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Várad bukásával nemcsak Erdély politikai és gazdasági ereje gyöngült meg, 
hanem keservesen megszenvedte ezt az egész Tiszántúl, Háború idején addig is 
sokszor feldúlták Bihar, Szabolcs és Szatmár megyék földjét, de ezután a népnek 
békesség idején sem lehetett nyugovása. A váradi pasák igyekeztek a váradi ejálet 
határait mind messzebb kitolni. Egyre-másra küldték a hódoltató leveleket a tiszán
túli falvakra, s portyázó csapataik még távolabb is becsaptak királyi és erdélyi terü
letekre.

Az 1664 augusztusában megkötött vasvári béke sem hozott nyugalmat. Hiába 
írta a kassai főkapitány a váradi pasának, hogy „az két hatalmas császárok közt megh 
lőtt békességnek erősségével, a ’ holott nyilván meg vagyon írva, nem csak a hét hajdú 
város... de egész Szabolcs és Szatmár vármegyékben csak egy városnak és falunak, 
vagy faluhelynek sem kell béholdolni. Tudni való dolog, hogy mihelt Váradot meg- 
vötték volt, sok város és falu is béholdoit volna,'de a békességnek erejével ugyan csak 
fel kellett szabadulni a’ holdolás alól”.1 Ám ezt valóban csak papirosnak nézték a 
pasák, és hódoltattak tovább.

A magyarokra nézve rendkívül hátrányos béke, amelynél rosszabbat vesztett 
csata után sem köthettek volna, eljövendő összeesküvések, felkelések, szabadság
harcok csíráit hordozta magában. Most már mindenki előtt nyilvánvalóvá lett, hogy 
a Habsburgok a megmaradt kis darab országot sem védik meg a törökök pusztításától 
és további hódoltató törekvésétől.

Ebből a korszakból, legnagyobbrészt az 1665 bl)-es évekből tehát még a 
Wesselényi-összeesküvést követő perek előtti időből kerül most kiadásra hetvenegy 
magyar nyelvű levél.

A Duna—Tisza közének török hódoltság alatti történetét meg lehetne írni, 
mert az ottani városok korabeli élete eléggé feltárt. A Tiszántúl hódoltsági története 
azonban rendkívül vázlatos lenne, különösen a Várad eleste utáni időkből, az adatok 
kis száma és elszórtsága miatt.

Hetvenegy levél nem mutathatja be az akkori élet teljességét, mégis a hódoltsági 
viszonyoknak elég tág keresztmetszetét adja, nemesurak ügyétől kondásgyermekek 
elrablásáig. Két nagy csoportra oszlanak: törökök által írt levelekre és a magyarok 
válaszaira vagy jelentéseire.

A pasák és bégek személyéről alig tudunk valamit. Mivel a törököknél nem 
voltak vezetéknevek, pályafutásukat igen nehéz megállapítani. Ha például Jenőben 
élt egy A!i nevű pasa, majd elkerült onnan, s ugyanakkor Váradon tűnik fel egy Ali 
pasa, nem tudjuk, hogy a kettő azonos-e vagy sem.

„Vasárnap jött uj pasa Eger várába.. .  minden pompa nélkül, de ez még lövetni 
sem hagyott többet, kettőt, vagy hármat”- írják Húszéin pasáról. Ez ritkaság számba 
ment a pompát, nagy díszes felvonulásokat kedvelő törököknél. Puritán hajlama 
valóban csöndet, békességet szerető embert takart, ő  volt az egyetlen pasa, aki őszintén 
egyezkedni akart a magyarokkal.
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Egészen más természetű Juszuf pasa. Fényes menetben vonult be Várad várába 
a szultán és a budai vezér csauszának kíséretében.3 S hiába írta, hogy „én Istennek 
hála, gyermekségemtül fogván a hatalmas császár szolgálatában nőttem, (időmet a 
végekben töltöttem el, az békességet tudom, az én hírem nélkül csak egy em b eris .. .  
az kapun ki nem m eg y en ,eg y ik e  volt a legrosszabb emlékű pasáknak. Nem csoda, 
hiszen a kolozsvári fejnyúzó és hajdúvárosokat feldúló Szeidi Ahmednek volt a fia. 
Debrecen s a hajdúvárosok folytonosan panaszkodtak zsarolásai miatt. Végül a deb
receniek, tetemes áldozatok árán, kivitték a portán, hogy kapudzsi basit küldjenek 
Váradra. A megtartott vizsgálat eredményeképpen elmozdították Juszuf pasát, sőt 
vissza kellett fizetnie a debreceniektől jogtalanul elvont pénzt is.3 Példátlan eset volt 
a hódoltságban, hogy egy hatalmas pasával szemben a gyauroknak szolgáltassanak 
igazságot.

Leveleik alapján igen keveset lehet a pasákról megtudni. Egyéniségükről, jel
lemükről alig árulnak el valamit. A kapitányokhoz szóló barátságos „szomszéd vitéz 
ur, jóakarónk" megszólítás meg a sok jókívánság a levelek elején és végén évtizedek 
során kialakult szokás szerint íródott, s a folytonos kegyes figyelmeztetés a „szent 
békesség” megtartására, a szegénység oltalmazására csupán diplomáciai fogás. Nem a 
szegénységet szánták, ha a magyar végváriak elhajtották a parasztság marháit, hanem 
a saját veszteségük fájt nekik, mert kevesebb harácsolni való állat maradt.

De a pasák hiába igyekeztek maguknak minél rövidebb idő alatt minél többet 
összeharácsolni — hiszen gyakran váltogatták őket —, vagyonukat nem élvezhették 
nyugodtan. Nemcsak vetélytársaiktól s a portáról küldött selyemzsinórtól tartottak, 
hanem azt is jól tudták, hogy ők csupán a várfalakon belül rettegett urai a vidéknek. 
Még ha nagyobb sereg közepette is indultak útnak, akkor sem tudhatták, hol és mikor 
csapnak rájuk a végbeliek, akik Fülekről, Szendrőről a Bácskáig elkalandoztak. Hiába 
hódoltattak a törökök Szatmárban, ha ezalatt Várad környékén egyre fel-feltűntek 
és embert, állatot vittek el a kállói és ibrányi katonák.

Ezért örültek jobban a törökök, hogyha német főkapitányt és katonaságot ren
deltek a végekbe. Nekik nem támadt kedvük, s nem is szorultak rá a portyázásokra, 
mert őket rendesebben fizették, mint a magyar vitézeket. Tőlük nyugton élhettek, 
sőt tovább hódoltathattak a törökök. Ebben az időben a végvárak már meg vannak 
rakva idegen zsoldosokkal, ám ők nem az ellenséget, hanem a környező magyar fal
vakat sanyargatták.

Az egri és váradi ejálet törökjeivel szemben a felső-magyarországi főkapitány 
hadai állottak. Székhelye Kassán volt, s az igazgatása alatt álló terület a királyi Magyar
ország 13 vármegyéjét (Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Bereg, Ung, Zemplén, Sáros, 
Szepes, Torna, Abaúj, Borsod, Gömör és Heves) foglalta magába. Ä főkapitánysághoz 
a következő végvárak tartoztak: Kassa, Szendrő, Ónod, Putnok, Diósgyőr, Tokaj, 
Kalló és Szatmár.® Olyan fontos őrhely volt ez a királyi Magyarországon, mint 
Erdélyben a váradi főkapitányság. Korábban Bethlen Gábor és I. Rákóczi György 
ezért igyekezett Kassát, Felső-Magyarország kulcsát, megszerezni. Ebben az időben 
Zrínyi Péter vágyott a fontos tisztségre.7 A Habsburg királyok — bár több törvény
cikk kimondotta, hogy a végvárak kapitányai született magyarokból kerüljenek ki8 - 
a kassai főkapitányságot legtöbbször idegenekkel töltötték be.41

lüöű-ben mégis magyar embert találunk itt, Csáky Ferenc grófot. Ő azonban 
nem hadi érdemeinek, hanem inkább sógora, Gonzaga Hannibál herceg, a haditanács 
elnöke pártfogásának köszönhette kinevezését. Még így is igen sok nehézséggel járt, 
míg végre beiktatták tisztségébe.10

A főkapitány nem vetekedhetett Zrínyi, Nádasdy vagy akár csak Wesselényi
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képességeivel, hírnevével. Állása sok kényes helyzet elé állította, ezekkel azonban 
nem mindig tudott megbirkózni. Aligha lehetett igazi katonai kiképzése és tapasztalata. 
Őszintén óhajthatta a békességet, hiszen békében nagy kiterjedésű birtokai biztosabb 
jövedelmet hoztak. Felére lecsökkenteti11 főkapitányi fizetése papiroson ugyan igen 
szép volt, havi 500 forint, a valóságban azonban, bécsi rokonsága támogatásával is, 
alig tudott pénzt kiharcolni a mindig üresen álló kamarától.1'-'

Főkapitányi kötelessége nem annyira katonai volt, mint inkább rendőri. Az alatta 
álló katonaság jó kiképzésére és a végvárak felszerelésére nemigen adtak pénzt. Becs
nek nem a török hódítás továbbterjedésének megakadályozása, hanem a béke fenn
tartása volt a legfontosabb. Csáky egyre-másra kapta a parancsokat, hogy vigyázzon, 
nem az ellenségre, hanem saját katonáira, nehogy azok megbontsák a békességet. 
A végek népei azonban nem tudták, hogy mennyire meg van kötve a főkapitány keze. 
Benne bíztak, mim magyar emberben. Törököktől elszenvedett sérelmei miatt mindenki 
hozzá fordult, tőle várt oltalmat: nemesurak, hajdúvárosok, végeken és hódoltságban 
lakó jobbágyok egyaránt.

S ha sok gondot okoztak Csáky Ferencnek az ellenségen kívül a saját katonái, 
legtöbb gondot a hozzá legközelebb álló okozott: a vicegenerális, Pethő Zsigmond.

A kassai vicekapitány, egyben ónodi főkapitány, aki 1000 áprilisában a grófságot 
is megszerezte,,s féktelen becsvágyó ember volt. Útjában állónak érezte Csákyt, 
s mivel felekezeti oldalról — mindketten katolikusok voltak — nem tudta elgáncsolni, 
más utakon próbálkozott. „Kevés szóval, egyedül azon mesterkedik, miképpen 
intricalhassa, kavarhassa.. .  az dolgokat.. .  Elmúlt fél esztendeje, hogy szemmel sem 
láttam, soha bizony csak híremmé sem teszi, honnan jön s hová megyen, hanemha 
mi garázdát találhatna . . .  keresné" panaszolja Csáky.14

Pethő kicsinyes dolgokban intrikált, pl. azzal vádolta Csákyt, hogy felesleges 
üdvlövésekkel pazarolja Kassán a puskaport. A főkapitány pártfogójának, Gonzagának 
halála után sikerült is Bécsben megrendítenie felettese helyzetét. Egyik barátja meg
írta Csákynak: „Attul én nem tartok, hogy csak letegyék kegyelmedet, hanem, hogy 
meguntatják úgy annyira, hogy .kegyelmed maga sollicitallja az elbocsátást/’13

Csáky Ferenc helyzete még nehezebbé vált, midőn a Wesselényi-összeesküvés 
lassanként napvilágra került. Ebben a rendkívül bonyolult ügyben hiányzott a legfőbb: 
az egységes cél és az összefogás. Az ország legnagyobb urai vettek benne részt, széles 
tömegbázis nélkül mégis eleve kudarcra volt ítélve. A kassai főkapitánynál nagyobb 
személyiségek is botorul cselekedtek, kicsinyes személyeskedéseikkel saját vesztüket 
okozták. Maga Csáky Ferenc Wesselényivel és Nádasdyval atyafiságos hangon levele
zett,ie Zrínyi Péter és Rákóczi Ferenc csoportjával viszont hűvös viszonyban állott. 
Csáky igyekezett politikusán viselkedni, sem Bécs haragját nem akarta a maga fejére 
gyűjteni, sem a békétlenekét. Tudta, hogy legnagyobb ellensége mindig résen áll. 
Óvatosságában végül elhagyta Kassát és Lengyelországba ment, megüzenve Széchy 
Máriának, az özvegy nádornénak, hogy „visszajővén ahoz fog csatlakozni, ki az orszá
got bírni fogja”. Két hét múlva már haza is jött.

Pethő Zsigmond, ha Csáky teljesen királyhű marad, talán a felkelők oldalára 
állott volna, így azonban a közé a kisszámú felső-magyarországi főúr közé tartozott, 
akik egy percig sem inogtak meg. Amíg Csáky távol volt, a felkelőkhöz csatlakozott 
Szendrőn, Ónodon és Diósgyőrt állította helyre a nyugalmat.

Csáky visszatérte után sem üldözte kellő hévvel a gyanúsakat. Nagy sérelemnek 
tartotta, hogy Kassa kulcsait nemcsak a várostól, hanem tőle is elvették, és Sporck 
császári generálisnak adták. Pethő is vádolta, s egyik régi szolgája feljelentette őt 
Róttál grófnál, aki Eperjesen megkezdte a kihallgatásokat az összeesküvés ügyében.17 
Csáky az izgalmakba belebetcgedett. „Végső betstelenségem után származó búmban,



fél szememre csak hirtelen megvakulok” — panaszolta. — „Oda legalább magamnak 
70000 forintig érő jövedelmem, restantiám is 20000 forintig, ki merné azt kérni es.” 18 
1670. nov. 17-én, negyvenéves korában hunyt el, megmenekülve az üldöztetéstől. 
Halála után minden gyanú föléledt ellene. A kamarának jó ürügy volt, hogy az össze
esküvőkkel barátkozott, a fiskus rátette kezét a vagyonára,10 lefoglalták még a felesége 
részét is.

Pethő Zsigmond nem sokáig örülhetett annak, hogy vetélytárs nélkül maradt. 
1071 végén a kancellár tudatta vele, hogy vicegeneráiisi tisztében megmaradhat, 
de zempléni főispánságáról le kell mondania. Ez volt töretlen hőségének jutalma. 
A következő évben, lábfájására való hivatkozással, lemondott vicegeneráiisi tiszt
ségéről is.20

Az egyes végvárak főkapitányai ebben az időben: Wesselényi Lászlószendrői, 
Orlay István putnoki, Farkas Fábián tokaji, Sennyey Ferenc káliói és Csáky István 
szatmári főkapitány.21 Az ónodi főkapitány Pethő volt. Csak nagyobb veszély idején 
tartózkodtak a végházakban, egyébként — sokszor elég távoli — birtokukon gazdál
kodtak, vagy egyéb ügyeiket intézték. Szüret idején még a vicekapitányok is engedélyt 
kértek, hogy hazamehessenek, bár ilyenkor kötelesek voltak valakit, legtöbbször a 
rangidős tisztet, helyettesükül hagyni.

Ha a főtisztek sem igen akarták követni a hadireguíát, természetes, hogy az 
alantas katonák zabolátlanok voltak. Tisztjeik tudta nélkül, sőt parancsa ellenére 

* kisebb-nagyobb csapatokban fölkerekedtek és becsapdostak török területekre. Rémei 
lettek nemcsak az ellenségnek, hanem a szerencsétlen, meghódolni kényszerült jobbá
gyoknak is. „Az gonosztevő katonák ... kik a' végekben veremben esett farkasok 
gyanánt mindannyian jámborok, s kiviil szoktak csak megváltozni."-- Csáky állandóan 
intette a végvári tiszteket, hogy fogják nagyobb fegyelemre a vitézeket. Gyakran 
tartott hadiszéket, s ezeken elítéltek, felakasztottak egy-egy kézrekerült hírhedtebb 

1 kóborló katonát.33
Legtöbbször azonban, midőn a törökök megnevezték, hová valók a tettesek, 

a kapitányok mentegetőzve írták, hogy ezeket a latorságokat nem az ő botjuk alatt 
levők cselekedték, hanem más végházbeliek, vagy a „sok felföldi házatlan katonák" és 
azok, akik „magok szabadságában élnek", nem az őfelsége zászlói alatt.31 A név sze
rint megnevezett katonák soha sincsenek a végvárban, vagy már elestek.

A portyázások és állatelhajtásök nem szűntek meg, sőt szaporodtak.
A főkapitány szemet hunyt, mert tudta, hogy a kóborlások főoka a fizetetlenség 

és az éhség. A nyitrai őrség tíz esztendő alatt (1664- 74) 19 hóra való fizetést kapott;35 
Szendrő, Putnok és Diósgyőr őrsége nyolc év alatt kéthavit;'38 a fülekiek kilenc év 
alatt egyszer láttak pénzt,27 a kállaiak 1669-ben panaszolják, hogy négy év óta fize- 
tetlenek.38 Bizonyos, hogy a többi végvárban is hasonló volt a helyzet. „Ha a végbeliek 
halálra ítélt rabok lennének, akkor sem szabadna őket éhséggel megölni" — írta 
Forgách Ádám generális.4® Csáky is tudta, hogy amíg ellátatlanok a katonák, nem lehet 
őket igazi hadirendre fogni, mert megszöknek, és üresen maradnak a végvárak.

Talán még a XVI. században sem volt olyan szép a végvári élet, amilyennek 
Balassi és később Takách Sándor látta, pedig akkor még igazi lelkesedéssel harcoltak 
a vitézek, de a XVII. században már bizonyosan nem volt az. Béke idején a törökkel 

' való harc tiltva volt, s mégis állandó életveszedelemben éltek, esztendőkön át éhezve, 
fázva, rongyosan. Miért vállalták hát ezt a sokszor embertelen nélkülözésekkel járó 
életet? Mert akik vállalták, még nagyobb mélységből, még nagyobb nyomorúságból 
jöttek. Vagy a török elől menekültek, akik felégették viskójukat, rabságba vitték 
asszonyaikat, vagy pedig az „örökös jobbágyság” súlyos terheitől akartak szabadulni.

A legújabb történeti kutatásokból tudjuk, hogy egyes végvárakban szolgáltak
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„paraszt hajdúk", akik paraszttelket kaptak művelésre.30 Nem tudjuk azonhan, 
hogy ez mennyire volt általános, és a gazdálkodás mennyire fedezte szükségleteiket. 
Azok a katonák pedig, akik nem voltak paraszt hajdúk, aligha részesedtek ezek ter
ményeiből. A termelést a török beütések állandóan veszélyeztették. A közölt levelek
ből kitűnik, hogy ha földjük messzebb esett a vártól, vagy ha halért mentek a Tiszára, 
a portyázó törökök irgalmatlanul levágták a katonákat.

Az éhező végváriak közt így az a felfogás alakult ki, hogy inkább ők vigyék el 
a hódoltságiak marháit, semmint adóba a török. Nem voltak rá tekintettel, hogy a 1 
rác falukat leszámítva, legtöbbször magyar falvakat tettek földönfutóvá, amikor 
állatállományuktól, legfőbb gazdasági alapjuktól fosztották meg lakóikat.

A kiállott sok szenvedés sem tette megalkuvókká a rongyos dolmányé végvári 
katonákat. Mialatt a nagy törökverő Zrínyi Péter alkudozni kezdett a portával, nekik 
„ősi ellenség" maradt a török. Pedig ha renegáttá, pribékké lesznek, egyszerre meg- r' 
szűnt volna a nyomorúságuk. A putnokiak arra a kérdésre, miért mennek portyázni 
a hódoltságba, azt felelték, hogy „ők ugyan studio cselekszik s irritállyák a törököt.. .  
míg egy marad bennek, csak a törökön élnek, halnak”.31 \

A hódoltság lakói, a ráják akkor sem élhettek nyugodtan, ha már megfizették 
a sokféle török adót: a császár adóján (haradzs, dzsizije) kívül a török hübérúrnak 
Szent György és Szent Mihály napján kapuadót, ugyancsak neki tizedet (bedet asr, 
summa) kellett adni a gabona, must, kerti növények, méhkasok után. A valóságban 
azonban a tized sokkal több volt, mint a termés egytized része. Ezeken kívül fizetni 
kellett az erdő és legelő használatiért, a szőlőért, a sertések, malom stb. után. Az 
adókat gyakran átalány összegben állapították meg, aminek az volt a hátránya, hogy 
akkor sem csökkent, ha idővel a lakosság egy része elpusztult vagy megfutott.33

A ráják sohasem tudhatták, mikor kell rendkívüli adót („császár mive") fizetni 
a kincstárnak, mikor rendelik őket szekerestől egy távoli várhoz, milyen újabb bír
sággal sújtják őket, miféle új ajándékot kíván a szpáhi vagy a bég. Arra járó török 
csapatok is kifoszthatták, megsarcolhatták a falut. Attól is retteghettek, hogy kóborló 
magyar végváriak elhajtják az állataikat. A sok megpróbáltatás következtében egyre 
fogyott, pusztult az Alföld népessége.

Az 1660-as, 70-es évek Tiszántúlját Szeidi pasa pusztító hadjárata következtében 
általában még lakatlanabbnak hittük, mint amilyen a valóságban volt. Az bizonyos, 
hogy a Várad eleste körüli harcokban sok város és falu elpusztult, s a lakosság egy 
részét levágták vagy rabságba hurcolták, másik része azonban vagy a környék ingo- 
ványaiba és erdeibe, vagy Debrecenbe, Erdélybe futott, a hadjárat elmúltával pedig 
visszatért, s igyekezett helyreállítani feldúlt házait.

A felégetett Szoboszló33 az évtized közepére már az egyik legélénkebb hajdú
város. Szalonta sem pusztulhatott el teljesen, lakosai jószágaikkal jóval korábban visz- 
szajöhettek 1695-nél,31 ha már Í6G9-ben 130 lóból álló ménesüket hajtották el.35 
Mint tudjuk, a hódoltsági falvak és városok gazdagságát főleg szarvasmarhaállományuk 
nagyságával mérték. Az alföldi rideg marha iscállózatlanul is jól bírta a kemény teleket.
A kényesebb lovakból kevesebbet tartottak. A lónak nagy ára volt a szüntelen hadi
állapot idején, s egy-egy szép török lóért az életüket is kockára tették a vitézek. így 
százharminc ló nagy értéket képviselt. Adatainkból kitűnik, hogy itt nem a puszta 
Szalonta területén legeltetett ménesről volt szó, amely talán egy-két meggazdagodott 
tőzsér tulajdona, hanem a szalontai hajdúk lovairól. Behódolásuk miatt haragudtak t 
rájuk a magyar végváriak. Hogy nagyobb helység volt, ezt megerősíti egy megelőző 
esztendőből fennmaradt levél, amelyet egy porös ügyben a szalontai bíró „tanácsával 
együtt” írt alá.3®

Másutt is hasonló lehetett a helyzet. Ekkor még lakott több később elnéptelene-
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dett község.37 Bihar és a hajdúság újabb nagy pusztulása inkább a század vége felé, 
a Várad visszafoglalása körüli harcokban, a török seregek visszavonulásával, majd ké
sőbb a rácok áldásaival következett be.

A két ellenséges fél között elég élénk levélváltás folyt. Következőképp történ
hetett a levelek továbbítása.

Egerben a törökök elfogtak egy környékbeli jobbágyot, aki valami ügyes-bajos 
dolgában bejött a városba, és fejvesztés terhe mellett ráparancsoltak, vigye cl az Ónod 
végvárába szóló levelet a novaji bírónak. A bírónak írástudó embernek kellett lennie, 
hiszen egyre-másra kapta az írott parancsokat törököktől, magyaroktól, még a Füleken 
székelő vármegyétől is. Neki is volt valami a levélre írva: „Novai bíró, lóhalálába 
külgyed az hoVa szoll és virrattig válaszát hozzad, el ne mulaszd, mert nyársban 
száracc meg."3S A bíró tudta, hogy ez nem üres fegyegetés, s vagy maga vitte cl a 
levelet, vagy megbízható emberével elküldte Ónodba.

Az ónodi vicekapitány elolvasta a levelet, s eleinte rögtön válaszolt rá. A válasz
ban inkább csak arra szorítkozott, hogy közölte, megkapta a levelet, és végleges vá
laszt majd akkor ad, ha megkapja a főkapitány parancsát. A pasa levelét pedig el
küldte valamelyik vitézzel az ónodi főkapitánynak, Pethőnek vagy a felső-magyarországi 
főkapitánynak, Csáky Ferencnek, a maga válaszának másolatával együtt.

Később Csáky ezt megtiltotta, nem engedte meg, hogy a végvári kapitányok 
maguk levelezzenek a törökkel. Az ónodi vicckapitány pedig csak valamelyik hódolt
sági parasztember által, szóval izenhette, hogy megkapta a pasa levelét.3“

Minden török levelet továbbítani kellett Kassára, a végvári kapitányokhoz írt 
leveleket éppúgy, mint az egyes falvakhoz vagy hajdúvárosokhoz szóló leveleket. 
Csáky főkapitánynak mindenről tudnia kellett, ami a végeken történt. Néha bele
egyezett abba, hogy Pethő vagy Sennyey kallói főkapitány csak a másolatot küldjék 
fel, az eredetit, ha nekik szólt, megtarthatták maguknak.

Az érdemleges választ a töröknek, a legkisebb ügyben is, a kassai főkapitány 
adta meg.

Visszafelé is hasonló módon, a végvárakon túl parasztemberek és falusi bírók 
által történhetett a levelek továbbítása.

Tartalmukat tekintve a levelek többsége, mind a kér fél részéről, az ellenséges 
katonák kihágásai, békebontásai miatti panaszokat foglalja magába, 

j A törökök főleg a marhák és lovak elhajlását panaszolták, valamint a magyarok 
egyéb rajtaütéseit, amidőn pl. egy pasát megöltek, az adószedő pénzét elvitték, vagy 
egy zaim gyermekét megsarcolták és hasonlókat.

A magyarok sem maradtak adósak a panaszokkal. A törökök a falvakat és városo
kat fenyegetik — írják hogyha azok nem fizetnek, vagy nem hódolnak be, fel
égetik, s elrabolják lakóikat. A bobádiakat el is rabolták, egyes katonákat levágtak 
vagy elvittek, másokat megsarcoltak. Adót akartak szedni a Sajón túl, valamint hódol- 
tatni Szatmárban a béke ellenére.

Akármilyen békés tartalmú is az a rendelet, amelyben megparancsolják, hogy a 
kereskedők csak a szolnoki hídon keljenek át, mégis azzal fenyegetőzik benne a török, 
hogy az ellene vétőket karóba húzza.10

Csáky Ferenc még a nyírbélteki kondásgyerekek elrablása ügyében is levelet 
íratott. De mennyivel hosszabban s határozottabban ír, amikor egy nemesúr sérelmeit 
panaszolja. Ezt az urat egy határperben Egerbe idézte a pasa. A főkapitány levelének 
meg is lett a kívánt hatása, a pasa elismerte, hogy Fáy László ügye magyar törvény 
szerint intézendő el.11
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A törökök a vasvári béke után teljesen meg akarták szüntetni a hódoltsági job
bágyok eddig eltűrt kettős adózását. Hogy ez valóban országos jelenség volt, ezt 
leveleink közül a margittai bordézsmáról szóló levélváltás bizonyítja.1 A Csákyak bihari 
birtokaikról Várad bukása után is beszedték, több-kevesebb nehézséggel, az adót. 
Most már a váradi pasa ezt nem akarta megengedni.1-

Hüszein egri pasa — megsokallva, hogy a magyarok a várkapu előtt vágták le 
a törököket, s elhajtották a környék marháit — öt főtörököt akart az ónodiakhoz, 
vagy ha velük nem végezhetnek, Csáky főkapitányhoz küldeni „mindön jó dolgoknak 
elvégezésére és az szent békességnek igazán való megtartására". Bár Csáky előbb meg
engedte Csorna Györgynek, hogy tárgyaljon a törökökkel, Bécsből azonban letiltották.13 
Hogyan is tűrték volna, hogy hátuk mögött a magyarok a törökkel egyezkedjenek. 
Ekkor Bécsben már sok részletet ismertek a Wesselényi-összeesküvésből.

