kol'czsvárath vagion, ninchen semmi bántása chakhogy tartóztatva va-
gion. Senkit mód nélkül Basta uram ü Nagysága meg nem bánt, abban 
hiteles vagiok, mellyet ü Nagyságátul hallottam. Az miiith kegyelmed 
énnekem ir Asszcniom Sarmasági uraimék felől az minth szinte kegyel
med,'mys ide eleget hallunk közhírrel, de hogy én valami bizoniost írhat
nék kegyeZmednek az dolog felől, Isten láttya nem tudok. Halier Gábor 
uramnak szólló levelet késedelem nélkül meg küldöm. Ertegetem vala, 
hogy Isten kegyelmedet az Cornissárius Urakval ide be hozza, mellyek 
szivem szerintíh kyvántam, aggia Isten hogy lehessen meg. Mégis uram a?, 
régi dolgokról beszélgethetnék-ez mostani niavaliás üdőben. Ťarcha meg 
az Isten kegyelmedet sokáig io egésségben. Datum ex Gialu 5 Mai 1604. 

Pancratius Sennyey mp. 
Külcím: Spectabili et Magnifico Domino Stephano Bochkai, de kis Maria, 

. . Domino mihi semper observandissimo. 
(OL. Eszterházy es. It. Rep. 46. fasc. G.) 

3. 

1604. június 23. 

Spectabilis et Magnifice Domine mihi confidentissime Servitiorum 
meorum paratam semper Comniendationeim. Isten Nagyságodnak minden 
yo akaróyval edgüth hosszú életet io egésságet zerenchies előmenetellel 
adgion. 

Mivelhogi Nagyságod nekem giermekségemtől fogva igaz yo aka-
rattiát mutatta, és mégis tapaztaltam volt, éiiis ha miben tudtam volna, 
Nagyságodnak zeretettel zolgáltam volna, de az sok zerenchietlen válto
zások és sok budosásinik nem engették hogi Nagyságodnak zolgálhassunk. 
Mostan penig Isten Nagyságodnak zivét erre fel indítván, hogi hazájának 
és meg romlót nemzetségéneik szolgálion, bizony igen dichiretes dolog és 
Nagyságodnak nagi előmenetelére tendál. Az Tavazzal Nagyságod amelj 
Murát neű rabiát sanczaért be bochiátotta volt, aval mikoron én bezél-
lettem volna és Nagyságod felől zorgaknatoson kérdezkedvén, és az 
Nagyságod állapattiát valami részéből megértettem volna, sokat ma
gamba gondolkodván az Nagyságodhoz való yo akaratom fel indítván, 
nem tűrhetem hogy az el indított tractatus el ne kezgiem az Vezér 
Fassával ő Nagyságával Nagyságod felől, és miikoron Nagyságodnak 
minden elébbeni állapattiát megh declaráltam volna előtte, Nagságodhoz 
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mingiárt sok yo akarattiát vöttem ezemben az maga aiánlásából és imin-
giárt ugi irtam magam akarattiából Nagyságodnak az el küldött levelet 
meli levélre minemű yo akarattal igirte magát Nagyságod az hatalmas 
Chiazarhoz és meg romlott orzágához, mindeneket az Nagyságod rabia 
az Passának és nekünkis meg ielentett, meli Nagyságod hozzánk való io 
akarattiát, engedgie az felséges Isten, hiagi mys haladóképpen zolgal-
hassuk meg Nagyságodnak és Nagyságodis el kezdet io indulattiában 
procedálhasson haznoson és yo zerenchiesen. Minemű dolgokat kéván-
nion penig Nagyságod az hatalmas Chiazartól, mikoron nekünk Murát 
meg beszéltette volna, mingiárt zépen mindem kévánságit Nagyságodnak 
Articulusakban dhimáltuk és ugi vittük be az Vezér Passának ő Nagy
ságának, mely Articulusokat Török nielven meg fordítván, mingiárt /pos
tán az imostami fő Vezér eleiben küldé, és onnan mingiárt az hatalmas 
Ohiazarhoz be viszik és Nagyságodnak minden kévámságiról ő hatalmas
ságától bizanios io kévánsági zerént való kedves válasza iő felette igen 
hamar. Ebben Nagyságod bizonios légien hogi mind az hatalmas Chiazar
tól, fő Muftitól, fő Vezértől és Jamichiár Agától hit levele megien Nagy
ságodnak, és feiedelemségről bottia zazlóia azokkal az circumstamtiákkal 
megien az haddal egiüth, valamint szintén Zultán Zulimán atta volt 
János Király fiának az feiedelemséget mind az Tiszán innen való földel 
edgiüth, mert valamennél lobban tudgiuk itt az Nagyságod dolgát ágálni 
Rédey Ferencz Urammal edgiüth, k i Nagyságodnak yo akaróia, azon 
igiékezünk, az fő Vezér, fő Janiehiár Aga, az hatalmas Chiaszár derekas 
hadával edgiüth tized, napra ide érkezik, az Tatár Hán fia Zemelie zerént 
iő. Ezekkel az emberekkel meg gondolihattia Nagyságod minemű hadak 
lesznek, bizonios légien Nagyságod ebben, hogi Isten segítsége véllek 
lévén, Erdelinek meg zabaditását ez esztendőről semmiképpen el nem 
halasztiák. Nagyságodnak miostan minden böciülletes dolgaynak előime-
neteliben felette io módgia vagion, mert az Vezér Passa és Bektes Passa 
ő Nagyságok Nagyságodnak igen io akarói. Nagyságod bizani semmi 
dolgaybam meg nem fogiatkoziik chiakhogi Nagyságodat én kérem ezen 
mint io akaró Uramat hogi Nagyságod el kezdet yo indulatinak véghez 
vitelében meg ne szüraniék hanem zorgalmatoson visellien gondot immár 
el kezdet dolgayra Nagyságod ugi, hogi senki ne érchie se tudgia hogi 
mikor Isten segítsége által Nagyságodhoz közelb leszünk, Nagyságodnak 
mindem késedelem nélkül az el indulásban lehessen mingiárt módgia. 
Mert ebben bizonios légien Nagyságod és telliességgel el hidgie 'hogi ugi 
igiekezzük ágálni az el kezdet dolgot hogi minden kévánságokról való hit 
levelek, Athname levél bot és zazló azokhoz illendő aiandékokkal velünk 
edgiüt légiének az Passánál, és mikor Nagyságodhoz akarunk küldeni 
akkor chiak ugi mennek fő fő zemeliek az levelekkel edgiüth és segítség
gel, hogi Nagyságodat mindeneikről certificálván, és el hívén Nagyságodis 
hogy ninchien semmi chialardság az dologban, minden félelem nélkül 
indulhasson Nagyságodis akor, Nagyságodnak ennél töb levelet immár 
senki nem küld mindaddig valamíg Nagyságodhoz közel nem lezünk. 
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Nagyságodnak itt azmi kevesen vagiunk ugimint egieneháni száz magiar, 
igaz io akaróy Nagyságod emlékezzék meg Erdéliben el vöt sok iavayról, 
zegény meg niomorodot yo afcaróyiról, mostan vagion Nagysápodnak mód-
gia ebben hogi yo hírét nevét terieszsze és io akaróyvalis iol tegiein, de 
főképpen az zegény megromlott orzágnak ez nagi ínségből az hatalmas 
Chiazar segétsége által való meg szabadításában zolgallion, melliet ha 
Nagyságod meg chielekedzik és meg telliesit az Istenis Nagyságodhalk sok 
iot ad érette. Isten Nagyságodat sokáig tarchia meg io zerenchiesen. Da
tum Nándor Albe die 23 Juny, 1604. 

Gábriel Bethlen mp. 
(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. E., eredeti sk. fogalmazvány uo. fasc. M.) 

4. 

Dátum nélkül 

Mii Memhett Passa Istennek kegimességéből az Hatalmas és győzhe
tetlen Császárnak itt kün való hadainak fő gondviselődé és szerdára man-
den hozzánk illendő és tisztességes dolgokban -barátságos magunk aian-
lását irjuk kegyelmednek, minit ibarátunknak és Isteniül ih'oszu életet sok 
io szerencséket kévánuink kegyelmednek. 

Az kegyelmed miniket magh talált dolgairól, hogy mind eddigis bizo
nyos és derék választ nem tehettünk, oka ez volt, hogy az hatalmas Csá
szárnak fő vezérnek Aly Passának iövetelit értvén, minden dolgokat akar
tunk halasztani az ő Nagysága ielen léteiére, hogy akkor kegyelmednek 
bizonyosb választ adhassunk iBilnden dolgokról, ki ide iutván az hatalmas 
Császárnak derék erejével és nagy készülettel, az szent Istennek ügy 
levén el végezett afcarattia itt halála történek ő Nagyságának. Mostan 
immár mi reánk szállván az dologh kegyelmednek mindenekről bizonyosb 
választ adunk. Értyüik azért mi az itt való Erdély magyar fő embereknek, 
kik ide az hatalmas Császár szárnya alá lőttének kegyelmedhez oly io 
akarattiokat, hogy az mint hatalmas Császártul Ahtmame levéllel nyer
tek és szerzettek azt magoknak, hogy szabad választásiból való fededelmet 
valakit- ők akarnak azt választhassanak, és az ő választásokat az hatal
mas Császár is ereiében hagyván, Erdély országot feíedelmével együtt 
tartozék megh oltalmazni, kegyelmedeth egy akaratból feiekké és feiedel-
mekké akariák választani, mint illyen böesüUetes Urat kinek mind Er
délyben s mind Magyar országban sok öröksége legyen,. Csak hogy ke
gyelmed is mutassa az mint illyen dolgokban illik az hatalmas Császár
hoz oly hűségét és az szegény megh romlott Erdély országának megh sza
badi tásáiban oly gondviselését kivel mind az magyar nemzetnek haszno
son szolgálhasson, mind pedigh az hatalmas Császár előtt az mi kegyel
med felől való felelésünk és az itt való magyaroknak törekedése és fele
lése szerén nagyob és bizonyosb hitelt szerezzen magának. Illyeníkeppen 
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hogy az mint az hatalmas Császár immár megh igirte ezeknek és mi 
nekünk is megh parancsolta, hogy ő melléiek elégedendő hadatt adgyunk 
mind törököt tatárt, mellyel bátorságoson őkett hazáinkban nem csak.he 
vitessük, hanem minden ellenségek ellen meghis oltalmazzuk. Ezek az 
melléiek adatott és rendelt haddal Isten segítségéből Tömösvár felé megh 
indulnak, és ha kegyelmed ez ő kegyelmedhez való io akarattiokat az 
mint immár kegyelmedet egyszer feiedelmekké igirték választani, megh 
nem akaria vetni: nem messze az kegyelmed lakó helyéhez Gyula, tanul
ságok leszen mi tőllünk hogy ha kévánnya kegyelmed oda Gyulához 
elégedendő hadatt mind törököt, tatárt, magyart, lengyelt, valamínt szinte 
kéván annvt küldnek és az mint ezeknek, kegyelmednek is fogadgvuk 
hogy az hatalmas Császár hűti és parancsolattia tartása szerén Erdély
ben ezekkel az itt való magyarokkal együtt bevitettyük és mindenek ellen 
megh oltalmazzuk. Sőtt ez ittvaló magyaroknak törekedesekre igirünk 
kegyelmednek bizonyos suma pénzt, kivel kegyelmed mind azoknak kik 
kegimeddel együtt iőnek s mind pedigh az után iönnének megh fizethes
sen. Megh találván pedigh ez üdő alatt az hatalmas Császárt, biztattyuk 
kegyelmedet avval, hogy megh látván mind az kegyelmed ő hatalmasságá
hoz való hűségét, s mind pedigh az mi törekedésünket kegyelmedhez sok^ 
kai töb ioval leszen sőtt az ő hatalmassága kegyelmességében kegyelmed 
semmiben megh nem fogyatkozék. Mint hogy pedigh immár kegyelmed
nek az hatalmas Császárhoz ilyen io akarattiát értettük és ez itt való ma
gyar fő emberek is ilyen io szüvel törekednek kegyelmedért: Intyük ke
gyelmedet szeretettel, hogy ebbeli ió akarattiát imár megh nem vonnya, 
hanem ide az hatalmas Császár birodalmában el iöyön, és az megh mon
dott suma pénzt kegyelmednek valahova kévánnya az hatalmas Császár 
birodalmában oda külgyük. Miind ezekben pedigh az megh irt dolgokban 
és éhez illendőkben minden álnökságh tétovázás és fogyatkozás nélkül el 
járunk, esküszünk az egy Istenre az Mahumet szent prófétára és az mi 
igaz törő ki hitünkre, kegimedtülis pedigh azon igaz és hüttel való maga 
megh kötelező hűséget és igasságbt kévánunk. Isten sokáigh éltesse 
keglmedet. írattuk az hatalmas Császárnak győzhetetlen hadainak Lan-
dorfeiervár mellett való táborában 
Külcim: nincs. 
Thugra és körpecsét. 
{OL. Eszterházy cs. It. Rev. 77, fasc. E.) 

