
/ 

Gróf Thököly Imre gyermek- és ifjúkori 
levelei Teleki Mihályhoz. 

Azt a kedvező körülményt, hogy a gróf Teleki-nemzetség maros
vásárhelyi páratlanur gazdag levéltárát a magyar történetírásnak meg
nyitotta, Deák Farkas használta fel először, azáltal, hogy 1882-ben egy 
kötetben kiadta gróf Thököly Imrének e levéltárban talált leveleit. A 
kötetben Í87 lapot tesznek ki azok a levelek, miket Thököly 1668— 
1687 között Teleki Mihálynak írt. Deák Farkast természetesen Thököly-
ne"k azon időben írt levelei érdekelték, a mikor ő már tevékeny részt 
vett a közügyekben és így levelei történeti „fontossággal bírtak. De 
Thököly Imre még nyolcz eves sem volt, a mikor leveleket kezdett írni 
Teleki Mihálynak s a levél által való érintkezést Telekivel ez időtől kezdve 
gyermek^ és fiatalkorában fentartotta. Az ez időbeli levelekből hatot 
egész terjedelemben, nyolczat pedig rövid kivonatban találunk a Deák 
Farkas áltat kiadott gyűjteményben. A Teleki Mihály levelezése sajtó alá 
rendezése alkalmával Thökölynek több kiadatlan gyermek-és fiatalkori 
levele került eié a gróf Teleki-levéltárban, a mikből azokat, a melyek 
az anyag nagy bősége mellett tér hiányában a „Teleki Mihály levele
zése" czímű kiadvány köteteiből is kimaradtak — tekintettel Thököly 
Imre fényes múltjára és azon kegyeletre, a melylye! ma is adózik em
lékének a hálás nemzet — érdemesnek tartottuk az olvasó közönségnek 
az alábbiakban bemutatni. 

Árvavára, 1665 augusztus 27. 
Köszöni szeretettel való köszöntését. Holtig köteles szolgája marad. 

Kéri, hogy ajánlja a fejedelmi pár gratiájába. 
(Teleki Mihály levelezése Ili. 506.) 

- ) •';".7.;. 2. 
Késmárk, 1666 januárius 9. 

Tekintetes Nemzetes bizott nagy jóakaró Uram s kedves Bátyám. 
, Apám Keczer uramnak1 írott Kegyelmed leveléből értem felőlem való 

gyakor jó emlékezetét, melyre érdemetlennek Ítélem lenni magamat, kivált-
1 Keczer Ambrust érti, a kit leveleiben apjának nevezett. 
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képpen hogy még eddig nem szolgáltam Kegyelmednek; bizonyossá tevén 
mindazáltal, hogy még él is, Kegyelmednek igaz jó akarója és szolgáló 
attyafia marad ; '.' ^ : 

Késmárk, 9. januarii 1666 : G. Theökeölyi Imre m. p. 
P. S. Ez alkalmatlan szánúton ha. el vitethetné Gsuti uram,2 küldettem 

egy szánkácskát. 
Kiilczime: Tekintetes és Nemzetes Teleki Mihály bízott nagy jó akaró 

uramnak s kedves bátyámnak adassék.3 

(Eredeti, sajátkezű. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 793.) 

3 > " ' ' • 

Késmárk, 1666 márczius 18. . 

Bizodalmas jóakaró Uram s kedves Bátyám, ajánlom Kegyelmednek 
minden üdőbeli kész szolgálatomat. "•••••.' 

Vettem nagy kedvesen, édes Bátyám-uram, Kegyelmed látogató le
velét, jó egésségének is szivem szerint örülök, melyben Isten továbbra is 
sok esztendőkre tartsa meg Kegyelmedet hozzá tartozó kedvesivei együtt. 
Én is Istennek hála jó egésségben vagyok Kegyelmed szolgalatjára, mely
ben hogy Kegyelmedet is tanálhassa levelem, szivből kivánom, az mint hogy 
vagyok úgy, még élek is, igaz szívvel való szolgácskája s attyafia 

Késmárkon, 18. Mártii 1666. 
maradván én 

G. Theökeölyi Imre m. p. 
(Eredeti, sajátkezű. Or. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 793.) 

4 . -•. ' , ' 

Árvavára, 1666 július 21. 
Nekem kedves Uram Bátyám, Isten minden jókkal áldja meg Kegyel

medet, kivánom. 
Értvén engem látogató levelébül gyenge egészségét, hogy Isten gyó

gyítsa és éltesse Kegyelmedet, kivánom szivbül. Kegyelmed szolgalatjára én 
Istennek hála jó egészséggel birok, maradván még élek is Kegyelmed igaz 
attyafia, kivánom, Isten tartsa és éltesse jó egészségben Kegyelmedet. 

Árvavárában, 21. Julii Anno 1666. " 
> , Kegyelmed attyafia, szolgája 

G. Theökeölyi Imre m. p.1 

1 A czimzés kivételével végig Thököiyi Imre írása. v 

(Eredeti, sajátkezű. Gr. -Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 793.) 
2 Csuthi Benedek a gróf Thököly-család szolgálatában állott. Úgy neki, mint 

a fennebb említett Keczer Ambrusnak több kiadatlan levele van a gnóf Teleki-család 
marosvásárhelyi levéltárában. 

3 A levélek külczímét — takarékossági szempontból — a többieknél elhagytuk. 
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- 5 . ' , ' • ' -•_ 

Krakkó, 1667 februárius 18. 
Kegyelmednek mint uramnak, kedves Bátyámnak, ajánlom tiszta sze

retettel való szolgálatomat s kivánom, Isten minden jókkal látogassa Ke
gyelmedet kedvessiveí együtt. 

Szebenben létemben is midőn értettem Kegyelmed szerelmes fiacs: 
kaja betegségét s abbúl származott Kegyelmed búsulását, nem kevésbé 
szomorodtam vala meg s most annyival inkább, értvéri, ennyi idő alatt is 
nem tágított nyavalyája, sőt egyaránt vagyon ő Kegyelme, bizony valóban 
búsulok, kivánom, Isten gyógyítsa az Kegyelmetek megvigasztalódására is. 
Én az Kegyelmetek szolgalatjára kedves atyámfiaival együtt jó egészségben 
vagyok, de azon is nem kicsiny-búsulásban hogy apám Keczer uramat nem 
tudhatom mint vagyon s levelét sem vettem ő Kegyelmének még, de hiszem, 
Isten mindkét felől megvigasztal örvendetesb hír hallással, melyet szívesen 
kívánván és mindenkori megtapasztalt atyafiságos szeretetiben ajánlván, ma
gamat, maradok Kegyelmed köteles szolgája és . 