A törökök a magyar hatóságokkal mindig magyarul leveleztek, az előző szárad-, 
ban még a „bécsi királynak” is így írtak. Erre a célra a pasák magyar íródeákokat 
tartottak. Ezek nagyrészt született magyarok voltak, és tyatóknak nevezték őket. 
Vagy az elfogott magyar deákfiúk közül kerültek ki, vagy földönfutóvá lett öreg 
deákok adták fejüket erre a mesterségre. Pasa íródeákjának lenni nem volt könnyű 
feladat. Ha mást irt, mint amit diktáltak neki, vagy a levélnek nem lett meg a kellő 
foganata, a fejével játszott. Más esetekben viszont jutalmat is könnyen kaphatott. 
A váradi ejálet 1661. évi öszeírásában a pasa deákja mint birtokos szerepel.11

A levelek tartalma természetesen nem az íródeákok, hanem parancsolóik fejében 
született meg. A forma, a mód és nyelv azonban teljesen az övék volt. Az ö és ü 
betűket, kettős mássalhangzókat stb. például ők írták először a mai írásmód szerint.13

Nem a kancelláriák deákos nyelyét használták, hanem az akkor élő, ízes nyelvet, 
amelyen a nép beszélt.111 Hogy ma mégis kicsit nehezen olvashatóak ezek a levelek, 
azt egyrészt az akkor még rendszertelen, sokszor igen következetlen helyesírás okozza, 
másrészt a hosszadalmas, véget alig érő mondatok. E nehézkesség okát egyaránt 
kereshetjük az akkor már barokkos latin körmondatok vagy a terjengős keleti beszéd
stílus hatásában. Néhány levélen érezhető is, hogy törökből fordították. De még 
ezekben is találunk egy-egy tősgyökeres magyar szólásformát, kifejezést.

A nyelvészek feladata volna, hogy összevessék az eredetileg török nyelven írt 
levelek stílusát azokéval, amelyeket csak diktált a török, de magyar íródeák fordított. 
Ez utóbbiakat pedig korabeli magyar levelekkel kellene összevetni. Csak így derülhet 
ki, hogy a kortársak magyar levelei mennyiben hatottak a tyatók stüusára, az ő leveleik 
pedig a magyar levélstílusra. Abban bizonyára részük van, hogy a képes kifejezésekben 
eredetileg is gazdag magyar nyelv megtartotta, sőt kivirágoztatta ezt a tulajdonságát. 
„Hatalmas császárunknak szárnya alá fejet hajtó jobbágya tartozik a szolgálattal, 
hogy köntöse alatt békésen megmaradjon" — írja az egri állandó magyar deák 
Ónodba.11

Sok jótollú, eleven képzelőerejű deák akadt közöttük. Idézzük stílusuk nehány 
jellemző fordulatát. „Nagyságod irton irja, hogy békességet tart, tartat, (mégis) a 
békességnek színe alatt járton jártatja a csatát. Ez micsoda békesség s meddig ben
nünket állatnak, altatnak a békességnek színével? S azonban verten verik mind falu
inkat s mind hatalmas császár vitézit s már sok az soka minékünk is ! .. .  Ezért immár 
meddig kell ezt szenvednünk s ezt eltűrnünk?” 18 „A tolvaj csavargók sem az égből 
nem szállnak, sem a föld alól nem jönnek, azok mind lakosak az kegyelmetek várá
ban."10 „Az igazat a tolvajtól nehéz megismerni, holott egyiken is billeg nincsen.” 
„A nap fényit sárral nem lehet (be) tapasztani."40

A pasák kemény szavain valószínűleg többször szelídítettek az íródeákok. Az
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itt közölt levelekben nincsenek olyan kifejezések, mint a budai pasa eredeti török 
levelében: („porlényegű keresztények", „nyomorult hajdúk és huszárok".)"1

A deákok néha olyasmit is beleírtak a levélbe, amit nem diktált a pasa, sőt ami 
szándékával ugyancsak ellentétben állott. A közölt levelek közül csak a pocsaji job
bágyokhoz szólóról állapítható meg bizonyosan, hogy utóirata a magyar íródeák 
közlése; „Jó uraim kegyelmetek mellett sokat szóllottam.. . az miben tudok kegyel
metek mellett szolgálok."12

Leveleink íródeákjai természetesen névtelenek. A kéziratok összehasonlítása 
alapján azonban sikerült annyit megállapítani, hogy a törököktől küldött negyvenhat 
levélből hat korabeli másolat, a negyven eredeti levél pedig tizenkét kéztől származik. 
Egerben és Váradon is állandó magyar deákot tartottak a magyar levelezés elintézésére. 
Az egritől tizenöt, a váraditól tizenhárom levél található kiadványunkban. Az állandó 
deákon kívül Egerből még két másik deáktól ered egy-egy levél, Váradról pedig 
három másik kéztől négy levél. Szolnokról három levelet küldtek kétféle írással, 
Budáról, Somlyóról és Szentjobbról egy-egy levelünk van.53

Végül feleletet kell adnunk arra a kérdésre, hogyan kerültek ezek a különböző 
címzettekhez szóló levelek így együvé, s hogyan jutottak az Egyetemi Könyvtárba.

Már az élőbb elmondottakból is nyilvánvaló, hogy Csáky Ferenc mint felső
magyarországi főkapitány gyűjtötte őket össze, mert csak neki volt szabad válaszolnia 
a törökök leveleire. A Csákyak, akár csak más nagybirtokos családok, híven meg
őrizték a hozzájuk írt leveleket, s a maguk levélfogalmazványainak nagy részét is 
eltették. Bár az utódok „correspondentia inutilis” -nek tekintették ezeket a régi írásokat, 
mégsem szórták ki.

A Magyar Történelmi Társulat 1872-ben kirándulást szervezett a szepességi 
magánlevéltárak történeti anyagának felkutatására. A lőcsei bizottság munkálatairól 
Pauler Gyula tett jelentést.5' Ő Hanthó Lajossal és Kandra Kabossal a Csáky család 
missilisekből álló levéltárát kutatta, „mely rendesen Kassán őriztetvén, éppen tár
sulatunk kirándulására hozatott Lőcsére. Különösen érdekesek a hódoltsági, a török- 
kílvaló viszonyokra vonatkozó adatok és társaim főleg ezekre fordították figyelmüket. 
70 darab levelet, melyek jobbára török részről . . .  keltek, Hanthó Lajos tagtársunk 
vett át átvizsgálás végett.” Ezután következik Hanthó jelentése: „A levelek kelte 
1(560—70 közé esik, s vagy egyenesen gr. Csáky Ferenc kassai generálishoz valának 
címezve, vagy a végvárak kapitányaihoz s ezek által aztán Kassára beküldettek. 
Gr. Csáky tábornok a választ rendesen a vett levél tisztán maradt felére fogalmazta, 
ha nem: külön lapon mellékelte." „Országos értékkel bíró darabok: 1. a budai pasa 
felhívása a hajdúkhoz, hogy Rákóczit ne segítsék. 2. A budai pasa felhívja Rákóczit, 
hogy jöjjön a táborba. 3. A váradi pasa Zólyomit megkínálja a fejedelemséggel. 4. Ali 
hitlevelének párja 1660. aug. 5. A budai pasa megparancsolja, hogy csak Szolnoknál 
szabad átjárni a Tiszán. (5. Behódolásra való felhívások" stb.

A Hanthő által tartalmilag említettek közül nem találhatók: a budai pasa Rákóczi
hoz szóló fethívása, valamint a Nagyhalászinak és Eszlárnak szóló hódoltató levelek, 
a közös panaszok latinul és magyarul s az Ibrahim csausztól származó névjegyzék 
az elfogott vagy levágott magyarokról. Egyeseket az eredetiből vagy másolatból ki
adtak már, így a váradi hitlevelet, Reniger jelentését. A többi mind megvan az Egye
temi Könyvtárban. Magyaroktól származó levelünk több van, mint amennyit Pauler 
a jelentésében említ.
. Ezeket a Hanthó által átvett fontosabb leveleket vagy ő, vagy a Történelmi 
Társulat valamelyik tagja ki akarta adni, azért hozták el Lőcséről, elszakítva őket a 
Csáky-levéltár többi darabjától, amelyek azután a Nemzeti Múzeum levéltárába, j



majd аг Országos Levéltárba kerültek. A török tárgyú levelek kiadása azonban el
maradt, s azok az Egyetemi Könyvtár kézirattárába jutottak, ahol 1900 körül borí
tékolták.

A Csáky család központi levéltárában egyetlen egy török eredetű levél maradt: 
Ali budai tihája levele 1009. nov. 9-ről.11 Ez azonban a hartyáni pusztáról szól, és 
így nem is tartozik az itt kiadott levelekhez. Magyar végvári kapitányoktól azonban 
sok jelentést őriz a levéltár, s ezeket a lehetőség szerint fel is használtuk a jegyze
tekben.

A leveleket betűhíven közöljük, csupán a kezdő kis- és nagybetűk használatában, 
valamint az előtte levő szóval egybeírt „is” és ,,-e” szócskák különválasztásában 
követjük a mai helyesírást. A szöveg közti írásjelek kitételénél a szöveg értelmére 
voltunk tekintettel. A rövidítéseket kiegészítettük, és dőlt betűs szedéssel jeleztük.

A közlés sorrendjében általában az időrendet vettük alapul, az összetartozó 
leveleket azonban mivel a kéziratban is egy lapra kerültek, egymás után közöljük.

A jegyzetekben levő helységnevek mellett a korabeli vármegyei beosztást tün
tettük fel.

1 Országos Levéltár, Csáky-család központi levéltára (továbbiakban: Csákv lt.,1 
102/205, b csomó. У ’’

1 1668. szept. 0. Csáky It. 101 /265/a csomó.
3 Csáky It. 102 265/b csomó.
‘ L. az 50. levelet.
I Debreczen város jegyzókönyvei 1667—1670. 669-670, 755—756. 1. Debreceni 

Állami Levéltár, és Zoltai Lajos: Debrecen a török uralom végén. Bp., 1005. 22—23, I.
' Merényi Lajos: A végek magyar őrhada 1070 után. Hadtörténelmi Közlemények, 

1395, 405.1. *
: Pauler Gyula: Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése. Bp., 1876. 

1. köt. 108. I.
' 1008. évi II. te., 1622. évi 2. te. 10 §, 1659. évi 1. te. 5 §.
* Kassai főkapitányok: Schwendy Lázár Rueber János, Tiefenbach Kristóf, Nogarola 

Ferdinand stb.
10 Csáky It. 92/259; b csomó. '
II Magyar Tudományos Akadémia Történelmi bizottságának oklevél másolatai. Bp., 

H'oi. 3. köt. 227. 1. 1665. szept. 1. Wesselényi Ferenc Lobkovitz herceghez és szept. 7. 
Csáky Ferenc Lobkovitzhoz.

Csáky It. 101/265, a csomó. Csáky F. a Kamarához: „betstelenségemmel nézvén 
annyi időtüli fogván való káros fizetetlenségemct", 1068. júl. 25. Uo. a Kamara válasza, 
júl. 26.: „az nincsen miá haladódni kelletik."

11 Unghváry Ede: Sztropkó és várának története. Huszt, 1912. 149. 1.
" Csáky jelentése a Haditanácshoz, 1669. szept. 6. Csáky lt. 91 259 a csomó,

Nádasdy Ferenc Csákynak, 1668. dec. 29. Csáky lt. 92 269 b csomó.
’* Csáky lt. 92/269 b csomó.

Pauler id. mű 2. köt. 17 18., 50,, 84., Ю4., 103—165. 1.
18 Csáky lt. 94 259 d csomó.
" Magyar Tud. Akad. Történelmi bizottságának oklevél másolatai. 3. köt. 309. 1.
•" Unghváry id. mű 150 1. Pethö fiait a felkelők hosszú ideig fogvatartották.
:l Királyi leirat, 1009. jún. 1. Közli Sebestyén József. Hadtörténelmi Közlöny, 

1916, 430. 1. ”
Csáky lt. 91 259/a csomó.
1607, inárc.-ban Szendrő várában hóhérkézre adtak egy lovas katonát s kerékbe

törték, mert vásárból jövő embereket rabolt ki. Csáky lt. 100; 264 b csomó.
Tolvay György írja Ónodból. Csáky lt, 99 204 a csomó.
Benczédi László: Bányavidéki várörségek folyamodványai Esterházy Pálhoz 

ltios 1681. Történelmi Szemle, 1961, 168. 1.
** Takáts Sándor: Végvári vitézek szegény legények, Bp., 1951. 121. 1.
:: Merényi Lajos: A füleki várőrség panaszai 1669-ben. Hadtört. Közi., 1897, 635, l*
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mény, 1960.
!* Dankó Imre: A Körösköz-bihari hajdúság. Gyula, 1959. Az 52. 1-on írja (Borovszky 
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szétfutott. Erdőkben... mocsarak szigeteiben keresett menedéket. így volt ez Szalonta 
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sz.-ban. Történeti statisztikai évkönyv. 1960. 28., 31.1.

34 L. a 49. levelet.
** L. a 3. és 5. levelek jegyzeteit.
40 L. a 21. levelet.
41 L. az 52. és 53. levelet.
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a 17. sz. 2. felében. Ltári Közi. 1958.
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ban. Bp., 1961.
43 L. a 16. levelet.
45 L. a 06, levelet.
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1.

Szinán váradi pasa levele Belső-, Közép- és Külső-Szolnok, Bihar, Zaránd, 
Szabolcs, Kraszna és Szatmár megyék lakóihoz. Megtiltja, hogy az erdélyi 
fejedelem számára hadat gyűjtsenek.

Mi az hatalmas és giözhetetlen czaszarunk/wk vegh Varad varanak fő giond 
viselője az tekintetes és nagsagios Szinan Pasa

Megh értettük leveletekben mit irtok, hog az erdely fejedelem1 hozatok el küldőt 
két fő ember szolgiajat,1 * 3 4 hog innet kívül hadat giültven szamara kívánná. Melj 
megh nevet3 varmeghéket rendele Varad várához3 és nekünk megh adót, kezünkbe 
bizot bizonos varmegheket az hatalmas és giözhetetlen czaszarunk, ug mint három 
Szolnak var meghet, Bíbort, Szarand, Szabocz, Karasna, Szathmnr var meghet, 
eghes az Tiszaigh, melj megh nevezet varmeghek az Tiszaigh az giözhetetlen czaszar 
Varadhoz megh adót. Nem enghedgiük megh, hog az mi var megheinkbül, hodolt 
jobaghiinkbul giüczetek hadat, azt megh ne cselekegietek, mert bizon szem maghad 
feje marad, szem az var* marad. Hadra leszen szükseghtek, it közel is az giözhetetlen 
császárnak elegh hada vagion, ha kit hozank külghetek, menire szükséghtek leszen 
megh adgiuk, de az nem enghedgiük megh, hog az giözhetetlen császárnak igiaz 
hodalo jobaghink közül hadat giülcsetek, azt bizonnal el highetek. Azt írjatok, hog 
az hodolt jobagiok szotok nem akarjak halgiatni, de az mi hodolo jobaghinknak békét 
hagiatok, mert azokhoz szemi közötök szinczen, ha szót fogadatlanok, nekünk hire 
teghetek és én megh büntetem azokat.

Irtuk ez levelet HidO. esztendőben, Szent András havanak 15 napjan.
(A hátlapján más kézzel:) Portarol költ levelek. Tőrök salus conductus.3

Eredetije a budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárának Litt. orig, gyűj
teményében 1037. szám alatt. Címzés nélkül, Szinán pasa kézjegyével.

1 Barcsay Ákos.
г Fő ember szolga—fejedelmi udvari tisztviselő.
3 Várad feladásának pontozatai kikötötték ugyan, hogy „Váradon és ahoz tartozó 

jószágokon kívül semminemű több várak, kastélyok el nem vétetnek", de már ez a meg
szorítás is kiszolgáltatta Bihar megye nagy részét a törököknek, mert ezáltal részükre a 
Váradhoz tartozó löt) egész falut és négy részbirtokot szerződésileg biztosította. Am a 
pasák az első perctől kezdve igyekeztek minél nagyobb területet Váradhoz számítani. 
Szabolcs és Szatmár megyék hódoltatása ellen egyre tiltakozott a kassai főkapitány {!. a 
későbbi leveleket), Közép-Szolnok, Kraszn3 és Zaránd megyék hódoltatása elten pedig az 
erdélyi fejedelem. Lukimch Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában 
15-11- 1711. Bp., 1918. 312 -117., 429., 439 44!.. 451 459. 1.

4 Kimaradt: meg nem. . .
1 Salvus conductus — szabad oltalom, oltalomlevél. A megjegyzés nem erre a 

levélre vonatkozik. Valószínűleg borítékul használták más portai levelekhez.
a nevezett.

1660, nov. 15.
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2.

Ali aga váradi szpáhi levele a tatárfalvi bírókhoz. Behód olásra szólítja 
fel a falut.

En Ally agha, az hattalmas es gyeöszhettetlen teőreők császár Varady vegh 
varanak égik heljtartto szipalvyaja,1 * 111 az tih uratok

Tatarfaluy* birak s faluhely embeőreők, az hattalmas teőreők császár tihteőkeőt 
nekeőm adót, ha holdolni akartok mingiart ala jeőjetteők, ha penigh ala nem jeőtők, 
mingiart választ külgietteök. Ezután teőb levelet nem kűldeők, hanem Isten ugi 
segheljeőn, mind egigh rabok a teszünk az után. En oka ne legiek, tű legietteők oka 
mind Isten s mind embeőreők eleőt, Datum Varad, anno IC63.

Uratok idem supra
[Címzése: ]
Tatarfaiuy bíráknak, embeőreőknek adasek ezen levelem

Citto
Citto
Citto
Citto

Eredetije; EK. Litt. orig. 1046 a. A bevezető sorok után Ali aga arab betűs gyűrűs
pecsétjének tuslenyomata.

3.

1665, május 19.

Ali aga az egri pasa helyettese Tolvay György ónodi vicekapitányhoz. 
Tudakolja, mi az oka annak, hogy majdnem száz, korábban már behódolt falu 
évek óla nem fizeti meg a török adót.

My az tekentetös es nagyságos, vitezlö Menthet pasanak gond viselő feö kihaia1* 
begie, vitezlö Ali aga.

Hozzam illendő szomszedsagbeli szolgalatunk aianlasa után, Isten kivanta sok 
jokal algia meg kegyelmedet szomszéd vitéz ur jo akarónk, kivanniok.

Kegyelmedet mint szomszéd vitéz ur jo akarónkat kelletek ez levelünk áltál meg 
találnunk, ili dolog vegeit: mi ulta az szent bekeseg meg szerzetöt1 es annak előtte 
nemeli faluk, ki égi esztendővel, ki ketövel, ki hárommal es többel is, az hodulasrol 
el marattak ot Ónodon föiliül, annak előtte pedig bódulván, hatalmas császárunk 
adaiat föl vállalván, azon szerint be is iratattak,2 most pedig nem hodulasoknak oka 
mi légion, nem tudhattiok, es ez okért keriok kegyelmedet barátságosán, hogi igaz 
iteleti szerint tudosiczon kegyelmed, mi ókból viseltetek. Hatalmas császárunknak

1 Szipahi, iszpahi =  török hűbéres lovas katona. Szolgálatáért hübérbirtokot kapott, 
s ennek jövedelmei arányában kellett fegyveres szolgákat tartania s velük hadba vonulnia.

J  Tatárfalva, Szatmár m. később Szamostatárfalva.
111 Tihaja, kihaja kisegítő, a pasa helyettese.
1 A vasvári béke, 1664. aug. L. a Bevezetésben.
1 Ti. a defterbe, az adókönyvbe.

1663.
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adaiat szedő emmg urak,3 az nömös iszpaiak az vitézükéi edgiüt panaszt tévén, hogi 
ez ideig mikor nemeli faluk el maradvan az hodulasrol, égi nehani keppen meg előztek, 
ti js ugi mond hatalmas császárnak kepebeli embörei vattok, miért nekünk 
utat nem mutattok az magiar reszre, meli faluk nem hódúinak az katonák rajok menven, 
velők mit cselekösznek. Az mi hodulatlan faluink azoknak közeleb leven, ha mi js 
öli dolgot cseleködnenk az bekesegöt felö.a Hanem ezön dolgunkat veghöz vigied, 
minniaianb szolvan nekünk. Mi js szomszéd vitéz ur jo akarónk, kegyelmed úri tekin
tetű előttünk viselvén, ezön dolgot kegyelmednek ertesere adtok. Basa urunknak nem 
említvén. Nemeli faluk meszszi vaginák, mondván, bíznak ahoz; de hogi ha parantsolat 
adatik az keresesökre, az két hatalmas csaszaroknok tiszt viselőinek hoszszu az karjok, 
azokra is el er. Hat az közel levő Aba ui var, Boldog uj falu, Visoli, Miglicz,.. .  Idran, 
Szakai, Kers, Kisida, Semse, Golop, Polin1 es mind ezökön kívül Megiazo varas3 
leven es meg hodulvan, ismét magat visza vonván lehet e, meg itelven es ha magok 
mentsegehőz kepöst jarnanak job nem volna e. Mind ezöket nagyságod nálunknál 
bösegöseben tneg értheti. Böcsületel keriök kegyelmedet, hogi mind Megiazonak 
es többeknek hodulatlansagoknak oka mi légion, tudosicson kegyelmed, az jobbagioknak 
magok vak merösegeböl vagion e, vagi az nömösek tiltotak meg. Hogi ha magok 
vak merösegeböl, vagi az nömösek tiltásából al, kegye/medtül ezöknek el igazitasa 
fügh, es méltó reá, mivel az darab helinek gond viselő es parantsolo kapitannja ke
gyelmed. Hogi ha pedig az mi részünkről, vagi az emingöktül, vagi az nömös iszpaiak- 
tul bantasok leszen, vagi volna, az hogi az ki nem szokás volt ez ideig, az öli dolgot 
meg előzni es orvosolni, mi js méltók vagiunk. Szomszéd vitéz ur jo akarónk, maid 
vagion száz falu, kik ennek előtte hodultak es ismeg el marattak, az mellíek ennek 
előtte nem hodultak azokról nem szollunk, hanem az kik enek előtte hodulvan es 
iszpaiaioknak hodulvan es adót advan, azoknak mi okon való el maradásokat kegyel
medtől bizonjosan tudni akariok. S ezön közben kegyelmed is parantsolvan az szom
szédságban, szolgaiunk kegyelmednek, jo választ varvan kegyelmedtől. Ezök után 
Isten tarcsa es eltesse kegyelmedet jo egessegben. Iratot vég Egör varaban, die 19. 
mail 1ÜC5.

Kegyelmednek szomszéd ur jo akarója.
[Címzése: ]
Az nemzetös vitezlö Tolvaj Gvörginek, az onodi vicze kapitannak, nekünk szom

széd vitéz ur jo akarónknak adassek ez levelünk böcsűlettel.

Eredetije: E K  Litt. orig. 1053. A zárlaton három piros inaszpecsét nyoma.

Tolvay György ezt a levelet máj. 22-én elküldte Csáky Ferenc kassai főkapitánynak: 
„Ezen órában érkezék kegyelmes úr az egri passa kihajanak levele, melyet in specie fel- 
kiildtem Nagyságodnak, . . .E n  Nagyságod hire nélkül egyéb választ levelere nem adtam, 
hanem micsoda válasza lőtt, páriáját válasszanak felkültem Nagyságodhoz.. (Csáky cs. It. 
99/2<i4/a csomó.) Uo. az agának írt válasz másolata: „Vettem böcsűlettel kegyelmed nekem 
küldött levelét, melyben mit írjon érettem. Tudgya azt kegyelmed szomszéd vitéz ur 
jóakaróm, ennekem vannak uraim, feö és vicze generalissim, ezen kd levelét és kivánsághit 
eö nagyságoknak fel küldöm, onnan micsoda válaszom jün, bizonyossan tudósíthatom 
annak utanna kegyelmedet felöle. De magamtul, szolga lév én .... bizonyos választ most 
nem adhatok.. .  Végh Ónod varaban 22. napján Pünkösd havanak 16C5."

3 Eming emin, török adószedő.
1 Abaújvár, Boldogköújfalu, Vizsoly, Miglécz, (Novaj)-idrány, Szakaly, (Fuló)kércs, 

Kisida, Semse, Golop és Polan(ka) =  Lengyelfalva Abaúj vármegyei helységek.
* Megyaszó, város Zemplén vármegyében. Vö. а 8. levéllel,
I Kimaradt: elbontanánk.
II Mindnyájan.

2 Az egri és váradi pasák — C3H* 17



4.

Mehmed egri pasa Tolvay György ónodi vicckapitányhoz. Tudtára adja, 
hogy az elvett lovakat visszaküldi. Panaszolja, hogy a magyarok a rác falukat 
dúlják. Kéri, hogy ők is küldjék vissza az elvitt lovakat.

My áz hatalmas és győzhetettlen császárunk végh Egher várának, Tiszá és Duná 
között való helyeinek és hadainak gondviseleö ura és parancsoloja áz tekintetes és 
nagyságos vitezleő Mellemet pássá.

Isteniül sok jókat és jó szerencséket kívánunk kegyelmednek mint szomszéd vitéz 
ur jó akarónknak.

Kegyelmedet mint szomszéd vitéz ur jó akarónkat ákarank ez úri levelünk által 
megtalálnunk. Mivel hogy mioltá az köztünk fen függő szent békességét áz két világ- 
biró hatalmas császárok jó modgyával éli végezvén, mi is hatalmas és győzhetettlen 
fenvesseggel verágoztáto császárunk kegyelmes parancsolattvához tartván s tartyuk 
magunkat és eö hatalmassagá parancsolattyat által hágni nem is ákarjok, áhez kepest 
im a' lovakat kegyelmed kezehez kikültük, élőttünk viselvén a’ szent békességet. 
E’mellett szomszéd vitéz ur jó ákaronk, a’ kegyelmetek részérül való magyar katona 
vitézek, nem tekintvén az két világbiro hatalmas császárok édgyességét, hanem Bács 

< tartományában dullyák, rabollyák a’ rácz falukat, hasonlóképpen az itt körül levő 
falukon is csintalanságot cselekesznek, mind ezeken kivül a’ téltül fogvá itt áz fahor- 
doknak11 hányszor lovaikot éllvitték, seött embért is vágtak lé. A'mikor kegyelmednek 
illy dolgok felől Írunk, kegyelmed menti magat azzal, nem onodiák cselekeszik. Szom
széd vitéz ur jo akarónk, ezeket mind a’ magyár nemzetiségit cselekeszi. Mivel ázert 
tétettnek áz tisztek, hogy alattok levőit fenyítékben tárcsák és igásságot kövessének, 
ázert szomszéd vitéz ur jó ákaronk, az két világbiro hatalmas császárok édgvezeö 
szent békességhez tarosa magát kegyelmed, és minden békesség éllen váló dolgokat 
megh élőzzön, es áz mely lovakat Kis Mátyás áz Cserepi szolgájával édgyütt éli 
vitték, ázokat meltoztassék beküldeni, mivel ha ébben fog maradni, nétalantan az 
utotfya jorá nem következik, osztan my semminek okai ne légyünk, seött inkáb hogy' 
áz szent békesség köztünk mégtartassék, kegyelmed mindenekben igazat tégyen, és áz 
szomszédságban ellyünk égymás jó ákarattyával. Ezek után Isten tárcsa és éltesse 
kegyelmedet kedves, jó égessegben. Irátott vég Eger varában, die 28. junii 16(55.