5. 

Dátum nélkül 

Én Czylaly Haszon Passa az Hatalmas és győzhetetlen Török Csá
szárnak Törnösvári fő Beglertbekie és az Erdély országára rendeltetet ha
daknak fő szerdára minden tisztességes dolgokban való zolgalatomat irora 
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Nagyságodnak mint vitéz szomszéd ur barátomnak. Isten sokáigh éltesse 
kegyelmedéit és sok io szerenczekkel rnegh álgya. 

Muráttul először az kegyelmed rabiátul értöttük vala kegyelmednek 
az hatalmas Császárhoz való i!o akarattyát, annak utánna ide iutván az 
Erdély országának megh szabadítására rendeltetett hadnak elől iáróival, 
az Erdély magyar fő emberek mutaták mind az fő Vezér Passának és fő 
Janchár Agának kegyelmednek szóló hütt leveleket, mellyekben kegyel
medet intik arra hogy ide az hatalmas Czaszár foiiroda Imában iöyön, 
ielentvén az mellett hogy kegyelmedéit Istennek rendelése ugy lévén, ő 
feiedelmekké és Erdély országának feiedelmévé akarnák választani. Mely 
dolgokat énis szeretettel halván itilek szükségesnek, hogy mys kegyel
mednek hütt levelünket küldenők, mint hogy az Erdély segítségére ren
deltetett hadaknak szerdársága az hatalmas Czaszár kegyelmességéből 
mostam mi reánk bizattatott, kire nizve bátorságosban iöhessen kegyelmed 
ide az hatalmas Czaszár birodalmában minden velle lévőkkel egyetem
ben. En azért esköszöm kegyeímednek az egy 'teremtő Istenre, az Maho
met Szent Prophetára és az mi igaz töröky hütünkre, hogy kegyelmednek 
ssem iövő utában, sem ide jutása után, az hatalmas Czaszár birodalmában, 
sem magárnak, sem az utánna valóknak, valakik azon hüségh alá akar
ván magokat adni vagy eggyütt lőnének kegyelmeddel vagy annak 
utánna, senkitől semmi hántása neon leszen, sőt az kegyelmed böczülletes 
uri állapattya szerént aztmint az Vezér ő nagyságais minden ioval igin 
kegyelmednek magát mindemben illendő böczülletes állapattya és feie-
delmi tekinteti leszen, azonképpen az kegyelmed után valóknak-is kinek-
kinek az ő tekinteti és állapattya szerént leszen. És az mi reánk bízatott 
tiztünk szerénit az hatalmas Cziaszárnak rendeltetett segítséggel azon 
leszünk minden tehetségünkkel, hogy kegyelmedet ezekkel az itt való 
magyar fő emberekkel nem czak be vigyük Erdélyben, hanem minden 
ellenségi ellen rneghis oltalmazzuk, az hatalmas Czaszárnak ezeknek ke
zekben levő Ahtnaime levélnek tartása szerént. Kinek bizomságára kültük 
kegyelmednek ez pöczétes hütt levelünket, intvén sőt kérvén kegyelmedet 
azon, hogy kegyelmed ez mi levelünk látván az hatalmas Czaszárhoz megh 
mutatott io akarattyát ne halogassa, hanem minden kétségh és késedelem 
nélkül mindgyárást iötön iöyön az hatalmas Czaszár birodalmában, mint 
hogy ebben kegyelmednek most vagyon io módgya és ideié,. az hova 
pedigh kegyelmed szükségesnek itili . . . kegyelmed eleiben elégedendő 
hadat boczátunk kikkel kegyelmed bátorságosan iöhessen közünkben. 
Isten sokáigh éltesse kegyelmedéit. 

Thugra és körpecsét. ., 
Külcím: nincs. 
(OL. Eszterházy cs. lt. Rep. 77. fasc. B.) 

20 Hadtörténelmi Közlemények 3—4. sz. — 125/1 
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6. 

1604. szeptember 14. 

Illustris Domine nobis summa semper observantia Colende. Isten 
Nagyságodat ez mostani io ügyeközetiben tegye szerencséssé. 

Az Nagyságod rabiéiul Muráttul megh értöttük Nagyságodnak az 
mi szegény megh nyomorodott hazánkhoz való io akarattyát es ez nagy 
Ínségből megh szabadításában való io ügyeközetit, melyben hogy Nagy
ságod féliciter procedálhassan és io successust adgyon Isten ő szent föl-
ségétül szüvünk szerént kévánnyuk, mely Nagyságodnak io akarattyáért 
mi minemű Comrnendátiókal éltünk az üt való fő szerdárnál és fő 
Janczár A ghánai. Nagyságod az ő magok levelekből megh értheti. Mi
nemű kévánságok legyen pedigh ő Nagyságoknak, aztis megh értvén 
Nagyságod mys feienként kériük Nagyságodat, ne difficultállya, hanem 
Nagyságod iöyön közünkben mely Nagyságod iöveteliben sok i ott látunk. 
Egy noha annélkülis fölötte szorgalmatosak az Erdélynek megh szaba
dításában, de az Nagyságod iöveteli soksl gyorsabbá teszi őket minderi
ben. Másik ha Nagyságod közünkben iő, az hatalmas Czászárhoz való 
hűségét praesenciaiaval megh mutatván, az hatalmas Czászárnak Nagy
ságodhoz való io akarattyát erősbe teszi és inkább el hitetheti magához. 
Mys pedigh megh tapasztalván Nagyságodnak szegény megh romlott 
hazánkhoz való io akarattyát, noha az hatalmas Császár mi nekünk 
Ahtnarne levelében töb kévánságunkal egyetemben az libera electiot 
megh engedte, kinek pariaiat oda kültük Nagyságodnak és az mellett 
elégedendő segítséget igirt, a kivel nem chak be viszen Erdélyben 
hanem meghis oltalmaz. Tudván aztis hogy Nagyságod eleitül fogva 
minemű io akarattyát mutatta az szegény hazához, és szabadságában 
minden rendbeliéket mint igyeközöt megh tartani és oltalmazni, aztis 
előttünk viselvén hogy mi Idczintül fogva nagigh Nagyságodnak esme-
retiben levén, reménségünk az hogy ennek utánnais mind törvényünk
ben szabadságunkban kit-kit relligiciában és privilégiumában Donatioia-
ban^ fassioiában, Consensusában és assecuratioiban megh tart, és min
denekben io akaró Urunk leszen. Ez okokért senkit idegent, hanem illyen 
io akaró ismert Urunkat élőnkben nem czak válaztyuk hanem feiedel-
münké is akariuk tenni és mikor Nagyságodat Isten közünkben hozza. 
az hatalmas Czászártul meg nyert libera Elektioról való Ahtnarne leve
lünket Nagyságod kezében adgyuk eo fine hogy senkit egyebet nem 
hanem Nagyságodat Conditionibus sub prae scriptis pro princípe agnos-
cenius et Colemus, kire nizve az hatalmas Czászárnak mellénk rendelt 
segítségének elől iáróival és egy részével ide Tömösvár mellé iutvan 
legh főb és elsőb gondunk volt hogy Nagyságodat bizonyos fő Attyánkfia 
által megh találtatnék, kire válaztottuk egy akaratból és kültük Nagy-
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Ságodhoz Bethlen Farkas Uramat országh tagiát, kitől ez levelünk kivül 
minden szükséges dolgokról szóval bővebben izentünk Nagj/ságodnak. 
Az mely szerenczétlensógh ide iutván véletlenül talála bennünket talán 
Nagyságodnak egyebek különben referállyák, de ahoz képöst hogy vélet
lenül és annyi számú ellenségtül eset Isten kegyelmességéből kevés 
szándékokat vihették véghez, az mint Nagyságod az mi Attyánkfiátul 
igazán és bőve'Hben megh értheti. Nagyságod pedigh abban semmit ne 
kételkedgyék, hogy hada elégíti nem lenne mert mi velünk annyt ren
deltek a kiben meg nem fogyatkozunk, noha pedigh ezt a kit most Nagy
ságodnak irunk difficultálák, de sok törekedésünkel reá vévén aztis 
megh nyertük, hogy Gyuláigh valameny hadatt Nagyságod kivan annyt 
küldenek a menyt Nagyságod itil hogy szükséges az Nagyságod bátorsá
gos közünkben való iövésére. Hogy pedigh mind Tatárt és Lengyelt 
olvas Nagyságod az Vezér passa levéléiben, mi magunk szabad akara
tunk, szerént annak az levélnek megh Íratása után mindeniket hátra 
hadtuk, az szegény megh romlott hazának könnyebségére. Az Tatárt 
hogy annális inkább 'ne rabollya puszticza mint tavalys czelekedet. 
Az Lengyelt pedigh hogy az ő kévánságok szerént való nagy fizetésekre 
eléghtelennek itilők magunkat s mind az szegény hazát inkáb akarván 
azok helyen bővebben oly török haddal indulni a ki fizetést sem kéván 
és az haza puztitátsátulis inkább zabolán tarthattyák őket. Kériük azért 
Nagyságodat méghis mind feienként illyen io akarattyát látván Nagysá
god hozzá mind az fő Vezérnek s miind pedigh minnyaian mi nekünk, 
ne rázza el magáról hanem előtte viselvén az szegény hazának mind 
az mostani és következendő nagy romlását, azonképpen megh szabadu
lása tis a mellett, hogy minekünkis nagyobb hitelünk lehessen, Nagysógod-
nakis minden dolgaiban nagyob hitele lehessen, a mint Nagyságodat az 
Vezér passais inti iöyön közünkben mert így láttyük mind Nagyságod
nak nagyob böczülletit és hitelit mind az szegény megh romlott hazánk
nak hogy töfo io következik belőlle, ne kellessék kedvünk ellen Nagysá
godon kívül, kit immár mi szeretettel válaztottumk (reménségünkis az 
hogy Nagyságodban megh nem fogyatkozunk) más gyámolt keresnünk, 
mint hogy az üdü és szegény hazánknak megh romlott állapattia és 
országunkon kívül való létünkis haladékot ez dologban nem szenved. 
Az Nagyságod bátomságosb közünkben való iöveteliert pedigh az itt való 
Tömösvári Haszon passánakis, ky md nekünk szerdárul rendeltetet 
élőnkben Erdélyre hütt levelét oda küldöttük Nagyságodnak, hogy 
semmi akadály az Nagyságod iöveteliben ne találtathassék. Hogy pedigh 
ez mi levelünknek nagyob ereié és hitele legyen Nagyságodnál ha Nagy
ságod ide az hatalmas Czászár birodalmában közünkben iő et in Condi-
tioníbus praescriptis megh tart, senkit egyebet Nagyságodon kívül nem 
válaztunk. Az szent Isten minket ugy segillyen és ez mellet hoszu bodogh' 
io szerenczés életet kévánunk tizta szüből Nagyságodnak mint Urunknak. 

20* 
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Datum ex Castris ad Tömösvár positis 14 die mensis Septembris Anno 
domini 1604. 

Universitas Nobilium 
Trannsilvaniensium in ditione potentis-
simi Imperatorum Turcarum 
Constituta. 

Külcím: Illustri Domino Domino Stephano Bochkay de kisMaria Do
mino nobis summa semper observantia Colendissimo. 
Négy pecsét. 

(OL. Eszterházy cs. It. Rep: 77. fasc. E.) 