Karkóban, 18. Februarii estve 1667. 
igaz szívvel való öcscsé 

G. Theökeölyi Imre m. p. 
Asszonyom ángyomnak ez levelem által ajánlom szolgálatomat, kö

szön tván az édes Jankó öcsémet is. -•.•'* 
(Eredeti. Or. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 793.) 

'- '"• 6 . . 

Krakkó, 1667 februárius 24. 
Teleki Mihály kis fiának Istóknak halála alkalmából1 részvétét fejeziki. 
. (Teleki Mihály levelezése IV. 42. 1.) 

7, 
Késmárk, 1667 július 11. 

Nekem kedves édes Bátyám Uram, ajánlom Kegyelmednek köteles 
szolgálatomat. 

Ez alkalmatossággal akarám Kegyelmedet tudósítanom egészségemrtíl. 
Istennek hála, az atyafiakkal ő Kegyelmekkel együtt vagyunk jó egészség
ben Kegyelmed szolgalatjára. Isten Kegyelmedet is éltesse az mi sze
rencsénkre, kivánom. 

Noha tudom, apám Keczer uram is elvégezte Kegyelmeddel az' hintó 
dolgát, mint csináltassa Kegyelmed, de én is felette kérem, sok dolgai kö-; 
zött se légyen arról feledékeny, úgy azon is, miben legyen, tudósítson. Alig 
várnám, készülhetne el, mivel bátyám Keczer András uramnak akarnék velle 

1 Istók 1667 februárius 21-ikén estve halt meg. 
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kedveskedni; az árát honnat deputálják, tudom, teszen arról apám Keczér 
uram dispositiot. Szolgálatomat ajánlván asszonyom ángyomnak, az kis 
öcsémnek, isten Kegyelmedet éltesse jó egészségben. 

Késmárk várában, 11. Julii 1667. 
Kegyelmed köteles szolgája s igaz öcscse 

G. Theökeölyi Imre m. p. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 347.) 

8. 
Huszt, 1667 november 23, 

Bizodalmát fejezi ki Teleki Mihály iránt, kire az ő kiskorúsága alatt 
mint helyettesre bízatott a máramarosmegyei főispáni tiszt viselése; meg
nyugodt szívvel és elmével van, hogy mint egyéb dolgaiban, ebben is jó 
akaratjára számíthat. 

(Teleki Mihály levelezése IV. 224—225.) 

9. 
Árvavára, 1668 januárius 5. 

Kegyelmed szolgája s öcscse. 
Igen nagy kedvesen vettem becsületes levelét Kegyelmednek s most 

is köszönem jó akaratját és továbbá való jó intentióját is, Isten éltetvén, 
az megszolgálatjára is szívesen igyekezném, kire Isten segítsen bennünket 
és sokáig éltesse, szívbííl kívánja 

Árva várában, 5. Januarii 1668. 
feljül megirt Kegyelmed öcscse 

s szolgája 
O. Theökeölyi Imre m. p. 

(Eredeti. Or. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 347.) 

10. 
Eperjes, 1668 januárius 25. 

Értesíti, hogy a tanulás kedvéért 22-én Eperjesre érkezett; kéri, hogy 
ha atyját szándékoznék meglátogatni, az ő itt való szállását se kerülje el. 

(Deák Farkas: Gróf Tököly Imre levelei; Teleki Mihály levelezése IV. 261.) 

11. 
Eperjes, 1668 februárius 21. 

Kedves édes Uram Bátyám ! 
Tudván az Kegyelmed sok rendbéli occupafioit, nem vét vala azzal, 

ha szintén nem fárasztotta volna is magát az nekem való választétellel; 
én ugyan nagy jó nevén s igen kedvesen vettem, s Kegyelmed szolgalatjára 
egészségem szenvedhető s az tanulásban is Istenem jó voltábúl úgy igyekez-
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ném, több igaz' jó akaróim közül örvendezhessen Kegyelmed is, s Isten 
Kegyelmedet szemben juttatván az méltóságos fejedelemmel s fejedelem 
asszonnyal, ő Nagyságoknak mint kegyelmes uramnak s asszonyomnak 
ajánlom alázatos szolgálatomat, Isten ő Nagyságokat az én szerencsémre 
is sokáig éltesse jó egészségben Kegyelmeddel egyetemben. 

Eperjest, 21. Februarii 1668. 
Kegyelmednek igaz jó akaró szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre m. p. 
Megbocsásson Kegyelmed édes Uram Bátyám, ez levelemet magam 

nem Írhattam, ezt is az scholában subscribálhattam. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 269.) 

12. 
Eperjes, 1668 augusztus 10. 

Spectabilis ac Generose Domine et Fráter observandissime. 
Ez bizonyos alkalmatossággal nem mulathatám el, ne tudósítsam 

egészségemrül és Kegyelmedérül is ne értekezzem. Adja Isten, írásom 
tanálhassa Kegyelmedet szerencsés órában s jó egészségben. Csuti uram 
szemben lévén Kegyelmeddel, elhittem, referálta e napokban való beteges-
kedésemet Kegyelmednek; de már Istennek jóvoltábúl Kegyelmed szolga
latjára jó egészségben vagyok. Kérem édes Uram Bátyám Kegyelmedet, 
maga egészségérül is tudósítani ne nehezteljen, óhajtva kívánván arrúl 
örvendetes híreket hallanom és sok szolgálatomat ajánlván az édes asz-
szonyomnak ángyomnak, úgy Kegyelmetek szerelmessinek. Kívánom, Isten 
Kegyelmeteket mind fejenkínt éltesse jó egészségben. 

Eperjesini, 10. Augusti 1668. 
Spectabilis ac Generosae Dominationis Vestrae 

Servitor et fráter addictissimus 
Comes Emericus Theökeölyi mp. 

(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 790.) 

13. 
Eperjes, 1668 szeptember 5, 

Tekéntetes, Nemzetes Úr, Kedves Uram Bátyám. 
Ez alkalmatossággal is akarám Kegyelmednek atyaíiájúl és szolgájájúl 

magamot eszében juttatnom; kívánom, levelem találhassa jó egészségben 
és szerencsés órában Kegyelmedet. Ajánlván Kegyelmed által asszonyom 
ángyamnak ő Kegyelmének szeretettel való szolgálatomat. Kegyelmed én
nekem parancsoljon. Maradok Kegyelmednek 

Eperjest, 5. Septembris 1668. 
igaz szolgája és öcscse 

Gróf Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti, sajátkezű. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 790.) 
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14. 
Eperjes, 1668 november 29. 

Kegyelmed igaz szívvel való szolgája s öcscse. 
Ez bizonyos alkalmatossággal akarék Kegyelmed szolgalatjára meg

jelennem és tudósítanom, hogy Istennek hála jó egészségben vagyok, me
lyet Kegyelmednek is szívből kívánván s magamat Kegyelmed szeretetiben 
ajánlván, úgy az édes asszonyomnak ángyomnak is sok szolgálatomat, kí
vánom, Isten Kegyelmeteket szerelmessivel együtt sok esztendeig éltesse 
jó egészségben. 

