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A MOLDVAI °S HAVASALF¹LDI VAJDçK
MAGYAR NYELVþ LEVELEZ°S°RýL

àírjon NagysÀgod magyarul, mikor Ár, mert
k´nnyebben ¢rtj¡k, ne Árjon deÀkulÊ, mert
àdeÀkul nemigen ¢rtj¡kÊ ä k¢rte 1644-ben
Grigore Ghica havasalf´ldi vajda Johann
Rottalt, magyarorszÀgi ¡gyekben a b¢csi
udvar fû tanÀcsadÂjÀt. Az mÀr inkÀbb
csak kuriÂzumnak szÀmÁt, hogy magÀnak
GhicÀnak a kancellÀriÀja a latin betüs ma-
gyar ÁrÀs mellett valÂszÁnüleg megfelelû
Árnok hÁjÀn cirill betükkel, de magyarul
Árt levelekkel is megprÂbÀlkozott. TehÀt
nem csupÀn a hÂdoltsÀgkori t´r´k fûtiszt-
s¢gviselûk foglalkoztattak magyar Árno-
kokat (tyatÂkat), amint ez TakÀcs SÀn-
dor jÂvoltÀbÂl r¢gÂta ismeretes, hanem
MoldvÀnak ¢s Havasalf´ld¢nek is az er-
d¢lyi fejedelems¢ggel, valamint Magyar-
orszÀggal fenntartott kapcsolatÀban is a
k´zvetÁtû, a àdiplomÀciaiÊ nyelv a magyar
volt. Elv¢tve ugyan, de felbukkannak a
t´r´k´knek, lengyeleknek moldvaiak,
havasalf´ldiek Àltal magyarul Árt levelek
is. Az erd¢lyi fejedelems¢g k¡l¡gyi szol-
gÀlata is elûszeretettel hasznÀlta rejtjeles
ÁrÀsk¢nt a cirill betüket. A magyar nyelv-
hasznÀlat indoklÀsÀban kÁs¢rtetiesen visz-
szacsengenek a mintegy szÀz ¢vvel korÀb-
ban, 1565-ben Miksa csÀszÀrhoz Orosz-
lÀn budai pasa Àltal Árt sorok: à...TovÀbbÀ
ezenis k¢rem tefels¢gedet mint kegyelmes ura-
mat, hogy mikor tefels¢ged ¢nnekem levelet Ár
tehÀt magyar nyelven Árassa fels¢ged, mert de-
Àk ÁrÀst az ki jÂl tud itt nÀlunk igen szük...Ê

ValÂban, ÁrÀsbelis¢g¡nk e sajÀtos Àgai-
nak kialakulÀsÀt nem valamif¢le mai
szemmel n¢zett politikai szÀnd¢kkal, ha-
nem a mindennapi ¢let sz¡ks¢gszerüs¢-
gei Àltal megk´vetelt gyakorlattal magya-
rÀzhatjuk. KorÀbban, a k´z¢pkorban a
helyzet viszonylag egyszerü volt. A latin

nyelvü ÁrÀsbelis¢g nyugat- ¢s k´z¢p-eurÂ-
pai egyetemess¢g¢nek ismeret¢ben ¢s el-
ismer¢s¢vel az ortodoxia vilÀgÀhoz tarto-
zÂ Moldva ¢s Havasalf´lde is ezt a nyelvet
hasznÀlta a MagyarorszÀggal, Lengyelor-
szÀggal vagy tÀvolabbi, nyugatabbra l¢vû
orszÀgokkal fenntartott kapcsolataiban.
Az anyanyelvü ÁrÀsossÀg kialakulÀsÀnak
¢s elterjed¢s¢nek k´vetkezt¢ben azonban
egyre kevesebb volt a latin nyelvü kancel-
lÀriai munkÀban igazÀn jÀratos secretari-
us, s a kapcsolatok miatt egyre nagyobb
sz¡ks¢g volt a magyarul (vagy p¢ldÀul
lengyel¡l, n¢met¡l) levelezni tudÂ ÁrÂde-
Àkokra. Ezt a munkÀt feltehetûen a vajdai
kancellÀriÀkban mük´dû magyar nyelvü
r¢szleg v¢gezte, vagy esetleg alkalmi ÁrÂ-
deÀkokat alkalmaztak e c¢lra. T´bb eset-
ben a latin secretariusra bÁztÀk a magyar
nyelvü levelez¢st is. A magyar nyelvü ÁrÀ-
sossÀgnak ezt az eddig alig ismert ÀgÀt a
moldvai ¢s havasalf´ldi vajdÀk ¢s fûtiszt-
s¢gviselûk Àltal Áratott magyar nyelvü le-
velek ´sszegyüjt¢s¢vel ¢s elemz¢s¢vel de-
rÁthetj¡k fel.

Ilyen levelek pedig majd' minden na-
gyobb lev¢ltÀrban akadhatnak mind Ko-
lozsvÀrt, mind Budapesten vagy B¢cs-
ben, ahogy ezt eddigi tapasztalataim bi-
zonyÁtjÀk. S ez term¢szetes is, hiszen a
kapcsolatok nem korlÀtozÂdtak az erd¢-
lyi fejedelmekre ¢s MagyarorszÀg nÀdo-
raira, hanem a mindennapi ¢let k´vetel-
m¢nyeihez alkalmazkodtak. Ezzel ma-
gyarÀzhatÂ, hogy a magyar nyelvü mold-
vai ¢s havasalf´ldi levelek cÁmzettjei k´-
z´tt a mÀr emlÁtetteken kÁv¡l ott talÀljuk
Erd¢ly hatÀrsz¢li nagyobb vÀrosait (Besz-
terc¢t, BrassÂt) vagy e vid¢k ¢let¢ben je-
lentûsebb szerepet jÀtszÂ nemeseket.
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A levelek t¢mÀit az ¢let kÁnÀlta. A vaj-
dÀk, fûtiszts¢gviselûk a fejedelmekkel, fû-
urakkal leginkÀbb orszÀgos ¡gyekben
vÀltottak levelet, helyi k¢rd¢sekrûl a vÀro-
sok tanÀcsÀval, fûbÁrÀival, vid¢ki birtoko-
sokkal leveleztek. Az informÀciÂ mÀr ak-
koriban is drÀga kincs volt, hÁr¡gy-
n´ks¢gek pedig nem l¢teztek. ArrÂl,
hogy mi t´rt¢nt a r¢giÂ vagy netÀntÀn az
akkor ismert vilÀg tÀvolabbi tÀjain, a sze-
m¢lyes beszÀmolÂkbÂl vagy pedig ä s ez
volt a gyakoribb ä levelekbûl ¢rtes¡lhet-
tek mind a politikusok, mind pedig a ma-
gÀnemberek. A MoldvÀban ¢s Havasalf´l-
d¢n kelt magyar nyelvü levelek java r¢sze
is politikai hÁrekkel van tele. Az ́ nÀllÂ er-
d¢lyi fejedelems¢g korszaka, sût a kuruc
szabadsÀgharc v¢g¢ig terjedû idûszak ä
mely idûhatÀrok k´z¢ a moldvaiak ¢s ha-
vasalf´ldiek magyar nyelvü levelez¢se he-
lyezhetû ä bûven kÁnÀl erre t¢mÀkat.
Gondoljunk itt BÀthory Zsigmond moz-
galmas ¢s zürzavaros uralkodÀsÀra, Er-
d¢ly r¢szv¢tel¢re a tizen´t ¢ves hÀborÃ-
ban. Ekkor ¢s k¢sûbben is, a fejedelems¢g
virÀgkorÀban, azaz Bethlen GÀbor ¢s a
k¢t RÀkÂczi Gy´rgy uralkodÀsÀnak idû-
szakÀban k¡l´n´sen fontos szerep jutott
a keleti diplomÀciÀnak, olyannyira, hogy
nemegyszer az erd¢lyi fejedelmek d´ntû-
en befolyÀsoltÀk a KÀrpÀtokon tÃli vajdÀk
trÂnra ker¡l¢s¢t, illetve eltÀvolÁtÀsÀt. Ha-
sonlÂan ¢l¢nk volt a kapcsolatteremt¢s ¢s
´sszek´ttet¢s az ́ nÀllÂ fejedelems¢g utol-
sÂ ¢vtizedeiben, Apafi MihÀly uralkodÀsa
alatt vagy k¢sûbben, a RÀkÂczi-szabad-
sÀgharc idej¢n. A minket ¢rdeklû korres-
pondencia ¢rthetûen mindannyiszor a fe-
jedelems¢g k´zponti vezet¢s¢nek meg-
erûs´d¢sekor sürüs´d´tt, hiszen a T´r´k
Birodalom szorÁtÀsÀban vergûdû orszÀ-
goknak ¢rdek¡k volt, hogy min¢l frissebb
hÁrekkel rendelkezzenek a àhatalmas ¢s
gyûzhetetlen csÀszÀrÊ udvarÀbÂl, hogy tud-
jÀk, ¢ppen melyik nagyvezÁrt àtettek mazul-
lÀÊ (vagy tett¢k el lÀb alÂl), hogy kik a be-
folyÀsos emberek a PortÀn, s nem utolsÂ-
sorban milyen hadicselekm¢nyre k¢sz¡lû-