1604. október 4 

Illustrissime dormine, domine observandissirne. 
Nagyságodat kelleték ez dologh felől megh találnom. Ez el múlt 

héten Septembernek húszon niolczadiik napyán hozák meg az Nagyságod 
nekem irt levelét Zatthmárról, úgy mint dél után négy óra táyban, 
kiben paranchiolta vala Nagyságod, hogy én Nagyságodhoz mennyek és 
ugian Septembernek húszon niolczadik napjá-n ott az táborban légiek 
Nagyságodnál Rakomaznál. Azért Nagyságodnak akkor ugian azon 
Zathmari Capitán uram emberétül választ irék, megh iram Nagyságod
nak hogy beteges állapotom vagyon, kit mind Krauznek uram s mind 
a Zatthmari Caüitan uram látták, hogy aligh iártam a közvény miath 
Zatthmárth létembenis. De mind azon. által minthogy annak előtteis 
szándékom volth, hogy ha egésséghem Nagyságodhoz el mennyek kit 
meghis tökéllek vala s Nagyságodhoz elis megyek vala, ezokért penigh-
len hogy mégh Zatthmárt létemben értettem hogy Nagyságod kezében 
én felőlem valami levél vagyon, ki az én hűséghem ellen volna. Hogy 
penigh Nagyságod azt ne itéllye felőlem hogy chiak fogás és én Zatth
márt a dolgot nem értettem volna. Senniei Pongrácztul értekezzék Nagy
ságod felőle, mert ü neky megh mondottam, azonképpen Dengeleghy 
Miklós uramnak Dengheleghen megh montam. az dologhról akartam 
Nagyságoddal tractálny, mert én ü felségének az én kegyelmes uram
nak Romai Chiászárnak hive voltam s hiveis vagyok. Ez közben értem 
fül heggiell az Nagyságod el menetelith a táborbul szinte akkor hogy 
indulny akarok vala Nagyságodhoz, nagiob bizonságért Váradon Conein 
uramtól értekeztem a Nagyságod táborban léte felől, vagy hol találom 
megh Nagyságodath. Ez közben ió karó emberim adák értésemre Nagysá
godnak michyoda szándéka légien felőlem, arra való tekintetben iámbor 
szolgáimnak a kiket tartottam hivatám ide hozzám Soliomkőben vélek 
szólván tractálván a Nagyságod felőlem való szándéka felől, ugian azon 
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zolgháini a kik engemeth uiobban el árultak s házamath kézbe attak. 
Hivom az nagy Istent bizonságul hogy igazat irok Nagyságodnak, az a 
kéth zolgháim erőitetet arra s tanachylottäk hogy mingyárást minden 
haílaztás nélkül be mennyek Tömösvárra, mert lehetetlen dologh hogy 
a Chiázár kegyelmét vehessem a mint a practika körülem vagyon, ijez-
tetteik, de hogy semimi kezdet practikának oka nem voltam senkinekis 
ió akarattiáth, elméjének szivének gondolattiáth megh nem foghattam 
felőlem, sem én akarathomfoól senki nem traetált semmit, mit tehetek 
én róla? ha én akaratom nékül valaki valamit tract ál én felőlem mi 
vétkem énnekem abban? Salva conscientiaval voltam s vagiok mostis, 
azoknak az én lator lelketlen zolghaimnak tanachyokat nem fogattam, 
hanem, házamban veztegh ültem, it voltam s vagiok mostis, biztarn az 
én Istenemben, az én igaz voltomban és az én kegyelmes uramnak 
Rómay Chiászárnak ü felségének Istenes és igasságos Ítéletében s ke-
gielmes voltában. Ez közben az én áruló szolgháim Zent Jobi házamath 
kézben attak mostan az ü felsége Zolghái vannak benne, vagion Nagy
ságod akarattiából ninchy e nem tudom. Másik házamath penigh Kere-
kith Concin uram megh szállotta s az ü felsége álgiuival ülteti, vetteye 
eklkediglen [sic!] megh, neme, nem tudom-, mert én chyak itth vagyok 
házamban, vesztegh ülök, senkivel semmi tractám, várom Istennek ke
gyelmességét hozzám, és az mi kegyelmes urunk ü felsége ió akarattiáth 
s kegyelmességét. Errül penigh Nagyságod ugy gondolkodgyek, hogy 
bizony inkái) akarom (ha egeib nem lehet benne) Soliomkü váráth vé
remmel megh festenem, ho:gy nem mint Törökké lennem és mind az 
irást s mind az én áruló Zolghaimnak szavokat azzal akarom megh 
hamisitany. Ez mégh soha nem hallatoth Magiar orzágban, hogy egy 
úron ez essék törvéntelen, egy lator szolghayanak szavára, vagy török 
közül hozoth ál levélre való tekintetben, hogy mingyárást házáth 
iószágáth törvéntelen el vegyék, más házáth reá vitassák, mert a Nagy
ságod itélethi vagy hiszi Nagyságod vagy nem de olly embernek hid-
gyen Nagyságod, ha Nagyságod énnekem megh irta volna hogy iüy 
hozzám mert valami practika levél vagyon kezemben felőled, bizonvos 
legyein Nagyságod benne hogy el mentem volna, mert tuttam ártatlan-
ságomath, soha ü felségének annyit nem vétettem kinil többeth nem 
szolgáltam mind én s mind az én atiám. Kérem azérth Nagyságodat, 
Nagyságod paranchiollion Conczin uramnak, mennyen el Kerelky alól, 
ne lütesse, haggyon békét nekik, és paranohiollion Nagyságod az ü fel
sége Zolgainak hogy iüienek ky ZentJobirólis bochássak kezemben, nem 
megyeik én sehova mert én ü felsége hive vagyok, neis vegye Nagyságod 
el tülem az én házamath iószágomath illyen hatalmasson és mód nél
kül, ky mégh magyar országban nem történt. Nagysógodtul választ 
várok. Kéremis Nagyságodath hogy Nagyságod mutassa megh ió aka
rattiáth hozzám, ne késlellye a válazth mert tuggya Nagyságod hogy 
embernek drágáb marháya ninchiyen az életénél, örömest irtam volna 
ü felségének az mi kegyelmes Urunknak s emberemetis bochiáttam 
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volna fel de tudom hogy Nagyságod az én emberemet fel nem bochyátaná 
hanem érthy Nagyságod az én irásomath s akaratomath értésére ad-
hattya Nagyságod ü felségének. Ha penigh Nagyságod énnekem megh 
engedy azt hogy emberemet boehyássam fel ü felségéhez, mingyárást 
fel bochyátok s megh találom ü felségét az én ártatlansághom felől. 
De azonközben kérem Nagyságodath minth io akaró uramath, Nagyságod 
énnekem iryon valami bizoniost akarattya felől, a kihez támaszkodhas-
sam. Tarchya megh Isten Nagyságodat. In Soliomkü 4. Octobris 1604. 

Stephanus Bochkay 
Tudom hogy Nagyságod körül magyar Deákokis vannak, Nagysá-god 

énnekem Magyaról tegyen választh merth énnekem Deákom ninchiyen, 
ki el árult bennék, ky penigh Kerekiben a szállót várban vagyon, 
magham penigh Deákól nem értek, ha választ kell tennem a Nagyságod 
levelére hogy vétek abba ne essék azérth kyvánom Nagyságodtul. 
Kívül: Anno 1604. 4 Octobris. [Belgiojosónak küldött levél másolata.] 
(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. fasc. E.) 

8. 

1604. október 5. 

Spectabilis ac Magnifiée domine Amice nobis observandissime. 
Sa lu tem. . . etc. Certiores facti summus aliqua Magnificae domina-

tionis Vesflrae loca: per Magnificum dominum Ciprianum a Conzin, ob 
rumores sibi quüsdam de Magnifica dominatione Vestra sinistros állatos 
occupata esse, quia verő Rumoribus huiusmodi locum nullo modo, aut 
fidem dare possumus, imo plurimum de sinceritate Mngnificae domi-
nationis Vesírae polliciti nobis semper summus. atque ob id, nos in 
persona, ad cognoscendum rei statum, ad illas partes conferre statuimus. 
Ideo ad significandam benevolentiam, et qua complectimur Magnificam 
domvnationem Vestram amicditiam Praesentium exhibitores Praecipuos 
Viros et Suae Maestcrtis servos ad Magn-ificam dominationem Vestram 
expedire voluimus, qui eandem certiorem reddant nos sibi ut huiusque 
semper ita adhuc amicum esse, et vei nunc maxime licet errore aliquid, 
fortassis peccatum esset, tarnen ubi ad nos sucurrere mature vellet, 
Paterne sibi affectum manere et declaraturum. Id, donee coram facere 
possimus, paenes se, exhibiftores Magnificae dominationis Vestrae reti-
nebit. Quam de reliquo diutissime valere optamus. Datae ex Kalló, 
5. 8bris Anno 1604. 

Spectabilis ac Magnificae dominationis Vestrae. 
Giovanni Jaccmo Barbiano 
Conte Di Belgiojoso sic. 
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Külcím: Spectábili ac Magnifico domino Stephano Bochkay de Kis Maria. 
Libero Baróni, Domino et Amico nobis observahdissimo. 

(OL. Eszterházy es. lt. Rep. 77. jase. E.) 

9. 

1604. október 7. 

Spectabilis et Magnifiée domine Amice observandissime. 
Az kegyelmed leveléth es ímreffy urammal lőtt tractalasat is meg 

értettem bőségesen, kiknek fundamentumath kiváltképpen ez kéth do
logiban itéllyük lenni, tudni illik, előzzör miiképpen lehessen assecuratus 
kegyelmed élete felől, és annalk uthánna ez ioszágh helyett oda felliebb 
holott és mirath adassék más kegyelmeànek. 

Kyre kegyelmednek aztlh Írhatom hogi mivel én kegyelmed felől 
mindenkorán böcsölletes itélethibe voltham, es soha romnlasáth nem, ha
nem nevekedéséth kyvántham, mostanis egieb igiekezethbe nem vagiak 
érthvén az kegyelmed leveléth és rmaga mentségitis. Erre nézve az ke
gyelmed első kyvánsága felől igy gondolkodtam, hogi az kegyelmed felől 
támadott suspitionak mindenek elméiekből leendő ki vételénth, Kereki 
házáth adgia kezemibe ő felsége Ohaszár urunk számára kegyelmed, és 
maga légien Soliomlkobe el bochatván az kéth Capitantis, kyk kegyelmed
nél vadnak. Én viszönth kegyelmednek zálogul Rothficz uramot adom 
illy Conditiovai, hogi huszadnapig Chaszár urunktul ő felsége keze írása 
alatt eggi charta bianikáth hozatok, és valaminth ez felől anegh 
irth dolgok felől végezünik arra iriulk. Ha penigh kegyelmednek ez do
loghoz ülendő iobb gondolkodásy vadnak azőkoth kegyelmed adgia érté
sünkre, bizonios levén kegyelmed benne, hogi valami tysztemhez illik, 
sincere tractalok és végezek kegyelmeddel. 

A haiduk állapattiáth ami illethy kyk kegyelmed mellett vadnak és 
egiebb szolgayth s hozzá tartozóyth azoknak my tőlünlk sem személiek-
bem sem ioszágokiba sem marhalakba bántasok: nem leszen, mindenékbe 
assecuratusok léhethnék. 

Ha peniglen mind ezekről kegyelmed sincere nem akarna tractálni 
velem, kegyelmed az kéth Capitant minth követimet bochassa vizza, az 
uthán énis tovább gondolkodom dolgaimrul. 

Ťarcha megh Isten io egésségben kegyelmedeth. Datum in Adorian 7 
octobris anno 1604. 

Giovanni Jacomo Barbiano conte di 
Belgiojoso sk. 

Külcím: Spectábili ac Magnifico Domino Stephano Bochkay de kys 
Maria Domino Amico Nobis Observandissimo. Kéreky. 

(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. Fase. E.) 
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10. 

1604. október 9. 

Tekintetes es Nagiságos Vitéz Ur, minden tiztességes dolgokban való 
barátságos zolgálatomat aianlom Nagyságodnak. Isten Nagyságodat él
tesse zerenchieltesse es egy napiát tegie ezerre. 

Értettem hogi Nagyságod az hatalmas Chiazarhoz hűséget, s az maga 
Nemzetségéhez való io akarattiat meg akaria mutatni. Isten Nagyságodat 
sokáig éltesse es adgia hogi az ő Hatalmassága köntöse alatt hazaiaban 
Nemzetsége között sok eztendőkig yo zerenchiesen meg maradhasson, es 
ő Hatalmasságainak hiven zolgalhasson. Mierthogy penig az fő Vezér 
Passától ő Nagyságtól nekemis tanúságom vagion hogi Nagyságodra yi-
giazzak, Nagyságodat yo akarattal kérem hogy az Nagyságod zandeka 
s yo akarattia mi légien, adgia értésemre, mihelt Nagyságod hozzánk 
közleib érkezik, es valamiben nekem paranchiol, az Hatalmas Chiazarnak, 
Nagisagodnak, es Erdély Qrzágának valamire elégséges lezek zolgálni 
akarok, én bennem Nagyságod semmiben meg nem fogiatkozik. Tarchia 
meg Isten Nagyságodat. Költ Temesvár mellett való Táborból, die 9, 
Octobris 1604. 

Amhat Ziliztrey Passa, yo akarattal 
zolgál Nagságodnak 

Külcím: Tekintetes és Nagiságos Vitéz Urnák az Nagiságos 
Kis Mariay Bochkay Istvánnak adassék ez levél. 

(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. Fase. E.) 

11. 

1604. október 10. 