Kegyelmednek szomszéd úri jó akarója
Idem qui supra

[A  levél hátlapján:]
Passa leveleitek páriája

Egykorú másolat: EK. Litt, orig, 1055.

«f 1665. jún. 28.

0 Fát hordó embereknek.
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1665. jún. 29. V

Sábán szolnoki bég Tolvay György ónodi vicekapitányhoz. Kéri, hogy a 
kóborló katonái által elkövetett békebontásoknak vessen véget.

Hozzam illendő tistösseges dolgokban való szolgalatomat ajánlom aianlom3 
kögielmednek, mint szomszéd vitéz barátomnak, az Isten minden dolgaiban algia 
megh, sziből kevanom.

Ez kévés írásom áltál kölletek kogielmedet megh találnom, mint szomszéd vitéz 
ur barátomat. Nem tudhattiuk mi okokbol légién ez dolgok, hogy ezöket az szegeny- 
seghnek es kivalkepen az Alföldnek nagi Ínségükét es sok szenvedésüket az raituk 
hatalmaskodó es koborlo katonák miat. Ez nagi rötenetessegh. Holot az két császár 
keözöt bekesegh leön, hala légién az Istennek. Nem köllene illien illetlen dolgokat 
cseleködni, az miket cselekösnek az kögielmed bottia es keze alat levő katonai csele- 
kösnek. Hiszen kezeben wagion kögielmednek ezöknek üstökük, ha akarna könnien 
lehetne róla tönni. Holot az szegenisegot kínozzak, sanczoltattiak,b buzaiukat, arpaiu- 
kat es kölessüket es egíeb fele ioszagukat predalliak. Ezök az dolgok az szent bekössegh 
ellen vannak, lassa kögielmed szomszéd vitéz ur barattom. De mi szinten az palatínus
nak1 es az romai császárnak is, az hatalmas budai vezérnek es az gözhetetlen török 
császárunknak is mind ertesere adgiuk ez illen illetlen dolgokat az miket cselekösnek, 
az Alföldet el pusztítatok, lássátok, minket okul ne vessetök. Kogielmedet mint to 
akaró szomszéd vitéz ur barátunkat baratsagossan keriük adgia értésünkre, hogi 
tudgiuk róla tönni. Bizoniossan el hidgie kögielmed, minden tehetcsegunkel azon 
leszünk, azonn is vágjunk, hogi ezt az panaszlo sok szegiensseghnek nagi ínségüket 
es rettenetes kar vallásukat az sok tolvajokról meghorvosolliuk. Mas dolgokban kögiel
med is paranczolion nekünk, hozzánk illendő tistösseges dolgokban nagi örömest 
igeközöm szolgálni es kedveskedni kögielmednek. Tarcza es eltesse Isten kogielmedet 
sok estendeigh nagi io egesseghben.
Datum in Szolnok, die 29. junit anno 1665.

Walaszt varok Kögielmednek szomszéd vitéz ur barattia
Solnok varanak feö gond viselő ura 
solga] Sábán bek

[Címzése: ]
Adassek ez levelem olnodi kapitannak, úgy mint Tolvai Giörginek, nekünk
szomszéd vitéz ur barátunknak tulaidon híven kezeben. Finis

Tolvay György a szolnoki bég levelét júl. 1-1-cn elküldte Ónodból Csák у Ferenc 
főkapitánynak. Orsz. Ltár. (Csáky cs. központi levéltára 99/264, a csomó.) Csáky Ferenc 
válasza (uo.): A bég levelére írás szerint való választ ne adjon, „hanem csak egy hódolt 
paraszt ember által szóval izenjen, hogy mi, úgy mint fögeneralis azokat a csavargó kato
nákat mindenütt, ahol kaphatjuk fogattyuk, tömlöczöztettyük és érdemek szerint bűn
tényük, . .  .melyet rövid nap múltán el is hiszi, amikor a véghbeli akasztóiakat virágzani 
fogja látni." Megkövetheti a pasát, hogy írásban nem válaszolt.

Csáky ltiOö. jún. H-én elrendelte a hét végbeli kapitánynak: „Maga lévén eziránt 
jó példa, minden alatta valóira erőssen vigyázzon, hol mi (törökkel való) firkálás, annyival 
inkább szemben létei és társalkodás nélkül el legyenek az vitézek." Uo.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1056. Zárlatán kis piros viaszpecsét nyoma.

1 Wesselényi Ferenc nádornak.
' Tollhibából kétszer irta.
ъ Sarcoltatják.
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0.

Mehmed egri pasa levele Pap János diósgyőri vicekapitányhoz, egy török 
születésű magyar katona ügyében, akit az egriek elcsaliak.

J665, júl. 5.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Eger varanak, Tisza es Duna 
közöt való beleinek es hadainak gond viselő ura es parantsoloja tekentetös es nagyságos 
vitezlö Mellemet passa

Isíentül sok jókat es jo Szerencseket kívánunk kegyelmednek, mint szomszéd 
vitéz ur jo akarónknak. Isién eltesse kegyelmedet. Az kegye/med levelet böcsülettel,3 
mit irton kegyelmed az vitezökel be jütt legeni felöl, hogi el csaltak volna, es azt ki- 
külgiök. Szomszéd vitéz ur jo akarom, miért hogi kegye/med ili tréfa beszedőket ir. 
Azon legeni ennek előtte is török fi volt, most is Hatvanban el az annia, sötgiermök- 
segében rabba esvén magiarra főttek volt. Most Isién modot adót neki, az vitezökel 
bejött elebeni hitire. Hat innen is eleg rab szabadul, hat mi azokat visza kérjük e 
szomszéd vitéz ur barátom, Iria kegye/med, hogi az bekeseg meg ne bontasek, 
az két hatalmas császároktól0 szent bekessegőt méltó e kegye/med sertögetni, 
Jassok. Es iria azt is, hogi palatínusnak es generálisnak ne kellessek írnia. Irion kegyel
med, mi nem banniok, mi is az kegyelmed levelet az fölsegös romai császárnak el- 
kiilgiök, melliel feniögettödik az bekeseg sertögetesen. Ezök után Isién eltesse kegyel
medet jo egessegben. Iratot vég Egri varban, die 5. julii 1065.

Kegyelmednek 

[Címzése: ]

úri jo akarója 
Idem qui supra

Az vitezlö Pap Jánosnak, Diósgyőri kapitannak es nekünk szomszéd vitéz ur 
jo akarónknak adasek böcsülettel

Eredetije: EK. Litt. orig. 1057. Zárlatán piros viasz pecsét töredéke.

1665. okt. 3.

Redsep aga. Haszan váradi pasa helytartója Csáky István szatmári főka
pitányhoz. Kéri, hogy parancsolja meg a GéresrŐl Szatmárba futott jobbágyok 
hazatérését.

Mi az hatjalmas es győzhetetlen török császár végh Varad varanak es ahoz való 
végh hazainak s aban lévő hadajnak feő gongya visselője az tekentetes es naghsagos 
Hasson passa kajmekanja1 az nrrghságos Reczep agya

Hozam illendő tisteseges dologban valjo köszönetjemet ajanljom naghságodnak. 
Isteniül szók jókat kívánok naghságodnak. Iten Varadjon lakó Rorotlj Ibran agya- 
jőve hozam, jelentje, hogh egh Közép Szolnak varmegcben levő Geres3 nevű faluját

" Kimaradt: vettük.
___ * Kimaradt: szerzett.

1 Kaimmakam helytartó.
• Ibrahim aga.
3 Géres, Szalmát in., nem Közép-Szolnok.
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fel vetek s Szakmar varmegyeben odja szalitotjak. Azért szomszéd ur baratjom ezt 
miért celekeszetek, hatalmas czaszarunk adjo fizető jobagit hclekbül fel veni s mashelre 
szaletani. Avagh czak ugyan azon igekezike nagyságod, hogh az bekessegh élj bomolék 
s ug is tugya nagyságod, hogh ennek utanna is mi is mind Szabocz s mind Szakmar 
varmegebiil valameli faluk hódoltak, megh kivannuk, hogh hodolanak s kérem is 
kegelmedet, hogh az Geres nevű falunak parancsolja megh, hogh mingart fel kelenek, 
belekre menyek, mert hige nagyságod, hogh bizon hclében mi is két, vagh harjom 
falut clj hozunk éretje. Nagyságostul erre választ varunk. Ezek utján Isten nagy
ságoddal. In Varad, die 3. octobris anno 1065.

, Idem qui sирга

[Címzése:] Az tekeníctes es nagyságos Csakj Istanak,1 Szakmar varanak feö 
kapitanak, nekem szomszéd ur baratjomnafe adassek.

[Más kézzel a címlapon;] II, octobris.

Eredetije: EK. Litt. orig. 105S. A bevezető sorok után az aga gyürüspecsétjének tuslenyomata.

8.

1665. dec. 3.

Hussein aga egri alajbég levele a megyaszói bírókhoz. Felszólítja őket, 
hogy Sapher agának hódoljanak meg.

My az hatalmas [és] győzhetetlen császárunk végh Eger varanak Tisza es Duna 
keözzött való hellyeinek es hadainak gondviselő ura es parancsoloja, tekintetes 
nagyságos vitezleő Ibraim pasanak gondviselő feö kajmekamja es kepebelj embere, 
vitezleö Haszain aga, es az egri vitezleő nemcssy rendnek zászlós feö olaj bekje.

Ti megh nevezet Medgjaszai birak es polgárok, ennekelőtte is az földes uratok 
vitezleő Sapher aga sok ízben izent, es az passa czimeres levelet is küldötte, hogj 
bejüjjetek az holdolásra, siketsegre halasztottatok. És az uratok sok ízben kert is 
passa urunktul es tüllünk is szabadságot, hogj reatok nyargalokat küldgjön, melyre 
mind eddeg is szabadságot nem adtunk. És latva uratok’ kemenykedesteket hírünk 
nélkül az melfáíágos Budaj vezer urunknak panaszt tét, a méltóságos Budaj vezér 
unmk nekünk parancsolatot tét, hogj urj czimeres levelünket küldgjük hozzatok 
hddolastok felőli, mivel hogj most az egri tartomannak ura, passa kepe es olaj bekje 
is mi vagyunk. Es az mélfáságos Budaj vezer urunk választ var, hogj ha holdoltok e, 
nem c. Azért ez úri czimeres levelünket latva, ha békességben való maradastokat 
akarjatok, jöjjetek be s holdolljatok, s holot penigh ugjan holdolni nem akartok, ez 
úri czimeres levelünk nektek vivő emberektől bizonjos választ tegjetek, hogj a' szerint 
tudtára adgjuk az melíáságos Budaj vezer urunknak, es annakutanna inas inodgjaval 
rollatok gondot viselni fogunk, es osztangh ne mondgjatok,b tudtotokra nem adtuk, 
az bűnt a fejetekre.c íratott vegh Eger varaban, die 3. decembris 1(565.

Idem qui supra

1 Csáky István, Csáky Ferenc kassai főkapitány öccse.
* kimaradt: a ti.
b Kimaradt: hogy.
" Ti. elpusztításotok bűne a saját fejetekre száll, mert előre figyelmeztettünk titeket.
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[Címzése: ]

Medgjaszai bíráknak sietséggel adassek.
Miskolczi birak, ha joszagtokat, fejeteket szeretitek ez ury czimeres levelünket 

bizonjos emberitek áltál küldgjetek Medgjaszora* es mi valasz leszen ott, eöt s hat 
napigh nekünk valaszszat hozzatok, ell ne mulassatok, mert nyarsban szaradtok megh.

Egykorú másolat a kassai főkapitány szám ára: E K . L itt. orig. 1059.

9.

1665. dec. 10.

Pap János diósgyőri vicekapitány Pethő Zsigmond felső-magyarországi 
vicekapitánynak jelenti, hogy Soós Jánost és Istvánt mint latrokat meg akarta 
fogatni, de azok Szepessy Pálhoz menekültek. A z egri pasa hódoltató levelet 
küldött Megy aszónak, de ö a kézbesítést megtiltotta.

Szolgálok nagyságodnak etc.

Ez ell múlt ncmelj napokban feö generális u r‘ eö nagysága kegyelmes parancsolatt- 
jara s püspök ur- eö nagysága instantiajara Soos Jánost es Soos Istvánt, mint latrokat 
harmadik decembris Miskolczon az maga hazaba szórhattam vala, strasa mesteremet 
alá küldven eczakanak idejen, de az hazat megh nem adtak nekiek; ell szalasztottak 
az Szepessy Pals hazahoz, partjokat fogvan mind a* kettőnek Szepessy ur, kiknek 
mindgjarast égj égj szalonnát adott. Semmieket penigh nem kaphattak, hanem égj 
lovokat, azt is ell vetette a’ szolgabirakkal Szepessy Pál katonaimtul, seött csak azt 
várták, ha megh indultak volna azon lovai, mindgjarast agjon vertek volna eöket. 
Strasamestcrem mutatván feö generális uram parancsolatjai, tilalmazván a’ szolga* 
bírákat, mind czaszar urunkra eö felsegere, mind mélfoságos palatínus urunkra eő 
nagyságara, feö generalis uram eö nagyságára, es nagyságodra is,® hogj megh fogjak, 
azon latrokat, de mind azokkal semmit sem gondolva az szolgabirak megh nem fogtak, 
azt mondván: Mi bizonj nem fogjuk, mert nemes ember, ha kinek mit vetet, megh 
talalljak törvénnyel. Es illy boszszusággal illettének, hogj en' nem parancsolok az 
keritesen kivül, hanem belőll.4 Azon latroknak mind Szepessy Pál, mind a' szolga-; 
birak partyokat fogtak, minek okáért kerem alazatossan nagyságodat, mint uramat, 
ez illj mod nélkül való szofogadatlanságokat az szolgabiraknak es Szepessy Palnak,, 
latroknak való pártját fogásáért való cselekedetet bölcs elmejevel feli talalvan orvo
solja megh. Ezek után penigh nagyságos uram minemü hodoltato levelet küldőt az 
egri passa kepebelj személy az medgjaszaiaknak,5 im in paribus feliküldöttem nagy

* Vö, а 3. és 9. levelekkel.
1 Csáky Ferenc kassai főkapitány.
1 Pálffy Tamás egri püspök.
3 Szepessy Pál borsodi alispán, később a Wesselényi-összeesküvés részese,
4 Csak diósgyőri katonáinak parancsol, a miskolci polgároknak és borsodi nemesek

nek nem.
* L. az előző levelet.
* Értsd: ezekre hivatkozott.

22



Ságodnak. En oda inegh nem engedtem vinnj, hanem mit parancsolljonnagyságod 
felöllc, azt kívánom. De ceíero eltese Isién. Datum in confinio Dios Győr, anno lüG5. 
die 10 decembris.

Nagyságodnak szegény szolgája migh éli
Papp Janos

Egykorú másolat Csáky Ferenc számára: EK. Litt. orig. 1060jb.

Pap János dec. 13-án Csáky Ferencnek is írt: „Ennek előtte való napokban Medgyaszó 
városára hodolo levelet küldött az miskolczi bíró.. .  kinek párját akkor is ciküldöítem nagy
ságodnak. Akkor meg nem engedtem a miskolczi bitónak, hogy cl külgye, hanem vissza 
vitték.. Csáky lt. 89/264/a csomó.

10,

1665. dec. 13.

Pap János tudósítja Pethő Zsigmondot, hogy Zákány András borsodi alispán 
és Wesselényi László szendrői főkapitány az árvizek miatt nem jöhettek Miskolcra, 
ahol velük tanácskozása lett volna. Elfogatott két gat ázdálkodó, tolvaj katonát.

Szolgálok nagyságodnak, mint uramnak. Hogi az ur Isten nagyságodat, mint ura
mat országunk oltalmára kívánatos jo egességben szerentse/tesse számos esztendökigh, 
szivem szerint kívánom.

Nagyságos uram, Borsod varmegienek vice ispanva1 Zákány András ur, groff 
tekintetes cs nagyságos Veselenyi László2 szendrej főkapitány urammall ö nagysá- 
gávall edgiüt terminaltanak vala Miskolczra limitatiora, joll lehet sem groff ur ő 
nagysága, sem ispanj uram az árvizek miat el nem jiihettnek es dilátioba ment. En 
penigh ala mentem vala azon terminusra Miskolczra, tudván azt, reá jühetnek azon 
terminusra azok az urak, kik arra rendeltettenek es hivattattanak, de semmi abíran 
nem let. Haza felé az midőn jüttem volna, talaltam Miglecz ala jaro, szent es boldogh 
békességét ronto s bontogató Balasi uram3 ö nagysága katunaj, amaz hires Biro István, 
kit sokszor emleget meltosagos palatynus urunk ö nagysága, leven elöltök iaroj másik5 
Szabó Geörgy, holmi edgiet más dibdabot latvan nalok, racz ingéket, elöruhakac, 
uj dol-.nant es portékát raczokét, megh fogvan őket es ide Gcörbe tömlöczre vetettem. 1 
Mit paranczolljon nagyságod nagyságos uram felölök, az tevő leszek. Ezek után el
várom az nagyságod valaszat, oltalmába Istennek ajánlom az nagyságod letet. Datum in 
confinio Dios Geör, anno IíM5. die 13 decembris. Nagyságod szegény szolgája migh el

Pap Janos mp
f  Címzése:]  -
Spectabili ac magnifico domino Sigismundo Pethő de Gerse, sacrae caesareae 

regiaeque maiestatis consiliario ac cubicularioque [partium] regni Ungariae superio
rum supremo ac vicegenerali et praesidii Onodiensis supremo capitaneo domino 
mihi gratiosissimo.

Eredetije: EK. Litt. orig. lQGOj'c. Zárlatán Pap János ép szárazpecsélje.

1 A megyéknek két alispánjuk volt. Borsodban a másik alispán Szepessy Pál.
* Wesselényi László, W. Ferenc nádor fia. Szcndrő végvár, Borsod m.
* Balassi Imre hatalmaskodó föúr. Várát 1606-ban haddal vette be a nádor.
* Másik elöljárójuk,
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II.

. 1665. dec. 21.

Pethő Zs ig mond megküldi Csáky Ferenc felső-magyarországi főkapitánynak 
Pap János teveleit.

Illustrissime comes domine mihi observandhsime.
Minemü híreim legjenek im kegyelmednek in verissimis paribus1 includalva 

megküldöttem; azonban pedig ujobban mit irt- legyen Papp Janos ur valami koborlo 
s békesség bontogató katonák megfogássá veget in specie leuelet eö kegyelmének, 
kegyelmedhez fel! küllem. Ugj vagyon en irtani választ eö kegyelmének, miuel hogj 
holmi egyetmast talaltak is kezek között, eö kegyelme czak terminallyon nekik, s 
tetessen töruenjt, s az mit az töruenj hoz, áttevő legjen, mindazaltal kegyelmed is 
mit fog eö kegyelmének eziránt parancsolni, akarám kegyelmednek megírnom, Kiuan- 
van ellesse Isten kegyelmedet jo egeségben.

Ztropko, 21. decembris. 1605.
Illustrissimae dominationis vestrae senator paratissimus

Sigismundus Petheő mp
f  Címzése: ]
Illustrissimo comiti domino Francisco de Chiak perpetuo Terrae Scepusiensis 

et comitatus eiusdem supremo comiti, sacrae caesareae et regiaeque maiestatis con
siliario, camerario ac partium regni Ungariac superiorum supremo generali etc.

Scepusii. ,
Ugyanott más kézzel:

Sigismimdi Pettő missiles de tureis.

Eredetije: EK. Litt. orig. lOtVO a. Zárlatán Pethő piros viaszba nyomott ép gyűrűs
pecsétje.

12.

1666. jan. 9.

M  úszta fa aga, Ibrahim egri pasa helytartója Tolvay György ónodi vice
kapitányhoz. Inti, hogy katonái a kapitány levele nélkül ne járjanak a falvakon. 
Ha bajuk esik, magukra vessenek.

■ My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Egör varanak, Tysza es Duna 
között való heteinek es hadainak gond viselő ura es parantsoloja, tekentetös es nagy
ságos vitezlö Ibrahim passa feö kaimekamja vitezlö Musztafa aga.

Hozzánk illendő tisztosegös dolgokban való szomszedsagbeli szolgalatunk aian- 
lasa után, Isten kivanta jokal algya meg kegyelmedet szomszéd vitéz ur jóakarónk 
kivanniok. Kegyelmedet mint szomszéd vitéz ur jóakarónkat kelletek az szomszéd
ságban ez levelünk áltál megtalálnunk, mivel miulta Egör vég varanak gondviselésére 
küldettünk es vigiazasban vagiunk, mind az idő alatt az kegyelmetek részéről való 

( magiar vitezök az kin jarastul meg nem szűnnek, az szegenjsegöt dulliak es mod 
; nekül élnék raitok, az szent bekeseghöz nem tartván magokat, dolgok nem lévén

1 Másolatban, ti. Pap levelét, 1. 9. sz.
8 Eredetiben, 1. 10. sz.
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ala s föl járnák. Azt pedig jól tudgia kegyelmed miulta az szent bekeseg köztünk főn 
vagion, melliet mi hűsegei tartunk, az miagiar* részről levő nemeli csavargók edgiüt 
is masut is menj kart cseleköttek, melj csavargók keresesere néha vitézink ki fognak 
menni, es ha véletlenül az kegyelmetek katonaira, vagi haiduira akadnak, medig igaz
nak ismertetnék lenni, adig az vas meg hévül, mert edgyknek is billeg nincs*’ az hom
lokán, ki igaz es ki vetkös. Azért keriök kegyelmedet, hogi alatta valóinak parantsolatot 
tegiön, ala s föl ne iarianak az falukon, hanem kinek mi szüksegős dolga hol leszen, 
kegyelmed minket keresőn felőle, es mi is kegyelmed levelet latvan az szerint gondot 
viselünk dolgok eligazításában. Azért szomszéd vitéz ur jóakarónk, ezöket kegyelmed
nek ertesere adtok es ennek utanna, ha mi fog történni, mi semminek okai ne légiünk, 
mert mi az szent bekesegöt hűsegei megtartiok, s kegyelmetek is ez szerent tartván, 
hogi közben medig mi nem történt, adig gondot viseiliíink, melirö! el is variok az 
kegyelmed io valaszat. Azon közben kegyelmed parancsolván az szomszédságban szol- 
galatunkal kedvesködünk. Ezök után Isten eltesse kegye/medet jo egesegben. Iratot 
vég Egör varaban, die 9. januarii 1666.

Kegyelmednek ur jo akarója idem qui et supra
P. S. Tudgia kegyelmed az mi vitézink Ónod mellet az falukon nem járnák, 

mind az kegyelmetek vitézi Maklarol, Szomolarol, Tarkanrol1 es mas közel levő beliek
ről ki nem szakadnak, azért medig az szerencsetlenseg raitok nem esőt, kegyelmed 
levelevel ki jár, az levelet hozzánk be külgiek, hogi mi is hitelt [?] adgiunk válást.

[Cím zése:]
Az nemzetös vitezlö Tolvaj Györginek az onodi vicze kapitannak etc. nekünk 

szomszéd vitéz ur jóakarónknak adassek ez levelünk böcsülettel.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1062. Zárlatán piros viaszpecsét nyoma.

13.

1666. jan. 19.

Tolvay György ónodi vicekapitány Pethö Zsigmond ónodi főkapitányhoz. 
Két halászó katonát levágott a török, kettőt elvitt, s Porkoláb Jakabot is vagy 
elvitte, vagy levágta. Megküldi az egri pasa helytartójának levelét,

Extractus literarum domini Georgii Tolvay praesidii Onodiensis substituti 
capitanei die 19 januarii anno 1660, exaratarum.

Az hírek felöli azt Írhatom nagyságodnak, hogj az minapiban innet kimenven 
az Kunságra két katona halért, az szentmiklosí1 teörök kijővén reajok, azoknak a' 
hal mellet fejeket szedte. Két gyalogok is alamenven, azokat is ell vitte, az Tisza mellet 
koldultanak volna nyavalyasok, jól lehet en hírem nélkül mentenek volt ell. Azonban 
égj Porkoláb Jakab nevű katona, aki csak szomszedsagh lakot velem, ki ment Porosz
lóra,- valami kévés ott vettetet arpacskajanak nyomtátására s hazahozasara, pesti, 
vágj buday teörökök oda menven Poroszlóra, ell vittek onnét, de megh vegere nem

‘ Makiár Hevesben, Szomolya és Tárlány Borsodban. Eger körüli falvak. 
* Tollbiba magyar helyett.
11 Egynek sincs bélyeg.
1 Törökszentmiklós, Heves m. 
г Poroszló, Heves m.
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mehettem nagyságos uram, le vágtáké, ell vitteke,3 4 de elegh hogh Poroszlorul eil 
vitek. Az kajmekam mit írjon nagyságos uram in specie fell küldöttem nagyságodnak. 
En mind eddeg is választ nem adtam reá, mivel feö generali's ur eö nagysága paran
csolja, hogj a teöröknck ne mereszellyek írni, en mindazonaltal erre nagyságos uram 
választ tudtam volna adni. Tovab nagyságod mind ezek felöli mit parancsoljon a' 
tevő leszek. Kivanvan. Ónod, die et anno super.. .

P. S. Amaz hires neves Saskanak1 Isién megh elegelven sok istentelenseget, 
ez vilagbul kiköltöztettek.

Másolat Csáky Ferenc szám ára: EK. Litt. orig. JÖ01.

14.

1666. jan. 24.

Tolvay György P a  hő Zsigmondnak. Jelenti, hogy Megy aszó és Baksa 
körül négy embert elvittek a törökök, Porkoláb Jakabot száz tallérra sarcolták.