dik a mohamedÀn vilÀg. Ehhez hasonlÂ
fûszerephez jutnak a MoldvÀbÂl Árt leve-
lekben a tatÀrok, kiknek pusztÁtÀsai rette-
g¢sben tartanak mindenkit, ¢s gyakran
esik szÂ a t¢rs¢g akkori t´rt¢net¢ben je-
lentûs szerepet jÀtszÂ kozÀkokrÂl is. A vaj-
dasÀgokbeli nemritkÀn bizonytalan, gya-
korta v¢res k´zjÀt¢kokkal tarkÁtott belpoli-
tikai helyzetrûl is ÀllandÂak a tudÂsÁtÀsok,
term¢szetesen igencsak szubjektÁv, a lev¢l-
ÁrÂ ¢rdekeit, pÀrtÀllÀsÀt t¡kr´zû megvilÀgÁ-
tÀsban. Ezek a hÁradÀsok szorosan ´ssze-
f¡ggenek az erd¢lyi fejedelmeknek a vaj-
dasÀgok belsû stabilitÀsÀnak megteremt¢-
s¢t c¢lzÂ l¢p¢seivel, melynek l¢trej´tte az
Erd¢lyi Fejedelems¢gnek is l¢t¢rdeke volt.
Ez¢rt volt olyan feltünûen ¢l¢nk a levelez¢s
a II. RÀkÂczi Gy´rgy Àltal trÂnra segÁtett
Gheorghe ïtefan moldvai ¢s Constantin
ïerban havasalf´ldi vajdÀkkal.

A hivatalos, tehÀt a vajda Àltal diktÀlt
lev¢l sz´veg¢ben l¢vû hÁreket nemegy-
szer kieg¢szÁti az Árnok utÂirata, melyben
sajÀt szakÀllÀra tovÀbbi gazdagabb, eset-
leg a vajda Àltal elhallgatott informÀciÂ-
kat k´z´l, hiszen û minden bizonnyal
gyakran lehetett az erd¢lyiek elûretolt
àszemeÊ, àf¡leÊ.

A nagypolitika sz¢lcsendesebb idûsza-
kaiban t´bb idû jutott a gazdasÀgi ¡gyek
int¢z¢s¢re. Sok szÂ esik k´lcs´n´k adÀsÀ-
rÂl, t´rleszt¢s¢rûl, vÀsÀrlÀsokrÂl, k¡l´n-
b´zû mesterek alkalmazÀsÀrÂl, a KÀrpÀ-
tokon tÃliak esetleges erd¢lyi birtokaival
kapcsolatos ¡gyekrûl. Meg aztÀn k¡l´n-
b´zû helyi m¢retü perpatvarokrÂl (amint
az p¢ldÀul gyakran fordul elû a àjÂakarÂ
szomsz¢dÊ Beszterce vÀrosÀnak Árt levelek-
ben). Hol az egyik, hol a mÀsik f¢l juhai,
marhÀi legelnek a KÀrpÀtokban tiltott te-
r¡leten, gyakran bizonyos hatÀr menti
f´ldek tulajdonjoga vÀlik k¢rd¢sess¢.
Sokszor a t´rv¢ny szigora elûl menek¡lû
àlator embereketÊ keresik, vagy ¢ppen a nÀ-
luk garÀzdÀlkodÂ erd¢lyiek ellen panasz-
kodnak. LÂ- ¢s kopÂvÀsÀrlÀs, àraritÀs n´-
v¢nyekÊ cser¢je, az ¢let mindennapjaihoz
tartozÂ megannyi lev¢lt¢ma.
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A kutatÀs szempontjÀbÂl a levelek tar-
talma mellett legalÀbb olyan fontosak a le-
veleket t¢nylegesen ÁrÂk szem¢ly¢nek, a
romÀn kancellÀriÀk szervezetts¢g¢nek,
mük´d¢s¢nek k¢rd¢sei.

A lev¢lÁrÂk eddig megismert n¢vsora
hÁven t¡kr´zi a korszak MoldvÀjÀnak ¢s
Havasalf´ldj¢nek t´rt¢nelm¢t. K´zt¡k
van Ieremia (1595ä1606) ¢s Simion
(1600ä1607) Movil¦ (szoros lengyel kap-
csolatokkal rendelkezû moldvai vajdÀk),
a XVII. szÀzad legjelentûsebb moldvai ¢s
havasalf´ldi uralkodÂinak tartott, egy-
mÀssal sokszor hadban ÀllÂ Vasile Lupu
(1634ä1653) ¢s Matei Basarab (1632ä
1654), II. RÀkÂczi Gy´rgy mÀr emlÁtett
hÁvei: Gheorghe ïtefan (1653ä1658) ¢s
Constantin ïerban (1654ä1658), a Pado-
vÀban tanult havaselvi diplomata ¢s hÁres
müvelûd¢spÀrtolÂ Stolnicul Constantin
Cantacuzino (1650ä1711), valamint vaj-
dÀja, Constantin Br£ncoveanu (1688ä
1714). (MihÀly vajdÀt tudatosan hagytam
ki a felsorolÀsbÂl, hiszen az ûÀltala nagy
szÀmban kibocsÀtott magyar nyelvü leve-
lek az erd¢lyi fejedelmi kancellÀria, t´bb-
nyire Jacobinus JÀnos kancellÀr kez¢nek
munkÀi.) A logofetek (kancellÀrok), stol-
nicok (asztalnokok), paharnicok (pohÀr-
nokok) vagy esetenk¢nt tiszts¢g n¢lk¡li
bojÀrok levelei a moldvai ¢s havasalf´ldi
vezetûr¢tegrûl kialakult ismert k¢pet to-
vÀbb ÀrnyaljÀk.

Fontos annak a tisztÀzÀsa is, hogy kik
voltak ÁrÀsbelis¢g¡nk e sajÀtos ÀgÀnak
hordozÂi. Mivel a secretariusok a korabe-
li gyakorlattÂl elt¢rûen nagyon ritkÀn Ár-
tÀk alÀ a vajdÀk, fûtiszts¢gviselûk leveleit,
azonosÁtÀsukkor csupÀn az ÁrÀsok ´ssze-
hasonlÁtÀsÀra lehet tÀmaszkodni. Ez a
rendkÁv¡l aprÂl¢kos eljÀrÀs is csak ritkÀn
szolgÀltathat az Árnok szem¢ly¢re vonat-
kozÂ pontos megÀllapÁtÀsokat, ¢s vezet-
het el nev¢nek megfejt¢s¢hez. Az azon-
ban mÀris tisztÀzhatÂ volt, hogy a deÀkok
t´bbnyire, k¡l´n´sen a XVII. szÀzadtÂl
kezdûdûen erd¢lyiek voltak, esetleg csÀn-
gÂk lehettek, ¢s a vajda magyar secretari-

usa cÁmet viselt¢k a kancellÀriÀn. K¡l´n´-
sen a magyar nyelvü levelez¢s kezdetekor
(a XVI. szÀzad mÀsodik fel¢ben), de el-
v¢tve k¢sûbb is, a lev¢lÁrÂk k´z´tt akad-
hattak alkalmi Árnokok is ¢s a nyelvet tu-
dÂ nem magyar anyanyelvüek. Ez a nyel-
vi hibÀkbÂl vagy a romÀnbÂl valÂ eseten-
k¢nti t¡k´rfordÁtÀsokbÂl k´vetkeztethe-
tû. Az azonban bizonyos, hogy szerep¡k
nem mer¡lt ki abban, hogy a romÀnul
elûadott, esetleg tollba mondott sz´veget
magyarra ¡ltett¢k ¢s papÁrra vetett¢k.
Minden bizonnyal valamif¢le diplomÀ-
ciai, az erd¢lyiek ¡gyeit, illetve eseten-
k¢nt a moldvaiak¢t, havasalf´ldiek¢t Er-
d¢lyben k¢pviselû-int¢zû feladatk´rt is el-
lÀttak. Nagyon jÂ p¢lda erre a NÀpolyi
P¢ter pÀlyÀja, aki a n¢v szerint ismert ke-
v¢s Árnokok egyike volt, s akinek ¢lete
nem v¢sz teljesen homÀlyba. Ieremia,
majd Simion Movil¦ moldvai vajda XVI.
szÀzad v¢g¢n, XVII. szÀzad elej¢n tev¢-
kenykedû secretariusa neve alapjÀn olasz
szÀrmazÀsÃ lehetett. TalÀn n¢v szerint
sem ismert apja j´hetett m¢g JÀnos Zsig-
mond fejedelem udvarÀba, vagy pedig
BÀthory Zsigmond olaszaival ker¡lhetett
Erd¢lybe. Korszerü ÁrÀsÀnak elegÀns,
olaszos ductusa alapjÀn felt¢telezhetû,
hogy ItÀliÀban is tanult. T´bbsz´r k¢pvi-
selte a moldvai vajdÀkat Erd¢lyben, s àvisz-
szavonulÀsaÊ utÀn az erd¢lyi fejedelem
szolgÀlatai¢rt t´bbfalunyi birtokkal jutal-
mazta. Kendi IstvÀn erd¢lyi fûÃr elismer-
v¢ny¢bûl pedig az der¡l ki, hogy moldvai
¡gyeit NÀpolyi P¢ter int¢zte. K¢sûbb Er-
d¢ly javÀra kamatoztatta a MovilÀk k´z-
tudomÀsÃan lengyelbarÀt udvarÀban
szerzett tapasztalatait, az ott ki¢pÁtett
´sszek´ttet¢seit, amikor Bethlen GÀbor
k´vetek¢nt LengyelorszÀgban teljesÁtett
sikeres k¡ldet¢st.

