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E L Ő S Z Ó . 

Miután Erdély jeles fejedelme Bethlen Gábor a tör
ténetek szinpadáról letünt, helyét egy hasonlag kitünő 
jellemű férfiu, az ildomos, közdolgokban jártas, nagy
ravágyó és fukar I. RÁKÓCZY GYÖRGY Sárospatak hatalmas 
ura foglalá el, — ki mihelyt szünetleni háborgattatások 
és pártviszályok közepette is Erdély fejedelmi székét 
magának és fiának 2-ik Rákóczy Györgynek biztositá, 
s miután az akkori leghatalmasb udvarokkal — svéd
del és francziával — szövetséget kötött, a török portát 
pedig tetemes pénz ajándokkal maga részére hóditá, 
1644-ik év elején Magyarhonra tört, s ott nevezetes 
táborozást tartott. 

Az itt közlött r e j t e lmes l e v e l e k főleg az 
ezen időszakban történt igen érdekes táborozás rész-' 
léteit tárgyazzák, s az akkori o r s z á g l á s i , é l e t 
b ö l c s e s s é g ! tanok és a k é t magyar haza 
b e l i n t é z m é n y e i n e k i s m e r t e t é s é r e v a l ó b a n 
m e g b e c s ü l h e t l e n a d a t o k u l szolgálnak, mert 
olly tárgyak is fordulnak bennök elő, melyeket a 
t ö r t é n e t e k v a g y h i b á s a n j e g y e z t e k fö l , 
vagy é p e n m e l l ő z t e k , s az ember i s z í v n e k 
n é h a o l l y m o z d u l a t a i t t á r j á k fö l e l ő t t ü n k , 
miket csak legmeghi t tebb embereinknek szok
tunk r e j t e lmes í r á s m ó d d a l i r t l e v e l e k b e n 
f ö l l e p l e z n i . 
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Én az itt közlött levelekhez semmit sem nem 
adtam, sem el nem hagytam, kivéve: azon egyes he
lyeket, mellyeket két százados időmostohaság egész
ben olvashatlanná tön; as illető személyeknek is a 
lehetőségig saját Írásmódját tartottam meg, mert ezé-
lom volt, egyszersmind a nyelv akkori sajátságait is 
megismertetni, I-ső Rákóczy György levelei körül 
azonban e czélt nem érhetem el teljesen, mert kö 
zönségesen tudatik, hogy e nevezetes férfiú folyóirása 
olly sajátszerű, néha annyira utánozhátlan, hogy kö 
zönséges elolvasására is már hosszas gyakorlat és er
nyedetlen béketűrés Jdvántatik, mint ez az 1-ső táb
lai kőmetszetből — facsimile-ből — kiviláglik.' J 

Ezen rejtelmes levelek e r e d e t i j e i Gyulafejér-
várott á néhai gróf Battyáni lgnácz erdélyi püspök 
által alapított könyvtárban őriztetnek. Minden íevél 
végén föl van jegyezve a* kötet, levél és pólez szá
ma hol az illető eredetit láthatni. 

A megdűlt — cursiv — b e t ű k k e l nyomatott 
sorok az egész munkában a rejtelmes írásmóddal irt 
dolgokat jelentik. 

Végül kötelességemnek ismerem köszönetemet 
kijelenteni gróf Kemény József úr iránt, ki engem 
nehéz és fáradságos munkámban szíves buzdításai á l 
tal szünet nélkül támogatott; ugy szinte kanonok K e 
serű Mózes, és könyvtárőr Andrási István urak iránt, 
kik ezen levelek és az ezen levelekhez szükséges 
könyvek, irományok sat. kikeresésében és közlésében 
megelőző szívességgel nyujták nekem segéd kezeiket. 

írtam Kolozsvártt Juniushó 16-án 1848. 

Dr. O t v ö g Á g o s t o n * 
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Illuslrissime Princeps Dne, amice observand: 
Szolgálok kgnk, és Istentől minden jókat kivanok. ̂  

Az kegd leveleit nekem fideliter megküldék 
Cassarul mind Generális uram, mind Bornemisza Já 
nos uram. Az utolsó levélre, mely 8 novembr. költ, 
tegnap hoztak. Mennél többet gondolkodom az kegd 
mostani allapotyarul annál inkab confírmaltatom ab
ban az opinioban hogy kegd 25. 36. 15. 8. 37. 8. 
4. 4. 5. 9. 29. 5. 6. 41. 5. 4. 5. 9. 9. 34. 11. 4. 
14. 10. 9: 25. 29. 3. 31. 15. 9. 11. 2. 5.15. 9. 11. 
2. 5. 15. 5. 15. 9. 11. 31. 2. 8. 6. 34. 4.11.6.34. 
5. 9. 29. 11. 39. 25. 15. 20, 37. 22. 4. 2. 25. 15. 
10. 9. 29. 25. 5. 9. 9. 11. 31. 2. 10. 39. 25. 15. 
14. 3. 33. 5. 9. 2. 11. 33. 33. 5. 31. 9. 5. 2. 11. 
15. 5. 15. 9. 11. 31. 32. 36. 7. 33. 2. 8. 6.34. 33. 
22. 4. 4, 10. 3. 6. 1. 5. 31. 15. 32. 37.30.33. 25. 
10. 2. 25. 39. 32. 4. 25. 15. 29. 11. 6. 35. 31. 32. 
4. 8. 36. 31. 10. 4. 25. 36. 33. 15. 10. 15. 14. 33. 
20. 4. 10. 4. 22. 9. 15. 33. 5. 6. 11. 33. 15. 32. 
41 . 8. 37. 3. 33. 36. 11. 31. 14. 5. 39. 11. 33.41. 
11. 25. 36. 1. 5. 9. 11. 9. 5. 29. 7. 33. 1. 5. 3. 
11. 4. 41. 5. 1. 20. 37. 22. 6. 2. 8. 6. 34. 2. 10. 
33. 8. 4. 4. 10. 7. 6. 15. 32. 37. 15. 25. 36. 15. 
20. 37. 22. 4. 5. 9. 9. 11. 31. 4. 11. 36. 5.33.11. 
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8. 37. 33. 36. 32. 6. a 4, l a 15. 7. 33. 11, 9. 
35. 11. 33. 36. 15. 3. 4. (az törökkel megbékélyék 
miamiid lehet, lehetetlen, hogy kegyelmed a török ha
talma ellen hadat vitethessen; lehetetlen az is, hogy so
káig fentartsa a hadakat, megnnátkoznak a statusok a 
költséges tábori szenvedésbe^ az félelem is fejekbe fo
rog, hogy ha sokáig tart az török ellenkezése országo
dat is elvesztik.)— És sok egyéb akadékos gondolko
dások miatt egyszer csak 5. 9. 20. 3 a 36. 22. 9. 
31. 10. 4. 5. 33. 4. 11. 6. 34. 5. 9. 29. 11. 39. 
11. 15. 5. 9. 2. 10. 6. 6. 34. 32. 4. 25. 36. 9. 11. 
31. 6. 34 11. 9. 15, 42. 9, 9. 10. 15. 15. 7. 32. 
4. 11, 6. 34. 5. 9, 29. 11. 39. 2. 8. 6. 34, 11, 9. 
2. 10. 6. 34. 10. 15. 8. 15. (eloszolnak és kegyelme
det elhaggyák, az lengyeUül latija kegyelmed, hogy el
hagyatott.)— Kérem kegdet tekintse meg az minemű 
választ viv Kdk Bogadi uram, 25. 37. 37. 32, 10. 4. 
5. 37. 39. 11, 33. 37. 11. 2. 10. M. 25. 15. 20. 37. 
22, 4. 4. 11. 9. 42. 32. 9. 8. 1. 37. S. 6. 34. 1. 5. 
9. 41. 8. 31. 15. 10. 33. 32. 14. 11. 9. 33. 11, 6. 
7. 15. 5. 31. 3. 10. 4. 32. 37. 7. 25. 5. kegdt 11. 
33. 15. 8. 41. 41. 5. 9. 31. 11. 41, 7. 33. 36. 15. 
10. 33. 33. 10. 29. 25. 6. 32. 15. (arra a kérdésre 
ha M—ő felsége ? A törökkel való frigy felbontásával 
segíteni akarja-e kegdt és többel ne biztassa magát) 
hanem csak azzal a' mi 7. 6, 3. 37. 42. 11. 14.10. 
6. 34. 8. 31. (igirve vagyon.) — Ugy vagyon, 37 
11. 31. 39. 5. 9. 15, 14 8. 9. 15, 10. M. 31. 11. 
29. 5. 15, 11. 4. 11. 15. 29. 10. 6. 34 8. 37 
a 37. 33. 36, 32. 6, 41. 10. 39. 40. 29. 7. 31. 
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39. 25. 15. 5. 9. 3. 14. 89. a 2. 5. 36. 4. 11. 13. 
5. 33. 15. 29. 7. 31. 39. 25. 36. 40. 37. 15. 2. 8 
6. 34. 10. 33. 32. 16. 20. 2. 10. 39. 25. 15. 29! 
40. 6. 14. 15. 8. 6. 5. f5. 15. 11. 4. 10. 33. 35. 
11. 39. 14. 33. 8. 4; nem tudom 25. 36. 8. 4. 29. 
7. 4. 8. 37. 3. 8. 6. 11. 15. 5. 31. 11. 4. 5. 9.11. 
33. 2. 10. 5. 9. 3. 8. 31. 31. 11. 31. 5. 4. 7. 33. 
31. 11. 29. 15. 14. 39. 20. 29. 2. 10. 9. 11. 31. 
31. 11. 2. 10. 33. 36. 32. (rendette volt Mz=: ö feU 
sége a németeket magyarországba, de mind a téli idő-
hez képest, mind azért, hogy a való hadat megütöget
ték a svedusok nem tudom azok mikor jöhetnének el, 
é» ha eljönnének is nem tudom ha lenne haszna.) H i 
szem eleg példánk vagyon arrul, hogy 40. 37.39. 5. 9. 
34. 15. 10. 31. 11. 29. 5. 15. 33. 11. 6. 7. 15. 33. 
11. 6. 29. 5. 6. 31. 11. 29. 8. 9. 15. 10. 9. 29. 32. 
36. 2. 10. 15. 15. 34. 10. 32. 15. 20. 37. 22. 4.. 
11. 9. 9. 5. 31. (Erdélyt a német segítség meg nem 
oltalmazhattya a török ellen.) — Azért uram, nem la
tok egyéb. 14. 15. 10. 15. 32. kegd 29. 5. 6. 29. 
32. 37. 32. 39. 10. 33. 10. 41. 25. 2. 10. 31. 5-
29. 2. 8. 6. 34. 10. 41. 11. 4. 5. 33. 11. 6. 5. 15. 
11. 9. 35. 11. 6. 5. 36. 36. 11. (utat a keglmd meg 
maradásába, hanem hogy a békeséget elvégezze) Sokat 
írhatnék arrul, de a kegd gondolkodására hagyok min
deneket A tisztesség és böcsullet a mire leginkább 
kell vigyázni, 10. 41. 11. 4. 5. 33. 11. 6. 33. 36. 
11. 36. 5. 33. 41. 11. 31. 10. 15. 8. 41. 41. 3.29. 
7. 31. 39. 33. 5. 29. 15. 11. 33. 36. 5. 31. 4. 5. 
15. 33. 36. 25. 36. 11. 36. 5. 37. 1. 8. 37. 3. 31. 

Dig i t i zed by 



4 

15. It). a 15. 8. 41. 41. 11. 15, (a béketég szerzés
ben a többi mind se teszen két száz ezer forintnál töb
bet) Azért pedig 40. 37. 39. 11. & 34 15. 31. 5. 
29. 4. 5. 9. 13. 5. 37. 7. 80. 9. 3. 15. 10. 9.31.7. 
(Erdélyt nem keü periclüalni.) — Az ur Istent kérem 
igazgassa a kegd. elmejet minden jóra. Tálam azfldő 
alatt 30. 14. 3a 15. 10, 31. 33. 36. 7, 34 25. 13. 
8. 9. 34. 41. 20. 9. 7. 33. 14. 10. a 10. 29. 7. a 
8. 2. 7. 37. 5, 3. 8. kgdk. .2. 10. 7. 6. 10, 36: 10. 
X. 4. 13. 37. 8. 6. 37. 11. 33. 33. 14 3a 10. 4 
8. 31. 31. 34. 4 a 9. 11. 33. 3a 5. 31. 10. 41.11, 
4. 11. 33. 5. 6. 10. 41. 40. 15. 9. 11. 34 7. 33. 
36. 14 10. 31. 4. 7. 14. 10. 31. 33. l a 6. 3. 29, 
8. 39. 20. 15. 9. 10. 34 22. 4. (Constanzinopolyból 
is valami jo hire jő kgdk, ha igaz az X—Legátusnak? 
progressusa könynyü leszen a békeség. A Bethlen Isz-
ván kivdnsági modotlanok.) — Meg nem érkezet vála
szom ő felségétől arra az 2. 10. 15. 8. 39. 7.410 
37. 15. 3. 30. 42. 9. 14. 33. 37, 32. 2a 5. 9. 9] 
34. 11. 15. 10. 4 a 11. 36. 5. 37. 4. 7. 14.10. 3 4 
15. (hatodik articulusra, melyet a vezér khánt) kegdtttl. 
Ha mi válaszom jő kgdk megírom. Interim ezeket, a 
miket most irok, csak magam discursusL Isten tartsa 
es algya meg kegdet 

Nagy Szombatba 20 novemb. 163a 
Kgdk szeretettel szolgák 

Cardinalis Pázmán*) 

*) Ezen r i tka becsű levél gráf Kemény Jézsef sajátja. 
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ir. 
Életem foítaigh való igaz hiv szolgalatom aján

lásának utánna az ur Isten eörvendetes To egesseggel 
hoszu élettel es minden dblgaiban ie szerenczés es 
giözedelmMneltosagos diadalmas orszaglassal boldo-
gicza ngodat 

Eegielmes uram mindannyi fáradozó tavaszi go
nosz, utóm utan is Kozmán uramhoz eo ngahoz 10 men-
sis április Brodba iutottam, másnap nagi pénteken be-
ezületes audíentjanr leöt es nga elseo szavában is az 
ngod io egessege feleol szeretettel tudakozván pro-
positromat azután iö szivei megh halgatta es immediate 
az ngod ratioü rgen igen iavallotta hogy ngod keő-
vetinek tatárkámhoz való küldeseteöl ideig megh tar
toztat azt mondván most az porta tatárkámhoz béke— 
Mégért iartat azomba ha valahogy megtalálnának egi-
ezni ngod az porta eleöt annál nagiob idegenségben 
esnék. Ezek utan a ngod poshdátwnit proponálván az 
elseöre igen resolvált. 

Noha az RespubUca hadakozás feleol eddigh megh 
semmit nem deliberalt, mind az által a Ciralj azon 
dologh feleol ad & mens. may Generális Gjulest pro-
mulgalt ket hétre vársoeára ot teszen ha mileszen, 
reméUi is orrol való deUberatiot: masadszor az offp-
dáUsoknak megparanczolta hog ki ki hadát mind szcv-
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poricza. Harmadszor az mostani uy Ciászár Í2 ezer 
németet igért ha hadakozik, annak felette az muzkák 
is ultro czah magoktol ha kívántatik segítséget Ígérnek, 
meli alkalmatossagh feleol azt mondgia Kozmán uram 
ha elmulatatnak Isten is meg büntetne eöket ertte. 

Capitan Georgi urammal az télben Kozmán uram
hoz es az Ciraljhoz ieot Hasson neveu morwat Koz
mán uram visza boczatvan, es velle egiütt egi Ger-
sik neveü feö nemes embert bizonyos és hiteles reso-
lutioért Tatárkámhoz expediálta9 Tatárhám is a sze-
rent Kozmán uramhoz es a Ciraljhoz mas Mukarin ne
veü Tatárt Somenik agaiat mint egi negiven loval ex-
pedialta, es mostant is a Ciraljhoz vagion mig az 
megirt Gersik neveü kevet Tatarhamtol meg nem jeún 
es a Tatarkewet is a királytól megh nem ter addig 
engemet it tartoztat, kik megh esvén voltaképpen tu
dósít mindén dolgok feleol az megh mondót kedve
teket minden naponkent varia eo nga es ha kívánta
tik tatárhámmal végben viszi hogi elseöbenn is eo 
külgion keovetet ngodhoz. Kegielmes uram megh sem
mit nem veszek eszemben, kellé tatárhámhoz mennem 
nem e: Tudom bizonnial Kozmán uram eo nga varso-
vara az Giülesre elmegien, ha Podolyarol valami go
nosz hir nem érkezik; Végezetre eo nga azt akaria 
hogi nagod az teöreökökkel mlo contráháldssal ne **-
essen az mel aztán teczesem kegielmes uram mivel 
azoknak indulattyok bizonytalan, noha propenziot l a 
tok, ilyen ha az porta ngodat solicitallia mely hihe-
leö; es ha mit concludál ngod két fél ablakos! es t « -
terpretabilis az légien, mert Kegielmes uram ha ezek 
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eonhmgaltathatnak az az conventió szolgai mind az 
igaz keresztenseghnek kiváltképpen az szomszéd megh 
romlót nemzeteknek iavokra meljbe in bono casu na-
giob is lehessen szabados aditussa avagy vice versa-
regressussa z Eegielmes uram magam betege* voltomat 
simidaltam az napon hogi az Kozmán uram eö nga 
dectordval inkab szolhatnék efr holmit teöUe érthetnék^ 
tudván azt hogi az udvari doctorok alkalmas dolgok
hoz is értenek, hozzám hivattam és teöb beszélgeté
seink keozbe bizoniasan monda hogi az elmúlt telén 
it Podolyan Bar tayann es ot feléül nagi helien feöld 
kidulas volt, mostann is Husveth ejtzakajan midőn a* 
eö szokások szerinth it Brodba az feszületek felta-
madtanak monda akartam volna a Templom hijara fel
menni szinte akkor agiukkal es egieb leveö szerszá
mokkal Kozmán uram leövetven, azon oraba nagi 
menjdörges indult, es az cerimonía es leöves alatt 
iszonyatos menjdörges volt, azzert mind ugian akkor 
abba az Templomba melibe a Cerimonia volt Kozmán 
aram eo nga is minden udvara népével haynal eleőtt— 
ielen leven, ott is iszonyú föld indulás volt, ugi an— 
nira, azt tuttak hogi megh a tomplom is rcaiok sza
kad, massut penigb az hol mi varosba közét a tem
plomhoz voltunk ot semmi feöld indulás nem volt az 
lövést es az menjdörgest minniayon halottuk, az tem
plomba való feöldíndulast doctor uram ielen lelivel bi— 
zoníttia, melly feöldindulasokhoz képest az planéták
nak infíuentiaiok szerinth astronomice erectiot institualt 
es onnét azt mondgia inpossibüe, hogi az iden az len— 
gieleknek veszedelmes hadakozások ne légien elanyira 
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hogi Podolffdnak nagiob része elromol: minekokaert e ö -
reömest az veszedelemből ki mernie. Az többit miket 
mondót az ngod méltóságos szemeljie eleibe hagiom. 

Ha ío modgiat ismerem az Vawoda Ruski paci-
ficaltatasat az doctor által inditom megh, az per-
sdk keöcettje itt Kozmán uramnál vagion Tatárkám
hoz akar menni, Kozmán uram eo nga kerde teöllem 
volna e ngodnak tudására az Cirali házassága nem e, 
en mondám semmit nem tudnék benne, bizonnial mon-
ta eö nga hogi: az megh holt Czazar liannat veötte 
volna. En Kegielmes uram valahmeddigh Kozmán u -
ram itt tartoztat io szivei mulatok ha szinte Varsó-
vara elviszen is eöreömest megiek de nem mellé czak 
az keiwetek jeövetelekre varakosztat kik megh ieoven 
ottan expedial. 

Ezek utan az ur Isten éltesse es io szerencsés 
diadalmas orszaglassal boldogicza ngodt. 

Dátum in Civitate Brod die 18 mensis április 
anno Domini 1637. 

Ngodnak méltatlan alázatos igaz hiv szolgája 
Dalinttri Balas-

C z i m z e t : Illustrissimo ac Celsissimo Principi 
et Dominó Dominó Georgio Rakoci Dei gratia Pr in 
cipi Tranniae partium Regni Hungáriáé Dominó et S i -
culorum Comiti cet: Dominó Dominó mihi naturaliter 

- clementissimo. aj 

a) A károlyfehérvári Battyáni könyvtárában levő eredetiből. 
Nro 5. IV. 4. 3. sz. 
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mfi 
Gratissimum nobis accidit quod III: va provide et 

candore suo, quem iüíbatum semper agnovimus, certio-
rem nos reddiderit se ad solemnitatem nuptiarim R. 3. 
Mtis b) Legatum suum ablegasse per quem de assecura-
tionis Utteris cum R: S: mte ageret experireturque 
quaenam securüas Itt: vae: speranda foret si turea ad-
versus Itt: V: aliquid hostile, ob syneerüatem R: S: 
mi et Reipublicae nostrae proestitam ággredi vettet. E-
quidem R. S. mtas nihü antiquius ducit quam vicinos 
quorum videt benevolumque erga se animum contesta-
ttm habét iuvandi rebusque eorum consulendi ijs etenim 
stantibus res quoque suas florere posse facile intettiget. 
Verum cum Itt: va: forrnom et statum Reipublicae no
strae optime novit cumque negotium hocce non ut a 
Consensu ordinum Regni dependeat utrumc) ex comi-
tia aliquid ea in parte efflagitare posset, pro sua 
prudentia Itt: va: d) iudicabit, nos vero pro nostro can
dore ac ea quae inter nos tntercedü confidentia, non 
existimavimus id praetereundum; quod nimirum Itt: va: 
toties ea a nobis posUdet quibus ipsamet re ez effectu. 
non correspondet. Fatemur quidem Itt: vam principis 

q) L. ezen levélből mutatványt IH-ik tábla, c) Nagyobb ér
dek tekintetéből az elkövetett hibákat is közlöm b) 
Regiae suae maiestatis. d) Illustntas Vestra. 
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Christiani ac boni vicini officio hactenus functum esse 
sed tamen conitmctionis armorum ea est natura ut mu-
tua et reciproca non verő mentalis sit; praesertim cum 
reaUter III: va: perspicere possit nos respectu HU vae 
plures causas turcas offensarum praebuisse quam lik 
va: nam quod R. S: mti el ReipubUcae nostrae favet 
minimé id ipsis venit in admirationem 9 neque ineqne 
ferre possunt animo cum optimo novint Iü: vm: esse 
principem Christianum eamque ob causam magis Chri-
stianis quam mumrmanis favere. Herumd) utsinecom-
parafáone eloquamur (etsi palatini Moldáviáé magis sunt 
ipsis obUgati, altomén minimé indignabantur palatinum 
Jeremiam Hohilanum et recentiori tempore Radulum 
Michno (qnamquam manifestum id ipsis fuissef) eos no-
bis quam sibi addictionis studiosioresque fuisse, non 
summebant contra eos infesta arma, neque privabcml 
iUos dominatu9 quin imo ad extremum vitae punctum 
passi sunt9 ut eosdem moderarentur fasces9 quibus et-
iam filios eorum admoverunt. Eriim verő Gábriel Betlen 
antecessor IU: vae cum infestis exercüibus dominiR: 
S. ms. Scinder Passa agrederetur quibus transylva-
nicae quoque copiae iunctae erant per Petrum Kova-
czovium vice cancellarium suum sancte nobis spopon-
dit si pugna nobiscum essél ineunda9 se contra Turcas 
primitus arma conversurum nobisque adhaesurum. Per-
stitit in tam pio laudabilique principis Christiani erga 
nos studio9 idemque ad extremum vitae halitum y conti-
nuavit. Ad haec neque sunt adeo Turcae rudes ut eos 
penitus lateat quaenam coniunctiones quae pacta foe-
d) Sic. 
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dera intet mclytum Regnum Hungáriáé, Transyleamam 
ac inclytum Regnum Poloniae intercesserint. Eititere a) 
conditionesqueb) in pactis conventis a Tramyhanis Tur-
cis datae quod si ad arma inter nos, ac Turcas 
mentum d) essél, iüi contra nos infesta summere arma 
non debeant. Itaque non aequam causam offensarum ad 
III: em. ad praesens sibi praetenderent cum in aperto 
nulhis sit III: eae: nobiscwn contra eos processus. Nos 
verő synceritatem Itt: eae: erga R: S. Mm: ac rem-
publicam testatam gratissimo prosequentes animo nihil 
hocce annarum intervatto praemisimus e) quod eolenti, 
requirentique Itt: eae: non praestitissemus. Semoto ormi 
inimicitiarum Turcicarum respectu toties quoties neces-
sitas postulasset (quamquam legati III: ve: legatis R. S. 
ms nec omissa sibi eo in passu mcmdata exequerentur 
remorati sunt:) testali sumus iniuriam IU: eae: ipsius-
que ditionum, nobis esse communem. An eero cum an
no proxime elapso tempestas paganorum IU: e: imrm^ 
neret non libenter eidem concessimus in eo numero quo 
Itt: ea: ad obsequium suum opus haberet educendi e-
questrem ac pedestrem militem, cum ante biennium (bo-
na eenia Itt: ee: dicttim sit (a nobis obtineri apud Itt: 
em: non poluerit ut ducenti pedites e ditionibus IU: eae: 
educerentur. Nunt etiam armorum puheris pyrhy, glo-
borum aliarumque rerum ad apparatum beUicum spe-
ctantia (jquanquam ijsdem nobis ipsismet belli gerentibus 
opus esset) comparandarum denegacimusunquamIII: ee:' 
factdtatem. Jam quas et qumtas fecimus paganis aver-

á) sic! b) siet d) sic! e) sic! 
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siones collocandi hisce amis contra R. S. Mm: in ido-
neis et oportunis locis, quae cum vix non prae oculis 
paganorum essent, etiath si severissimts manuális Im-
peratoris, e sedibus suis excirentur, ob metum amitten-
darum uxorum, liberorttm, et fortunarum suarum morém 
ipsis non gesserunt, ditionesque IU: ve : non attigerunt 
huius rei intemmcij III: vae: qui praesentes aderant 
oculati sunt testes. Palatinum autem Moldáviáé anno 
proximo elapso quam variis detinttimus aversionibus ne 
toties conscriptis coactisque exercitibus III: Principem 
Valachiae agrederetur quod deleto aut subacto cum ex 
altéra parte ditiones IU: vae: una cum Ninan passa 
Akran Ogli passa aggressi fuissent; certe III: v: pro 
tunc oecupatae et rem cum passa Budensi habenti non 
mediocrem praestitissent distractionem. Denique quidnam 
Turcas in agendo ad praesens rem tardavit nisi spes 
Tartaris Nahainsiaus a) ostestatab) patrocmij R: S: 
ms: quod ob cognitam fidem eorum nmquam in animo 
nostro realiter extitit. Consideret itaque Hl: va: cmre-
spectu III: ve: manifestas nos praebuerimus Turcis ini-
micitiarum occasiones, consideret an non otius matu-
riusve cuperent si id in potestate eorum foret, nos quam 
Iü: vm: aggredi; consequentissime comprobatum ex ad-
motis exercitibus ad Moncastrum a quo non in Hungá
riám neque Transylvaniam sed recta ad nos protendi-
lur iter. Id si IU: v: bene accurateque in animo suo 
pensoverit facile apud se statuet mereri nos, ut aequa-
liter iunctis animis9 iunctis viríbus id ad incumbamus 
quo furorem ac rabiem paganorum sicubi prius erupe-

a) Nahainsianis. b) sic! 
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rü feücÜer exdpere possimus, quod si IU: ea: id cum 
proceribus suis concluserü legatosque suos ad tractan-
áum hocce negotium ad fut/ura regni hujus comitia de-
stmaverit, non est dubium quin desideria IU: e: tum el 
nostra qui bono ChristíanitaUs nihil antiquius ducimus 
optatum secutura sint successum. Quod eero nos ipsos 
attinet coUigimus ex mtdtis circumstantijs hoc anno tur
cas nihil hostüe contra RempMicam nostram tentaturos. 
Primum etenim est quod de tartaris budtiacinsibus an 
eos R: S: Ms in patrocinium suum cooptalura esset, 
suspensi hucusque haerebunt, a quibus etiam recens sunt 
missi ad nos obsides bini murzae Azamet et Santymier, 
quorum aUer est Orakmurzae sororinus, altér Ralmas-
kae filius. Certo tamen constat quod cum sero a R: S: 
me: optatam referrent declarationem taedio morae et 
svasionibus Chani expugnatos cedere in tauricam. Alte-
rum quod tauricani tartari ad depopulandam Moscho-
viam, jussu Caesaris expugnalionem Azok indigne fe-
rentis, abeunt, quorum viribus dum turcae destituuntur 
non possunt tantum habere animi ut se se loco move-
ant, beUumque inferant, cujus etiam gerendi tempus op-
portunum jam instantibm authumnalibus procellis ela-
bitur. Tertium quod commeatus ac pabura ob siccitatem 
aestivcdem tanta est penuria, ut ne datis ubique cam-
pis exercitum sustinere nullatenus possint. Sed tamen ab 
emissarj is nostris certo accepimus, exercitum principis 
Valachiae junctum turcis cognita eorum fraude ac do-
lo clandestine se se reUctis curribus nocte proripuisse9 

turcasque exacerbatos principem Valachiae agredi eeUe. 
Serum tamen rerum gerendarum tempus industria ejus 
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principis, auxiUoque IU: e. facüe conatus eorum fru-
strari possunt, nos etiam quantum in nobis érit eosdem 
aeertemus, quod tanto faeilius exequi potuissemus, si 
commoda frueremur ealetudine, ob cujus imbecülitatem 
sero IU: eae: respondemus, qua in re quin nobis igno-
scat minimé dubitamus. Quae nobis de adventu legati 
per sarum ConstantinopoH existentis, de exercitibus tur-
carum, et Mechmet passa nunciavü, cognita etiam jam 
habuimus, dabimusque operám ne foedus quod agitarú 
inter eos tneatur, Secretarius HoUandicus non eisitato 
BeÜenyio, recta Harsaviam a) profectus erat a quo 
de nuper accepimus litteras familiares. Bethlenije ad ftú-
gidam et Mechmet passam commeantes obsereari man-
dabimus. Dátum d. 12 Octobris 1637. postscriptum: 
mnciatum est nobis Illustrem prmdpem Valachiae jam 
ab immüienti turcarum procella esse liberum, de quo 
summopere laetamur, habituri plurimum temporis de mu-
tua societate ac securitate tractandi. b) 

a) sic! b) Lásd u. ott: Nro 5. IV, 2. 168. sz. 
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IV. 
Serenissime ac celsissime Princeps! 

Accepi herj a D. Paulo Geötzi ultimas — quas 
Scrma Cels. V-ra 29 mensis may dare ad me digna-
ta est litteras, adjunctasque ijs chartas totas numeris 
involutas, quarum aprographum exactum e vestigio, 
uti C. Y.a) 51. 111.56. 91, 7. 30. 113. 12. 9. 11. 
66. 115. 52. 58. 76. 21. 46. l ) 200. 2). Qui se dubio 
procul haud parum obligatum sentiet ob continuatum 
tam promptum affectunr, amicitiamque qua C. V . erga 
se fertur 106. 41. 67. 22.. 111. 96. 93. 27. 36. 9. 
97. 33. 23 3 ) . que, qui a suis stant partibus. Ac quem-
admodum praecipua amicitiae hujus pars consistit in 
17. 54. 58. 64. 92. 60. 80. 4. 115. 13. 44. 45.69. 
100. 4). consiliorum ac deliberationum; ita nullum május 
aut evidentius ejusdem exhiberi potest testimonium, 
quam id quod aperire 58. 78. 71. 47. 60. 28. 69. 
108. 94. 99. q. 200. 29. 45. 55. 16. 53. 33. 64. 
27. 33. 46. 98. 43. 25. 110. 40. 44. 2. 100. 89. 
14. 55. 5 ) . petére clementer C : V-ae libuit, spondere 

a)Celsitudo vestra. maiidat ad aalamn(aulam) misp=(misi.) 
2). Christiani Regis? 8). Confaederatos. 4). Communicatio-
ne. 5). Mihi nunc utque Christiano Regi? domxnor=(do-
mino) meo perscriberem. 
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ausim 64. 115. 80. 14. 25. 13. 7. 26. 27. 52. 84. 
97. 113. 64. 6). eodem candore synceroque cordis 
affectu semper responsuram, neq. meo quidem sensu 
passuram 21. 11. 87. 77. 27. 56. 91. 47. 95. 44. 28. 
13. 80. 94. 25. 40. 98. 52. 7). quam praeattacta pru-
dentia juxta ac aequitate sua C: V. nuno desiderat. 
Interim summus ille utriusq. animorum voluntatisque 
consensus vei ex eo perspici facile potest, quod in-
telligo jam 31. 26. 14. 69. 12. 111. 55. 98. 16. 7. 
28. 42. 113. 60. 41. 23. 99. 36. 9. 64. 78. 84. 25. 
94. 52. 27. 21. 87. 96. 72. 15. 44.115. 29. 45. 89. 
111. 84. 28. 100. 25. 30. 40. 7. 87. 84. 27.17. 41. 
56. 37. 100. 82. 9. 26. 8 ) . cum 900. 91. 96, 76. 
47. 21. 93. 98. 64. 111. 110. 30. 11. 36.92. 25. 1 0) 
que 44. 46. 23. 14. n ) . etiam hodie 77. 96. ,98. 80. 
13. cum 200. 1 3 ) . non minori dubio procul ac ea 
ardeat cupiditate ac desiderio 20. 47. 67. 96. 51. 92. 
76. 91. 27. 67. 12. 44. 98. 107. 44. 13. 28. 58. q. 
43. 14. 44. 1 4 ) . sibi adeo gratae publicoque adeo pro-
ficuae. — Verissimum siquidem (ut 900. , ö ) . gratiose 
litteris suis meminit) 111. 92. 21. 26. 36. 76. 7. 106. 
41. 87. 1 6 ) . varüs artibus ac machinationibus eam im-
pedituros, ac vei aureos montes 900. 1 7 ) . pollicituros, 

maiestatem suam. 7). Suspendi diutius rem. 8 j . qtendam 
zrCquemdam) ex aula nostra missum esse qui ad oras 
vestras se congeratzz (conferat). 9). celsitudine vestra 
1 0). de iisdem acturus quae ipse peeit = (petit.) 
i a). Christianus Rex? 1 3). finem videndi exitumque rei 
1 4). celsitudo vestra. 1 5). austriacos 1 6 J. celsitudini ve-
strae. 1 7). 
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ut 27. 92- 72- l ia 83. 9. 27. 12. »8, 82. 14. 1 7> 
cum 2 0 0 . I 8 ) . - 1 1 5 . 19. 25. 13. 43. 7. 73. 113.60. 
2 & l 9 > gnaros quantum 15, 60. 80. 45. 2 0 > tantorum 
principum, tantorumque Regnorum obfutura sit ac 
nocitura effrenatae illorum ac indomltae ambitioni. — 
Verum enim vero, sicati ingenium illorum ac techna 
nota jam probe sunt 106. 100. 70. 25. 44. 26. 11. 
12. 76. 67. 47. 92. 14. 23. 30. 4& 7. 98 . 2 I ) . Ser-
misque Dnis suis 79. 4 a 111. 100. 95. 14. 17: 98. 
21. 87. 45. 82. 47. 105. 15. 25.") . melius quam 
ullis aliis mortalium perspecta fuere ac cognita; ita 
facile mihi etiam persvadeo C. V-ram pro síngulari, 
qua pollet, sapientia, prudentiaque cuncta, quae a 
talibus vicinis 48, 82. 41. 79. 54. 69. 44. solent, 
exacte ut decet, trutinaturam esse, consideraturamque 
aemulationemque ac invidiam qua Ea 139. 2 4 ) . laborat, 
causam esse unicam cur, ut videó scriptum inde sit, 
illos, quos hostes ibidem vocare solent, gloriari ac 
jactare C. V-ram 34. 54. 14. 29. 15. 25. 84 100. 
4L 94. 51. 76. 53. 47. 82. 98. 2 5 > velle ad agredi-
endos in 6300. et alibi 7. 11. 21. 26. 36. 76. 
111. 106. 41. 2 a 2 6 > cum tamen simile vero non sit, 
eos qui tantum rem hanc expetunt quantum ipsorum 
interest vanitate quadam vulgare eam, impudentiaque 
quam inde sibi pollicentur, fructum impedire velle aut 
minuere. 

evq a faederezzeum a foedere 18)Cum Christiano Rege? 
, f ) Abstrahant. *°) Unió. a i ) Celsitudini vestrae. **) prae-
decessoribus. M ) proponi. *4)Locus Ignotus f? 9*)foedus 
secum inire. M ) in Hungária? et alibi Austriacos. 
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Irilerea ut cultui satisfaciam, quem jure vovi Cl 
V-rae promissisque meis dicere visum ultimis quas 
9600. 2 7 ). accepi litteras iteratum ac co&firmatum fu-
rsse Dm 2. 44. 84 13. 27. 36. 85. 100. 70. 29 . 2 8 ) 
bene ibidem feliciterque npulisse (quod et prioribus 
meis signifieasse memini) aditumque insuper, Eum jam 
privátim cum quibusdam e Dom. 55. 80. 60.44.87. 97, 
43. 78. 87. 67. 62. 21. 30. 40. 47. 25. 2 9 ) locutum 
nil tamen 110. 33. 69. 4. 59. 94. 21. 15. 64. 3 0 ) 
adhuc esse, eo quod nulla 76. 23. 8 1 ) secum haberet 
documenta, quibus mentem intentionemque 108. 33. 
40. 54. 69. 111. 98. 21. 27. 97. 41. 17. 9. 14. 3 2 ) 
eírca ea, quae commissa ipsi fuere posset explicare. 
— Seribit haec ad me 9600. 3 3 ) amicus quidam qui 
tamen nonnisi secundum simplíces conjecturas hac de 
re loquitur, adjiciens, sua quidem opinione 22. 43. 
115. 30. 40. 10a 55. 64. 14. 94. 58. 3 4 ) — 267. 3 5 ) 
(a quo a tribus septimanis nil vidi litterarum) cum Dm 
19. 47. 84. 99.27. 43. 34.14. 63. 95. J 6 ) in 4700 3 7 ) 
fuisse reversurum, si hunc 79. 63. 27. 67. 115. 77. 
54. 26. 96. 21. 26. 7. 97. 27. 98. 13. 55. 113. 60. 
29. 7. 13. 80. 84. 3 8 ) instructum C. V-ra ad 115. 
94. 63. 9. 52. 67. 41. 25. 26. 40. 111. 5 a 3 9 ) mi -
sisset. Nil id id tamen, mea certe sententia, impediet, 
quo minus, Ea a Dno 2. 47. 87. 97. 27. 82. 22. 98. 