Költ Eperjest, 29. Novembris 1668. 
Kegyelmed igaz szívvel való szolgája 

atyjafia 
O. Theökeölyi Imre mp. 

(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 269.) 

15. 
Eperjes, 1669 januári'us 4. 

Ajánlom szeretettel való szolgálatomat Kegyelmednek, mint kedves 
uram bátyámnak s kívánom, Isten ez jelen való új esztendőt tegye bol
doggá, egészségessé és többeket sokakat is engedje elérni, el is mulatni 
Kegyelmednek szerelmessivel együtt. 

Kegyelmed látogató levelét kedvesen vettem s jó egészségét örömmel 
értem, Isten Kegyelmedet ezeknek utánna is sok esztendeig éltesse s tartsa 
megf kívánom. Kegyelmedet kérem, engem tartson jó akaró szolgájának s 
atyjafiának s az miben gondolja Kegyelmed kicsiny tehetségemet, paran
csoljon is, míg élek is, igaz szívvel való szolgájának kívánván tanáltatni, 
kivánom, Isten Kegyelmedet sok esztendeig éltesse jó egészségben. 

Költ Eperjest, 4. Januaríi 1669. 
Kegyelmed feljül megírt szolgája 

atyjafia 
G. Theökeölyi Imre mp. 

(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 269.) 

16. 
Eperjes, 1669 szeptember 22. 

Nekem Kedves Uram Bátyám. 
Kegyelmed becsületes látogató levelét, édes Bátyám Uram, vettem igen 

kedvesen, jó egészségét Kegyelmednek nagy örömmel értem. Isten azt ne 
adja, Kegyelmed feledékenységben legyen nálam; eddig is hogy oly ritkán 
vehette Kegyelmed levelemet, oka az alkalmatosságnak nem tudása. Szívem 
szerint örvendetes híreket kívánván hallanom Kegyelmed jó egészsége felől 
tovább is mindenkor, s magamat mindenekben Kegyelmed megtapasztalt 
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synceritásában, atyafiságos jó akaratjában ajánlván, hogy látogató levelem 
tanálhassa boldog órában Kegyelmedet, kívánom, ajánlván az édes ángyom 
asszonynak ő kegyelmének, úgy az édes kedves öcsém uramnak sok szol
gálatomat; éltesse Isten sok esztendeig Kegyelmeteket jó egészségben az 
én szerencsémre is. 

Költ Eperjest, 22. Septembris 1669. 

Kegyelmednek köteles szolgája, igaz szívvel való öcscse 
G. Theökeolyi Imre mp. 

t (Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 2Q0.) 

17. 

Késmárk, 1669 október 14. 

Kegyelmed igaz szívvel való szolgája, kedves Uram Bátyám. 
Noha eminap is Csuti uram által írtam, de vévén de dato 30. írott 

Kegyelmed becsületes látogató levelét, nem mulathatám, ez alkalmatosság
gal is ne látogassam Kegyelmedet; adja Isten, tanálhassa levelem boldog 
órában, jó egészségben Kegyelmedet. Kegyelmed megtapasztalt atyafiságos 
synceritásában ajánlván magamat és sok szolgálatomat ángyom asszony
nak, öcsém uramnak. Tartsa és éltesse Isten jó egészségben Kegyelmeteket, 
szívbül kívánja feljül írt 

igaz szivvel való szolgácskája, 
öcscse 

Késmárk, 14. Octobris 1669. G. Theökeolyi Imre mp. 
(Eredeti. Or. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 269.) 

18. 

Nagyenyed, 1670 márczius 27. 

Kegyelmed szolgája, öcscse, édes Uram Bátyám. 
Ez bizonyos alkalmatossággal is akarám tudósítani egészségemről 

Kegyelmedet; hogy Kegyelmed is tudósítson, édes Bátyám uram, maga és 
szerelmesi egészségéről, felette igen kérem. Asszonyom ángyomnak, öcsém 
uramnak, úgy az több Kegyelmeddel levő becsületes főrendeknek mind 
fejenkint ajánlom köteles szolgálatomat, s kívánom, levelem tanálja jó 
egészségben Kegyelmeteket. Ha mi új hirei volnának vagy lesznek Kegyel
mednek, minket is tudósítani ne nehezteljen. 

In Nagy-Enyed 27. Mártii 1670. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeolyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322. 

Erdélyi Múzeum 1914. Új folyam X. W 
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19. 
Eperjes, 1670 április 8. 

Tekéntetes és nemzetes nékem bízott jóakaró Uram, kedves Bátyám. 
Ez elmúlt napokban Kegyelmed becsületes levelét megadál;, melybül 

értem jó egészségét, az melyben hogy Isten tovább is tartsa és éltesse 
Kegyelmedet, szívbííl kívánom. Az mely dolgokrúl írt s izent is Csuti 
uram által az úr ő Nagysága Kegyelmednek, azokrúl többet nem kívánok 
írnom, hanem ajánlom tovább is magamot Kegyelmed jóakaratjában s igaz 
affectiojában. Kívánom, Isten számos esztendőkig tartsa és éltesse Kegyel
medet jó egészségben. Asszonyom ángyomnak, úgy a kis öcsémnek ő 
Kegyelmének ajánlom szeretettel való szolgálatomat, maradván még élek is 

Kegyelmed igaz szível való szolgája öcscse 
Gf Theökeölyi Imre mp. 

Kött Eperjest, 8. Április 1670. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 424.) 

20. 
Árvavára, 1670 május 4. 

Nem kételkedik Teleki M. hozzá való szeretedben, mit, Isten őt éltet
vén, meghálálni is igyekszik. Szíve szerint bánja, hogy tanulásának nem 
kicsiny hátramaradásával el kellett jőnie Eperjesről, de rer éli a motusok-
nak megcsendesedését és hogy hamar nap láthatja Telekit 

(Teleki Mihály levelezése V. 189.) 

Huszt, 1670 áeczember 13. 
Tudatja Telekivel mostani gyámoltalan állapotját. Atyja Árvavárában 

erős obsidio alatt levén, deczember 3-ikán meghalt; ő maga látván minden 
áliapotjának veszedelmes voltát, világi kevés javai veszedelmével és sze
relmes attyafiaitól való távozásával nem gondolván, hogy életét és lelkét 
megmenthesse, harmad magával az ő Nagysága szárnyai alá Huszfra mene
kült, honnan az ő Nagysága udvarlására fog menni. Kéri Telekit, hogy 
ilyen gyámoltalan állapotjában mutassa hozzá jóakaratját. 

(Deák Farkas íd. m. Teleki Mihály levelezése V. 410.) 