A magyar secretariusok t´bbs¢g¢rûl
sajnos egyelûre m¢g annyi adattal sem
rendelkez¡nk, mint amennyit NÀpolyi
P¢ter eset¢ben felsorakoztathattunk.
NyilvÀnvalÂ, hogy leveleiket nem irodal-
mi ig¢nnyel ÁrtÀk, ennek ellen¢re szÁnes
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¢s Ázes nyelvezet¡k, s term¢szetesen ¢rde-
kes tartalmuk miatt nemegyszer szÂra-
koztatÂ olvasmÀnyok. Amint a bevezetû
¢s zÀrÂ formulÀk sokszor rossz latinsÀgÀ-
bÂl k´vetkezik, ÁrÂik t´bbnyire nem mo-
zogtak otthonosan a deÀk nyelvben. Ez-
zel magyarÀzhatÂ, hogy nyelvezet¡k vi-
szonylag tiszta, nem latin kifejez¢sekkel
teletüzdelt magyar. Biztos, hogy e levelek
a nyelv¢szek, nyelvt´rt¢n¢szek szÀmÀra is
izgalmas anyagot kÁnÀlnak.

BÀr e kutatÀs, gyüjt¢s a tünek a sz¢na-

kazalban valÂ megkeres¢s¢hez hasonlÁt-
hatÂ leginkÀbb, m¢gis ¢rdemes feladat-
nak tartom, ¢s e k¢rd¢sk´rnek v¢g¢re kÁ-
vÀnok jÀrni. Csak Ágy rem¢lhetû, hogy
tisztÀbb k¢pet alkothatunk ÁrÀsbelis¢-
g¡nk e sajÀtos ÀgÀrÂl, ÁrÀstudÂink e sajÀ-
tos csoportjÀrÂl, a magyaräromÀn kap-
csolatt´rt¢net eddig alig ismert fejezet¢-
rûl. Az itt k´vetkezûkben a mÀig fellelt
t´bb mint ´tszÀz lev¢l k´z¡l adok k´zre
n¢hÀnyat kÂstolÂk¢nt.

JakÂ KlÀra

Gheorghe S, tefan1 moldvai vajda
II. RÀkÂczi Gy´rgy erd¢lyi fejedelemnek

Illustrissime ac celsissime princeps, domine domine nobis honorandissime.
Servitiorum vicinitatisque nostre paratissimam commendationem propensam.2

Estve k¢sûn vûk el az PortÀrÂl 29 Decembris Árt kapikihÀinknak3 levelit, azokkal egy¡tt
ezt az NagysÀgodnak szÂlÂ levelet is, az mely levelet az mint lÀttatik az NagysÀgod
t´r´k deÀkja fogja Árni NagysÀgodnak, annak okÀ¢rt kik¡ldeni elmÃlatni nem akarÂk.
Nek¡nk boj¢rink mostan, Istennek neve dics¢rtess¢k, semmi Àrtalmas hÁreket nem
Árnak sem az NagysÀgod r¢sz¢rûl, sem az mieinkrûl, hanem az ott bent levû hÁrek ¢s
ÀllapotokrÂl az nagy emberek micsoda occupatiÂkban4 legyenek ¢s gondolatban mivel
az dzalaliek5 igen nagy erûvel vadnak rajtok tÃl ¢s KandiÀt6 valÂban pusztÁtjÀk az vÀ-
rat, Halipot7 annyira vÁvtÀk, hogy az k¡lsû vÀrat el is nyert¢k, most az belsû vÀrat ÀssÀk,
hogy puskaporral felhÀnyjÀk. ¹tvenezred magÀval mondjÀk lenni dzalal HasszÀn aga,
s j´ttenek most onnan HaliprÂl, mintegy harminc fûemberek panaszolkodvÀn az Por-
tÀn, hogy mi¢rt hagyjÀk ûket elveszni ¢s mi okon nem segÁtik ûket, ha û hÁvei, avagy
pedig ha az Porta meg nem menti ûket azoktÂl, ûk odahajolnak azokhoz. Az¢rt most
ezt az vez¢r ¢s mufti8 tanÀcsokra hadat akarnak k¡ldeni ¢s egy Hrippul nevüt szer-
dÀrnak9 tettek azokra az hadakra, ¢s azoknak megszabadÁtÀsÀra akarjÀk k¡ldeni, hi-
hetû ez, ha gyûzedelmet vehetnek azokon az dzalajokon mind az vez¢r, s mind az t´bb
is tisztekben maradhatnak. De ha ezek meggyûzettetnek amazoktÂl, bizony dolog
mind az vez¢reknek s mind muftinak el kell fogyni ¢letek. Az elmÃlt napokban jelen-
tett vala NagysÀgod nek¡nk k¢t vagy hÀrom szÂval Panajott10 nevü n¢met csÀszÀr tol-
mÀcsa felûl, hogy NagysÀgod ellen valÂ dolgokat forralva az¢rt examinÀlnÂk meg ¢s
lÀssuk mit vehetj¡k esz¡nkben felûle az mely dolgÀt elmÃlatni nem akartuk, hanem
az ott bent levû boj¢rink Àltal igen szorgalmatosan v¢g¢re ment¡[n]k ¢s mindenk¢p-
pen expiscaltÀk11 elm¢j¢t, mivel nek¡nk jÂakarÂnk is volt, de semmi af¢l¢t eszekben
nem vehettenek emberink semmi gonosz szÀnd¢kjÀt nem esm¢rhett¢k, hanem m¢g
szolgÀlattal Ág¢rte magÀt NagysÀgodnak, azelûtt mint volt ¢s micsoda szÀnd¢kba nem



tudjuk, lehet az is, hogy megcselekedte l¢gyen ezt ¢s NagysÀgod ellen valÂ dolgokat
vizsgÀlt volna, de most el hagyattuk ¢s le is vert¡k ezt rÂla, megÁrtuk, aki NagysÀgod-
nak gonosz akarÂja, nek¡nk is az. Mostan minden szolgÀlattal Ág¢ri magÀt lenni Nagy-
sÀgodnak, csak tudhasson miben kÁvÀntatik szolgÀlatja, jÂ szüvvel szolgÀl, el is higgye
NagysÀgod, noha g´r´g, de Àllhatatos ember ¢s nem olyan practicus, mint az t´bbi.
Mi esz¡nkbe vett¡k, hol jÀrjon elm¢je ¢s m¢g eddig semmi af¢le ravaszsÀgban nem
tapasztalhattuk, az¢rt ha NagysÀgod k¢vÀnja, jÂakarÂjÀvÀ tessz¡k NagysÀgodnak. ý
arra assecuralta12 mind NagysÀgodat, mind minket is, hogy û k¢sz l¢szen az NagysÀ-
god szolgÀlatjÀra, de Ágy hogy titkon legyen ez mind az n¢metektûl, s mind az t´r´-
k´ktûl is, mivel nem akarnÀ, hogy ezeknek hÁr¢vel legyen, hogy û az NagysÀgod szol-
gÀlatjÀra is adta magÀt. Mi is, û is ¢let¢t f¢lti. Ebbeli NagysÀgod tetsz¢s¢t kÁvÀnÂk meg-
¢rteni, az lengyelorszÀgi ÀllapotokrÂl megÁrtuk Mikessi (!) TamÀs uramtÂl is. Az mely
tatÀr most az sv¢tiai13 kirÀlytÂl visszaj´tt, dics¢rte igen az svecusokat, azt mondvÀn,
hogy sz¢p s jÂ hada vagyon ¢s hogy az lengyelek pÀrtot vetettenek volt, az svecusok
reÀjuk j´ttenek ¢s mind Szukalig14 kergett¢k ûket ¢s ott egy vÀrosban szorÁtottÀk ûket,
eddig elvÀlhatott dolguk egyk¢ppen. Az kÀn15 mind Budzakban16 vagyon, mondjÀk,
hogy ugyanott fogja vÀrni vissza az mely embereket az PortÀra bocsÀjtotta. Az noha-
jokat17 Àltal k´lt´zteti az Dnyeszteren. MondjÀk, hogy KrÁmben akarnÀk ûket vitetni,
melyet bÀr adna Isten, talÀn nek¡nk is jobb nyugodalmunkra lenni. EzutÀn ha mi
Ãjabb hÁreink lesznek NagysÀgodat tudÂsÁtani el nem mÃlatjuk. In reliquis eandem
Illustrissimam Principalem dominationem vestram quam diutissime feliciter valere
desidero.18