*7) Lutetia? 2 8) Bisterfeld. 2 9) Ministris Nostris. 3 0) Conclu-
sum. a i ) Is. 3 2) Coronae setocae. 3 3) Lutetia? 3 4) Fra-
trem meum. 35)Dauaugour juniorem? 3 6) Bisterfeld.37) 
Potomam? 3 8) plena potestate et mandatis. 3 9) Aulám 
nostram. 
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63. 29. 115. 50. 15. 95. 69. 54. 23. 4 0 ) jam ver-
sante, (mox uti superius innui nova per quemdam spe-
rare debeat 98. 219. 4 I ) E qua uti bonis authoribus 
babeo 84. 99. 54.4.33. 63. 55. 81. 115. 51. 4 2 > S i -
militer scriptum hac de re petitumque, ut a sua quo-
que parte 52. 47. 13. 97. 9. 99. 82. 98. 88.78. 60. 
115. 25. 15. 14. 110. 44. 7. 100. 4 3 ) quo C. V-ra 
simul eodemque si fieri possit tempore tam e 219. 
quam e 220. 4 4 ) certi quid solidkjue accipiat. Quantum 
ad nova: Senatus Dantiscanus praeterita septimana De-
putatos ex tribus Civitatis ordinibus compositos tan
dem ad Regem Poloniae misit, plus verboruro forsan 
E i allaturos quam auri, circa ea quae sua Matas ab 
hac sibi promittit iirbe. Obtulit eum in finem jam ante 
hac magistratus noster certam pecuniae summám, quod 
idem didi Deputati nunc quoque facient, imo fortassis 
augehunt, si hac ratione ex labyrintho, in quo cum 
Rege suo haeret Dantiscum extricare sese posse i u -
dicent; salva tamen semper libertate et privilegiis 
patriae. — Interim Elector Brandenburgicus pergit quo-
tidie in exigendo Pillaniensi Telonio áliudque insuper 
(uti Regiomonto scribunt) instituere cogitat, quod mer-
ces omnes hinc eo vehendae solvant. Id ut melius 
efficiat, navem bellicam in lacum Habum ad ostium 
brachii Vistulae, quod in eum se exonerat collocabit; 
novo pláne ac inaudito hactenus exemplo. 

Comes Kurtz Imperii vice Cancellarius Electorem 

*°) Bisterfeld apud nos. 4 l ) e Varsovia? 4 2) Stocolmham 4 3) 
mittat regina Svecicae 4 4) tam e Varsavia quam e Sto-
cholma? 
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Brandenburgiam Regiomonti vidít, ibidemque per 
biduum substitit, Viennam mde se conferens exaratis 
prius ad aulám polonicam litteris sat prolixis, quo tamen 
iturum eum suspicabantnr cemptares. Caeteram adeo 
diversi incertique apud nos de iis quae tam in Dánia, 
quam Regiomonti tractasse dicitur, sparguntur rumores, 
«t malim eos pláne tacere quam CL V-ae molestus 
esse recitatione, nescio quarum conjecturarum, quas 
aibi quilibet pro lubitu super eam rem fingit Qui hodie 
Stetino venit cursor, attulit aliquot suplementorum ac 
.auxiliariorum a Svecia hoc anno in Oermaniam destina-
torum millia, diversis in locis Pomeraniae apulisse jam 
feliciter. Ante aliquot etiam dies Rezidens Galliaequi 
in Svetia commoratur, ad me scripsit, nominata sup-
plementa sex debere constare hominum millibus. Id 
quod non parum virium alacritatisque addet copiis 
BanierL Borgsterfius quoque campi Marschallus Bran-
denburgicus in urbe Bernan a Svecis, qui portás ejus 
ariete fregerant, deprehensus fűit, caesisque ac sub-
mersis suorum aliquam multis, tandem cum 60 circi-
ter variis officialibus, et 300 ferme equitibus captus, 
Stetinunque deductus. Heri navis quaedam e Dánia 
apographum mihi attulit Diplomatis publice Ocsundi 
die 9 junii affixi, deciarat eo apperte Rex Daniae, 
duplex se in posterum exacturum Telonium ab omnibus 
iis mercatoribus, cujuscunque etiam sint nationis, qui 
durante novo, quod nuper Elector Brandenburgicus in 
Pilaniensi portu introduxit, vectigali, Regiomontum 
mercaturae gratia ituri sint Idem Rex scriptum hisce 
diebus vulgari jussit, causas continens ac funda-
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menta dominii quod sibí arrogat usurpatque in maré 
Balticum. 

Litterae e Gallia Hollandiaqae nil alíud memo-
rant praeter apparátus yarios armorumq. strepitus qui 
Flandriám mittantur, eontra quam tamen nil adhue 
molitum, quod alicujus sit momenti. Ubi eerti quié 
tam de ipsis rebus, tum de aliis etiam rescivero C. 
V-ae lubens uti debeo eommunicabo, cui interea ya-
letudinem prosperam felicesque etiam supra votasuc— 
eessus auguratur, súbmisseque manus osculatur a>) Ge-
dani 26. Junij 1639. 

Term*« Cels. V-ae. 

humillimus ae ad offitia 
quaevis promptissimus servus 

273.6; 

V. 
Serenissimae ao Celsissime PrineepsT 

Eodem pláne die, quo responsum tradideram D . 
Paulo Geöczi ad ultimas quas Cels: V - a dare ad me 
per ipsum piacúit litteras; hic etiam eirca yesperam 
appalit D. Gaudy, qui eum mihi aperuisset varias ha
bere se a 66. 96. 86. 111. 26, 76. 21. 87. 7. 57 

a) L . ü. ott: Nro 5* IV. 4* 192. sz. 6) Dauaugoir. 
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£3. 47. 106. 41. 27. »7. 87. 11. 98. 17. 78. 108. 
62 . 4 5 ) qui 202. 4 6 ) modo sünt ad 900 . 4 7 ) litteras, 
quae dubio proeul significent, mox apud 14. 92. 51. 
4 8 ) fore jussu Dominorum suorum 108. 14. 36. 13. 
62. 84. 86. 33. 52. 78. 67. 100. 25. 77. 63. 98. 5a 
115. 75. 60. 84. 30. 43. 28. 4. 99. 45. 23. 79. 54. 
13. 27. 87. 97. 9. 13. 96. 22. 41. 96. 12. 94. 84. 
26. 36. 113. 106. 99. 9. 13. 11. 84. que 31. 92. 
45. 25. novit, 108. 54. 69. 29. 47. 13. 44. 45. 60. 
78. 101. 15. 84. 71. 33. 56. 27. 23. 2& 78. 21 
110. 62. 69. 4. 70. 92. 29. 14, 60. 93. 80, 4 9 ) Ego 
post eos addere quidquam nec volui, nec debui quippe 
cum eaquae hac de re dicturus forsan sum, conside-
rationem mereantur haud magnam, si cum Dn. 63. 
100. 88. 7. 97. 41. 82. 28. 64. 5 0 ) scriptis compa-
rentur. 

Cum praeterea D. Gaudy judicaret discessisse 
78. 111. 55. 9600. 5 Ó Dom. Bisterfeld (quod et hodie 
ex aliis locis mihi relatum) a quo etiam litteras ba
bét ad C. V-ram isque cum in 219 5 2 ) esset, ex ipso 
ut loquuntur fonté, veritatem eorum quae referre nunc 
possem, hauserit, securus pláne sum, sciens C. V^am 
varia quae Ipsam jure hactenus torquebat liberatam 
nunc esse anxietate. Quoniam vero D. Bisterfeld prop-
ter subitum suum 9600. 5 3 ) discessum opus fortassis 

4 5) legatis gaflico et srecico.46) Stetini? 47> Celsitudinem ve-
stram48) eum 49> certos goraines==(homines) plena in-
structos potestate foedus tractatumque quos novitcondi-
tionibus bonestis concludendi. 5 0) legatorum 6 1) iam 
Lutetia? M ) Varsavia? 5 8) Lutetia? 
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non babebit ducentis illis aureisr quos Dom. Balintffi 
mihi tradidit ac dictus Bisterfeld jnssn C. V-ae ibidem 
foabdo vellet accipere poterat; eos nec melius nec 
tutius in Transylvaniam remHtere me posse judicavi, 
quam per latorom harnm D. Gaudy nullutn dubitans<, 
quin exactam eorum redditurus sit rationem-

Interea ea quae nuntius noster beri attulit, ad*» 
dere hic visum, dicereq. Regem Christianum Lutetia 
Abbatis villám se centulisse urbem Picardiae, ut eo 
sit proprior Hedino veteri artesiorum Principum aulae 
quam Dom. de Milleraye valló cinxit verberatq. Ne— 
cesse omnmo fűit parvum hunc munitum locum, ag-
gredi, ut post commeatus anonaque facilius ad exercitus 
nostros vebi possint, ubi Flandriáé interiora petent. 
Obsessf omnia propugnacula, seu opera extra urbem 
sita jam amisere, credibileq. est, eos brevi in nostra 
főre potestate. Initium hoc in oris illis majora dubio 
procul sequentur. Cardinalis infans copias quas habét 
validas undecunque colügit, contrahitq. obsessae urbt 
aut opitulaturus, aut bellum alio tracturus. Eum Cha— 
stillinaeus, Galliae Marchallus observat^ conatusque 
infringet Deo propitio. 

Picolominaeus in limité Luxenburgensis Provin
ciáé haeret, caepta impediturus Dom. de Feuquieres, 
quem Theodonis villan* dictae Provinciáé urbem, ob-
sessurum putant, aut Momedium. 

Princeps Auraicns, licet articulari morbo impedi-
tus hactenus Lithoya nondum se moverit, aliquid ta
men se dignum mox molietur, non passurus univer-
sas Hispanorum vires, molemque soli hoc anno in— 
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tömbére Galliae. Eum Mylander, copiarum Hassiaca-
ram Praefectus, nuper in castris vidit, consiliaque 
contulit clandestina in publicum brevi eraptara boawn. 

Banieras prospera semper ntitnr fortuna, propeq. 
Pragam Bohemornm esse dicitur, quamvis adversi 
nescio qui rnmores sparsi de eo fuerint hisce diebus 
a quibusdam maleyolis. Magnó praestolatur is desiderio 
auxilia svecica, Egoq. multo majori jnssa ac nandata 
C: V-ae testatnrus nbiqne neminem esse qui ea fide-
lius majoriq. promptitudine exeeuturus sit quam a) 

Seren-™" Cels. V - w e 

hnmillimum ae ad officia 
quaevis promtissimum servum 

Dauaugour* 

Gedani 28-a Junii 1639. 

VI. 
Serenissime ac celsissime Princeps! 

Quas Ser*** Cels.' V-ra per Dominum 81. 3(J. 
113. 56. 106. 76. 21. 17. 11. 51. 47. 7. 82. 51. 
7 8 . 5 4 ) dare ad me piacúit, bene mihi hac in urbe 
fuere redditae 96. 4 1 . 5 &) ego eodem tempore fasci-

a) L. ú. ott: Nro 5. IV. 4. 194. sz. 
**) Hranciscura =z(Franciscum Jermi 5 $) eo. 
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culum tradidi ad Dom. 101, 80. 87. 26, 96, 82. 29. 
98. 66. 91. * 6) quem ante aliquot dies 271. *7) mihi 
transmisit is quoniam responsum continet ad ea quae 
D. 86. 111. 92. 12. 78 . 5 8 ) expectabat 202. 5 9 ) Cels. 
V . prolixius, uti spero 93. 98. 108. 82—14. 97. 
28. 57. 4. 41. 58. 47. 13. 44. 62. 43. 94. 5 5 . 6 0 ) 
220 6 I ) e quid praecipue circa ea quae ab aliquo 
tempore desiderat, fuerit deliberatum, legére ibidem 
poterit) atq. iccirco plura nunc ea de re verba non 
faciam, ad caetera potius quae C. V. a me petit, 
transsiturus dicturusq. Nil quod alicujus sit momenti 
in hisce conclusum fuisse commitiis, uno excepto 
Senatus consulto duriori aliquo modo contra Refor-
matae Religionis addictos Vilnae qui sunt cujus ego 
exemplum Dno 83. 43. 115. 60. 110. 80. 2 5 . 4 . 3 a 
78. 9. 43. 52. 44. dedi. 6 2) Consensum quoque fűit 
in solutionem stipendiorum militis, qui pro conserva-
tione hujus status excubat in limitibus. Optasset equi-
dem Rex poloniae cusa supremo duce Konieepolsky 
ut majorem tam ad alendum, quam ad augendum con-
servandumque dictum militem conferre voluissent co-
mitia haec summám; verum Clerus (qui oppido po-
tens hoc in Regno est) surdis plerumq. accipere as-
sólet auribus ea quae de Thesauris suis aperiendis 
proponuntur, nisi forti necessitatis lege eo adigatur. 
«— Ceterum parum abfuit quin Comitia baec eodem, 
uti praecedentia modo, ac eo ipgo, quo fimri debebant 

*•) Bisterfeld 5 7) Locus Ignotus? ^Gaudi. **) Stetino?60) 
Pecretum Comitiorum •*) Regni Poloniae? •*) Franci
sco Jármi. 
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momento irrita dissolverentur. Ac qui mille gravami-
nibus Provinciarum Poloniae petitisq satis in ijs fa-
ctum non fűit, vero est simile, alia mox iri convo-
catum a quibus si rursus jussu meorum superiorum 
debeo interessé, C. V. non minus quam Rex chri-
stianissimus Dominus meus fidelem ac obsequentissi-
mum ibi habebit servunt 

Nil occurrit num praeterea cognitione dignum> 
quod dictis possit addi, cum Dom. 80. 115. 40; 55. 
4 4 . 6 3 ) aeque ac ego Comitiorum spectavérit exituro, 
ac varios dubio procul, observavit animorum motus 
acatholicorum, ob memoratum senatus consultum con
tra Reformatos vilnenses. — Adeo hanc litem sacram 
suam quoque faciunt Lutherani, Armenij, arriani, ut 
metuendum sit, ne forsan cum tempore dissensiones 
hae in civile erumpant belliim crudelissimum. 

Illusm i Palatini Vilnensis cor res haee acerrime 
praecipue pupugit, nec eam tam cito eoncoquet; Id -
que eo magis quia Religionem ejus juraque tangit, ac 
facile perspicit adversarios suos vindicare voluisse hac 
ratione contradictiones illas quas prudentis et generosi 
pectoris Princeps ac civis optimus, Patriae suae ante 
hac proposuit, magnó Polonorum Austriacis adhaeren-
tium indignatione ac stomacbo, quippe qui novis illís 
a Viennensi Aula transmissis nuper Ducum ac Pr in -
cipum novorum titulis ut e novo Equitum ordine Ír— 
bertati Poloniae videbantur insidiari. 

Invalitudo Regis poloniae nondnm cessat, imo 
angeri videtur in dies. Austriaci quique eos sequun-
6 3 ) Jármi. 
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iur ae in omnes stabiliendae potentiae suae intenti sunt 
occasiones, haud certe dormient, ut aliquam, quod ab-
sit, viderint hoc in Regno mutationem. 

Qua de re alias uberius. Nunc venia C. V a e fi-
nio cultum studiaq.mea iterans ac deferens quamde-
votissima, ubiyis me locorum dicturus ac nominaturus a) 

Seren raae Cels. V r * e 

Varsoviae 7 Juny 1640. 

Humillimum ac ad obsequia quaevis 
paratissimum servum 

Dauaugour. 

VII. 
Az ur Isten tegie szerencesse utotakatt ámen. 
Akarván mindenekről io előre általad Seredi és 

Körösi urakat informálni lm most is kultuk kezedben 
irasokatt kit igazan figyeleméi meg is forditvan s. eo 
keglmekel beselleni s. ha miről töb infocmatiot kiva-
nanok eo kglmek arról is tudositani, az Reti István 
uram leveléből is érthettük mi karban légien ott ben 
az dolog, minthogi az zidok lucrumot nem adnak ne
künk az tetczenek által menvén az dunan mennél el 

a) L. u. ott Nro 5. IV. 4. 235 sz. 
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elöl ugis industrialkodnal ha mi luerumocskatt seres-
hetnel reája Tagiegi vagi masuton, azért is kellenek 
elöl elmenned mint hogi becsből is köttet megien be 
neznel kettfele hallanál es latnai az lengtél keöeet is 
mert ment be el is hiheted ők is meg fognak ostrom-
lani Zöld/kart tartanatok meg az jo akaratban, az 
gazdasszony számmara az meli 20 papiros skofiom 
aranirul parancoltnnk az eiffrakkal irt irasban annak 
10 papirossá ezüst légien de mindenik igen igen ve-
kon s sep légien, az minemű adósságunk ott benn 
lesnek mindeniket contendalt az adossokat, az német 
czdsdr keöeettie mi elhittük eleget fog hazudozni ígér
vén magatt ezeknek, am de ne higiénék neki mert bi-
son czak meg calljdk őket kit igen szükség volna az 
fejében vernetek Zöld faárnak az vezérnek *s, hihető ta
lán azzal is fogia okett bistatni Feö keöeet is fog be 
menni de az nem most lesen, tijs valóban okoskodja
tok Dátum Albae Julíae 13 die 9b ao 1643 eijel 7 
órakor, a) 

6. Rakocy. 

CzimzeL Generoso Michaeli Maurer primarii or-
dinis aulae familiari ac ad fulgidam portám Ottoma-
nicam expedito internuncio npstro et Fideli nobis di-
lecto. 

a) L. u. ott; Nro 5. IV. 4. 392 w. 
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VIII. 
Alázatos és hiv szolgalathomat ajánlom ngodk 

mint keglmes uramnak Isten ngodat szerenczes elő
menetellel minden dolgib es jo egesseggel aldgia megh. 

Noha eleget irtam kglmes urnák de megh is a-
karom értésére adni alázatosan ngdnak miben legjen 
itt az allapott, 14 martij Czjazar Uzon pihalijt az ten
geri hajós Capitany passat megfoijttottatta, 21 martii 
penigh Kara Hodsa Kazán Agat is , ez zerinth az mi 
állapotunk Istennek légien hála eddig még jol volna, de 
félek az követnek nem érkezése miatt és az ajándok dl-
lapotia el ne fordicza. 

Mi keglmes urunk már szintén elepedtünk az vá
rakozásban mar szintbe eleibe sem méh tünk, akarmel-
lík vezér is mindgiart az keövetet és az ajándokat kér
dezi, ki födtünk már az sok magunk ajáUásábol, ezek
nek nem czyak szo kell, az német residens hiütétlen^ 
kedik ajándokkal es ígérettel, mostan penigh az budai 
vezér házánál vagion, soha el nem hiszem hogy ez
zel valami correspondentiaja nem volna, egy teöreök 
beszéltette az mi Rizmanunknak hogy az német re
sidens azt is megh igerte, hogy czak nadságodnak se
gítséget az portáról ne adidnak, az magiar országiak 
is megadgiak az adat, mint szintén az erdéliek és hű
ségüket praestálftík az portához. Azért ngod lássa kglms 
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uram illjen Ugiében és felteöt nagj dolgában ne kése-
delmezzék, az portának kedvét keresni, mert most is 
mind minket beszéüenek késedelmes voltunkért, az Ga l -
lus es hollandus is küUen küld által hozzám es azt tu
datija otton otton, hogj érkezik az követ, es a Csá
szár ajándoka, nem jo úgymond azzal késnie, nem is 
tudok már az törökök is mit vélnek nadságod felöl, 
hogy enni üdeö alatt ngod sem Császárt, sem penigh 
az vezért levelével nem érteié. Itt az törököknek igen 
meg vágjon paranczolva minden rendekk hogj készen 
legjenek az hadra, ki mongja hogj lengiel országra, ki 
penigh mondgia hogj magiar országra; az Lengielekre 
nem ítélem mert az ma be érkezik vagy holnap, mert 
az szállásokat is elrendelte ma az Szupassa, még ide 
az mie hazunkhoz is rendelt hon nem létemben, hogj 
nem akarjak volt be ereszteni nagj haraggal be jeott 
Jancziarokkal, montak az legenjek, hogi az Erdelj K a -
pikyhaja vagion itten; megh morgót Azért minek
előtte valamelly fele megindulna a teörök addeg kel
lene ithon kedvét keresni, mert azután feleö hogi ke-
seö leszen ha eddig az nadságod keövete be érkezett 
volna, minden dolgát nadságodnak kevánsága szerént 
végezhetliük vala, ha ugj mennek ki magiar országra 
az mind mongiak hogj készülnek eszekben juthat az 
magiar országiaknak az erdélliel való veszekedés, de 
mind azáltal hátra is kell vigjázni, mert nem minden
kor arra megien az teöreök az meljre hirdeti az utol, 
azért kellenek idején kedvét keresnie, hogi innen az 
kétséget hátul is az rettegést ritkitanok e l , es amoda 
elé az segicséget njerhetneök meg czak annira az men-
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nire mi kevánnok, ngod kglmes uram az mint irtam 
volt az Czyazar Hodsa Effendieröl el ne felejtkezzék, 
mert bizonj mind az forgatta es még most is az for-
gottia az ngod dolgát igen kedviben vagion az Aga 
cziak azon keri az Agat hogi olliat mongion az ngod 
hasznos szolgalatia es hűsege feleol hogj ő is az mit 
Czaszar eleot mond azzal ben ne ne maradgjon. Erre 
keglmes uram ninczen olj vezér ki nem vigiaz, igen 
belső embere a Czdszdrnak azt mondgia az Agának, 
hogj igazat mondasson eö vele mert elmúlik ez az v i -
lagh, de megmarad Isten előtt az igazsagh. Mate vaj
da dolgát is ez ellátta igen. Erreol en mar kglmes 
uram eleget irtam, Isten igazgassa ngodat alázatosan 
boczianatot is várok ngodtol írásomról, ngodat Isten 
sokáig éltesse szerenczelthesse gjeozeodelmesse tegje 
Dat in portba Othomanica Dije 27 marty ao 1644. a) 

Ngodnak igen alázatos szolgája migh éli 
Hajdú Giörgy. 

P. S. Az Cziaszar Dali Húszain Passat Bagdadi 
passasagra kUldi, holnap vagj azután megh indul ha 
megh nem változik. 

a) L. u. ott Nro 5. IV. 4 13 sz. 
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IX. 
Alázatos es hív szolgalathomát ajánlom ngodnak 

mint kelmes uramnak es Fejedelmemnek Istentől ngod
nak io Egesseget es elkezdett dolgaiba boldogh e lő 
menetelt szerenczesen megh adatnia kevanok. 

Ngdk mint kgls uramnak jrhatom hogj az vezér 
halálának okat mar ngdk megírtam hogj az Szilikta-
rofc halálára való Dgjiekezese es hogi Cziazar ellen 
is praktikáit. Ezen levelem penigh mióta vezér hala
lat ngdk a prima február ez mar 8-odik levelem 
ngodhoz, kesöre megyene mi az oka, ngod kegielme-
sen megboczasson ha vagj kett Czauszt is tartana itt 
be ngod illyen allapotjaban nem ártana, seöt igen 
hasznos volna. Az maga postaji is jeönnének es men
nének— noha en abból Máté vajdára nem panaszol-
kódom czjak hogj nem mindenkoron érkezik itt be 
lenni az Calaras mint zinten most is hogi Ispás Is-
trudtol küldöm igen szoros allapat leven itt ben nem 
leönn kit elküldeni vele, hanem nagi nehezen tiz ta l 
lérban fogadtam meg Rizma Borbeljt es egj lovat is 
attam alája 9 talléron — most ujabban jrhatom ngdnak 
alázatosan hogj az mi nagf-szorulásunkn és kétketdé-
sünkben Istenhez folyamodvan imádságunkban, mivel 
mar az Aga is nem tud vala hozza fogni ijjedsegibe 
ugi ada Isten, hogj német Cziászár levelejt hozak Czia-
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zárnak es az vezérnek i s , de az megholtt vezérnek 
szollott, kiknek megfordításokra az Vezér hivatta be 
az Agath, hogj megfordította minek eleötte az németek 
kezébe adta volna az leveleket, maga bé meni az Ve
zérhez ed mindeneket as Vezérnek eléb értésére adván 
mi legjen summáia, az ngod dolgát igen giámolitotta, s 
mégis mondotta hogj miket feleljen rea az Vezér; az 
nemet Czyazár leveleinek summája az vett hogj ngodk 
két leveleit fogták el melynek az egyikében az volt ir
ta, hogj ha szinten az nemet czaszaron azok az fel-
seö hadak gieözedeknet vehetnek is, de magiar ország
hoz semmi keözeöket ne mongiak hanem ngdk engedgiek, 
az meljre az Aga azt felelte hogj meltan is, mivel ha
talmas Cziaczarnak teöb keözevagion magiar országhoz 
hogj sem az németnek, mint szinten erdéUhez, azért jol 
czelekezi nadságod, hogj hatalmas Császár erdelj or
szágához akarja foglalnia, holot cziak az olta eset az 
német kezében tnioUa Isabeüa ideiében az Koronát né
met kezében eltették volt, azon penigh az darab orszá
gon melybe az nagod jószága vagion, mindenkoron volt 
veszekedés hol az Erdéliek bírták, hol penigh az er-
déli Fejedelem meghalván mint szinten az megholt Fe
jedelem Bethlen Gábor ottan az felseö partiak kapdos
tak raüa, azt is irta nemei czászár hogy ha eö raita 
giözedetmet vehetnek^ mivel ngod azt kivánija hogj ma
giar országol biría, az jöhet ki belöUe hogj eö el njo-
morodvén azokat a* hadakat mindgiart hatalmas czá-
szdrra arczal fordítaná. — Azért parmczoUon hatalmas 
Czászár ngodnak ne bontogassa a szent békességet, 
hogj bünteösse meg nadságodat Jol lehet en ngimond 
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az en ellenségemet megh verőén busz ezerét bennök le 
is vagattom, ki miat azok az ellenseghek mar orszá
gomnak az hatarán kwUlUs száz merfeöldel eltávoztak, 
a okról mar ninczen semmi hántásunk, az Kirdliok is 
mindjajon követeket kültek hozzánk az békesség végben 
vitelére. Egyen kivül mind megegyeztek velünk, mi a-
zert jó akaratunkból iriuk meg, hogy ne láttassunk mi 
a szent békességet bontogatnia, ha Rákóczit meg nem 
bünteöti hadaink giölnek ellene; mind az által az Var-
megeknek nem lészen hatalmas Czászár részéreöl sem
mi bantasok. Mas levelek is volt illjen hogi az mine-
mett békességet eök magok nemet czyaszar részéről 
es hatalmas cziaszarerol is czinaltak volt regen az 
Szeöni mezejen vagi az Torokba, azt eok azután kj 
mar harmad évinek mondatik, Oszmán Agával meg 
újítottak volt es mindkét részről az Comissariusok le
velet is extrahaltak egymásnak. Az meliben arról sem
mi mentio ninczen irva, hogj az német partról summa 
adással tartoznának az porthara, noha az élőbbemben 
volt, de az utoszoriboT kihadtak mert eok nem látták 
szükségesnek lennie, az nemet Czyaszar reszereol, hogj 
penigh hatalmas Cziaszar azt mongia, hogj minden há
rom esztendeök elteolven tehát nemet cziaszar része-
reol feo keovetnek kellet volna be jeonni, mind azért 
azt irjdk hogi eök azt nem tudgiák hogi ha az elseö 
békességreöl való levélben megleszen irva nem teszem 
mit tennünk, megh kell, de tudgiak hogi abban nin
czen azért állitiák, végre irta hogi hatalmas cziaszar 
paranczolion ngodnak supersedealBon, holott az elot 
ngod nekje is io akaroia volt, és szép aiándokakat is 
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küldet nekie, de mijotta az felseo hadak magtár ország 
széliben kezdettek közeölitenie az olta ngod is ellen
ségévé köt, ha az Palatínus mit vetet, miért nem irta 
meg ngod, és jol megbeönteötte volna, melyre mégh-
feleit az aga: hogi azt hiszem holot inkab fél attól 
hogi sem az felseö ellensegteöl, kérte osztón az Resi-
dens az Vezért hogi adgia be német Czászár levelét 
hatalmas Czászárnak, arra azt monta az vezér, hogj 
az életiért sem merne beadnia, miczoda illetlen levél 
az czaszarnak, milj haragos mostan eziaszar s mégis 
hadta volt, itt ben létében az pap keövetnek hogyki-
sedelem nélkül bekttldjiek feö keöveteket melyreöl is 
mostani küldőt levelekben semmit se irnak, sem pe
nigh a summának megküldesereöl, hanem menietek el 
s mongiatok megh az uratoknak kttlgie be feo keo-
vetet, mivel jeöbe, holot tudgia mar hatalmas eziaszar 
kívánságát. — Lassúk 40 nap alat ha bejeön elvarjuk, 
ha penigh fegjverhez nyul is hatalmas eziaszar k é 
szen leszen ahoz is mingiart. Ezt az kjt en mondok, 
hatalmas eziaszar mondgia; ugian arra kérték az Ve
zért hogj paranczallion hat maga nadságodnak, hogi 
száüion le,—arra azt felelte hogi eö nem paranczol-
hat, iárion el dolgában ugi mond az mi előtte vagion 
mert tj az hatalmas császárral czak tréfáltok, s azon 
is kertek hogj irton hát német czászárnak, s azt monta 
arra is hogi eö nem ir, mivel neki sem irt az itrok, 
hanem az megholt vezérnek, es eök is kéríetiek attól 
választ, az Aga azt mondgia, hogj ha ngodk altjafia 
volna is de eö soha igazabban nem forgódhatnék, az 
mint forgódik, czjak ngod siessen az keövetnek be keöl-
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désével es az ígérettel, azt penigh éppen mind az negi-
ven ezer tallért cziaszarnak be kiöldgie, igen szép áldó 
— és keszenteö levelével az feövezérnek is mind leve
let és hozzá ülő ajdndokot is, most az mi nemit ked
vét laUa nadsdgodhoz az vezérnek, ne szánnia — ngod 
az mit nekie ád, ez alkalmatosság nem mindenkor ada
tik, ne késsek ngod veUe az be keöldéssel, eleözze meg 
az német czászár keövetét ngod. is itt semmibeöl meg 
nem főgjatkozik — azt mondgia az Aga Sziliktdrt ae 
felejbye ngod es az czászár hodsdját is, mert az igen 
emberkedik. Az teöbb vezéreknek is reövideden irton 
es ugian kiölgeön is, nem val abban ngod kárt, az feö 
veier mellet leveö czávus Aga is igen emiitette az ve
zérnél ngod dolgát annak is valamivel nem art ked
veskednie. Ezek utan Isten igazgassa ngod fejedelmi 
elméjét minden idvesseges es eleömeneteles jókra, eö -
rizze es oltalmazza minden ellenségbe ellen is, tedgie 
diadalmassá elleneöL Dátum in portba Othomanica die 
38 martij a. 1644 

Ngodnak igen alázatos es hiv szolgája telljies 
elteben. 