Spectabilis ac Magnifiée domine: Amice observandissime. 
Meg értettük az kegyelmed leveléből hogy az Vallon Capitanokat a 

kedh [?] Nimetet és Balog Imrehet s, Kapronczait el boczátotta kegyel
med, kit io néven vöttünk kegyelmedtől. Aztis értiük, hogy kegyelmed 
remilvin azt, mivel az kegyelmed szolgaianak nem lehetne elégedendő 
hitele nálunk, az okon nem boczatana emberét ide, hanem mi tőlünk 
kívánná azt.hogy egy meg hit bizonios emberünket boczatanók oda, ki 
által sincere tractalhasson velünk minden dolgokrul. Ebbennis azért az 
kegyelmed io indulattiát értvén, nem akariuk hogy kegyelmed meg fogiat-
kozzék, hanem szándékunk àz, mivel Pethe Lazlo Uramat által boczassuk ke-
gyeZmedhez credentia levelünk mellett, kinek az mi rizünkről tellies 
tanúsága lezen mindenekről, kegyelmedis rendeliie ugy dolgait két vagy 
három óráig ligien vige az tractatusnak, mert ha az Erdéli Vallonok, 
Pecz uram hada és az Haidusagis elérkezik, ili ailkalmatosságunk nem 



Hadtörténelmi okmánytár 313 

lizen az kegyelmeddel való tractalasra. Nem boczatván ugyanakkor 
tiztünk arra, az mint mostan magunk livin: Minek előtte penig Pethe 
Lazló iiramot oda boczatanók kegyelmedtül azt kiváíniuk, kegyeimed 
mingiárást kisedelem nékül kölgiön mind maga s, mind körülötte való 
zolga és haidu írend kipekbe s, Nevekkel, hit alat egy Salvus conductust 
hogy kegyelmed minden bántásnélkül vele leendőikkel vizza boczattia és 
ez tractatusba semmi zin és fogás nem üzen. Mikor peniglen vizza iő ő 
kegyelme, kegyelmedis boczassa.ő kegyelmével egy meghit emberét, kit 
mdds bona fide bikivel vizza boczatunk. Ez levél küldissel kegyelmed ne 
kissik semmit. Éltesse Isten kegyelmedet. Datae in Cast ris ad Adorian 
positis hora secunda diei 10. oktobris. Anno 1604. 

Giovanni Jacomo Barbiano 
. . . sic 

Külcím: Spectabili ac Magnifico domino Stephan o Boczkai de kis Maria 
Domino et Amico nobis observandissimo. Kereki. 
(OL. Eszterházy es. It. Rep. 77. Fase. E.) 

12. 

1604. Oktober 11. 

Mi az kik alól meg vagiunk Írattatván, noha az mi urunknak Bocz
kai Istvánnak mindenkoron hívék voltunk és engedelmessek oly dolgok
ban melliek haznára és beczölletire néztek:. De mivelhogy az következendő 
mód zerint vettük volna ezünkben hogy Czazár ő Felsige ellen az kerez-
tienségnek ellenségivel az Törökéi practicát inditot volna, meli mint ő 
Felségének mint penig az mi édes hazánknak romlására volna. Azért 
semmiképpen el nem halgathatók, hogy az mellieket mi ebben értettünk, 
az mi hitünk és hüsigünk zerint, melliel mi élünk Istenünknek Fejedel
münknek és hazánknak tartozunk meg ne ielentenők. 

Azért mivelhogy még annak előtte kezdettik vala hirdetni hogy mikor 
az Haiduk Graff Urammal Chatára mentek vala Temesvár felé, ackor 
találtak volna egy levelet melliet Boczkai Uramnak Bethlen Gábor irt 
volna, és kit Generális uramnak vittek volna, és ezenközben egy Haidu 
találta volt el hozni az Bethlen Gábor dolmániát kinek az sebében tanál-
ták meg az Bethlen Gábor levelinek az mássát, melliet Boczkai Uram
nak kőitek. Melliek hogy meg értet Boczkai Uram, azon közben találta 
Generális Uram ő Nagysága az Rokomazi Táborban levél által hivatni 
Boczkai uramat. Mellből mingiárást azt colligalta, hogy meg akaria fo
gatni, és azért hivattia. Azért hivata minketis Soliornkőben, és proponálá 
az dolgot mit kellesék czelekedni, mert Generális Uramnál nálla az Beth
len Gábor levele, és bizoniosson reminli s tudgia hogy azért [egy szó tör
lés) hivattia hogy hogy meg fogia. Meli dologról eléggé disputáltunk, ha 

* 
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kellesséke az felsége kegyeJmessigihez foliamodni vagy nem, de az dol
got iobban aperiálván és ő magais nem bizhatván az ő felsége kegyel
mességéhez, mondván hogy soha neki nem hinnének, mellről példánkls 
volna úgy mint Jósika, Sarma-ssági és többek, kiket miképpen kinzottak 
vagy öltek volna meg, Ugy lőn az vigezés hogy Törökhöz foliamodnék és 
Giulára bemennink, mivel hogy az Bethlen Farikas levelétis megmutatá, 
kit Giuláról ackor irt volt, kiben kívánnia vala hogy Boczkai Uram mó
dot adna benne mikippen lőhetne Kerekiben, mert oly bezide volna velle. 
ki az ő Nagysága iavára volna. Azért Boczkai uram haza bocziátván az 
Kerekieket, meg hagia hogy mingiárást Törökért köldenének Giulára, és 
ha lehetne iönémek zinte Somliőkőbe [sic!] hogy marhaiatis vihetne el, 
ha penig annin nem iöhetnének. iönének czäk Kerekihez. Minketis 
penig reá feleltetet vala és reáis feleltetet vala hogy el menniünk velle, 
de mi haza iövén Soliomkőből Zentiobra sokat gondolkodtunk az dolog
iról, és az kik othon voltunk ackor meg ielentők az dolgot egymásnak és 
az Papnakis ugy végezök köz akaratból hogy mi hitünket Istenünket s 
az ő felsige hüsigét el nem hadnók, hanem az dolgot Concin Uram
nak az Váradi Capitánnák, mivelhogy Generális Uram mezzé volt érti
sire adnók. Melliet Zekel Ferencz Uram ki Capitán volt Zentiobban, érti-
sireis adót -minden képpen. Monta vala aztis Boczkai Uram hogy az Bassa 
hit leveleis nálla volna, melliet mi nem láttunk s itiltükis, hogy csak azért 
Imiongia hogy inkáb el menniünk velle. Ackor penig nem akartunk vára
kozni hanem, hamar el menni, mivelhogy azt halliuk vala, hogy Generális 
TIram hamar el érkezik az haddal, de lenek olliaik kik Proponáfák hogy 
zigen lizen ha el hadgia házait hanem ha annira való Török ióne, hadna 
praesidiomot az házaiban, ha penig czak ezer Török iőneis Kerekiben 
azokkal addig meg maradhatnának, mig segítség iőne az TÖröktül. Ugian 
ackor aiandikotis külde Kerekiben, hogy az hova kívántatik Haldu had-
inagioknak vinnék, és az kit Giulára küldenének meg aiandikoznák. Ve
res Mártont akarták el küldeni de ugy értiük hogy azt nem vehették reá 
hanem úgy halottjuk, hogy Pribék Mihályt külték volna el. Ez dolgot en
nél tovább sem ez előb nem értettük. Actum in Arcé Adorian 11 Octob-
HS Anno 1604. Franciscus Zekeli 
(Ego Ladizlaus Pethe fateor et Lazarus Pozsgai 
recegno coram me oretenus etiam ab Stephanus Fráter 
ipsis esse confirmatus et pro 
ipsorque vera fassione hoc scriptum 
agnitum mp. 
Ego Franciscus Daróczi fateor 
similiter hos omnes pro vera 
ipsoruim fassione hac scriptorum 
produxisce contra Boczkay idem 
trup. i 
Johannes Imreffi idem fateor. 
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Ego Johannes Loniai similiter 
fateor mp. 
Ego Johannes Lugosi similiter 
fateor idem mp. 

(OL. Eszterházy es. It. Rep. 77 .fose. B.) 

13. 

1604. október 14. 

Anno. 1604. Mindszent havának 14. napián. 
Attuk az mi hit levelünket erős peczétnek Alatta az mi fogadásunk

nak urai s meg tartóia lehessönk. 
Ezokayrt Az mi hit levelünket attuk az nagyságos Vytézlő Bocskay 

Istvánnak, ez körösztinsignek s az mi Orzagunknak s ides Hazánknak 
legh fő képpen az egi Igaz Hitnek megh oltalmazására kötöttünk hitvei 
erre magunkat s hogi edgüt ilnink halnánk az egji Igaz hit mellet megh. 
Igi Attuk az mi levelünket illen hit Alat Én Ligpai Bálás, Ibrány Fe-
rench, Dengelegi Mihali, Zénási Mattias, Nimet Bálás miniket Isten ugi 
segillen az telles Zent Lilék, Zent Háromság Attia fiu Isten minket ugi 
pegillen hogi hivek s Igazak lezönk az Nagyságos Boczkai István urnák 
minden vitézlő Dologiban s mi Ides hazánknak megh maradásájér. 

Középen pecsét. 
COL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. Fasc. E. 

14. 

1604. október 17. 

Spectabilis ac Magnifiée etc.... Nagyságodnak akaránk tudtára ad
nunk Bochkai áruitatását. Miképen ő FÖlsége és az Provinciánk ellen, 
meg nem gondolván sem az Istent, sem hityt, hanem az földet uiobban 
akarván veszteni és elárulni török kézben eiteni és adni várait. Ebben 
peniglen kegyeim-ed hogy igy nem volna semmit ne kételkedgyék, mert 
ez nylván vagyon és igen bizonyos. Az 'mely zolgaival áruitatását közlötte, 
és az kiket Gyulára akart vele vinni, azzok ielentették megh, nem akar
ván feleségeket gyermekeket el hadni, hanem ugy adták tudtára Conczin 
Uramnak az váradi vicecapiíáfiynak és Conczin minékünk, mellyet ért-
Vén nagy sietséggel hátrahagyván az ő Fölsóge vitéz gyalog.it és Artellá-
riát az Slesiai fegyveressek egy részével lévén oly reminségben hogy ez 
le chendesitvén inkáb az ő Fölsége akarattia szerint hamaréb az alsó 
táborba segítségére mehessek, iöttünk Adoriánban, hogy eleyt vehessük 
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ez illyen véletlen áruitatásnak. Mindgiárást Bochkay megh hitt zolgáit, 
kik közzül Fráter István eggiket ki ugyan sógora is gyermekségtül fogva 
fel tartotta, hozzánk hivattuk és megh esküttettük erős hittel őket, Pethe 
Lazló és Daróczi Ferencz előtt és így megh értvén az áruitatást bizonyos-
son minden chircumstantiával egyetemben leveleinkkel és bizonyos em
bereink által sokzor io akaratunkbul találtuk megh Bochkai Istvánt, 
intvén arra, hogy follammodgyék az ő Fölsége gratiához. Ez idő alatt 
és pro assecuratione sufficiens záloggal kínáltunk hogy adunk neki és 
25. nap alatt az ő Fölsége gratiáiát meg hozzatunk neki. De ő ezt nem 
acceptálta, hanem az előbbeli Istentelen zandékiában előb akarván menni, 
költötte azt (látván, hogy egyébképen az Haiduságot melleié nem hait-
hattya) hogy az Relligióért akarnánk 'kergetni, és zyn alat vonta hozaia 
az Haidukot, kik ő Fölsége fizetésén nem voltának, más felől penig fu
totta az Török Tatárt segitségért, és igy kínzeritették Pezz Uramnak Ír
nunk, hogy az Rakomazt való vitézlő néppel és Algyukkal iőne hozzánk, 
hogy minek előtte Törökét zallitanna Váraiban, megh haitanánk őket. Es 
ez idő alat az Haidukat is hivattuk kik az ő fölsége fizetésén voltának, 
azok is közöl lévén fizetést attunk nekik és Pethe Lazló által requirál-
tunk őket és az Bochkai zolgai vallását előttök el olvasta kibül megh 
érche, hogy nem az Relligióért hanem az rebellioért jöttünk Bochkai 
ellen, mellyet meg értvén hittek zerint fogadták, hogy ő fölsége hivek 
leznek. Hó pénzeket még egy nap élőt meg attuk, másnap oztáň hogy 
Pethe Lazlo vélek zollot, virradón ugy mint 15. proximé praeteriti halnál 
eiőt Álmosdrul Pezz uram hadával el indulván, hogy Diozegre iőyön és 
onnét hozzánk. Bochkai ezeke*^ is az Haidukat az Religionák zyne alat 
melleié vonván, zemmelye zerint az Haiduk között levén, megh ütötte 
őket. Amazzok semmi eilenségtül nem tartván, vélvén hogy az Haidu-
ság ő fölsége hivei, ugy ölték vágták őket. Pezz Uramot magát, ugy 
értyük hogy elevenen vitték el de igen sebes. Hlyen nagy áruitatást 
ezzen ez földön ember nem hallót mellyet megh értvén reiok mentünk. 
de az Harcznak nem alván el futtának előttünk. 