Datum in civitate nostra Jasz,19 die secunda Januarii 1656. Illustrissimi ac celsissimi
vestri amicus et vicinus benevolus, servitor paratissimus

Georgius Stefan
princeps terrae Moldaviae20

[Cirill betüs alÀÁrÀs is]

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a RÀkÂczi csalÀdnak a Magyar Kamara ArchÁvumÀban ûrz´tt le-
v¢ltÀrÀbÂl [E 190], 8970. sz.)
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1. Gheorghe ïtefan ä moldvai vajda (1654ä
1658).
2. Fels¢ges fejedelem, nek¡nk k¡l´n´sen tisz-
telt urunk. SzolgÀlatunknak ¢s szomsz¢dsÀ-
gunknak k¢szs¢ges ajÀnlatÀval.
3. Kapikihain ä kapikiha ä ÀllandÂ portai k´-
vet.
4. ElfoglaltÀk.
5. Helyesen: dseladi ä sz´kev¢ny, lÀzadÂ.
6. ErûdÁtm¢ny Kr¢ta sziget¢n.
7. Aleppo ä vÀros az Antilibanon hegys¢g ¢sza-
ki lÀbÀnÀl, a T́ r´k Birodalomban.
8. T́ rv¢nytudÂ.
9. Egy hadjÀrat idej¢re kinevezett t´r´k kato-
nai fûparancsnok.
10. Panagiotisz Nikouszosz ä kioszi g´r´g
szÀrmazÀsÃ fûtolmÀcs a PortÀn (1661ä1673).

11. KiderÁtett¢k.
12. BiztosÁtotta.
13. Sv¢d.
14. LengyelorszÀgi helys¢gn¢v.
15. A tatÀr kÀn.
16. BudzsÀk ä tatÀrok Àltal lakott ter¡let D¢l-
BesszarÀbiÀban.
17. Az egykori Orosz Birodalomban, a Kasz-
pi-tenger ment¢n lakÂ t´r´kätatÀr n¢pess¢g
egyik fû t´rzse.
18. Egyebekben kÁvÀnom, hogy fels¢ges fe-
jedelmi urasÀgod min¢l tovÀbb boldogul ¢l-
jen.
19. Ia«i ä vÀros MoldvÀban.
20. Fels¢gednek jÂakarÂ barÀtja ¢s szomsz¢d-
ja, k¢szs¢ges szolgÀja, Gheorghe ïtefan,
Moldva f´ldj¢nek fejedelme.
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Gheorghe S, tefan moldvai vajda
II. RÀkÂczi Gy´rgy erd¢lyi fejedelemnek

Illustrissime ac celsissime princeps, domine domine nobis honorandissime.
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem propensam.

Ma, pinteken Ãgy mint 11. presentis vûnk el az portÀrÂl boj¢rinknak level¢t, kiben
ûk is amaz pogÀny t´r´k hamis bevÀdlÀsa felûl az szerint tudÂsÁtanak, az mint Kosz-
tandin vajda1 tudÂsÁtott volt. Ez dolog mint t´rt¢nt az rabokkal NagysÀgodnak k¡l´n-
ben nem Árhatjuk, hanem csak az mint az tegnapi level¡nkben NagysÀgodnak meg-
Ártuk, de kicsoda gondolhatta volna azt, hogy az a pogÀny eb olyakat hazudjon, mi
nemhogy azt rem¢lhett¡k volna, hanem annyi jÂt¢tel¡nk¢rt az kit vele cselekedt¡[n]k
szolgÀlatot vÀrtu[n]k volna, ¢s k´sz´netet az ebtûl. HÀny rendbeli kÁs¢rûket adtu[n]k
mell¢je ¢s mint vigyÀztattu[n]k reÀ, hogy el ne vesszen, hanem hogy ¢ljen ¢s az kÀnnal
szembe juttassuk. De lÀtjuk mÀr, hogy az ebnek akÀr szolgÀljon az ember, akÀr ne,
ugyancsak eb û. ImmÀron, hogy odament azt mondotta az vez¢rnek, hogy mi itt sem-
mi b´cs¡let nem advÀn akaratunk n¢lk¡l szÀz tall¢rt adtu[n]k volna neki, de ha boje-
rinknak level¢t nem vett¡k volna, kiben azt ÁrtÀk volna, hogy mazurrÀ2 tett¢k az ve-
z¢rt, mi ezer tall¢rt akartu[n]k adni (kiben semmi sem volt). AzutÀn, hogy elbocsÀtot-
tuk volna, utÀnak¡ldt¡[n]k volna hÀromszÀz embert ¢s Ágy mindazt az szÀz tall¢rt s
mind posztÂt, atlacot, kit adtunk volt, elv¢tett¡k volna tûle. Az mely dolgot hamisan
s pogÀnyul mondta az hamis ÀrulÂ, mert ez vilÀgon nincsen mÀsa az pogÀnynak. °s
ezekre az szavakra valÂ k¢pest boj¢rinkat el¢ hÁvatvÀn az vez¢r igen kem¢ny szÂkkal
tartotta, ¢s meg is aresztÀlta ûket. Harmadnapig aresztumban tartotta ¢s hatezer tal-
l¢rig bocsÀtotta ki. Az vez¢r maga szem¢ly¢re ´tezer tall¢rt k¢vÀnt, az kihÀjÀja3 nyolc-
szÀzat, azonkÁv¡l kinek nyusztb¢l¢st, kinek p¢nzt Ág¢rtenek. NagysÀgodnak nagy igaz-
sÀggal Árjuk, hogy bizony nemhogy az¢rt t´bbet adnÂk, de csak k¢t tall¢rt sem adunk.
LÀssa az vez¢r, ki hazugsÀgra azt cselekszi, vegye hasznÀjÀt. MegÁrtuk neki, hogy bi-
zony az¢rt csak egy p¢nzt sem adjuk ha nyilvÀn tudnÀm, hogy ma teszi mazurrÀ. Mert
ha arra is kezden¢k adni (semmi v¢tkem abban nem l¢v¢n) nem ember voln¢k. De
ha azt lÀtjuk, hogy m¢gis hÀborgatja boj¢rinkat, bizony megÁrjuk, hogy f¢lreÀlljanak
onnan. Noha megÁrtuk az t´bb jÂakarÂinknak, hogy vigyÀzzanak ez dolgokra, azt is
megÁrtuk, hogy azt az k¢t rabot is, kiket attÂl az t´r´ktûl odak¡ldj¡k, hadd lÀssÀk,
hogy mi nem mÀsokat vÀltottuk, hanem orszÀgbeli emberinket. Mivel ha mÀsokhoz
nyÃltunk volna mi, avagy az kÀn adott rabokhoz, micsoda emberek volnÀnk, avagy
micsoda elm¢vel bÁrnÂk, ha mi olyan dologtÂl nem tudnÂk magunkat oltalmazni, sem-
mirekellûk volnÀnk. Esm¢t Árok bizony egy p¢nzt sem adjuk arra, lÀtja mit cselekszik.

NagysÀgodat, mint jÂakarÂ urunkat k¢rj¡k, ezbeli dologbÂl is szvadiÀlni4 ne ne-
hezteljen. Ezzel az ÁrÀsunkkal NagysÀgodat most nem terhelt¡k volna, mert szÂval bo-
j¢rinktÂl elexpediÀltuk volt akkor. Hanem csak JÀnos deÀk maradt vala hÀtra ¢s Ágy
Áratok ezt NagysÀgodnak igen hamarsÀggal, k¢rv¢n NagysÀgodtÂl tanÀcsot, mit kel-
less¢k cselekedn¡nk. In reliquis eandem illustrissimam ac celsissimam [dominatio-
nem] vestram quam diutissime feliciter valere desidero. Datum in civitate Jasz, die
11. Januarii 1656.

Illustrissimi ac celsissimi vestri amicus et vicinus benevolus, servitor paratissimus
Georgius ïtephan

princeps terrae Moldaviae
[Cirill betüs alÀÁrÀs is]



(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a RÀkÂczi csalÀdnak a Magyar Kamara ArchÁvumÀban ûrz´tt le-
v¢ltÀra [E 190], 8975. sz.)
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1. Kosztandin vajda ä Constantin ïerban ha-
vasalf´ldi vajda (1654ä1658).
2. MazurrÀ tenni ä helyesen: mazullÀ tenni ä,
lefokozni, megb¢lyegzett¢ tenni, katonai ¢s

polgÀri tiszts¢gekbûl kizÀrni (a T´r´k Biroda-
lomban).
3. KihÀja vagy keth¡da ä magas rangÃ t´r´k
hivatalnok.
4. RÀbesz¢lni, tanÀcsot adni.

Gheorghe S, tefan moldvai vajda levele
II. RÀkÂczi Gy´rgy erd¢lyi fejedelemhez

Illustrissime ac celsissime princeps domine domine nobis honorandissime.
Servitiorum vicinitatisque nostre paratam commendationem propensam.