22. 
Huszt, 1670 áeczember 25. 

Értvén a fejedelemnek az ő tovább utazására vonatkozó kegyelmes 
dispositioját s Teleki ebben való jóakaratját, holnapután megindul és siet 
ő Nagysága udvarlására. Ajánlja magát továbbra is Teleki atyafiságos jó-
akaratjába. Még eddig semmi hire onnan kívül; nem tudja mint maradtak, 
nyavalyás attyafiai és az szegény Lázár Ambrus.1 

(Deák Farkas id. m. 2 Teleki Mihály levelezése V. 419.) 
1 Keczer Ambrust érti. 
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23. 

Demeter, 1671 januárius 1. 

Rendelése szerint kész Sorostélyra menni látogatására és reméli, 
hogy jó egészségben találja családjával és Keczer Menyhárttal együtt. 

(Deák Farkas id m. 2—3.) 

24. 

Fogaras, 1671 januárius 18. 

Kegyelmed szolgája, öcscse, édes Uram Bátyám. 
Én, Istennek légyen hála, édes Bátyám Uram, tegnap érkeztem ide 

jó egészségben. Az én kegyelmes uramat s asszonyomat jó egészségben 
tanáltam. Alig várnám, édes Uram Bátyám, halihatnék minden jókat Ke
gyelmetek felől s Iá hatnám hova hamarébb Kegyelmedet. Asszonyom án
gyomnak, az édes öcsém uramnak, úgy Kegyelmed mellett levő becsületes 
főrendeknek ajánlom köteles szolgálatomat. Bátyám K(eczer) Menyhért 
uram is, úgy itt levő compania ajánlja köteles szolgálatját Kegyelmednek 
Ezek után Kegyelmed jóakaratjában s affectiojában ajánlván magamat, mara
dok, még élek is 

Fogaras, 18. Januarii 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
Csernél Pál uramnak örömest kedveskedtem volna fügével, de nem 

kaphattam. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322.) 

25. 
Krakkó, 1671 februárius 22. 

Kedves édes Uram Bátyám. 
Kegyelmed egészségéiül értekezvén, nem mulathatám el, ne ir'jak édes 

Uram Bátyám Kegyelmednek ez bizonyos adatott alkalmatossággal, kíván
ván, levelem tanálja szerencsés órában s jó egészségben Kegyelmedet. Én, 
édes Bátyám Uram, Istennek légyen hála, az Kegyelmed szolgalatjára jó 
egészségben vagyok, mely egészséget Istentűi Kegyelmednek is kívánok. 
Asszonyom ángyomnak, úgy az édes öcsém uramnak ajánlom szeretettel 
való szolgálatomat. Ezek után én, édes Bátyám Uram, ajánlván tovább is 
magamat az Kegyelmed atyafiságos jó akaratjában, maradok, még élek is 

Karkó, 22. Februarii 1671. 
Kegyelmed igaz szível való szolgája, atyjafia 

G. Teökeöly Imre mp. 
Ha mi jó hirei volnának Kegyelmednek, kérem velem is közleni ne 

neheztelje. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322.) 

19* 
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26. 
Krakkó, 1671 februárius 26. 

Kedves édes Uram Bátyám, ajánlom Kegyelmednek köteles szolgá
latomat. 

Kegyelmed Sorostélyrúl 23. Februarii nekem írt levelét meghozták. 
Igen kedvesen veszem, édes Bátyám Uram, Kegyelmed maga s kedvessi 
egészségérűl való tudósítását. Isten Kegyelmeteket minden dolgaiban bol
dogítván, tovább is tartsa s éltesse kívánatos egészségben. Asszonyom 
ángyamnak, úgy az édes öcsém uramnak még is ajánlom köteles szolgálatomat. 

Egyéb dolgokrúl, úgy Enyedre l mely tájban való menetelemrül is 
tudom bátyám K(eczer) Menyhárt uram és Csuthi uram tudósítani fogják 
Kegyelmedet. 

Azonban én tovább is ajánlván magamat, édes Bátyám uram, az 
Kegyelmed igaz atyafiságában, szeretedben, maradok, még élek is 

Karkó, 26. Februarii 1671. 
Kegyelmed igaz atyjafia, köteles szolgája 

G. Teökeöly Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322.) 

27. 
Nagyenyed, 1671 márczius 23. 

Kedves édes Uram Bátyám. 
Már jó időtííl fogva nem hallván Kegyelmed és szerelmesi egészsé

gérűl semmi bizonyost, úgy tetszik, nehéz. Eddig hogy nem írtam, ne vélje, 
kérem, KegyelmetekrűI való elfelejtkezésemnek, hanem inkább az ritka al
kalmatosságnak. Lévén azért most bizonyos alkalmatosságom, akarék érte
keznem Kegyelmed egészségérűl, reménlvén, magam is láthatom rövid nap 
Kegyelmedet. Most többet nem írok, hanem kívánom, levelem tanálja jó 
egészségben s abban tartsa és éltesse az én szerencsémre is számos esz
tendőkig Kegyelmedet, maradván én, még élek is 

Enyed, 23. Mártii 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322.) 

28. 
Nagyenyed, 1671 április 6. 

Tekintetes Nemzetes úr, kedves Uram Bátyám. 
Kegyelmed becsületes levelére nem rescribálhattam a minapiban, kirűl 

Kegyelmedet bizodalmason követem, úgy arrúl is, hogy ez úttal sem irha
tok magam kezével. Én mostan az Kegyelmed szolgalatjára vaeyok jó 

1 Deák Farkas kivonatában sajtóhibából Engedve áll Enyedre helyett. 
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egészségben ; adja Isten, tanálhassa Kegyelmedet is jó egészségben és sze
rencsés órában levelem. Kérem, írjon maga egészségérül Kegyelmed, nagy 
örömmel értem jó egészségét Kegyelmednek, édes Bátyám uram. Nem 
bánom, édes Bátyám uram, hogy felnyitotta az leveleket. Nem nagy örömre 
való állapot bennek, de légyen úgy, az mint Istennek tetszik. Tunyog'hi 
uram még sem volt nálam. Bátyám urammal mit végezett Kegyelmed, 
küldjek-e sollicitalni az kamarán levő javaimat, vagy mit tanál jobbnak 
Kegyelmetek, örömest érteném. Ajánlván szeretettel való szolgálatomat asz-
szonyom ángyamnak, úgy az édes öcsém uramnak, Isten Kegyelmeteket 
éltesse jó egészségben. 

In Nagy Enyed, 6. Április 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Or. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 1127.) 

29. 
Nagy enyed, 1671 május 15. 

Örvend Teleki szerencsés megtérésén Máramarosból. Értette Keczer 
Menyhérttől Telekinek ez úttal is hozzá való szives jó indulatját, melyet 
nem meg szolgálni, de megköszönni sem tud; kívánja, hogy idővel úgy 
Telekinek, mint szerelmes gyermekinek megszolgálhassa. Teleki erre felé 
vévén útját, abban jár, hogy személyesen köszönje meg hozzája megmu
tatott és megtetézett jó akaratját, melybe tovább is ajánlja magát. 