Hajdú Georgy. 

P. SL Az mint ngodnak az előbbi levelemben is 
irtam vala hogi Lippai Hozár Aga 17 esztendős fiat 
sógorával Mahomettel Világos alatt az Dorogiak kóbor
lók meg njomták es elvették az kézpénzben 2000 forin
tot es marhat is annyia ereot veöttek teölleök azon 
keöniörögh Zöldficár Uram ngodnak, büntesse megh 
azokat, hagiak el az Temesvár fele való csatdzást, 
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lam ngod dolgát itt ben azzal áttoltuk, hogy ezután 
a félét ngod meg szüntet, azt az ket embert penigh 
ngod kerestesse feles küldgieide be mostan az port-
hara, hogj azzal is ngodnak nevekedjiek hiteles alla-
petjia. Az hollandusnak is szinte mostan jeott vala 
hozzám seeretariussa, az azt monda hogj tegnapi na
pon az ura bezéile igen sokat az féö vezér Ciháhá-
javal Ali Béggel, commendalta nadságodat eleötte, hogj 
most is nadsdgod hatalma* császárnak meli hasznosan 
szolgál, és Sziliktárnál is rea is igerte magát. Ez az. 
az kit egi levelemben ngdk comendaltam, ezt mond-
giak nagi astrologusnak. Meg is kglsen siettesse ngod 
az keövetet es ígéreteket is küldeni meg most mind 
el teölle^ ez az belseö ember melj feleol irtam volt 
ngodnak 9-a marty innen keolt levelemben hogi az. 
Czászdr hodsdiánál lakik és giakran oda be is jár, az 
kit mostan ugian oda be a Szultanákhoz akarnak be 
vinnie, azt mondom most is, hogi eziaszar hodsiáfa 
meg ujabban beszelt nadsdgod feleöl az czászárnál es 
mind meg mondotta hogj ngod most is oda fel melj 
hasznosan forgódik, ér az németek ngodtol való féltek
ben szürgetik mostan az porthat, kérdette az czászdr 
hogj tudod ugj mond te annak állapotját, es azt mon* 
da, hogj tudom, mert nekem megh mondottak bizo
nyoson, mostan már azon vagion az Hodsa hogj az 
Agát egj éjjel hazahoz hivassa, es ott is halassá, es 
minden dolgot valóban megtudgion es ugj beszellje 
megh czászárnak, azért iront ngodnak igen alázatosan 
hogi az Hodsárol is ne feletkeözzek el a.) 
aj L u. ott: Nro 5. IV. 5. 14 szl 
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1. 
Az ur Isten adgion szerenczes utat. Az ellen

seggel tegnap beczületlel harczoltak vitesink, kit mar 
Kernén János uramtól is bőven ertettel, az ellensegh 
az etjei Giarmaton felül hálla, holnap meddig jttni 
nem tudjuk mijs reggel megindulván Rima Szombat
hoz megiünk az ellenség magatt Érsek Újvártól akarja 
commeatussal tartani azon kellene lennetek az vezér 
esztergombol, edcbol impedidltatná s innét hátul ugian 
csak serenien valóban rajta küldene, megmongiatok, 
az hét eármegét mi hatalmas czásár akaratidbol fog
laltuk el most lásson hozza eo nga, tarthassuk megh 
ki bison ugis lehet czak az hadakat mernél előbb kül~ 
die el eö nga eijel nappal siessen, erte légietek, mingi-
art jüjenek az hadak czak innett, hatul ne hadgiak 
niugodni majd az rövid nap meg segjenül — minket 
mindenről tudositczatok adgia Isten minden jott hal
hassunk feleoleteL Dátum Rap. 6. may 1644. 

G. Rakocy. 

Egregio Stephano Szentpali aulae familiari nos-
tro hoc tempore ad illustrem Vezirium Buden. expe-
dito Fideli nobis dilecto. exhibit. 7̂ -a may in Rima 
Szombath. a.) 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 19 sz. 
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XI. 
Az ur Islen eo Felsége minden idvességcs jók

kal es szerencsés ultal algion meg. 
Akarnánk igen ha Telegdi Istvantul küldött le

velünk kezedhez menne idejeben kiben cifrákkal bő
ven irtunk igen szükséges azokatt az vezérrel vigie-
tek végben, lm egri Sölnoki törökök mentek be a ve
zérhez kikkel mi sokat beseltünk ezeknek summaya 
czak ez: az vezér hova hamarább mind mellénk külgiön 
elegendő hadakat váczhoz is vagj 4 avagj 5 ezerét lé
gien rajta mind nógrádiakon, amaz hamis hitű Palán— 
kiakon, Giarmatiakon Zeleniéken s amaz hitvan tolva
jok sökő Buiaikan Haina erköieken s az többin most 
az ideye segellien eö nga, hatalmas czászárnak s ma
gának is hirt nevet szeressen, egi rész jo török had 
mernie háta mege, mijs innét rajta lennénk bison mi 
prédánk lennének tudgia Isten ez nem sok soholt b i 
son több hada énnél nincen meg a Gaüusébol is vad
nak itt, igen bison török s magiar illien hatalmas, giö-
dezelemmel nem járt mint mi czak ne késsenek mind 
hét vármegét hatalmas czásár hírével foglaltuk el mi-
coda gialazatiara lenne, ha vissa kellene bocátanunk 
holott német czásárnak az magiar birodalmából ami 
súblidia ninc mindezekben, az mint legiobban tudgia^ 
tok. Racz István urmal az Ratiskatt felkeressetek s 
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Mate - a j kul situalhassatok az mit kívánunk 
mi is igen esedben fog lenni. írjatok mindenről adgia 
Isten minden jót halhassuk feledetek. Dátum Rima 
Szombath 8 die maii ao 1644. 

G. Rakocy. 

P. SI. 
Nekünk azt is adgidk tuttunkra ez az németség 

Kassa alá akarna menni azért ezt is mongiátok meg 
az vezér gondolkodgik micoda gialásaitiára lenne s 
karara hatalmas czásárnak ha el fogna idegenedni 
mar az erdeitől valamit feltanaihattok mindent meg 
mondgiatok az vezérnek. Generoso Stephano Szent Pali 
de Szövényfalva primarii ordinis aulae familiari ac ad 
Illustr. Vezirium Buden. expedito Internuncio nro etet. 
Fideli nobis dilecto. 

Reddita Budae 13 may 1644. b.) 

XII. 
Eletemigh való alázatos szolgalatomat ajánlom 

ngodnak mint kglmes uramnak, kivanvan az ur Isten-
teol látogassa nagodat szerentses állapottal es minden 
ellensegin adgyon diadalmat. 

11 prasentis Putnokrol irt ngod méltóságos le 
velet, megh hoszla ma az Vezérnek eo nghanak egy 

a.) Olvashatlan. 
b0 L. u. ott Nro. 5. IV. 5. 22 sz. 
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Gyeongyeosl posta, mellyet megh küldvén eo ngha 
nekem, noha tegnapi napon beovsegesen mindenről 
tudósítottuk ngodat Almádi ur által, es Racz István 
nramnak is ea oran kell indulnj mind az ide edigh 
érkezett Táborral $ mind az egész Tisza Duna keo-
zott való erővel, s az egész Egri haddal, (migh te-
obb érkezik) ngod melle; mind azon által nem aka
rom ezt is üreszen boczatani; ngod ne siessen az üt-
kezeöttel, bizony bizony irom meg nem tréfdlodik innét, 
mihelyen az mostani giült had ngod mellé indul, azon 
leszünk hogy Vdtz feleöl is menteöl hamarab rayta 
lehessünk; Immár Esztergom feleöllis eddigh próbáltuk 
mert az Vezér oda akarta convertalni az segitséghnek 
edgyik reszet, de mi persvadealtuk hogy Vdcz feleöl 
job rá menni, En kglmes uram Vdcz fele indulok ha
mar, mert az oda meneö had is holnap estvére ide 
érkezik, az Isten tudgya kimenetelet az dologhnak, 
de bizonyos dologh hogy utána jeo maga is a vezér 
mert éjjel nappal szorgalmasztattya az Urumeli hadat; 
ezt ugyan kezekben akarom akasztani, tudom hogy fel 
bontydk, az igeret megvagion de az teörok tökéletlen
sége nagy, mind azon által kglmes uram ugian leszen 
valami rayta vágtunk el higgie bizon nagyságod. His. 
Em. Celmam Vram florent valet desiderans. Dátum 
Budae ipso die S. pentecostes a.) Anno Domini 1644. 

Illustus m a e Principális Celtnis Vrae cliens hu-
millhnus 

Stephanus Szentpali. 

aj) Könyvtárör Andrási István tanár úr kiszámítása szerint 
Pünkösd napja 1644-ben 15-dik májusra esik. 
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Czimzet: Illustrismo* ac celsissimo Principi Domi
nó Dominó Georgio Rakoci, Dei gratia Principi Tran-
sylvaniae, partium Regni Hungáriáé Dominó ac Sicu-
lor. Comiti etc. Dominó Dominó naturaliter mihi ele— 
mentissimo a.) Prsent. 18 mai 1644. 

MII. 
Alázatos szolgalathomat ajanlo ngdk mint kglmes 

uramnak Isten nagodt egesseghes Innepnapok meg
szentelésében Es minden dolgainak boldogh eleome-
neteleben aldgya meg. 

Ngod kglmes uram Raho es Feled mellett leveo 
Táborából jeott levelet mely kelt 23 april. megadak. 
Az meljbe Tudosit Kglme szerenczes allapottjarol, le
gyen aldot az Istennek nagy neve ereotte. Ezután is 
segeolje eo sz. felsége Ngodat. Igen alázatoson keö-
nieorgiök ngdk mind kelmes Fejedelmemnek fejedel
mi kegyelmesseghevel fedezze fogiatkozasomat es ne-
hesseget fordiczia el rollam, mert szanszandokkal Is*-
ten latia véteni nem akartom Írásomban, ha mi fogiat-
kozást látott beolez jtiletere tamosztom ngdk, az mint 
mongyak ugy Írhatom hogy ngodk fejedelmi beolez 
jtilete js igaziczia ugi az mint legjobban tudhattja, 
holott ngdhoz való keotelessegem tartya, mar az mit 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 39 sz. 

Dig i t i zed by 



43 

ngod Czásárnak igért volt az megvagion kgln érthette 
ngod hogy az teöbbit is varia ngod klmsege az ha 
megadgia e holot eök az athnamet arra halasztják hogy mig 
ngod magiar országot kezéhez veszi is keovetet kül
di be giüles után s ugj tudva aztán ahoz képest 
athnamet adnia. Horváth Istvánt Elegge sollicitaltam 
hogj elboczyassak az ngodtol hozott levelekre való 
válasz tétellel, ma mar ugis volt hogj ket vagj három 
napigh légien vesztegh mig Budáról bizonnos valas 
jeön es aztán elereztik derek válással, az német á-
genst Galathabol ugj rendelte az vezér hogj által 
jeöjön es jnet az Élezi hanban legjen, és czaus leg-
jen mellette s Iaszakczi, azok iarianak mindenüvé, 
maga üljen ben mig azért által nem jeone, az leve
leket tegnap vivek el Budára hogj ngdk vigiek mind 
ez Teömeösvari passanak es egiebekknek s az kett 
olah vajdáknak is paranczioltak az jo szomszédságnak 
czendességgel való megtartásáról pariaiát az Aga ál
tal ki nem vehetem az nemetek postája 5 may jeott 
vala 14 megint elmene oly válaszai hogy jeöjön be 
feo keövetjek, ha jeön es meg latjuk mivel jeön s mint 
fog az békesség Tractatushoz, hoze pénzt, addighsem 
czyatat szüntetik, sem ngodat meg nem teritik mivel ed-
digh czyak szóval tartiak az porthat, havasalfeöldében 
Moldovdban mint kireöl immár En megh irtam Ifiu U -
runknak eo nghk hogi vigiásztasson mert megpáran-
czioltak hogy az elmaradott lovasokat elküldgiek ngodk. 
Ezek igen varnak az Svédek keovetet ha be jeöne. 
Tegnap jeöve megh Teömesvarrol az Kapudsi passa ki 
azt beszéltette hogj az hadak feöl mentek Buda fele s 
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az mlolta ngod felment az olta oly czendesseg yagion 
az yármgekben hogj sem menet sem jeövetkesereö mint 
annak eleötte nem kivantotott melléje. — Az Saba-
hazpas is megjeöve Budáról kj az port felvitte volt 
ez is ugian tegnap bezelte az Teöreökeöknek havas
elvi kapikihaja hallatara hogj Isten ngodt éltesse sze-
rencziesen mert az mint ngod forgódik- ha szive is 
ólján nadsdgodnak az mint forgoddsa miien ezután egj 
gatiabann is alhatik az teöreük, meg ma ujobban 
suplicatiom által megtalálom az vezért hogj Horváth 
István uramat elbocziassa meglam my válaszom l e 
szen. Isten ngdt éltesse es zerenczeltesse minden d o l 
gaiba boldogul. Dátum in portba Ottomaaica die 16 
may 1644. 

Ngodk igen alázatos szolgája Telljes elteben igaz. 
hivseggel zolgal 

Hajdú Georgy. 

P. S. Nagi hirtelenseggel iram mivel nem tudtom 
hogy az havas elviek illjen hirtelen küldik el lova
sokat inn. 

IUustrissimo Principi Dominó Dominó Georgio 
Rákóczy Dei gratia Transsilvaniae Principi, Partium 
Regni Hungáriáé Dominó ac Siculor. Comiti etc. D o 
minó* Dno mihi n t e r clementissimo a.) 

a.) L. u. ott: Nro, 5. IV. 5. 24 sz. 
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XIV. 
Eltemigh való alázatos siolgalotomat ajánlom 

ngodnak mint kegyelmes uramnak, az ur Isten ngo
dat algya megh teöb aldasi keözeött kívánatos dia
dalommal, es tartsa megh kivanotos egesseghben. 

Mióta Racz István uram elmene, nem írhattam 
Keglmes uram Nagodnak mert addigh haladosztanak 
hogy im ma postát s im holnap adnak, eltelek az idő; 
latom eddigh való l ici tálasunk nem haszontalan mert 
assecurala az vezér, tsak értse az ngod szukseghet, 
s fcivansaghat, soha hatra maradás benne nem leszen. 
Im ez oraban ujjoanan indita ezen táborból ngod mel
le aval assecuralnah hogj vagion ez is ezer ember; 
Ezekkel mostan mar kglmes uram el akarok vala 
menni, de az vezér nem boczata azt mongya mar hadd 
érkezzek az nagod postája, azonban ide latom min
den nap jeovest jeö az had, az mint erkezhetik, im 
ide Urummelibeni is elerkezek, valóban haytyak ide 
eoket, Istangokat visznek az Czausok az Bégek elei
be, egy része annak Sarkanhazara érkezet, egy r é 
sze Adonra, ki innét s ki amott, az Boszniai hadat 
is harmad napra kivannya ide jeönni, latom éjjel nap
pal keszitik hatalmas nagy falteöreököt, a i Jantsarsag 
is ki szal az jeöveö heten, valóban várna az vezér 
az ngod továbbá való kivansaghat sok szóval ma-
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rasztata mert egyattalljaban kglmes uram elakarok 
vala menni, Musztdha Beghnek valóban megh vagion 
paranczolva — hogy az Esztergomiakkal az Élest kap
dossa, intercipiallya, itt kegyelmes uram nagy híre 
jnta meg az estve hogy az nemeteken notabilis dia
dalma leött ngodnak; adgya az ur Isten szent fiaert 
legyen ugy, es legyen derekasban is; alázatosan ké 
rem ngodat kegyelmesen megbocsásson mert az posta 
nem var, azért irok ily czintalan állapottal. Raptim 
Budae 19 maji 1644. 

Illustrissimae C. V. cliens humillimus 
Steph. Szentpali. 

Czimzet: Illustrissimo Principi Dominó Dominó 
Georgio Rakoci Dei gratia Principi Transylvaniae, 
Partium Regni Hungáriáé Dominó ac siculorum co-
miti etc. Dominó Dominó meo clementissimo. a.) 

XV. 
Georgius Rakoci Dei gratia Princeps Transyl

vaniae partium regni Hungáriáé Dnus, et Siculorum 
comes etc. 

(Ki van szakadta) b) ie fidelis nobis dilecte salutem 
et gratiam nostram (szakadt) c) emü dologh feleol izen-

aj L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 25 sz. b) — Egregie c) — 
Minemű. 
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tünk hűségednek Kádas Mihály hívünk által, magától 
megh foghia hűseged érteni, minek okaert keglssen pa-
rancoljuk hűsegednek, megértvén teöle parancsolatun
kat, alkalmaztassa ahoz magát mindenekben. Secus non 
factur. Dátum in Castris Nris adCivitatem Sárospatak 
positis die 22 mensis may Anno Domini millesimo 
sex cenmo quadrmo quarto. 6. Rakocy. 

(Ezalá maga Rákocy ezeket irja rejtélyes irás 
móddal.) 

Ezek egi áltattiaban megtartca Kid az vezertül 
kellé (szakadva) hét vármegét tartanunk (szakadva) 
kel ne késkllie az derék segítséget elküldeni, hanem is ^ 
azt is adgia értenünk, autoritást adunk azon hozhaz 
derék segítséget ki bar czak tíz ezer ember lenne ha 
nem lesen legcdáb jo hat ezerét ad summum tíz ezer 
tallért megigérhecz neki mingiar (szakadva) rm agiuk 
néki mingiart szorgalmatos gondott légien valóban 
sietnél igienesen Ibráni uram mellé s lennétek hátul az 
ellenségen most az ideié hog megmutasd hiségedet s in -
dustriadatt. 

Egregio Stephano Szentpali de Homorod Szent-
pal aulae familiari ac ad Iltrmum Vezirum Budensem ex-
pedito Internuncio nostro etc. Fideli nobis dilecto. 

Praesentata Budae 28 maji Intra tertiam et quar-
tam horam pomeridian. aj 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 26 sz. 
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XVI. 
Az ur Isten eo Felseghe minden Idvesseges jók

kal aldgion meg. 
23 die praesentis Bndarol irt leveledt mi tegnap 

vettük vala el addig való magad viselését forgolo-
dasatt valóban kegielmesen vettük nem lesünk érte 
Feledekenek es haladatlanak, mivel az ellensegh is 
Cassa alá ment kit meg akarunk segíteni a.) Im mijs 
vissa fordulunk Isten aldasabol legi azon az török ha
dak kiket az vezér mellénk rendelt ne késsenek siesse
nek jüni barczak anni samuan az mennirol Kádas M i -
hal által tudósítottál ha tobb lesen annál jobb de ne 
késsenek, hogi mi palatínus utan ugi járnánk az be-
kesegert mint a részek embere miután bizonsagunk 
az ur Isten semmi sincz benne mert ok járnak u tá 
nunk bízvást assecur álltatod az vezért soha mi„bisoni" 
nem czásar híre nélkül czak onnét az segítség légien 
ugan igazan s alkalmatos időben meg mindenkor — 
Az tob dolgokban mind igen jol procedaltal czak 
immár légien meg az valósága mellien valóban raita 
is legi onnét el ne juj legi ott, Magunknak kellett 
volna azt kivennünk az kit az vezér kivan. Im ket 
saz tallért kultunk, ebből az mit illendőnek lacs es 
hova kel adhacs magadnak is légien költcegedre az 

a.) L. ezen levélből mutatványt 1-sö tábla. 
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ellenséget mindenünnen fogottiak Immár az paraszt
ság is feltárnod reajok ölik vagiak czak moston is 
Cötörtökön az Bihar varmegei hadak 300 vertek fel 
vágtak 70 valót le felestis elfogtak. Az Svédek iünek 
kik kössttl mingiart követ megien be az portavai eo-
rokos Frigiet fognak kötni az vezért hossank is jo 
akaratban megtarcad az budai fö urakatt persvadeal-
nod kellene megmutogatván az alkalmatosságot meU 
most elüttök vagion ki ezer estendötöl fogva nem igen 
volt az vezért ök is izgatnak fognának ugian kézzel 
az dologhoz tudgiak jol hatalmas czasar veg háziban 
menni versben nagi kar esett az czavargok miatt ha 
estnél vissa esnék az 7 varmege bison többet kesde-
nenek senvedni valamit feltalalhacs Jobbat hasnosbat 
kövesd azt intimalvan azt is az vezérnek semmi hí
reknek hitelt ne adgion mig tolunk nem erti eo nga 
Iri mindenről ha útban volnál is adgia Isten minden 
jot hallhassunk felőled Salamon 29 die mai Ao 1644. 

G. Rakocy 

Egregio Stephano Szentpali de Homorod Szentpal 
aulae familiari nostro intimo. Fideli nobis dilecto. 

Praesentata 8-a Juny Budae. a) 

a) L. u. ott: Nro 5. IV. 5. 29. sz. 

4 
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XVII. 
Az ur Isten eo Felsége minden Idvesseges Jók

kal algia meg. 
Elhittük mind Kádas Mihaltol s Almáditól irt le

velünket s parancolatunkatt eddig elvehetted, abban 
sincz kétségünk tehetseged szerint azokban hiyen el 
nem jártai volna most is parancoliuk mindazokban 
mennél hasnosabban lehet menni elö s ugi vid vég
ben az vezér eo nga előtt akar mint bistassa s niu-
con sep sott az nemett de abban bison semmi sem 
telik annál inkab ha mi felünk megbékélhetik kiért 
czak nem eijel nappal jar utánunk ertven mi is Cassa 
fele menekedeset lm ide iutunk minden hadainkkal 
mellénk hivatván az magiar országi varmegeket is, 
kik mar útban vadnak bár czak tiz ezer embert kül
dene nekünk az vezér bison actum esset germanis mi 
holnap elö Tokai fele sáliunk s azután azon fel Tallia 
fele es Cassa fele indulunk czak categorice resol-
vállia magatt nekünk akarjae nem e az hét várme
gél oltalmasni vagi nem mindgiart tudgiuk mitt kell 
celekednunk kit bison könnienis végben vinnénk v a 
lóban búsulunk raita hogi a vezér hozzánk küldött 
követte ki Egeröl Budára meni egi nehdn napol nem 
várakozhatot azért ezt kltk hellere állítsak, minket min
denekről tudósítván. 

Dátum Sárospatak 3 Juny 1644. 
G. Rakocy. 
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Az ellenség Cassa fele megien de bogi ott ked
ve serent succedallion nem hissuk kiváltképpen ha 
török segítséget fognak látni most az ideje minden fe~ 
161 raita légiünk. 

Czimzet. Egregio Stephano Szentpali de Homorod 
Szentpal aulae familiary ac ad Illrmum vezirium Bu-
dens. hoc tempore expedito Internuncio nostro etc. 
Fideli nobis dilecto. 

Praesentata Budae 8-a Juny. a.) 

XVIII. 
Az ur Isten eo Felsége minden Idvesseges se-

rences jókkal aldgion meg. 
Kádas Mihal tegnap juta meg meg hosvan mind az 

portai fő s budai vezér eo ngok leveleit melliekre 
tőrökül valast is tettunk * mivel az segítség felöl egi 
sóval sem irnak mi categorice megírtuk iriák meg meg-
tarcuk e nem e az hét vármegét mi ahoz hatalmas 
czásár hírével multunk volt hozsaja ha vissa kel bo-
cátanunk nem mi lesünk okai ha penig nem kel" minél 
hamarab iüjön az derék segítség te is azért ezt ig i -
ertven legi semben az vezérrel s protestali okai mi 
ne légiünk. Kassát az ellenség tegnap salotta meg lö
veti obsidioval kik meg edig az több varosokkal ed-
giüt beczulettel viseltek magokat. Cassaiak valóban 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 34 sz. 
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hordgiak be tíz nemettett bisonial ertiuk azok inkab 
megmaradnának az mi hűsegünk alatt mint sem mase 
alatt valami ratiot feltanálkatz kivel az derék segítsé
get az vezértől impetraütatot mindent megprobali mi az 
ígéretet kések vágtunk megadni csak onnét praestalliak 
elöb de hogi meg is adgiuk ne is adgianak el akariuk 
tavostatni vaj ki jol esmeriuk mi mar ökett az meli derek 
segitseget veled küld az vezér essél igienesen Ibrani 
uram melle kellene menned Cassa fele maid mijs i n 
nét az inegcö felen akarunk oda menni, Kádas ne
künk azt monda az melj ezer lovas török Egerül vele 
iüt az sem hozott tár sekeret czak 4 avagi 5 napra 
való élést, ebből is esedben veheted cigánságokcU ha 
ig vagion Az vezér követe ma Patakra jütt azon les
sünk mennél hamarabb vissa boczassuk. Ir mindenek
ről adgia Isten halhassunk szerenczes híreket felöled. 
Dátum In Castris Pusta-Kertveles positis 4 die Juny 
1644. 

G. Rakocy. 

Ha most az 7 vármege el esik ErdéUűl soha bison 
teöbbe ili könnien nem foglalliák oda, mond meg. 

Czimzet. Egregio Stephano Szentpali deHomorod 
Szentpal aulae familiari, ac ad Illrmum Vezirium Bu
den. hoc tempore expedito Internuncio Nro etc. F i -
deli nobis dilecto. 

Praesentat. Budae 9 Juny Anno 1644. per Ge-
orgium Szegedi Dapiferum. a.) 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 32 sz. 
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Illríme Princeps Dne Dne mihi clementissime. 
Paterque summis cum obsequijs eolendissime. 

Servitior. meoiv humilim. semper commendatione 
commendo etc etc. 

Isten ngod egesseget eletet sok esztendeigh sze-
renczesen nagi io egessegben tarcza meg ellensegin te
gye gyozedelmmesse. 5 die hujus mensis irt ngod le
velet Basatul Lonan 8 vettem el ngod jo egesseget 
örömmel ertem melyet Istn tarczon sokaigh megh is. 
Most is ngod szolgalatyara szerenczejere bekével va
gyunk, hala Istennek vigyazasban vagyunk valamire 
Isten segit. Szegény Nagy Pal ur halála kar, kivan-
tatnek Lúgosra való vigyazasett is tudván jol oda 
való állapotokat, de azt senki által nem haghatya, hol 
a mikor akarjak temetni nem tudgyuk vártak ngodtul 
mar elfoghyak rendelni, Kopiat kultem most is cz i -
nallyak uijobban is paranczoltam de mester sincz min
denik helybe, fajok sinczen akarván ngod parancso-
lattyat ebül is végbe vinni elegh bajom vagyán vélek, 
negyedfel ezerig valót kttltem Tokaj fele viszik megh 
hattam siessenek vele. Az koczival Kolosvarra érkez
tek rojtot czinalnak neki holnap vagy holnap utan 
Yiragh Gaspar nevtt Etek fogom elindul vele mind 

a.) L. mutatványt ebből II-dik tábla. 
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mind lovakkal ezüst mivel együtt. Az fogadót kato
nákkal felindultak, azokat is hétbe kelve megh indí
tom Székely Gyalogot is 500 vagy hatodfel szazat 
csak hogy az katonákat kit egy Racz fogadott kik 
czavargok voltak az Zazlo ala sem mentek volt, v a 
lami szekereket vertek fel egy törököt is vaghtak ki 
Lúgosba nyomozta 12 török lovas onnét Karansebesbe 
mivel katonák voltak ott azokra gyanakodtak az T ö 
rökök elmentek az Lugosi Udvarbíró törvényt hagyott 
az szokás szerint benne, jütteke rea vagy nem, nem 
ludom, az latrokat megh hattam foghni ha a katonák 
közzé jünek megbünteti őket, ugyan Lúgosba nem k i -
cziny búsulásom volt czelekedeteken mindenfele v i 
gyázó" emberim vannak, az várakat éléssel rakatni el 
nem mulattjuk de azzal is caute kell czelekednünk az 
Török czalárdsdgátul tartani kel kiváltképen ha ngod 
hátráb szálot volna Zakmárban Kun László uram 1000 
köböl búzát vitetet magáét Újvárban élés elég vagion, 
Görgént is éléssel rakni megh paranczolta aszonyunk 
fl nga melliekben meni munitio légjen megh hattam jed-
zesbe küldgyek mindenekre gondom leszen Istnt segít
ségül hivan. It fogunk lakni lencjeltül ugj teczik ta
tám nem kel félni. Az hamis hir hordozókra gondom 
leszen az Fundáló is elkezdette Kővárban beszelleni 
kit Monaki urm ira ala hivatom megh kérdő kinél hal
lotta. Hogy ngod híveihez kegyelmesseggel legyen 
melto mivel itt ben Háromszéken oly ember Basa u -
ramon kivül nincz Székely Boldisart talán nem ártana 
ngodnak beboczatani. Czakiak Jószágát elfoglaltatom 
oly gyalogot rendelven bele kik hivek legyenek. 
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Palatínust minden hadával Isten megh szégyeníti es 
ha Lippai harcz igaz visza takarodik. Nagy György
nek czelekedete is magok vigyázatlanságok az ma
gyart gyakrabban ez szokta veszteni. Borsban ha pó
tok let volna megh nem vettek volna, Bornemisza 
uramek ha ngodat megtartoztattak is 6 kglmek tálam 
jo veghre néztek, ezután jobban foghnak vigyázni, az 
czatabol megh tért hadak, Nagy Györgyöknek pat-
tantfus ha kívántatik arra gondom Üzen ide be. Az cza-
tak jarasa nyughatatlankodtatások veszedelmére van 
az ellenseghnek ngd hadainak czatainak adgyon Isten 
jo szerenczet. Én megh írtam volt ngk meni Székely 
had ment ki. Székely gyalogot azon leszek küldgyek 
600 de ha híja leszen is nem sokkal mivel Három 
szekrül keveset kuldhetek Czikbul is holotott ejel nap
pal kel vigyázni, az kik meg juttek Fejervart Istent 
hiszem rea erőltetem. Raez János 2 Juny reggel 4, 
5 ora közt érkezet Fejervarra. Viragh penigh 4. atta 
ngod levelet aszonyunknak ő nganak szolot Tordanal 
reggel 6 órakor megh Keglmes Ur Portai vezérnek 
szolo levelet ngodnak Laszlo Diákkal megh forditattam 
kit ma el is küldtem Postatul sietséggel, mi Kassai 
urammal az mirül ngod paranczolt Instruáltuk Maurer 
uramat es magam peczetevel be peczeteltem az Czauz 
ki küldésében megh írtam azon legyenek elsőbben is 
erre egyenest ngodhoz jujön, Portai leveleket is teg
nap hozanak Mate vajda postai, Mate Vajda szóval 
izente hogy Ubrizicza nevü varoshoz Havasalföldi mol
dovai határ közzé gjülnek törökök mi végre nem tud-
haltja de vigyáz maga az országot járja Bukuresten 
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haltak az Duna fele megjen ala. Ubriziczahoz elkül-
tem ugian, Török is jut volt hozza postán, ki azt mond-
gya hogy készen lenni paranczolta Czasar, ugyan tőle 
Lapuihoz is ment, ki penigh azt beszelli hogy megh 
paranczoltak volna mind kettőnek vesztegsegben le
gyenek az mint az portatul is irtak vala, ennek is 
veghere igyekeztem menni: Lupultul jut szolgám ez 
orszagand is kerdezenk de czendesegbe vagyon, sem
mi készületek ninez mind az által nem hiszek vigyáz
tatok az porta ugi teszen azonba kiczin iteleteczkem 
szerint ngod hátra zálássdban megütközöt, előmenete
lére vigyáz Az Budai vezért kellene nagodk jo aka
rójává tenni. Az székelyek közül hogy most ki kellé 
menni sok lett volna Jobagja bekeseges időn szabad
sagot szeret. Ha nagod vissza boczat az hadakba va
lami keveset is hire kinek légien, az mellett ha kiván-
tatikis tudunk kivel szolgálni. Isten ha ngdt es nagod 
utan az magyar igaz nemzetet is ha proballya is de 
el nem hadgya. Az mi az gyalog kapitány dolgát il
leti aszonunkal eo ngaval es Kassai urammal beszél
gettünk, Ö nga es Kassai uramk nem tetézik ngod 
vallásunkon kivid valót álasson ha nem teczenék Huzár 
Péter uram, ha penigh ötet ngod nem akarná dlatni 
vag Barczai Ákos avagy penigh maroszéki Balog Ldzlo 
lenne tudom magam is előttem is sokat esküt hogy ngod 
igaz hive ha kglmes uram kedvetlen is egyéb oka el
hittem ninez hanem hogy ngod nehézségen búsult gya-
logh kapitány nekül ngod nem lehet Balog Péter mar 
öreg ember. Kglmes ur akartam ngodat arrul érteni az 
Szaz Papok papsagokrul a" szokás szerent confirma-
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üol kivannak tulem, kit adhassak e nem e ngodtul 
akarok felöle várni, en az ngod paranczolattyahoz tar
tom magamat Nemes emberek juttek visza kiket most 
iratok mindenut fel azért megh fogatham okét sze
mély valagatas nelkul az jovökhez hoza kellessek 
nyalni vagy nem ngod paranczolattyat varom, Kamuti 
László is ithon vagyon. Vigyazasban vagyok ha mit 
ertek ngdt tudósítani el nem mulatom. Isten jo ege-
segben sokáig tarcza megh ngod jo szerencsés gyö-
zedelemmel, megh aldvan In ngdt. 

In Des die 10 Juny 1644. 
Iilr. Cel. Vrae servus et filius subjectissimus 

Georgius Rákóczi. 

Czimzet. Illrmo Principi Dno Dno Georgio Rá
kóczy Dei graa Transylvaniae Principi Partium Regni 
Hungáriáé Dno et Siculor. comiti etc. Dno Dno mihi 
clementissimo Patrique summis cum obsequijs colen-
dissimo etc. 

14 Juny 1644. Patak, a.) 

Eletemigh való alázatos szolgalatomat ajánlom 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak kivanvan az 
ur Istenteol tellyes szivbeol nagyságodat minden e l -
lenseghe ellen tegje diadalmassá, hoszszu eletüve 

a) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 35 sz. 
b) l. mutatványt ebből V-dik tábla. 
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szerencsés egesseges életit is szentéllyé megh Nagy
ságodnak szegény nemzetünknek eöreömere. 