Extractus Itíerarum ejusdem domini Georgii Tolvay, 24 januárit anno 1666 Onodini 
• exaratarum

Szolgálok mint urunknak. Vettem a' nagyságod levelet nagyságos uram, meljben 
mit írjon nagyságod a' katonák felöli, ertetíem. Azért nagyságos uram im az eö nagy
sága reszerül valókat, kiket kaphattam jedczesben küllem nagyságodnak, kik penig 
olljasok keözzülök megfogatvan kezessegh alá vetettem, eö felsege szolgalattjara is 
köteieztettem, kik hazas tüzesek, lakosok azok vesztegh vadnak. Csak hogj idejen 
informáljon nagyságtok az terminus felőli, hogj magamat tudnám mihen alkalmaz
tatnom, statuálhassam eöket.1 Itt a' nagyságod szolgai is sorban jedczesben vadnak 
a' fejedelem reszerül valókkal,2 itt többen nincsenek nagyságos uram tudomásunk 
szerint. Azonban a’ teörök rabokban is kiket kaphattunk, s a kiknél, azok is jedczesben 
vadnak a katonák után. Azonban nagyságos uram az egriek azon kajmekam levekhez 
nem tartván magukat, hanem az ellmult nemellyik eczakan az innet beszökött pribék 
kilenczed magaval kijüven vidékünkre, az Hernad mellett Csanalos3 nevű falura be 
mentenek, ott leskedven a teörökök nagyságos uram, égj léginy urahoz szegődvén az 
áldomásra bort hordot volna, megh látták a’ teörökök a' leginyt, megh fogtak es áltál 
vittek a' hídon Medgyaszo fele. Mondottak a' leginnek a’ teörökök, mi levelet viszünk 
Medgyaszora, nem felünk most, mert frigj vágjon. Eö nekiek gondolattjokat a’ ie- 
giny nem tudta, hanem csak megh kerültek Medgyaszot a’ leginnyel ketizben a’ 
teörökök, a' kerten talaltak égj embert, azt is ell vittek, onnét ell menven Вахл1 nevű 
falu fele áltál, az útban talaltanak ismét ketlovu szánra, az szánon két leginy volt, 
azokat is leverven a szanru! megh keötöztek s ell vittek, de hova valók legjenek, megh 
ekkoraigh vegere nem mehettem. Mindazonaltal nagyságos uram, mégh eddigh mi

3 L. a következő levelet.
4 Sáska hírhedt kóborló katona volt, igazi neve Sas István.
1 Tudósítsa, mikor fognak hadiszéket tartani a megfogottak ügyében, hogy előállít

tathassa őket.
* Pethö és I. Rákóczi Ferenc szolgáinak nevei a kóborló katonák jegyzékére kerültek.
s (Új)csalános Zemplén m.
4 (Szentistván)baksa Abauj m.
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velünk az egri szomszédok iol megh tartottak voit a’ frigyet,5 tovab vaio szándékokat 
az ebeknek nem tudgyuk mire vélni. Többi keözzött nagyságos uram ugjan csak szin
ten ez mostani felseö® időkben égj itt való katona, kit nagyságod is iol ismer, ugj 
remenlem, Porkoláb Jakab szükséges dolgai veget7 ment volt ki Poroszlóra, ott ráta
lálván a’ teörökök, megh kötöztek s ell vittek. Teörök varba nem vittek volt, hanem 
megh sanczoltattak száz tallérban, addigh ell sem bocsátották, meddigh megh nem 
fizettek a' poroszlaiak erette a’ száz tallért, azon kívül mind paripái s fegjveri nallok 
veszet. Mi vegre cselekedtek nagyságos uram, mi nem tudgyuk, es igj megh itilheti 
nagyságod kegyelmessen, hogj ha ez illjen alkalmatlansagok nem a' frigj sertegetese 
ellen vannake. Eök az ebek csak cselekedgyen cselekedgyek, mi behunt szemmel 
nézzük, álljon a' nagyságod itiletiben.

Másolat Csáky Ferenc számára: EK. Litt. orig. 1001,b.

15.

1666. jan. 24.

Pethő Zsigmond felső-magyarországi vicekapitány megküldi Csáky Ferenc 
főkapitánynak Musztafa aga egri helytartó levelét és Tolvay György leveleinek 
kivonatát.

Illustrissime comes domine observandissime.
Salutem el servitiorum meor um promptissimam commendationem. Ezen oraban 

miket Írjon en nekem Tolvay Geörgj uram ö kegyelme es minemü leuelet küldötte 
hozzam az egri kajmekamét, im mind az kajmakam leuelet1 in specie, mind az Tolvay 
uram leuelének extractussat2 kegyelmednek includalva oda kültem. Kiuanuan Isten 
kegyelmedet eltesse jo egessegben. Ztropko,3 24. januar 16CC.

II!(Mirissimae dominationis vestrae
servitor paratissimus 
Sigismundus Petheő

P. S. Az mi pedig az en szolgaim neueit illeti, az kinek mit vetettek,4 ha kitül 
requiraltatom, igassagot szolgáltátok felölök.

Címzés ua. mint a 11. levélen.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1003, Zárlatán Pethő Zsigmond ép címeres gyűrűspecsétje.

0 A békeszerződést.
* „Az felső napokban; ez felül elmúlt napokban": szokásos egykori kifejezés. 
■ L. az előző levelet.
1 Musztafa aga levelét 1. 12. levél.
• Tolvay leveleinek kivonatait 1. 13—14. levél., 
г Sztropkó, Zemplén ni., Pethő családi birtoka."
4 Vétettek. Pethő szolgáinak nevei is a kóborló katonák jegyzékére kerültek.



1«.

Musztafa aga, az egri pasa helytartója Tolvay György ónodi vicekapitány
hoz. Nem tudja, miért nem engedik meg a törököknek a Sajón túli levélvivést, 
adószedést.

My az tekentetös és nagyságos vitezlö Ibrahim pasanak gondviselő feö kaimé- 
kamja és kepebeli emböre, vitezlö Musztafa aga.

Isteniül minden jókat és jo Szerencseket kívánunk kegyelmednek, mint szomszéd 
vitéz ur jo akarónknak, Isten ellesse kegyelmedet.

Kegyelmedet mint szomszéd vitéz ur jő akarónkat kelletek ez levelünk áltál 
megtalálnunk, mivel jól tudgia kegyelmed, miulta köztünk az szent bekeseg főn vagion, 
az mi részünkről kegyelmednek semminemű kar nem történt, sőt az kegyelmed pöt- 
setös levelei valahol jár egész Bácskáig nem ellenzetök, nem bogi levele is, sőt katona* 
is mind untalan járnák,1 azokat is nem ellenzöttök mind ez ideig is. Azt pedig kegyelmed 
jól tudgia, az egri tartomannak gondviselése es ez ország igazgatósa hatalmas császárunk
nál bizatatot az egri hasakra, magok jelen nem leven, kaimekamokra, ez az, hogi ha 
meli dolgok, vagi porta szedesök2 kivontainak, úri czimerös levelünket szoktok kikül
deni az hoílultsagra. Nem tudgiok miért, hogi az Sajón túl nem engedi kegyelmed úri 
czimerös levelünket hordoztatni. Az mi nap szirma iák* visza hosztak, most szeder- 
keniek1 visza hosztak leveleinket, hogi kegyelmed nem engedi az Saion túl hordoznék. 
Azért szomszéd vitéz ur jo akarónk, hogi ha ez az kegyelmed akarattiabol vagion, tudo- 
sicson kegyelmed, miért cselckszi, ha pedig az jobbagiok magok tudatlanságok áltál 
cselekszik, azok is megbüntetetnek, mert szomszéd vitéz ur jo akarónk, hogi ha igi 
fog lenni az utollja ennek, jóra nem fog követközni, mert hatalmas császárunknak 
szarnia ala feiet haito jobbagi tartozik az szolgalattal, hogi köntöse alatt bekesegben 
megmaradgion. Azért szomszéd vitéz ur jo akarónk kegyelmedtől bizonjos választ 
varunk, tudgiok magunkot mihöz alkalmaztatni. Ezök után Isten éltessé kegyelmedet 
egesegben. Iratot vég Eger varaban, die 4. februarii 1666,

Kegyelmednek szomszéd ur jo akarója

Idem qui ut supra
f Címzése: ]

Az vitezlö Tolvaj Gyeőrgvnek az onodi vicze kapitannak etc. nekünk szom
széd vitéz ur jo akarónknak adassek ez levelünk böcsülettel.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1664. Zárlatán piros viaszpecsét nyoma.

1666. febr. 4.

' Végvári katonák a Bácskáig járnak beszedni a magyar adót. 
- Kapuadó beszedése. L. a bevezetésben.
* Szirma Borsod in.
* (Tisza)szederkény Borsod m.
* Katonái.
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17 .

1666. ápr. 22.

Ibrahim egri pasa Pap János diósgyőri kapitányhoz. Egy odafutott horvát 
szolga kiadását kéri.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Eger varanak, Tisza es Duna 
közöt való beleinek s hadainak gondviselő ura es parantsoloja, tekentetös es nagyságos 
vitezlö Ibrahim passa.

Isteniül sok jókat es jo Szerencseket kivanunk kegye/mednek, mint szomszéd 
vitéz ur jóakarónknak.

Kegyelmedet mint szomszéd vitéz ur jo akarónkat kelletek ez úri levelünk áltál 
megtalálnunk,, mivel tegnap szombaton az Kapi aga szolgája töb szolgaival tusakodvan, 
az uratul való filteben elfutot, az esek értésünkre, hogi Diosgiörben oda kegyelmetek 
közzé ment, az pedig horvat országi fi. Azért szomszéd vitéz ur jo akarónk, mint 
hogi az két hatalmas császárok hitökel kötőt szent bekesegöt hűsegei megtarcsok, tisz
tünk illeti reá, hogi effele dolgokat eligazícsunk, hogi az szent bekeseg meg ne ser- 
tödgiek, azon legem külgie be kegyelmed az uranak. Hogi ha kegy/medtek közzül öli 
szolga be talalna jönni, mi is kikükienök. Azért szomszéd úri jo akarónk, az szent bekeseg 
tovab való megmaradasaert köztünk ez az jo szomszédság-1, az legenjt külgie be kegyel
med. Kegyelmednek is ha mi szüksegös dolgai lesznek az szomszédságban, kedves
ködünk kegyelmednek. Jo választ varvan kegyelmedtől, ezök után Isién eltesse kegyel
medet jo egesegben. Iratot vég Eger várában, die 12. április lüüö.

Kegyelmednek szomszéd úri jo akarója Idem qui supra

[ Címzése:]

Az vitezlö Pap Jánosnak Diosgycöri kapitannak etc. nekünk szomszéd vitéez ur jo 
akarónknak adassek ez úri levelünk becsülettel.

Noszvai' biro, sietségei kiilgied, az hova szoll es valaszat hozzad.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1066. Zárlatán piros viaszpecsét nyoma.

18.
1666. ápr. 25.

Musztafa váradi kincstartó a szoboszlai bírákhoz. Sürgeti, hogy hozzák be 
az évi adó felét s ráadásul egy fejőstehenet.

En Muszttafa efendy1 az hattalmas es gjeöszhettetlen teöreök czaszar varady 
varanak s hozatartozando vegh varainak feö ghond viselleő keneztartto teftedarja- s 
heljtartoja.

Szoboszlay51 biro, mihelt ezen ury levelűnk megh latod, mingjart bejeőj hozank, 
az maghunk hazahoz szaljatok, masuva nem akarom, hogj szaljatok, rúgjatok az my 1 * 3

1 Nősz vaj, Borsod m.
__^Kimaradt: megmaradjon.

' Ür.
- Defterdár = a defter, {az adókönyv) vezetője, pénzügyi hivatalnok.
3 (Hajdú)szoboszló a Szabolcs vármegyében levő hét hajdúvároshoz tartozott, s nem 

bírája volt, hanem hadnagya.
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hazunkot s udvarunkot, mind koczitokal jeőjeteők hozank, sem tóimat junkhoz*, sem 
masava ne szaljatok, nem akarom egy szóval, hogj rajtunk kívül teŐb urat tugjatuk. 
Az sumatoknak felit mostanj megh hozatok, mert imar az Szeőn gjeŐr napja is elmúlt4, 
az sumanak is ideje eljeőt, azért az sumatok meghozatok, az egy fejeös tehenet is megh 
hozatok, 4 gjalogh embeőrt is hozatok egy holnapigh való elesel az maghunk hazahoz 
hozatok, ezen levelűnk is vísza hozatok az maghunk kezehez. In Varad, die 25. ápri
lis anno 1666.

Az sumatokot aranja valtosztasatok 
aranjat hozatok Idem qui Supra

[  Címzése: ]
Szoboszlay bíráknak hamarsaghal kulgjetteők var{os)i es falusy birak

Citto
Citto
Citto

Eredetije, Musztafa kincstartó kézjegyével: E K . Litt. orig. 1067.

19.

. 1666. máj. 21,

Haszan váradi pasa Sennyey Ferenc káliói főkapitányhoz. Panaszkodik 
a káliói és dadai katonák marhaelhajtásai miatt és megtorlással fenyeget.

Mi az hatjalmas es győzhetetlen török czaszarunk végh Varad varanak es ahuz 
valjo végh hazajnak s azokban levő hadajnak feö gongévá visselöje az tekentetes es 
nagyságos Hasson passa.

Hozam ilendö dologban lévő baratsagomat ajanljom mint szomszéd baratjom- 
nak. Isteniül sok jókat kivanjok kegyelmednek. Jovenek hozam az leveljem vivő sze
gen emberek kesserves panasszolkodassal, jelentjek, hogh az élj múlt napokban dadaj s 
kalaj1 katonák reajok jüven benek ennjhar1 megh sebessetetek s marhajokat élj haj- 
totjak, melnek utanja menvjen kit Kaloban s kit Dadan megh talaltak az marhákban 
s meg njem atjiakb volna. Azért szomszéd vitéz baratjom, hogh ferhet öszve az szot- 
jok, egh felöl paranczolatjok, hogh az tolvajokat kergessek megh ollék,c másfelől paran- 
czolatjok, hogh az szegénsegnek marhajokat hajczak. Az mel mar sem egh, sem két 
rendbeli dolgok, hanjem sok czelekedetjek. Azért ha kegelmed az szegensegnek mar
hajat megh njem adatja, en is zászlókat“ boczatjok keresesere. Ha mj alkalmatlan dol
gok következnek, senkinek nje tuiajdoniczak, mert az szegensegh latjom njem marathat 
mijayok'1, ha az enj kezem alat lévökre is valakinek ilen panasza vagyon, jüjenek élj s

4 Az adó egyik felét Szent György-napja, ápr. 24 körül adták be.
* Tolmács.
1 (Tisza)dada és (Nagy)kálló, Szabolcs nt.
3 Zászlóalja katonát.
* Egynéhányat,
b Adták.
c öliék.
4 Miattuk.
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mind visza hozatjom s en is kivanjom, hogh visza adassa, ha az békességhez akarja 
magat tartanj. Ezek utján Isten kegelmedel. In Varad, die 21 maji anno 166G.

■ Címzése: ]
Tekentetes es nagyságos Senej Ferencznek Kalo varanak feö kapitanak nekem 

szomszéd vitéz ur baratjomnak adasek.

Eredetije: L itt. orig. 1009. Zárlatán három kis piros viaszpecsét.

20.
A‘

1666. júl. 25.

Ibrahim egri pasa Tolvay György ónodi vicekapitányhoz. Szemére veti, 
hogy négy-ötszáz magyar katona a Tiszántúlról marhákat hajtott el. A nádornak 
s a török császárnak is tudtára fogja ezt adni.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Eger varanak, Tisza es Duna 
között való beleinek es hadainak gondviselő ura es parrantsoloja tekentetös es nagyságos 
vitezlö Ibrahim passa.

Istentől sok jókat es jo Szerencseket kívánunk kegyelmednek, mint szomszéd vitéz 
ur jo akarónknak, Isién eltesse kegyelmedet.

Kegyelmedet mint szomszéd vitéz úri jo akarónkat kelletek ez mi levelünk áltál 
megtalálnunk, mivel áltál láttok immár, hogi kegye/medtek az szent bekesegöt nem aka
ria tartani, az elmúlt napokban az Tiszántúl falukat raboltatvan mennj marhat elhaj
tottak, azon kívül az var megier1 levagdaltak. Kegyelmednek irtunk felőle, kegyelmed 
minket peldavalb tartót ez ideig. Ezön túl most ismeg negi ötszáz katonák zazlot ereszt
vén, melliek legtöbbire onodiak, az Tiszán áltál mentek, ennek mi lehessen oka, igi 
tarhatóké az két hatalmas császárok tött békessegöt. Azért szomszéd vitéz ur jo 

. akarónk valosagossan tudosicson kegyelmed, mi akarattia, hogi mi is másképpen las
súnk dolgok.'Miképpen az Sajón túl török nem jár, ugi nincz közi sem katonának, 
hajdúnak az Sajón innen járni, mivel jarasanak jutalmat veszi. Jo valaszat varvan 
kegyelmed tűi, ezök után Isten eltesse kegyelmedet egesegben. Iratot vég Egör varaban, 
die 23. julii 1GGG.

Kegyelmednek úri jo akarója Idem qui et supra

P. S. Szomszéd vitéz ur jo akarónk, mi az szent DeKesegnek megtartói vagiunk 
es bontogatasara okok nem leszünk. Meltosagos palatinus uri jo akarónknak is meg
írtuk es о nagysaga jo valaszat is elvárván, azon túl hatalmas császárunknak tudtára 
adgiok mindön dolgokat.

í  Címzése: ]
Az vitezlö Tolvai Györgynek az onodi vicze kapitannak etc. nekünk szomszéd 

vitéz uc jo akarónknak adassek ez úri levelünk becsülettel.
Falusi birak faluról falura külgietök az hova szoll

Eredetije: EK. Litt. orig. 1070. Zárlatán nagyobb piros viaszpecsét töredéke.

" Bizonytalan olvasású szó.
!i Szóval tartott hitegetett.
о Másképpen lássunk dologhoz.
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21.

1667. dec. 24.

A li aga, Mahmud budai pasa helytartója a tiszántúli városokhoz és fal
vakhoz. Megparancsolja, hoßy a kereskedők egyedit! a szolnoki hídon, ne más 
hídon vagy réven keljenek at.

My az hatalmas es giőzhetetlen fines® császárunknak as tengeren inent Iiuo1’ 
minden hadainak főgonduisseloje és parancsoló fő szerdarya1 liuin az hatalmas Buday 
uezir Mahmut passanak minden dolgaiban főgonduisselöie és paranczolo fő kaima- 
kamya Ali aga liuin.

Tik megh neuezet Szobozloy biro és eskötek az kik uattok, és teb uarossy és falusy 
birakal egiut ualakik uannak az Tiszán túl, miuel bogi azt halotuk az Buday diuanban-, 
hogi más riueket' magatoknak keresitek, az szolnoky hidra nem akartok gionnyd, más 
riueket keresitek. Ha ugi uagion, az hatalmas fines czaszarunknak kamaranak' tik 
nagi kart teszitek. Hanem ennek utana hagiunk és hatalmason parancsolunk tinektek, 
ualameny az Tiszán túl tussir és kereskedő ember uagion akar marhaua, akar ssoual/ 
akar Szoboszlon, akar más uarossokon és falukon mindeneknek hagiunk és fcietek'; 
alat parancsolunk, hogi semi file tussir, kereskedő emberek más riuekre ne mennenek, 
hanem minden ember Szolnoky hidra mennem Minden kereskedő emberek ualakik 
foghnak Buda feli gxonny, auagi Eger feli, más riueken ne garganak, hanem Szolnoky’ 
hidra ginének, mert ualakik el kerölik, minden karokat1’ czak magoknak tuLaidonieza- 
nak. Ualakik más riueket keressik, akar tokay hidra, akar polgary hidra, az kiket megh 
foghhatunk, minden iouait, markait czaszar szamara el foghlaliunk, magogot mint az 
karóban fel karozunk és ualamel uaros biligek és falubiligck leznek,:! azokot nagi erős 
böntetissel megh büntetünk. Azírt irtissetekre atunk tcnektek, hogi tugíatok mihez 
magatokot tartany, sem tokai hidra, sem polgary hidra senki ne menen, hanem tik 
szobozlai birak és teb uarossy és falusyakal egiut io megh nissatok az szemeteket és 
ez az mi czimeres urv paranczolatunkot mindenut ot Tisza melet az uarossokon és 
falukon el hordozatok és minden kereskedő embereknek irtisire ágiatok, hogi senki 
mod nilkul kart ne ualion,1 minden ember tugion mihez tartany’ magat. Isten minnia- 
gunkal. Datum kinczes Buda uaraban, die 24. deczemftris anno 1667.

[  Címzése : ]

Adassik ez ury czimeres leuelunket az Szobozloy és ot az Tiszán túl ualo az egiz 
uarosv és falusy bíráknak tulajdon kezekben nagi hamarsagal Mp 1 * 3

1 Hadvezér.
• Díván tanács.
3 Amelyik helységnek a bélyegét találják a marhákon, azt a helységet megbüntetik. 
1 Fényes. Az egész levél i-ző nyelvjárásban. 
b Liuo lévő, liuin lévén.
0 Riueket réveket.
'* Gionny jönni. J helyett sokszor g-t ír a deák.
• Kincstárának.
1 Akár marhatözser, akár sóval kereskedő.
‘ Kimaradt: vesztése.
h Kárukat.
' Mód nélkül kárt ne valljon.
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[M ás kezekkel:]
Visa et perlecta in Szoboszlo die 11 február» anno 1668.
Visa etiam Szovathini* eodem die, anno, et mense.
Visa ct perlaeta etiam Uy városi nr1 IT die februer» 1668.

Az Budai vezérnek levele

Ismét más k ézze l:]
Buday vezer leuele, hogy az szolnoki hidra, nem más revekre mennyének minden 

kereskedő emberek.

Eredetije EK. Litt. orig. 1040. Ali aga kézjegyével és nagy, rajzos pecsétjének tusle
nyomatával.

22,

1668. m árc . 3.

Kara Ibrahim aga, az egri pasa helyettese Polgár városához. A náluk 
meghúzódó árok tói jobbágyok hazaküldését kívánja.

My az hatalmas és g’eözhetetlen csasarunk Eger végh varanak fü tanacsa, vitézlö 
Kara Ibrahim aga, hatalmas csasarunk egri geömlia1 vitézinek gonduiselőie, tiahaia- 
bégie, kegye/metek/tek mind fejenként io akaroia.

Minden mi hozzánk illendő tisteségis duígakban" somsédsagus és barátságos io 
akaratinknük aianlasi után, kiuansagink serint ualo sok iukal algia megh Isién ke
gyelmeteket io akaró somsed barátink.

Kegyelmeteket mind felenként, mint io akaró somsed barátinkat akarank ez mos
tani io alkalmatossagal és böcsületes leuelünk áltál iilien dulugh felül megh tanalni, 
ennek elöte aruktui*, hatalmas geözhetetlen csasarunk régiül fogua ualo hodulos 
adó fizető jobbagi miezoda okokbul fel bomlakustanak, imide amoda séllel mind elmen
tenek, némeliek közülük házzá igirték magukat, de uadnak enihani hatalmas csasarunk 
iratus1 araktui jobagiak, kik Palgaron5 laknak, az ki hatalmas csasarunkuak karara 
uagion, minek okáért felkeresni ükét, hon laknak, minden érőnkéi, tehetsegünkéi 
azon uagiunk, hogi házzá salicsuk ükét. Kegyelmeteket kérjük, mint io akaróinkat, 
hultiglan somséd barátinkat, azon araktuj hatalmas csasarunk jobagit, ualakik lesnek 
Palgar varossaban, kerestesse fel s külgie ki ükét hazájukban, maguk is kart ne uallia- 
nak, s kegyelmetek is megh ne busulliun miattuk, mert könnien nem hadgiuk. Ezen 
jobagiakért mind az budai hatalmas vezért, kiualképen pedigh az féniesPortat is megh 
keresletűik, el nem mulatiuk, Jub inkab az somsedsagban kegyeímetekel égi más io 
akaratiáüal elliünk, meiliet kegyelmetek ha cselekesik, mi is az somsédsagban kegyel
metekéi baratsagussan élünk, azonban solgalni duplaual el nem mulatiuk. Ez leue- 
Iüiikre io és bizonios ualast uarunk, had tudgiuk mihez tartani magunkat. Ezek után

1 Hajdúszovát, Szabolcs m.
1 Balmazújváros, Szabolcs m.
1 Gyömlia, gyönilü = a gönüllü (török zsoldos lovas) magyaros formája.
: Tihaja, kihaja kisegítő, a pasa helyettese.
3 Ároktő, Borsod m.
1 íratos jobbágy a török jegyzékbe beírt jobbágy.
1 Polgár, Szabolcs m.
,J Dolgokban. A deák о betű helyett sokszor u-t ír!
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Isién sok iukal algia megh kegye/meteket. Kült Beöjtmas hónak 3dik nap, anno 1668.
Kegyelmeteknek mind fejenkmt somséd io akaró vitéz úri baratia solgalunk

Idem qui supra
P. S. Kiulis hazas jobagiak laknak Palgar varossaban, kiniestük utiukat, szép 

soual külgie házzá kegyelmetek, iub hasnat uesik.

[  Címzése: J
Palgar varossanak kapitanianak etc. hadnaginak, tisedesinek, tüb ottan lakozó io 

akaró somséd barátinknak ezen böcsületes leuelünk tulaidon kezükben nagi hiúén 
adassek.

Eger varabul

rM ás k ézze l: ]
Perlecta’ sunt Nánásü die 5 mart« 1668. Polgárnő hozták ide.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1074 . Zárlatán arab betűs viaszpecsét nyomaival.

A
23.

1668. márc. 24.

Séf er aga váradi helytartó Sennyey Ferenc kallói főkapitányhoz. Pana
szolja, hogy a kallói katonák Berekböszörményre és Sasra törtek.

My a hatalmas es gyozhetettlen török czaszar végh Varad várának es ahoz való 
vegh hazainak, azokban leveő hadainak fö gondgia viselője kajmekamja, az it való 
czorbaczia1 uraknak janczaroknak feő agaia, az tekintetes es nagyságos Sefer aga.

Hozzam illendeö szomszedsagos szolgalatomat aianlom, Isientül minden jót kívá
nok kegyelmednek. Akaram ertisere adnj etczersmind szándékomat is megh irnj kegyel
mednek. Az két hatalmas czaszar békességet tevén egy mossál, hitet advan mindkét 
resztül, a’ bekessighnek ideit is megh írtak az egimasnak adott frigh levélben, meddigh 
tartezuk. Hatart is czinaltak meddigh légién a hatalmas török czaszare, meddigh né
met czaszare. A bekessighnek pedigh eggik punketumja az, hogi hatalmas czaszar 
adofizeteö jobbagiat égik fel is az másiknak ne bancza, melj hatalmas czaszaroknak 
kötisy, vigezesy, frigie ellen az el múlt napokban hatalmas czaszarunk maga szamara 
irattatot városira Böszörminre, Sasra4 reá menvén feles katonaittok, marhaiokat elhaj

ítottak, tizenkét embert az legh leghJ job hatalmas czaszar adofizetö-jobbagiban levaghtak, 
húsz, huszoneötét halálos sebben ejtettek, hatalmas két czaszar közot frígiet el bon
tottak. Itten is volnának vitézek, akik varasaitokat elpusztíthatnak, marháitokat elhajt
hatnak, de nem akartunk hatalmas két czaszar közot való frigh kötisinek bontogatoja 
lennj, hanem im mostan ertisedre adgiuk, ha azokat az latrokat kikeresed s megh bün
teted, el hiszük, hogi akaratotok reaja ninczen, ha pedigh czak elmulatnátok, ennek 
utána bizoniosan tudgiatok, hogy tulajdon a' ti varostokbul embereket levágatunk, 
marhakát elhajtatunk, s nem leszünk az okay, hanem ti vattok, mert ez az szomszed- 
saghban nem illenek. Hatalmas czaszar hatart czinalt mindenek, hogy az szeginsiget 
senky ne háborgássá. Azért im az szeginsigh a latrok njoman arrafelé indult. Az elhajtot

1 Csorbadzsi az egyes janicsárezredek parancsnoka.
• Berekböszörmény es MezÖsas Bihar m.
* így kétszer!
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marhat s elvet jószágot, ha viszaadgiak jo, ha nem, en ezt mind az szomszéd fejedel
meknek s mind az hova kellet ertesekre adgiuk, ez dologért, a' mi fejetekre jön, maga
toknak tulajdonitczatok, pusztulastoknak magatok lesztek okay: a’ bekesighnek elron- 
toja Kalio s Ihranj:t a’ hatalmas czaszar adófizető jobbaginak elpusztitoja. Azért ака
ю т ertisedre adnj, hogi a kegyelmed valaszat elvárom s annak utanna en is dolgomat 
elrendelem. In Varad, 24. martit 1668.

[Címzés nélkül.]

Másolat Csáky Ferenc számára : EK. Litt. orig. 1075, а.