13. praesentis NagysÀgod nek¡nk Árott level¢t az estve magunk postÀnktÂl elvett¡k
az NagysÀgod jÂ eg¢szs¢g¢t ́ r´mmel ¢rtj¡k. Hogy NagysÀgod sÂlyomszÀrnyat is ÁgÁr-
kezik k¡ldeni szÀmunkra, NagysÀgodtÂl mint jÂakarÂ urunktÂl kedvesen vessz¡k. Az
szegh1 lÂnak nyavalyÀjÀt, hogy NagysÀgod talÀltatta ¢s gyÂgyÁttatja most azt igen akar-
juk. Adja Isten sok hasznÀjÀt is vehesse NagysÀgod ¢s szerencs¢sen jÀrhasson Nagy-
sÀgod rajta, bizony mi jÂ szÁvvel adtuk. Az lovak megb¢nÁtÀsÀra valÂ mesters¢get kire
boj¢rinkat megtanÁtsuk az NagysÀgod ÁrÀsÀbÂl ¢rtj¡k. K´nnyü mesters¢g ugyan, de
akinek az volna akaratja talÀlhatna egy¢b mesters¢get is, de mi nem tudjuk micsoda
ember volna az, ki azt az dolgot cselekedn¢k az kereszt¢nys¢g sem f¢rne az olyan em-
berhez. Nek¡nk Isten bizonysÀgunk ezb¢li dologbÂl is, mert nem tudtuk, honnan s
mi nyavalyÀja vagyon, csak lÀttuk mikor rÀ¡lt¡nk, hogy nem k´nnyen jÀrja, nem is
igen n¢zett¡k, elhitt¡k NagysÀgod t´bbet esm¢r af¢l¢hez is, hogy nem mi.

Az kÀn kÁvÀnsÀgÀt (akaratjÀt) ¢s lev¢l Àltal valÂ szolicitÀlÀsÀt, mi illeti az NagysÀgod
level¢bûl s mind pedig az maga level¢nek pÀrjÀbÂl ¢rtj¡k, bizony dolog nem egy¢b¢rt
kÁvÀnnÀ û azt, hanem csak az¢rt, hogy szabadosabban jÀrhasson k´zt¡nk, nem az¢rt
mondja û azt, hogy NagysÀgod az olÀh orszÀgokbÂl kez¢t visszavonvÀn semmi k´zit
ne mondja [kiszakadva] azokkal, nem k´nnyebbÁteni akarnÀ û minket hanem teljes-
s¢ggel elnyelni ¢s megem¢szteni, de hissz¡k, NagysÀgod mint kereszt¢ny [ember?] azt
nem csekeszi2 mivel jobb volna nek¡nk meghalnunk hogy[sem] mint NagysÀgodtÂl
elv¢tettess¡k, avagy ezen az nyomorult vilÀgban mÀsho[vÀ] kihez tudnÂk folyamodni,
ha NagysÀgod kegyelmes jÂakaratjÀt tûl¡nk [el]vonnÀ, hovÀ tudnÂk mi lenni, mert az
mint feljebb is megÁrÂk jobb volna nek¡nk ¢let¡nk elfogyatÀsa, hogymint NagysÀgod-
tÂl elhagyatottassunk, mint az nyÀj az fenevadak k´z¢, mi is nem k¡l´nben volnÀnk.

Az kÀn level¢re valÂ vÀlaszt teletele3 felûl, hogy NagysÀgod ezbeli dologbÂl az mi
tetsz¢s¡nket is vÀrnÀ, mi NagysÀgos uram NagysÀgodat szvadiÀlni m¢ltÂk nem va-
gyunk. NagysÀgod mindazokat b´lcs elm¢j¢vel fel¡lhagyta mint kelless¢k avval ¢lni
NagysÀgod inkÀbb tudhat. MindazonÀltal az NagysÀgod parancsolatjÀra ha szint¢n
tetsz¢s¡nket megjelentj¡k is, de nem valami tanÀcsadÀsk¢ppen, mivel mi meg az ma-
gunk szvadiÀlÀsunkra is alkalmatlanok vagyunk, hanem mintegy besz¢lget¢sk¢ppen.
Mi tetsz¢s¡nk az volna NagysÀgos uram, hogy NagysÀgod vÀlasztat tegyen level¢re,
avval ne Át¢ltesse magÀt, mert azt fognÀ mondani, hogy csak arra sem volt m¢ltÂ ¢s



inkÀbb rezg´lûdnek,4 hanem csak azonformÀn kell esm¢t neki vÀlasztat tenni, hogyha
NagysÀgod kez¢t nyÃjtotta is. Ezekre az orszÀgokra [!] ¢s ezekben levû fejedelmeket
megsegÁtette, mint csÀszÀr hüveit segÁtette. °s minthogy k´teless¢g¡nk is azt tartja ez
hÀrom orszÀgnak, hogy egymÀst megsegÁts¡k, mint hatalmas csÀszÀrunk igaz hÁvei;
az mely dolog az f¢nyes portÀnak is t´bb javÀra vagyon, hogynem mint kÀrÀra. Az
NagysÀgod hadainak kÀrt¢telek felûl ez k¢t orszÀg nem panaszolkodik, az hatalmas
csÀszÀr adÂjÀnak beszolgÀltatÀsÀban is semmi gÀtolÀst nem tettek, hanem inkÀbb az
f´lzend¡lt Àllapotokat ez k¢t orszÀgban lecsendesÁtette az hatalmas csÀszÀrunk szol-
gÀlatjÀra. Most evvel az Ãttal, ezekkel az tatÀr k´vetekkel ha NagysÀgod ember¢t el-
bocsÀtotta volna, tudjuk nem b´cstelens¢gre bocsÀtotta volna. EzutÀn nem tudjuk Ám
Husszein aga ¢s Rusztin merza5 bÀtyÀja ezekben az napokban itt nÀlunk l¢v¢n k¢rt¡k
ûket, hogyha mit ¢rthetnek mind NagysÀgod felûl, s mind mifelûl¡nk is, ¢rt¢s¡nkre
adni el ne mÃlassÀk. Kikhez jÂ rem¢nys¢g¡nk vagyon, hogy megcselekszik mivel igen
jÂakarÂinknak csinÀltuk ûket, hogy NagysÀgod m¢gis az hÁrekrûl tudÂsÁtani nem ne-
heztel. NagysÀgodtÂl mint urunktÂl kedvesen vessz¡k.

Az mely fej¢r paripÀt, kit boj¢rinktÂl kik¡ldt¡k nem Sirinbe k¢rette volt, hanem
Seffer kÀzi¢,6 kinek bizony semmik¢ppen nem adtuk volna. Noha azt Ártuk vala Nagy-
sÀgodnak, hogy semmint egy pogÀnynÀl legyen, jobb NagysÀgodnÀl lenni. De hiszen
û sem vehette volna el tûl¡nk erûvel, mi NagysÀgodnak jÂakaratbÂl s szeretetbûl ad-
juk, de lÀtjuk mÀr NagysÀgod csak annak az pogÀnynak k´sz´ni azt, semmi k´ze an-
nak evvel nem l¢v¢n, (mit tehet¡nk) az kapitÀny pasa lÂ melyik legyen bizony mi nem
tudjuk, nincsen is nek¡nk oly n¢vvel nevezendû paripÀnk, sem t´r´k lovunk, hanem
Árjon NagysÀgod vilÀgosabban felûle, szûr¢n is nevezze NagysÀgod, mert ha az legjobb
paripÀinkat NagysÀgodtÂl meg nem tartjuk, azt sem akarjuk tartani, csak tudhassuk
bizonyosan melyik legyen.

Annak felette az estve vûnk Kosztandin vajda7 ûkegyelme level¢t is, kiben Árja az
portai ÀllapotokrÂl ¢s az vez¢r embere felûl, aki az kÀnhoz jÀra most, felûl¡nk miket
mondott ¢s mivel adta legyen be az vez¢rnek. Az mely mondÀsÀra valÂ k¢pest az vez¢r
igen neheztelt volna reÀnk ¢s boj¢rinkat is megaresztÀltatta volna, hanem az ûkegyel-
me boj¢ri vett¢k volna ki kezess¢gre, az mely dolog (ha igaz) nek¡nk nem jÂl es¢k,
mivel semmi olyan v¢tk¡nket nem tudjuk, kire valÂ n¢zve azt m¢ltÀn szenvedhess¡k.
Hiszen mi attÂl az k´vettûl m¢g jÂt vÀrtunk volna, nem olyan hamis bavÀdolÀst, mivel
sok jÂakarattal is voltunk az ebeknek. Ezen dologrÂl azt Árja Kosztandin vajda, hogy
NagysÀgodat is tudÂsÁtotta volna, de ûkegyelme ezt mint volt igazÀn nem tudta Nagy-
sÀgod¢knak megÁrni, mert nem Ãgy vagyon az mint ûkegyelme ¢rtette, hanem Ágy,
hogy m¢g Szucsva8 l¢t¡nkben most kracson9 elûtt az vez¢r k´vete oda ¢rkezv¢n valami
tatÀrok is j´v¢nek oda, ¢s azoktÂl az tatÀroktÂl k¢t rabot vett hatvan tall¢ron, azok az
rabok pedig orszÀgbeli csernauci10 tartomÀnyunkbeliek voltanak, az¢rt nek¡nk az hÁ-
r¡nkkel l¢v¢n rÀk¡ldt¡k ¢s elkergett¡k tûle azt az kettût, de az t´bb rabjait, kit az kÀn
ajÀnd¢kozta volt ¢s a szultÀn, mi azokat nem k¢rt¡k, mivel nem orszÀgunkbeliek vol-
tanak azok, de azt az kettû ittvalÂk l¢v¢n nem engedt¡k, hogy elvitesse, mivel az csÀszÀr
rÀjÀoÀbÂl11 valÂk voltanak ¢s ezeknek az k¢t olÀh orszÀgoknak az r¢gi csÀszÀroktÂl is
oly emÁrek vagyon, hogyha szint¢n az csÀszÀr udvarÀban is valamely nagy embern¢l
avagy akÀrki gÀlyÀban l¢szen ha az csÀszÀr rÀiÀoÀbÂl valÂ tudniillik ezekbûl az orszÀ-
gokbÂl szabad legyen egy p¢nz n¢lk¡l is elvinni. De mi ez kettûre p¢nzt is adtu[n]k
(avagy az ¢rt¢k adta p¢nz¢t megfordÁtottuk) neki, hanem k¢rj¡k NagysÀgodat Árjon