Kegyelmes uram mily ighen cathegorica relatio-
val botsatottam vala el innen Horváth István urt, 
ngod az általa küldeött alázatos Írásomból meg ér t 
hette; mellyben mi módon esik ki valami kesedelem 
im az mint bizonyoson regen is montom ngodat r ö 
viden tudosithatom alázatosan hogi az német keövet 
Beygot Dániel észtbe vévé hogi rosz válaszsza vagion, 
harmad napig a válasz tikiéi után megmaradván arra 
keöté magát, hogi czak ne botsássanak most hadat ezen 
két nap ieö ide az keövet melyre hitet is adott, melly 
tsak hamar eszembe veöm hogy inturbalta az epüle
temet mert hát nem oda beszélnek az emberek az hova 
az eleött, megh el nem ment vala, hogy egi nehám 
tallérral világos értelmet veven az egész fundamen
tumának ; tsak hamar informalam az embereket feleöle 
az kik mar totus quotus aversusok voltak minden az 
eleötti nekem való igeretekreöl éppen el is hitettek 
volt magokkal hogj az mereö synceritas hogy azok 
az szok tsak annyit tesznek, mint valami ideöben*— 
melyre képest újonnan rá küldvén az vezér kivdná 
hogi determinallya azokat az hat alat való szokat ti
zen eöteöd napra de soha nem tselekedte, hanem post 
multas altercationes rerum tandem megh roszszabbat 
tölt helyébe most ugy emendalta megh az eleobbi 
irasat hogi reövid nap melyet el is hitettek az eö 
asseclai az vezérrel hogi igen jol vagion ennek is 
vegére mennek hamar, veven eszemben hogi teökelr-
letlenkedni kezdenek az vezéríeöl audentiat kerven mi-
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nekeleölte fel mehettem wlna, Juta 8. praesentis A l 
mádi uram az nagod 29 Maji Salamonnal irt méltó
ságos levelevei, es mivel mayd Eötod napigh kesleltek 
Egerben, hoza mas levelet is nagodnak melyet oda 
Egerbe vittek volt kezébe sub dato 3 praesentis ad 
Saarospatak; kivel való beszélgetésben, s lev.elek for
dításában mideon munkálkodom estve leön, az audientia 
Csiöteörteökre halada; melyre circa 8 matutinam horam 
mideon indulni akarnék azonban juta Szegedi uram is, 
ngod Etek fogója, nagod harmadik méltóságos páran-
csolattyaval, sub dato 4 Juny ad Puszta keörtvelyes, 
Melyeket kegyelmes uram az ideöheöz képest, ad 
amussim perpendalvan, és azokk continentiait 21 pun
otokra contrahalnam, nem hogy valamit elhattam volna 
azokban az mit az ideö szttksegesk mutatott, de ple-
nissimo augealtam es háromszor is kerven szabadoss 
szólásra licentiat, mindeneket bizony ugyan ex con-
citato stomacho exprobraltam is; Ez mellett mind az 
magának, s mind az portara szollo levelet is nagdk 
exhibialtam az mely teöreökul leven irva megolvasa 
az vezér maga, es olyan választ teön hogy most lé
szen az hogy megmutattya, hogy sákba maiskát nem árul, 
vegbbe viszi is, hogy ha nagod ketelkedeott benne is, 
soha nem ketelkeodik, bizony valósággal bizonyittya 
meg hogy jo akarója ngdk; Ezenben mivel falaliter 
az egész magyar orszaghi — minden varaknak fejeit 
be hivatta vala egész Divanban (kihez hasonlót megh 
it nem láttam) az ngod neki szollo teöreök levelet 
solennjter exhibealtata, clara voce olvastatván hogy 
minden ember Del utan eredi deliberatiot tenne, ujon^ 
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tia Divant parantsola; az kik begyülven, paucissimis 
reclamantibus, una voce felkialtab, hogy melto az ngod 
kivansagha, ne legyen tovább késedelem; mely Del i -
beratumrol levelet veven, es nominanter sígillis eorum 
prímatum roboraltatvan, mind az ngod levelével egyUtt 
mely neki szollott, s mind az en conceptusomnak re-
latiojaval, s mind az portara irt ngod levelével, teg
nap circa 2. pomerid. az portara külde; Ezenben ke
gyelmes uram en is hirt csináltam hogy nagyságod
nak titkon negiedik levele érkezett, mellyben ngod 
en nekem mindennemű titkokat megirt, mintha palatí
nus udvarából informatiot veött volna ngod, mellynek 
színe alatt valamit az világon tudék, valami cigan-
ságokat tuttam nagygyanak kitsinyenek mind az sze
mekre hántam. — Az nagod kegyelmes parantsolattya 
szerinth az urakkal is kikkel illet szembe voltam; de 
kiváltképpen Izmail Kihaiaval annak ugyan Almádi u -
ramtol más fél szaz tallért küldtem annak felette száz 
tallért három embernek osztottam! sok ideöt foglalna 
be migh az változás helyre hozatasa leiratatthatnek; 
azt elhagyom, Hanem kegyelmes uram Tandem ma ez 
az resolutio: Tovab soha nem halad, az egyik feo 
Ember mennyen nagodhoz mindyart, Egerreöl, nagod-
nak vigyen levelet eo magatol is az nagos vezerteöl, 
kiben specíficalva leszen (az mit igen urgealtam) hogy 
nagod ki ne botsassa kezebeöl az 7 varmeget; az ot 
leveö hadak (parantsolatot irata rajok újonnan) min-
gyart mind el mennyének; De láttjá eo nga hogy nem 
hiszek lelket benne; ugy Idvezitze Isten,—az Bosznai 
hadból derekasb ereöt kiüld magammal késedelmen 
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kivttl; mennyek magam akar kiölgyek ala Adonba 
(— eött mely föld ide) ot az Bosznai Passanak va
gyon egész hada, szinte ot nints deutanna haytattya, 
éjjel nappal it lesznek, — mindgyart bizony elkiöldi 
biz vast készülhetek; En K. U. Almádi urt rendelem 
oda min gyárt s az ngos vezér Czaust, es parantso-
latot adván neki Saykara ültette s ugy küldötte le 
ma Jikindikarra, a) oda ereszt mondgya az vezér, hoz
zatok magatokkal talán elhiszitek osztan, immár most 
kegyelmes uram az dologh ebben vagyon szerenczesen 
teörtenik az is hogy mikor szinten Almádi uram be 
szállott az Saykaban akkoron jeöt az hidon Gyulai 
István uram, Iffiu urunkk eö nagyságának ide bocza-
tott Feö ember keovete. Szollotis vele, kit maga re-
ferala; mivel azért kegyelmes uram énnekem ugy 
tetzik, tálam nem art ket napot itt várakozni Gyulai 
uramnak had valosaghos effectusat ennek az en indu
lásomnak maga is lathassa, nem szorgalmaztattam ma 
az audentiat, had halagyon: kivált mivel eo nga az en 
kegyelmes uram, nekem méltatlan szolgatskajanak ma
ga kezevei irt méltóságos leveleben ez keovetsegben 
való vékony censuramat kivannya kegyelmesen; Tá
lam kegyelmes uram mpst mar vege leszen a sok ma 
holnapnak, bizony en is idején korán megh magya
rázván az embereknek mit teszen az Beygot irasaban 
az az reovid nap, s megh ha mingyart lenne is, k i 
nek esnek gyalazattyara s karara; magok aszt mon-
gyak hogy soha'bizon nem hiszik semmi szavakat, 
hanem csak el kell kiüldeni kesedelem nekiül. Egyé
rt) igy! 
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bet ngdk irni nem tudok ennél, s talán nem is irok, 
hanem mikor Isten áldomásából megh indulok, Almádi 
urt szemmellatott dologhal akarom elbotsatani, az ur 
Isten eo felseghe ngod szerencséjét kegyelmesen a l -
gyamegh minyajunk eöreömere. Dátum Budae 11 Juny 
t644. Illustrissimae Celmis V-rae Cliens humillimus 

Stephanus Szentpali. 

Czimzet: Illustrissimo Principi Dno Dno Georgio 
Rakoci Dei gratia, Principi Transylvanniae, partium 
Regni Hungáriáé Dominó et Siculorum Comiti etc. 
Dominó Dominó mihi sincere dilectissimo. 

15-a Juny Sárospatak. Zegedi által, a) 

Illustrissime ac Celsissime Princeps Dne Dmne 
miha naturaliter clementiss. fidelim servitiorum meo-
rum in gratiam Celsitudinis vestrae humillimam sub-
jectionem. 

Minden idvesseghes iokkal io egesseggel Isten 
ngodat minden gondos es bajos munkaib. faradsagb. 
Szerencsen kívánsága szerent vigje eled es diczere-
tesen aldgia megh. 

Alázatosan akarom ngodnak értésére adnom m i 
vel követ uraim az induláshoz az útra elkészültek 

a) L. u. ott fíro 5. IV. 5 36 sz. 
b) L. mutatványt ezen levélből IV-ik tábla. 
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vala, leven czjak az uti levél hátra, mellyel az Agat 
ö kglmök sokáig várak de meg nem érkezvén az sok 
akadályok miatt Sebesi uram is penigh igen roszul 
leven elindulanak, enni sok itt való várakozások utan, 
egy Isten hirevel. Az Aga szinte jol estvefele erke-
zeth haza, es postát kellete eö kglmek utan az B u -
jughirt küldvén, az Aga hágja hogy ngodnak aláza
tosan megirjom, hogy ngod az követ uraimek követ-
segekből is szavokat jol esziben végje kglmsen az 
mit hatalmas czijazar kett izben is izent eö kgklmk-
tol hogy ha nagod azt keöveti mit Bélien Gábor fá-
delem és hűséget az portához meg tartia és az erdéli 
adot az régi mod szerént tizeneöt ezer arámiul beküldi 
kiben semmi exceptio nem admittattatik, es az hétt vár-
mégiétöl is az tíz ezer araniat, tehát eo hatalmassága 
uadsdgodat mind erdélíben s mind penigh az hét vdr-
megiében mind német ellen s mind lengtél ellen megol
talmazza, seot ha szinten az német keövete ide béjeő-
ne is, de az téllé való békesség ha véghez megien is 
ugy megien végben, hogy az hét vármegie Erdélihez 
maradgion öreöke ha penigh az keövet be nem ieöne 
és (MZ békesség ugi az mint hatalmas Czászár kevánja, 
be jeövetele semmit sem fog használnia hanem oltan an
nyival inkább az eo hatalmassága segítségével nagjobb 
ereovel es serenjseggel az felseö részre is elmehetni, 
es az uttan abbeli kívánságának is iobban eleget te
het Ngod—az Aga igen igen kérethi hogj ngod giak-
ran írjon az portára, mert most is Luppul vaida az 
drulo sok rosz és hamiss hireket irogatott ide ngod fe
leöl, kit keovet uraimek is ngodnak világosan refe-
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ralnia tudnak. — 6-a Juli ertem hogj az német inter-
nuntzius ide Kuczjukczjuk mezeöre elérkezett legjen, 
azt is ertem hogj azzal biztattiák itt vcdo emberi ma
gokat, hogy mar az feö kedvetek is Bécsbeül kiindult 
volt.— Itt az volt az hire hogj Czernin neve az feo 
keövetnek, — de az mint ugian 6-a Juli ertem azt 
ngod kglmesen Kassai uram által beküldett jedzéseö-
beöl tálam nem ez, hanem Puihdm leszen. 

Azt is haliam azon napion hogj budai Ozmán par
sát cszászár eö hatalmassága másova téöte volna, és 
hetibe Dervis Memhet pasát tenneie. — Ez napon bizo
nyoson három emberteol hallottam hogj bosznai Ám-
hir pasát is Kuczjukczjuk mezeöre hoztak 7-a July 
ide be mondák hogj hozzak, mi jöön ki belölle. •— 
Ezek utan az mint Isten segit, kglmes uramnak hiven 
es igazan tisztemnek meg felelni igjekzem. Maga is nem 
tudom miről irni fogott az Aga nadságodnak az Aga 
azt is monda hogj meg jrjom ngodnak neki az vezér 
hadia hogj nadsdgod meg ne békéUiék, mind ezek utan 
ngodat az zent Istennek kegyelmes gondviselése ala 
ajánlom, adgya Isten halhassunk eorvendetes híreket 
ngod szerenczes előmenetele felöl. Dátum in. porta 
Ottomanica die 8-a July a. 1644. Illustris acCelsiss. 
Dno servus humillimus fidelisque perpetuus 

Georgius Hajdú. 
Kül czimzet szokás szerént. 

Pr. 23 July Munkács. 
este 7 óra utan 1644. a) 

a) L. u. ott: Nro 5. IV. 5. 40 sz. 
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IIIL 
Alázatos es hlv szolgalathomat eletem fottaiga-

janlom ngdk, es Istenteol eo zent felsegeteol aldast 
jo Egesseghet es boldogh szerenczes eleo menetelt kí
vánok ngdnk minden dolgajban megh adattnja. Nagy 
Sárosról Maurer Mihály uramnak 5 July expedialt 
ngod keglmes levelett 23 July dei utan hozak megh 
az Calarasok, mivel Sebessi es Maurer uramek eo 
kglmek innen az porthatol quarta July indultak kj, az 
utón az levelevei ngnk nem találtak eo kglmkktt, ha-
lakott adtom s adok az ur Istennek, ngodra való i l -
lyen kgls atiaj gondviselessegert s a ngod ellen fel
fuvalkodott ellenségnek meg szegienetesiert, eo szent 
Felsge ezután is azon attjai kglmes gondviselését nap
ról napra tarczja es nevellie ngodon. Amen. Ez le
vele ngdnak kglmes uram szinten iokor érkezett, mert 
itt mar amaz drulo Luptd vajda mind levelével s vmind 
emberei által annira el teolteotte volt continualtatvan 
szüntelen az régi nadságod feleöl való szerencsétlen 
hirt hogy szinten el hjttek volt igaznak lenni, de az 
ngod 28 Juny Sárosról jeött kglmes levele indította 
megh, az moston ngdhoz kapitánnyal meneo Miszirlj 
AH Agath, Cziaszar eo hatalmassága azt azért keul-
deötte hogy bizoniost hozzon ngod feleoll, mert ide 
megh eddigh Budáról is mind czjak bizonytalan hire-
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ltot jrlak; Irtom volt alázatosan ngodnak levelemben 
hogy az Eggyk kapitányt Iffiu urunknak viszi, de igen 
alázatoson keovetem nagdt kglmesen meg bocziassom 
mert nem innen az vetek, hanem az nagodhoz me-
neo posta keovete, Ez monda énnekem, de azután 
mentem vegére az Aga által hogy mindketteöt na-
godnk viszik; írhatom nagdk alázatoson hogy az ta
tár Hamoth 21 July meg valtoztatak, Esazt a kit az 
Böör varban tartottak annak adak, ezen napon Czya-
szarnak feo vezérnek kezek czyokolasara be is ho-
zak, mar ez is mikkora menjien ezután megválik, az 
bizonios hogy Székeli Moises innen való ki mozdítá
sában igen fáradozott amaz áruló Lupul vaida, teöb-
bct keöltött el negvien ezer tallérnál de meg Isten eo 
felsége eddigh mind bejaba valova teotte ebbeli mun
káját. Irtom volt ngodk hogy praebendat is rendelt 
volt nekie napjában moston pedigh három száz tallért 
is küldeött es egy nuszt béllést is, mellyet az havas
elvi Kirszte Capitany Capikihaja maga bizonios ember-
eteol hallott es énnekem teghnap estve fele monda 
giulai aszontf is bizonitd azt hogi igen forgódott l é 
gien annak kimozditdsában, az is teghnap del utan 
monda, azt is monda hogy Máté vaidának sok ellen
séget czvnált volt de megh eddigh abban sem segítette 
Isten, nem art mind azon által kglms uram ErdéUben 
cigiáznia mert sok képen forgattia magát Lupul feö-
keppen hogy mar veszi eszeben kogy ngod ellen va 
ló dolgay kj nilatkoztak ne hogy lengieUel kezdgien va
lamit próbáim, számtalan az árulónak itt ben az posta 
futó embere, czyak Kapikihájáha is tagion eött, azon 

Dig i t i zed by 



67 

kjuttl penigh sok az az kikk praebendajok feletta 
sok iar, az német keovet feleol való hir megh kezde 
iassodnia, kit ide igen varvan az Aga kérdi ha ngod 
nem irt é feleöUe volamit én mondám hogi nem; arra 
azt mondd az Aga hogy ha értette volna ngod hogy 
elfeöveö szdndokia volna megh irta volna de ha élnem 
jeö feled hogy az budai vezérnek bűne ne légien mi
atta, mivel azt irta volt hogj egy bizonnial j eö , es 
mar nem jeö, 19 July Muszta pasat it ben marasztak 
harmadik Divan ttleö vezérséget atta Czyaczar nekie, 
Sziliktar Agha nyerte megh, mert az tengeren tul egy 
ala való tisztnek akartak küldeönie, azt mongia né 
mely hogy czyak feö vezér dolga leott volna, mar az 
is szolgálhat ha akar, ma jöven hozzam az Hollandus 
secretariussa es azt monda hogy az ura az el mult 
szerdán volt az vezérrel szemben es majd egy oraigh 
Tolmaczy által czyak magokban bezellettek es az ve
zér hozta eleö ngdt igen jo kedvek leven, azt monta 
hogy mi az fejedelem irasabol ertjük Kapikihaja á l 
tal hogy igen emberül viseli magát az nemetek ellen, 
mellyel nagi kedvet talált hatalmas Czászárnál es az 
porfán ugy hogy az mit fog kivárnia meg sem fogiat-
kozik benne czyak azután is continuallia az német el
len az dolgot hűségesen mind eddeg ha kivan segítsé
get is adunk eleget czak meg ne békélliék es légien 
azon hogy az Svédek is menteöl hamaréb külgiek be 
az kedveteket mert ha szinten az német keövete be 
ieönne de egy ideigh el hcdasztiuk vele való szemben té
telűnket hogy amaz is bc érkezhessék, ha sietnek velle, 
mindezek utan az nagy hatalmú es beo irgalmu zent 
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Istennek ajánlom kglmes gondviselése ala nagat eo-
rizze es oltalmazza minden ellenseghe es szerenczet-
iensege ellen ngdt eö Felsghe kglmesen* Dátum in por
tba Othomanica die 25 July a 1644. 

Ngdk igaz es hiv alázatos szolgája 

Teilies elteben 
Hajdú Georgy m. p. 

P. & Itt az az kire kgls ufakn hogi az Teoreo-
keok is oda fel készülnek magiar országra az nemet et-
len, mar ket emberteol hallom az egyike ugian Janj-
ezar azokkal is segítséget küldeni akarnak mert az 
muszka es az kozákok megint reá akarnak ieönie aszók
ra. Ebbeöl mi jeohesen kj nem tudom — nadsdgodnak 
mindent kellenek prevenie a) mert ha Ngod késedelmes
kedik Isten oltalmazza oli dolog teörtinhetik ha eleit nem 
ügiekezzük idein vernie hogi azután sokkat sem vihetne 
végben ha akarna is, ngod kgln meg boezjasson nem 
tudgia ember hogi mily kis dologgal is elbomlik itt az 
barátság. En tartozom megh jrnja Ngdnak. — A z t is 
mondta az Agha hogy az német kapikihaja hogy az 
leveleket be adta az vezérnek aranniat is orát is szé
pet adatt es azon felül igen szép velenczeiposztot is, 
kettfele szép mentének való bársonit is es igen szép 
drága aranios szinti materiát is egi nehan ezer forin
tokat de meg sem let jo válaszok meg sem káftánioz-
lék, az ki haleot volna inkább akarta volna tíz ezer 
forintnál. Azért nagod semmit se késsen mert most az 
ideié hogi felserketmien ngod es az keovetet be kulgie 
a) igy! 
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& az többit is , most emelkedhetik ki ngod égiszen az 
9drbol — Ngod Agát ne feleicze.— írtam volt az mi
napi szorosságunkban ngdk hogy milly igen sürgetik 
a z nemetet es fel tettek igen hogi elhaitidk melleölünk, 
de bizony nem tudom ha attól is hogi maga életét is 
feltette es annál inkább ereölkeödet állatnia az ngod 
dolgát de bizony valóban forgódott meg érdemli az fi
zetést sok irassal nem terhelem ngdt küldie be sietség-* 
ge l az keovetet es az többit legjen tanuzsagok is & 
k i mit meg érdeméi kedveskedhessenek eö kglmenek mert 
ha kevet etc. cito^ cito, cito. 

Czimzet: Illustrissimo ac Celsissimo Principi Do
minó Dominó Georgio Rákóczy Dei gratia Tranniae 
Principi, Partium Regni Hungáriáé Dominó ac Sicu— 
lor Comiti etc. Dominó Dominó mihi n-ter elemen-
úsBimo.a) 

XXIII. 
Ha hire lenne hogi it Kassán most is giüles volt 

s kérdenék mit végeztek iönek e követek az vármegék-
töl, lám azt irtatok volt hogi gyűlésiek lévén követeket 
kiütök az fényes portára; ugy vagyon hogy volt gyű
lés de miniáian az urak s fö emberekbe nem gyülekez
hettek volt, némely németes urak váraiban megh néme
tek lévén ki miat a mint kívántatott volna derekas giü-
lések nem lehetett, némely urak fö nemes emberek kö
zül sok megh lengiel országban buidosnak s másutt is 

a.) L. u. ott: Nro 5. IV. 5. 47 sz. 
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azokat is hivattiák közikben egy bizonios napra, ha ak
korra be nem jönek azokat is mind fejeken jószágokon 
maraszták, ez okon a derekas giülésnek továbra kellett 
haladni, mostan kiváltképpen ezen volt tanáezkodások: 
Budánál s Egernél 0 hatalmasságának derekas tábora 
vagion, ö Nga szorgalmazta az vezért derék segiszé-
gért de hogi semmi derekas segiszége nem jöt 6, 7 száz 
töröknél fellieb, azok is iilttek mentek s rablottak czak 
az giülés alatt is egi neháni száz magiar rabot hittek 
az hét vármegéböl ezen búsulván derék végezetek nem 
lehetet s minket is czak azon kértek iriunk az fényes 
portára, s mind az budai vezérnek szüntesse az rab
lást jüj ön az mi kegyelmes urunk segiszégére az német 
ellen s az németet rabollia, hogi ö nga annak is vé<-
gére mennien; mire való az az nagi török had hogi se-
giszégünkre nem jö s giülekezten giülekezik; az az oka 
hogi derék giüles végezetek nem lehettek. Követszéget sem 
rendelhettek^ ha hire futamodnék annak is hogi német 
czászárhoz követet kültek, lengiel királiho* is s kérde
nék mi dologban iárnak azok az követek, arra azt fe
lelhetni: romai czászárhoz csak posta módon ment egi 
fö ember, ezek az vdrmegék czak azt kérdetik romai 
czászártol ha őket lelki testi szabadczdgokban ugian ül
dözni s fegyverrel akarják kergetni, avagi penigh meg 
akarta é az régi szabadczágokat adni, kit elhittek az 
vdrmegék nem czelekedik mert megértették: hogi azért 
mind Isten előtt s mind az világ előtt igazabb légien 
az ö tígiek es a mivel iob mogiával oltalmashassák mar-
gokat az német ellen czak az végre czelekedtek. Az 
lengiel kirdlihoz is miudhogy ö akar békeséget szerzem 
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9 nga az Czászár s vármegék közöt, annak is ugian 
czak az szerint attak értésére hogi ö is tudhassa mi
vel megien az követ czászárhoz, az a követ pedig czá-
szárhoz czak egi köz renden való nemes ember: len-
giel kiráUhoz ketten mennek azért is hogi megjelenczék 
mivel megien az posta német czászárhoz de kivdlkép-
pen azért is mennék hogi Homonai János lengiel had
dal iüt volt ki lengiel országból ki sok károkat égeté
seket töt az országban kérik azon többször immár azt 
meg ne engedje, hatalmas czásár is paranczolt lengiel 
kirdUnak levele és czáuzza által hogi az mi kegielmes 
urunk ellen magiar országban semmiféle lengiel hadat 
ne engedgien jüni, ha baráczágban akar lenni azt is 
értésére kellet az kirdUnak adni és megérteni hatalmas 
czásár paranczoUattját mint böcüU. — Zentpáli István 
ezeket az credentionaUs mellet meg mondgia az vezér
nek ha az vezér nem kérdene is iob tule ércze mint se 
mástul, meg monhatia az vezérnek ezen dolgokat irta meg 
ö nga az fenjes portára légien egienlö az irás ö nsdga 
Írásával ha irni akar mivel maga is azt kívánnia hogi 
értcze, mit ír ő nga az portára ezen némely dolgok fe
lül izent ö nga fö vezérnek, de az budai vezérnek ar
ról mar izent, ugi mint az német békesség felül; vi-
giazzon reá szorgalmatosson Szentpali ha valamit je
lentett é meg abban az budai vezérnek, a) 

CassoVíae 17 augusti 1644. 
praeaentata Budae 22 augusti b) 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 50 sz. 
V) Ez a mint a szövegből kitetszik egy Kassáról Budára Kö

rősihez és Szentpálihoz irt utasítás. 
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XXIV, 
Eletemigh való alázatos szolgalatomat ajánlom 

nagodnak mint kglmes uramnak, kivanvan az ur Is-
tenteol nagodat ingyen való kegyelmesseghbeol dia
dalmas szerencsevei látogassa es eleotte allo minden 
dolgait szerentseltesse boldogul. 

It való az eleotti dolgokról, noha keseön, de 
beösegesen Almádi által nagodat tudósítottam vala 
kegyelmes uram, el menetele utan mingyart esek erte-
semre hogy az nemeth keovetet N. a) czaszar megindí
totta, onnan Hasson Passa Palanchiatol az porthara, 
melynek az mint vegére mehettem circa 15 praesentis 
kellet lenni, de eddigh meg nem írhattam, kívántatik 
azért hogy az nagod portara meneo keovete siessen; 
írhatom ngodnak alázatosan megh az Béczbe innét 
ment keövet viszsza maigh nemjeöve; A l i czausis 22 
praesentis Palatínus úrhoz mene keovetsegben; Eodem 
die érkezvén megh a Kapudsillar kihaja s Horváth 
Istváns Kádas az franciával; másnap audentiankvolt, 
es mind az Cassai gyttles miért nem mehet végben, 
annál inkab az keövetsegh institualas a portara; lm 
azok az kevés nemes emberek mind Beczbe, s mind 
penigh Lengyel országba mi végre boczattattanak, ele-
gendeökeppen declaraltam, ugy annyira hogy conten-
tus lehetett volna akar ki is velle. De eo nga az 
a) Német. 
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vezér „mint egy álomból serkent volna fel azt czak ugy 
/uUgatá el" s ugy is viseli magát mintha plenissime 
satisfactum fuisset de quaestione illa; mideon az se-
gitsegh adásra condescendalt volna, arra czak olyan 
választ teön, hogy megh az kapudsiHar kihajaval nem 
beszelt, megh lattya mit kelletik cselekedni, ezenben 
praetendalvan sok foghlalatossaghit it tartosztotta Hor-> 
vath István urmt; Eadas Mihály is mivel comitivat 
melle egjik sem ada az Franciával maigh it voltak, 
hanem ma Ismael kihajaval (Instructiom noha nem 
volt) sokat teörekedven feleölle, Tegnap Detari js é r 
kezvén, az mai audentian valami nehezen igére eö 
Naga Comitivat melle; az Detari András hoszta ngod 
levelet praesentaltam ma, ugyan Detari eleöt mind az 
rab gyermekkel együtt, nagyságodtól nem ighen nagy 
nevén veven s azt monda immár az az gyermek meg 
is saczolt Ezer tallérba, kireöl megh fizetett, (mert 
ugy informáltak feleölle) illyen rabbal kedveskedik 
eo nagha nekem, nem illyent kívánnék en hanem az 
ki feleol immár nem egyszer irtam, az Egri fogoly 
Agha feleöl* kireöl éjjel nappal magamat is busitnak 
az Eghriek, aszt, jobb nevén vennem ha ki váltana. 
Lam elegh rabja volna, elegh pénze, eleg modgya ben
ne, hiszen az az eö nagha szolgaiatya miat szenved 
miért nem valtya ki. etc. En az gyermek feleol azt 
mondottam saczolt e nem e, en aszt nem tudom de 
hiheteö ha megh saczolt volna küleonben ismegsza-* 
badult volna, de vagy egeszszen vagy resz szerint 
hatra kellet maradni az saczanak, az mint eö nsga 
találta ugy küldhette, ngod jo nevén veheti; azEghri 
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fogoly feleol aszt mondottam; Ha nagod irt, tudom 
az en kegyelmes uram el nem mulatta arról való 
gond viselését, s ez utan sem mulattya el s nem is 
szannya az utan is érette se rabjait se penzet, de 
meggondolja N. ') az állapotot; ba maga rabja volna 
az én k. uramé, s nagod kéretne, az más volna, de 
hogy az ellenségbe, nem akkor jeőhet k i , mikor az 
en U. *) eo N. akarja hanem mikor az ellensegh, mas 
az hogy nints az ellensegh nek semmire nagy ob igye
kezete, mint hogy a Tőreök vezéreket s nagodat ide-
genitse az en uram eo naghatol, tsak azért sem ad-
gya tálam ki, akar mit igeijen eo nagha az Agaert, 
hogy idegenseghet szerezhessen, mind az által irak 
eö naghanak feleölle; De eö naghanak az vezérnek 
minden harmad negyed szava csak az Agha; mideön 
instáltam volna K. U. *) hogy declarallja magát eö 
nagha vagy jobra vagy balra, az Palatínus intercipi-
alt levele szerinth vagyon e az dologh vagy nints, ad 
e nem e segitcseghet, az Teöreőkeök reductioja fe
leöli is legyen securussa, azt mongya tsudallya hogy 
nagod nem ismeri eöket, menyi hirt tudnak csinálni 
aszt hinni nem kell; mind az általam megírtak hogy 
Porta híre nekül nints mod az segittsegh adásban; E -
zek az hadak az nagod segittseghere való hadak, egy 
fele sem mennek egész teligh is, hanem mihelt H . C . 4 ) 
parantsollya mingyart indulnak nagod melle; az Tá
borból is vitézeket eö nem hozna haza, de az panaszlo 
most is itt vagyon; Egy rabot nem foghatnak, keötik, 
eötík fozztyák eöket, éhei kel megh halnik, sem Élést 
*) Nagod. *) Uram *) Kegyelmes uram. 4) Hatalmas Császár. 
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semmit nagod nékik mm szolgáltat, fizetést semmit nem 
dd, beöcsületek semmi nints, az egy Aghát sem érdem
iették ennyi szolgdlattyokra megh hogy kiváltsa nagod, 
eö maga el unta a sok panaszt, hát mit tegyen? Ezt 
ertven midőn sokat instáltam volna feleölle azt foga-
da: nem faozattya el, de nagodtol ne legyen tiltva az 
rablás, hogy az hódolt helyeket, s azokat kiket nagod 
H . C. hoz ajlhajtot ne rabolyak, eo nagha megh páran* 
czolta; De ellenseghes helyeken legyen szabad; fize
tést élest szolgáltasson nagod nekik, az Agath min
deneknek eleötte váltsa ki, mert alioqn b) bizony eljeö-
nek. En kegyelmes uram ighen igherem, hogy valami 
nagodon all semmiben tehetseghe szerent hátramara
dást nagod nem fogh szenvedni, monda azt is hogy 
szemével lattá ez az keövet hogy Cassan egy Teö-
reöket keöteözve hordoznak volt es vegére ment hogy 
valami Zeöleöbe ment volt s tsak azért hurczoltak 
ugy; En azt mondám szabad volt mit mondót, de aszt 
nem hiszem, nagyob okának kellet lenni, vegére me
hetni, sok volt az contentio, ot volt Detari; nagodat 
az iránt kérem alázatosan, es mennyiben lehet nekik 
és az üdeönek kedvezhessen. En kegyelmes uram az 
ngod kivansaghit megh az elsöbbenieket is , ugyan 
summatim adtam tegnap be, teőrőkttl fordítván, tíz 
szendrői intercipialt levelek feleöl most is ollyan vá
laszt teön, parancsolt volt feleölle, de be nem hosz-
tak, most újonnan erte kttldeött megh leszen; az e l 
rablott emberek feleöl való pátenst is megh igére s 
izene mostan hogy ezen pecsét alatt az ngdk szolo 
a) Hatalmas császárhoz* b) alioquin. 
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levél mellet leszen; ma ismét szinten estve fele külde 
alá Kinan Zaymot eo nagha s nagy expostulatioval 
exprobrala, hogy az kivansaghot az parancsolatot égess 
tavasztol fogva, annyit hosztam rea hogy nap vildgha 
is (Mg eott, hogy nincs gondom rea, hogy az fejede
lem eö nagha igerethy lenne megh immár, ennyi 
szolgalattyara; mennyi sok keöltese volt mind ma
gamra s több nagod szolgaira, meny faradságba ma
gának udvara népének, menyiszer irt csak az fényes 
portara is ngod propositiojara, meniszer fárasztotta, s 
mayd ugyan el fogyatta az vegh bélieket az nagod 
szolgalattyara, szolgai kisérésen menyi panaszt ked-
vetleuseghet vett fel az vegh béliektől, az Teöreökeo-
ket, mely nagy karokkal keöltsegekkel kellet nagod 
mellet tartani, hul az Jutalma? Jöteön jeö az hire 
nagod menyi varakat varasokat felveret, menyi feö 
rabjai, mit láttunk it benne semmit, de akar tsak azt 
küldene megh az mit igért, legyen gondom rea; E n 
kegyelmes uram arról azigiretreol noha Kinan Zaym 
által megh feleltem mingyart, de tudom azt eö megh 
nem meri mondani; hanem mas valami utat keresvén 
arra való feleletemnek fel; mind az által azon kérem 
nagodat mint kegyelmes Urmt tudgya jol es lattya 
nagod az ttdd allapottyat, az mivel lehet kedvezked-
gyek ngod ide kesedelem nekül, ne tsak magának 
pedigh hanem másoknak is, mert bizony hova tovab 
mind kedvetlenedik; Isten tudgya az tulso partról, 
szüntelen horgyak az sok ajándékot s hiszen lattya 
nagod ha nem hasznainak e vele, ha egyebet nem is 
kegyelmes ur akar tsak az tg/ vezérnek adni szokott 
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ajándékot küldgye be immár lam asztRacz Istvánnal, 
az nagodtol adatott peczetes Instructionak continen-
tiaja szerént az bé hozott ajándékon kivill uyyan meg 
igirök mert jol latom en hogy bizony azokért az ígé
retekért tartoztat engem it, s veszem en eszemben hogy 
az Hz ezer tallér feleöl nékem búsulásom leszen kérem 
is alázatosan nagodat annak az obligatorianak igaz 
páriáját külgye kezembe; Ezt látva nem hiszem én 
hogy tovabra is ez innen el bocsássom kérem is ighen 
alázatosan nagodat beolts iteleée szerent, talallyon 
módot benne kivált ha valami ajándékot küld s ha nints 
külgyen más jámbor szolgáját bé ide helyettem, s u -
gyan irja megh, hogy nem akarja nagod semmikép
pen továbbá való it letemet, dolgait is velem commu-
nicalni nem akarja, ugyan nem is ir ezentúl nekem 
eö nagha bocsásson el, mert az teöb en rendemen 
való nemes embereket el bocsátotta regen nagod, ma
gamnak is módom nincs benne hogy mulassak, mert 
szolgaimtol erti nagod hogy vagyok, ki megh holt, 
k i betegseghe mia haza ment, hazamnál is gyermekem 
meg holt, hazamnaknepe halálos agyba fekszik; (mert 
ezek ugyan ugy is vadnak) pusztulásra kel jutni ke
vés javaimnak, nyomorúságra apro gyermekimnek, 
teöbbel Ka) most nem terhelhet, mas alkalmatosb szol
gáját külgye be bizony az budaiak dolga ez hogy el 
nem bocsát mert most kedden el eresztett vala, de ismét 
megmásoüatdk vala, ugjan külgiön valakit nagod arra 
való alkalmatos embert, noba bizony nem lészen it kü
lönben az dolog valamint ez eleött régen megjővén-
a) Nagyságod. 
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dőltem; Erre ugyan ighen alázatosan kérem nagodat 
legyen kegylms gondviselése. Ugy ertem kegyelmes 
uram Zrínyi Péter Ezer loval ment palatínus ur mel
le, de valamenyivel ment, el kel hinni, hogy innen 
assecurátták hogy el mehet mert en bizony nem hiszem 
hogy maga jószágát kotskára hattá volna; Az ur Isten 
nagodat kívánatos gyeozedelemekkel, es testi lelki bé
kességgel aldgya megh. Dátum Budae die 27 augusti 
anno Dominó 1644. 