24.

1668. ápr. 3.

Peihő Zsigmond levele Csáky Ferenc főkapitányhoz a kóborló katonákról.
Megküldi a váradi helytartó levelét.

Illustrissime Comes domine observandissime
Salutem et servitiorum meorum promptissimam commendatione. Minemii 

híreim legjenek mostanában es mit irt legjen az varadi passa cajmekamja kallaj fő
kapitány urnák kegyelmednek in verissimis paribus, in inclusivo megküidöttem;1 
az originalt, tartván attul, az postán ell ne teveliedgjek, magamnál meg
haltam. Ebbül kegyelmed megértheti, mineinü rettenetes, hallatlan dolgott miveinek 
nemely heliekben lakó katonák, az kik kiváltképpen az generalissagtul nem 
dependealnak,2 soha nem hallottam, hogj az keresztenjt lesre viven, az maga 
saját marhájáért s édes keresmenienek oltalmazásáért, illjen hatalmasul öllje s 
vagja más keresztenj. Minthogj pedig megnevezi az török, hova valók, dolga 
az, kik közziilök az generalissag alat való vegekben találtatnak, azokrul az sze
génységnek satisfactioja lehet; de ha meg nem orvosoltatik, hogj az imit amott lakó 
s nem az generalissag alá tartózó katonakatt czatara bocsássák s küldgjek, s az áltál 
az bekesseg bontodgvek, effelebül égj nem jo s nagj veszedelem követi az hazatt. 
Kegyelmed azért mostan oda feli3 lévén, azon hallatlan casust, az hol illik, méltán 
detegalhattia es megorvosoltatassat kerestesse fel is, hogj egjnehány tolvaj miatt 
míndenestüll az föld ell ne vesszen. Ha mi híreim ujjulni fognak esmet tudósítóm 
kegyelmedet rolla. Isién ellesse kegyelmedet jo egessegben. Kassa, 3 április 1668.

Illustrissimae dominationis vestrae servus paratissimus
Sigismundus Pethő mp

Címzése mint а И. levélnek. Csak a IteíyneV: Pcsony

Eredetije: EK. Litt. orig. 1075 b. Zárlatán Pethő letört címerzs gyűrűs viasz pecsétjével. -

3 Ibrány magyar véghely. Szabolcs m.
1 L. a 23. levelet.
■’ A lapszélen Pethő kezével: lbranbul.
3 Bécsbcn.

3* 35



у  25.

1668. m árc. 30.

Ibrahim egri pasa Tolvay György ónodi vicekapitányhoz a levágott ónodi 
katonák ügyében. A z t állítja, hogy azok nem vetni mentek, hanem tolvajok 
voltak.

M y az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Eger varanak, Tisza és Duna 
között való heíeinek es hadainak gond viselő ura es parantsoloja tekintetes es nagy
ságos vitezlö Ibrahim passa.

Hozank illendő tisztöségös dolgokban való szomszedsagbeli szolgalatunkat 
aianliok kegyelmeteknek mint szomszéd vitéz ur jo akaróinknak, Isién sok jókkal 
algia meg kegyelmeteket.

Az kegyelmetek küldött levelet nekünk cs az vitezlö divanjos agaknak1 bÖcs\ilettel 
vettök, melliet elolvastatvan erdők kegyelmetek irasat, hogi onodi két három katona 
vetesnek okáért kimentek volt es nemeli pribekök1 2 mia raitok esött az szerencsetelen- 
seg. Szomszéd vitéz ur jo akaróink, azt kegyelmetek jól tudgia, hogi az két hatalmas 
császárok között miulta az szent bekeseg elkezdetött, mi azt hűsegei tartiok es botunk 
alatt lévőkéi is igazan tartattiok, es senkinek szabadsagot nem is adunk az szent be
keseg sertögetesere. Hogi pedig kegyelmetek iria, hogi azok igaz onodi katonák, szom
széd vitéz ur jo akarónk az kegyelmetek irasaban nem ketölködünk, de azon levága
tott Szihaloini katona Szendörö várához tartott, es tolvaisaga, bekeseg ellen való 
cselekedete sokszor megbizonjosodot, haniszor az taligasokra ütvén hol embört 
vágót, hol negi lovat, hol ötöt el vitt, lővén az kalutsi'' uratt le vaga, nem regiben 
is Abrannal3 eginehani török vitezökre ütvén ketteit levagak, három lovokat elvivek, 
es ugianazon elvitt lovakat az pribekök elhozván az gazdaiok megismerték. Hat szom
széd vitéz ur jo akaróink, lehete az embörnek maga saiat jószágát kegyelmeteknek 
adni. Mind azaltal az pribekök is büntetetlen nem maradnak. Azért szomszéd vitéz 
ur jo akaróink keriök kegyelmeteket, hogi nem hizelködö elmevei, hanem tellies elmevei 
tárcsák az szent bekesegöt es kegyelmetek minden tolvajnak partiat ne fogia, sött 
fenyítékben tarcsa botija alatt levőit, mind mi hogi igazan tartiok az szent bekesegöt 
es kegyelmeteknek nem ártunk, ugi kegyelmetek is igazan azt kövesse. Ezök után 
Isten tarcsa kegyelmeteket jo egesegben. Iratot vég Eger varabön, die 80. martii 1668.

Kegyelmeteknek szomszéd ur jo akarnia Idem qui supra

[ Címzése ;]
Az vitezlö Tolvai Györgynek az onodi vicze kapitannak cs az onodi vitezlö 

tanácsnak etc. nekünk szomszéd vitéz ur jo akaróinknak adasek ez úri levelünk híven.
Falusi birak faluról falura sietségéi külgietök az hova szoll.
Eredetije: EK. Litt. orig. 1076 a. Zárlatán piros vias г pecsét nyoma.

1 A divántanácsban részt vevő aga.
- Pribék = hitehagyott, törökké lett magyar ember.
3 Régebben Alsó- és Felső-, most Bükkábrány, Borsod m. 
* Bizonytalan olvasást! szó.
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t 20.

Ibrahim egri pasa Pethő Zsigmondihoz a levágott ónodi katonák ügyében. 
Bizonygatja, hogy azok tolvajok voltak. Majd a magyarokat vádolja, hogy 
Csongródról ötszáz juhot s a hevesi csordát elhajtották.

1668. márc. 31.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Eger varanak, Tisza es Duna 
között levő beleinek es hadainak gond viselő ura es parantsoloia, tekentetös es nagy
ságos vitezlö Ibrahim passa.

Hozzánk illendő tisztösegös dolgokban szomszedsagbeii szolgalatunkat ajaniiok 
kegyelmednek, mint szomszéd vitéz ur jo akarónknak, Isten eltese kegyelmedet.

Az kegyelmed nekünk küldött levelet böcsülettel vettök es ertiök, hogy kegyel
mednek ertesere advan az onodi kapitani, hogi onodi vitezök közzül valami katonák 
Ernődre1 mentek volt magok dolgok végett es hogi az egri vitezök közzül nemelhek 
rajtok ütvén kettőt levágták es hat lovokat elhoztak. Szomszéd vitéz ur jo akarónk, 
az onodi kapitan az mint akaria ugi ir kegyelmednek, de az egesz tartomani tudgia, 
hogi Szihalomi nem onodi katona volt, hanem Szendöröhöz tartót volna, de sok 
tolvaisaga es az szent bekeseg ellenn való cseleködetiert szamkivettettetöt volt, noha 
mind azaltal ötét nem az egri vitezök vágták le, hanem nemeli pribekök ot ki’ talalvan 
lenni, hírünk nekül es raia akadvan levágták. Isten oltalmazom hogi az szent bekeseg 
ellene mi hol mit cselekötesünk, sőt tehetsegünkéi azt tartani es oltalmazni kivaniunk, 
es az pribeköket fogságban vettettük es meg fogja kegye/med hallani mi fog esni raitok. 
Az lovak felöl irhattiok kegyelmednek azt, hogi nem regön ki menven eginehani vitezök 
Ábrán fele nemeli dolog vegeit, ugi azon levagatot Szihalomi raiok ütvén, kettőt 
közzüiök levágván három lovokat elvitte, es ugian azon le levagot török vitézüknek lovo
kat hoztak be az pribekök, azon kívül sok fahordok lovait elhozta, mai nap is oda 
vannak. Sokszor szendöröi kapitannak irtunk, de mindenkor valasza lőtt, hogi 
Szihalomi tolvaisaga miat leveles3 lőtt. Az mikor az öli tolvaion az szerencsetelenseg 
raita esik, olikor igaz leszön.h Hogi pedig kegyelmed iria Santa Tomas levágását is, 
ö is szinten öli tolvai volt, mint Szihalomi, es mikor itt közel az varhoz le talaltak 
vágni is, itelliök, hogi akkor is jiitt volna az taligasokra lovat lopni, de Isten nem 
engette. Többi között hogi iria kegyelmed az bekeseg tartasat, azt Isten is tudgia s 
embör is, hogi az mi részünkről semmi alkalmatlan dologra ok nem adatik, sőt az 
szent bekesegöt igazan tartiok es tartattjok, mert mind ez ideig az Magiar országból 
es magiar var alól nem mondhatna kegyelmed, hogi csak égi lovat, vagi egi boriutt 
hoztak volna;3 es nincs is szabadság reá, az mint az kegyelmetek részéről valók az 
szent bekeseg ellen sokat cselekösznek, Csongorad alól elviven ötszáz johott Ónodban | 
megenesztek, az hevösi marhat elhaitvan Fülekben megencsztek. Sok ezökhöz I 
hasonló dolgokat írhatnánk kegyelmednek, de nem hallgatia, sőt nemeli levelünkre 
valasz sem leszen. Nem tudgiok ha kegye/medtül vagione, vagi küldőt levelünket nem 
adgiak kegyelmednek. Azért szomszéd vitéz ur jo akarónk keriök kegyelmedet, hogi 
bottja alatt levő kapitanit s katonai es haidu rendit fenytekben tarcsa, az szent bekcse-

)

1 Ernőd, Borsod m.
г Leveles tolvaj, akit levél útján kereslek. „Akármely leveles, számkivetett, bujdosó 

tolvaj." Fejér Ábrahám levele Csáky lt. 102/265, b csomó.
ä Magyar vár alá nem volt érdemes menni. A magyarok azért hajtották el a hódolt

ságiak marháit, mert nekik nem volt.
* Ott kint.
1‘ Olyankor igazság lesz megérdemli.
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göt ne sertögesek es az szegeni hodultsagot ne puszticsak, sőt az szent bekesegre ne 
kinlö szömmel, hanem világos szömmel nézzünk, es az szent bekesegöt igazan meg- 
tarcsuk es tartassok, egimasnak nem artvan elliünk egimas jo akarattiaval es az igazt 
kövessök. Ezök után Isten eltesse kegyelmedet. Iratot vég Egervárában, die 31. martii 
166S.

Kegyelmednek szomszéd ur jo akaroia Idem qui supra

[  Címzése : ]
A z  vitezlö Pethö Sigmondnak az onodi főkapitannak etc. nekünk szomszéd vitéz 

ur jo akarónknak adasek ez úri levelünk.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1070,b. Zárlatán piros viaszpecsét nyoma.

27.

1668. ápr. 6.

Pethö Zsigmond megküldi Csáky Ferenc főkapitánynak az egri pasa két 
levelét.

Illustrissime comes domine mihi observandissime.
Salutem et servitiorum meorum paratissimam commendationem. Mar Onodbul 

csak szántani sem mehet ki az katona, mindgyart le vagja az teörök. Most is csak az 
szomszédba Ernődre mentek volt ki magok dolgában s az török ott erven eöket, kettőt 
le vágót keözzülök s hat lovakat ell vitte, mely dolgot nekem megh írtak volt s en is 
mindgyart írtam oda be a teöröknek felölte s az onodi tanacs is irt, (mely iras mind az 
áltál nekem híremmel nem volt.) Mely leveleinkre micsodas választ adót, kegyelmednek 
his inclusis in specie felkültem.1 De ez merő csak tökelletlenseg, mert ez a' Szihalmy 
nevű katona, kirül az teörök ir1.........................más az h'1...................  [pa]raszt em
berből szokot az katona lennj'1. . . .
/fegyelmednek ertesere adnom. Aianvau Isten eltesse kegyelmed®. . . .

Kassa, ö. aprilis 1668.

Illustrissimae dominationis vestrae servitor paratissimus

Sigismundus Pethö mp.

/ Címzése ua. mint a  11. levélé. A helynév: Vienna.]

A  címlapon más k é z ze l: ’
Kassoviae, 6. április anno 1668. Comitis Sigismundi Peteö 

Még később : j  cum inclusis Turcici Bassae litteris.

Eredetije : EK. Litt. orig. 107(1, c. Zárlatán Pethö Zsigmond címeres gyűrűs viasz pecsétje.

1 L. az előző két levelet, 2 5 - 20 . sz. 
* A levél itt kiszakadt.
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1668, jún. 25.

Ali aga, az egri pasa helyettese Farkas Fábián putnoki kapitányhoz. 
Közli, hogy katonáik nem ellenséges szándékkal járják a falvakat, hanem Érsek
újvár várához viszik a szekereket és az embereket.

My az tekentetös es nagyságos vitezlő Mehemet pasanak gondviselő feö kihaia 
begie vitezlő Aly aga

Isteniül, sok jókat es jo Szerencseket kívánunk kegyelmednek, mint szomszéd 
vitéz ur jo akarónknak

Ez mostani alkalmassagai kegyelmedet, mint szomszéd vitéz ur jo akarónkat 
kellettek ez levelünk áltál megtalálnunk. Mivel hatalmas pasa urunk eö nagysága 
küldötte ki az vitezlő nömösi rendöt zazlostul az falukra szekereket es gialogokat 
haitani Ersök újvárban, Újvárnak arkait tisztítani es egieb béliéit epiteni1 hatalmas 
czaszarunk erős parantsolattja áltál. Ezért, szomszéd vitéz úri jo akarónk, az kin 
jaro vitézeknek ot körül való járásokat kegyelmed gonoszra ne veibe, mivel gonoszból 
nem jamak, hanem hatalmas császárunk parantsolattianak vegben való vitelere ki 
küldettek. Kegyelmed is azért az szent bekesegöt előtte viselvén, illendő jo akarattiat 
mutassa hozzaiok. Azonban kegyelmed is nekünk parantsolvan az szomszédságban 
szolgalatunkal kedvesködünk kegyelmednek. Ezök után Isién eltesse kegyelmedet jo 
egessegben. Iratot vég Eger varaban, die 25. junit 1GÖ8.
Kegyelmednek szomszéd úri jo akarója

Idem qui supra
[Címzése: ]
Az nemzetös vitezlő Farkas Fábiánnak,2 putnoki kapitannak etc: nekünk szom

széd vitéz ur jo akarónknak adassek ez levelünk böcsülettel

Eredetije: EK. Litt. orig. 1077. Zárlatán arab betűs gyűrűs viaszpecsét.

29.

v 1668. júl. 23.

Szokoli Ali váradi pasa Csáky Ferenc főkapitányhoz. Tagadja, hogy egy 
váradi török is Szatmárban, Szabolcsban járt volna. Visszafordítja a vádat: 
a magyarok viszik el Szolnokról, Gyuláról, Váradról a törököket.

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár vég Varad varanak es ahoz való 
vég hazainak, s azokban levő hadajnak fö gondgya viselője, az tekmieíes és nagyságos 
Szokoli Ali passa.

Hozam illendő szomszedsagos szolgalatomat ajánlom, és Istentől sok jókat 
kívánok kegyelmednek. Az kegyelmed levelit meg hozak, jrasat megértettem, hogy 
az varadiak felöl panaszolkodik, hogy az Kaplan nevű1 falusat elraboltak vala, ide be 
az én hazamhoz hoztak volna, de jo akaró szomszédom, valakitől értetted, hallottad,

' A várépítési robot súlyos teher a hódoltságon.
: Farkas Fábián 10F>9. ápr.-tól tokaji főkapitány volt. A Wesselényi-összeesküvés 

részese. Később Husztra futott.
’ Kaplan személynév, nemcsak latinból magyarázható káplán értelemben, hanem 

törökből is, tigris, párduc jelentéssel. Gombocz 2 . Magyar Nyelv, 10. köt. 300.1.
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azt nem igazan mondgya, hanem tökelletlenül hazudot, arullo kurva fiaül, mert miolta 
en Varadra jüttem, egy varadi töröknek is az lova laba sem Szakmar, sem szabolczi 
hatarban nem hágót én híremmel, s ha meg tudhatnám, száz lelke volna is, el nem 
szenvednem, hanem megkellene érette halnj. Eddig megzabolaztam, arra senkinek 
szabadsagot sem adtam, de jo akaró szomszédom, hogy ha Így lészen, az mint elkeszték 

j az magyarok, meg nem zabolazzatok őket, az mit cselekcsznek, hogy mind Szónokból, 
Gúláról,'* Varadról horgyak az törököket, s sanczor1 kérnék raitok, s kiket levágnák 
közülök, az sok szegénységét hatalmas császár országában pusztítottatok. Abban 
bizonyos legen kegyelmed, sem Szabolcz, sem Szakmar varmegét nem nezem, hanem 
olyan dolgot cselekeszem, hogy bizony meg az megb leszen meg említek? Ali passat. 
Mar sok az soka, az mellyel ennihanyszor kegyelmeteknek s az fő tizteknek értésére 
adtam, de semmi hazna ninczen, azok sem az föld alól nem jünnek, sem az eghböl 
nem szallanak, hanem azok mind az kegyelmetek kapitányok s hadnagyok keze alat 

\ valók vég haidu városiak, de hidgye el kegyelmed, hogy bizony keserű leszen az vége, 
mert mar elviselhetetlen az cselekedetek, s meg éritek azal, hogy bitangh cseíekeszi,“ 
azonban azoknak cselekedeteket felesegek/ germekek, mind kegyelmetek közöt vagyon. 
Valyon mi hasznot adnak azok az tolvay katonák, az mikor beleteket, szép hazaitokat, 
örökségeteket el kel hadnotok, sok szép leant, s germeket rabságra altok, ennek senki 
nem az oka, hanem mind magatok vadtok ennek cselekedtetöi, mert könyü volna 
ennehany tolvay nélkül el lennj, azokat megzabolaznj, hogy sem az veszedelmet 
feietekre vonnj, mert sokaigh hogy az török sok[l] ezt elszenvedne, soha bizony 
meg sem gondola senki, mar sok az mi sok, azért se Isten élőt, se ember elöt semminek 
oka ne legek.' Mar ennihanszor meg jrtam s választ is nem teszen kegyelmetek rája. 
Ezek után Isten kegyelmeddel. Datum in Varad, die 23, julü 1068.

[A  levél másik oldalán:]
Varadi Sokoli Ali passa levelemre lőtt ualasza.
Másolat Csáky főkapitány számára : EK. Litt. orig. 1078.

30.

Д 1668. júl. 23.

Szokoli Ali váradi pasa Sennyey Ferenc káliéi főkapitányhoz. Felpanaszolja 
a kallói és ibrányi végvári katonák s a hajdúvárosiak kártételeit, a böszörményi 
és sasi marha elhajlását, s megtorlással fenyeget.

Mj az hatjalmas es giözhetetlen török czaszar végh Varad varanak es ahoz való 
vegh hazajnak s azokban lévő hadajnak fü gongya visseloje az tekentetes es nagyságos 
Szokolj Alj passa.

Hozam ílendö baratsagomat ajanljom es Istentiüj minden jót kívánok kegyel
mednek jo akarjo szomszédom. Mar ennihanszor irtjam kegyelmednek azoknak az 
tolvajkodo katonáknak dolgok felöl, az szegenseget tel/essegeí mar el pusztitotak s

s Gyula, Békés vármegyében.
* Sarcot.
b Még az meg.
* Megemlegetitek.
0 Beéritek azzal a mentegetőzéssel, hogy kóborló katona.
* Cselekvőinek feleségük.
1 Legyek,
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minden marhajokat el haitak, azon kiül mar enihanszor mind Szolnokbül, Gulabul,1 
Varadrül s Batorbül törököket vitek el, az kiket megh sanczoltatvan pénzt kérnék s 1 
kiket le vágnák, mel katonák mind Kalobül, Ibranbül s otb az hajdú varassakbül 
valók. En erről mar szokszor írtjam, haszna sémi sincz. En mind edigh kezem alat 
valókat ugh megh zaboiasztjam, hogh njem panaszolkodhatnak, hogh sem Szabocz, 
sem Szakmar varmegeben czak lova is hagotc volna az töröknek. Azért jo akaró szom
szédom, bizonoson tugya kegelmed. .ll megh nem zabolazatok az tolvajokat, de bizon 
mar ennek utjana visza fogyom veni' az kölczönt, sok lot' s bizonosan azt nem is 
masok czelekcszik, hanjem kalaj s ibrani, dorogi, polgári, hathazi,1 fejertoij,2 beszer- \ 
mick.1 Az mint az elmúlt napokban is berek beszermej, szasi marhat az kik el hajtotjak, 
azok közöt ennihanat megh ismernek közülök, hogh azokrul az varassokrul valók 
voltának. Éhez kepest mar ennek utana hogh ha mi essik,g senkinek ne tulaj dón iczak, 
hanjem magoknak, az bunh az magok fejen legen. Ezért jo akaró szomszédom, valón 
mi hasznot ad az az szegenseget dúló s fosztó katana az urraknak s főrendeknek, az 
mikor sok szép hazatokat, örröksegeteket azoknak czelekedetek mijat el kel hadnotok 
s czak az füstit* láthatják, az mel bizon megh lészen igen hamar üdön, az mint elkez- 
tctek. Mar hanszor az var ala jütetek, han falut*1 elpusztitotak, azt bizon meg se gon
dolatok,1 hogh ez sokaigh el szenvedogek,"1 mert sok, az my sok, az mel dolgot enni- 
hahszor megh irtjam s most is megh irom, de ennek utana ha meg is igh lészen, bizon 
megh emeletek" Alj passat, medigh az megh lészen, az melnek magatok, njem en 
leszek az oka. Az válaszodat elvarjom, Isten kegelmcdel. In Varad, die 23. julit anno 
1C68.

[ Címzése: ]
Az tekentetes es nagyságos Zenej Ferencznek Kálói fü kapitannak, nekem szom

széd ür barátomnak adassek.

Két példányban is fennmaradt. Eredetije: EK. Litt. orig. 1080 a. Másolata pedig Vér 
Mihály júl. 'I I-i levelének másolatán; 10 79 . A z eredetin Ali pasa kézjegye és neve előtt sólymos, 
zülfikáros3 nagypecsétjének tuslenyomata. A zárlaton piros viaszba nyomott arabbetüs gyűrűs
pecsét.

Ali már korábban is fenyegette a hét hajdúvárost. Levelük júl. 10-án Csákyhoz: 
„Méltoztassék az varadi passa elöt levele áltál menteni, hogy mi azok ellen _az vadok ellen 
ártatlanok vagyunk s tolvaj edgy is közzülünk ki nem áll". Csáky lt. 101/265/3 csomó.

' Dorog, Polgár, Hadház, Böszörmény a hét hajdúvároshoz tartozott. 
: Később Újfehértó, a szabolcsi hajdútelepekhez tartozott.
3 Zülfikár, Mohamed kétágú kardja.
1 A másolatban; Gyuláról.
* A másolatban: ott.
* A másolatban: hágott.
4 A másolatban: lm.
- A másolatban: adni. 
r A másolatban: lőtt.
* A másolatban: Ehhez kepest ha immár ennek utanna valami esik. 
u A másolatban: bűn.
1 A másolatban: füstit. 
k A másolatban: falukat.
1 A másolatban: gondőllyatok, 
n A másolatban: szenyvedögyek.
“ A másolatban: említitek =  emlegetitek.
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31.

1668. júl. 24.
Vér Mihály kallói vicekapitány a hajdú városoknak megküldi Ali váradi 

pasa júl. 23-i levelének másolatát, s felhívja őket, hogy legyenek vigyázásban és 
készenlétben.

Isten aldgia kegyelmeteket
Ezen oraba/i hozak fii capitany urnák szálló Szokodi [! ] Ali passa levelet Varadról, 

melynek igaz páriáját im kegyelmeteknek elkültem. Kegyelmeteket azért kerem, 
magok s felesegek s gyermekek s edes hazajok megh maradasa melier legyen olly 
vígyazasban es készén, ha eljö,' lehessünk egy ezoportban, kit ha cselekeszik, csak 
idejen eshessek hírünkéi, bizony Isten után kegyelmetekkel megh edgyezven bizony 
szegyem nem vallunk. Kegyelmetek az töb varasokra is adgion hirt. Ezek után Isten 
éltessé kegyelmeteket. In Kalló, 1068. die 24. Julii.

Kegyelmetek szolgája s barattya Ver Mihály2
Címzés nélkül. '

Egykorú másolat: EK. Lüt. őrig. 1079. Ugyanezen a papíron van A li pasa levelének 
másolata is. L. az előbbi levelet.

32.

1668. júl. 26.
Sennyey Ferenc kallói főkapitány megküldi Ali váradi pasa júl. 23-i levelét 

Csáky Ferenc kassai főkapitánynak. Ha veszedelmes hírek jönnek, maga is 
bemegy Káliéba.

Alázatos szolgalatomat ayanlom nagyságodnak, Isten nagyságodat minden kiua- 
natos iokkal megh aldgya, szibiil kiuanom.

A varady hassa leuelet hozuan kezembe, mit irion s mint fenyegetődzek, nagy
ságod az inclusabul megh értheti. Akárki tegye nagyságos uram az latorsagot, ő chak 
minket okoz, leuen uagyodasa az míraitunk ualo bosszuallasra, az masok chinta- 
lansagam. Egyéb arant vice kapitány urunk1 uagyon io uigyazasa,3 s magam is 
oly dispositioual uagyok, hogy ha mi ueszedelmes hirt érték, mingyarast be meny- 
nvek. Ezek után Isten sokaigh éltessé nagyságodat kedues egesseghben. Datum in 
Nagy Tharkany, die 26. juh; anno 1068.

Nagyságodnak alazatos szolgaia
Címzése: : Sennyey Ferencz manu propria

Illustrissimo comiti ac domino domino Francisco de Chák, perpetuo terrae 
Scepusiensis eiusdemque comitatus supremo comiti, equiti aurato, sacrae caesareae 
regiaeque majestatis consiliario, camerario ac partium regni Hungáriáé superiorum 
generali supremo etc. domino domino mihi colendissimo.

Ugyancsak a külső oldalon oldalt más kézzel:
Sennyei Ferencz uram varadi ptssa levéléről, az teörök fenyegetözeseröl, s ha 

mi cllyas hirt hal, m3ga is bemegyen.
Ex Tarkani 20. julü, in Nagi Ida 30. julít 1068.
Eredetije: EK. Litt. orig. 1080 b. Zárlatán Sennyey piros gyűrűs viaszpecsétje.

1 Eljö =  a török támadás.
2 Vér Mihály, Teleki Mihály sógora.
1 Vér Mihály.
* Vigyázassál.
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v зз.

Csáky Ferenc kassai főkapitány Sennyey Ferenc káliéi főkapitányhoz. 
Megparancsolja, hogy a kóborló katonákat fogassa meg, és míg a helyzet le nem 
csendesedik, térjen vissza Káliéba.