(Teleki Mihály levelezése V. 531.) 

30. 
Nagy enyed, 1671 június 15. 

Kedves édes Uram Bátyám. 
Méltán vádoltathatnám, édes Bátyám uram, Kegyelmedtííl, régen hogy 

sem írhattam sem izenhettem Kegyelmednek; most azért kötölességem 
szerint kívántam írnom és magamat, jó akaró atyjafiát, szolgáját, eszében 
juttatnom. Én, édes Bátyám uram, élek az Kegyelmed szolgalatjára; Isteniül 
Kegyelmednek is jó egészséget, hosszú életet kívánván ; adja Isten, levelem 
tanálja szerencsés órában Kegyelmedet. Az atyafiaknak ő Kegyelmeknek 
ajánlom köteles szolgálatomat. Bátyám Keczer Menyhárt uramtúl értettem, 
az búza és berbécsek dolgában való Kegyelmed kedveskedő jó akaratját. 
Ugyanis sokkal fárasztja Kegyelmed magát; adja az én Istenem, mind ma
gának s mind szerelmes gyermekinek szolgálhassam meg igaz atyafiságát 
s affectioját Kegyelmednek, az melyben tovább is ajánlván magamat, ma
radok, míg élek is 

Nagy Enyeden, 15. Junii 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss, 79Q-) 
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31. 
Nagyenyed, 1671 június 26. 

Kedves édes Uram Bátyám. 
Ez mostani Kegyelmedhez való írásomat nem látom szükségesnek 

ugyan, mert én azonkívül is teljes megnyugodt szívvel vagyok az Kegyel
med affectiojában, édes Uram Bátyám, de hogy ne vélje, el felejtkeztem 
volna Kegyelmedről, nem mulathaiám el, ne írjak ez egynehány szóval, ajánl
ván én magamat s bátyám Keczer Menyhárt uram által való alázatos insta-n-
tiámat Kegyelmed nagy jó akaratjában. Kéiem is Kegyelmedet, az mint 
mindenkor, tovább is tartsa fennt hozzám megtapasztalt jóakaratját és 
atyafiságát s mostani instantiámban is legyen jóakarattal és segítséggel. Isten 
is megáldja Kegyelmedet, ha ily megromlott szolgájához mutatja jóakaratját, 
s én is, még Isten éltet, nem kívánok hálaadatlan lennem, hanem minden 
alkalmatossággal megszolgálnom az Kegyelmed hozzám való jóakaratját, 
kívánván, Isten éltesse jó egészségben Kegyelmedet az én szerencsémre is. 

Nagy Enyeden, 26, Junii 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 1127.) 

32. 
Nagyenyed, 1671 július 4. 

Kedves édes Uram Bátyám. 
Az mi Kegyelmes urunknál s asszonyunknál ő Nagyságoknál bátyám 

Keczer uram által való alázatos insfantiámrúl. nem szükség sokat írnom, 
sem arra kérnem Kegyelmedet, hogy Kegyelmed gratiája és sokat nyomó 
interpositioja által eziránt segití°"sem, mert én valamint egyszer, még élek 
is, megnyugodva vagyok atyafiságos gratiájában, kiben ez alkalmatossággal 
is ajánlván magamat, kivánom, Isten Kegyelmedet tartsa és éltesse sok esz
tendeig az én szerencsémre jó egészségben. 

Enyed, 4. Julii 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 760.) 

33. 
Nagyenyed, 1671 július 5. 

Tekéntetes Nemzetes Úr, nekem kedves Uram Bátyám. 
Ez levelem megadó becsületes ifjú legényt Nemzetes Szentpéteri ura-

mot csak maga is alkalmas időtűi fogva esmérvén s idejét derék emberek 
mellett töltvén el, merem recommendálni jó és dicséretes magaviselését, 
az ki egyébiránt is jó nemes ember gyermeke lévén s. akarván továbbá is 
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udvarban experiálni, az mi kegyelmes urunk szolgalatjára akarná adni 
magát. Kegyelmedet azért kérem nagy bizodalommal, édes Uram Bátyám, 
tovább való szolgalatjáért méltóztassék az mi kegyelmes urunk udvarában 
az bejárók közé beszerzeni; merem assecurálni Kegyelmedet maga csen
des jó erkölcsérül és szolgálatra való alkalmatos voltárúi. Ebbeli Kegyel
med gratiáját is és jóakaratját, még lslen éltet, igyekezem megszolgálni, 
maradván én, még élek is, Kegyelmed köteles szolgája, atyjafia. Kívánom, 
Isten Kegyelmedet tartsa és éltesse jó egészségben. 

Enyed, 5. Julii 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

, .0. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 1127.) 

34. 
Krakkó, 1671 július 27. 

Kegyelmednek mindenkori kész köteles szolgája öcscse, édes Uram 
Bátyám. 

Kegyelmednek, már sok az ideje, hogy csak levelemmel sem udva-
oltam ; nem az Kegyelmedrűl való feledékenység ugyan az oka, kitül Isten 
ójon. Gerendrül megtérvén, tegnapi napon érkezem ez szegény puszta 
házamhoz. Ha elébb nem is, az jövő pénteken lemegyek Hunyadra, de ott 
sem késem sokáig, viszont ide jövek. Kérem, édes Uram Bátyám, Kegyel
medet, tudósítson egészségérül, úgy az hirekrül is, ha mit érthetett volna 
és ha csak Keczer uramnak írandó levelében is; communicálja ő Kegyelme 
velem is. Az asszonynak ő Kegyelmének, úgy az édes öcsém uramnak s 
az több atyafiaknak ő Kegyelmeknek ajánlom kötelességgel való szolgála
tomat s engedje Isten, tanálhassa ez levelem Kegyelmedet jó egészségben 
és azon jó egészségben sok esztendeig éltesse is az én szerencsémre. 

Karkóban, 27. Julii 1671. 
Kegyelmed mindenkori kész és köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
Hogy magam nem írhattam Kegyelmednek, édes Uram Bátyám, kérem 

szeretettel, megbocsásson. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 1127.) 

35. 
Krakkó, 1971 július .30. 

Kedvesen vette Teleki levelét; szívesen érti jó egészségben lételét 
Keczer Menyhért megyén Telekihez, hogy az ő állapotáról conferáljon 
vele. Kéri Telekit, tudassa idején, hogy a jelen körülmények között mi-
tevő legyen, mindenekben a Teleki dispositiojához és a fejedelem paran
csolatjához akarván magát accommodálni. Ez órában indul Hunyad felé, ott 
várja meg a Teleki dispositioját. 