Ulustrissime Principális Celnis V-rae. a) 
Cliens humillimus 

Stephanus Szentpali. 

w. 

Az ur Isten eo felsége minden Idvesseges jók
kal aldgion megh. 

27 die Augusti irt leveledet, ma ultima vettük 
völa el, ertünk mindeneket s írhatnánk bőven s igen 
heliesen is rationalkodhatnank, mert nem volt s le
szen oli akadal kiről előre mi nem elmélkedtünk vol
na, Istennek hala orvossagatis feltanaltuk volna kitt 
reovid nap aperialhacs, eddigh tavasztatnunk kellet 
mind aszt hogi az budai vezér ne offendáttassék immár 
miis az portán vistík végben mindent kiért, Máurer Mi-
hált már bé is kültük elégséges tanúsággal, az tiz ezer 
tallért Istened lelked vagion hissen tudod, micoda con-
ditiokal igirtük volt, ki törte megh magad tehecz b i -
zonsagott rola nekünk azért magadtól czak mondanád 
a.) L. u. ott Nro. 5. IV. 5. 51 sz. 
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meg az vezérnek es meg értetned vele az mi kivansa-
gunkkat nem efectuálta, s nem kivanhattia, es mi b i 
son nem is adgiuk, az aydndék ordmarium sterént való 
lesen nagion s be is kulgiuk menel hamareb Immár 
ezt vard el nem kesünk vele. Istennek hala tűrhető 
egesseggel bírunk s lm, a Svekusok is Jttnek es a 
Felső állapotokról is miket bisonnial értetünk lm írva 
kultuk ezek bisoniosok; az török giermeknél különb tö
rök rabokat is küldhetnénk az vezérnek mert ragion 
tíznek való ha több nem, de látván éUietetlenségét inkdb 
küldgiük az portára mi oli kisenben vagiunk ez az ve
zér sokká it nem lenne, Adgyia Isten lassúnk szeren-
czes oraban Dátum Tokai 2-da die 7-bris Ao 1644. 

G. Rákóczy. 
Czimzet. Egregio Stephano Szentpali praecipuo 

aulae familiari et apud Illmum Dnum Vezirium Buden. 
Agenti No etc. Fideli nobis dilecto. 

Per Georgium Rudnai 7. 7-bris Budae praesen-
tat á) 

WVI. 
Az ur Isten minden idvesseghes jókkal es sze-

renczes úttal aldgion megh. 
Az mint imentis prima die praesentis reggel es 

estve irt levelünkből eddigh meg érthetted mihez 
tarcd magadat, most is keglmesen parancoliuk éjjel 
nappal siess menni es jar el hasznoson read bizot 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 56 su 
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dolgainkbán azon legj minden tehetsegeddel, obtineál-
hassuk oltahnassanak meg az tizenhárom vármegiében, 
ha töbre nem is vihetnéd őket, ha semmiképpen ezt 
nem az tizében, ha ezt sem lehetne semmiképpen megh 
kell lenni az mint megh irtuk csak az nagi Istenre 
kérünk mennél kevesebben eégeshetet, es job fundamen
tummal légien s parancolUanak ideién Budára meg irvdn 
az portárol valamiket kívánunk, adgion elégséges segít
séget Hatalmas Czasarnak nem volt szüksége hogy ál
talad irjunk, mert nekünk Hatalmas Czasartol mar 
bosztak volt levelet, hanem az vezérnek eo nganak 
Jam irtunk, nekünk giakorta irj es tudosits mindenek
ről, adgia az Ur Isten halhassunk minden jott felőle
tek. Dátum Tokaj 3 die 7-bris Ao 1644. 

G. Rákóczy. 
Czimzet. Generoso Michaeli Maurer primar. Aulae 

familiari No Fideli nobis dilecto. 
P. S. mi reánk valóban hozzák alá az német ha

dak iövetelének hírét kit czak ezen oraban is ira Ke-
méni János uram kinek fő okát az budai vezérnek tu
laj donithattnánk tálam, mert tatám hittel assecurálta pa
latínust, segítséget nem ad Horvát orságra sem másuva 
az vég házak ellen senkit nem bocát, ezért azon kellene 
lenned parancolnának ecer iol néki cinálna distractiot 
nékik mind Horvát Orság felöl s mind it az végházak 
körül, Luppul által is adatnának io ezer lovast mennél 
hamaréb Máté vaiddnak is, parancolnának meg tárca 
mellettünk az ezer lovast ezeket mennél hamaréb végben 
kellene vinned, a) 
a.) L. u. ott: Nro. 5. IV* S. 57 sz. 
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unt 
Afazafos sroFgaFatomáV tfjdáíota ngodnak ttáttt 

keglmef? immurk Isten et> Zfent FIge ngdt ntíndettaK 
dásíval fejedefarj méltóságai fistmek elee mozdítása?* 
boldbgfr tfeghben tafo vitelere segeHfc. 

Kgadk meg fii ígieit alaftatosan kéőtförgiőK kg l -
mesi* meg bocasen arról aa mft irafido vagiofc ngod 
azt se* vafcnfereoseggel t á l * idgrekezesémneb se go-
rombasagomnak ne talajdonicaja hanem keglmsn czjak 
az ngodhoz való Igaz keotelessegemifék, hogy aa mit 
ertek vagy jot tagy gonoszat irón* megh. Az ngodhoz 
mint keovet Miszirff AH sfga S sepfemk megh jeoven 
vwerrel szembe leven levelet ngodk megh k adta, 
azr Agával besaetven. nfagaw adta láttam, de szemben 
az Bivanjfea nem tehetek velle hanem monda hogy j> 
reggel 9í Septembr. menjiek hozzája es besfcede le-* 
Mtnt vellem es levelet is hozott ngodtoL Jo Reggel 
övbe menvén1 az eo* medgfe stterenth szerencséltetvén 
sok ídeore, en1 is azonnal dotet kérdem hogt mint 
Járt, az* Siy fogadtat diezerirdb monda hogy attól mtegfr 
czeőfeént: íwwza vdo jo akaratié ngodk, ekorazf mon^ 
dar hogj egy bawrífc jobbroí teette hegf agodk jeötl 
fcegj latelmas Czyazar 40 ezer tertafral etf a* 9ffi#-
triBf passa tatoval Székely Mozses* aftarjtf kí mozdít 
fanfj* ftmete e$ az iraftt fcedvtitlfeii ngod? dMtei Hogy 

6 
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ugodal szembe löt igaz eleget beszelvén ngoddal akor 
íbeszellette volna, nekie felül Mathera vagion az gia-
nusag, ngodat biztata hogj a feleol ne tarczjon, mert 
az bizonj soha sem leszen, sok volna az eo beszéde 
de az ttdönek mivoltajert nem is itelem szükségesnek 
lennie, mindazokat megh irnom czyak ez az conclu-
siója beszédének hogj ngod nem hiszen az Töröknek 
es nem is hiUöskedik czydzdrnak es megh kerté ngo
dat hogj külgiön levelet es bizonjos embert is budaj 
vezérhez es segítséget 6000 embert is kaphat, meg 
igerte ngod de az uttan abban hadta, czyak nem kül-
deott el, Es czyak ket rabot kert melljeket megh is 
igirt nagod de azután nem adta megh. Az budai ve
zérnek érkezet 9 September czaussa levelekkel mit 
jrt nem tudom, az estve penigh tíz Septembr. újban 
is, az elseo 12 napra jeott be az második 9 napra. 
Az vezér megh azon estve hivatta az Agat hogj jo 
reggel fel menjien, fel menvén igen jo reggel az sok 
levelet kézibe adta remeilem hogj az nemet keovet-
t£ol is jeott levél, mondotta az vezér hogi olvassa el, 
hogi el olvastq kérdette mit felel reája, azt mondta 
hogj latom ngos vezér, hogj kengielben laba ngodnak 
mivel czyazarhoz Dauttba akara ki menni, hanem megh 
jeoven onnan ngod hozza szollok en is, mindazáltal 
en ugj veszem eszembe hogi meg Kentek nemelj em-
berekk kezeket hogi illyent jrjanak, es annyival i n - ^ 
kab az nemet keovétenek nagiob hitele légien es v á 
lasza is hamaréb legjen, de en nem hiszem hogj ugj 
legjen, mert A l i aga az melj levelet hozót az K a p i -
kihainak abban az feyedelem azt jrja hogy Istennek 
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hala jol vagion minden dologh eddigh hatalmas czya-
czar szerenczejere, mind az által az mint az dologh 
vagion, Enis nagdk tartozom megh jrnom nagod ke-
gielmesen meg hocziasson az Aga keotelessegemre hű
tőmre kenszerite hogi meg jrjom azok keozott az le 
velek keozött volt egi igen hoszu levél az Eszter
gomi Olay bek levele meljben azt irtha az vezérnek 
hogj bizonioson elhidgie, hogi eö nekie igen jámbor 
igaz mondó jobagjai jeovek megh az nemet Táborból 
Szeczenreol kik ott 9 napigh voltak es azok vadnak 
20 ezer az Horvát urak is személy szerinth mind ed-
gikkek, sött megh jobagyiakat is felszedtek az hadra 
es sokan vadnak, husz ezer lengiel segitseg is vagion 
Homonnajval, azon kivül az palatinus is nagj ereovel 
snma minden esteöl foghva vadnak 100 ezerén az 
kik ngodra akartak jndulní, megint ma Hasson passa-
nak Posggai Olay Bégnek egj Feö embere es Török 
szolgája sokat beszelt teorokul vellem es az Agának 
azt monda hogj eo az ' hadban volt Budánál igaz is 
hogj 20 ezer nemet jndult megh Sechenteol; s az 
teobbys megh indultak; Az ngod hada Kernen János 
urammal az Fejér hegien tul voltak, de az nagod em
beri jrtak megh hogj mostan jeojenek mert job alkal
matossággal ngdt nem talalhattjak mint most, mégh 
erdélyt is kézibe keríthetik mégh maga kézben akadhat 
nagod, holot mindén Hada s mind az orszagh nagodat 
igen megh unta (meg is alázatosan kérem ngodat ne
kem szegenj alázatos szolgájának kglesen megboczi-
asson) holot mindent czyak magának keres takar eok 
mar szinte el szomorodtanak; seöt ez az Teoreok monta 

* 
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%ogy ugj is tudgia kegj Cass* «l«t mostan mag te t)tn 
körtek az nagod hadával az felseo partiak de non 
moita mellieke let az nyeresegb az nagod jrasa aze^ 
rintf mi kglmes urunk váltig vívtunk ellent, de ha U h 
god ujjab hiruel ebez képest nem érkezik srinjte kj 
fogjunk beleölle (az aa) nem hiszik eöfc hm ny hat nem 
látnak vagy értenek; mivel a* nemet keovet 99 jteo-> 
\eo Heten be érkezik, annyi nagodra az panasz kj| 
vyultan Uyul mivel lattyak bőgj nagodnak keovethe 
n^m Jeön^ kin Itt mindenek igen c^iodalkowwik, ngod 
mimi kglmes es Keresztem' Fejedelem cigiázzon, mosta* 
q& idej^ Eft vdltigh hazudom de czyak azt mondgiak 
ij^qbh hjur jeöt az ellen felöl,, nemelljek ngis beselle-

Iwglf Cziazar még ez idén mg indul Isten tudgia 
Felségbe abban bira Hfc IUUS^ ac Celsituji 

yjk ftno elem, Dat in porta 12 Septembr* 1644., min 
tírtWft tora., 

lljustrm. ac Ceils. vram. humiilimus a<? fidelis p$r-. 
getw&que. servus 

(íeorgius Hajdti. 
Yi«e Kons. 

& Hasson passa szolgája, azt is moda hogj 
ngod, mplleol, az Teoreokeok is kik ott voltak el men
tek az a ^ szorongás és, szükség miat mivel semmi 
(ta^pjkat nem láttak meii; az mft kaphattak is azt ig 
jiagod elvQQtte t^öllök; a^Buday yezertis nagod sejn-
mire $em Bgo^züjlj, is beszelte az teorok hágj 
nMff qda fcty teóif 100 ember bizonysával biftonUott* 
íe&n* kogy. % httfü. n$oá pág[0a> wfctfe. os 
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Ma mar el végeztem volt az jrast Hogj Jeoven 
hozzam Niagoy kKs Vajda fiának nevezi magát es azt 
monda hógj az Hodzanak nagion es Sziliktarnak is 
nekie igen jo embere azoktól hallotta hogj az A l i A -
ga szemben leven czyazarral ngdt igen cómmendaltá 
es monta hogj iol forgódik az nemetek ellen sok va
rakat is vett mar megh teollek meljnek Czyazar igen 
borvendet Az segítséget is említette volna czyaszar-
nak hogj az A l i Aga kérdette nagodat ha kívántatik e 
toagodnak az segítség minden elegh leszen nagod mel-
te, de nagod azt monta legjen hogy moston Istenek 
hala megh birok magam is velleok de ha kivtmtatik 
mingiart megtalálom az Bnday vezérét Ugj vagion 
hogj enis kertem vala, Velle hogj beszellek A l i Agá
val hogj ne tekinczje az ket Raboknak meg nem ada-
gat most netalán nagod sok gondgiai keozeot meg 
fs feletkezhetett, de en jrok nagodnak feleölle, arra 
ezt felelte vala hogy de nem nézek en arra, hanem 
az mjben tndok eo ngnk eoreomest szolgálok eo ha
talmassága es az ki előtt kívántatik. Azt is monda 
Njagoy hogj mikoron megh értettek volna az Luptd 
Emberi es jtt ben való jo ökaroj hogj Ali Aga nágöd 
feleol jol szollot Czyazar eleöt es megh monta hogj 
Isten segetsegebol Diadalmas megh eddigh az nemet 
tllen minden szivek s erejek el szakadott, dé aztaft 
azt is monda hogj azt kezdenek az Kapykihay it ben 
hirdetni hogj ngod fiának kéreOri az léániát, dé eo 
nem akar érteni feleolle es nekie ninczen kedve hoz
zája, arra mondám en hogj de leszen eo nekie kedve 
czyak volna urunknak. Nagion exáltalja magát léáni-
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astul, azt is monda ezen Nyagoj hogy ha Nagod ima 
mostan ide bé az portára Lupul sok dolgai féleöli czy
ak hamar fogna mostan az átok raita Eo is monda 
hogj nem arthana mostan Eleol egj embernek ngdk 
bejeonni megh az keovetek be jeonek mivel czeöte-
örteökon pénteken be varjak az nemetet. 

Nem regennis Érkezek hozzam egj ember ki azt 
monda hogj mind az Buday es Esztergomi levelek 
kétségesekké leöltek jtt ben az melj hireket jrtok. 
Agia Isten ugis légien ngod kegielmes uram ugian 
értessen beleölök. 

Az Aga is uiabban hivatván engem hogj az D i -
vanbol meg jeovek es monda hogj az vezér Divania-
bol ment volt Ahmet passat látnia mivel betegh az is 
iol emlékezet ngod feleol, es jo akarattal való szol
galatját is izente ngdk, azonban megh ot volt oda egj 
Musztafa aga ki Musza passa Kaudskarja, kérdette 
Ahmet ha volt Erdeljben ngodl, mondotta hogj volt, 
kérdezte mint esméri ngdt, azt mondotta hogj mint 
czyazarnak igaz hivit es teokelletes zolgajat. Onnan 
megint ment Musza passahpz az honnan igen keseore 
is jeot haza, monta Musza pasa hogj az vezér kulde-
otte volt hozza peczett alatt az Buday vezér es az 
Esztergomi Olay Begh levelyt mellieket el olvasson es 
az Divanba agia értelmet feleolle; azt monda hogj eo 
nem hiszi azokat, meg is monta az vezérnek hogj az 
Czyazar is hivatta volt eötet. A l i aga Czyazarral való 
szembe letele utan, kérdette Czyazar hogy mint tet-
tzik nekie az oda fel való állapot azt monta hogj ha
talmas Czyazar, akkor az végek jol voltak hogj en el 
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jeottem, az Hadak i$ GiüUíek mmd Budához $ mmd 
Landor Fejérvárhoz, kérdette hogj mit kel mivelni 
ezekkel az Hadakkal, mondotta légien hogj most: F e l 
séges Czyazar yigion megh 2 holnap Zent Demeter 
napja es meg azon tul is szép ttdeök szoktak jarnja, 
az oda fel való Hadak akkor szoktak hadakozni: En 
azt mondom hogj ha igaz az hogj az felseö Had az 
fejedelemre jeö az mint jrjak nem kel hadni az feje
delmet mert Rákóczi Geörgi bizonj igaz jámbor hite 
zolgája felségednek, meg kell ellenek segittenie. En 
fejem keotöm az fejedelem melle felségednek hogj 
igaz es erős Zabliaja is hatalmasságodnak, noha sok 
hazng nem jo akaroj vadnak, az Feérvári Hadak is 
mennek fel Budára s ha segítséget ker elegendeöt agia-
nak mert Télben nyárban kesz szolgája Felsegdk az 
Erdelj Fejedelem, bizony mostis soha az német keövet 
he nem jeöt volna ha Eo reajok nem ment volna, efe 
orrokat fel nem verte volna, az Czyazar megh páran-
cziolta ket Bostandsinak tegnap eleot hogj el mennie-
nek, es az Nemhir pasának meg mongiak hogj Bu
dahoz menjen es ha kelletik nagod melle mennien any 
haddal az menjt nagod fogh kivanja, es az Budai vés
zért is postán ment Bostandzsiak be hozzak jde. 

Azonis kereti ngdt az Ága hogj az keovete ngodk 
siessen be jeoni: Es mivel itt be moston ngodk sok 
jo akaroj vadnak megh ne hadgia hűlnie jo akarattjo-
kat megh látogassa tüstént is ajándékokkal eoket a) 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 39 sz. 

Dig i t i zed by 



•98 

XXVIII. 

lUrwe w Celsieíime Priaceps, Domine Domnae 
dementissime. a.J 

Humilium fidoliumq servitior meor itt gra Vrae 
CeJstnis dejuta humilimaq obletione praemissa. 

Noha keglmes ur 13 praesentis Judzezről raptim 
irt alázatos levelemből, ide be való jövetelemet kglsen 
erthete ngod, alkalmatosagom leven, moatnn is a lá
zatoson Írhatom ngk 14 praesentis érkezvén dei elölt 
ide be Constantinapolyban az nap reggeltől foghva 
esthig a feo vezér Cbiaszarnak Dánod Passaval leven, 
szemben nem lehettem eo naghaval; hanem másnap 
15 praesentis, elpeobben hajnal eleot Ali agához men
tem kitől az sok panaszon kivöl, az miről ngd kglsen 
parancsolt semmi derekast ki nem vehettem, azután 
délkor, az feo vazer paranczolaltiabol, szinten akkor 
hogy az nemet Ceovet be érkezet, szemben voltam 
a? vezérrel, ngd levelet, es az 3 kupát be praesen-
taltam eo nghk, Chiaszar hapuzlor Chikaja azonban 

aj L. a mutatványt Vl-ik Tabl. 
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oda erkexvan Cbiaszarhez hitta ez vezért, ineiy miat 
sokat nem beselgethetet velem, eskk azt mnndn Bu
dáról irta OB vezér hogi a palatínus derék hadat né~ 
metél mágiával horvát es leugielliel ngodr* qjjobban in
dult és vissa kergette volna ngodat ha igaz e kérdete ? 
melyre axt mondám a vesének, mikoran ngtol megh 
indultam annak semmi JMre mm vált, mind az által 
titánom küldet leveleken irja ngd az palatínus ujjab-
hm festeget agdra ieöni, de hogi megindult volna axt 
ngod nem irta, arra ax vezér azt monda, most Chia-
szar hivattía oda kell mennie, az levelet el olvassa, 
holnap ismét illienkor ott találkozom lenni], derekas-
keppen hesel velem mindenekről. Arra 16 die ismét 
fel mentem, elseoben kerde az vezér: az fejedelem le
veleken semmi választ nem teszen levelére, kit mij 
teolunk küldött vala. Arra azt felelem ugy tudom ax 
Erdéli ado felül leveleben is választ tett, az en kgl
mes ur, hanem irt is mind arol s mind az teobirol 
szóval izent eo nagha teolem az erdéli ado felül In-
struetiomban eleomben adott válasz tételét ngdk mon
dám eo naghk arra az vezér egy szóval sem felelt 
Azután Instructiomban leveo elseo punctumhoi kezdet
tem, arra azt felele az vezér az követel meg szemben 
nem volt nem tmdgia még miről irt az nemei C. lássa 
eböben mit akar ahoz képest tudgidk az békeséghez kell 
é fogmok vagi nem Hatalmas Chiaszar az hét vétme* 
giét engedte erdélihez hogi foglaUtdk, imdr ugi tartót 
mind szaidtidt, az békeséget akaria is kéüümben nem le
het meg az békeség9 hanem az hét vdrmegiét ide kel 
engedni arra azt feleltem Hatalmas Csiaszar, fészere 
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issokkal iob volna áz magiar nemzettel eöreökes fri-
giet kötni, ha magiar ország egies magiar feiedelem bi
rodalma alat lenne, hasznosabban szolgálhatna eo H a 
talmasságának, az kedveskedésben is iob modgia lehet
ne, arra azt kerde az vezér lehet é az egiez magiar 
ország négi anni mint az hét vdrmegie? Eft arra azt 
mondám, bizoniasan nem tudfcatan menni lehet ugi íté
lem lehet két anni — arra ismét azt monda a vezér 
lássuk mivel jut az német követ, ha az hékeséget akar
ja és az hét vármegiét ide engedi jó, ha pedig nem, 
magam avagi Hatalmas Chiaszar maga szemelte serént 
meg indul s meg oltaimaza az hét vármegiét. Látván hogi 
az hét vármegién töbet nem akar eUegietni az vezér 
mondám az utan, Ha Hatalmas Chiaszar az egész ma
giar országot nem engedi az én kglmes uk el foglalni 
engedné eö Hátaim : bizonios határig: és ha ugi sem, 
az kit az én kglms urm mérőn kezéhez vett ugi mind 
az tizenhárom vármegiét és ha az békesség végben mert-
ne is ugi békélnék meg eö Hátaim, az némettel, mivel 
az az hat vármegie is az hét vármegyével mindenkor 
egiet értet; Kassai Generálisság alat való volt, most is 
egi mástol nem akarnak elszakadni, Bethlen Gábor és 
Boczkai üdöben is hogi két fejedelem alat voltak sok 
idegetlenség volt köztök arra azt monda az vezér lás
suk ha igaz é az budai vezér írása, tatám az fejede-
lemtid is ieö ember, azomban Én arra azt mondám: no
ha az én kgls uram hatalmas Czásár kegielmeségében 
eörösen bizik mivel eö hatalmasaga biztatásából is meg
indult, mind azon által minemű levelet az palatínusnak 
interctpiált eö nga az budai vezér felül mit irt az pa-

Dig i t i zed by 



91 

latinus az Zenderöi kapitduuak , azt az budai vezérnek 
megírta az én uram, meli két levélnek páriája én ná
lam vagion, abbul ki tetézik az budai vezér segítséget 
nem akar adni, hatalmas Czásár m'obban való páran-? 
czollatiia nélkül, keöuiöreg, ahoz képest az én uram ha* 
talmaz czásdrnak adiou oli paranczollattot az budai ve* 
zére, ha az szikség kevánia, kiválképen ha az német
nek ujob késUlete terme eö nagisága ellen, adion ele
gendő segítséget az én kegielmes uram mellé. Kin az v&r 
zér czuddlkozot s sokat gondolkodott rola, látván hogi 
arra semmit sem felelt az vezér, ujabban köniörgettem 
az segítségért, azt is mondám én, kegielmes uram bi-
zontalan levén az segítség dolgából nem tudván magát 
mihez tartani, és ha az hatalmaz czásár nem akarta, 
többet magiar orsiágban ne foglaliion az én uram, bár 
cziak az tizenhárom vármegiében két három váron kí
vül kezéhez is vette már, magát oltabnashassa hatal
maz czásár segítségével, mert ha ugi lessen, az budai 
vezér Pestnél leveö táborát el oslattia, az én uram mel^ 
let levő török hadat vissa hkattia, fék) az hét várme
giében is belé kapnak. Vezér: hogi táborát el ozlatná, 
sőt meg vagion parancsolva Landor Fejértárnál levő tá
borbeliek is fel menmenek eddig is oda fel fogtak men
nie eges Szent Demeter napig is el nem ossobiak, az hét 
vármegieröl meg sem kell gondolni hatalmas Czásár meg 
nem oltalmasná azután czak arra kértem az vezért, ha 
hatalmat csázár meg békél is az némettel, mig az bé
kesség véghez megien bár czak addig oltalmazza az ti
zenhatom vármegiében, arra ismét azt monda lássuk 
czak micsoda hír ieö, végtére azt mondám az vezérnek 
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a* m kgfanes iram keöaieorögh ha te f/dlalmasxa-
gátak teöb kegielmessége nem acceáaka és teöbbelnem 
akarna engedni, hogi elfbglaltöm, engegie eö hatalma* 
sága, és adion elegendé segítséget az én tsram mellé 
azokat oUalmashassa kik az német czásár birodalma 
alatt meg malmának, ha az német lelki testi szabadsá
gokban meg nem tartaná, arra is a vezér továbbra ha
lattot és mivel se derék magiar ország, se az tizenhá
rom se az hét vármegieröl mennit akar nagiságod ad
ni, kérdés nem vott en sem mondotam kerdes nélkül in-
structiom ellen lett volna. Ezután el kittem megh foghiak 
kerdety, atul félek ha esekben vésik ngodk az német 
miat tartása lésen ismét, az erdéli adót éppen és az 
hét vármegiéröl kívánságokat éppen meg fogiak keváni, 
az nemet Ceövet 15 praesentis ezkezet be Constan-
tinapoliban ket hintóval nem igen solennis alapottat, 
Landor Fejérvári szekér sok volt vele száznál teob 
igen bezegh meg nem tudhatni az szemben letel mi
kor leszen senkit hoza nem boczatnak, közönségesen 
azt beszelik az városban az teoreokeok ngdk koszeon-
ketík be jeovetelet az nemet CeÖvetnek. Az Gátlás is 
az pénz felöl izent volt, választ vár velenczébiü ha be 
hozhatlak é az pénzt vag% nem ighen kéreti titokban le
gyen az Czásár meg tudná el vétetné. — Imáran keőzön-
ségesen beszélik Ali Aga is mondatta Kádas Mihali mon
dotta volna neki a franszia hiráti hatvan ezer tallért 
küldet ngdk, azért megien Vdenczében, mivel az mos
tani alkalmatosagh nem varhat, teobet ngk nem irha
tok, ezután mindenekreol derekas keppen tudósítom 
ngadat 
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Hte Urae Catoik Yne: hmm veletad. exeptahs. 
thUimraptisguueCoaataâ  17Septa*b& 1644»ejí 

nirmae Cels: Vrae: 

htoÜBmi servi törés 
MSchael Maurer 
Georgia Hajtfu nr. p. 

XXIX. 
Adgyen isten jo egeasegat igWk. ftn most Ejef 

barom órakor érkezek uranktul ő ndtut Vatadi a* El
tek foga aa Ellensegh Ásáataaai feles napokat czak 
aem ket hetet töltvén el keveréssel az iítö alat min-
dánkor csatáztak vélek urunk hadai, minden felöl 
batczra föggatva* ökeî  bizanjni irhattymk mindent! 
saeMncaasen jártak agy amin fetnek csudálatos dol
ga teezet kii w kel 10Q tök is veszet az eUenpeghbe 
el a* máenkbe nem begy veszet tolna, ét megh s*-
bes se igen eset Asszalotul az ellensegh fal kelven 
aaaUoH Magyasaoboz> 3ő onnan is fél kelvén minden 
tarasj befbnraV jitt volt Ttaczdhoir ebed utan honnét 
az Istnek kglmes gondviselesebül segyen válással ve-
cetet viszâ  ZomboA» flteatwaa ennet; is Istn aldasa-

a) Az eleje találtatik Nro. 5. IV. 2. 123 sz. Végét L Nro 5. 
IV. 5. 60. sz. 
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bol visza veretet, mar bt keri az mi kglmes aránk 
hadai rajta vannak maga is Ist segitsegtil hivan raj
tok leszen. Az Felseö országokbul miczoda hirek l e 
gyenek bizonyosok kit urunk paraczolatyabul parialva 
kültttnk meg kglnkk, az budai vezér hire nem igaz 
onnét felül sok ajándékkal nyomták el, Kglmd levelet 
27 vettem el mintest kttltem urunkk ö nagk, Istn az 
ö nga kglmd által tractalando dolgainak jo veghet 
adgya szerenczesen folyván az ö nga dolgai. 

Adgyon Isten jo egeseghet kgldk. Albae die 30 
7br ejel 3 órakor 1644. 

Geor. Rakocy. 

Az mirul irtunk kgldk ne feledkezzek ha jo lo 
vat találna kglmd három szaz Tálért négyszázig is 
vegyen, az Franeziai orátortul kérhet kölczön mi 
igerjük hogy mintest meg küldgyük kglmdk czak l e 
gyen jo szép erös az lo ha derek udvarisaga nem 
leszen is ha elünk megh zolgáUiuk kgldk. Mijs ki 
hozva Istn kglmdt ejgy paripával meg ajándékozzuk, 
900 Tallér talán ket is vehetne kglmd, az Hajdú 
György szolgáját is mondgyak alkalmasint ismer hoz
za. Kiczin lo nem kel; hanem akkorák mint az kiket 
Zebeni ur hozót. 

Czimzet. Géneroso Michaeli Maurer ad portám 
fulgidam Othomanicam expedito legato Nro etc. Fideli 
nobis dilecto etc. 

Present. 11. 8bris W44. Per Ejusdem Celstnis 
Cursorem Joannem Silodjo) 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 63 sz. 
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m. 
Az ur Isten eo felségbe minden Idvesseghes lók

kal es szereneaes által algion megh. 
2Í die 7-br irt leveledet tegnap delesti 4 % 

órakor vettttk vala el mi karban volt akkor aa álla
pot Írtnak aa segítség adás ha czak kevés ideik halad is 
nem vehetHuk sok hasznát mert szent Demeter napia 
fan nem messe Tagion czak míg fel ülnek is et múlik 
másik im az ellenség is tegnap elment Azalotul Sendrö 
felé onnét is el kel menni mert meg nem dlkattia bi
zony harmadik rövid nap indutidk lessnek, mit erünk 
astan vélek azért ugi kellene lenni az parancsolatnak 
szent Demeter nap utdm is vatamig kívántatnék mette-
tünk lennének holott az némettel még jeb télben hada
kozni példa az Boczkai Fejdelem Idejeböli allapott 
akkor mind török tatár — mind télben niárban mellette 
voltak mi hazna volna ha ugi lennének hogy czak meg 
mutassak magokat ha lésen légien ugian valóban es 
Jol azért vagi lésen vdgi nem, nem kel véle késni, az 
hadaknak hogi nem fisetnek hasudot abban az egri tö
rök mert Idttia hat hetet nem igen halad el ki nem 
ádnok, az vezérnek hogi mi most sokat ígérhessünk mod 
nincen bennek mert sok megien az hadakra mind az 
által czak légien io akarattal fejedelmi ajándékkal la-
togattiuk meg ki közt pénzt is lészen Sepes várában 
török rabokat is hallunk lenni ha meg vehetnénk abból 
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is kedveskednénk neki, az gdllus dgiensnek czak meg 
mond az mit haltunk mondani, czak akarja tandthat ö 
abban módot — tegie mmd arannia kicin bellire et fog 
férni most ha többet nem adna is, adna tisen két ezer 
aramat ne kellenék innét pénst bé küldnünk az többiről 
taláto Máté tímddetl megeshetnénk^ & U kin adná 
meg nekünk az gaUm agiens penigh az* Mák naitht 
efaberinekyte pénsnek hitdetése talán* magoktól az agi-
emektöl jöhet, hogi. őznél me*dh$ssék magokat, jgfo* 
meg mond hittel áts&wdttak veim minket 3 hetntpm* 
le lesik az száz ezer tallért Bmmar pamg én tíz hot-
magja lésen intbdntmknak em pénz sem segítség sem~ 
mi sine micoda iá hiro neve lésen m hét Cerondnak 
ezért itíllie maga meg hisem nekik inmmbdU volna az 
utakat módokat felkeresni mennit praertalftattmik volna 
mkiLet mindenekrul tadosita menői bamareb. Adgia Istn. 
baibaaeunk minden jet feieallafeŰL. Datam Tokaj 8 die 
8-ter A<* 1644. 

Gu Rákóczy* 

Azon kellene kérned az vezért Horvát országra és 
az dunán tut küldene hadat ot kellene ájstráctiot nékik 
cinálni az hadak mind Landor Fejérvártul s mind bu
táiul igen el oslottanak. 