Azért Nagyságodat akaránk certificálni, hogy voltak-éppen érche 
igy Nagyságod az dolognak essetnek állapattyát, és akik különben adnak 
eleibe Nagyságodnak, ne adgion helt nekik, sőt paranchollyuk nagysá
godnak ő Fölsége nevével, magunk peniglen intyük és kéryük, hogy 
Nagyságod illyen nagy véletlen áruitatást látván, fel üllyön és mindgiá
rást Raikomazra gyüllyön, és alatta való Jobbagiokra visellyen gondot 
hogy tumultuose Nagyságod ellen az haidusághoz kapchplván magokat 
fel ne támadgion, kegyelmed ezt bizonyosson el hidgie, hogi ez haidu-
ság az Nobilitást akarná deleálni a mint köztök bezellettenek. Azért 
Nagyságod mint penig az Nagyságodhoz tartozó valahol afféle Haidusá
got tud és hall mindenüt kergesse s. le vágassa őket, és valamiképen 
lehet Nagod magára gondod visellyen. lm my is az ő Fölsége hadával 
készen vagyunk, és ázzon igyekezünk, hogy az árulóknak akarattyoknak 
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mennél hamaréb ellene állhassunk. Isten tartchon megh Nagyságodat io 
egésségben. Datum Váradini 17. Öbris. 2604 

Spectabilis etc. 
Giovanni Jacomo Barbiano 

conte di Belgiojoso. sfc„ 
Kiilcim: Spectabili ac Magnifico domino Comiti Stephano de Bather, 

Comiti Comittatum Zathmarienzis Simigiensis et de Zabolcz, 
Sacrae Caesaráé Regiae et Maestatis Consiliaro Domino et Amico 
nobis observandissiimo. 

ÍOL,. Eszterházy es. It. Rep. 77. Fase. E 

15. 

1604. október 18. 

Magnifiei Generosi etc. . . . Az Ur Isten sák iokal látogassa kegyel
meteket. 

Az kegyelmetek levelét Kun István Uram nekem ímeg adá, meliből 
az thi kegielmetek én hozzám való io ákarattiát és reám való gondviselé
sét meg értöttem, Ikiért az io Isten ha halálomat halaszltia igiekezem thi 
kegielmetetéknek felenként hálaadóképpen róla meg emlókeznöim. 

Mosthani állapatomat Zylvassi Boldisar Uramnak irt levelemből bő
ségesen megértheti kegyeImetek, Kévánom öhiak azt hogi kegyelmetek 
az maga lováért az Vezért zőntelen fussa és Zilvassi Uramat és Balassi 
Ferencz Uramat, thi kegyelmetek én hozzám halasztás inélkől ki köldgie, 
hogi az thi kegyelmetek dolgáról ő kegielmével ugi tractalhassak, ki thi 
kegyelmetek én tőlem ió néven vehessen iövendőben. Kegyelmeteknek 
ne kiczin gongia légien az pénznek meg szerzésére, mert ha az lezen meg 
lattia kegyelmetek, hogi én bennem foglalkozást kegyelmetek nem talál. 
Az Istennek légien hála mostis oly allapattal vagioik, hogi bátorságoson 
öelöek [ülök] szinte is most, de azért Gyulán és Zolnokban had tartas
sák, hogi mihelien kévántatik, mingiárást indulhassanak kegyelmetekkel 
eggiüt. Tarera meg Isten kegyelmeiteket io egésségben. Datum ex Debre-
czen 18 die octobris. Anno 1604. Attiafia Baratia 

Bochfcay István sk. 
Kiilcim: Magnificis Generosis el Egregys Dominis Universis Hungaris in 

Thömösvár Existentibus dominis amicis observandissimis. 
[Az egész levél Bocskai sajátkezű írása.] 
(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. fasc. E.) 
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16. 

1604. november 9. 

Nos Iudex et Iurati Cives totaque Communitas et Universá Inhabi-
tatores Civitatis Kássmarcensis memóriáé commendamus, tenoré prae-
sentium, significantes, quibus expedit Universis. Quod Generosus atque 
Egregius Dominus Blasius Lippay, speetabilis et Magnifici Domini, Do-
mini Stephani Boczkay Verae et Orthodoxae Religionis defensoris mili-
tum Capitaneus, suo vmiversorumque Imperio et Iurisdictioni suae su-
bieotorum militum nomine, hanc Civitatem Universosque inhabitatores, 
datis superinde Reversionalib'us in suis privilegys immunitatibus et anti-
quis Consuetudinibus, cum uxoribus et liberis suis conservare, nec ullo 
modo, per milites suos, Eosdem molestari facere velit. Cui e oonverso ncs 
suprafati Iudex, iurati et tota Universitas Civium. sancte promittimus et 
iuramus, quod in propaganda Vera et Orthodoxa Religione Cristiana, 
Inque defensione libertatis Incliti Regni Hungáriáé, spectabili ac Magni-
fico Dominó Dominó Stephano Boczkay, praenominatoque Dominó Blasio 
Lippay totique Exercitus huic, eiu denique py et salutaris, in propaganda 
Ohristiana fide propositi consentiamus, et Contra quosuis impetitores 
turbatoresque, Conscientiarum nostraru-m nec non Eversores Orthodxar 
Religionis nicstrae Germanos rebus sic ferentibus, una cum Coeteris 
Regnicolis, quibus vera religio Cordi, patriaeque nostrae dulcissimae 
salus permansio et libertás chara est, arma intrepide sumeré, parati 
sumus. In cuius rei testimonium praesentes literas nostras sigillo civita-
tes nosírae munitas. Eidem Generoso Dominó Blasio Lappay dandas esse 
duximus. Dátum in Kassmarck Nono die Novembris Anno Milessimo 
Sexcentesimo et quarto. 

Körpecsét. 
(OL. Eszterházy cs. It. 77. fasc. B.) 

17. 

1605. február 2. 

Illustrissime domine etc. 
Minthogy az mi szerelmes Atiánkfiának Jeremia Waidának irt Nagy

ságod bizonios követe által, azonképen Nagyságod irt minekünkis azon 
iambor fő emberétől szóvalis üzent minekünk Nagyságod. Nem irhattiub 
megh Nagyságodnak mint akariuk azértis főképpen hogy Nagyságod 
végez provocatus előb irni akart minekünk, holot mi semmi occasiot nem 
attunk volna az Írásra Nagyságodnak. Az Nagyságod penigh hozzánk 
megh mutatót mostani io akarattiát és egieb módon való io aiánlását, 
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mind az Nagyságod leveléből s minden iámbor embere üzenetiből bősi-
gesen meg értettük, mellieiket mi közönettel és szeretettel vöttünk (nagy
ságodtól, mint io akaró Urunktól. Továbbá az iria minekünk Nagyságod 
minthogy az mostani Állapatak és az Nagyságod elkezdett diolgai azt ké-
vánniák, hogy mi ő Nagyságáit Jeremiás Vaidát szorgalmaztatnák, és mi 
es ő Nagyságával eggöt hadainkat köldenők Tatrosra, és oly hellten len-
ninik az több hadunkkal, hogy személiönk szerentis indulhatnánk oda az 
hova kévántatnék. Nagyságod emlékezhetik reá hogy mi semmi üdőben 
akármi tolónk való tehetséges dologban annak az Országnak wem akar
tunk megh fogiatkozni, mert tuggia aztis Nagyságod, hogy mi szintin 
chiak az Erdélynek oltalmáért el veztefctök az mi orzágunkat, mostis azon
képpen Nagyságod ugi persualealian magának felőllönk, valamire elég
ségesek leszönk az három orzágnak békés megh maradásának ndere-
seirt, mindenre kezek vagiuink, és ahoz az orzághoz való elebi io indu
latunkat imostis szeretettel akariuk megh mutatni, mely dologról az mi 
Atiánkfia Jeremiás Vajda bőbben irt Nagyságodnak. Utóira Nagyságodat 
felette igen lkériök, Nagyságodnak io aiánlása szerin ha Nagyságodnak 
törtinik bizonios emberit bochiátani az vagy irni, az hatalmas Vezér Pas-
sához, vagy az finies portára Nagyságod az mi dolgunikatis ne feleichie 
el, iriotn mi felőlönkis ő fölségóknek, megh láttia és megh ismeri Nagysá
god mies semmi üdöben az Nagyságod hozzánk mutatót mind ebben s 
mind egieb hozzánk való io akarattiáről nem akarunk el feledkezni, ha
nem minden illendő haladásunkat vezi el Nagyiságod. Ide való Allapato-
frat. Nagyságod bőségesen megh érthet ezen megh hit iambar zolgaiától 
kitől mies szóval üzentönk Nagyságodnak. Tarchia megh Isten Nagysá
godat io egésségben és szerenchiesen sok ideigh. Datae ex Civittate Szu-
chyaniensis 2 die februaris Anno domini 1605. 

Simeon Mogila Vaivoda Transalpineae. 
sk. aláírás. 

Kívül: Illustrissime domino Stephano Bochykai de kisMaria divina 
miseratione Principi Transilvaniae Partium Regni Hungáriáé do
mino et sicolorum Comiti domino vicino nobis Observandissimo. 

(OL. Eszterházv cs. U. Rep. 77. 1asc. E.) 

18. 

7605. február h. 

Illustrissime domine amice e t c . . . . 
Nagiságodnak hozzánk kőidet fő Embere Nemes János megh adá 

minekünk az Nagyságod levelit, kitől szóval izenetitis megh értettük 
Nagyságodnak. Köszönettel és io néven is vottök mind ezeket Nagyságod
tól, hogy keváltképpen kezdettől fogva minden módon az viselt dolgait 
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szépen és rend szerint minden hellieken való io szereneheit megh Irta és 
megh izente minekönk Nagyságod. Nagyságodnak nem irhattiuk megh 
mint akariuk Nagyságodnak ezt az hozzánk eleitől fogván való micstan-
nis megh mutatót io akarattiát és Szomszédságát, minthogy mies ez dol
gokat megh halván, bizonios mlngiárást megh hit emiberönket Zek Pé
tert chiak szintin ez dolognak bizonios megh tudásáért bochiáttuk volt 
Nagyságodhoz, kinek oda való menetelit hogy Nagyságodis io néven 
vötte megh háláliuk Nagyságodnak mi es vizotag-h ezen fő Emberönktől 
hozzánk való io indulattiát és szeretetit voltaképpen megh értettök. To
vábbá aggia aztis értésönkre Nagyságod hogy io móggiával hagyván min
den otvaló dolgait Nagyságod mingiárost Erdély felé akarna indulni min
den népével. Emlékezhetik reá Nagyságod és minden lakosi Erdélynek, 
miolta mi Istennek hozzánk io voltából ez feiedelemségben vagiunk, 
minden üdőben ugy viseltök mi magunkat, az oda való feiedelmekhez, 
mind penigh az egiz orzaghoz, hogy chiak mindent až io Szomszédság
nak cokkelit egyaránt megh tartottuk. Mostis Nagyságod igy gondoikod-
gik erről és megh higgie hogy valami az három orzagnak iavára és bé
kességes megh maradására való dolgát illeti, semmibe nem akarunk megh 
fogiatkozni, valami dolog mi hozzánk illendő és lehetséges. Mert mi an
nak az orzagnak chiendes és békességes Allapattianak szintin ugy örö-
lönk mint szintin az mi orzagunkénaik. Egiebet mit iriunk Nagyságodnak 
az ide való állapatok és hirek felől, ninchy semmi egieb ionál ha volnais 
mindenekről de keváltképpen derék dolgokról valami most volna és 
lehetne ezután Nagyságodnak ezen megh hit iambor szolgaiatól szóval 
mindenekről bőven üzentönk kinek Nagyságod megh higgie szavát. Utol
szor Nagyságodat ezennis kériök hogy xnihelt történik Erdély félé való 
indulattia Nagyságodnak Nagyságod bizonios napiát minekönk megh 
irván kölgie előb egy megh hit Emberit, kitől mies igazán megh érthes
sek Erdély felé való iövetelit Nagyságodnak melliet mies Nagyságodtól 
igen nagy io néven és szeretettel vezönk Nagyságodtól. Tarchia megh 
Isten Nagyságodat io egésségben és szerenchésen. Datum ex Civitate 
nostra Szuchianiensis 5 die februáris 1605. 

Jeremiás Mogilla Dei gratia 
Princeps Moldváé 

sk. aláírás 
Külcím: Illustrissimo Domino Stephano Boczkai de kis Maria Divina 

miseratione Principi Transilvaniae Partium Regni Hungáriáé 
Domino et Comiti Siculcrum Domino et vicino nobis observan-
dissimo. 