(Teleki Mihály levelezése V. 580.) 
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36. 
Nagyenyed, 1671 szeptember 15. 

Kedves Uram Bátyám. 
Régtűi fogva nem írtam Kegyelmednek, nem is akartam alkalmatlan

kodni sok distractióji között Kegyelmednek, az mint hogy most sem cse
lekedném, ha ez igen szükséges interveniált dolog nem kívánja vala, kirűl 
szóval ízeníem bőven Kegyelmednek Pikka uram által, igen bizodalmason 
kérvén Kegyelmedet, édes Bátyám uram, hitelt adván szómmal mondandó 
szavainak, bocsássa jó válaszszal és ne kívánja azon szegény legény sanya 
rúságát. lm, küldettem albát, valaminemő assecuratiót kívánhat tőlem, olyat 
írasson reá Kegyelmed. Ebben való atyafiságos jóakaratját is meg igyekezem 
szolgálni s ajánlván sok szolgálatomat az atyafiaknak ő Kegyelmeknek, 
maradok 

Kegyelmed szolgája, atyjafia 
Enyed, 15. Septembris 1671. G. Theökeölyi Imre mp. 

(Eredeti, Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 1127.) 

37. 
Nagyenyed, 1671 szeptember 23. 

Kedves Uram Bátyám. 
Ferencz deák uram ezen menvén s vissza Szent-Péterre is sietvén, 

nem mulathatám el, ha csak ez egynehány szóval is ne írjak, édes Bátyám 
uram, Kegyelmednek. Én, Istennek legyen hála, Kegyelméd szolgalatjára 
szenvedhetőképpen vagyok. Ajánlván asszonyom ángyomnak, öcsém uram
nak, úgy Kegyelmed mellett levő becsületes főrendeknek s nevezet szerint 
penig Csernél Pál bátyámnak szeretettel való szolgálatomat, maradván én 
még élek is 

Enyed, 23. Septembris 1671. 
Igaz és köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
Az alkalmatlan írásrúl követem, édes Bátyám uram, Kegyelmedet. 

(Eredeti. Or. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 1127.) 
38. 

Krakkó, 1671 október 22. 

Kegyelmed köteles szolgája, öcscse, édes Uram Bátyám. 
Eleitűi fogván nékem Kegyelmedben levén kiváltképpen való bizodal-

mom, némely dolgaim végett kívántam ez alkalmatossággal is oda külde
nem meghitt jámbor szolgámot Csucsi1 János uramat, kérvén nagy sze
retettel Kegyelmedet, mutassa eziránt is jóakaratjáí Kegyelmed és adja 

i Peák Farkas kivonatában tollliibából Csúzi van írva Csucsi helyett. 
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mindenekben jó tetszését. Kívánván, levelem tanálja jó egészségben Ke
gyelmedet és abban tartsa meg sokáig kívánatos egészségben az én sze
rencsémre. 

Karkó, 22. Octobris 1671. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcsese 

G. Theökeölyi Imre mp. 
Asszonyom ángyomnak ajánlom köteles szolgálatomat, úgy öcsém 

uraiméknak is ; kívánván, Isten gyógyítsa meg ő Kegyelmét. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322.) 

39. 
Nagyenyed, 1671 november 2. 

Kegyelmed köteles szolgája, öcsese, édes Uram Bátyám. 
Kegyelmed Karkóban való érkezését értettem, melyre nézve kívántam 

ez egynehány szóval látogatnom és udvarolnom Kegyelmednek. Ezt tudva, 
hogy Isten Kegyelmedet oda hozza és az itt való iskola is ily későre 
álljon be, bizony személyem szerint is udvaroltam volna, édes Bátyám 
uram, Kegyelmednek. Mindazonáltal legyen voluntas pro facto, Isten éltetvén, 
más alkalmatossággal kívánom recompensálni. Asszonyom ángyomnak aján
lom becsülettel való szolgálatomat, úgy öcsém uraiméknak is. Ezek után 
én ajánlom magamat Kegyelmed megtapasztalt jóakaratjában s atyafiságá
ban. Maradok még élek is feljül írt 

köteles szolgája, öcsese 
Enyed, 2. Novembris 1671. G. Theökeölyi Imre mp. 

(Eredeti. Or. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322.) 

40. 
Krakkó, 1671 november 14. 

Szinte átallja, hogy oly gyakran kell Telekihez fordulnia, de Isten 
után e hazában benne lévén kiváltképpen való bizodalma, dolgainak igaz
ságos promotiojában hozzá kell recurrálnia. Barkóczi Sándorné nénje arra 
intette, hogy mind a huszti, mind más itt levő dolgaiban egyetértsen vele 
Most Barkócziné a küküllői jószághoz készül hozzá nyúlni, így ő sem 
szakadhat el tőle. Kéri Telekit, szóljon Kapinak, hogy megkináltatván, 
vegye fel pénzét minden per és renitentia nélkül és bocsássa kezéhez a 
küküllői jószágot. A pénz letételével sem tartóznék, de boldog emlékezetű 
nénje utolsó akaratját nem kívánja kérdésben venni. 

(Teleki Mihály levelezése V. 624-625) 

41. 
Nagyenyed, 1671 november 15. 

Méltóságos úr, nekem kedves Uram Bátyám. 
Ez adjungált levelei az úrnak, Bánfi Dienes uramnak ő Kegyelmének, 

tegnap estve jutván kezemhez, magam bizonyos embere által akartam el-
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küldeni Kegyelmednek, kívánván, levelem tanálja jó és szerencsés órában 
Kegyelmedet, magam is láthassam rövid nap jó egészségben. Bátyám 
Keczer uram mégsem érkezek meg Balásfalváról;1 még tegnapra vártam 
ő Kegyelmét. Az asszonynak ő Kegyelmének, úgy öcsém uramnak is 
ajánlván köteles szolgálatomat s magamat Kegyelmed megtapasztalt atya
fiságos affectiojában, kivánom, Isten Kegyelmedet tartsa és éltesse kívá
natos jó egészségben sok esztendeig. 

Enyed, 15. Novembris 1671. 
Kegyelmed szolgája, atyjafia 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 322.) 

42. 
Krakkó, 1671 deczember 26. 

A mely negyven ezüst tálat Zólyomi Bethlen Druzsiannánál bizonyos 
pénzben elzálogosított, azokat a huszti osztálykor a fiscus elvitette s a 
rajta levő pénzből Tökölyi Imre nem kapott részt. Teleki tanácsára attes-
táltatott a zálog-összegről s az erről való relatoriák igaz másolatát folya
modványával beadta a fejedelemnek. Bethlen Jánostól arról értesül, hogy 
a fejedelem Telekire bízta a dolgot. Kéri tehát szeretettel, tudósítsa a 
válaszról. Megbocsásson, hogy ily sokkal és untalan terheli, nem csele
kedné, ha nem volna ilyen megfogyatkozott állapottal. 