Czimzet Generoso Michaeli Maurer primarij or-
dinis anlae nrae familiari etc. Fideli nobis diLecto. 
Praesentat. 37 Octobr. 1644 Constantinopolis per II-
lustmn Valach. Vajyodi-Curaores.o} 

epB, molfrHfco *Hk5*6 íMf t 
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mi. 
Az ur Isten eo felsegh minden Idvesseghes Jók

kal es serences úttal algion meg. 
írtam 29 die 7-bris ugian bőven minden ide ki 

való állapotokról nagi részint arról is valast tettünk 
általad Haidu Görgnek az kiről 12 die 7ris- irt volt 
de ha az töb hir Irasa is olian lesen mintt az budai 
vezér old vitele semmi sem lesen igaz abban, mi bison 
czodalliuk igen eo czak most is ir efféle hamis híre
ket ugi vessük estinkben az divanban sem jar sött 
mint egi inassá ugi iar Zöldficárhoz. Körösi uram Szent
pali Istvánnal 25 die 7-br indultának el budarul tel-
Késséggel az a vezér német, Ismdel és Ali czdmsok 
hordassák mint czak az portára halastia már most az 
hitetlen söt az 7 vármegye felöl is ugi besél czak élteik 
attak volt ugi mond azt Betlen Gábornak. Körösi uram 
niit mondót az vezérnek im mássát kiéltük tanulhacz 
belőle, Luppul felöl is sokat ir kinek latorsága czak 
abból is kitetcik nem akard mi áttolunk által mennien 
végben az Rázivil házassága immár oda atta léániát 
ö már soha az portára be nem megien. Iria Haidu 
Görgi azt is Luppul vaida hamisságai adna ele sött 
s hirt, mi az fiunknak kértük volna liánatt, de eo nem 
atta ki merő hamisság, s akar hol meg mondhatott aa 
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hol kívántatnék mi bison soha abba nem igiekestonk 
nekünk bison soha ahoz kedvünk nem volt czak ma
ga élhetetlen termeszetere nézve is, bjzonsagom az ur 
Isten inkab vennénk el neki egi beczUletes jo lelkű 
sentes hitivei nem iatzo nemes ember leanatt mint 
sem az eövett 

Az békesség tractayara menő követektől is most 
czak beket varhatunk mind ket résről az az indutiak 
felett vagion most az kesedelem mi meg eddig ked
vetlenek voltunk hoza most á) ka u -
tolso viseletünk el mint fel meg kel ittniad 6-us: 7 
diem praesentis s ha ez idő alat onnét etób válassunk 
nem lésen réd megiünk azután bár ne adgianak és ha 
mi meg békéltünk ne is kivánnianak semmit is mert mi 
sem adtunk minket hova hamareb mindenekről tu-
dosics. 

Ez levelünk irasa alatt iuta tegnap 17 die 7-br 
irt leveled is az mikről tudósítást irtunk arra is, az 
budai vezér irasa anniban igaz hogi mind német len
giel horvát és magiar hadai iüttek reánk s töbre is 
kellet volt sallani meg hadaink elérkeznek, de soha 
bison mi melolle messe nem tavostunk sott Isten ál 
dásából immár hadaink el érkezvén minden felöl eo 
tart mi tollúnk melle is fogunk sallani hogi annál 
köselebb farasthassuk czatakkal mi nekünk bar 3000 
avagi 4000 io törökött adna az vezér Isten bisonsa-
gunk mind it vésnének ezek mind az 7 varmegett 
frastittiak a az hódoltságot kiről mi ugian isentünk voti 
is az budai vezérnek mint hogi már ezt pustütiák ottan 
a) olvashattam 
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ezak azt ne engedgiek de mind czak héjában mi oda 
követséggel kultuk voÜ hozzá Körösi uramat s mi vá
laszt töt meg küldöttük nekünk azért most bar czak 
két dolgot niemél meg mennél hamaréb elsőt horvát 
ország felöl dnálnának distractiot másikat adnának u-
gian jo török hadat bár czak négi ezerét harmadikat 
nográd táián is kapnának ki bisem ha hatalmas czasar 
ugi tartia már ezt az hét vármegét mint érdéit tartozik 
oltalmazni mi czak arra is kérettük az budai vezért 
irion ezeknek az generálisoknak menüiének ki az hét 
vármegéből azt ne pustitczák de nem celekette ö azzal 
menti magát ugi vagion parancolva az portáról, sóval 
iarcon s onnét várion, Ali Aga hamisan panasolkodik 
kire köniü löt volna, mi ugi elmélkedünk az mi álla
potunknak ki menetelire vigimnánaki de bison mijs oko
son akarunk celekedni, czak ki kellene véned az eis-
sdját akarnak é az hét vármegében ugiau derekasan 
oltalmasni avagi nem az idö im maid elmúlik, Istennek 
hala mar is az mi állapotunk meg eleg jo az erdéli 
adot fellieb kellene ígérnünk ki mi töllünk nem is lehet 
az többiben lám kedvek serént való válassok vagion 
magiar ország kit az német most is bir vagion har-
mincz öt vdrmégiébül áll mar meg gondolhatott me-
nivel töb az hét vármegénél, felelte sükség ugi iámod 
az német s török practicdjára tatáU czak sóval akar
nak tartani ök egi más közt meg békélvén még az hét 
vármegét is 'engedgiék oda, az gaUust kösöncd forgó* 
lodgiék az német el ne vonhassa mellölök az portát, 
az sáz ezer tallért is az végésés sérent ot adgiak ke
sétekben most hamaridban az tíz ezer arannial és há

lt 
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rom ezer tallért mond meg azt is az meli iffiu legén 
Velencéből hazánk jut volt azt it levele nem érte Im
iéről el merd de kétség, lehetett é békességes uttia, azt 
is meg mondhatod az fö vezérnek annál inkább kön-
niebben ide engedné az német az hét vármegiét egiéb 
kívánságára is reá menne hatalmas czászárnak ha ezt 
megvernénk hitt lat az Isten könniii megtehetni: min
ket mindenekről mennél hamaréb tndosics az extre
mum bár czak ezer io lovas törököt adgianak most ha
mar mert palatínus lmját sakállát fejét köti bélé hog 
nem segítenének, vennénk ki ennek is viszáját. 

Az ide való mostani allapatt vagion az ellenség 
meg is Asalonal vagion éppen az hodoltsagott pusz-
tittia az mi embereink eijel nappal raita vadnak egi 
nap nincs mellien nem fogiatnak Ibrani uram hossa-
ia egi jo mel földben vagion az hajdúsággal, Kernen 
János es Bekes uramek az Földvárnál k i az nemett 
táborhoz ment. Im mijs későbben megiunk s az ur 
Isten aldasabol bisonnial hissuk rövid nap távul el kel 
hatra menniek bisonsagunk az ur Isten a mind mi töb
bit mar megirtunk nincz lovas 4000 gialog 16 avagi 
17 saz, lengiel magiar horvát nem haladgia meg az 
1600 igen sokkal most minden nap fogytán fogi s 
sökik az fö követünk seredi uram lesen nem fog eo 
kgme mulatni be indul. Adgia Isten halhassunk min
den Jott felőled Amen. Dátum Tokai 7 die 8-br. ao 
1644. del est 5 órakor 

6. Rakocy 
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Czimzet, Generoso Michaeli Maurer primarii or-
dinis aulae familiari nro etc. Fideli nobis dilecto. a) 

mn. 
Az ur Isten eo felségbe minden idvesseghess sze-

renczes úttal s iovetellel algion meg. 
24 die 7br. irt leveledet mi Tokaiban ( . • • • ) 

die praesentis vettük vala el kit Rákóczy Georgi fi
unk elob küldött vala meg mint sem az vezér embe
re hosank érkezet volna s mivel nem tudtuk mink im 
elmelkettunk is arról tálam mind budai vezér es egri 
passa leveleiben fogidk azt megírni miben és mi for
mán segítsenek kellet varakasnunk valasunkal, az ve
zér embere előtt 2 nappal az budai vezérnek is jutt 
vala hossank embere kitül mit irt im mássát küUük 10 
die praesentis jo reggel el erkesven az vezér eo nga 
embere is azon nap reggel 9 órakor semben leven 
velünk s praesentalvan nekünk irt levelet az vezér
nek s mind az parancolatokat im azoknak is mássát 
küldvén ezedben veheted czak az hét vármegiében pa-
ranczoüia czásár hogi megoltalmassanak te penig ne
künk azt irád hogi ha az huz ezer tallért s az vezé
rek ajándékával czásáréval az solmokon kívül, az tisen 
három vármegében kik Kassához halgattak meg is ol-

a) L. u. ott Nro 5. IV. 5 74 sz. 

Dig i t i zed by 



ioa 
Mlmasnak benne mi ezt az parancsolatokkal nem is 
mertük publicálni az kiknek illet volna az, töt tartok 
attól is hog kezében menvén valami formán palatínus
nak az híre tagi levél mássá hogi czak az hétvárme-
giben akarnak oltalmasni meg ne háboritca az emberek 
elméiét mert ezek nem akarnának egi mástol el sakadni 
mi mind az vezérnek egri passdnak az parancolatokal 
meg hetfon Horváth István udvari katonatul meg ku l -
tuk de látva hissük czak hat ezer embert is adgion mert 
el oszolt ha mi iü is im majd el jü Szent Demeter napia 
czak rabol s vissa megien vele s ugian czak azt fo-
gia tartani s hinni, mintha mind ezt ö vite volna vég
ben s mind meg kívánná azt a mit kér mivel azért Is
ten álddsdbul Seredi uram induló félben vagion, azt is 
meg akartuk látni mint fognak segíteni micoda Átnámét 
is akarnak adni az Í3 vármegéröl, hallass mindent az 
feö követ bé menetelére maid attut lesünk válást min
denikről addig ott ben vigias s mindenfele semed fü
led légien s az mikről sukseges tudosics mi mellénk 
most az budai vezér bar czak 6000 jo lovast s 2000 
Jancart adna nem menne ez az ellenség soha is ne-
mett országban azt is experidlni akariukezak ez vdr-
megekböl akariák e oltalmasni a vagi az suksegnek i -
deieben példa szerent azokból kik a németnél marad
nának, holot micoda oltalom lenne az ha az sedes belli 
ez 13 vármégében lenne io békeséget is ugi cinálhat-
nánk az némettel az leven hatalmas czasar akarattia 
is ha az ora eleiben mennénk s az pusztulna nem czak 
kik már ide valók. 

Az porta maga viselése minket igen meg tmit a bt 
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adatánk általad az el mult télen és tavason az 40 ezer 
tallért mi hasnál vök magad tehecz bizonisag, mind az
zal bistatának adgiuk hé czak a pénst io választ ad
nak Átnámet segítséget adnak meg lön az mi ré
sünkről, de onnét mit praestálának magad tehecz b i -
zonsagot rola immár nekünk is okosabnak kel lennünk 
mert lattiuk az porta áthatatUmságát azért kel nekünk 
is valossunkat az fö követ be menetelere halastanunk 
bogi mijs jo fundamentumra juthassunk az minemű sum
mát a 13 vármegétül kémek jo fundámentommal ha 
nem mind is de talám felire réá le mehetünk de ugian 
csak io fundamentummal akariuk megadni (az erdéli a-
don kküi) azon kivül tagi merünk vagi véstünk mi b i 
son az Rakocy Geörg állapattiábaun is tudunk mint ce-
lekednénk. Az ide ki való állapotok most ebbe vad
nak veven eseben az ellenség hogi mys resere giu-
lekesunk el hadvan Asalonal való sancatt, cötörtökön 
ugi mint 6 die Zendröhoz sallott volt onnét mmdgiart 
mas nap meg indullvan bagaciaival sallott gömörhez 
Zendroben gialog nemetett hagivan s ha ez ket nap 
el nem ment Gömörtöl ott kell lenni miest is nem czak 
Cassarol egieb helliekrol varjuk níellenk gialagunkatt 
mingiart eleb s közeleb megieunk bossajok, Czasar pa-
rancolatott mi meg kuttuk kit az egri passa meg 2 
die praesentis elvött meg is ki altotta hogj mára min
den ottben késsen légien de alig ha temporisálni nem 
fognák mert búdéra külte emberit addig el nem bocat-
hattiuk mig az hadakat meüetünk nem láttiuk lenni iga-
sán iriuk mi czak azt hissük mind czak az időt von-
tattiák s az után azzal mentség magokat, ha küldenek 
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is czak immel ámmal lésen s azért sem siethetünk mi 
vezérnek való vdlos tétellel az ellenségnek konniu hada 
igen el oslott hol sökik ölik most is csatasassal raita 
vagíunk minden feleol, czak érkezzenek az török ha
dak Isten aldasabol az bison ide vésne azon kellene 
lenned párancollnanak arról is az budai vezérnek hor
vát országra is az dunán tul is kapdosnának ez felette 
hasnos lenne mi a vezérnek sémára való ajándék Ku
pát mind császáréra cináltattiuk s kesittiük czak ök on-
nat ne dlhatatlankodndnak ne követnének hamisságot mijs 
inkdb mindent bátrabban cdekedhetnénk és hitekkel cza-
lárdul ne igiekeznenek mindent czekkedni és meg calni kit 
még az régi pogániok sem soktak czelekedni hiteket ígé
reteket károkkal is meg állottak, az budai és égri pas-
sára ujjab parancolalok kívántatnának s ne czak az 
hét vármegében hanem abban oltalmasnának meg ki Kas
sai generalissághoz sokat halgatni, mert ezek egi mástól 
nem akarnak elsakadni, az galliai agiens ad é nem é 
12 ezer araniat vagy nem ej el este nappal ad érté
sünkre, Loniai Sigmond Niari Bernath, Chernél Giorgi 
Körösi István Zakan András uramek nagi Sombatban 
az el mult hetfön indultának el az tractara ugi remei-
liuk az jövő serdan vagi cötörtökon oda fognak erm 
s az mint sorgalmassa palatínus uram meneteleket mi 
ugi remelliuk ott nem sok idö alat meg foghatnak a l 
kudni, minket mindenekről hova hamareb tudósíts ad-
gia Isten minden jott halhassunk Felőled. Dátum in 
Castris positis Gestel 14 die 8-b. ao. 1644. 

G. Rákóczy. 
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Legi erte hogi Lupullal küldessek el az ezer lo 
vast de io lennie. 

Czimzet Generoso, Michaeli Maufer praecipuo A u 
láé familiari ac hoc tempore ad fulgidam Portám OtttK 
manicam Internuncio nostro etc. Fidelinobis dilectoo} 

IIIHL 
Az ur Isten ö felseghe minden idvesseghes jók

kal szerenczes úttal algion megh. Nincz kecegunk le
velinket kiket ezen hónak 2. 3. 14. 15. 17 napiaiban 
irtunk el nem venned mellekben bőségesen minden ide 
ki való állapotokról tudositottuk es az mint 14. 15. 
s leg utolszor 17. die praesentis irt levelünkben meg 
irtuk 

Az budai vezérnek hitetlenségét az ugiis kezd len
ni mert az czak halogat temporisdt tellieséggel német s 
ha különben nam parancolnak neki vagi iob vezért ujat 
oda nem küldenek onnét semmi nem lésen, az egri pas
sa is nem mer töle semmit celekedni czak hogi az pa-
rancolatokat meg hűltük is ma 11 egéz napia czak hogi 
it heverünk is, s utánnok vdrokosunk is ma 10 napia 
solictiálliuk az hadak küldeset de hasonlatán, maga ide 
buda 16 meliföld egér őt kis méliföld buddn had sincz 
azt az vezér haza bocdtta fizetésért kitt másképpen. Mi-

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 67 sz. 
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czoda levelet irt vala Amhet agdtul meg kuttük vala 
mással de mind czak hamisság dolga kinek tatám az 
portárol is lehet fundamentuma az idő ezennel el múlik 
ha kesön jünek, az mint meg irtuk czak az lésen ha az 
portai fö vezér az budai vezért meg nem riasttia az 
mint meg irtuk, Tar Mihali most is buddn volt az czá
sár parancolattia ot érte az vezér mindeneket közlöt 
véle sietve ment palatínushoz rövid nap meg pénst visz
nek az vezérnek s sváb ember is megien be az pala
tínustól mi bisony egi altalliaban nem hisstík ha adnak 
is de az fellieb légiem ezer vagi két ezer töröknél fe
lette Igen Igen sükség tandlndd meg az fö rézért ad
nád érteni taldm az ígérettel is nem kellene sietned u -
gan az mint meg irtuk újra parancolatokat ts kellene 
sersened ugian ki miatt mind vezérre s egri passára, 
ne nésnének Szent Demeter napiára hanem valamíg kí
vántatnék mellettünk lennének s nem is penigh imel á-
mal hanem derekasan, mi elhittük ez az lator vezér az 
porta mesze voltáért is latorkodik tudgia jól míg oda 
írunk s onnét válás iü idö múlik az ellenség most is 
gömörnel fekszik, az hét vármegét pustittia rabollia mijs 
abban vagiunk de nem gondol véle az vezér mind ezek
ből eleget erthec s lelked iduességére kénserilünk ugi 
ne iáriunk mind az elöt hiiában menü adánk mi láttkik 
az török álhatatlansága miat indutiat kel cinálnunk pa
latínussal kit most is kivannak mind ezeket mint jelen
tet adod értésére az vezérnek, az czávust mi azért vd-
rakostattiuk lássa semével az török hadakat s mondhas
son bizoniost ha most a parancolatokkal ennél dereka-
sabb ember iüt volna és sürgette volna is az] hadak itt-
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vételit autoritássá is let volna töb hasnál vehettük volna, 
ez levelünk írása alatt az egri passának micoda leve
le juta im igaz mellet kültük íteletet tehecz eböl is, ez 
örömest cselekednék mindent de az vezértol nem mer 
sőt ha ennek váltosása lesen ez sem lesen czak ig is 
mert az pasára sem lesen parancolat, serdán sem lévén 
elüttök egi nap csak elrepülnek mellőlünk azon légietek 
azért az feö vezér előtt maradhasson meg tistiben ha 
penig az kinek attak az ennél iob akarónk lenne töb
bet is tudna solgalni, arra kellene erős parancólatot 
serseni mennél hamaréb mi azért maid inkdb seretnénk 
ha ez maradna kelben, ez letelünk irdsa alat Horvát 
István is meg iuta az budai vezertül mit irion s halo
gasson az hadak küldésével meli sakadás van aprodon-
kent akaria küldeni az hadakat ezedben veheted hisem 
io békeséget is ugi cinálhatna ember az némettel ha meg 
iestené mit sámos haddal vihetne végben ember, egiso 
az budai vezér merő német az sok adomannial el niom-
ták s ha ujobban Czásár annak keménien nem paran-
col és hamar kevés hasna lessen most is Aliczávus pa
latínushoz vagion vaiha azt be hivák az portára s meg 
iestenék tudna az mondani adhatna is, az hordosza az 
arulo az vezért, talám nem ártana Zöldfkdrral az le
vélek mássait kösleni ha hasnál látnátok az vezérrel is 
mi elhittük esmét pénst hoznak palatínustól az vezérnek 
mind ezeket igi értvén az istenért viseld ugi magadat 
vehessük kglnsen tőled, az két ola vaidákra is az pa-
rancolatokat sersenétek meg mert az Máté vaidáié is el 
akar sökni s mellölünk menni minket hova hamarab 
mindenekről tndosicz. *> 
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Dátum in Castris Gestel positis. 30 die 8-b. 
1644. 

G. Rákóczy m. p. 

Czknzet: Generoso Michaeli Maurer primario au
láé familiari nro etc. fideli nobis dilecto. á) 

XXXIV. 
Az ur Isten ö felseghe minden idvesseghes jók

kal s szerences úttal algion megh. 
Elhittük ha 27 7-br. es 2. 3.14.15.17. 20. die-

bus praesentis irt levelinket el veheted bőségesen ér t
hettél minden ide való alapotokról kinél most sem ír
hatunk egyebet, az budai vezér minket czak sóval tart 
a zserent az Egri passa mi onnét vagi igen keveset a-
vagi semmit várunk, taldm ugian az portárol vagion pa-
rancolva üdössenek s azomban muttiek az idö Szent De
meter napia is érkezzék el ki mához 10 nap, azután az
zal mentség magukat törvéniekkel ugi kellet lenni avagi 
el menvén az ellenség magoknak tulajdonitcak mindent 
bizonnyal az budai vezér avagi az németnek sok ado
mániáért avagi az porta instructioiábul celekesi mi Se-
redi uramat is azért várakoztatunk ennire ha az török 
hadak bár czak hat ezer io lovas és két ezer io gia-
log iü vala ideien mellénk az 10 ezer tallért rnegkill-

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 33 sz. 
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giük vala de ily acordéra valamit ad az io Isten, nem 
veheténk réd magunkat Seredi uram is minden bizon
nyal holnap meg fog indulni az adot éppen ormiul ke
zében attuk egyik titkos pecétünkel be is pecételtuk a 
zakókon egyik rendbelin ilyen jegy vagy K. ezekben 
is io igaz mertekü aran vagion ket zakban arani nro 
4641 vágjon czedula bennek egyikben arani nro 3000. 
másikban nro 1641. — Vagion ket zakban illyen jegy 
alatt arani F. 5,359 első zakban arani nro 3359 az 
másikban arany nro 2000, ez F. jegy alatt való aran-
niak igen fontos aranniak , ha az gattus agiens pénst 
adna bár czak ermit hogi ezt tarthatnád meg akarnánk 
kire nézve is tegi mit végben vihetsz. Mi az indulta fe
löl is azért nem iránk követinkél jöveteleket remeUettük 
az törököknek is, immár oda is meg kel írnunk, el vé
gezzék a mint irtuk. Ha periculum nincz az dologban 
meg vára Seredi uramat had illendőképpen mondhassa 
meg az portanok mi erdemlih inkább adomdnt az por
tatol hogi iUien darab orságot meg ovttunk magunk köl-
cégével, másik hisem az 40 ezer tallért is azért adtuk 
vala ha most mi velünk alkalmatlanul bánnak soha egi 
annak sem segithethetünk az hitetlen hamis budai vezér 
miat, ugi érténk Luppul Máté vaidánál iártatia az bé
kességet, kit ha végben vihet, nem megien soha öbeaz 
portára lengiel orságba megien. Az ellensegh meg is 
Gömörnel fekszik, de induló felben vágjon ugjhiszuk 
k i mennek immár is bagacziaiban sokat el küldőt vol
na, ha meg indul nem fog mulatozni el megjen Ízi
ben, mivel a svédek is szurgetik igen, az mint hir
detik, minket is mindenekről tudosits addigh is migh 
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mar Seredi aram is be érkezik az vezér Czauszszat 
meg el nem boczattiuk, lássa szemmel az török ha
dakat s tudjion bizonyost mondani. — Keretűién feje
delem it hozzdjok nem fog ragazkodni, példát vévén mi 
rólunk, Janót kirali ideiében meg elégedet volt azzal az 
porta hogi az partium Érdélhez foglalva volt nem kér
tek temit tölök Az budai vezérnek ket igen hamis la
tor t merő német tanácossa vagion egyikÁli cávus az 
réteges, másik Ismáel ága az cávus lárkihaia ezek mig 
onnét ki nem vésnek nem várhatni ninez oli dolog kit 
az németnek hirré nem adnak; az Svékusok felöl hir
detik, hogi jUnek de mi már bizoniost nem merünk azok 
felöl is irni; Lednicét palatínus vUattia ha meg nem 
vötte is. Ez levelünket mi tegnap el nem végezhetvén 
Almádi András 8 órakor juta Egerről ki az Törökök
kel Kereszthesigh edgiüt jöt ki, itt is lesznek ma, de 
az mint az előtt is meg irtuk czak anni sem lesen az 
mint mi kívántuk az ki ma ide juta taldm lésen hat zdz 
ezen kívül is azt mint ö mongia ad summum lesen ta
tám másfél ezer, ugi hogi in summa két ezer ha lesen^ 
ki micoda nagi segítség légien mit vihessünk végben ve-
lek, magad meg Ítélheted, im az Egri pasaság is meg 
változék kire nézve most is nagiob rése az Egrieknek 
kelben is marat, tartok igen rövid nap ez is haza ne 
mennien ezeket azért igi irvdnn viseli mindenekre ok 
hasznos gondot kit vehessünk kegielmesen, mikoron töl-
Ittnk kívántatnék küldenének erős ujab parancolatott ai 
budai vezerk, ki lenne oly formán ha változnék is haz-
nálna, ha kívánnánk adna hiba nélkül io lovast hat eze-
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ret s két ezer táncért meg érnénk mi ezzel mert ha nem 
vésne lesen bizony czak hasonlatán. 

23-a die praesentis szinte az táborára mentek 
volt csatáink az ellenseghnek azok is sep njiereseg-
gel az estve jntanak megh jo nemeteket vágtak le 
mar örögh lövő szerszamot Murán fele el kulte, tegnap 
vagi ma kellett indulni, de meljre azt meg nem tud-
iuk, ma azért ismét hallunk s tudositunk mindenek
ről, mi a 28-a die 7-brtol fogva irt leveledet nem 
láttuk kit nem tudunk mire vélni bar ne volnál olly 
rest az irasban. Adgia Isten halhassunk minden jot fe
lőletek. Dátum in Castris ad Gesztel positis 25-a die 
8-br. anno 1644. 

G. Rákóczy. 

Minden bizonnyal az ket nap múlva miis mar 
mint elöb migiunk az ellensegh fele. a) 

XXXV. 
Az ur Isten eo felségbe minden Idvessegbes Jók

kal es szerences úttal algion megh. 
Mi nem keveset búsulunk ritkán való írásodon 

28 die 7-bristol fogva irt leveledet nem latjuk kitt 
nem tudunk mire vélni, kiegelmesen parancolliuk ne 
legjel rest az írásban, Innét Istennek aldasabol mi Jó 
nál egyebet nem Írhatunk az ellenség is meg ertven 

a) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 79 sz. 
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bizonioson hogi rea akarunk! menni el sökven melle-
olle mind magiar horvát lengiel köniü hada is nagi 
resint tegnap 4 ora tayban deli este megindult Gömör-
töl Santalanal estve sekeret portékástul hagivan tá 
bora hellien mara viradora Sabadkanal Rima Sombatia 
felöl sallott volt meg onnét hova s mellire ment meg 
hossak holnap. lift mi sem kesiink utanna indulunk 
Isten áldomásából, ma Jöve mellénk mind egi 900 l o 
vas török, de ha töb nem ül ez czak semmi igi nem is 
remeüiük penigh ha töb volna, io volna az derék vdlazt ha
lashatod az fö követ bé menetelre ezt cseleked az lesen 
Job, immár czak bdr arról tudósítás vala oda é nem é 
pénst az gallus, az segen Bornemissa Pal uram ma 
11' / 2 órákkor hala meg 7 napi fekvése utan ki meli 
korban mi meg nem irhattiuk — kegielmesen paran-
colliuk tudosics mindenekről giakorta, adgia az ur 
Isten ezután Írhassunk ennél is jobbat. Dátum in 
Castris Gestel positis 25 die 8-br. Ao 1644. dei est 
3 órakor. 

G. Rákóczy. 

Czimzet. Generoso Michaeli Maurer de Beszter-
cze-Banya primarii ordinis aulae familiari, ac ad prae-
sens ad fulgidam portám Ottomanicam expedito Inter* 
nuncio No etc. Fideli nobis dilecto. 

Translat. 19 noveb. Constant. 1644. Gross. Vys 
Nicolaum Lagofetth. a) 

a.) L. u, ott: Nro. 5. IV. 5. 68 sz. 
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XXXVI. 
Az ur Isten eo felsége minden idvesseghes jók

kal szerencsés úttal aldgion megh. 
8-a die praesentis mensis irt leveled mind az 

inclusakkal edgiut kezünkbe 13 napra jüHek vala k i 
ket bogy ki kttltel fgen kglsen veottuk teoled, elhit
tük illyen es töb dologra is vigyazasod leszen. 

Az vadlasok merő hamisságból származtak es az 
ratiok is calardok s magoknak halasnanak vélek, vo l 
nánk czak ővek s remélhetnek hogy magokévá te
hetnének bizony nem celekednek azt, mivel egy né 
hány rendbeli leveleinkben mindenekről bőven tudó
sítottuk, kikre mind ez ideigh is választ nem veottunk 
most sem Írhatunk adigh késleié az budai vezér el
küldeni az török hadat el mene nagy felelemmel az 
ellenség előttünk (noha bizon mi mellettikik most sincz 
más fél ezer török gialog penig semi sincz ez el mult 
Pénteken sallott az Ellenség az Garan melle Divinre 
ment, minden könnyű hada el ment mellőle s igassagot 
irunk rakodva hattá mindenütt meneteleben szekereit 
az uton, hatalmas nagy kart tön az budai vezér Iste
nekre lelkekre esküsnek az elfogott rabok kival kep
pen az nemett officirek soha másodsor alá nem iüttek 
volna ha az budai vezér nem assecuráUa volna őket 
hogy bátran el jühetnek ő felölök. Mi holnap Rima-
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Szombathoz közel szállunk es valamikor az jo Isten 
modott ad semmit el nem akarunk mulatni es mivel 
Zendreoben 150 nemetet hattak annak obsidealasara 
ide hatra Torma Péter urat hattuk hissuk az ur Istent 
reovid nap késünkben lesen az utan Szadnavara es 
Sepesvarara lesen gondunk. Torstensohntol is 29 die 
praesentis juta levelünk es emberiek, minden bizon-
nial jtt es edig Czeh országban is vagion meglátha
tod mit irt Bisterfeldius Urk is, mar bizonyai meg 
mondhatott a feo vezérnek es aztis mihentest közel 
érkezik, mingiart azon lesünk keövettek menien be 
az portara 18000 lovassal 9000 gialoggal 70 leovö 
sorsammal jeo. Dániában Gustavus Tormaratt 10,000 
gialoggal es 7000 lovassal Leridat az Hispanus vissa 
vette, az Bavarusnak is 7000 embert küldőt segít
ségre, Cziaszar eo felségbe Olmiczbe ment mindenes
tol kirul sokkepen elmélkedünk, az mi követünk nagi 
Szombatban vadnak de hírnek nekul meg czak indu-
tziat sem serezhetunk, Isten be viven Seredi urat e-
leiben ki menj eo kgk es minden állapotokat eo kglmk 
érteni adgj. Akarnánk igen ha az 300 Tatárt elhozna, 
kire erte is legi bar czak erről tudosicz vala ad nem 
é pénst az gáüus, ha ád mennit az két ola vajdákra 
való paranczolat is igen elkések — minket mindenek
ről tudositnod 15 die praesentis irt leveledet is ma 
ultima 8-br. vettük vala el, kőnniü az portanok mi 
töUiínk azt kívánni hogi meg ne békélUtínk, de nem akar 
0 elég segiséget adni sött inkább azt kívánnia mi adgi-
unk9 mostis mi mellettünk Isten tudgja ninczen 1500 
tűrök azt is oükor kiddé él az budai vezér mikor el ü 
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ment az ellenség ez is rövid nop el megien azért ha 
azt akariak hogi meg ne békélliünk adianak elég segít
séget s légien mind végig is a megh kívántatnak mel
lettunk, az Egri Passa is bizon soha el nem kulde 
addigh mig az budai vezér nem paranczolt, az is pe
nigh meg valtosott, mi Seredi urt mindenekről instru
áltuk elégséges kepén az minemű levelet vagi Atnamét 
czásárlót kívánnánk it az te be adot írásodból meg for
máltatván törökül írattuk, és ugi vitte be Seredi uram 
az meh írást te be áltál s massatt ki kulted nincen most 
velünk, Patakon haltuk, Zőldflcdr mindenkor lator volt 
az is lesen az méi levétet Rákóczy Georgj be foghna 
küldeni az Generálinak meg lasd ugi mutasd meg ha 
hasnat latot, s az derék segítség adásra vehetet őket 
szép ratioval is elhetz jo modgiaval megh mondván 
ha a Svékusoknak segítségek által megiek elő mit kö-
sőnhetek czásárnak sémit most kellene vagi adnunk vagi 
ígérnünk az gallus doga tökélletlenség az melj dolgok
ról irtunk 3. 14. 15. 17. 20. 27 diebus 8-br. el ne 
mulasd viseli gondot azokra es ir választ is nekünk 
mivel az Generál levele ciferákkal vagion irva, óllal-* 
mosd ne piskálja más azt. Adia J[sten halhassunk min
den jott felőletek. Dátum in Castris Ban-Rev 1 die 
9-br. Ao 1644. 

0. Rákóczy. 
Ma itt lesünk holnap Rima Szechez azután Rima 

Szombathoz szállunk mi Máté Vajdának sem külgiUk 
meg az lenelet, inkáb akartuk volna ha Lupukak pa-
vancoltak volna kin ezután jol raita kellene lenned az 
1000 Tatárt is szerezd megh. 
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P. S. Az vezérnek savaira tol feleltél az mell le
velet mi Czdsdrnak az fö vezérnek törökül irtunk czak 
ez az summaia hogy mi el veven az te leveledet, ea 
ertven belőle Hatalmassága minap 13 vármegeben meg 
akar oltalmazni nagy örömben voltunk s ezek azvár-
megék is jo szerenczeert eo Hatalmasságának Istent 
fanadtanak de midőn mi az budai vezérnek és egri pos
tának irt eo Hatalmasságba paranczollattiabul láttuk 
volna Czásár hét vármegiéről paranczolt oltalmasni, 
igen meg zomorottunk s mi meg sem mertük jelenteni 
nekik tudván jol ök egi mástul el nem akarnak sakad-
ni, az német alat maradni egj mas nélkül mi mellőlünk 
is inkáb el állanak köniörgünk czdsdrnak egeszén á l 
talad tött kgjs igerete szerenth adgia ugi ki Atnameját 
az mint te be adtad. Az feo vezére is ezen formán 
vagion irva attunk arol is paranczolatot Seredi uk im-
petrálnatok czásártol az 13 vármegére egi sép bistato 
levelet kinek summája czak ez lenne: Czásár oltalma 
alá vesi őket mi mellőlünk el ne álltának alhatatosok 
légiének az huseghben mindenek ellen megh oltalmazza 
ököt, de az Istenért semmi emlékezet ne lenne az sum
máról és egieb adásról az minemű leveleket az hoz
zánk jött Csauz hozott vala, mi arra az vezérnek 
valast teörökül írattunk hogi hamarab érthesse, kit 
Seredi uram visen mi Seredi urmk sok dolgpkhrol ugiain 
jegyzést attunk veled is fogia kezleni, te is mindene
ket érteni adgj Seredi Umk. a) 

a) L. u. ott: Nro 5. IV. 5. 73 sz. 
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XXXVII. 
Az ur Isten egesseghel aldgia megh Kglmedet. 
Az mi kglmes arunktól érkezet kglmednek szollo 

leveliét az Vaida kezéhez ktiliünk hogy kglmednek 
sietséggel küldgyön megh, most hala Istennek az ö 
nga dolgai szerenezesen folynak, ö nga Putnokon tul 
Ban Rev nevil falutol irta azt, az ellensegh akkor mar 
az Garam mellett 13 mértföldnire volt ö nga elöt, 
minden könyü had melöle elment, fut kirül elhittük 
b&ven ez ö nga az Istennek csudalatos gondviselése 
midőn ö nga az indulta felöl gondolkodob volna akor 
érkezet az Svékusok embere, vezedelmes tandcza van 
az vén Kassai Istvánnak hogj az porta hire nélkül bé-
keüjen meg czázárral de mar ez farba romlott, Seredi 
uram hétbe kelve indul meg; az Czáust tegnap expe-
didlok be az portára embertelen török vala, hogy Se
redi urat akartuk vala vártatni gjalogh Indult el ne
hezen hivathattuk yissa, Svékusnak jo Urunkk irt levelet 
ime in parikütük be kglmdk azt is kit Bisterfildius klme 
irt, Maczkasit be küldgyük valami pénzt kglmed adot 
azt is ö viszi be. Mar hala Istenek jol az dologh, 
mert jünék az svékusok is. 