(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. fasc. E.) 
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19. 

1605. augusztus 4. 

Serenissime Domine Princeps mihi semper olementissime servitiorum 
meorum paratissiimaim in gratiam vestrae serenltatis Cornanendationem. 
Az Úristen az felséged io zerenciejeth nevellye és egi napiáth ezerré 
tegye. 

Megh adák énnekem az felséged levelét 4 die Augusti meliyből megh 
értettem hogy felségedne'kis hizoniosson értésére volna immár Generalis 
uram leveléből az my itben Erdéliben való lételünk Aly Passával ő 
nagyságával egyethemben, azért aimmint felséged értette ugi vagíon mos
tan minden hadumkal mind Aly Passával ő nagyságával együth itt 
Segesvár mellett vagiunik a my felségednek mint levelünkben s mind 
szónkai ighirt és fogadott hűségünket .megh akarván mind felségedhez 
s mind peniglen az felséged orzagahoz mutatni my magunkis zemélyünk 
zerámt itt vagiunk mostan az felséged orzagaban és ahol az zü'kségh és 
alkalmatosságh kévánná, semmi alkalmatosságot ell nem mulatván 
örömest zolgalunk felségednek, ügyekezvén az felséged ellenséghitt megh 
zegyenietteni Istennek kegyelmességéből. Iollehet ennekelőtteis az fel
séged beiövetele felől haillottani, de mostan bizonioson értvén az felséged 
Erdéliben való be sietését felette igen örülök rayta, hozza az Üristen 
felségedet io zerenchies egésségben, az szegény megh romlót hazánknak 
hasznára iavára ez előmenetelne. Aggi? az Űristen hogy felségedet io 
egésségben találván tizta zyből zolgálhassunk az zegény megh romlót 
orzagnak. Éltesse Isten felségedet io zerenczyeben sokáig. Datum ex 
castris nostris ad Heiasfalva positis die 4 mensis Augusti Anno 1605. 

Simeon Mogilla Vaivoda regni 
Valachiae Transalpianae 

sk. aláírás 
Külcím: Serenissimo dominlo et domino Stephano Dei gratia Hungáriáé etc 
(OL. Eszterházy es. lt. Rep. 77. f ose. E.) 

20. 

1605. augusztus 5. 

Serenissime e t c . . . . az Ur Isten felségednek egy napiát tegye ezerré 
és minden dolgaiban io zerenchies előmenetelt ic egésségeth adgion fel
ségednek. 

Az Felséged Nemes Jánostól nekünk küldött leveléből mind az fel
séged io zerenchiáiáth io egésségeth mind peniglen az előbbi hozzánk megh 
mutatott io akarattyát értvén igen örvendezönk raita mindniayan, miys 
az magunk aiánlása zerinth mind felségednek s mind az felséged orzaga-
21 Hadtörténelmi Közlemények 3—4. sz. — 123/1 
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nak minden üdőben álhatatos hüvei levén Generális Uram ő Nagysága 
irt volt ray nekünk előzzer hogi Rácz Giergi az felséged orzagaban az ő 
haidóival zellyel niargalván, az havaselföldi Raduly Waidának és Né-
melly Erdéliben levő városoknak tanácziából puztitaná az felséged orza-
gát mindenüth valahova az ő haidóival ell érkeznék, s kévánt volt 6 
Nagysága my töllünik segétséget, my mingiárast késedelem nélkül az my 
fő Bojerunfkot Hrizte Vornikoth bocziáttuk volt ki elől iáróban nem ki-
czin Moldvay hadunkal melly mikor Erdéliben érkezvén, mind Generalis 
Urammal s mind az felséged hadával megh eggiesedeth az felséged orza
gaban Erdéliben hátra maradót hódolatlan Városok elsőben felségednek 
akkor hódoltanak és haitottanak feiet. Rácz Giergi is iurálván Generális 
Uramnak hogi ő Nagyságához ki iövén felségedhez ki megyén gratia 
impetrális melli dologról tudom felséged Generalis Uram leveléből bő
vében értheti. Ez alat pace inita ac composita Generalis Uram hadunkot 
vissza boczáátván Rácz Giergi az ő haidóival denuo insurgálván mind az 
hatalmas Cziazár s mind peniglen felséged ellen mindenöt valahova elér
kezet sok kárt öldöklést és sákmánilást kezdett czielekedni az felséged 
orzagaban, mellyet értvén mostan ismét uyolagh más hadunkal és az 
hatalmas cziazámak török hadával Aly Passával ő Nagyságával kénzerit-
tettünk az felséged segétségére és orzaganak oltalmazására Erdéliben be 
iönünk, hogi az felséged orzaginaik ellenséghit megh zegyeníthessük és 
erőtleníthessük die 22 July minth az Brassai mezőn levő Táborunkból 
megh mozdulván késedelem nélkül mind hadastól ügyekezünk menni 
Rácz Giörgire az orzaghnak rontóira és pustitóiára. Annak okáérth fel-
ségedetis minth kegyelmes Urunkot kéryük, felséged ighirethi zerint az 
my állapatunkoth megh tekéntvén kegyeimessen minthogi ha felséged io 
akarattya az my állapatunik czia'k felségeden áll, felséged emberét bo-
cziátván irion az hatalmas Török Cziazar hü zolgaiának az fő Vezir Pas-
sának az my állapatunk felől, mindaz hatalmas czázárhoz s mind penig
len felségedhez való hűségünket és zolgalatunkot ő nagyságának felséged 
értésére adván, az Raduly Vayda Praktikáitis némelly baratiával az fel
séged orzagaban minden dolgokoth fel forditani ügyékezvén felséged ő 
Nagyságának meg ielentvén, mert my ugy itéllyük hogy felségednekis 
könnyebb volna ha két fele nem lönne ellensége. Felségedet azonnis 
kéryük minth kegyelmes Urunkoth hogi ha Isten ő Zent felsége az Er
délyben levő ellenséget my általunk megh zegiönitthi az felséged Jeremia 
Vaydának az my Attiánkfiának s mind peniglen nekünk töt ighirethi 
zerénth irion felséged mind Aly Passának ő Nagyságának s mind peniglen 
az felséged itben levő hadának hogi inducallianak minket Havaselföldébe 
az dominiumban collocálván. Mys mind feienként az felséged hozzánk 
megh mutatoth io akaratyáért és kegyelmességéért életünknek vége za-
kattáigh az felségedhez való hűségből ki nem állván, hanem inkáb nap
ról napra firmus procedálni ügyekezönlk. 

Ez levél mutató Katarcyul Zpatarul és Grammá Zulcziárul fő Boye-
rink valamit felségednek my zónkal mondnak felőliünk és az my kéván-
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ságunk felől felséged hidgye megh szavokoth és ha lehetséges felséged 
soká ott ne késleltesse io válazzalis kegyelmessel onnéth feséged ell 
bocziátván merth az üdő az ő dolgában ell iár. Eltesse az Ur Isten fel
ségedet minden io zerenezies egésségben sok esztendeigh és adgion ő 
Zent felsége minden dolgaiban zerencziás előmenetelt felségednek. Datum 
ex Castris nostris ad Segesvár positis die 5 mensis Augusti Anno Do
mini 1605. 

Simeon Mogilla Valachiae 
Transalpianae Vaivoda 

sk. aláírás 
Külcím: Serenissimo Domino et Domino Stephano Dei gratia Hungáriáé 

Transylvaniae Principi et Sicolorum Comiti Domino mihi sem
per clementisßimo. 

(OL. Eszterházy es. lt. Rep. 77. fasc. E.) 

21. 

1605. augusztus 14. 

Serenissime prineeps ac domine domine nobis gratissime. Proemíssa 
servitiorum nostrorum, paratissima . . . etc. 

Mivelhogy az Ur Isten ő szenth felsége,. ez méltóságos feiedelem-
ségre fel vitte és emelte felségedet, hálát adunk ő felségének azon kí
vánván ő szenth felségétől hogy ez mostani jó szerenchieieben felsége
det niomossa, hoszu életűvé, minden ellenségy ellen, szerenchiessé, dia
dalmassá tegie és emellé nagiöb méltósághra vigie. Nilván lehet felsé
gednél ennek ez niomorult Országnak Erdelliel egiüt, egynéhánl eszten-
dőtül fogván való niavaliás és romladozol; állapatia mellien kereztien 
embernek és főképpen hazaiabélinek méltó és illendő keseregni és az 
réighy boldogih békeséges állapafcrul melliben az my őseink és attiáink 
éltének, gondolkodny és az my előttünk valóknak niomdokit követnünk. 
Mindezeknek ez ioknak és az régy io szomszédságnak és attiafiuy szere
tetnek viszont közöttük való megh íuiulásáért kellett volt urunknak 
ő nagyságának ez elmúlt napokban felségedet megh találny. 

Megíh értvén azért felségednek az my urunkhoz ő nagyságához és ez 
szegéni Országihoz való io akarattiát és barátságát kívántuk volt Giulaffy 
uramtul és az országiul hogy Halier Gábor uramoth be bochiátván kö
zi nkben ő kegyelmével végezzünk és ez két niomorult Országhnak bé
kességesen és cniendesen való megh maradásáról és állapatiáról, melly 
dolgot Istennek kegielmességéből véghezis vittünk és köteleztük hittel 
magunkat Országostul felségednek és az felséged Orzáginak illien kon-
ditioval hogy az ky felségednek és az felséged Országinak ellensége 
leszen, nekünkis ellenségünk légien, az ky penigh felségednek barátia 
nekünkis barátunk légien. Mivelhogy immár az Ur Isten igy megh 

21* 
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eggieztetet bennünketh felségednek köniörgünk ezen hogy az my Orszá
gunkra törő ellenségünketh Simeon Waidát fogia el Országunktól mint
hogy sem Országunkbely sem semmi nemzetsége Országunkban nem 
lakoth merth hogy sem minth őtet uraliuk, készek vagiunk inkáb mi ad 
feiemként megh halny gondolkodhatok felséged raita melly nehéz légien 
embernek mikoron valaky saiát hazaiabul és hailékából ki akaria ker
getni avagy üzny. Egynehaninkat tuggiuk hogy esméri felséged iol kik 
vagiunik hogy nem mint természeth ellen való urath uráliunk iob inkáb 
megh halnunk mindnainkinak. My nekünk felséged paranchiolion az 
my uruinkal eggiüth szeretettel akarunk szolgálni felségednek minde
nekben. Éltesse és tarchia rnegh Isten felségedet sok io szerenehie közöth 
io egésségben. Datum ex Tergovistia die 14 Augusti. Anno domini 1605. 

Trés Episcopi Regni Valachiae 
Raduly Kulchiár de Buzestih 
Baán Préda de Buzesth 
Wornik Cziernika 
Logoffet Ztoyka 
Logoffet Theodosia 
Logoffet Mirozláv 
Laeka Poztelnik 
Holnik Barkany 
Kulchiár Wintilla 
Merza Zpatár 
Komiszul Glegory 

5 pecsét. 
Külcím: Serenissimo Principi ac Domino Domino Stephano dei gratia 

Hungáriáé Transylvaniae Principi ac Sicolorum Comiti, Domina 
nobis gratioso, 

(OL. Eszterházy es. lt. Rep. 77. Fase. E.) 

22. 

1605. május 24. 

Serenissimi Rex Domine Domini nobis Clementissime fidelium ser-
vitiorum nostrorum Cornmenďationis. 

Kivánunk Az Ur Istentől felségednek ez mi méltatlan Alázatos 
szegeni szolgainak követsége alath Az Nagy Irgalmu Istentől adattatot 
és Az Hatalmas Sultán Ahmet Cziasártul engettetet magiar nemzetség
nek örömeri való magiar orsagi királiságáth mindeneknek előtte Iste-
nöniknek Szenth nevének diczieretire felségednek lelki idvösségére az 
magiari kiraliság alá tartozó orságoknak nemzetségeknek szerencziesen 
való birodalmára és jövendőben ezeknek niogadalmukra épöletökre el 
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viselni s végihez vinni tegie az Ur Isten ez séles világon töndöklövé és 
minden ellemségi ellen giözedelmessé s engedje a szent Isten bogi rnys 
égés magiar nemzetségtől lehessög kiczintől fogva nagink igaz hála adó 
hivei felségednek ez Istentől fel indittatot enni szók munkáiéért gond
viseléséért és az magiar nemzetből ál ó kiráiiságnak talpára való Ala-
tásáért. 