60 ã A moldvai ¢s havasalf´ldi vajdÀk magyar nyelvü levelez¢s¢rûl



NagysÀgod is oda be boj¢rinak ¢s ott bent l¢vû jÂakarÂinak ha ez¢rt ez dolog¢rt bo-
j¢rinkat aresztÀlta l¢gyen, az vez¢r k¡ldj´n ide ¢s szinte annyit vitessen az mennyit
akarja, akÀr mind is, mi ellen nem Àlljuk, cselekedj¢k, az mit akar v¢lek itt igen sok
rabot sem talÀl s igen k´nnyen be hordhatjÀk, ha akarjÀk.

Az kozÀk hetmÀnytÂl12 vÀrnÂk mi is ember¡nket, ha megj´het, mivel j´tt l¢gyen
NagysÀgodat tudÂsÁtani el nem mÃlatjuk. Boj¢rinkat holnap reggel elindulnak [!]
NagysÀgodhoz. Az p¢nzt az mint ennek elûtte is megÁrtuk NagysÀgodnak el´lk¡ldt¡k
Tatrosra13 ¢s boj¢raink azon menv¢n csak felrakjÀk. Egy¢b minden dolgok felûl bo-
j¢rink Àltal NagysÀgodnak bûvebben jelentettj¡k NagysÀgodnak tudjuk valÂsÀgosan
referÀlni fogjÀk NagysÀgod elûtt. In reliquis eandem illustrissimam principalem do-
minationem vestram quam diutissime feliciter valere desidero. Datum in civitate nost-
ra Jasz die 20 Januarii 1656.

Illustrissimi ac celsissimi vestri amicus et vicinus benevolus, servitor paratus
Georgius Stephan

princeps terrae Moldaviae

[Cirill betüs alÀÁrÀs is]

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a RÀkÂczi csalÀdnak a Magyar Kamara ArchÁvumÀban ûrz´tt le-
v¢ltÀra [E 190], 8977. sz.)
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1. S´t¢t szÁnü.
2. Cselekszi.
3. T¢tele.
4. MozgolÂdnak.
5. Merza ä helyesen: mirza ä, tatÀr herceg, elû-
kelûs¢g.
6. KÀzi ä helyesen: kÀdi ä, muszlim bÁrÂ.
7. Kosztandin vajda ä Constantin ïerban ha-
vasalf´ldi vajda (1654ä1658).

8. Suceava ä vÀros MoldvÀban.
9. KarÀcsony (a romÀn cr¦ciunbÂl).
10. Cern¦uÓi, Cernovic ä vÀros MoldvÀban (a
k¢sûbbi BukovinÀban).
11. RÀjÀoÀ ä helyesen: rÀja ä, adÂk´teles alatt-
valÂ a T́ r´k Birodalomban.
12. HetmÀny ä helyesen: hetman ä, a kozÀkok
vÀlasztott vezetûje.
13. Trotu« ä vÀros MoldvÀban.

Gheorge Duca1 havasalf´ldi vajda
Apafi MihÀly erd¢lyi fejedelemnek

Illustrissime Princeps Domine Domine Frater et Vicine nobis benevole.

NagysÀgodnak mint kedves jÂakarÂ atyÀnkfiÀnak akarok nagy hirtelen ¢s nagy siet-
s¢ggel level¡nk ¢s ember¡nk Àltal ¢rt¢sire adnunk, hogy Àprilisnak 25. napjÀn Â szÀm
szerint,2 ¢rkez¢k meg az f¢nyes PortÀn levû kapikihÀjinktÂl egy kolorasunk,3 nek¡nk
Árt levelekkel, az mely levelekben azt ÁrjÀk nek¡nk, hogy minden bizonnyal ugyan
mense Aprili 12. napjÀn mihelt az gyûzhetetlen csÀszÀr kiszÀllott el¢hÁvattÀk B¢ldi
PÀlt4 az t´bb vele egy¡tt levû urakkal, s minden javaikbÂl, ruhÀjokbÂl megfosztottÀk,
mind eddig fogva vett¢k be ûk´t az EdikulÀba, Ãgy mint az H¢ttoronyba, mint orszÀg-
ÀrulÂ nyughatatlan embereket, az mit magoknak kerestek, Ãgy vett¢k hasznÀt is. Az
mÁg itt lûnek eleget int¢m ûket, hogy ne menjenek be, de szÂt nem fogadÀnak. ögy
gondolom, hogy eddig eszekben jutott nekik jÂ tanÀcsadÀsunk. Ezzel Isten ûfels¢ge



ezutÀn is minden dolgaiban boldogul NagysÀgodat szerencs¢sen mint jÂakarÂ atyÀnk-
fiÀt tartsa meg, szübûl kÁvÀnjuk. Datum in Bukuresti, die 6 Maii, anno 1678.

Illustrissimae Dominationis Vestrae fratres et vicini benevoli
Gheorghe Duca

[Cirill betüs alÀÁrÀs is]

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a Teleki csalÀd marosvÀsÀrhelyi lev¢ltÀra [P 658], 8. cs. 1886. sz.)
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1. Gheorghe Duca ä havasalf´ldi vajda (1673ä
1678).
2. A Julianus-naptÀr szerint.
3. Koloras ä helyesen: c¦l¦ra«i ä, lovas.

4. B¢ldi PÀl (1622 k.ä1679) ä erd¢lyi fûne-
mes, II. RÀkÂczi Gy´rgy fûasztalnoka, hÀrom-
sz¢ki fûkapitÀny, Apafi MihÀly bizalmas tanÀ-
csosa.

Staico paharnic1 levele korabeli mÀsolatban,
cÁmzett ismeretlen

Praemissis praemittendis.2

Adjuk tudtÀra NagysÀgodnak, hogy egy ember¡nk j´v¢n MoldovÀbÂl azt besz¢li, hogy
a lengyeleknek nagy k¢sz¡leti vagyon, a muszkÀtÂl is vÀrjÀk a segÁts¢get, hogy elj´v¢n
megegyezzenek, amint hogy k´t¢sek utÀn meg is Ág¢rt¢k a segÁts¢get. HasonlÂk¢ppen
azt is tudhatja NagysÀgod, hogy egy JÀmÀndi Szlucser nevü k´vet j´tt alattomban a
lengyel kirÀlytÂl Kantemir vajdÀhoz3 av¢gre, hogy û is ¢rtsen egyet v¢lek s megmarad
vajdasÀgÀban, melyet Kantemir acceptÀlt s magÀt reÀ is Ág¢rte, melynek nagyobb bi-
zonysÀgÀra egy Vaszil nevü maga boj¢rjÀt, harmadik logofetj¢t4 k¡ld´tte Kantemir
vajda a lengyel kirÀlyhoz a kirÀly k´vetj¢vel egy¡tt. EzutÀn k¢sz¡lv¢n SzultÀn mirza
pr¢dÀlÀsÀnak okÀ¢rt LengyelorszÀgra, Kantemir vajda hÁrt adott a lengyeleknek,
mely mia a tatÀrok semmit sem Àrthattak, noha mindazonÀltal ezelûtt Begh mirza be-
¡tv¢n LengyelorszÀgban, mivel hÁr nem adatott volt, kimondhatatlan pr¢dÀlÀst t´ttek
a tatÀrok. AzutÀn k´vets¢gnek okÀ¢rt Gergice visztyernikot5 k¡ld´tte SorbÀn vajdÀ-
hoz6 ¢s tudtÀra adta n¢ki, hogy û is mÀr a lengyellel tartja. Ezt SorbÀn vajda hallvÀn
igen ´r¡lt neki, mert azelûttis igen adanimÀlta7 Kantemirt, hogy ¢rtsen egyet a len-
gyellel, hogy annÀl jobb securitÀssal jÀrhasson az û embere MoldovÀn, LengyelorszÀ-
gon Àltal a n¢met csÀszÀrhoz, mert Erd¢lyorszÀgon Àltal nem mernek jÀrni, f¢lv¢n at-
tÂl, hogy a M¢ltÂsÀgos Fejedelem ûnagysÀga megfogatja ûket. Azonban Sorban vajda
is û maga testv¢r attyafiÀnak, DragicsÀnnak fiÀt, Pirvult k¡ld´tte Kantamir vajdÀhoz
¢s sokak praesentiÀjÀban sokat szÂlott, de a titkok ezek, hogy dics¢rte cselekedeteit
Kantamirnak ¢s tanÀcslotta, hogy a lengyelek Buczak8 fel¢ indulnÀnak, s ûk is pedig
kellene szemben legyenek a lengyel tÀborral ¢s kardot vonjanak a t´r´k csÀszÀr ellen-
s¢gi mellett, erûsen fogadvÀn, k´telezv¢n magÀt SorbÀn vajda arra, hogy valami mes-
ters¢ggel lehet, kilopatja a Kantamir fiÀt KonstancinÀpolybÂl, az attya kez¢ben adja.
°s Ágy erûs esk¡v¢ssel ´szveadtÀk magokat, hogy hatalmas csÀszÀr ellens¢givel egyet-
¢rtenek. Tudjuk mi azt jÂl, hogy SorbÀn vajda f¢l attÂl, hogy feltalÀljÀk az û hamis
cselekedetit tudtÀval a vez¢rnek ûnagysÀgÀnak s f¢lv¢n ́ rd´gi mesters¢ge szerint dis-
ponÀlhatja Kantamir vajdÀt, hogy Árjon valami hamis hÁrt, de ne igazat a vez¢rnek,