Spectabilis etc.
De dato 26. july Tarkanibol írót kegyelmed levelet az varadi passa fenyegető

zésível cdgyüt elveöttem, melyből a' mint ma is alkalmas számú keresztenseghnek 
pogani kézbe esese interveniált,1 tovább is semmi jót belőle kijőni nem itelhetek. 
Lehetetlen dologh azonban, hogy az káliaiak s kiváltképpen kegyelmed bottya alat 
valók keözzii! is, afféle kapdoso s bekesegh bontogató latrok ne találtatnának. Ke
gyelmed azért afféle szabadgyában kullog3 kibocsatotb katonákat és gyalogokat, vala
kik az két hatalmas császár közöt való szép bekeseg ellen csintalankodtak, megh fo
gassa, es a' többit is oly zabolan tartsa, hogi jövendőben számot is adhasson felöleök. 
Mivel penigh a sok hírek egyébiránt is folyton folynak, hogy vigyázatlansagh miat 
valami veleflen alkalmatlansagh ne talállyon bennünket, kegyelmed a’ véghazba mind- 
gyart be mennyen es mindaddigh ot legyen, miglen csendessednek az vigyázashoz 
való állapotok, mellyekreől engemet is tudósítván, arról ez után való írásom az midőn 
veszi kegyelmed, osztan házához tekinthet. Isten etc. Cassoviae, 3. augusti 1608.

[Címzés nélkül.)

Eredeti fogalmazvány Sennyey levelének üresen maradt oldalán. EK. Litt. orig. 1080/Ъ.

1668. aug. 3.

34. .

1668. aug. 3.

Szokoli A li váradi pasa Csáky Ferenc főkapitányhoz. A káliéi, szendródi, 
ónodi katonák Várad, Gyula, Temesvár alatti portyázásait panaszolja.

Mj az hatalmas es giozhetetlen török czaszar vegh Varad varanak es ahoz való 
vegh hazajnak s azokban levő hadainak fü gongya visselöje az tekentetes es nagyságos 
Szokoli Ali passa.

Hozam jlendö szomszedsagos baratsagal való szolgalatomat ajanljom, Istentől 
minden kivansaga szerent való szók jokal algya megh kegelmedet, szibiil kívánom. 
Az kegelmed levelet megh hozak, jrassat megh ertetjem. En kegelmednek jóakarója 
vagyok, az elejvel szók szót, keneret ettem.1 En sémi gonoszt njein akarok, mind 
azon áltál az elvisselhetetlen, az mint azok az felső partiak1 2 czelekesznek s mind tagagy4 
kegelmetek, hogh njem az odavalók celekeszik, ugyan most is Ziel Mihalal egűt
hetet levaktak az Solomköj vitézek/ az kik mind kalaijak, felesegek, germekek ot

*

1 Ezen a napon érkezhetett jelentés nagyszámú magyar embernek török fogságba 
eséséről.

■ Kullogó, kóborló. 
b Áthúzva: zabola nélkül való.
1 Elődeivel sok sót és kenyeret ettem barátok voltunk.
- Felső-magyarországiak.
3 Sólyomkö vára Bihar m.
• Tagadják.
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vagyon. Annak elöte jsmet iten az var alat Magar Mihalal* az ibrani s dorogi tizenhat 
katonával törököket vagtanak, azonban szenderej, onnadi, fuleki' es az töb vegh 

t helekbül mintegh negszaz lovas s nolczvan galogh öszve vervjen magat, hol Varad 
aia, hol Szolnak ala, hol Gúla ala, hol Szentmiklos0 ala, hol Arad ala nargalnak, törő* 
köt vágnák s fognak. Mostan is egh tomosvarj zaim7 germeket elfogtak, ezer ötszáz 
tallért vötek rajtja. Szók karokat tesznak. Azok mind az kegelmed botja alat való 
varakban vadnak.'1 Az kapitanokal ezek egűt osztoznak/ azon kiül menj marhat haj
tanak s karokat tesznek az szegénsegnek. En mind azaltal azokra reaja menek, ha 
megh ezer lovas, galogh volna is, de bizon jo akaró szomszédom ennek rósz lészen 
az vegje, mert erre sem hatalmas török czaszarnak, sem az nemet czaszarnak akaratja 
ninczen, az mel dologrul mar két utal is irtjam kegyelmednek, ez mar harmadik. 
Azért lassa kegyelmetek, mert az azd tolvaj csavargók sem az egbiil njem szalanak, 
sem az föld alól njem jünek, azok mind lakossak az kegelmetek varaban, ha tiz tizenöt 
az Tiszán áltál jun azokbül az varassakbül, Kalobül, Ibranbül ötvenen, hatvanon 
gulnek.' Azért jóakaró szomszédom jm hadmadszor is megh irrom, ha megh bünteted 
ükét jóval jo, ha njem, elegh mar az várakozás. Az mel katonáknak s elöte járóinak 
nevet feliratjom, elküldöm es kegelmed valaszat el is varjom. Ezek utján Isten kegel
medel. In Varad, die 3. augusti anno 16GB.

: Címzése;]
Az tekentetcs es naghsdgos Czakj Ferencznek, magarorszagi fü generálisnak, 

nekem szomszéd ur jo akarómnak adasek.
[Oldalt más kézzel :]
Varadi passa leuele, válaszaual edgiüt, Cassouiae, 11. augusti 1668.
Két példányban maradt fenn. Eredetije: EK. Litt. orig. 1083/a, A li pasa kézjegyével 

és előtte nagy pecsétjének tuslenyomatával. Zárlatán három kis piros pecsét nyoma. Egykorú 
másolata : uo. 1082. számon.

35.

1668. aug. 11.
Csáky Ferenc főkapitány válasza Ali váradi pasa előbbi levelére. Maguk is 

kergetik a tolvajokat, de azok török földre futnak, s oda nem mehetnek utánuk. 
A törökök ellen is sok a panasz: hódoltatni akarják Dadát, Bátort, s Bódédról 
ÍR személyt vittek rabságba.

Az varadi passának.

Hozzám illendeö szomszédságos szolgálatomat és úri barátságomat ajánlom 
kegyelmednek és Istentől örvendetes iókat kívánok.

Levelemre való kegyelmed választételét el vöttem, kiben emlékezik kegyelmed 1 * * * * * 7

1 Vér Mihály így ír róla Csákynak aug. 2()-án: „Magyar Mihály nevű katona megjön
kegyelmes uramm d e . . .  én rám vicze generalis urtul (Pethőtől) oly parancsolatot hozott. ..j
ü nagysága nem hagyja, hogy megfogjuk ü nagysága szolgáját". Orsz. Ltár. Csáky It.
101/265/a csomó. ■

1 Fülek végvár, Nógrád m.
15 Törökszertjmiklós, Heves m.
7 Temesvári, zaim =  nagyobb hűbérbirtokka! bíró szpáhi. 
ь Vannak.
0 Együtt osztoznak a zsákmányon. 
d Azok az.
* Gyűlnek.
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elejmmd való io ismeretségéről s nékem is ajánlva jo akarattyat; mellyé« én is ke
gyelmednek, ío akarója lévén, valamiben modom lészen örömest kedveskedem, s 
szólgálni is igyekezem kegyelmednek. A’ mi penigh az magyarok közzüll alá járó3 
katonáknak cselekedeteket illeti, azoknak gonosságok sem hatalmas császárunktól, 
sem mi teölünk nincsen megh engedve, sőt eö felségétől ugian inegh is vagyon paran- 
tsolv3, hogy az békeseget kegyelmetekkel szentül megh tartsuk, s a’ szerint mi is 
megh tartani akarjuk; a’ mim az béke séget bontogató latrok kergetése felöl is az 
én botom alat minden felé eleghet parancsoltam, de a’ mint ez előtt is megh írtam 
kegyelmednek, kegyelmetek földén nem merik megh kergetni őket, félvén kegyelme
tektől, s mihelt oda szaladnak ot maradnak osztán megh. Most is mindazáltal im 
elírtam generalisságom alat minden felé az véghekre, hogy esküssenek felőle, hová 
valók, kitsodák, hol mit cselekedtenck, s' azonban csak kegyelmed is írja megh a’kik- 
nek végére mehet, ighéreti szerint neveket, valamellyik ollyan kóborló kézben akad, 
hidgye kegyelmed, el nem megien véle, érdeme szerint büntetetik, megh foghja ke
gyelmed is érthetni. De azonban az kegyelmetek részéről is valóban felesednek az 
panaszok, mert e' napokban a’ szólnokj Ibraim csorbazia hoídoltató petsétes levelét 
is hozák kezemhez, mell vet az dadaiakra1 irt fel, kemény fenyegetés alat; Ismét Vá
radról is a révj- bírótól teöltést küldtek az báthoriakra-1 V fenyegetik ereőssen azokat 
is, hogy ha tizenötöd napra bé nem mennének el rabolnák eöket: noha ezek mind 
Szabolts vármegyében, mégh penigh az határtól mesze vadnak; Minap penigh ugyan 
tsak el is rabolák Zatthmár vármegyében Bodádot,1 a’ honnan gyermekkell edgiiitt 
yittenek el foghságra tizenhatig való személyeket, kiknek el botsátások felöl noha 
írtam vala e’ napokban kegyelmednek is, de arról kegyelmed csak választ sem tészen 
levelében. Efféle rablások pcdighlen, akarki itéllye is okosson, nem pusztai lopó 
módón való kapdosások volnának, (a’ minemüek is erreöl a’ részreöl, a' mint fellyebb 
is iram, valóban tilalmaztatnak, s' az mellyiket kaparhatom, el sem megyen véle bün- 
tetetlen) hanem derekasson s egyenesen csak szántszándékkal való békeségh bonto- 
gatis. Kegyelmedet azért, mint vitéz szomszéd ur jó akarómat kérem, s’ intem barát- 

 ̂ ságossan, az elraboltatot szegénységit botsátassék el minden továb való halogatás 
nélkül, s' az Zatthmár és Zabolts varmegyebéli hóldoItatástól szünnyék megh ke
gyelmetek, tartathassák megh annyival inkáb az két hatalmas czászárok keözöt lőtt 

' Síép békeségh köztünk, s' valamint reá érkezem, én is nagi örömestb megh zabolázom 
generalisságom alat az lejáró katonákat. Ha penigh kegyelmetek ugyan tsak abban

1 (Tisza)dada, Szabolcs m.
! Rév, Bihar m.
! Nyírbátor, Szabolcs m.

f Aug. ß-dn Vér Mihály irt Csáky Ferencnek: „Ez includait levelecsket ezen oraban 
küldik a nyírbátori bírák kezemhez.. ."  A bátoriak levele: „Kegyelmeteket kelletik meg
találnunk ez ezédula által, mivei az török teöltést küldeött, az révi bíróiul, . . .  Ithon nem 
voll Hatvani Janos uram, és csak leteötte az asztalra és elfutott, mert ha othon leöttünk 
volna, el nem veöltük volna az teöltést. Az teöltésre vagyon írva, hogi te Révi biro, vid az 
Bátihoríaknak, es ha be nem jeönek 1 ö-öd napra, az Isten én Istenem ne legyen, hogy el 
nem rabollak benneteket. Hanem az teöltést minthogy Szakmar vármegyébe jeött, nékünk 
Síakmár [yárájba kellet küldeiieönk, mert oda bitesek vagyunk, hogi vagy levél jő. avagy 
töltess, mindgyárást bevigiük... Hanem kegyelmeteknek meg akartuk írni, hogy kegyel
metek is mihez tartsia magát. Kegyelmetek küldgiön el Szakmarra és kéresse el az kapi
tányiul, ha kel kegyelmeteknek.” (Csáky lt. 10 1 a csomó.) A töltés tehát összesodort 
papírlap, melyet puskacsőbe vagy botba elrejtve vittek.

1 Bodád = Bobád, később puszta Nagykárolytól délkeletre, Szatmár m.
• Kihúzva: tolvaj.
* Nagi örömest a másolatban kihagyva.
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megyén el, a’ mim kezdte, hogi az békeségnek conditioi ellen holdoltat s rabol, igy 
mind Isten s mind e’ világit megh ítélheti, hogi nem a’ mi részünkről lészen nagyob 
bántódása a’ szép békescghnek, ha nem kegyelmetek részéroll, Kegyelmedtől ez leve
lemre én is bizonios választ várok, kívánván, sokáigh éltesse Isten io egészségben 
kegyelmedet; Költ Cassay király[!] városban, Kis A.szony havának 11, napian, 
1668. esztendőben.

Kegyelmednek jó akaró szomszéd ur baráttya szolgáll
Grófi Chiáky Ferencz Cassay feö generális

Eredeti fogalmazvány: EK. Litt. orig. 1083/b. Ugyanezen a számon ennek másolata 
is. [A másolatra kívül ráírva:]

Az váradi passa válaszára való levelemnek pária de dato II. augusti ltítiS.

30.

1668. aug. 23.

Csáky Ferenc főkapitány Ali váradi pasához. Kéri, hogy mások latorsága, 
a lóiopások miatt, ne fenyegesse elpusztítással Böszörmény városát. A bűnösöket 
majd meg fogja büntetni.

Az raczbeszerminyiekre' irt török leuel válaszának parja ex Varad, 18. augusti 
1668,*

Minden hozzam iltendeö etc. Hatalmas császárunk eö felsege raczbeszermenyi 
szabad hajdú várossá kiilduén hozzánk az kegyelmed leudet, ertem, hogy valami 
lovaknak ellopása miatt égj néminemű Marczi Jánosra* gyanakodván, elpusztítássá! 
fenyegetne kegyelmed eöket, ha azt megh nem foghnak s az lovakat is viszsza nem 
küldenek. Mivel azért ezen varasbeliek, mind levelekben s mind emberek áltál, igen 
mentik magokat, hogy eö közöltek Marczi Janos nevű katona, sem más rendbeli 
ember olljan nincsen, s’ kcözöttek sem szenvednének affele latrokat, es azon lovak 
dolgabann is semmit nem tudnának. Kinek en is hitek advan: kerem kegyelmedet, s 
intem is, masok latorsaghaert, es valameüy istentelen lopok cselekcdetsert őket bün- 
telenül ne fenyegesse, es annyival inkab megh se karosittassa. Nyugodgyek megh 
kegyelmed abban, elebbi írásom szerent, erette vagyok mind esketessel, s mind más
képpen, hogj a’ mennyire lehet az en generalissaghom alatt az latorsagok szűnvén, 
az bekesseghet bontogató s marhahajtókból az kik kezbe akadhatnak, megh foghnak 
erdemessen bünteltetni cselekedetiert. Ezzel Isten sokaigh éltessé kegyelmedet. In 
Nagi Ida 23. augusti 1(108.

A levél hátlapján:)
18. augusti, az varadi passa böszörményiekre irt leuel valaszanak parja. Ex Nagy 

Ida, 23. augusti.

Egykorú másolat: EK. Litt. orig. ION), 1

1 Hajdúböszörmény.
- A pasának ez a levele nem maradt meg.
* Marczi v. Marcsa János 1. a 37. levél jegyzetét.
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37 .

1668. aug . 25.

Csáky Ferenc főkapitány újabb válasza a váradi pasa aug. lS -i levelére. 
Tudatja, hogy a lovakat keresik. A pasa nem válaszolt az elrablóit bodádiak 
ügyében, s közben Nyírbéltekröl kondásgyerekeket vittek el a törökök.

Item 18. augusti az urnák eö nagyságának irt varadi passa leuek valaszszanak 
massa.

Hozzam illendő szomszedsaghos baratsaghomat ajanlvan, kívánok en is kegyel
mednek minden jót.

Ez előtt hatod nappal irt kegyelmed leuelet máj napon vettem, melyet csudal- 
kozva olvastam, kiben engem vádol kegyelmed s pirongat, mintha szín mutatással 
békességgé 1 biztatván azt, erről az reszreöl szantszandekkal bontogatnák. Jo akaró 
szomszéd barátom, en ez ideigh szómmal nem jadzottam, s tovább is ura akarok 
lenni beszedemnek, s ha azt írtam, hogy az bekesseghet meg akarom tartanj, s alattam 
valóival is megh tartatni, es az latrokat is büntetni. Csak abbul ellenkezeöt nem ma
gyarázhatni méltán, hogy azon közben ennyihany lator valahany lovat elkapott az 
török vitézektől. Az latrok büntetésé is penigh nallunk oly hertelen nem lehet, mert 
csak Isten tudgya az holtoltsaghon s pusztán ki hol lappang bennek, ha nem minden 
nap eskettetnek felöllek, úgy circaüyak eoket,1 s nem sok napok alatt rabba is esnek, 
az kiket hol kaphatnak, hogy büntetést vehessenek gonoszsaghokert. Az tizennyolez 
lovaknak is keresesereöl mindgyarc parancsoltam,* s ha tanalhattyak, eöreömest 
visszaadatom azokat is. írhatnám en is a' minapi leveledben tagadad, jo barátom, 
hogy nem tudnád, kik rablónak el Bodadot,1 * 3 * melyet csak Váradon, vagy Szentjob- 
bonn* is kikerestethetett volna kegyelmed, de arról most csak választ sem teszen, nem 
hogy az rabok elbocsattattak volna. Arról is azért megh is választ kerek kegyelmedtől, 
holott az elmúlt napokbann is az nyirbelteki mezeöreől,5 disznók mellöl gyermekiket 
vittek el vitézitek, s nem csak lopva való kapdosassal, hanem rablással is bontogattya- 
tok az bekesseghet, s megh is minket vádolnák vétkeseknek. Az fenyegetödzest vala
mint kegyelmedben nem szeretem, úgy nem is keövetem, a’ ki mint eszik, úgy is

X

1 Cirkálják, körözik.
г Sennyey jelenti Csáky Ferencnek aug. 4-én: „Az elmúlt napokban Czifra Haszon 

többekkel edgyütt dezmalni kimenven Kis Jenőben, valami talpasok reajok ütvén fel 
verték őket s 14 lovakat elhoztak... A török lovakat, úgy esett értésemre, hogy az itt 
körül való falukon hordosztak, az Tisza fele tartanak vei k, utannok küldöttem egyik 
hadnagyot több katonákkal edgyütt, hogy ha valahol érhetnek, megh foghvan mindenestül 
fogva behozzak." Csáky válasza Setinyeynek aug. 26-én: „Úgy informaltatom, hogy ezen 
dologban fő lévén Marosa, alias Margith János Kallóba tartana, ot talaltatvan, mindgvarast 
vitesse foghsagra, az lovakat penigh minden szerszámostul felkerestetvén.. . hogy vissza 
adathassuk". Vér Mihály jelenti Csákynak szept. 11-én: „É:i azokba [azokból a katonákból] 
megfogattam hármat, de azok ibrányiak lévén az dereka, ennél az Marcza Jánosnál több 
nem is volt kállai. Ez is ped ig .. . hires katona, ezért fenekednek rea s azért is irta az passa 
nevezet szerin t... [A többi lovakat] mind kereszt útra viven Barkoczi uram falujaba s 
Ibranba, ott haraczoltak fel."

3 Bodádra 1. a 35. levelet.
1 Szentjobb vára Biharban a törököké.

Nyirbéltek, Szabolcs m. Vér Mihály jelenti aug. 14-én: „Ez etszaka hozták 11 órakor, 
hogy Nyir Béltekrul iü lovas török tegnap csorda behajtáskor elvit két gyermeket. . .  az 
disznók mailöl". Csáky It. 101/265/a csomó.
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iszik rea. Ezek után Isién kegyelmeddel. Költ Nagy Idái kastellyomban Kis Aszony 
havanak 25. napján anno KSÖB.

Szomszéd jo akarója groff Csaky Ferencz kassaj feő generalis

[Az irat hátlapján:]
18. aug. Varadrul datalt varadi passa leuele valaszanak parja.

Egykorú másolat; EK. Litt. orig. 1085,

28. '

1668. aug. 27.

Szokoli Ali váradi pasa Csáky Ferenc főkapitányhoz. Bizonygatja, hogy a 
török lovak tolvaja Böszörményben lakik, s a Kunságon most is marhahajtó 
tolvajok tekeregnek.

Mj az hatalmas es giözhetetlen török czaszar végh Varad varanak es ahoz való 
végh hazajnak s azokban Ijevö hadajnak fii gongya visseloje az tekentetes es nagy
ságos Szokoly Alj passa.

Hozam ilendö szomszedsagos baratsagal való jo akaratjomat ajanljom es Isten
iemül [!] minden jót kívánok kegemednek. Az kegelmed levelet megh hczak, irassat 
megh ertetjem, az melben mentegetj az beszermenyeket, hogh közötük az az tolvaj 
nem volna s azokban az lovakban hírek sinczen. Azt pedigh mind az eges vilagh s 
mind Tiszán túl s mind az Tiszán innen valók tugyak, hogh az az lator ot lakik Be- 
szermenben, az fü előlük jarojok ezeknek, Verebi István diák, az ki hadnag is, Fejerton 
felessege, germeke, s ők haraczoltak1 is el az lovakat. Azöregh pej lú másfél száz telera 
ment volt az haraczon, de nem adjak, Barkoczj István1 2 3 szamara kertek, az generális
nak, kegelmednek e, vagh Petőnek inontak hogh viszik, Barkocjnak az Hussain aga 
kék lovat3 atak. Azért jo akaró szomszédom, az nilvan való szemlátomást dologh, 
hogh ha az kegelmed levelehez nem bisztam volna s enn is azokat r.em bisztatjam 
volna, mint annak clöte, most is azok az emberek magokra gondot visseltek volna, 
hiszem az Istent. Ezért jo akaró szomszédom, ezt czelekedvén minekünk az magunk 
jobagj az őrünk alól emberünket le vágják, s jovajnkat magok közzöt az magunk 
varossabul elharaczolak. Ezt bizon sem az Isten, sem mj el njem szenvegiük, hiszük 
az Istent, hogh bizon ezer ezer képén visza fizetek ezeket az lovakat s egyetmast, 
mert azok nilvan fejertoijak, beszermenyek s dorogijak voltak mind egigh. lm kegel
mednek is megh irtjam, ertessere atam, hova valók s melik varasbül valók voltak ez 
latorsagnak czelekedoj, ha ki keresteti s fel küldi s erdeme szerent megh bünteti, 
az lovakat szerszamastül visza küldi, az szotok szó, az békessegtek békessegh, ha pe
digh azokat fel nem keresteti s megh nem bünteteti, az lovakat is visza nem küldj, 
annak uttanna megh lassúk, mit ad az teremtő Isten. Mindenekéül mar nem egh, 
nem két utal írtam kegelmednek, az Kunságon moston is menj tolvaj tegerek, az

1 Harácsolásnak vagy kótyavetyének nevezték azt, midőn a portyán nyert zsákmányt 
elárverezték. Az így nyert pénzt a katonák közt kiosztották. A szebb lovakat a főtiszteknek 
adták.

2 Barkóczy István Szabolcs vármegyei főispán.
5 A drága lovak szőrét sokszor megfestették.

48



kikel Vida, Gorzas' s töb affele marha hajtó tolvajok, kik az szegenseget mar teles- 
segel elpusztitotak. En czudalom, az eg kis maroknj fődet kcgelmed generalis képén 
megh njem tugya zabolazni, lássátok mindeneket megh celeketetek, mindeneket 
elkoltotetek. Az szegen török megh edigh várakozót, alut, higetek, hogh bizon igen 
hamar üdőn felserken. Az kegelmed valaszat elvárom. Ezek utján Istentül kérek jo 
egesseget kegelmednek. Datum in Varad, die 27. agusti anno 1068.

P. S. Azt mongya kegelmetek, hogh hire ninczen azoknak az tolvajoknak jaras- 
sokban. lm azért annalj az tolvajnál meni levele találkozót az kalai vicze kapitanak 
Ver Mihalnak, az melnek alkalmatossagaval az országot rontják s pusztitak. lm mind 
felküldtjem kegyelmednek az leveleket, az meleket megh kelhet kegelmed, hogh 
ha illik e az békességhez, vagh njem, hogh rabot fogjon s sanezon boczassak. Azért 
ha valamj következik, mi vágunk e az okay, vagh kegelmetek, el varjom az kegelmed 
valaszat, megh ü fölsege katonájának írjak az kj ezt czelekszi.

[ Címzése: ]
Az tekentetes es nagsagos gróf Czaky Fcrcncznek magarorszagi fii generalissa- 

nak, nekem szomszéd ur jo akarómnak adassek.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1081. Ali pasa kézjegyével s előtte nagypecsétjének tuslenyomatá
val. Zárlatán viaszpecsét nyoma.

39.

1668. nov. 21.

Húszéin egri pasa válasza az ónodiakhoz, akik a szolgabíró fia levágatása 
ügyében írtak Egerbe. A pasa inti őket, hogy máskor az igaz ügyben járók szá
mára kérjenek úti levelet, majd az ónodiak szemére hányja, hogy ők vágtak te 
a felnémeti kapunál két fáthordó embert, lovaikat pedig elvitték.

Mv az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Egör varanak, Tysza és Duna 
között való heleinek es hadainak gond viselő ura és parantsoloja, tekentetös es nagy
ságos vitézid Húszain passa es mi egri divanjos urak es agait közönsegösen kik vágtunk.

Hozzánk illendő tisztösegös dolgokban szomszedsagbeli szolgalatunkat aianliok 
kegyelmeteknek, mint szomszéd vitéz ur io akaróinknak, Isten kivanta jokal algia 
meg kegyelmeteket.

Az kegyelmetek egész varosul küldőt levelet illendő böcsülettel vettök es mit irion 
kegyelmetek az szolga biro fia levagatasa felöl, ertiök es annak es társainak lövök el- 
kapasa felöl, es hogi az bekesegöt nem akarnank tartani. Szomszéd vitéz ur jo akaróink, 
ojon Isten attul, hogi mi az szent bekeseg ellen cselekednénk, es szabadsagunk is 
nincs ra, hogi valaki cseleködgie, sőt hatalmas császárunk kegielmes parantsolattia 
szerint az szent bekesegöt böcsülettel megtartiok es tartani is kivanniok. Azzal nem 
vádolhat kegyelmetek, hogi az mi részünkről az kegyelmetek vara ala niargalvan embört 
vágták volna le, vagi fa hordóira1 ütvén lovakat hoztak volna el, az mint az kegyelmetek 
vitezij sok ízben immár az var ala* niargalvan eginehani ízben hol emböreinket vágták 
le, hol számos lovakat vittek el. Sokszor irtunk kegyelmeteknek, hogi megzabolaza,

* Gorzás Szűcs Jancsi ibrinyi katonára 1. az 60. és 61. levelet. 
' Fát hordó emberekre.
•' Eger alá. 4

4 Az egri és várad! pasák  — 63148 49



de olikor fogja kegyelmetek írnia, hogi leveiesök3 az olliat cseleködök, az mikor sze- 
rencsetlen dolog történik, igaznak ítéli es talalia kegye/metek, es az igazt az tolvaitul 
nehez ismerni, hob t egykön is billeg nincsen. Az elmúlt napokban tizenkét lovas 
onodi katona az fölnemöti kapuhoz1 közel niargalvan es az fahordokra ütvén, két 
embört levágván kilencz lovat elvittek. Máj nap is nem igieközik kegyelmetek föl
keresni es beküldeni/' Hiszök, hogi ez fahordoink is nem voltak tolvaiok,5 sőt az 
szent es jo bekeseghöz bízva, melliet mi igazan tartunk, az vegre az erdőre mentek. 
Sok iliien es ehöz hasonló dolgot cselekösznek az onodi vitezök, meli ma holnap 
világoson ki is fog teczeni, ki leszön oka az szent bekesegnek bontogatasanak. Hogi 
pedig iria kegyelmetek szolgabirot igaz jaratbeli embörnek lenni, azt az kegyelmetek 
lelke es Isten tudgia, szomszéd vitéz ur jo akaróink, az nap fenit sarral nem lehet 
tapasztani, azért szomszéd vitéz ur jo akaróink egimassal nem jo hogi sokat garaz- 
dalkodgiunk, hanem ha kegyelmetek tiszta szivei es hittel akaria tartani az bekesegöt,b 
az minap el vitt kilencz lovakat többi közzül kütgie be kegye/metek, es mi is az két 
lovakat fölkerestetni fogiok, azon fogunk lenni, es kegye/metek közzül is meli vitéz 
embör igaz uttiara fog eredni dolgai vegett, hala Istennek nem messze Ónod Egörhöz, 
kegyelmetek levelevel ertesön/ mi is azon szerint úti levelet advan az öli igaz útban 
jaro embörnek bekesegös uttia leszön mind két részről. Igi leven szomszéd vitéz ur 
jo akaróink az dolog, es ha égi mast fogiok szepön halgatni es egimas joakarattiaval 
élni, elhittök, közben szép csendes niugovas leszön, melliet el is kövessünk jo mod- 
giaval, es kegye/metek is az gonoszt giomlallia ki közből, hogi maradgion meg köz
tünk az jo szomszedsagos bekeseg es inkab egimasnak jo akarattal szolgalliunk, hogi 
sem arcsunk. Ezök után kivanniok, eltesse Isten kegyelmeteket jo egesegben.