Adgyon Isten jo egesseget Kglmednek Albae die 
1-a 9-br. 1644. 

G. Rákóczy. 
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P. S. Azt haljuk ö nga magiar országban hétfün 
indul ki. 

Az tatárok felöl is ir nekünk ö nga de még sem
mi híreket nem hallok tudositzon felölök kglmd.Czim-
zet hiányzik, a) 

XXXVIII. 
Az ur Isten eo felségbe minden Idvesseghes Jók

kal algion meg es szerenoes ki jövetellel boldogicon. 
20 die 8-bris irt leveledt ma dei est 2 ora utan vet
tük vala az Inclusakkal egiutt kiben való Industria-
dott kglmsen vettük ezulan is ezt keovesd mellért ne
künk is fejdelmi kglmsegunket veséd az derek dolog
iul mi sémit nem irunk mivel Seredi urmatt minde
nekről elégségesképpen Instruáltuk kitt te is meghfegs 
érteni eleg bisodalommal vagiunk mindeneket jo vég
ben fogtak vinni kire segitsen is az ur Isten Czasar 
ayaudekanak laystromabul az mint lattiuk nem derek 
ayandek s talán az mienk is fel kezdene azt erni ha 
meg nem haladna is melliet bison soha be sem kul-
tuk volna ha az mostani ros allapottunk nem volna 
úz ur Isten oUalm&ssa Czásár ki wveteletöl magiar or-
ságot mert ez mingiárt oda lenne bisony czak hirettíl 
is el rémülnének Hogi czak magok hamukat keresik ki 
léceik abból is hogy ök meg békélnének ha nekik sokat 

a.) L. u. ott Nro. 5# IV. 5. 72 sz. 
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adnának hogy minket tötnak az békeségttíl az hét vár-
mége s mi felötünk való hetedek ijestések bison mind 
magok Inventioi proinde res dens pfovidebit mi az 
adot Seredi uramtól éppen megküUük az mint arról Se
redi uramtol is tudósítottalak most is eo kk meg pa-
rancoltuk ha az dunaig oli leveledet tanai kiben b i -
zoniost irs hogj meg lesen ot ben a péns küldie vissa 
ha penigh leveledt nem vesi vigie be igen titkon és 
hé menőén tandltassa meg a gallus dgienst az eo biz
tatásához képest az tíz ezer araaniat és három ezer 
tallért bé nem vitte azért tegien eleget ígéretének min
ket se tréfdtíUon meg hatalmas Czdsár haragját se von
nia reánk vele többet egiebeket mongiatok s ha meg 
adgia ezt megh tárcátok s ha nem ezt kel be adnátok 
tudgiuk ebben is mind nekünk igaz hasonnal es mint 
az mi Jovunkra fogtak lenni ezt követitek az gáUns 
ágienset valóban kel nógatnotok minden igiekesetit is el
lenünk valót az nemet keövetnek el bonthassa mert most 
az ideié, Mate vajdának alhatallanságát soha meg mi 
nem tapasztaltuk mert azt Űrre sem tölte hogy meg 
akar békélni Lupuücd bisony soha egyik sem megten 
be az portára hamis mindenik. Az ellensegh felöl mar 
art hozak Poson fele vadnak mert czasar hadat meg 
vertek volna Isten aldasabol holnap elöb megiunk s 
minden állapotokról tudositunk ma reggel is irtunk egi 
levelet annál ujobbakat ismét Írhatunk szemben való 
harcunk nem volt az ellenseggel de ezen hivul bison 
valóban raita voltunk es fogattuk ökett — Az porta 
mér eűnhetí fűnek az svédek az Gátassal is hűsölheted 
az generál írását, Zöldficdrnok igen modgmal hidfj% 
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ha be tanálna vinni az pénst Seredi uram s azonban 
az GaUus pénst adna az innét be vitt három ezer tal
lért tzak két eseren vennetek io lovakat, az ezer tallé
ron igen sép tigris bört 6 az töb pénsen igen sép par-
ducz bőröket írjatok giakorta mindenekrul adgia az ur 
Isten halhassunk minden Jott feleolletek. Dátum in C a -
stris positis Rima Szecz 4 die 9-br. ao. 1644 estve 
5 ora utan. 

G. Rákóczy. 

Czimzet. Generoso Michaeli Maurer praecipuo au
láé nrae familiari etc. Fideli nobis dilecto. 

Tranzlat. 30 novembris Constant. per Valachiae 
Vayvodae Cursores. aj 

nm. 
Az ur Isten eo Felségbe minden Idvesseges se-

rences iokkal s haza jövetellel algion megh. 
Ritkán való Írásodon nem keveset gondolkodunk 

kinek ma múlik 20 napia hogi nem irtai mert mi 20 
die 8-bris irt ott ben leveledet nem láttuk lm az bu
dai vezerseg is változik. Ki jónkra lesen é örömest 
értettük volna eddig is mi melletünk most sincz két ezer 
töröknél feUeb gialogot semmit sem oda evei mit vihes
sünk végben itilietek meg magatok az budaiak meghal-

aj L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 78 sz. 
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vdn az vezér változását el mentek kiről lm mensis 8-br. 
mit irtunk vala ha iol meg olvastad levelünket es r é 
sünk igassagarol gondolkodhatol felette sukseges lett 
volna eddig is minket tudositanod mi az uj vesernek 
ma 4 napia eleiben kulfunk valahol elö talalliak kö-
söntettjuk s mostani állapotokat adnak érteni és ké
rettük parancoUion mindenüvé jüjenek az hadak s ezek
nek is parancoUion el ne osolianak gialogost is kére
tünk töle meg latiuk mi hazna lésen az meli kevés em
beri Mate vaidanak mellettunk meg maradtak azok is 
el ménének melölunk ugi remeliuk it tálam 200 avagi 
300 ha fog meg maradni dé ezt sem irhattiuk bison-
nial mert holnap valig el légietek erte Seredi urmal 
mind kett vajdával küldessenek ujokatt s iokat s so 
fogadobakat az tatárok ha czak 300 lehetne is legi 
erte nagi hasnat vennénk igen az nagi Sombati trac-
tdrol akar mit irion palatínus akárki mas is de hitele 
ne légien ot ben, mert czak légien meg az elégséges 
segítség ideiében mi meg nem békéltünk. Filek varos-
sanak fel segítésére ez heten rea megiunk s ha az 
idő engedi obsidialliuk is bisonni meg tudnánk 3 bet 
alatt venni, Balogott czak 10 fontos lövő szersammal 
vettük meg ellensége tul Salalnia nevű faluban sán
colta be magát nehéz hozza térni légietek erre totis 
virüms Esztergombol cinallianak ginkor excursiokot bi
son nem merne késni el menne minap mentek volt Cor-
pona tayara rablani Esztergombol a) annira 
meg rémült volt ugian besült hogi el mennien tudgia 
az ur Isten czak férhetnénk hozzdiok kéz meg vert had-
á) olvashatlan. 
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nak tartanánk az dunán Ud is lemének raUok Kam
idról s töb béliekről boenábol i$ a horvátokon ezeket 
hogi nagion realiter s iol s hamar s eontinualokep-
pen impef ralhassatok erte légietek télies tehetsegetek
kel Seredi uramnak is megjelentvén ezeket mi Isten
nek hala tűrhető egesseggel bírunk, ha ember vagi i r 
giakorta adgia Isten halhassunk serences híreket fe
lőletek Ámen, Dátum in Castris positis Rima Szeea 
15«a 9~hr. ao. 1644, reggel 8 órakor, 

G. Rakwy 

Az ur Isten eo Felségbe minden Idvesseghes 
Jókkal szerences úttal algion meg benneteket. 

23 die 9-br irt leveledet mi 11. die praesentis 
del esti 2% órakor vettük vala el mi karban légié
nek ot ben dolgaink ertiuk es mivel mi mindenről 
Instruáltunk benneteket most írhatunk uyabbat azpor-
ta ha czak az hét vármegében akar oltalmazni lelke
tekre kénseritünk benneteket ne sietnétek fellieb tíz avag 
tisen öt ezer tallérnál igirni többel mert mi bison jol 
vettük esunkben meg akarnak calni, kiről már bőven 
irtunk mink Rima Seczböl, az békeseghes is volna va
lami reménségünk poha erol bisonost most meg nem 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 76 sz. 
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írhatunk az mit az portának kellene adnunk Kis io 
fundámentommal kellene lennie annak is az vezér kér
dése s beséde ravas kérdés volt mi abból azt is vet
tük estinkben sokban meg váltától az portai rend tar
tás az gdUns mostani kívánsága is hamisság es düatio 
irtunk nektek minap Seredi uramtol is isentunk — 
adotté nem é éjei nappal tudwlcatok rola a% vaidák 
hadát se sollicitallidtok ha kdtiátok hog hasontakm it 
mi mellettünk czak 1000 lovas török smm az is czak 
rabol tegnap előtt is horvátiról ki Wftk Tolcsva mel«-
let vagion hostak volt el XQO assoni állatott es ger-
meket el nagy hajai 64 vettunk el tölek az többi u -
tan is kultunk temesváriak giullaiak voltak sok okok
ra nézve mi ugi lattiuk meg kel nekünk békélnünk czá-
sárral az Svekusok hogi iünek Rima Seczbol irt le
velünkből meg érthettetek 5 tudtokra lesen az vezér 
tegnap reggel iöve nagi S&mbatbol levelünk mit irianak 
im meg kütíük,iriak azt is kit ugim maga mondót Dves-
temberk ktfgi az Francia kiralme megh balt es az - -

á) kérnénk czasartul Indutialt Gallu? noha con-
iungalta volt magatt Hacsfeldel de sancat el hagivan 
Magdeburgum fele ment volna s Torstenson penigh 
meg Birneburgnal maratt volna meg halliuk ezeket is 
reovid nap ha lg vadnak e vagi másképpen az ne
met es Battiani az mintt harmadsor is reánk Juttek 
vala kultunk ellenök de hamarah vissa mennének az 
nemettseg elöb Balognál nem jutt es onnét tert vissa 
fele elmenttek eleott ugi tudósítanak Battiani Veseleni 
Pelseczre juttek volt 2 nap voltak ott es el mentek 
á) Olvashatlan. 
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ez ido alatt is le nem mertek ereskedni. — Niari a) 
István hozott volt az ZendrÖiebel mintegy 600 lovat 
kivel 200 nemett volt egi eijel halt Zendröben más
nap elment igen siettseggel Kernen János aramat kul -
tnk meg pénteken Pntnok fele azt Sombaton meg vis-
sa vette most Pelsecs tayan fog lenni ha kösel é r 
hetne bisonnial rea menne czak mar meg halliuk 
az nemettek is melire mének lm miis az hadakat 
quartellira sallitiuk s vagi munkacsra vagi ónodban 
avagi Cassara akarnak meni ez üdeyire mivel pata
kon pestisben halnak egiebütt is sok hellieken. Ide meg 
nem jttt most vettük az tatárok el iüvének bár fizeté
sünkre iüne czak iüne mi azt is megengednénk az el-
lensegtül niert jok mind övék lennének czak az segén-
séget s nemességet ne bántana 4. 4. forintot is meg 
adnánk nekik 6 hétre bar czak ezer lenne Io kire fi-
gielmes is ha ugian hadakoznunk kellene Istennek hala 
tűrhető egessegben vagiunk adgia Isten Feledetek hal
hassunk minden Iott. Dátum in castris positis Sosva 
12 die X-br. 1644, 

ö . Rakocy. 

Az Czávus igen lator ember vala lehet lattá mert 
András Deák ot sáüásán irta tálam érthette is ezek
nél sokból török rabok kezünkben 26 volt de kettő meg 
holt berniek kiket mi az uj vezérnek akarunk küldeni 
noha mi meg eddig eo teolle czak egi magtárt sem 
tuttunk ki sabaditni. 

a) ? 
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CzimzeL Generoso Michaelí Maurer de Ürmöe 
praecipno aulae familiari Nro. etc. Fideli nobis dile-
cto a) 

m. 
Az ur Isten eo felseghe minden Idvesseghes Jók

kal serences úttal algion meg beneteket. 
Nincs kétségünk hogi 6 es 10 diebus praesentis 

Irt levelinket el ne vennetek rövid nap es az vezér
nek is irt levelünket is annak modgia szerenth prae-
sentalni fogiatok sött valast is igiekeztek Impetralni 
k i nekünk kedvest hogi annál többekre is erdemet 
vehessetek mi rólunk az ellensegh mind nemett ma
giar el mene segien válással, 8 ha az vezér ö meg 
nem köti vala kesémet lábomat 8 nem prohibeallia vala 
az ellensegh földére való menetelünket mi most az bánia 
városokon avagi turocz vármegiében volnánk s ott quar-
teliosnánk az ellenséget sem hadnank niugodni bison 
ez telenis el fogiattuk volna ökett czudalkoznak is Igen 
az kik meg értik miért kel ellenségünknek niugodalmat 
engednünk nekünk elégi kár s hátra maradás s ugi 
lattiuk meg kel nekünk békélnünk az némettel mert ma
gunk ereiével az mit végben vihetnénkk is nem engedik 
s magok sem akarnak Jo Fundamentommal es igazan 
segíteni az török hadak is mind el mennének melölünk 

a) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 80 sz. 
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noha hirimkel a engedelmunkkel ugian de heteiének 
valdnk vele mert el mennek vala azon kivtil az hét vár-
megében is sdmtalan rablást kezdettek vala tenni czak 
horvátiról 10 die praesentis 106 lelket hostak vala el 
s 8 vágtának le még a mestert is s nemes embereket is 
nagi nehesen eddig 83 tanaihattunk fel bennek az 
többinek fel keresésére s sabaditasara is lm most a-
karunk küldeni az budai vezérhez eo ngahoz az mint 
meg irtuk ez eleott is az nemeit nem czak be teötte az 
hét vármegében lábát hanem Zendröt is biria s az vár-
megének nagiob rését hodoltattia az Svédek is im Arö— 
selgetnek s az mikor nekünk is feleiek kellene nioma-
kodnmk akkor kel hátráb sálüanunk az szabad va
rosok követeye is Juttek vala hossánk az el mult som-
baton bisonios dologért kik többi kozott ugi deciaraiak 
magokat mi velünk akarnak élni s halni s soha az 
nemett czasar alatt nem kivannak maradni ezeknek is 
nagiob rese az hét varmegen kivül lévén gondolhattia-
tok micoda búval lehetek hitem tisteségem hozzánk való 
hűsegek nem boczátván arra hogi el hagihassam ököt ki 
kel oltalmokert az sukseg idején kiUieb terjeskednem 
az hét vdrmegénél tudod Jol mi az portának azért ta
kartunk s akarunk is kedveskedni s kedvet keresni 
ezekben is oltalmassanak es meg ezeknél is fellieb való 
evangelicus feleimnek is s hazam szabadsagának helire 
alitasaban solgalhassak mert ezeknek hatra maradásá
val ur Istentul nem niertessnek tartanám magamat ha 
czak az het varmegenek solgalnank s azt tartanánk 
meg s ezek az sok pártos pápista urak is mind az né
met pártra esnének kik az német mellé vonsnak az alatt 
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hatalmas csata? földére csavargókat jártattak az se-
genseget prédáltak erdeli híveink Jóságot pustitottak 
most azoknak is erős varak késünkben lévén itilie meg 
az porta s az vezér bölcen minemű kár iühetne ebből 
is k i mert ezek Jövendőben is köste sokvan az hét 
vdrmegének erős várakat birván az töb Cassához tar-
toso vdrmegék az német kezénél maradván minden utott 
módon azon Igyekeznének miképpen az hét vörmegét 
is vissa vehetnék s magokévá tehetnék mind ezeket az 
ratiokat kösölven Seredi urammal s az előtti páran-
colatunkatt s instructionkat jol meg olvasván bovenn 
fel tanalhattiatok azokból mit kellene obtinealnotok az 
portátok Késedelem nélkül s io fundamentommal holot 
ezak volna ülendő segítsége mind lovas s gialog melet-
tűnk az portának nem gondolnánk mi az téllel el iár-
nánk mi dolgunkban Zendröt is meg vennénk s feliebb 
mennénk s az svékusokkal is annál hamaráb coniungdl-
vdn magunkat azoknak követe is annál hamaréb bé men
ne Kesedelmezes nelkul Isten aldasabul lm mi idejut-
tunk es rövid napokat it mulattunk el varvan tőletek 
is ez alat kedves hirekett érteni s dolgainknak ott is 
jo vegbevitelevel örvendetes valassaval az portának 
itten ez alatt mig az meg lesen ha a svékusok el ér
keznek vagi neriük vagi vestiűk de az ur Isten Jo mo-
dott adván benne conimgáttiuk magunkat vélek it most 
kösönseges hir mar Ceh orsagban volnának az své
dek s Morvára mennek nagi Sombatban is tractalta-
tik az bekeseg az statusok reseröl forog fen az tem
plomok dolga leg inkáb de mi ugi remelliuk meg al
kuinak azonnis az mi contentationk is végben kezd 
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azután menni alig ha nekünk is kevesebbel is cotUentu-
soknak nem kel lennünk az hét vármegénél ha az porta 
is magát továb is illien két sínesen es késedelmesen kez
dené magát viselni az dumán tol nem tőnek derekas 
distractiot sem másutt mi az Erdeli varmegeket haza 
bocatunk Niugodni s kesulni az serent a haidusagok 
es sekelsegek nagiob rest de meg is vagion Fen 9000 
avagi 10,000 emberünk lm m^id 3 hete -lesen bogi 
kelt leveleteket nem láttuk adna Isten értenénk el 
vetted e az generál leveleit mind ket rendbelieket s 
mind mozdult raila mind az porta és az gáttus dgieus 
kit edigis sukseges lett volna értenünk parancolliuk 
Kegielmesen Iriatok giakorta s celekedgietek s maga
tok mindent ugi végben vihessetek kegielmesen ért
hessünk minden iot mind Seredi uramról s bennete
ket is. 

Nagi hatra maradásunkra volt az is nekünk ed
dig is hogi a budai vezér az portálul várt oda igasi-
tást s itt addig az jo alkalmatosság el mult tőlünk 
Jüni menni az portai ut io ha 40 nappra végben me
gien s enni idő alatt elmulhatik az io alkalmatosság 
mert egy nap egi ora olliant mutathatt ezt ember el 
mulatván azután nagi későre avagi soha nem kaphat-
tia mind példa erre ala jövetele az ellenségnek e l 
sőben es másodsor ha akkor eleg török segítségünk 
lesen vala akkorbeli budai vezertul kttlömben volna 
most az dolog az portának is bison hamareb kedvet 
kerestük volna ezért hogi ezután is az mi követünkéi 
parancolnanak ugi az budai vezérnek ne várna onnét 
ha mikor meg tanalliuk s mi kezünkben is küldene-
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nek oli erős parancolatokatt oli formán s móddal áz 
mint mar erről instruáltunk kuldenenek ideieben elé
gedendő módon mind lovast gialogott valamikor kí
vánnánk s mostis czak kulgiek mellénk Zendrot meg 
veven Baloggat is oda mi mingiart fel mennénk tren-
cen varmegeben es Jo quartelt rendelnénk az török 
hadaknak * mi reánk vonván mind német mmd magiát 
hadakat núnd dundn tul smind egiebüt azt vihetne vég
ben az budai vezér mit akdtrna főképpen meg azis Se
redi urmnak juthat eseben az tisza parton is Sala
monnal Júniusban az vdrmegék mind Iázzatok vada fel 
azután rakaldsnál hemád németinél is s uiabban rima 
Sécnél is palatínus practicaia és az iesuviták Klokái 
által annira fel Iázzatok vala az magunk vallásán va-
tokbann is melliek vonván mikor már az ellenség Osgian 
tdián Ilit volna áfakor kezdenek buczuzni és tumultuá-
lodni el annira hogi nemeli pápista rendek bison el cu
kornak vala árulni s maid czak nem aperte azt kivdn-
mák vala ne kapdossunk az hét vármegén s ne szol* 
gdUiunk hatalmas czásámak s ne hadakozzunk czásár 
ellen de híveink is leven markokban sakada s rövid nap 
meg is kel fogatnunk bennek az kik fejei s indítói vol-
tak, ezt ezért irtuk ott ben tudgiatok gondot viselni 
ha valamikep ott ben ki teriedne s kérdenek meg kí
vántatik tudgiatok solni s meg felelni ertven a dol-
gott de idö nap előtt semmit senkinek ne soljatok • 
tarcatuk magatokban se ezt se az többit Seredi ura
mon kivid s magadon más ne érce bison meg tanítom 
a lattrot az vezér igienest budara jü meg látogatunk 
czak török rabot is ajándékban küldünk 20 valott ne-

9 
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kr azon kiyttl egiebet is adgia Isten minden Jott hal
hassunk felőlietek. Dátum Ónod 20 die Decembr. Ao 
1644 

G. Rákóczy. 

Czak a$ porta niugodgiék meg az mi hűségünkben 
s adjon bár czak hat ezer io kopias lovat török ha
dat és 3000 giaiagot iot efective s tárca meg azt mel
lettünk continue reá felelünk német czdsdrnak ugi állunk 
ellene ha smte hatalmas czasar persa avagi másra men
ne nmét nem kel tartani, az török hadak mellé bár czak 
3000 tatárt adgianak: igiekessetek azon is merhes
setek oli levelet az vezertül had fogadhassunk magunk 
pénzével 2000 tatárt s hosathassunk kiis mi soha en
nél többet nem Írhatunk mar ezeknél es az előttiek
nél ha mind ezeket végben visitek meg lesen nekünk 
kívánságunk bison az török hadaknak Serddriának kel
lene lenni kire io lenne az Eggri passa vagi az temes
vári ha az budai vezér lenne annál iob lenne. 

P. S. Ez levelünket mi tegnap kezdettük volt 
irni s azonban kesön estve vettük el 1-a die prae
sentis irt leveledet ertiuk 4 die 9-br. Rima Secböl 
irt levelinket mikkor vetted volt el Seredi uram ad
dig be ment es mar azon sem múlik az oláh hadakat 
mi vissa bocdttuk olikor is mennek el mikor az ellenség 

• harmadsor is ránk indult vala bisonsdgunk az ur Isten 
mi mellettünk török had is nem vala az sükség ideén töb 
ezernél kiről felieb bőven irtunk Mustaffa bek Igazat 
mondott ha eo mondotta azokat az vezér mi reánk 
méltatlan vetette kit tucs magad is, mellettünk egi gialog 
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sem volt Felette igen igen snkseges végére mennétek 
czásár hová késül mert az Moldvai Vaiddnak it lévén 
most meg hit embere arra Int ne hidiünk az portának 
mert meg akar tréfálni másunnan is értenek illient Ir
tunk is lm mi regen bőven rola Istenért süntelen is 
vigiázással légietek az Francia oratornak irtunk leve
let az Máté vaida dolga czak cigánság s háládatlan
ság mindenekben nem kel annak hinni. 

Czknzet. Generoso Michaeli Maurer primary or-
dinis aulae familiarí ac ad Fulgidam portám Ottoma-
nicam expedito internnncio Nro etc Fideli nobis di-
lecto. a} 

MII. 
Az ur Isten eo Felségbe minden Idvesseghes se-

renczes Jókkal algia meg kdt 
Istennek aldasabul mi most is tűrhető egessegel 

io alapottal birunk az eges nemettsegnek meg mara
dott rese 20 die praesentis Trencinnel volt s azon 
akart morvára által menni most mar akar Posonnak 
mennénk s bison rövid idö alatt 3 avagi legfelieb 6 
varon kivul az dunaig mieinkke tehetnénk az földet 
Intünk es ugian parancolliuk kelteknek az mint mar 
az előtt sok izben informáltuk Instruáltuk Igiekessen 
azt végben vinni mi sem téllel egiebbel nem gondol
nánk most is volna az ideié hogi ne hadnok nekik niu-

aj L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 81 sz. 
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godm az Svédekkel is atmdl hamatéb conimgálván ma
gunkkal az követ is mehetne hé hová hamaréb adnák 
meg az török segítséget mellénk ugi az mint arról mar 
Instrualast vettek, az oda fel való bisonios hirek ezek 
Czasar eo felségbe ktttte volt 9 regimenttel Engel-
fart generalatt gallns segítségére kire rea küldvén az 
generál azokat mindenestül dissipalta magokatt eleve
nen elfogta gallust Magdebnrgban soritotta rövid nap 
derekasabbat is fogunk hallani az békeséget velünk va
lóban seremen tractáüiak nem messe is vadnak egi más
tul s ha az porta halogatná mind egyikből s másikból 
s tartoztatni kesdene mi bison meg békéüünk minket mi
nél bamareb mindenekről tudositcatok ha az gáttus á-
giens meg adná az sáz ezer tallért ot ben czak amit 
kellenék hadnotok az erdéli odora czásár vezérekre a-
raniul menne nro 12,500 tallérul menne nro 23,000 
most czdsdrnak tis ezer tallért vezéreknek két ezer niolcz 
sás In summa lenne mind ez tallér nro 36,000 ma
radna meg is hatvan négi ezer tallér ezt okvetlen ha 
meg adna ad 10 diem Februári it kin kellene lenni min
ket mindenebrul tudositcatok adgia Isten minden Jott 
halhassunk felöletek. Dátum Ónod 27 die X-br . ao 
1644. 8 ora utan reggel. 

Czimzet: Generosp Michaeli Maurer primario au
láé familiari nro etc. fideli nobis dilecto. á) 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 83 sz. 

G. Rákóczy m. p. 

Google Dig i t i zed by 



133 

XLIII. 
A i ur Isten eo felségbe tegie szerencesse az uj 

esztendőit töb következendökkel egiutt. 
írtam immár ugian is Innét bőven valamikről kW 

vantatott Irbattiuk azért most is minden bisonial gai-
lust az generál Hagdeburgban soritotta s az mintt mi
nap irtuk vala az is bisonios 16 regimentett vestett 
el tökéletesen gallus az meli hada czasarnak ellenünk 
vala azokat is oda viszik sietve Pukhaimatt hattak it 
eoket mint egi 600 fegiveressel s meg anni gialog-
gal Uyvar oltalmasasara mar czasarnak ennél töb ha
da nincen mert az gallussal valóval maid samatt sem 
tartanak Feiér Cdspdr tegnap érkezek nagi Sombatbol 
az követ uraktol ott az dolog czak az vármegéken fo
rog ha azt mi vissa bocattiuk minket tárakkal s egiéb-
bel contentálnak s a státusok kívánságára is réá men
nek ot bison legfellieb már három hét alatt minden 
végben menne az követi az vármegéke is most is vad
nak ugian tegnap egies akarattal egi sóval sayal prin
cipálissoknak akarattiokkal decldrálák magokat velUnk 
egiüt élni halni s nem kivánniák soha többet az német 
birodalmat mi el hittük az vdrmegék is ezen fogunk a-
karni mivel azért most az békéseknek végben menetele 
rostunk ál Seredi urak jelened meg tudgiatok meg az 
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portától akar é oltalmazni ugian valóban ezekben az 
vármegékben mivel ezek egi mástul nem akarnak egi más
tul el sakadni ha akar ne gondollion az téllel celeked-
gie ezeket: elsőt adgion két ezer io tatárt két ezer io 
lovas törököt és két ezer iancárt mellénk haladék nél
kül másikat celekedgie azt horvát orság és az danán 
tul való földre cinaliion distractiot most német czdsdr
nak hada nincen kivitte kételenségböl kevés munkával 
és az ur Isten ez télen az dundig késünkben vehetnénk 
s ha sinten vissa hozná is ki vü hadat az sok híjában 
való ala es fel bordosasban el faradvan az is mi pré
dánk tenne de ha niugodni hagiunk ezt az io alkalma
tosságát elhalastiuk vagi mulattiuk neki tiiuksik fel épül 
magát meg többül nehezebben Jutunk hozza vagi az 
Svédek ellen vihetik s ha svédeket elbírnák bison az 
portával sem kötnének frigiet mijs ugi dnálhatnák vé
lek io békeséget az vármegiéket is ugi tarthatnánk meg 
ha télben is raitok lennénk s nem hadndnk niugod-
niok utoUiára ha nektek is teczenek hasnat avagi sük-
seget lattiatok protestálnátok a vezér élőt ha ezek és 
az többi kiről Instructiotok meg vagion meg nem lé
sen s halogatnák mi nekünk meg kel békélnünk az len
giel királhoz is respublicához is czávusnak kellene men
ni ki Intvén meg ökett ülnének vesteg ide ki hadat ne 
adnának németi czásárnak mind az Isten irgalmát ugi 
várnának oda fel bennünket Intlek kegielmesen az meli 
levelet innét irtunk 20 die praesentis Igen Igen jol 
meg olvassatok s fordicod meg tudgia Isten ugian ma
gok hinak oda fel mutogattiák az io alkalmatosságot az 
urak is ez tetcenék ne mulatnánk hiában az üdöl min-
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ket mindenekről hova hamaréb tudositcatok az iste
nért io moggiával s io ftmddmentommal celekedgietek 
mindent és hasnoson ez dolog késedelmet sem kMn 
az péns felöl is az gdUust sollicitdUidtok eyel eyel é j 
jel nappal mindenekről tudositcatok. Adgia Isten min
den Jott halhassunk felöletek. Dátum de arce Ónod 
31. die Decembris ao 1644. reggel 5 órakor. 

6. Rákóczy. 

Ha az gdüus pénst dd azzal egiüt kit Seredi u-
ram bevit eiet nappal küld ki mi a derek dolgokról 
mar soha többet nem írhatunk nem is tudunk Instru
álni benneteket. 

P. S. mi ma jókor reggel akarjuk vala levelünket 
expedialni de az leveleknek megfordittasat nem v i 
hettük végben elöb mostonnal azonban érkezek 10 
die praesentis irt leveled is az mikről tudósítottál azt 
igen kegielmesen vettük tőled ez utan is ext kövesd 
ertiilk «"* htean az porta az német czdsdrtul s sülte 
attól tartunk minket is czak sóval tartanak s azonban 
ez mostani sorúit dUapotidban mennien reá az német az 
porta kívánságára holott most is ezek kapnak kettfele 
soholt se tartanak czasarnak nincs egjeb hadai hanem 
czak az mi kevéssel gallus meg maratt az hét vár-
megét is haggia oda az porta mi lesen asztan felette 
felette kglmesen parancolliuk vigiássatok és eleit vé
gietek ez ne történniék mostani áttapottiában német cza
sarnak, magiar orság meg vételének nem kel töb 16,000 
gialognal es valami 32 ezer lovasnál ezt bison ezel 
végben viheti az töb dolgokról mind 20 die praesen-
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tis s az ma reggeliben is eleget irtunk abból mindent 
eszetekben vehettek mi czak érthessünk ̂  nem akar a 
porta oltalmasni az vármegiékben tudtok mi ostan mtt 
kel cselekednünk czak ideién érthessük cudalliuk mili 
kesön megien kezedben 21 die novembris Rima Sec-
bol irt levelünk kezedben azokról is irtunk vala ezen 
hónak 6 azután 10 die es utanok írva kultuk vala az 
ddnus háza veszedelmet! Im most ugian niomtatva 
kultuk Gallus is mint jart s mi állapottal volt mar 
akkor »is az be küldött acclusakbol meg értheted hű
sölheted az kivel akarod ez bizoniost ugi hosztak nro 
13. az többit is vid meg az vezérhez . - a) most 
pestisben hagymazban halnak az emberek sok io sol-
gank halának el segen Almádi András is es Tormási 
János is lm czak ezen az heten mind Cassan, Patakon, 
Tokait az töb városokan is halnak ugi keli lenni min
dennek az mint az Jo Isten akarja, valóban akarnánk 
ha Luppult ki vetnék az latrot nem czak Muska or-
Sagbaii raboltak az tatárok hanem l e n g i k arsag-
ban - - * - b) felette sok rabot s nagi predat 
vittek el. Seredi uram nekünk 12 die praesentis irt 
Indusával levelet 14 die be akart menni addig is Í r 
hattatok mindenekről 31 die Decembris est ve 8 ora 
utan Ónodban. 

Czimzet. Generoso Michaeli Maurer primarii o r -
dinis aulae familiari, ac ad fulgidam portám Ottomani-
cam expedito Internuncio No etc.Fideii nobis dilecto.aj 

a. b) Olvashatlan. 
á) L. u. ott Nro 5. !¥. 5 84 sz. 
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XI;IV. 
Az ur Isten eo Felseghe minden Idvesseges se-

rences jókkal aldgion megh. 
26 die Xbris irt leveledet mi 11 die praesen

tis vettük vala el ha ki küldnek hossank magad jttj 
eyel nappal had beselhessunk semben az clavist ma
gadnál tarcsd vagion Seredi uramnál más az Gallus 
agiensnek mikett irtunk im nektek kultuk légietek rai-
ta tölce az 12000 tallért 22600 tallérral tehessünk 
eleget az pártának az meli kovett az galliai kiralinak 
hossank jttt im miit irion Bisterfeldus urmk In pária 
kultuk kesédben mutathasd meg neki ha te ki junel 
vagi juttel volna Seredi uram eo klme mutasa meg 
de az levél el ne vessen, az mellet cifrákat irt is im 
azt is megfordítottuk s ki kultuk nektek mivel mind 
cifrákkal irt annak is igaz mellet be kultuk ason legi 
vagi ki kuldhesd vagi ki hoshasd innét semmi uij 
híreket nem Írhatunk az mostani állapothoz képest 
tűrhető cendessegben vagiunk akar az danáig mink 
az eo Felseghe armadája felöl czak azok lennének 
meg kik felöl ez előtt irtunk s parancoltunk s infor
máltuk kiket mi most is Seredi urmak bőven irtunk 
akarnánk ha eo L veled is köslene Intünk igen kgl-
mesen benneteket mindeneket ugi celekedgietek ja
vunkra előmenetelünkre sogallianak is nekünk, az bu-
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dai vezérhez Husar Matias uram az jövő heten fog 
indulni beczulletes ayandekott fog vinni adgia Isten 
minden jot halhassunk kgtk felöli s lathassuk seren-
ces oraban Ámen. Ónod 13 die January ao 1645. 