Felségedet mindeneknek előtte kériök megh bochiássa hogi ha felsé
gednek it az hatalmas Cziasár fénies Portáián Aló dolgainak hirtételé-
ben láttattunk megh- késődni kiben ha fogiatkozás vagion ne az mi rest
ségünknek tulajdoniezia hanem Isten Akarattiámak az kitől minden előt
tünk levő dolgaink végez vitelére segítséget vártunk. 

Iol lehet irtunk vala Landorfehérvárrul bizonios ember által felsé
gednek kit hisönk hogi mégis attak ot Murát Basa élőt levő dolgai 
felségednek miben marattanak azokrul onnat irtunk és ittis az után 
ugian azon dolgokatis mind az Hatalmas Cziasár élőt fő Vezér élőt az 
föb Basák Mufti és Hocziák előtt ágáltuk az meniere lehetet semmit 
hátra benne nem hattunk. Lándorfehérvárrul 11 Aprily indultunk jutot
tunk ide Konstanczinapoliiban 5 May és nagy böcziöletesen fogattak 
bennönket élőnkben íöttek és minden fő népei sálásunkig kisirtenek az 
hatalmas Cziasarnak, Más nap Pénteken az fő Vezérrel sémiben lettönk 
felségednek levelét és sóval izent követségét megh mondottuk, kit nagi 
kedvesen vett és minden dolgokban megh halgatot felségednek, io egés-
sége és állapattia felől megh tudakozoth. Aiándokot noha igen kevés 
volt felségedtől io néven vette. 

Hasonlatos képpen az föb Vezérekkel janicziár Agával Muftival 
Hocziával Kencztartóval ugi mint sombaton sémiben lettönk kinek kinek 
solo leveleit aiándokát be attuk és felségednek mindeniknek barátságát 
aiánlottuk s kértök hogi io törekedők légiének az Hatalmas Cziasárnál 
ő Nagisáigok az felséged dolgaiba. Felséged állapattiat és io egésségét 
azokis megh tudakozván minden io akarattiokat igórték. 

Negied napon Vasárnap az Hatalmas Cziasár szók fő Cziaust kölde 
salasunkra kik előttünk menvén szók samtalan egéb nép közöt az felséged 
költe aiándokkal egiöt az záslókat megh erestvén az németeket fel öl-
töstetvén kit sép ruhában kit fegiverben. Mentőnk az Hatalmas Cziasár 
fenies Portáiára az Divánban az Vezér Basák Muftiak eleiben. Ot az 
Divánban az Hatalmas Cziasár meg vendégeltetet bennönket mi ketten 
Kékedi Urammal az fő két Vezérrel Memhet Biasával és Sofi Simán Ba
sával négien ettök az föb Vezérek és az Mufti kencztarto az föb urak
kal kölön ettek azon házban ot uiobíban mindenek halattára megh kér-
desték az felséged állapattiat és egésségét. Az után kaftaniokat attanak 
reánk mint egi tizen hatod magunkal az velőnk levő ifiu legéniekel egie-
temben az öt Vezér Basa elöttönk menvén az Hatalmas Cziasár eleiben 
vittek ruháiához békélvén mindeniikönk rend szerint az ifiakot ki vitték 
mingiárt előle hanem minket hárman Menihet Tiaiával és az öt Vezérel 
egietembeln hattak ötben ezen kivel cziak az Herélt és Néma basák vol-
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tanak ötben Mindeneknek előtte felséged nevével üdvözölvén hossu 
élettel és io szerencziékkel, levelét be attuik felségedneik aiándokát hason
latosképpen rend szerónt be mondottuk és ez felséged költe követségnek 
megh besilésire audentiát kértönk meli aiándokát felségednek és idvöz-
lését io néven vette és az felséged izenet által való kivámságinak megh 
halgatására időt és helet ada holot és mikor légien. 

Ezen Vasárnap után következő Kedden ugi mint 10 May az Tenger 
sélin levő Mulató házában uiobban semben lönk vele mi hárman Mem-
het Tihaiával az fő Vezér ielen létében felségednek minden követségéi 
megh halgatta kiket mys az meniere Isten engette elégi bátorságosan 
és értelmesen red szerint mindeneket elő sámíláltunk és igéről igére 
megh tolmácziáltattuk Memhet Tihaiával megh követvén elsőbben arrul 
hogi ha mi az követségben ő Hatalmasságának nehéznek teteönnek [sic!] 
megh bocziássa mert az meli nagi bizadalommal felséged az eges magiar 
nemzettel ő hatalmasságának oltalmához ragaskodot igi az követségi felsé
gedtől az magiar Nemzetséggel egietemben bátorságos besédeket adatot 
élőnkben. Látván hogi semmi méltatlan kívánság ninczien benne és ő 
hatalmasságátul mindeneket megh nierhetönk. Hiséges szolgálatunkhoz 
képest meli követséget mikor mind megh halgatot volna mikor arra 
iutánk hogi ugion ezen dolgokrul az fő Vezértől Jancziár agátul és fő 
Muftiiul keze irása és Pecziétik alat való Athnamet kivan felséged s 
orságh minden utánnok következendő tist viselő képébenis az Vezéris 
el iede raita és nehesteli mondván elégh az Hatalmas Cziasár Athinaméia 
felségednek mert az Hatalmas Cziasár nem klntelenségből hanem io 
akarattiából czélekedik mindent. Az Cziasáris megh pirosodék belé az 
valasadásra uiobban az Cziasár napot kér (?) és maga fel ölvén egi galiára 
az tengeren által mene kertében mulatni madarakkal. Az fő Vezérel mi 
ot maradván az Cziasár házaiban megh hordozott és szók ékességeket 
mutogatot ugian azon házban levő innunk adót magias i jot (?)• 
Onnan az Vezért házához késértök és mys salasunkra mentőnk. 15 May 
Vasárnap attak ki az válást mellyet mys megh olvastatván az kiket nem 
serettönk és az mit kihattak volt az Athnameből uiobban irva attuk be 
és az Athnamet vissa vittök. Az Sultán Zulimán János királinak adót 
Athnamenak formáiát ugianaz köniből eleikben attuk kire azt monták 
az Basák hogi io tugiák mert nálukis irva vagion. 

Ez alat ugimint 16 May Hétfőn az Hatalmas Cziasái ki sólita mezőre 
az fő vezért. Kilnek mikor köniörgöttünk volna hogi ki ne sáliion adig 
migh felséged kívánságára akaratunk szerént való válást nem vehe
tőnk kire azt miondá edigis cziak miniket várt az felséged kedvéért néz
vén hogi ez dologh ő ideieben történt de edigis ki salot volna mert az 
Hatalmas Cziasár az edig való késedelemértis felette igen nehestelt reám 
(ki ugian hidgle felséged volt az nehésségh az Cziasártul reá) de ugi 
mond az Hatalmas Cziasár ő felségének minden kivánságára reá ment 
kettőn kivel, egiőn ez lőn az hol azt kívántuk felséged nevével hogi vala-
meli várak várasok tartomániak az magiar orsági koronához tartozan-
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dók voltának azokat ne raboltassa ő Hatalmassága se ne vitassa hanem 
azoknak határin által menvén az ellenség orságát raboltassa és azonak 
várait vitassa kiváltképpen olliokot az kik ősitől marattalnak az Német 
királinak. Másik az hogy kivántuk az felséged és az orságh nevével hogi 
az adó fizetésre ne erőltessen ő Hatalmassága látván az orságnak illien 
nagi hallhatatlan romlását pusulását minden rendbeli hadak miatt. 
Hanem elégedi ék meg hiséges szolgálatunkal meli két dolognak ki hagiá-
sáért az Athnameból uiobban reá menitönk az Táborban az Vezérre köniör-
göttünk és az Athnamet orczial vittök reá disputálván az dolgot hogi ha 
az ki hagiattatik az Athnameból az magiarság ezen megh búsulván félő 
hogy az Hatalmas Cziasárnak mind felségednek nagi kára ne következ
zék, mivel ez egük fő kivánsági az magiar nemzetségnek, kin mikor e! 
búsult volna az Vezér ira az Cziasárnak s Athnaimetis vissa küldé. Az 
után ugi mint 'más nap hivata az Vezér monda hogi nem lehet semmikép
pen azt oda irnia .mert nekik hitik ellen volna hogy az hol meczitiek volt 
azt másnak engedinék kiváltképpen az hol ollialk találtatnának kik mógh 
felségednek kezénél nem volnának hanem az ellenség kezében. Meli 
mondásából az Basának esőnkben vévén sandokokat noha nilván semmit 
nem neveze kiért ugian ifeddetönk vele de ugian cziak az lőn vige eznek 
hogi az Hatalmas Cziasár ő reá bizta azt és telies hatalmad adót az Ath-
nameban Felségeddel az várak dolgárul való tractálásra miben marad-
giotnak s mind penig az adó fizetésről cziak lássák ennélis iobban hüsé-
gönket kit ha mit végez felségeddel az Vezér köteleste az Cziasár az Ath-
nameban áznak minden czikkelében való megh állását sőt ezzelis biztata 
soha oliat nem kérhettek az Hatalmas Cziasártól kit megh nem ad cziak 
lás&a igás voltunkat. S mind hogi láttuk az Athnamebam az felségeddel 
való végezésre minden dologról való autoritás adását az Hatalmas Czia
sárnak hisök kiváltképpen ha oli mód taláiltaithatnéiok benne hogy sem-
ben lehessen felséged vele. Minden kívánsága szerént végezhet vele kiről 
valamint felséged el végez mindeneket kés canfermáini az Hatalmas Czia-
sáris. Mi ennél tovább az dologban nem meheténlk mert az Vezér míin-
giárt megindula az haddal és minketes az Divánban hi vata az Cziasár 
bucziut kelleték ugian erősak alat tölle vénnönk mondván az Hatalmas 
Cziasár által megyén az tengeren nem lesen itthon hanem békellietek 
köntöséhez iol lehet az bueziuzáslkoris ugian ezen dolgokrul köniörgöt-
tünk az Hatalmas Cziasárinak s kértök hogy ő Hatalmassága vegye fel
ségeddel egyetemben hűséges szolgálatunkat s el ne fcasiczia tölle de az 
Vezérrel való végezésére halasta felségednek mint ezben mintha mellek 
ennek utánna fcövetkezénekis. Elis hittök hogi semmi kívánságában fel
séged meg nem foglalkozik az mi most hátra maradotnak látatnék lenniis 
ez után mégh iobban véghez «megien, cziak hadd tapasztallia megh az Ha
talmas Cziasáris einnélis iobban hiségünket Frigyet penig hogy tegien az 
némettel felséged hire és akaraittia ellen arról senki ne gondolfcodgiék 
hanem ha fölségednek io akarattia iárul hozzá erről az Hatalmas Cziasár 
sálából hallót fogadását megh az követségről magunk halottuk. Igi nem 
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lévén .semmi utunk az továbbá való disputálásra az Basa parancziolattia 
szerént akarván az had után indulnunk. Iuta az Egri Sinán Basa szolgála 
az felséged nekönk irt levéléivel kit mikoron láttunk volna és utunk ni-
lék az Cziasárra való menésömkben az levél mellett mingiárt haiókra öl
tőnk az Cziasár után mentőnk. Az tengeren tul egi kertében találtuk fel 
az felséged levelét beattuk és sóvalis az Bostanczi Basa által eléggé kö-

. niörgöttünk és minden dolgait felségednek az mint iobban tudtuk eleiben 
attuk hogi az felséged hadainak késedelmesen való fizetése meli nagi káros 
és félelmes kik ezkorig cziak reménség alat hadakoztanak, ki nem sokkal 
kisebb az ellenségtől való félelménéi. hanem mégis irion ő Hatalmassága 
az Vezér után hogi az pénz küldés hamarsággal légien elegendő képpen. 

Az Lengiel orságból menő segótségekről eleget köniörgöttünk eleitől 
fogva. Az Stamiczki Geörgi dolgaitis hogi Basta mellé akar meinni elei
ben attuk az Cziasárnak s az Vezérnak hogi ha oda megien minemő magi 
káros leszen mert egi az igen vitéz ember más az hogi az tö'fo lengiel 
hadakis mind titkon nilváín utánna mennek az ő sokások szerént de ha 
pénz volna felséged magához vonhatná az fizetéssel s az töb lengiel hadai 
mint felséged mellé iőne hanem ő Hatalmassága kölgion hamarsággal 
pénzt és lengiel orságban Cziauzokat parancziollion ő felségének az len
giel királinak hogi hadat ne bocziásson az Német mellé. 

Az felséged mellé 'rendeltetet török hadnak menetelitis eleitől fogva 
eleget urgeáltuk elis ment az mostani paranczialattia szerintis az négi 
gialog ezer puskással való meg iobbitását az hadnak miindgiárt solicitál-
tuk de az Vezérnél kell arról szólani az útban el érvén mind ezekre igiri 
az hatalmas Cziasár magát és az többireis hogi felségednek minden kí
vánsága szerént való kegielmességgel akar lenni. 