(Deák Farkas id. m. 3—4. 1. Teleki Mihály levelezése V. 663.) 

43. 
Nagy enyed, 1672 februárius 21. 

Kedves Uram bátyám. 
Régtííl fogva semmi hírét nem hallván, édes Bátyám Uram, Kegyel

mednek, nem mulathatam el ez alkalmatossággal ez egynéhány szóvpl ne 
udvaroljak és egyszersmind egészségérül ne értekezzem Kegyelmednek, 
kívánván, levelem tanálja jó egészségben Kegyelmedet és egészségérül 
engedjen minden örvendetes híreket hallanom, kirül hogy tudósítani ne 
nehezteljen, Kegyelmedet kérem. Asszonyom ángyomnak, úgy az édes 
öcsém uramnak s Kegyelmed mellett levő becsületes főrendeknek becsü
lettel való szolgálatomat ajánlván, úgy magamat is Kegyelmed megtapasz
talt atyafiságos gratiájában, maradok, még élek is 

Enyed, 21. Februarii, 1672. 
köteles szolgája, öcscse 
G. Theökeölyi Imre mp. 

Az szegény Furandát recommendálom, édes Bátyám Uram, Kegyel
mednek s kérem is, kezes lévén érette, marhácskája kiadásában mutassa 
jóakaratját. 

(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 229.) 
1 Deák Farkas kivonatában sajtóhibából Bakasfalva áll. 
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44. 
Nagyenyed, 1672 márczius 19. 

Kedves édes Uram Bátyám. 
Reménségem felett kelleték ez napokban hallanom Kegyelmed egész

sége felől, édes Bátyám Uram, kin bizony szívem szerint szánakozom s 
azért kívántam ez ednehány szóval is értekeznem Kegyelmed egészsége 
felől s kérem is, maga és szerelmesi egészségérül hova hamarébb tudó
sítani ne nehezteljen s hogy penig ez levelem tanálja kívánatos egészség
ben és szerencsés órában Kegyelmedet s engedjen rövid nap örvcndetesebb 
híreket hallanom, tiszta szívbül kívánom, ajánlván én tovább is magamat 
Kegyelmed atyafiságos jóakarafjában, maradok 

Enyed, 10. Mártii 1672. 
köteles szolgája, öcscse 

O, Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 229.) 

45. 
Nagyenyed, 1672 márczius 22. 

Méltóságos Úr, bizodalmas Uram Bátyám. 
Fejérvári István uram által levelemre tött Kegyelmed méltóságos 

válaszát elvettem. Hogy Isten nyavalyájától Kegyelmedet megmentette, azon 
szívem szerint örülök, ő szent Felsége tovább is vigyázzon, édes Bátyám 
Uram, Kegyelmedre és az én szerencsémre is éltesse sokáig Kegyelmedet. 
Azonfelül hogy Isten újabb vendéggel is Kegyelmeteket megörvendeztette, 
azon is szívem szerint örülök; Isten ő Felsége az édes öcsém uramat is 
Kegyelmetek örömére s szegény hazánk szolgalatjára nevelje, éltesse, tiszta 
szübűl kívánom. E mellett Furanda Simonhoz mutatott Kegyelmed jóaka-
ratját is igen kedvesen vettem s tovább is mint bizodalmas uramat bátyá
mat kérem Kegyelmedet, jóakaratját hozzá mutatni és Sz. Péteren levő 
egyetmásocskáját is kiadatni ne neheztelje. Asszonyom ángyomnak, úgy 
az édes öcsém uramnak becsülettel való szolgálatomat ajánlván, úgy maga
mat is Kegyelmed atyafiságos sincertitásában, maradok, még élek is 

Enyed, 22. Mártii 1672. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 229.) 

46. 
Nagyenyed, 1672 május 21. 

Méltóságos Úr, bizodalmas Uram Bátyám. 
Reménségem mind eddig is ilyen volt, édes Uram Bátyám, Balás-

falvára menő útjában szemben lehetek vala Kegyelmeddel és így udvarlás-
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béli kötelességemnek is eleget tehettem volna, de úgy látom, az már el
haladott s udvarnál levő dolgocskáimnak sollicitálásához is Kegyelmed 
személye s jó akaratja nélkül nem kívánván kezdenem, mint bizodalmas 
kedves uramat bátyámat, bizodalmasan kérem Kegyelmedet, méltóztassék 
erre menő útjában hozzám betérni és dolgocskámnak tovább való pro-
gressusárúl beszélleni; az Isten is megáldja Kegyelmedet, ha ily bujdosó 
s árva szolgáját méltóztatik mindenekben segíteni. Kegyelmed búzával való 
kedveskedését igen kedvesen veszem, Isten éltetvén, egyéb sok jó akaratját 
is igyekezem megszolgálni, ajánlván az édes asszonyom ángyamnak becsü
lettel való szolgálatomat, úgy öcsém uramnak s Kegyelmed mellett levő 
becsületes embereknek, kívánván mind fejenkint, levelem tanálja Kegyelme
teket jó egészségben. Én pedig, még élek is, maradok 

Enyed, 21. May 1672. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Or. Teleki-levéltár. Marosvásárhely. Miss. 229.) 

47. 
Krakkó, 1672 augusztus 8. 

Méltóságos Úr, bizodalmas Uram Bátyám. 
Radnótrúl 25. Julii nékem az asszony Szentpáiiné asszonyom ő Ke

gyelme egy Kuty Dandus nevű jobbágyának az hunyadi havason törvé
nyesen elvesztett juhai felül írt Kegyelmed levelét becsülettel vévén, mely 
Kegyelmed interpositiojáf, úgy az asszony ő Kegyelme tekintetit is előttem 
viselvén, ha előbb hogy sem mint az birák, gornikok és az én tiszteim 
között felosztattak azon juhok, esek vala értésemre az dolog, örömest 
kívánsága szerint kedveskedtem volna, édes Uram Bátyám, az Kegyelmed 
parancsolatjára az asszonynak ő Kegyelmének; de mivel az bíráknál és 
urunk gornikjánál levő juhok nincsenek én dispositiom alatt, ím az nekem 
jutott juhoknak felét, úgy mint huszonhatot, visszaadni az asszony ő Ke
gyelme emberének hunyadi udvarbirámnak megparancsoltam. Nagyobb 
dologban is vévén Kegyelmed parancsolatját, kész szívvel szolgálok és 
tehetségem szerint kedveskedni Kegyelmednek igyekezem. Ajánlván ángyom 
asszonynak és öcsém uramnak ő kegyelmének köteles szo gálatomat, 
Istennek gondviselése alá ajánlván Kegyelmedet és szerencsés egészséget 
s életet kívánván marad 

Karkó, 8 Augusti, 1672. 
Kegyelmednek köteles szolgája, öcscse 

G. Theökeölyi Imre mp. 
Hátlapján idegen kézzel: Már szintén Kegyelmednek szolló leve

lemet elvégeztettem vala, Kegyelmed ebbeli jóakaratját Kegyelmednek, édes 
Öcsém uram, megszolgálom. 