Iratot vég Egör várában, die 21. novembris 1668.

Kegyelmeteknek szomszéd ur
[Címzése:] í° akarói Idem qui et supra
Onodi vég hazanak mindön rendön levő vitezlö lakosinak es nekünk szomszéd 

vitéz ur jo akaróinknak adasek ez levelünk böcsülettel.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1087 a. Zárlatán arab betűs viaszpecsét nyoma.

40.

• 1668. nov. 26.

Bálintffy János Csáky Ferenchez, Andrássy Miklós nevében kéri, hogy 
engedje meg dobi jobbágyainak behódolását, ők eddig is hódoltak a töröknek. 
Andrássy készül Csákyt meglátogatni.

Illustrissime ac excellentissime domine comes domine gratiosissime.
Humillimam servitiorum meorum commendationem. Az mint nagyságodnak jelen 

letemben említettem ide Andrási Miklós1 úrhoz eö kegyelméhez való jövetelemet, eö

* L. a ‘20 . levél 2 . jegyzetét.
* Felnémeti kapu, az északi kapu Egerben.
4 Sokszor a végváriak tolvajsággal vádolták azokat, akiket megbüntettek.
* Beküldeni: ti. a lovakat. 
b Kimaradt: akkor.
c Értessön, értesítsen.
1 Andrássy Miklós Gömör vármegyei főispán, meghalt 1080-ban.
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kegye/me niavalias dobi2 jobbagit it talalvan, török uraktól minemii levelet hoztak 
uijabban az regiekkel edgiüt, melliek közöt az fő vezer parancziolattyat is látni fogia 
nagyságod, úgy páráncziolva/t nekik mint holdoltsagbelieknek, azon leveleket Andrási 
ur eö kegyelme nagyságodnak his annexis repraesentalt.-ttya, mstalvan nagyságod élőt, 
méltosztassek nagyságod megh engedni beholdolasokat, regi szokások szerint, ne kel
lessek utolso pusztulásra jutni az heljnek. Szuhay ur2 eő kegye/me is jelen leven con- 
firmallia, hogy emlékezetitől fogvast mindetigh holdoltak. Kiért mint feniegetözzek az 
török, meglattya nagyságod az levelekből, másoktól is megtudhattya nagyságod, hogy 
regtől fogvast holdoltanak, most az melj levelet paranezoi az török, hogi cö uigienek'1 
be Szolnokba, felnek szeginiek, hogi megh tartoztattyak. Az annexakat reá feleltem, 
hogi nagyságod vissza küldy kezemhez ezen dobi ember áltál, holnap után, hogi it 
talailion. Minekelötte penig Krasznahorkara* menne Andrási ur, az nagyságod 
uduarlasara es latogatasara elmegien eö kegye/me, sok jo emlékezettel lenen eö kegye/me 
nagyságod felöl, úgy latom, adatvan az alkalmatossagh, kész nagyságodnak eö kegye/me, 
valamiben tud, szolgálni, kiről szembe bővebben beszellek nagyságoddal, Isten innet 
mihelt uisza viszem Kerem mostan is, az mint ma is kertem alazatossan nagyságodat, 
meltosztassek Szeníluany5 urnák nagyságod parancziolni, az eö kegye/me tekentetiert 
hozza el magaual azon leveleket, jól esnek ha eö kegye/me nagyságodnál ieteben 
ot talalna lenni, ha hasznos talalna lenni az ö kegye/me satisfactioja jutalmasan 
megh lenni. Kivanvan Isten nagyságedat eltesse sokaigh jo egtsstgben. Somes®, die 
2(1. novembris НЮХ. Illusínsárnae et excel/enf/ssmiae dominationis vestrae servas 

humillimas Joannes Bálintffy7 mp
[C ím zése:]
Illustrissimo ac excellentissimo comiti domino domino Francisoc Chyakide Keresz- 

teghb, comitatus Scepusiensis supremo comiti ac comitatus eiusdem supremo comiti, 
equiti aurato, partium regni Hungáriáé superiorum supremo generali, sacrae caesareae 
regiaeque maiestatis consiliario, earner,irioete. Domino domino gratiosissimo. Nagi Ida.

Ereditije: EK. Litt. orig. 1087/b. Zárlatán Bálintffy ép, címeres gyűrűs viaszpecsétje.

jk 4]- .

1668. dec. 8.

Szokoli A li váradi pasa Csáky Ferenc főkapitányhoz. Mentegeti magát, 
ö tisztességes hangon irt. Majd megismétli és megtoldja panaszait az ibrányiak 
és kállaink ellen: megöltek egy pasát, Biharból néhány ezer marhát elhajtottak, 
40 lovat Várad alól elvittek. A Csáky említette emberek elrablásáról senki sem 
tud, a törökök egy tyúktojást sem vittek.el. A kódoltaid leveleket Csáky küldje el.

Mj az hatjalmas es gjiözhetetlen török czaszar végh Varad varanak es ahoz való 
végh hazainak s azokban lévő hadajnak fii gongya visselöje az tekentetes es nagsagos 
Szokolj Alj passa.

s (Tisza) dob, Szabolcs m.
3 Szuhay Mátyás tekintélyes gömöri nemes. Részt vett a Wesselényi-összesküvésben. 

A labancok Máramarosban l(i"7-ben megölték.
4 Krasznahorka, Gömör m. Andrássy birtok. *
3 Szentiványi Mihály Zemplén vármegyei táblabíró és alispán.
* Somos, Abaúj m. -
1 Bálintffy János Abaúj vármegyei nemes, Csáky vagy Andrássy tisztje.
1 ők  vigyék be.
1 Helyesen: de Keresszeg.
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Hozam jlendö szomszédsagos jo akaratjomat a ja ni jóm kigyelmednek, mint vitéz 
szomszéd ur baratjomnak. Istentül minden jókat kívánok kegyelmednek. Az kegyelmed 
levelet megh hozak az debreczenijek, irassat megh ertetjem, melben panaszolkodik 
kigelmed, hogy ilendo válást nem tetjem volna, az mient az kegelmed urj méltósága 
kivanta volna. Ért ugh tudjom, tisteseges válást tetjem s mindeneket ertessere adtjam, 
mivel azt az Magarorszagot nem masra, hanjem kigelmedre biztjak, az latrak megh 
zabolasza3 az kegelmed kezében vagyon, en ugh tudjom. Azért vitéz szomszéd ur barat
jom, az bekesegh elen az felföldi tholvajok szinten Varad melel hatalmas czaszar egh 
passajat megh öltek, azonban az Kunságot, az guiay mezőseget, az egez Baskasagot1 el 
pustetotak s Bihar varmegebul enihan ezer marhat elhajtotjak, Varad ala nargaltak, 
szinten iten VaracFalat törökét el le vágták, az mclek1’ közül el is fogtjak, az tnelek mind 
ibranijak s kalaijak voltak, az melet mind ertessere atam kegyelmednek, de sémi has- 
nat njem latam. Annak utana levele erkezek kigyelmednek, az czaszar kapujabülI 2 3 jővén 
erős paranczolata vagon, hogh az bekesseget megh tartasa s tarcza, az mi edigh volt, 
az utján ne legen. Enn is ahoz bizvan ennihan böczületes embereket kiboczatvan falu
jukban, etsza' reá ütvjen az felföldi tolvajok reajok ütvjen enihanat benek levagtjak, 
négyén lovakat elvitek, az mel lovak, az mint halom, mostan is ki Zenij3 arámnál s ki 
Barkódnál1 vagyon, s mostan is minden nap az disno, marha hajtastül megh nem szünek, 
az melnek nem kelene lenj s nem is ilenek az szomszédságban. Mert vitéz ur baratjom, 
ha az bekesseget tartanj nem akarnak tartanj s hatalmas czaszarunk szavat helere njem 
akarnak hozni, mi közötünk is volnának vitézek az kik az Istentül varnak sikereket is, 
hogh nekijek is szabadságit adatnék arra,d de mivel Istenük egh, hitünk is egh, nem 
lehet'. Az hol pedigh vitéz ur baratjom azt irod, hogh falukat raboltak el’, az rabokat 
fel kerestessem, ennek elöte az mikor irt vala kigelmed az dolog felül, nem czak Vara
don, hanjem Jenőben s Temesvarat is megh keretetjem s tudakoztatjam, de en bizo- 
noson írhatom kigelmednek, nem kaphatjam szots, sem énnekem, sem az varadi urrak 
azt senkinek sem engedik,h sőt ha az varadijak közül valakj cselekete, lehetetlen, hogh 
ne tudnak. Agya ertessemre neveket, kernen buntetessemet el njem kerülik. Lám 
en kigyelmednek meninek az nevet felküldötcm. Az hol pedigh azt írja kigelmed, 
hogh az zaimok s espaijak1 holdlasra erröltctek az falukat, külge be vagh 
leveleket, vagh embereket, az ki áltál az hodasra erőltetik, megh hala1 kigelmed, 
mint lészen, akar zaim, akar espay legen. Kevantatnek czak az, szomszéd ur baratjom, 
az tholvajokat zaboláznátok megh, az két hatalmas czaszar közöt való bekesseget 
tartanak megh, mert másképén ennek az végje rósz leszen. Nem mondhau kigelmetek, 
hogh mind enni czelekedetekre is sühunan czak egh tukat, vagh tukmanat1 is elvetek

I Bácskát.
5 Bécsből.
3 Sennyey Ferenc.
3 Barkóczy István 1. a 38. levelet.
* Zabolázása.
II Némelyeket.
” Helyesen: éjszaka.
J Arra portyázásra.
* Egy Istenük és egy hitük van, nem lehet megszegni a békességet. 
' Ti. a törökök.
* Szót =  hirt. •
" Nem engedik: a rablást.
* Iszpahik, szpáhik. 
i Hallja.
k Mondhatják.
1 Tyúkot vagy tyúktojást.
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volna az mj vitézink, nem hogh marhat hajtotak volna. Ezek utján Isteniül sok jót 
kevanok kigelmednek. Datum in Varad, die 8. decembris anno 1608.

[ Címzése: ]
Az tekintetes es nagyságos gerof Chäky Ferencz urramnak Magarorszagi es Kassaj 

fü generalissanak, nekem szomszéd ur barátomnak adassek.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1088. A li pasa nagy pecsétjének tuslenyomatával. Zárlatán 
piros viaszpecsét nyoma.

1668. dec. 13.
Mehmed szolnoki bég Pethő Zsigmond ónodi főkapitányhoz. Panaszolja, 

hogy az ónodiak ötszáz marhát elhajtottak. Még a római császárnak is Írni 
fognak ebben a z  ügyien.

Mynden hozzam yílendö tistösseges dolgokban való szolgalatomat avanlom kő- 
gielmednek,-’ mint szomszéd vitéz úri io akarónknak es barátunknak. Isten minden 
iokak algia cs látogassa kögielmedet, sziböl kívánom.

Ez kévés irassom által kölletek szomszéd vitéz úri barattom megh találnom. Nem 
tudhattiuk mi okokbol legyen ez fele dolgok, alatta való vitezök1 az mit czelekösnek, 
igaz saiat földükről” igaz marháinkat el haitiak, holor két czaszar eö felségük az szent 
bekessegöt szörzöt, hogj vgi bontogathatok, mert az miket czeleköztök ez mind az 
szent bekössegh ellen vagion, hob t mostann is az gözhetetlen felséges czaszarunknak 
két varai keözüi- öttszaz marhat el haitani istentelen es illetlen dologit légién ez. Lás
sátok, my okai ne légiünk, mivel íny mind az hatalmas budai vezért, mind az egri bas- 
sat es teöb hasakat is, beköketc is, mind penighlen az meltosagos es nagissagos, fel
séges romai czaszart3 is megh talalliuk felöle ez illien illetlen dolgottok veget. Nem égi, 
sem kettő, szamlalhattatlan az ti dolgotok, az miket czeleköztök az olnodiak, mert ezök 
az szent bekössegh ellen vannak, vagion is, ime az országot szinten ugyaian czak el 
pusztítatok0, lattia Isten fölsege s mind ember az ti czeleködetöket. Effele dolgok veget 
semmi io nem követközik, bizoniossan elhidgietök, mert az török reszrül, ha szabad 
volna, eddigit regen másképén fordult volna az dologit. Isten oltalmazott, mi az szent 
bekessegöt megh tartiuk, nem is bontogatjuk. My velünk senki ne adgion szamot, 
okot, Isten is bizonsagunk. Mas dolgokból is paranezolyon mi nekünk, hozzánk illendő 
tistösseges dolgokban nagi örömest ige közünk szolgálni es kedveskedni kögielmednek 
minden időben. Tarcza es eltesse Isten sok estendeigh nagi io egesseghben. Datum 
in Szonok, die 13. decembris anno 1668.

Szolnok varan к feö gondviselője 
szeretetel szolgai Mellemet bek

Walast varok ez levelünkre, had tugiuk magunkat mihoz alkalmaztatni es tartany, 
az marhakat megh fordittia', avagi nem fordittia, az mi karainkat is.

1 Ónodiak.
: Eger és Szolnok.
* Lipótot.
» A másolat nem ő-ző nyelvjárásban készült. Kegyelmed itt kegyelmed, cselekösznek- 

cseíekcsznek stb.
* A másolatban: földünkről.
* Bégeket.
e A másolatban: pusztittyátok.
* A másolatban: fordittiae.
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Címzése:'
Adassek ez levelünk olnodv feö kapitannak, nekünk szomszéd vitéz úri io akarónk

nak tistössegössen tulaídon híven kezeben. Finis,
Te pörösly1 birak, ha feietök es ioszagotok kivanniarok, ez levelünket bizonios okos 
ember áltál küld olnodv kapitannak, mind az két levelet,6 eö gongiat viseIV' az generalis 
levelenek, es valaszat hozzatok sietssegel, főietek veszesse alat paranczolvuk.

Eredetije és másolata is : EK. Litt. orig. KISS. A z eredeti zárlatán arab betűs piros viasz
pecsét.

1668.
Mehmed pasa, sarmasdgi birtokos Résztelek falujához. S záz forintot 

adott nekik kölcsön öl ember váltságdíjára, most visszaköveteli a pénzt.

Memet pasa, sarmasagi1 ur.
Mi mi a izpay három aszont, két legént boczatot el, az kit tűtök, mikepen löt, hog 

en hozam faluol jöttetek, en száz forintot attain, az kinek fel szere vagon’ az löt az kezes. 
Azért ug czelekegetek, hog az en pénzemet meg hozatok, mert en meg veszem rajtatok, 
meg higetek. Tiz forint rész pénzt attatok, en azt attam az óla papnak. Ha meg nem 
adgiatok, az szakmary kapitant5 meg találom felelle, ha nem teszen róla, meg veszem 
en, de meg bánjátok tü, ha nem akarja adni az falu. írjon nekem czedulat, ha adgia, 
ha nem is. Isten velünk. In Somlo3 1668.

Pap1 mint meg hog vág jo szomszéd barátom, te tudod, ki ados nekem, ki nem, 
inongiad, adgiak meg nekem az adosagot.

Címzése:
Resztelekv5 bíráknak mind faluol adasek.

Eredetije: EK. Litt. ötig. 10S9. A levél legelején a pasa gyürüspecsétjének fekete tus
lenyomata.

fÍ669. máre. 26.
Juszuf váradí pasa Hajdú-Böszörmény városához. A  tolvajoktól elvett 

négy törököt engedjék szabadon, ha nem akarnak bajba jutni.

Mi az hatjalmas es győzhetetlen török czaszar végh Varad varanak es ahaz való 
végh hazainak sazokban levőhadianak(l) fügongya visselöje, az tekenteteses nagyságos 
Juszuf passa.1 *

* A másolatban: Poroslv Poroszló Heves vármegyében.
5 Egyet Pethőnek, egyet az ónodi vicekapitánynak írtak.
1 Sarmaság Közép-Szolnok m.
: Csáky István.
3 Szilágysomlyó Kraszna m.
1 Az utóirat a falu papjához szól.

__4 Résztelek Szatmár m.
1 Juszuf pasáról írják: „Váraddá új pasát vittek be igen nagy pompával, úgy, hogy 

tizedik pasák közül majd egyet sem vittek be ilyen pompával, mint ezt." Vér Mihály 
Csákynak, 1669. máj. Csáky ltár, 102/265/b csomó.
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Beszermenj biro es hadnagh s mind az eges városi emberek, ez erős-1 urj címeres 
paranczoiatom megh olvasván, negh törökét elvetetek az tolvajoktül2, kezetekben 
vagyon11, azért ha az szomszedségban szépén akartok maradnj, se orat, se napot ne 
várjátok, azokat az törököket menten behozatok minden kar nekiil, mert ha a törökök 
elvesznek, tugatok bizonoson, hogh annak számát nem adhatatok, olc dologh esik 
rajtatok, az kit soha el nem fe/ejtetek, példák lesztek mind az világnak, ugh tugatok. 
In Varad, die -(i. martfi anno 1669.

(A levél hátlapján
Debreczenj biro, sijetsegel kuiged Racz Beszermenben, ha fejed kel.

Citto
Citto
Cittissime

Eredetije: EK. Litt. orig. КИЮ. Jussuf pasa kézjegyével.

45.

1669. ápr. 29.
Pelvany nevű szolnoki török Hadház városához. A pallagi puszta használatát 

csak akkor engedi meg nekik, ha előbb megalkusznak vele az adójában.

En ki vagjok Szolnokban lakozzo kis Pelvany1.
Hathazzi lakossok, mind eges varasul adom tutorokra nem csak tinektek, hanem 

más hellyekben levő más helyekre is adom tutta mind*1 lieljen levő embereknek, 
valakiknek marhaja élj az Palogi pustat2, vágj erdejet ehetek, vágj disnototok11 járt 
rajta, adom túrotokra, ez után fejetek ne legjen marhatokat ra boczajtanj, vágj erdejet 
hordanj, mert valamiezoda marhat találok rajta, égj labigh mid elhajtom, pastoranak 
fejet veszem az pustan, erdejin, azzon szerint cselekszem, azért elfojatokc magatokat, 
marhatokat mind erdejéről, mind mezejéről, ez után ne inogjatok11, hogj hirrül nem 
atam, hatalmassul bírjatok az en földemet, de bizzonj az anjatol szopot tej is keserű 
leszen, az kit rajta tallalok. Ha akarjatok birni, jüjjetek hozzam, alkudgjatok megh 
velem felőle, ugj bírjatok, külömben bizoni nem egedem'-'. Költ Szolnokban, die 
április 29. 1009.

Kis Pelvanj szolnoki
[ Címzése: ]
Hathazzijaknak adassik ez levelem kezzekben eges varastul.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1091, a. A z első sor után arab betűs gyűrűspecsét elmosódott 
tuslenyomata.

Kóborló végváriaktól.
* Erós parancs. 
ъ Vannak.
' Oly.
' Rang nélküli szpáhi lehetett.
* Pallag vagy Parlagpuszta Szabolcs m.
* Tudtára minden.
b Tolihiba, helyesen: disnotok.
* Elfogjátok, elvonjátok.
J Mondjátok.
* Nem engedem.
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1669. máj. 8.

Bajdó István, a hadházi hadnagy helyettese Csáky Ferenc főkapitányhoz. 
Oltalmat kérnek a szolnoki török jogtalan hódoltalása ellen, ők Pallagot évek 
óta békében bírják.

Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak, meltosagos fő generális urunknak 
ajanlyuk alazatos szolgalatunkat, egesseges hosszú elettel aldgya Isten nagyságodat, 
szivessen kévannyuk.

Kegyelmes urunk, alazatossan kelletik nagyságodnak jelentenünk, Szabolcz 
varmegyeben, az eö felsege ditiojaban1 Parlagh nevű puszta praediumot ennihany 
esztendőiül fogva bekcssegesen bírtunk. Azonban egy szolnoki teörök nem tudgyuk 
miiül viseltetik az széni bekesegh ellen, azon birodalmunk alat leuö puszta földiül, 
mind erdejetül, mezejetül magunkat s marháinkat tilalmaz, marháink elhajtasaual s 
eleiünk elfogiasaual fenyegetvén bennünket, melly fenyegető levelet azon teöröknek 
in specie nagyságodnak felküldöttük'-. Kihez képest alazatossan keönyörgünk nagysá
godnak, értvén ezen excessust nagyságod, kegyelmesen oruosolni meltoztassek. Ebbéli 
nagyságod kegyelmesseget eleiünk fottaigh szolgálhassuk megh nagyságodnak, mint 
kegyelmes urunknak. Kévannyuk, hogy Isten nagyságodat eltesse jo egessegben sok 
esztendciglen. Datum in libero oppido Hajdonicali Hatthaz, die 8. may anno 1669.

Nagyságodnak alazatos szolgav
Bajdo István hathazi substitutus 
hadnagy, tanaczaua! edgyüt

Címzése:]
Illustrissimo comiti domino domino Francisco de Csák, perpetuo terrae Scepusi- 

ensfs eiusdemque comitatus supremo comiti, equiti aurato, sacrae caesareae regiaeque 
majestatis consiliario, camerario, nec non regni Hungáriáé superioris confiniorum 
eiusdemque annexorum supremo generali etc. Domino nobis gratiosissimo.

[Ugyanitt más kézzel:]
Hattház. Szólnokj teörök holdoltacásárol az Parlagin praedium véghett. Nagi 

Ida, 10. may. 1669.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1001 b. Zárlatán Hadház szárazpecsétje.

X « •
1669. aug. 2.

Húszéin egri pasa Csáky Ferenc főkapitányhoz. Elpanaszolja, hogy az 
ónodiak és a szendröiek a szolnokiaknak hélszáz marháját elhajtották. Adják 
vissza, különben a császárnak is megírják.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Egör varanak, Tisza es Duna 
között való heteinek es hadainak gondviselő ura es parantsoloja, tekentetös es nagyságos 
vitezlö Húszain passa.

Hozzánk illendő tisztösegös dolgokban szomszedsagbeii szolgalatunkat aianliok

1 Tehát nem a hódolt területen.
1 L. a 45. levelet.
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nagyságodnak mint szomszéd vitéz ur jo akarónknak, Isten kivárná jokal algia meg 
nagyságodat.

Nagyságodat mint szonszed vitéz ur jo akarónkat kelletik ez úri es böesületös 
leveliink áltál megtalálnunk. Tudgiok, vagion emleközetben nagyságod elöt, az két 
hatalmas vilagbiro császárok ez köztünk főn függő szent bekesegöt meny sok ver 
hullásai es sok költségéi szörszöttek, az melliet mi az mi részünkről hivön es igazan 
tartunk s tartatunk, sött ennek utanna is azt követni akariok. Nem tudgiuk, ha nagy
ságod hirevel cselekszike az veghazbeli katonák, az onodiak, szendöröiek es többek 
az bekeseg ellen való dolgot. Az kapitanioknak írunk, meg csak választ sem adnak1, 
el pusztitak Bacska országot es az Kunságot, többi között ez el múlt napokban két 
ízben Szolnok vára ala három száznál többen az onodiak es szendöröiek többekei 
edgiüt, eresztött zazlokal Szolnok ala niargalvan két ízben el haitak hetszaz marhaiokat 
az onodi katonák. Nevök eginehanianak, kik ott voltak, ezök: Nagi Miklós, Csala 
Tamas, Dim Рока, Irdo András, Hathazi Geczi1 2, Decski András es többek is. Szom
széd vitéz ur jo akarónk, ezt nem illeti az bekeseg kötete, azért szomszéd vitéz ur jo 
akarónk, mind hogi nagyságod az fölső Magiar országnak parantsolo vicze gyeneralissa®, 
ez okért keriök nagyságodat, hogi ha hatalmas csaszaranak hitit igazan meg akaria 
tartani es az szent bekesegöt is, azon szerint az szolnoki marhat küldesse viszsza 
nagyságod es büntesse meg őket, hogi tovab ne cseleködgyek es az jo bekesegöt ne 
bontogassak. Hogi ha pedig nagyságodnak más az szandekja, bizonjos válaszai ertessön 
nagyságod, azon szerint mj is hatalmas császárunknak ertesere adgiok es az hatalmas 
romai császárnak is tudtára leszön, az el haitott szolnoki marhatlak orvosagat föl 
fogiok keresni az szent bekesegnek igaz kötele szerint, mert mi az szent bekesegöt 
hivön es igazan tartiok s tartattiok. Nagyságod nekünk az szomszédságban parant- 
sollion, szolgaiunk nagyságodnak. Nagysagodtul bizonjos es jo választ varunk, tudgiok 
magunkat mihöz tartani. Ezök után kivannjok elliön nagyságod vitéz úri feje jo egeseg- 
ben. Iratot vcg Egör várában, die 2. augusti НИМ).

Nagyságodnak szomszéd ur jo akarója Idem qui et supra.
ГCímzése: j
A hatalmas romai császár es koronás kirali szabad Kassa varossanak kirali kepenek 

es fölső magiar országi vicze2 gyeneralissanak, az tekentetös es nagyságos vitezlö 
Csáki Ferencznek etc. nekünk szomszéd vitéz úri jo akarónknak adassek ez úri levelünk 
böcsüllette! es hamarsaggal.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1093; a. Zárlatán arab betűs piros viaszpecsét nyomai.

48.

1669. aug. 11.
Csáky Ferenc főkapitány válasza Húszéin egii pasa előbbi levelére. A szol

noki marhák ügyében irt a végekre, négy tolvajt már meg is fogtak, de a töbnek 
nem rendes végbeli katonák, hanem bujdosók, vagy más generálissághoz tartó ók. 
Maga is kívánja a latrok meg zaboló zását.