mert û negyedik esztendeje amiÂta hamis hÁrekkel tartja a vez¢rt ûnagysÀgÀt, s azon
az Ãton vitte v¢gben minden hamissÀgÀt. NagysÀgod az¢rt adjon hÁrt a fûvez¢rnek,
hogy ki ne lopassa a Kantamir fiÀt KonstancinÀpolybÂl.

°rtett¡k nagysÀgos urunk, hogy fûvez¢r urunk ûnagysÀga agÀja ment SorbÀnhoz,
hogy hadra megindÁtsa, de mi alig hissz¡k nagysÀgos urunk, hogy elmenjen, hanem
teljes tehets¢g¢vel azon l¢szen, hogy elmaradhasson.

Summa summarum, mit mondhatunk NagysÀgodnak, ha fûvez¢r urunk ûnagysÀ-
gÀnak egy hiteles embere volna, s ki titkon Havasalf´ld¢ben jÀrogatna ¢s p¢nzen ka-
pÂ ne volna, Ãgy a fûvez¢r urunk ûnagysÀga mindeneket meg¢rtene s a mi igazsÀ-
gunkat is igazÀn, de ha p¢nzszeretû ember l¢szen, semmi sem telik benne, mert Sor-
bÀn vajda minden veszedelmes dolgot b¢takar p¢nzzel. Isten nagysÀgod ¢let¢t, m¢l-
tÂsÀgÀt n´velje.

NagysÀgod alÀzatos bujdosÂ szolgÀi
SztÀjko PohÀrnik ¢s etc., etc., etc.

[Feltehetûen 1685ä1688 k´z´tt.]

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a Teleki csalÀd marosvÀsÀrhelyi lev¢ltÀra [P 659], 11. cs. 295. sz.)
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1. Buc«anu Meri«anu Staico ä havasalf´ldi po-
hÀrnok.
2. ElûrebocsÀtva az elûrebocsÀtandÂkat.
3. Constantin Cantemir ä moldvai vajda
(1685ä1693).
4. KancellÀr.

5. Vistiernic ä vistier ä, kincstartÂ.
6. ïerban Cantacuzino ä havasalf´ldi vajda
(1678ä1688).
7. LelkesÁtette, buzdÁtotta.
8. BudzsÀk ä tatÀr Àltal lakott ter¡let D¢l-
BesszarÀbiÀban.

Mihail Cantacuzino1 levele II. RÀkÂczi Ferenchez

Fels¢ges Fejedelem
JÂ kegyelmes uram!
Isten fels¢gedet kereszt¢nyi k´teless¢gibûl s nemzet¢hez valÂ igaz buzgÂsÀgÀbÂl indÁ-
tott munkÀinak hasznos ¢s szerencs¢s v¢gre valÂ men¢s¢t r´vid idûn valÂ megtapasz-
talÀsÀval s el¢r¢s¢vel ´rvendeztesse s mÀsoknak is jÂ p¢ldÀjokra segillye, szÁvesen kÁ-
vÀnom.

Noha ism¢retlen szem¢lyemben, mindazonÀltal elm¢mben s szÁvemben Fels¢ged-
nek l¢v¢n egy igaz szolgÀja, akartam Fels¢gedet avagy csak m¢ltatlan ÁrÀsommal alÀ-
zatosan udvarolnom, kit hogy Fels¢gedet kÁvÀnatos Àllapotban, s eg¢szs¢gben udva-
rolhassa tiszta szÁvvel kÁvÀnom. Emellett Fels¢gedet alÀzatoson k´vetem, hogy sok
gondjai s egymÀst ¢rû bajai k´z´tt bÃsÁtani mer¢szlem: mindazonÀltal biztat e vilÀgnak
jobb r¢sz¢re kiterjedett Fels¢ged kegyes term¢szetinek hÁre s az¢rt bÀtorkodom.

Fels¢ges Uram! Az ¢n kedves atyÀmfiÀval m¢ltÂsÀgos GrÂf Mikes MihÀly2 urammal
ûkegyelm¢vel (ki is Fels¢ged igaz hÁve, szolgÀja) l¢v¢n valami cser¢nk jÂszÀgink irÀnt,
ûkegyelme adott n¢kem Erd¢lyben ¢n pedig itt Havasalf´ld¢ben, kire n¢zve kelletett
gyakran embereinket egymÀshoz jÀratnunk. TudvÀn az¢rt ¢n is azt s elhitetv¢n ma-
gammal, hogy Isten segÁts¢ge Àltal r´vid idûn Fels¢ged fog azon hazÀnak ÀllandÂ ura
lenni (kit az Isten min¢l hamarÀbb adjon meglÀtnom), akartam Fels¢gednek alÀzato-
son ¢rt¢s¢re adni, hogy ezen cser¢nk Àltal valÂ incorporÀltatÀsomat3 Fels¢ged is meg-
tudja, de minthogy Fels¢gedet errûl mint hosszan ÁrÀsommal terhelnem nem c¢lom.



InstÀlok alÀzatoson Fels¢gednek igen alÀzatoson, emlÁtett GrÂf Mikes MihÀly uram
ûnagysÀga bûvebb informÀciÂinak hitelt adni Fels¢ged kegyelmesen m¢ltÂztass¢k.
Hogy ezirÀnt valami meggÀtlÂdÀsunk meg frusztrÀciÂnk ne k´vetkezz¢k, sût kÁvÀnt
v¢g¢t ¢rhess¡k Fels¢ged engedelme, konszenzusa ¢s kegyelmess¢ge Àltal. Fels¢ged ke-
gyelmess¢g¢t amint mindenekben, Ãgy ebbeni Àllhatatos szÁvvel rem¢lv¢n ragaszko-
dik Fels¢gedhez.

Fels¢gednek igaz alÀzatos szolgÀja
Mihail Cantacuzino (?)
Sztilpino Transalpino4

20 Julii 1708.

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a RÀkÂczi-szabadsÀgharc lev¢ltÀra [G 15], 3. cs. caps. a. 1. fasc. 16/34.)
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1. Havasalf´ldi bojÀr.
2. Mikes MihÀly (?ä1721) ä hÀromsz¢ki fûki-
rÀlybÁrÂ, II. RÀkÂczi Ferenc hÁve.

3. Bev¢telemet (az erd¢lyi birtokosok sorÀba).
4. St¬lpeni ä havasalf´ldi helys¢g a mai Arge«
megy¢ben.

Savu ban1 levele II. RÀkÂczi Ferenchez

Fels¢ges Fejedelem
jÂ kegyelmes uram!
Isten Fels¢gedet igaz ¡gy¢rt k´t´tt fegyver¢nek dicsiretes forgatÀsÀra, azÀltal elnye-
rendû sz¢p szabadsÀgÃ ¢des nemzete kÁvÀnsÀgÀnak kedvess¢g¢re, ¢s sok elnyomatta-
tott s iga alatt ny´gû kereszt¢nyeknek jÂ p¢ldaadÀsÀra tanÁtsa, vez¢relje ¢s r¢Àseg¢llye,
tiszta szÁvembûl kÁvÀnom.