Kegyelmednek jó szívvel szolgáló nénje 
Bornemisza Susánna. 

(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 116.) 
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48. 
Krakkó, 1673 május 5. 

Méltóságos Úr, igen bizodalmas Uram Bátyám. 
Kegyelmed levelét nagy becsülettel vettem, ajánlása szerint való tu

dósítását s jó akaratját, Isten életemet adván, meg szolgálni igyekezem. Az 
supplicatiot mindjárt meg Íratván, be is küldém, hogy Kegyelmed meg
érkezéséig Urunk s Asszonyunk ő Nagyságok olvashassák meg. Igen bizo-
dalmasan kérvén, édes Uram Bátyám, Kegyelmedet is, ha miben lehet; 
eziránt is mutassa atyafiságos gratiáját. Én magam is be kivánok vala hol
nap reggel mennem az ő Nagyságok udvarlására, de már meg tartózkod
ván, még Isten Kegyelmedet ide nem hozza, sehova sem megyek, itt 
beszélgethetvén többet Kegyelmeddel is. Hozza is Isten szerencsésen Ke
gyelmedet s éltesse az én szerencsémre is számos esztendőkig, kívánom. 

Költ Karkóban, 5. Maii 1673. 
Kegyelmed köteles szolgája 
Grf. Theökeölyi Imre mp. 

(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. £78.) 

49. 
Krakkó, 1673 május 6. 

Édes Uram Bátyám. 
Kegyelmed ujabb levelét is tegnap késő estve vettem ; hogy bokros-

san is tudósításával mutatja hozzám való igaz atyafiságát s gratiáját, adja 
Isten, édes Bátyám Uram, szolgálhassam meg. Ugyanis Kegyelmedben lévén 
mindenekben s mindenek felett kiváltképpen való bizodalmom, boldogabb 
állapatamban is az szerint tudhatom meghálálni Kegyelmednek. Megvallom, 
szégyenlem, kötelességemet Kegyelmed eleiben való kimenetelemben is 
meg nem mutathatom, mert azt nagy örömest meg cselekeszem vala ; de 
legyen mindenekben úgy, az mint Kegyelmed parancsolja, kire nézve ki 
is küldettem Radics uramat; több dolgai között kérem méltóztassék, ha 
mi hírei volnának, ő Kegyelme által tudúsítani. Az dolgot udvarnál, mihent 
elsőbb levelét vettem, mindjárt végben vitettem s még tegnap adta be 
hopmester uram az supplicatiot; talán rövid nap lehet válaszom. Ezek 
után Isten oltalmában ajánlván Kegyelmedet, még élek is, maradok 

Költ Karkóban, 6. Maii 1673. 
Kész és köteles szolgája 

Gróf Theökeölyi Imre mp. 

(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 666.) 

50. 
Krakkó, 1673 május 8. 

Méltóságos Úr, bizodalmas Uram Bátyám. 
Kegyelmed Radics uram által való izenetit, úgy Urunk ő Nagysága 

supplicatiomra tött válaszát is érteitem s mivel az választétel is közönsé
gesen mind az négyünkre sónál, s egyébiránt is magam is azon instáltam 
ő Nagyságának, méltóztassék addig várakozással lenni, még tudtokra adnám 



278 GERGELY SAMU 

az egy testvér atyámfiainak, most is annak inhaereálván mégis alázatosan 
könyörgök ő Nagyságának, mutassa már eziránt kegyelmességét, Isten él
tetvén, mind az ő Nagysága kegyelmességét, mind az Kegyelmed fárad
ságos jó akaratját igyekezem meg szolgálni. 

Költ Karkóban, 8. Maii 1673. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

Gróf Theökeölyi Imre m. p. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 878.) 

51. 
Krakkó, 1673 május 8. 

Méltóságos Úr, bizodalmas Uram Bátyám. 
Kegyelmed levelét ujjoban is vettem, parancsolatját értem. Én meg

vallom, az verség is arra vivén, semmiben nem bocsátkozhatom, jövendő
ben is ne okoztassam az atyámfiaitúl; mindazonáltal ha ő Nagysága enged 
annyi respiriumot, az mint az előtt is meg írám, mindjárt kész vagyok 
írnya és azután az mi Kegyelmes Urunkat ő Nagyságát tudósítani, az mint 
tovább is ajánlom magamat az ő Nagysága kegyelmességében, mert kü
lönben hírek nélkül csak nem cselekedhetem. 

Kőit Karkóban, 8. Maii 1673. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

Gróf Theökeölyi Imre m. p. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 878.) 

52. 
Krakkó, 1613 június 7. 

Méltóságos Úr, bizodalmas Uram Bátyám. 
Bátyám Keczer Menyhárt uramtúl értvén beteges állapotját Kegyel

mednek, kötelességem s Kegyelmedhez való addictiom regulája ellen való 
dolognak tartanám, ha csak szíves szánakozásommal s Kegyelmed egész 
sége meg féreftetésséért való kívánásommal nem segéteném s annál inkább, 
ha személyem szerint nem is, de levelem által nem látogatnám, édes Uram 
Bátyám, kívánván szívbül, levelem tanálja örvendetesebb állapotban Ke
gyelmedet s kedves jó egészségben az én szerencsémre is éltesse. Keczer 
uram el jövetele előtt bizony örömmel értettem Kegyelmed gyógyulását, 
de az reménség meg csalván, Isten úgy is jobbra fordíthatja, kit is hamar 
engedjen el érni ő szent Felsége Kegyelmednek, kívánom. Azonban Ke
gyelmed intimátioja szerint is Isten jó volíábúl el küldeni kívánván hol
napi napon Szálai Pál uramat, úgy Csuti s Radics uraimékat Radnófra, már 
egyszer megnyugodva levén az Kegyelmed sinceritásában, el hittem, csak én 
dolgaim promoveálásáért is ha egészségtelensége engedte volna, nem szánta 
volna fáradságát, édes Uram Bátyám, Kegyelmed, mindazonáltal maga 
alkalmatlanságával s egészsége romlásával én sem kívánhatom, tovább is 
ajánlván magamat Kegyelmed atyafiságos jó akaratjában; még él is marad 

Költ Karkóban, 1. Junii 1673. 
Kegyelmed köteles szolgája, öcscse 

Grf. Theökeölyi Imre mp. 
(Eredeti. Gr. Teleki-levéltár, Marosvásárhely. Miss. 878.) 

(Kolozsvár.) Közli: Dr. Gergely Samu. 