Az Raduly Vaida dolgára ez válaszom. Az Hatalmas Cziasár akarat-
tiából az Vezér által minth hogi az Hatalmas Cziasárnaik megh esköth 
adoiát be atta és az Hatalmas Cziasáris botot zászlót köldöt neki meddig 
tapastalható vétekben nem találtatik az Vaidaságból ki nem vetheti merth 
hiti ellen lenne az Hatalmas Cziasárnak moston ok nélkül azt czelekedni 
vele más feiedelmeknékis gonos példáiára leinne kik az ő Hatalmassága 
oltalma alat vadnak az mikkel penig vádoltuk hogi mostis hadat bocziá-
tot Erdeliben azból azzal menti az Basa hogi nem ellenséghképpen men
tek azok hanem söksége nem lévén Raduly Vaidáinak reáiok bocziátta el 
őket és sökségére képest török hadat fogadott helébe. Azok igiekeznek 
felséged mellé menni, hogi penig ot az orságban mulatoztanáik ez telelés 
kedvéért let értvén hogi az felséged körül lévő tartománickis megh pus-
tultanak az hadak mia az hol azzal vádoltak hogi török ruhában öltöstet-
vén követit Dobronikon iártattia által követit az német kiralhoz arra 
azt monda az Vezér hogy mégh azokban egiet sem fogtak megh' nemis 
tapasztaltat ot semmi vétek kezében s nem bonthatni semmi utón sőt 
másoknak bontani sem hadgiák hanem ezt találá az Basa raita hogy 
Kékedi uram meninien innét Havas Alföldében az Cziaussal vagy penig 
én az mint ennek előtteis megh parancziolta volt neki hogi hadat bo-
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cziásson felséged mellé ha mingiárt el nem köldi az hadat velőnk az 
mellikönfc oda megien az elégh ok leszen az megh böntetésre s az után 
kés az felséged kívánsága szerint vele czielekedni. Igi látván mind mi 
mind az Moldvai követek hogi nem vihettiök véghez az Portán az dolgot 
egienlő tanácziból találtuk az raita hogi iriunk miind mi mind ők Jeremia 
és Simeon Vaidának ő nagiságoknalk eleikben adván az dolgot hogi Isten
től az üdőtől várakozzanak mert migh vétekben nem tapasitaltatik nem 
bántiák Radulyt az Vaidaságban sőt megh oltalmazzák. Az szerint czie-
lekedtönk irtunk mind mi mind az moldvai követek s kértük s hogi mind 
magokat mind felségedet oltalmazzák haragiától az Hatalmas Cziaszár-
nak. Azért feisógedis rendelie ugi dolgát hogi nehézségét az Hatalmas 
Cziasárnak ne vegye magára. 

Mi penig az Basa parancziolattia szerint holnap egyikünk ugi mint 
Kékedi uram égik követével Raduiy Vaidának ki czíák most iöfí volt és 
egi Cziaussal Havas Alföldében indul mint hogi peinig felséged ez cziele-
Kedetüinkel ellenkezőt parancziol az Isten kériök felséged megh foocziássa 
véteknek ne tulaidoniczia mert ninchien kivel felőle tainacziikoznunlk. 

Az mennire mi érthettiük az dolgot mint felségednek igaz szolgái 
ezt találván raita hogi felségednek mostis elég ellensége vagioin és nem 
io mód nélkül kiváltképpen az Hatalmas Cziaszár ellen több ellenséget 
szerezni találtuk igi ezt raita hogi egikönik az Basa parancziolattia szerént 
el memnian kivált képpen mint hogi az Havas Alföldi követek is arra 
kéréraek és felelének urok képében hogi ne kéteskedgiéik felséged az ő 
urokhoz cziak menien be egikönk kés Raduiy megh eskönni és az ország-
is hogi felségeddel akarnák egi szerenczién élni halni. Az Sebin és 
Brassó felséged kezéhez való iutásáfoanis módot talál Raduiy Vaida ke
zében keriti felségednek. Amnak felette az minemű lövő serzamok Brde-
liben el niert volt Sékel Moizestől azokatis meglh adgia felségednek lát
ván hogi felségednek vagion nagiob söksége reá. 

Énis holnap után Memihet Tihaiával el indulók innen aẑ  Vezér után 
mostis mingiárt indulnók de az felséged iparancziolattia szerónt az Egri 
Sinán Basa dolgainak végihez viteliért Ikell elmaradnom. Mint lesen nem 
tudom ha az Vezér it érte volna az levél ha ímegh attak az Vezérséget 
tudom az leveletis iki attak volna. Mind azok által io remiinség vagion 
felöle ez nem magiban áll egi hatalmas Cziasárnak tudom penig felséged 
kedvéért nagiob dolgokatis meg nierhetne. Az felséged paraincziolattia 
szerén mihent el érem az Vezért semmit nem ikésem hanem kezönk-
hez vévén mindeneket és mit felségednek akarnak köldeni sietséggel 
mentek rmegiek Memihet Tihaiával és mindaz hátra maradott hadat kit 
felséged mellé rendeltettenek mind az pénzt botot záslót elvisem talán 
az Ur Isten egi sép koronátis ad felségednek kit bizonioson hidgien fel
séged hogy az Tárházból elvittek az Görögh Cziasar koronádat s az 
végre vitte el az Vezér s nála vagion hogi felséged koronástassék megh 
vele de egyik ága el tört az Vezér basa ő maga mondta nekünk hogyha 
azte iobb megh czináltani vagi uiat czináiionak mi azt adák tanácziul hogi 
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iob azt megh czinálni iol lehet formáiátis kívánták tőlünk hogy uiat 
czinálionak de ilyen hamar az véghez nem mehetett volna hanem az Gö-
rögh Cziasár koronáiét vitte el az Vezér véle ugi vagion hogi tikoiiák 
közönségesen de ninczien kölönben az dologh az mint iriuk felségednek 
kin felette magi tanácziok volt kelle czielekedni neme mint hogi soha 
senkinek az fénies Portárui koronát nem attak hanem cziak botot za$-
lót sőt ugian tanácziotis kérdették tanúiról tőlönk kire mi igi feleitőnk 
mint hogi felséged az magiari királisággal nevestetik az Athnameban az 
Cziasartul királiá ugi lehet akárki ha megh koronásfcatik más az az töb 
magiar orsághoz tartozó orságrokis igi hailanak hamaréb meg az rnagiar 
nemzetségnekis igi ninsik inkáb sive megh az hatalmas Cziasarhoz való 
bizodalomban. Az pénz felől se gondolkodgiék felséged mert elég pénzt 
köld az Hatalmas Cziasár kivel bőségesen fizethet hadainak minden felé. 

Hogi pedig azt meli koronát felségednek vihessün az Athinaméval és 
töb iokkal egietemben és felséged feiében Vehessen mindenek előtte 
Istenönknek szent nevének dicziretire felségednek lelki idvösségére az sze-
géni romlót el pusztult orsagnak épöletire és az magiar nemzetnek iövendő 
niugodalTnára engedgie az Attia fiu és Szent lélek Isten meli io tétemé-
niért Istenönknek szent neve dicziertessék minden nemzetségünk által s 
legyen áldott az ő szent neve örökké Amen. 

Engedgie az szent Isten hogi ez mellé az mi Istenben el niugott szent 
királinktul maradót Német kezénél levő koronáiátis felséged vehesse 
vissa az romlót orsag mellé kiért hogi mys felségednek enni sok imunkáiá-
ért hálaadó hivei lehessünk adgion erőt ő szent felsége hozzá. 

Engedgie az nagy Isten felségedet io egésségben látnánk minden te 
felséged igaz híveivel egietemben. Datum in Kunstantinapolytaíieo 24 
Aprily Anno 1605. 

Az meli ló felől kétseris irt felséged még fel nem találhattuk ha fel 
találiuk azon lesönk felségedének kell lenni igen törekesik Memhet Ti-
haia hogi io lovakot vihessönk felségednek. 

Felségednek alázatos szegén szolgái 
Korláth István mp. 
Kékedy Görgy sk. mp. 
Memhet Tiihaia sk. mp. 

Az egész levél Korláth István kezeírása. 
Külcím: Serenissiano Domino Domino Stephano Bochkay Regi Hungáriáé 

Principi Transilvaniae, Sicolorum Comiti et Domino Domino 
nobis semper clementissimo. 

{OL. Eszterházy es. It. Rep. 46. Fase. G.) 
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23. 

Dátum nélkül. [1605. nyarán.] 

Mehmeth Thyhayánák Supplicatioya és kévánsága ez Felségedtől. 
Nylván vagion íélségednéll, hogy minden dolgayban felségednek ez 

mostany elő menetelyben nem utolsó voltam, hanem az én tehetségem 
szerint fogadásom szerint felségednek igazán szolgáltam. 

Az Hatalmas Ghyazartólis az portáiról felségednek kévánsága szerint 
mindenek megh lőttének, Korona, pénz, Bott, zazló mindenek ielen vad
nak, az Vezérnél ő Nagyságánál! ugy igiekeztem felségednek zolgálny 
hogy semmi dolgomban fogiatkozás nem eset, mellyet soha senky fciülöt-
tem [sic!] soha véghez nem vit volna, de én azt nem néztem, hanem fele
ségemet házam népét el hattam és az felséged iavát követtem, ugy hogy 
ez mostamy utamifoanis Constantinapolyban menvén töbeth költöttem ha
rcim ezer forintnáll, imostannis penigh négyfeleys kell költenem, mert tá
borban zolgaim vadnak, Debreczenben töb helyeken azonképpen, magam 
penigh éyell nappal az felséged zolgalattyában vagi ok foglalatos, házam
nál! és házam népe közt e,z egy eztendőben mégh huzon hároim napnáll 
továb nem voltam az felséged zolgalattya myiath. 

Feiges Uram azért iól iuthat felségednek ezében, Cancellárius Uram 
ő Nagysága előtt myvel ayánlotta énnékem magát mikor Constantiná-
polyban bochyáta, emlékezzék meg mostan arróll és minden Ikegielmes-
ségét mutassa meg hozzám (kiben ugyan nemis kételkedem), ha az Coro
net megh hozom, azért mindenek megh vadnak, az Annámét levél, pénz, 
Bot, Zázló és uraknak való sok ayándék, ha penigh valamely magyar ur 
vitte volna ezt véghez, felgedtőll várat, várost kévánna sőt egiéb adomá
nyaiig felgednek, de én azokat hattam az felged ió ákarattyára. 

Kévánom azért felségedtőll hogy az én iámbor zclgálatomrais felsé
gednek méltó tékintety legyen, Haczok [Hátszeg?] vagy Déva táyán 
adgion én nekem egy ió várast vagy ió falut, nem egyébért hanem mégis 
Lyppáigh sóót és egyéb egyetmást hordatnék vélek, ezt peniglen fiuru! 
fiura kévánom felségedtőll. 

Ezenkiül az mynemü fizetésről való levelet adót vala énnekem Lökön 
lettében felséged az ikichin pechét alat öt záz arany forintróll, aztis felged 
öregh 'pechétivel megh erősítche és fizetésemetis megh iobbichya, ha az 
én iámlbor zolgálatom azt felségedtőll megh érdemly: De nvmd azon általi 
mint hogy zolgálatom nagy és sok, költségem azonképpen, mert az odabe 
való fő tanách uraknak sók ayándékot kell adnom Órát, puskát és egyéb
féle ayándékot, felséged ahoz képest megh itélhety ha méltó kévánságom. 
Ha peniglen felségednél az én zolgálatom nem kedves felgd kegryeímes i ŕ 
akarattya, akár mellyket válazza felséged, én az zolgálatra is kéz vagiok 
magamra is penigh gondot viselny akarok. Valamit felséged paranchyoll, 
az felséged akarattyán áll és kegyelmességén. Töb kévánságimis volná
nak felségedtől, de most felségedet töb dologall nem bántom mindeneket 
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hattam az felséged kegyelmes ió akarattyára, mostan tudván felségednek 
nem szintén sok foglalatosságit, felségedtől ezekre mindgiárást kegyelmes 
választ várok és adgya értésemre mihez tarchyam magamat. 

Muratnak is penigh, ky felségednek sokat zolgált, őtetis felséged ne 
hadgya, mert én felségedért lóvall és egyéb egyetmással többet attam öt 
záz forintnáll, ky mcstannis it ielen vagion, mostanis mind zolgástóll én 
tartom őtet. 

Felséged kegyelmességét várom mindenekrőll. 
Kívül: Memheth Tyhayának Supplicatióya és kévánsága felségedtől. 

(OL. Eszterházy cs. It. Rep. 77. /ose. E.) 
Nagy László 