Noha ism¢retlen s tehetelen, mindazÀltal Fels¢gednek ¢n is egyik igaz, alÀzatos szol-
gÀja l¢v¢n kedves jÂakarÂ uram m¢ltÂsÀgos GrÂf Mikes MihÀly uram ûnagysÀga a t´b-
bi k´z´tt mostan is egy¡tt valÂ l¢t¡nk alkalmatossÀgÀval szÁvesen s hÁven Fels¢gedet
emlegetv¢n avagy csak csek¢ly ÁrÀsommal Fels¢gedet alÀzatosan udvarolom ¢s Fels¢-
gedhez valÂ igaz devotiÂmat bizonyÁtom.

K¢rem alÀzatosan Fels¢gedet, m¢ltÂztass¢k engemet is t´bb igaz szolgÀi k´z¢ szÀm-
lÀlni, ¢s fejedelmi kegyelmess¢g¢t rajtam is nyugtatni, hogy ¢n is tapasztalvÀn Fels¢-
gednek nagy eml¢kezetü kegyelmess¢g¢t ¢s egyszersmind kÁvÀnatos ¢let¢t ´rvendez-
hessek azokkal egy¡tt, akik szÁvesen boldog elûmenetel¢t Fels¢gednek mind lÀtjÀk s
mind halljÀk, kik k´z¡l ¢n l¢v¢n az egyik, ugyan nyugodt elm¢vel s igaz szÁvvel be is
kÁvÀnom magamat oltani, Fels¢ged kegyelmess¢g¢ben maradvÀn, mÁg Isten ¢ltet.

Fels¢gednek igaz alÀzatos szolgÀja
SzÀvuii BÀn

[Cirill betüs alÀÁrÀs is]
Halaucsest2 13 Julii 1709

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a RÀkÂczi-szabadsÀgharc lev¢ltÀra [G 15], 3. cs. caps. a. 1. fasc.
16/48.)

1. Havasalf´ldi bojÀr. 2. H¦l¦uce«ti ä helys¢g MoldvÀban, a mai Ia«i
megy¢ben.



Spătar Barbul1 Teleki SÀndornak2

M¢ltÂsÀgos GrÂf
N¢kem jÂakarÂ, kedves ¹cs¢muram

Isten az Urat kedves Ãri hÀzÀval ¢s oly igaz szeretettel magÀhoz hajolt jÂakarÂival
egy¡tt kÁvÀnsÀgi szer¢nt valÂ sok jÂkkal Àldja meg, szÁvbûl kÁvÀnom. Az Ãr n¢kem k¡l-
d´tt b´cs¡letes level¢t az ÂrÀcskÀval egy¡tt kezemhez vettem. JÂllehet, hogy az ÂrÀs-
mester kÁv¡l megÃjÁtotta az ÂrÀt, de bel´l semmi igaz¢tÀst nem tett rajta, arrÂl mÀr
nem tehetek, hanem itt amint lehet megigaz¢ttatom. GrÂf Gyulai IstvÀn3 uramhoz
nem illik immÀr a sok halogatÀs a refusio4 irÀnt, mert kÁvÀntathatik szolgÀlnunk ûke-
gyelm¢nek. Az¢rt tovÀbb is k¢rem ezirÀnt az urat mentûl hamar¢bb satisfactiom5 le-
gyen urgeÀlni ne terheltess¢k. Az asszony Teleki LÀszlÂn¢6 asszonyomnÀl is nem oly
sÃlyos pretensiom,7 mivel ¢n p¢nzt nem k¢rek, hanem bÃzÀt af¢lit, minthogy term¢se
vagyon ott is az orszÀgban. Azt pedig Hunyad vÀrmegy¢ben csak az oda valÂ gondvi-
selûm kez¢hez kellen¢k leszÀllÁtani. Azon gondviselûm kez¢n¢l lesznek Gyulai IstvÀn
uramnÀl l¢vû praetensiomrÂl valÂ ÁrÀsok.

VirÀgos kert erectiÂjÀban8 hogy az Ãr fÀradoz ¢s abban gy´ny´rk´dik igen akarom,
magam is abban vagyok. De kedves ¹cs¢muram, ¢n most igen v¢konyon oeconomi-
zÀlhatok,9 mert az podÀgrai10 sÃlyos fÀjdalomtÂl gyakran szorongattatom mÀig is,
melyhez k¢pest minden gy´ny´rüs¢gem corruÀl.11 °n mindazonÀltal vizsgÀlÂdom az
udvari kertben, hogy valami raritÀs12 virÀggy´kereket, magot szerezhessek, sût ami
itt fel nem talÀltatik KonstantinÀpolyban is Árok s onn¢t is hozatok kegyelmed tek¢n-
teti¢rt. Mikor annak az ideje l¢szen, ûsz fel¢ el is k¡ld´m, mert most valamit az ember
hely¢bûl a f´ldbûl kiv¢szen romlandÂ, az nem foganatos. Ez tudom k´lcs´n l¢szen,
mert ¢n is arrÂl a f´ldrûl valÂ kerti raritÀsok irÀnt fogom az urat ¡dûvel requiralnom.13

AkarnÀm in specificatione14 tudni, hogy errûl ez mi orientÀlis r¢sz¡nkrûl micsodaf¢le
virÀggy´keret ¢s magot kÁvÀnna az Ãr, hogy ahhoz tudnÀm magamot alkalmaztatni.

Az bÀrsony irÀnt [!] minta, hogy a sok hadak miatt az kereskedûk Ãtja recludÀlÂ-
dott15 mostansÀg af¢l¢t nem hoznak, de tavasszal bûv´n hoztak volt, m¢gis most nem
talÀlni. °nn¢kem vagyon veres virÀgos bÀrsonyom, abbÂl k¡lden¢k, de az Ãr z´ldet
kÁvÀn, ha hoznak valahonn¢t, jÂszÁvvel k¡ld´k azt is.

KopÂk´lkeket, jÂkorÃakat ha k¡ldene az Ãr igen kedvesen venn¢m, mert az mind
elvesztenek az kopÂim mind, semmi nem maradott, magam csudÀlkozom azon, hogy
mitûl vesznek. Azokat pedig csak Hunyad vÀrmegy¢ben Olasz MihÀly uramhoz kel-
len¢k k¡ldeni, ott mindenkor megtalÀlnÀm.

Ezzel Istennek kivÀltk¢ppen valÂ szeretetiben ajÀnlom az urat, kedves Ãri hÀzan¢-
p¢vel egy¡tt ¢s maradok

Az M¢ltÂsÀgos GrÂf Ãrnak
Igaz jÂakarÂ k´teles szolgÀja, attyafia

[Cirill betüs alÀÁrÀs: Spătar Barbul]
Bukurest. 30. Junii 1715.

P. S. Az emlÁtett szakÀcsot tovÀbb is allicialja16 az Ãr, az m¢ltÂsÀgos vajda szolgÀlatjÀra,
mert tudnivalÂ, hogy ott sem b´cs¡lete, fizet¢se, j´vedelme, egyszÂval Àllapotja olyan
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nincsen, nem is volt, mint itt leszen. Mert hogy tanÁtani valÂ ifjak k¡ldettessenek az
igen k¢sû lenne, mÁg azok megtanulnak. Errûl is vÀlaszt vÀrok.

(Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr, a Teleki csalÀd marosvÀsÀrhelyi lev¢ltÀra [P 658], 9. cs. 2216 a/1ä2.)

66 ã FÀbri P¢ter: Versek

1. Sp¦tar Barbul ä Barbul fegyverhordozÂ.
2. Teleki SÀndor (1679ä1754) ä guberniumi
tanÀcsos.
3. Gyulai IstvÀn (1682ä1754) ä altÀbornagy a
csÀszÀri hadseregben.
4. VisszautasÁtÀs.
5. El¢gt¢tel.
6. Teleki LÀszlÂ tanÀcsÃr, Feh¢r megye fûis-
pÀnjÀnak feles¢ge: Vay Anna.
7. Ig¢ny, k´vetel¢s.

8. FelÀllÁtÀs, l¢tesÁt¢s.
9. GazdÀlkodni.
10. K´szv¢ny.
11. Megromlik.
12. RitkasÀg.
13. Megkeresni.
14. KivÀltk¢ppen, r¢szletesen.
15. ElzÀrÂdott.
16. Csalogassa, csÀbÁtgassa.

FÀbri P¢ter

A SZAVAK M°LY°N

Ki lÀt a szavak belsej¢be?
HÀny betübûl Àll a hegy?
Ki lÀt a hegyek belsej¢be?
Mik vannak ott? K´vek?
Ki lÀt a k´vek belsej¢be?
Ami ott van, van arra szÂ?
Ami bel¡l van, n¢zhetû?
Nincs bel¡l mÀr, ha lÀthatÂ!
S mi mindent lÀt ott, aki lÀt?
HÀny szÂbÂl Àll a kû?
S ha v¢g¡l m¢gis megnevezhetû,
ez a rÁm egy versre utal;
nem tudhatom, hogy ez a vers
akkor benne van-e a kûben,
hiszen a kû is az idûben
l¢tezik, ¢s ha Árva Àll,
akkor hol Àll? Egy verssor m¢ly¢n,
egy verssorrÀ lett utca sz¢l¢n,
vagy egy hegy aljÀn: n¢ma rÁm?
De ki lÀt Àt egy verssor k´vein?