G. Rekocy. 

Czimzet. Generoso Michaeli Maurer praecipuo au
láé nrae familiari et ad fulgidam portám ottomani-
cam expedito internuncio etc. Fideli nobis dilecto. á) 

XLV. 
Illrme ac Celsissime Princeps. 

Domine Domine Clementissime. 
Humilium fideliumq. servitior. meor. in gra. vtrae 

Celsis debita humillimaq. oblatione praemissa. Az ur 
Isten nagdk ez uy esztendeonek minden részeit ted-
gye boldogha szerenczesse sok kovetkezendeoket é r 
hessen ngod jo egesegben. Kglms ur 2-a January 
Zölfikar Agha hogy Haydn Georgy kk es az Tar 
székem való uti levelet ala hosita izent az vezér 
teole nekem. — Mivel eö nagha az feo vezér chiak 
azért tartosztatott anni üdeoigh itt ben Constantina-
poliban az nemet Ceovet ben leven ngd ellen való 
vadlasira ha kívántatnék szemtől szemben az vezér 
eleött az nemet Ceövetnek megfelelnek es teszek hogy 
ngd részéről is embere legyen ben. Most mar az feo 
a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 105 sz. 
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Ceövet Seredi urm jelen leven, mar ben létem nem kí
vántatnék, az okon eo ngha engemet is aval az a l 
kalmatossággal el boczat. — Arra Zolfikartol eö nagnak 
az feö vezérnek azst izentem. Anni ttdöigh való itt 
ben létem es várakozásom utan miczoda orczaval 
mennek az en kglmes urm eleiben, ha cziak ttrösen 
es válasz nélkül el boczatana eö nagha hanem eö nagha 
az assecuratoriat kit az en kgls ur hátaim. Chaszar-
tol kevan es az segítségről való paranczolatokat en 
teölem ha ki küldi eo nagha az eö nagha paranczo-
lattiara ki menyjek, aval fel menvén Zolfikar Del 
tayban külde ala Rethi urm szolgáját az Divanbol 
izent teole mingjarast fel menniek, az Divanbol az ve
zér hivatt, minden jo válaszai akar el boczatani, ar
ra nézve szekeremet es szolgaimban Haydu Georgy 
urm utan boczatvan köniü szerel csiak negyed ma
gammal maratvan ben fel menvén az Divanban mon
dd ez vezér az assecurátoridt czásár hogy megh ad-
gya akor ha az Ceövet be jeö és bé hoza az küsz e-
zer tallért maga mondotta megh Csiásar Seredj urk mi
kor szemben volt vala, az segitsegh allapottiarul penigh 
mingyarast ízen Csiaszarnak, illien teli időben ma-
gatul nem meri meg czelekedni Csiaszarnal suppli-
catiot igert, hogy annak eleotte is paranczolt eö Há
taim, ngd melle segítséget adgyanak, az Teli üdöre 
nézve az Teörök hadak el mentek ngd melöl az ne
met abol bátorságot veven hogy az teöreök hadak 
visza mentek, uyobban az nemet ngodra indult es meg 
mostan ngd segítséget kivan, ha azért eö Hátaim, 
ngodat meg akaria oltalmazny az segítség adassál nem 
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kellene kesny az suplicatiot az Telhesczitöl kit Csia-
szarhoz küldöz mingyarast Csiaszar kezében küldötte, 
ki sokaigh oda kesék, estve fele érkezet az válaszai, 
Csiaszar maga kezevei az supllicatiora irta, igen is 
meg segitzék most is Rákóczit és mmgiárást paranczol-
Uanak Budára és Egerre —igenis meg oUalmazuk az feie-
delmet az vezér izent az utan mar ma keseo az le
velek el nem készülhetnek reggel jeöjek fel ismét, 
A l i agha hazahoz menjek, derekasan meg mondgya a 
mit izent szóval eö által az Fejedelmk kit eö nagha
nak kellene meg mondanom, Rethy urammal es Z o l -
ficar Aghaval A l i aga hazahoz menvén ott sokaigh 
várakoztunk rea migh haza jeott, haza jeöven azt 
monda; az vezérnek sok dolgai leven maga azokat 
az szokat nem mondhata nekem, hanem eö teölle izent, 
Hogy az Fejedelem az hm ezer tallért es az hatra 
maradót eöt ezer aranniat küldgie he sietséggel Hatalmas 
Csiaszarnal kivansagon kivttl is jobban leszen dolga. 
Az svetiai keovetet siettesse be iönieo nga, es mas-
sor ne. irjon Wien dolgot az németéi ugi mint Cziásdr 
ellenségével meg békélik az Feo vezér eö nagha rea 
felel az ássecuratoriát meg adgia Czdsár, megh is t-
gérte már, az segitségh állapotiábol lám most sem fo-
giatkozik eöreös hüttel meg esküt az vezér képében es-
küvesserre el hiheti az fejedelem ha szinten Cziasar 
mostan minden ellenséget hatra kell hadnia, es maga 
szemellie szerenth az németre indulni kellene az bé
kesség bizon az németéi külőmben meg nem lészen az 
mind az Sutvei torokban Boczkay üdöben végezték, ka 
az tíz ezer forintot annuatim megh adgia és azokat az 
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tartomániakat kiket Bocskay akori végezetkor bkl most 
is ide engedik ngdk. Ha azért is Boczkay az tizenhá
rom vármegiét birta ngod is birhattia ha penigh azon 
kivid többel bért Uj-Várik vagiPozomk magiar ország
ban ngod is az szerentb fogia bírnia aboz képest a-
zokat az vármegiékben való várókat s városokat kiket 
Boczkay bírt az mapábol le íratván eöregre, az neve
ket is felid reá mindeneknek küldgie bé az szerént vé
geznek az némettel, kit eo nagha teökeoletesen el h i 
het, akar ki mit mondgjon mást, azután tiz esztendő 
mulya is különben ha találkozik orczajara vessük, 
egjeb dolgokat is sokatt mondott kikre illendőképpen 
mit feleltem sok volna megh irnia, aval ngodat mos
tan nem terhelem csiak az derekat akartam ngdk megh 
irnia. Mas nap 4 praesentis ismeth jo reggel az di-
vanban mentem Rethy ural, Csiaszar hirtelen izent az 
vezérnek izenje megh az vezerekk, Muftinak, Kazi-
leskerekk, Janczar Agának, Capudy passakk, Chiau-
sokk mingyarast készülienek maga udvarában az la
kadalomra Siüktar passanak hoza adgia leaniat kisir-
iek be nagy pompával hazahoz, az vezér midőn min
den fele elküldetett volna, maga is mingjarast Csia-
sarhoz indult, nűjs Rethy nraml az pompa látni men
tünk, Csiaszari pompával, csiaszarnak minden udvara 
népével, kapidsiakkál, salakokkal Janczarokkal es a-
zokkal az kiket felieb irtam Csiaszar feo lovas mes
tere es Chislar aga utan 20 szekérrel kisérték az Sul-
tanak Ruczup Bassa szórajában, kit Csiaszar meg az 
előtt Siüktar Passanak adot volt; az nap sok dolga 
leven az vezérnek söteöt estigh csiak hiaban vara-
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köztünk, Harmad napian 5 praesentis ismét jo reggel 
fel menvén, akkor is az vezérnek Siliktar pasának 
küldendő ajandokk el kesitese miat sok dolga leven, 
estve keseon hivatot be az vezér, ngdk szolo leve
let az budai vezérre es egri passdra szolo paranezo-
lattidt kezemben adván azt monda az vezér Ihon 
az segítségről való paranczolat is az vezére és egri 
passdra magunk is irtunk az Fejedelemnek, te is szóval 
mond meg az mit A l i Agathol izentem azt is mond 
meg mászor ne írjon igi, az németéi mvg bekelik bizan 
nem les n bardtia Czászárnak érte, az Svetiai követet 
küldiék bé, mihelt hiret halliá is, mingiar az nap pos
tát küldgjön tudosiczon jeövetele feleöl mind magunkat 
s mind cziaszart, az hus ezer tallért és az 5 ezer aramat 
siettesse be küldeni czdsár addig ki nem boczatia követét 
Csiaszar is, az mire meg féleltünk mijs egy néhány 
izben meg ígértünk eö is abban meg nem fogjatkozik, 
teöbbet is akart volna beseleni, en magamis eöreö-
mest feleltem volna, Csiaszar hirtelen hivata csiak a-
val boczatott el ugy jgyekeznenk — eötödik praesen
tis is igen keseon jeöven ala az Divanbol abor nagj 
hire volt keözeönsegessen hogy feö vezér az Svetiai 
követ eleiben küldi meli miat nem kevés búsulásban 
voltak az mas partiak ala jeöven az Divanbol, Seredy 
Urm eö Kghne azokatt az levelekéit is az kiket p r í 
ma January irt vala, es az Olah Chapikisakk az cha-
laraskk titkon való elküldése miat elmaradtak vala, 
mas levelekkel együt kezemben adván hogj szinten 
az capukot akartak be tenni, indulhatam ki Constan-
tinapolybol, másnap Judzezen innét oly rut fergetegh 
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üdö találván cziak alig érkeztünk be Saraiban, azon 
éjjel akkora ho lett es olj nagi szel tamodott, bogj 
harmad egész napigh senki útra nem indulhatot az 
nagj ho es rettenetes szelnek miatta, az lovakat is 
útra nem verhettük, noha senki sem indult, kentelen-
seg alatt magam solgaimmal illien nagy szélben es 
fergetegben utat sohut nem latvan az nagy hóban es 
szélben indulnom kellett, addik is az Dunaigh mint 
teöreötlen uton es lo hassaigh való hóban jeottem, 
Szekeremet mig el ertem az nagy szelnek miatta mint 
be sebesedett az orczam nem tudom orbancz fogta e 
be vagy az hidegh czipte megh meli miat tovab pos
tán nem jeöhetek szolgámat is eleöb nem küldhetem, 
mivel az Dunaigh sohut teőrt ut nem volt, hogy az 
dolgot ngd hamarab meg érthesse es az levekt mél
tóságos kezéhez vehesse ngod Innét egjik jámbor 
szolgámtól Iffiu Kgls urunkk küldetem, alázatosan kö
vetven ngodat illien állapottal leven, magam szeme-
liem szerenth az leveleket nem vihetem szinten ngd-
hoz, mint azon által az mennire az nehéz ut, es or-
czamnak sebes lete meg engedj Iffiu Kgls urunkhoz 
es onnan ngodhoz ha eö nagha Kglsn paranczolni 
fogja mennem es sietnem el nem mulatom. Noha az 
elölt irtam ngdk az ciffrakat nem merem Seredi urnal 
hadni gondolván ne tálam derek dologról fog ngod 
ez utan is irni es hogy tavai azt mondotta ngod hogy 
k i jeöttem vala, ot ben kelett volna hadnom, hogy 
azért fogjatkozas ne esek az dologban eo keglme ke
zeben hattam. His Illra Celsitud Vrae bonam veletud. 
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dco rogant. Dalum in Dalia 16 Janu 1645. Illrmae 
Celsmis Vrae 

humillimus servus 
Michael Maurer. a) 

XLVI. 
Az ur Isten eo Felsegh minden idvesseges s sze-

rences hossank jövetellel algia meg kgd. 
19 mensis mai Irt kd levelet Cassán 3 die prae

sentis mensis vettük vala el, irtunk Munkacbol 22 es 
25 diebus április irt leveliinket 13 mai vette volt el 
as gdüus követ ha pémt nem ad is Isten aldasabol kd 
eddig eleget tehetett az mi Ígéretünknek s tálam jo 
vallassál is fordulhatott ki , vagi ad vag nem ád pénst 
a gdllus ne varakossek kd ben arra sémit is, lesen 
azért eo neki nem sokara ezért értekezése meg hallia 
kd itt kin is ha tökéletesség lett volna igeretet meg 
nem változtatta volna, valóban szükség ha kd az ve
zérnek azokat es ugi eleibe adgia az mint mi mar 
kdt erről informáltuk es instruáltuk szükséges is erce 
az vezér ideien, az Svekusok felöl való írásunknak 
bar eleobb adott volna hitelt az porta mert mi akar 
mikor is nem igiekeztunk heltelent oda irni Istennek 
aldasabol most is jol vadnak mind 'eok mind az mi 
hadank 26 die mai Poson ala be czapvan Ferenczi 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 86 sz. 
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István 800 lovasai es 300 fegveressel jo niereseggel 
jártak onnét neki fordultak Bekes uram es Domokos 
a) uram is egitit leven s mentek nagi Sombatt ala 
27 die neki salittvan az dragonokatt s magiar gia-
log is leven valami kevés vélek s az fokra lövödes-
ven el is ijestven az ben valókat azonn nap a kaput 
occupaltak is, ott baltának 29 die hilssegUnk ala at
tak magokatt mind lovas gialóg praesidiumunk vagion 
benne, Ceita varas is mienk s abban is praesidiumunk 
vagion mijs Isten aldasabol im megiunk arra fele az 
budai vezért le kötötték az sok aidndékkal nehesen ir 
oda bé igaz hirt elhiggie kd reperialtuk mi mar azt, 
palatínus uram nyilván hossankk esedezik most is, 
Zöldficár cigdnsdga ki tetcik czak abból is az mit kd 
felőle ir igen a seremé fia az gallus agiensnek nem 
kellene az mi quietdntidnkatt várni mert lam kültünk 
mi kgdk plena potentiat kit Croissi uram is látott s* 
elégségesnek is itilt ezbeli kívánsága mind czak c*-
gdnsdg és üdözés regen estinkben vettfik mi azt hogi 
az porta várakozott az Svékusokra s mijs azért halo
gattuk az igiretnek meg adását ugi tecik nem is lett 
karos az meli levelet az vezérnek törökül irtunk mind 
Munkaerői s patakról azon légien kd valast irjon ne
künk arra az vezér s mennél hamaréb kd ezeket v i -
gie végben 

Első Salvus conduclust az Svecus porta követnek 
bemenetelere akar buda felöl akar Erdei felől megien 
bocassak bekével s kiséréssel posta sekeret is adgia-
nak ala s lássak böcülettel. 
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Másik adgianak mingiart eser jo lovas tatárt ne-
kurik es három eser jo lovas förökött ebben kesede
lem ne légien mind Luppul es Máté Vaidával adassa
nak bar czak eött eött sáz jo lovas kurtáni de ezekben 
kesedelem ne légien. 

Harmadikat! egi erös parancelatot az budai ve
zérre es az Egri passára kivalkeppen hogi ha Cassai 
generálisunk ki az 14 varmegeben parancol Röt Or
bán vagi utanna való tistek meg tanaliak az ide bátra 
való segitsegekben meg ne fogiattkastassek, hanem 
mingiart az egri passa adgion elegendő segitsegett 
mindenik ellen ez parancolatokat venni kezeben ke l 
lene kdk vagi Reti István urammal küldene melliel 
nem is kellene mulatni 

Negiedik az 14 vármegét sött mind azokat vala
kik mi alánk adgiak által magokatt ne rabolliak s az 
ha mit elvettek az segensegben bocatanak el eöket s 
mastol is oltalmasnak inkab mint sem rabolnak. 

Eoteodik az Atnamettet is adnak ugi meg az mint 
kívántuk kik által s meg is ígértek egész divaniul s 
bocatanak oli becülettel is ki kdt hossank az mint 
Ígértek. 

Hatodik ez levelünk ben ne vessen valamint Acz 
Isvan uramal ki külgie had igiekesse végben vinni 
esőkben azokat ha mik el marattak volna. 

Az ur Istennek szent aldasabol mi mar minden 
nap megiunk poson fele s valamik uijabbak occural-
nak kiket oda be értésekre kell kdk adnunk el nem 
mullatiuk holnap Sutsahoz sáliunk az ur Isten kdt ki 
hosvan ha valami derek török követ nem kezdene 
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kdl jttni (annak modgia serint) hazahoz tekinthet oli 
kesttlettel leven ezért ha az kd mellénk való jövetele 
kívántatnék annak is felelhessen meg keld, mi az Gal-
lns Agiensnek semmit sem irtunk ezt kd megh ízen-
heti neki, ha kgdt pénz nelkul bocattia ki az krrral 
hite s meltosagatt kezdene sértegetni s az Kiral s mi 
köstünk való confederatiott kit nekünk az kiratnak hire 
kell adnunk, adgia az ur Isten hallhassunk minden jott 
s serences híreket kd felöl s lathassuk rövid időn 
serenees kedves állapotban Amen. Dátum Samolc 9 
die Juny Ao 1645 reggel 4 órakor. 

G. Rákóczy. 
Ma Sutsan halunk. 
Kd minket mindenekről giakorta tudositzon. 
Czimzet. Generoso Stephano Seredi de Görczön 

Comiti Comitatus Krasznen. Supr. et ad fulgidam por
tám Ottomanicam ablegato nro etc. Fideli nobis syn-
cere dilecto. a) 

ILW> 
Mivel az eármegéken forog leg inkdb az dolog ot

tan már az portálul kívánnia kd oUalmasson ottan bár 
az hét eármegében és Sáros s Ung vármegében igi is 
czak ezektől is meg adgiuk azokat annuatim valamíg mi 
elünk s ezeket bírni fogiuk. 

Erről most mennél hamaréb kttlgiőn czasar ma
ga neve alatt olian levelet minemut az vezér irt az 
a.J L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 127 sz. 
b) Ezen levél eleje és vége hiányzik, mint foglalatja mutat

ja Szeredinek van irva 1645-be. 
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zerentt az mint errüU Kgdt 14 die praesentis irt leve
lünkben tudósítottuk hogi mind német lengiel és egiéb 
minden ellenségünk ellen kik minket ezekben hábor
gatnának idején halogatás nélkül idején korán elegen
dő képpen meg segítnek s ugi hogi az meli várme-
gék mi kezünkben fognak maradni azokat az török ha
dak ne rabollidk pusztitcsák és az segénséget ne horgir-
dk most mingiart adgianak io hat ezer lovast és ket 
ezer gialogott kikkel mennél hamaréb mehessek rea az 
Tapolcán tágan levő nemet hadra dissipdlhassam őket 
Isten serences elö menetelt adván élhessek az io a l 
kalmatossággal. 

ÁssecurcUUon czásár ezekben az eármegékben az 
mi nem hódol azt hódolásra nem erőltetik az ki hódolt 
is summáiát fédieb nem engedi verni hatalmas czasar 
az lengiel kiráJkoz az respublicához külgiön fő czaust 
eo hatalmassága irioh ne elegitcek magokat ebben kit 
ha nem akarnának az tatárok által cindllianak distra-
ctiot nekik mennél hamareb adgianak io két ezer la
tárt is mellénk az dundn tut is mind bosniából s egieb 
veg hazokbol is légiének raitok ugian valóban Ester-
gombol is az serent. 

Az hadaknak mellénk ealo iövetelekröl az paran-
colattal jünenek kösinkben s lenne Serdan ura most 
ezeknek az egri passa az vármegéknek is irna czasar 
egi sep biztató levelet de ne lenne semmi emlékezet 
mit adgianak, ennek hasznos oka vagion az Sabolcz 
eármegében haidusdgra is ugi prodealnak Czasar ne
ve alatt oltalma ala vette s meg tartca sabadságokban 
s meg oltalmassa mindenek ,ellen. 
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Az derék Atnámet is * i es ugi adgíak ki a* mint 
kegiebbed altai kívántak s írásban be adta kid. 

Az hadak penig ne késnének sött ha töb kihantol
nék ÍB nem var van. as portáról elegendőt tartozék adni 
az budai, eesér ha sinte ez valtosnek is. 

Ezektől kid mennél hamaréb kulgiön vftlfist s b i -
soniost irni s mindenekről tudositni alioqvin ha meg 
kel bekéláünk s ki kel bocátnunk az edrmegéket okai 
ne mtt légiünk, a) 

XLVIII. 
Georgina Rákóczy Dei Gratia Princeps Tranniae 

partiam Regni Hungar. et SícuL Comes etc. 
Generosi fideles nobis sincere dilecti, salutem et 

gratiam nram. 29 die irt kglmetek levelet 13 die prae
sentis veottuk vala el s hogy az oda be való álla
potokról tudósított Kglmetek kegmesen vettük. 

Az derek dologról ugy remelyuk Szilagyi János 
neveu postánktól eddigh cathegorica resolutionkat mind 
magyarul es TereokeUl el foghta venni, kinél most 
egyéb választ mj nem adhatunk soha bizony orszagh-
nak hire s akarattya nélkül, mivel mind az orszagh-
nak s nekünk szép szabadsagunk vagion s mind ed-
gyikben másikban igassagunkhoz bizunk. Hogy forro-
keonel palánkot építtetünk volna az mint kglmed iria 
Reti uram, hogy írtak volna oda be, ebbe semmi sincz, 
mert my oda nem is azért mentünk vala? hanem az 

a.) L. u. ott Nro. 5. IV. 5. 72 sz. 

Dig i t i zed by 



150 

veg háznak lataaara s holmi dolgoknak igazittasara; 
400 gyalog s meg annyi lovas volt velünk s harmad 
fel napnál tovab ott nem voltunk is meg visza jeot-
tunk. Sarkadot láttuk ismeg megh, a hol nem kellet 
nem voltunk alig ha ez is nem Zöldfkdr latorsága 
bizony eleg nagy baj es nyűg kglmeteknek, valóban 
miatta keüe meg irattnunk it kin törökül azért be atta 
kglmetekk eleg az, valamit Seredi uram felöl mond, 
igassagot irunk kgdk mereo hamisság, mert Seredi u -
ram czak aperte s cathegorice meg mondotta, az nem 
lesen, mert nem tartozunk vele, de azzal is keglmete-
ket meg akarta volna czalni. Hogy az feo vezér nem 
Íratott nekünk el kell hinni — Lattyak magok is mél
tatlan s igaz ok nélküli kívánságokat s azért halasz
totta el — Az kglmed lovait Szalanczi urm az Barczan 
tartyak s tálam eddigh be is indultak vélek. Az mi
ket kglmednek Zöldfiedr Aga bezelgetett azok maga 
hasából valók, könytt ki mondani az ötven ezerét de 
nem tudgyuk bizon ki adna megh, hanemha azErdeli 
urak es nemessegh is adott kezdene adni, de ugy is b i 
zon három esztendeigh el nem győzne. Kglmetek költsé
gére ott ben szaz tallért kérhet keolczeon kit mj megh 
is küldünk, czak mehessen derekasabb postánk be kire 
bizhassuk. Itt kin Istennek hala minden eleg jo vagyon, 
es oda be is Erdelibe czak az ur Isten az Pestist állatna 
megh, ki mar az egész országot el lepte. Ez jeoveo 
cseoteorteokeon Munkaczra indulunk innét. Az csaták az-
mas partról es az serencze az teoreokeok reszereol 
is váltig járnak, harmadik die praesentis Filok alatt 
voltak az Eghriek — 6 die praesentis tayban meg a 
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Szendreiek voltak csatara. Az Lengyel királyné coro-
nazattyanak meg 7 praesentis avagy 8 kellett megh 
lenni; mire nem tudgiuk de valóban giüjtik es fogad-
gyak az hadakat ot ben, Dániel János uram is 3 die 
praesentis juta megh az Svetiai generáltól szerencze-
sen — Luppul Waydanak az 120 lovast mar be küld
tük, 3-a die July ir az Wayda nekünk levelet de az 
muskak. meg verese feleol semmit sem, akkor volt ott 
nála Radzivill herczeg* is mind felesegesteöl; bizonyos 
az, hogy az Muska nagy erővel készül az tatárokra, 
s az Persakot is feli akarna indittani: mind ezeket mj 
czak kglmeteknek irjuk mint híveinknek nem ugy hogy 
továbra is teriedgien mi oli reménségben vágtunk nem 
sokára becülettel bocáttiák ki kkt; az lengiel királi ne
künk is ezer muskát erőst engedett fogadnunk, im el is 
mennek conscribálására, nagi bizonnial iriuk lengiel or-
ságbol az törökre menne az királi Rádzivil herczeg is 
alig azért nem ment Luppulhoz , hidgiek meg a persát 
is reá támastiák; az az kire mind lengéinek, muskdnak 
el ment volna keöveteik az persához, ne féketek már 
minket, s most a tatároktol alkalmasint vagion most dol
gok, ha akarnám akar ma cinálnek derekas confedera-
tiot mind lengiellel, muskdval velenciekkel de valamigaz 
porta el nem taszit töle hatástani akariuk. Az szegény 
Pelseoczieknek hogy kglmetek protectiot szerezzenek, 
megh is legyen erte szorgalmatosan, azok ugyan nem 
hódoltak megh Fiioknak, de bar bódultak volna is, 
nyilván constal az, hogy mikor az sitna toroknál con-
cludaltak volt Boczkay fejedelem ideyeben az békes
séget, el volt végezve, azok kik Fiiokhoz hódoltak, 
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azután sohova ne hodollyanak. Most az itt kinn való 
veghazakbol mind Budahoz gyűlnek az hadak vakban 
meg felemlett állapottal vadnak az törökök az oda fel 
való békességben semmi sincz rövid nap meg fognak har
colni. Az oda fel való allapatok mikor Dániel János 
urm el ieott ebben voltak, eo Lip*iaboi 8 Juniy jeott 
el, akkor Urangellel Könighmark, es az Hassus ha
dával mar magát coniungalta volt, ezek állanak 25,000 
harcra való emberbeol. Az Gallusoknak 18 ezerén kell 
lonniek, azok is a Svekusokkal penes Rhenum Has-
saum neveu varosnál foghtak meg egyezni. Az eo fel
sége s Bavarus hada is edgyütt volt, vagyon az is 
32,000 Frankofurtnal ad moenum Offenburg neveu va 
rosnál voltak. Az General Torstonsohn 9 Juniy jeött 
el Lipsiabol Strasindumra ott mustrálta meg az Sve-
ciabol most ki jeott 7000 embert, ezeket Vittemberg 
melle küldi. Glagoviacz kitol Dániel János 16-a Ju 
niy jött el, czak coniugalya Vittembergel magát, ige-
nesen Morvára jeo, ez alatt a bekessegh is tractal-
tatik, valóba bíznak is hozza, hogy végben megjen, 
de alig ha annak eleotte meg nem foghnak meg vo
nakodni. Eo feolsege meg Lintzben volt de Ratisbo-
naba igyekezet. Czazarne 13 may holt megh, kireol 
Czazar eo felsége minket maga tudositot vala Teö-
reos János urm által, az tokai tractdnak az jövő hé
ten már vége lészen. 

Szananak meg paranczoltuk Fejervarra hogy a 
Sederjes selyem feleol tudosittza kgldt, az melly szeo-
nyegeok feleol ugyan Szananak Instructiot adtunk v a 
la, kit nekünk húszan eot s húszon hat talléron mon-
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dott hogy adnak, ludositlzon kgljnd s meg veszünk 
annyi számul annyi nagyságút, mertekeot es ollyan 
szinueket; ha penigh Szana nem tudósíthatna kegme-
det az Selyem feleol az selyem koteokrul, mennyen 
végire ott ben kglmed mi végre hagyta ott s hozza 
ki kgmed inkább. 

Adgya az ur Isten lathassuk szerenczes órában, 
s jo egesseghben kgmedet Zalanczi urm. Dátum in 
Arce nostra Zathmarieusi die 14-a July Ao 1646. 

G. Rakocy. 

Czimzet: Generosis Stephano Szalanczi de Zent 
Tamás, Consiliar. et ablegato; et alteri Stephano Reti 
oratori, continuo, in Fulgida porta Ottomanica, simul 
vei divisim constitutis etc. Fidelibus nobis syncere 
dilectis. 

Anno 1646 die 29 July hoza Jari Miklós ne
veü posta 2. 3. 14. eiusdem Jully. keolt levelet az 
mij kglmes urunknak, á) 

m\, 
Georgius Rákóczy Dei gratia Princeps Tranuiae 

partium regni bungar Dnus et Siculor comes etc. 
Generose fidelis nobis dilecte, salutem et gratiam rio-
stram. My kgmdnek 29 7-br ottan hamar egy mas-
utan ket rendbeli leveleit veöttuk vala el edgyiket 
leg elseöben Szilagyitol, kiből értettük az feö vezér 
meg eölesit mellyet mi igassaggal irunk regen mind 

a.) L. u. ott: Nro. 5. IV. 5. 136 sz. 
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gondoltuk. Czudalatos az Isten az eö dolgaiban s hí
veire való gondviselésébe, bizonnyal hiszszük azután 
is eö felségbe az eovéire bgmsen fog vigyázni, s 
aligb ha megh ennél is nagyob nem kezd teörtenni 
nem sok ideö alatt is. 

Mi kgldnek az Tizeneöt ezer Tallérról most sem í r 
hatunk az eleöttinel egyebet, annál is inkab, hogy 
immár az Egri Teoreokok az budai vezér akarattya-
bol az bet vármegiét kezdettek rablani. Ez előtt ket 
héttel az segeny Somogiakra rea menvén (kit nem 
remenlettunk) ket házon kivül az jo falut mint fel e-
gettek kit soha az eleött az regi czatazas ideiben sem 
czelekettek, harmincz ket rabot vittek el, s alig ha 
immár modgiok leszen, nem kételkedünk benne te-
öbbet is ne czelekedgyenek, mindhogy az ellen pro-
videalhassunk, s mind a czazar commissariusival szem
ben lehessünk, es azokat is Istenessen s igassagossan 
Diplománk szerent mindeneket beczülletes híveink á l 
tal mennél hamareb effectualha*sunk, keozelebb is a-
karvan lenni eö kgkhez, s noha meg vékony ereövel 
bírunk de im most reggel ezen oraban indulunk, s 
Varaddra megiunk, onnét Patakra, mikor jöhetünk 
visza, arról most bizonyost nem írhatunk, mert az 
Lengiel királynak is ugi ertytik embere jeön hoz
zánk az feö Hetmánnak esüádzivil Herczegnek is Lat-
tya Isten szj vünket Szalanczi uram oly igen meg bú
sultunk szomorodtunk my az égetésen es rabláson 
hogy az portának nehézséget elkerülhessük alig ha 
az Tiszán tud léveö vármegiéknek visza boczátása fe
leöl nem kezdünk gondolkodni s magnnknak giermekmk-
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nek azokért más bátorságos kelten ne kezdgiünk Jozdgot szer' 
zeni s alig ha arol is nem kezd a portának my velünk 
való igassagtalan banasa fenyegetése kit mar kglmed 
sokszor irt, gondolkodást adni, giermekinknek is távu-
lab r>alo békességes országba ne szerezzünk Jószágot. 

Tudgya az Isten ez ideigh való minden gondo
latunk nekünk az volt, mind magunk gyermekink az 
Porta hUsege alatt végezzük el eletünket, s valami
vel igassaggal tartozunk azután, is azt beszolgáltas
suk, sem imide sem amoda ne ragaskodgiunk. En igaz-
saggal az Portat semmiben nem oífendaltam, hogy 
meltan igazan haragját ream gerjesztenem el az Isten 
soha nem kerestem, ha igassagot kívántam s azért 
kel szenvednem, az nagy hatalmú ur Isten legyen 
igaz iteleö Biro benne s kgmed irasara is czak mind-
gyárt hogi mi azt nem czelekedhetUük az mind kd kivonnia 
hatalmas nagy okai vannak annak; Tovabra is kell 
nekünk abba vigyáznunk, s azt is czelekedgye kg l 
med, ha az mostani Uj vezér immediate maga hozna 
eleo az Tizen eöt ezer Tallért az minemeö Leveleket 
teöreökttl mind tavai, s ez iden is kglmed kezeben 
küldtünk, s az megh eőlt vezérnek is az mit tett-
reökül irtunk volt be adgia kglmed ha el veszi ercze 
ex fundamento a dolgot. 

Az ország adoia bizonyara írjuk készen vagyon, 
kinek be kuldesereöl akarván értelmeket venni az 
hazának eleibeöl allo beczületes híveinknek, hivattuk 
vala ide eö kglmeket ad 12 8-br kireöl mit irtak 
kglmednek meg küldtük. My készen tartyuk s vala
mikor eö keglmeknek az leszen akarattyok tettzesek, 
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hogy megh indittzak egy orat sem mulatunk vele, 
Itt benn is hagytuk Szamosuivaratt az adot most is 
kglmednek szaz tallért küldtünk. 

Az belleseknek arrat lattya Isten Jo-szivei meg 
küldeneök de postára nem merjük biznl az mostani 
változó pestises ideőbe mivel mar Havas alföldiben is 
el kezdetet az pestis s tartunk szerenczetleiü egteöl de 
azon vagyunk mennél hamareb jo alkalmatossággal 
meg ktildgyük. 

Ha kgmednek illendeönek tettezenek az feö ve
zért keoszeonteni mi nevünkéi kglmed értésére ad
ván, rövid nap emberünket foghjuk beboczattani s nem 
is Üres kézzel Levelünkéi is meglatogattiuk. 

Adgya Isten halhassunk minden jot kglmed fe
leöl. Eidem et in reliquo gratiose propensi manemus. 
Dátum in arce nostra Gyaluvar die 14 8-br anno 
Dominj 1647. 

G. Rákóczy. 

Czimzet. Generoso Stephano Szalanczi de Szent 
Thamas Consiliario etc. ad fulgidam portám Ottoma-
nicam expedito Ablegato nostro etc. Fideü nobis 
dilecto. 

Anno 1647 die 1-a Novembr. hoza Fogarasi 
János az Gialuban 14 Octobr. keolt levelet az en 
kglmes aramnak, á) 

V 

a.) L. u. ott: Nro 5. IV. 5. 171 sz. 
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x. y. k. 
a. e. 0. ü. 

III. K Ú L C S. a.) 

b. f. I. r. c. d. h. s. m. n. t. 0. u. q. g. z. w. i. 
r. z. t. b. i . s. m. d. h. g. 1. k. g. n. u. f. p. c. 

IV. K U L C S , b.) 

Lásd 4-ik Tábla. 

n. u. g. e. a. d. z. y. 0. r. m. h. I. f. p. c. w. g. x. k. v. i. s. 
a. e. 0. u. n. z. d. i . g. m. r. 1. h. p. f. k. s. t. b. c. s. y. v. 

V. K U L C S , c.) 

m. a. d. e. g. i. I. 0. y. g. f. z. x. w. p. r. s. k. b. n. t. v. 
a. m. e. d. i. g. 0. 1. u. c. z. f. h. t. r. p. k. S. n. b. v. j . 

Lásd 

Lásd 

1-ső Tábla. 
5-ik Tábla. 

2-ik Tábla. 
6-ik Tábla. 

VI. K U L C S , d.) 

0. b. d. e. f. g. i. It. I. m. n. 0. p. q. r. s. t. u. w. e. x. y. z. 
1. t. x. 0. y. m. a. n. p. g. c. e. 1. u. s. r. b. q. c. d. f. h. 

a.) b.) c.) d.) A felső és megdűlt (cursiv) betűk a rejtelmes betűket, az alsók pedig azoknak igazi értelmüket jelentik. 

Lásd 3-ik Tábla. 
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