Egri passanak irot levelére való választ adasanak pariaja.
Minden hozank illendeö tisztességes szomszédságból i szolgalatunkat ajanliuk 

nagyságodnak, mint szomszéd vitéz ur jo akarónknak. Isién kivanta jokal aldgia megh

1 Nem volt szabad a töröknek válaszolniok. L. az 5. levét jegyzetét. __
2 Nagy Miklós szendrói, Csala Tamás ónodi és Рока András, Hatházi György szén áréi
katona. Hatháziról 1. a G7. levelet.
* Csáky nem vicegenerális, hanem fógenerdlis volt.
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nagyságodat. Eger varabul 2 augusti írót levelét nagyságodnak illendeö becsüld tel 
vettük, és az szolnoki marha el haitasa miatt az véghbeliek ellen való panaszai megh 
értettük. Minek előtte azért nagyságod megh tanait volna felőle, mar is régen minden 
felé az végekre irtunk, keménien megh parancholvan az kapitánioknak, hogy az olliatén 
marha haitokat mindenül kergessék, fogiák s ullék*, az el haitot marhákban peniglen 
valamennyit feli találhatnak, mindgiart nagyságod kezében kuldgyék, a' ki peniglen 
addigit ell költ volna, azoknak az arat az koborlokal adassak megh, az minthogi is 
feli kerestetvén bennek, nem kételiük, akkoraigh nagyságod kezéhez éli kuldettettenek. 
Mi az hatalmas vilagh biro két császár között nagi kultségel, faratsagal és sokaknak 
vérök hulasaval szerzet békeséget szentül megh akarjuk tartani, es masokai meg 
is tartatni, de tudni köll nagyságodnak azt is, hogi az olliatén koborlo, imit s amot 
lappangó és szélieiiézengeö latrok iobbara csak buidosok és levelesek, haton*1 lévén 
hazok, azokat lábunkhoz nem kötthettiük, mivel nem is kaphattiuk, nem tudván hol 
léteket és le meneteleket, az mostani szolnoki marha el! bahasban is ki efféleek köz ill 
volt, ki peniglen füleki, korponai, kéköi* és más generalisagh alul valók, nem lévén 
botunk altat, nem is keríthetvén kezünkhez itt ezen az földen, azokat nem is büntet
hetjük. Tagadhatatlan dologh, az itt való véghelliekböl is edgynéhanan is oda voltának, 
azokban mar négyet megh kapatvan és erős foghsaghban tartatván, másoknak példaiara 
hidgie meg is buntettettiuk, megh valatvan vélek az töb koborlo tarsakat is, es tsak nem 
régen is edgynéhaninak affele marha bahasért, kartékonsagokert es edgieb gonoszsá
gokért Kassan fejőket csapattuk ell, a’ ki talam nagyságodnak is hírével vagion. Mink 
magunk is kivaniuk az el niomorodot alföldi szegénségre nézve is, hogj affele latrok 
megh zaboisztassanak, kikre nagyságod is vigiaztatvan, ha török véghazokon alul le 
mennek s nem leszen magunk úri czitneres levelünk nalok, azokat kergetesse s bün
tesse, melliet errul az részről mink sem mulatunk* ell, kivanvan, az mint fölieb megh 
irank, az szent békeséget megh tartanunk és az rósz latroknak büntetésével meg is 
bizonitanunk. Ezek után Isten ellesse nagyságodat jo egésséghben. Datum in Nagi 
Ida, 11. augusti 1009.

Nagyságod szomszéd ur jo akaroia
tekentetes es nagyságos groff Chaki Ferencz, Magiar országit felső Részeinek s 

azoknak véghazainak és Kassa varosának feö generálissá.

Címzése: ]
A hatalmas török ehaszar végit Eger varanak, Tisza es Duna között való heleinck 

és hadainak gondviselőének, tekentetes és nagyságos vitézlő Húszain passanak, es 
nekünk szomszéd vitéz úri jo akarónknak adassek ez levelünk illendeö becsülettel.

Eredeti fogalmazvány, Húszéin pasa aug. 2-i levelének tisztán maradt oldalaira írva: 
EK. Litt. őrig. 1093.b.

’ Fülek, Korpona, Kékkő a bányavidéki főkapitánysághoz tartoztak. 
* Öljék. 
b Hátukon. 
c Mulasztunk.



4Ü.

Húszéin egri pasa Csorna György ónodi kapitányhoz. Tudatja, hogy köve
teket akarnak küldeni a magyarokhoz. Hitlevelet kér számukra.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Egör varanak, Tysza es Duna 
között való beleinek es hadainak gond viselő ura es parantsoloja tekentetös es nagyságos 
vitezlö Húszain passa.

Hozzánk illendő tisztösegös dolgokban való szomszedsagbeli szolgalatunkat 
aianliok kegyelmednek, mint szomszéd vitéz ur jo akarónknak. Isten eltesse kegyelmedet.

Szomszéd vitéz ur jo akarónk, kelletik kegyelmedet ez úri levelünk áltál megtalál
nunk, mivel, szomszéd vitéz ur jo akarónk, vegezesnek okaiért besiia vitezök1 agaiat, 
vitezlö Memhet agat, magunk kapicsi basank.it“, vitezlö Musztafa agat, jancsar vitezök 
csorbacsiajat1 2 3 * * *, vitezlö Monkucz csorbacsiat, giomlia’ vitezök buliok basajat, vitezlö 
Omhct1 buliog basat es vitezlö szolnoki Musztafa agar követül akariok kegelmetökhöz 
küldeni, azért, szomszéd vitéz ur jo akarónk, kegyelmed adgion hit levelet, melliel 
batorsagosaban járhassanak es az kegyelmed böesületös hit levele el jővén, vasarnap 
innen Körösztösig® elkesertetiök es onnan kegyelmetek ismeg szép békesegösen Ónod
ban iuen, bcszelgesön kegyelmetek velők, szomszéd vitéz ur jo akarónk, ugi itelliök, 
hogi mind az két részről hasznos leszen es2 3 * * * követinknek kegyeímetekhöz való menese. 
Kegyelmed is nekünk az szomszédságban porontsolvan, szolgálatúnkal kedvesködni 
el nem mulattiok. Elvártok az kegyelmed jo valaszat. Ezök után Isten tarcsa kegyelmedet 
jo egesegben. Iratot vég Egör várában, die ÍJ. augusti Hitül.

Kegyelmednek szomszéd ur jo akarója Idein qui et supra.
P. S. Szomszéd vitéz ur jo akarónk, ez megnevezőit követink, kik szolgástul 

menek, az menyen lesznek, hogi ha Ónodban kegyelmetek előtt vegezesök nem lehet 
dolgoknak, azon túl is elmenek az tekentetös es nagyságos Csáki Ferencz ur jo aka- 
ronkhez, kassai fü generálishoz es vitezlö nagyságos Pető Sigmond ur jo akarónkhoz 
is. Nagyságod az szerint az hit levelben beiria®, hogi sohol akadaliok ne fogion lenni.c 
Isten eltesse kegyelmedet.

[Címzése:j
Az hatalmas romai császár cs koronás kirali onodi vég hazanak viczekapitannianak 

cs nekünk szomszéd vitéz ur jo akarónknak adassek ez úri levelünk becsülettel es 
hamarsaggal.

Novai7 biro, lo halálában külgied az hova szoll es virattig valaszat hozzad, el ne 
mulasd, mert marsban szaracz meg.

Eredetije: EK. Litt orig. 1094. Zárlatán arab betűs piros gyürüspecsét.

1 Besiia, besli önkéntes lovas katonaság.
2 Kapucsi =  a kapudzsi basik különféle küldetéseket végeztek, ők hajtották végre 

a halálbüntetéseket, szultáni iratokat kézbesítettek stb,
J Az egyes janicsárczredek parancsnoka a csorbadzsi.
1 Gyomba 1. a 22. levél 1. jegyzetét.

Atnhat. Bölüg basi csapatvezető, magyarosan bulyok basa.
“ Mezőkeresztes Borsod m.
' Novaj Borsod m.
* Es ez.
® írja be.
c Ne legyen.

1669. aug. 9.
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Ezt a levelet az ónodi vicekapitány megküldte Csáky Ferenc főkapitánynak, aki rögtön 
válaszolt is neki: „Vettem kegyelmed levelét az egri pasa levelével együt, a' ki mit írjon 
kegyelmednek, megh értettük. Kegyelmed azért az hit levelet be küldheti nekiek, megh 
írván, hogy nem Ónodba, hanem Miskolczra jöjjenek... menvén kegyelmetek is a prae- 
figalt {kitűzött) napra és helyre. Az holot kegyelmetek megh értvén kívánságokat, mivel 
magától kegyelmetek hírünk nélkül választ nem adhat nékíek.. .  kegyelmetek mindjárt 
postán értessen bennünket! az követségeknek rendiről és kivánságokroll, vigiázván szorgal- 
matossan reajok, hogy jövetelekben és el menésekben az onodi végbeli katonaktul valami 
megh bántódások ne légién. Azonban ha az török végbelieknek ellenségessen való fel 
jöveteleket tovább is értendi, kegyelmetek az idő alatt szorgalmatos vigiazattal légien, megh 
Írván nékiek i s . . ."  (Csáky lt. 102/265;b csomó.) Fogalmazvány másolata.

1669. aug. 9.

Juszuf váradi pasa Csáky Ferenc kassai főkapitányhoz. Mentegeti a törököket, 
ök csak fenyegetik a magyar falvakat, de nem verik fel. A magyarok viszont elhai- ] 
tolták a szalontai ménest, levágtak három lesi embert. Előző levelére Csáky 
nem is válaszolt.

My az hatalmas es győzhetetlen török czaszar végh Varad varabarr1 es ahoz való 
végh hazajnak s azokban levő hadainak fü gongya vissdöic a tekentetes es nagyságos 
Juszuf passa.

Hozam illendő szomszedsagos szolgalatomat ajanljom nagyságodnak, Isteniül 
minden jókat, jo egesseget kívánok jo akaróival egüt.

Az nagyságod levelet megh hozak, irassat megh ertetjem, az melben írja nagysá- ) 
god, hogh Szakmar, Szabocz varmegében enihan falüt fenegetnenek az varadi vité
zek. Az erdőn, mezon” való fenegetes mind megh lehet, de ha valami czelekedetek, 
vagh hogh falut vertek, vagh rablatak az en idomben, azt írja nagyságod ennekem, 
az fenegetesel mit teszen. Mind azon áltál en azokat az ispaijakat mind elő hivatam, 
czak esküsznek s tagagak, s azt mongyak, hog: Ha nekük vagh levelünket, vagh hogh / 
faluban menetelünket, vagh rablassunkat ereik, vagh mongak, ihol az mi fejünk. 
Igaz, az szegensegh fel s panoszol. En, Istenek hala, germeksegemtül fogvan hatalmas i 
czaszar szolgálatában notem, udomet az végekben tőtötem el, az bekeseget tudom, . 
az en hírem nélkül czak egh ember is enni’c az kapun ki nem megyen. Hatalmas 
czaszar békessége bekességh, az mi reszukrul senki nem bontogata az békeseget, J 
czak hogh az kegyelmetek részerül zaboiazodnanak megh az szók tolvajok, az szalontai- ' 
jaknak1 is szazharmicz lövök oda vagyon. Azonban a tegnapi napon it Varad melet 
lessi2 jobagokat harmat le vaktak az szegen jobagokban, egh Gorzas nevű tolvaj eni- ] 
hanad magaval, azok az tolvajok nilvan oda fel3 valók. Azonban en megh paranczoltam, 
hogh a fenegetözesnek bekeseget haganak“, inét nem is lészen az en {időmben olan do- 1 
logh, az szomszédságban tudom büvölkodik'. Nagyságod valami szép par puskát 4 4

4
1 Szalonta hajdú város, Bihar m.
■ Váradles Bihar vármegyében.
3 Felsö-Magyarországra.
* Tolihiba, helyesen: várának.
fc A deák az ö és ü-ről is gyakran elhagyja az írásjelet.
c Innen.
d Hagyjanak fel a fenyegetéssel.
* Bővelkedik a fenyegetőzés.
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küidene az szomszédságban, en is hassonio ajandekal kedveskedem nagyságodnak. 
Az elöbi levelemre sémi valasza nem jőve nagyságodnak s ug is latom, nem is szűnik 
ez az szók koborlo tolvaj, valamedigh mind az két reszrül nem kergetodik az tolvaj, 
az bekesseg is azal erősednek megh, hogh ha az kereskedő rend jöne s mene égik az 
másikhoz. Kegelmed paranczola megh az vegekben, hogh azokat az latrokat, az kik 
Gorzassat járnák, megh büntessek, mert mostan azok nilvan felmenek ezeket. Kívánom 
Isteniül ez levelem talala jo egessegben nagyságodat. Az valaszat el varom. In Varad, 
die 9. augusti anno 1GG9.

fCímzése:]
Az tekentetes és nagyságos gorof Czaki Ferencznek, az felseges romai czaszar ü 

felsege égik tanaczanak s Also1 Magar országban levő minden hadajnak fű gonga 
viselőjének, kassai s kaloj fü generalissanak4, nekem szomszéd jo akarómnak adassek.

[Más kézzel:]
1G69. lő. augusti praesentis varadi passa levele, kire iratatot is.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1095. Jmzuf pasa kézjegyével, neve előtt nagy díszes pecsét
jének tuslenyomata, zárlatán három arab betűs piros gyűrűspecsét.

A szalontai lovakról már korábban is írt a pasa Csákynak júl. 10-án: „Az ei múlt 
nemeken csak hirtelen.. . kallai, ibrany s füleki katonák öszve verven magokat, Szalontarol 
hajtottak el 132 lovat s a szegény emberekben elvagdaltak, hogy meg is hal bennek, s 
némelliknek a füleket tőbül vagdaltak el. Azért, io akaró szomszéd ur barátom, irja Nagysá
god, hogy a bekesseget megh tartja s tartatja.. .  s az kegyelmetek részéről ezt cselekeszik, 
a szegénységét így pusztítják, azért annak az 132 lónak el hajtői abból az három varból való 
katonák, azokat Nagyságodnak fel kell kerestetni, a' szegénység marhaját vissza hajtani... 
Mert ha az lovak oda vesznek, egyattalvaban másuva is az hová keüet-k, megh tudósítóm 
s mind penigh más orvosságot keresek neki. Azért az Nagyságod válaszát el várom, hogy 
ha az lovak vissza jöttéké, avagy nem."

Júl. 19-én Vér Mihály Kallóból jelenti Csáky Ferencnek: „A szalontaiaknak 130 lovokat 
az ibranyi vitézek elhajtottak. Kállait egyet tudhattam meg Szakács Janos nevűt, ha kézre 
keríthetem, meg is fogom .. .  de be nem jüt még. Az feketebátori törökök lovaiból nyolcat 
kaptak volt el ugyan azok az katonák az elöc s hogi az szalontaiak utannok ki jővén négyet 
visza nyertek benne, azért hajtottak cl a méneseket... P. S. Az ibraniak Kiralytele- 
ken osztottak fel a szalontai m énest.. ,  Ugv latom, Barkoczi urnák az hajdúk közöt fogjak 
áltál hajtani." 27-én újra ír: „A szalontai lovakban, kegyelmes ur, it hitemre egyet sem 
találni, magokat az embereket együt porkoláb úrral mindenik ménesre ki kültem, de 
egyet sem talaltak it meg, hanem Bogdánban hárm at... Nagyságod levelét clkültem 
Barkoczi István urnák, holnapra varjak Ibranba, magam is aha! megyek az szakmaiakkal, 
mivel magok felnek szegények járni." Szept. 2-án ismét: „A szalontaiak Bogdánba, Ibran
ba, az hol az fü és vice ispannja lakik az vármegyének, ot talaltak meg lovaikban". Mind
három levél: Csáky lt. 102  265/b csomó.

V 61.

1669. aug. 11.
Juszuf váradi pasa Csáky Ferenc kassai főkapitányhoz. Elpanaszolja, 

hogy az ibrányiak s más végbeliek Panaszról és Csökmöröl elhajtották a marhákat.

■ Mj az hatalmas es gyeözhetetlen török czaszar végh Varad varanak es ahoz való 
végh hazainak s azokban levő hadajnak fü gyongya visselöje az tekentetes es nagy
ságos Jusuf passa.

Hozam jlendö szomsidsagos szolgalatomat ajánlom nagyságodnak, Isteniül 
kívánom, az levelem talala jo egessegben nagyságodat. Akaram nagyságodnak ertesere

4 Csáky nem alsó-, hanem felső-magyarországi főkapitány volt. A kallói főkapitány 
Sennyey.
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adni, nagyságod irtán Írja, hogh a bekessegh felöl mint s hogh tartuta s tarta* az békes
ségét s kenten paranczolata vagyon az hatalmas romai czaszarnak is, azon képén 
nagyságod is minden fele kémén paranczolatot adót az kapitanoknak. En, jo akaró 
szomszéd uram, ezet az nagyságod paranczolatat vagh bekesseget mire velnih s vagh 
czak ugyan az szandekek, hogh az bekessegnek színe alat marhat nem akar hadni,c 
az mint ihol tegnap Varadhoz czak közel egh Panas1 nevű falubül kétszáz marhat haj
totok el, ugyan az nap Czokmőrül- minden marhat el hajtotak, az hajtó pedigh szen- 
derei3 4 Deák Gorgh, Gulas Istók, Gorzas Szuez Janczi,' az keto ibrani, töb lator 
társaival. Azért jo akarom, szomszédom, ezek észt az marhat az föld ala nem teszik, 
hanem oda fel hajtak ászt, könü volna azokat megh zabolázni, hogh ha szandektok 
volna annak megh szabolazassara, az szalantai menes is oda vagyon. Azért ennek 
valósságát el varom nagyságodtül, ennek mi az oka s ki akarataval celekeszik s va
gyon e hire1' nagyságodnak, vagh ninczen. En is annak utana tudom dolgomat s el 
járok bene, ha az szegensegnek marha megh nem fordul.' Ezel Istenek ajánlom nagy
ságodat, az választ el varom. In Varad, die 11. agusti anno 1069.

[  Címzése :J
Az tekentetes es nagyságos gorof Czakv Ferencznek az romai czaszar ü felsege 

égik tanaczanak, Alsos Magar országban minden hadainak fü gongavisseloenek, 
kassai s kaloj5 fü generalissanak, nekem szomszéd ur jo akarómnak adassek.

Eredetije: EK. Litt, orig, 1090. Juszuf pasa kézjegyével, előtte nagypecsétjének tuslenyo
mata, zárlatán piros gyűrűspecsét.

Ő2.

1669. aug. 13.
Csáky Ferenc főkapitány tiltakozik azellen, hogy Húszéin egri pasa egy 

Mérőn lakó nemesemben, Fáy Lászlót Egerbe idézett törvénybe az Ecséd és Hort 
közti határper ügyében.

Tekintetes, nagyságos Passa, nékem vitéz szomszéd ur barátom.
Némely io akaróink adák értésünkre, hogy az nagyságod urí czimeres parancsoló 

levele érkezet volna Mórán1 lakozo Fay Lászlóra,1 2 es minthogy kegelmes esásárunktu 1

1 Panasz a Sebes-Körös mellett, Köröstarjánnal átellenben a mai Cserepes-puszta 
helyén feküdt, Bihar m. (fakó Zsigmondi Bihar megye a török pusztítás előtt. Bp., 1940. 
315. 1.) A 17. században egészen elpusztult. {Mezősi K.: id. mű 147.1.) Ekkor még lakott 
volt.

CsökmŐ, Bihar m.
3 Szendröi katona.
4 „G orzas.. .  az Sár rété mellyékét lakja, s csak az kállai sereggel oda s azon alt.il 

mennem nem bátorságos. Hanem, ha nagyságod az hajdú vitézekkel együt parancsollja 
által mennem ugi lehet meg" - jelenti Vér Mihály Csákynak szept. 2-án. Csáky lt. 102 205 b 
csomó.

1 Hibás címzés, mint az előző levélen.
1 Tartotta s tartja.
b Mire véljem az ilyen békességet?
c Hagyni a törököknek.
d Híre erről.
* Marhája meg nem kerül.
1 Felső-Méra, Abaúj m,
- Fáy László abaúji nemes, Hevesben is birtokos, ő  is belekeveredett a Wesselcnyi- 

összecsküvésbe.
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erős parancsolatunk vagion, azféle levelekre vigiazunk, s azokat kezünkhöz vévén 
ő Felségéhez fel külgvük, ahoz képest mingiárt felére parancsolunk Fay Lászlónak, 
az nagyságod úri czimeres levelét kezünkhöz hozza, mellyel elmulatny“ nem meré
szelvén hozzánk föl íött, mind az nagyságod úri czimeres parancsoló levelét meg 
mutatván, mind arra nézve egri bémenetelére szabadságot kérvén. Meg olvasván 
azérc az nagyságod úri czimeres levelét, czudálkozassal ertyük, hogy nagyságod az 
horti1 * 3 4 török ur hirtelen vádolásának heh adott, az ki horti jobbaginak hamis vádolások- 
bul Fay Lászlót vádoltya, hogy az horti földön hatalmasul hániotott volna határt, 
s azért törvény vételre kívánnia Égre menetelit, és hogi ott keresse törvénnyel, ha 
mi nyavalyaia vagion. Nagyságod ha ezt iol meg gondollya, ez hallatlan és nem kicsin 
dolog, s az két hatalmas császárok között való szent békességenk nylván való sérte
getése. Az nagyságodnak tudtára légién, sem Fay Lászlónak, sem másnak, még zászlós 
urnák is az magyar részrül meg nem engedtetik, más ember földén hatalmasul határt 
hányasson. Hortnak penig oly magiar földes ura vagion, egy talpalatnyit is meg nem 
engette hatalmasul el foglalny maga határában. Az mely villongás Hort és Ecsed* 
közöt volt az határok dolgában és minden némü sérésekh az horti és ecsedi földes 
urak között, ez szerint az ecscdiek és hortiak között, mind azok az fileki magyar urak 
előtt/’ az horti és ecsedi földes urak ielen létekben fel bomolhatatlanu! el igazottanak, 
és ugian az vármegie is bocsátta ki szolga biráiát az határoknak fel hániására. Az pedigh 
mind ez koráigh szentül meg tartatott az szomszédságban, az határok dolga, és egiéb 
ahoz hasonló törvénies állapotok (arra nézve is, hogy az régi igasságos levelek magyar 
uruk kezénél vadnak) az magiar részrül való vármegyék hites biray által igazgattattak, 
és azt török részrül soha nem háborgattak, sem bántogaták, s hogy ennek utánna is 
az föl háboritássokc az két hatalmas császárok között való szent békesség nem engedi. 
Az Sytva toroki békesség szerzéseknek is 17. conditioia6 tartya; hogy az holdolt 
falukban lakó nemes emberek, mind személlyekben s mind iavokra nézve szabadosok 
légiének, és az török részrül sem adóval, sem dézma adással ne terheltessenek, annál 
is inkább ha az holdot nemes ember szokot adoiát az török részre meg aggiak, ne 
haborgattassanak. És mivel minekünk kegyelmes császárunktul arrul is erős paran
csolatunk vagion, hogy kiváltképpen az magiar vég házak táián, annyval inkáb azon 
föllyül lakos ioszágos nemes embereknek (az bé iáro birákon és azokon kívül, kik 
rend szerént be szoktak iárny) meg ne engedgiük az török végházokban iárást, ahoz 
képest Fay Lászlónak is be menetelit meg nem engedhettyük, sőt élete, feie vesztése 
alat meg parancsoltuk, meg ne merészellye probálny be menetelit. így lévén az dolog, 
nagyságod is meg értvén, Fay Lászlónak nincs vétke az határ hániotásban, az is nincs 
hatalmában, hogy Egré bé mehessen, az két hatalmas császárok közöt való békesség 
szerzések is nem engedik meg az hódolt nemes embereknek illyen hallatlanul való 
háborgatásokat, es az magiar törvényeken el igazodny szokot dolgoknak bántogatását, 
mellyek az országbann is nagy zavart szerzenének, holott soha sem az előtt, annyival 
inkáb az említet Sytva törökid békesség szerzéstől fogva, az magiar holdolt nemes 
emberek az török végházakban teörvén vételre nem kénszerittetik, azt nagyságod 
sem kivánhattya tőlök. Mind hogy azért mind ezekre tisztünk s hivatalunk szerint 
minekünk vigáznunk köt, nagyságodat szomszécságossan és igen nagy barácsággal

1 Hort, Heves m,
1 Ecscd, Heves tn.
a Füleken székelt Heves megye hatósága a hódoltság korában.
‘ A zsitvatoroki béke (ItiO(i) 17. cikkelye.
■ Elmulasztani.
b Határsértések.
c Azok megháborítását. -
4 Tolihiba; helyesen: -toroki.
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kérünk, eféle állapotokat sem Fay Lászlót, sem más hoidut nemes embereket, sem 
ez, sem más vármegiékben ne báncsa és ne háborgassa, és az Egrébe iárny nem szokot 
holdolt nemes embereknek be meneteleket ne kivánnya, s aféle dologgal a szent békes
ség bontogatasára okot ne aggion. Mellyet ha Fay Lászlónak és az holdolt nemes 
embereknek bátorságos meg maradásával nagyságod meg cselekszik, hozzánk illendő 
tisztességes dolgokban meg szolgálni igiekezünk barácságosan, és az nagyságod úri 
czimeres levelét vissza külgiük. Ha pedig tovább is mind Fay Lászlót, s mind más 
holdolt nemes embereket ezzel s chez hasonló szent békességet sértő szokatlan dol
gokkal bántya és háborgattya, az nagyságod levelét kegyelmes csázárunknak fel külgiük, 
mind az méltoságos Buday Vezért ezek véget meg találny el nem mulattyuk, az holott 
is ezen dolgoknak megorvossoltatását reménlyiik. Hallyuk azt is, eltez hasonló czimeres 
levelét küldötte nagyságod ez elmúlt napokban Imccz Istvánra is, az ki az dologrul 
bennünket netn tudósítván, mind hogy hírünk nélkül az nagyságod czimeres levelét 
vissza küldötte, mely cselekedetiért bűntetteden is egy átollyában nem fog maradny. 
Mind ezekre úri válastyát' bizoniossan és sieccséggel el váriak/ tuggiuk magunkat 
mihez tartany. Ezek utan.K

Datum in Nagy Ida, die 13. augusti 1GG9.

Egri passának irt levelünk párja es arra való választételének mássa.

Egykorú másolat: EK. Litt. orig. 1097 a.

53.

1669. aug. 15.

Hussein egri pasa válasza Csáky Ferenc főkapitány aug: 13-i levelére.
Elismeri, hogy Fáy László ügye a magyar törvények szerint döntendő el.

Az egri passának erre való replicája:
My az hatalmas és győzhetetlen császárnak vegh Eger varának, Tisza es Duna 

közöt való helyeinek és hadainak gond viselő ura es parancsokba, tekintetes es nagy
ságos Húszain passa.

Tisztességes dolgokban való szomszédsághbeli szolgalatomat ajánlom nagysá
godnak, mint szomszéd vitéz ur jo akarónknak. Isten kivanta jókkal aldgya nagysá
godat.

Az nagyságod úri becsülletes levelet becsüllettel vettük, es mit írjon Fay László | 
nemes ember veget, ertyük, hogy ez adigh, szomszéd vitéz úri jo akarónk, Eger varaba 
nem jüt es ezentúl is ne erőltetnénk es hegy az horty és ecsedi határok is magyar j 
törvénnyel el igazodtak, és hogy ha elletem tartunk,'1 az szent békessegh serlege- 
tesere volna. Szomszéd vitéz úri jo akarónk, az szent békeséget mi nem sertegettyük, 
sőtt azt tartani híven kivannyuk, azért az nagyságod úri tekintetiert megh cselekesz- 
szűk és tovab Fay Lászlót nem bantyuk, mi is ez ideigh való szokást el nem bontyuk. 
Nagyságod külgye be úri czimeres levelünket, és ezen túl is nagyságod ha mi tisztes- *

* Tolihiba, helyesen: válaszát. 
' Kimaradt: hogy.
* Több nincs a másolatban.
* Tartanánk törvényt, az a .. .
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seges dolgokban fogh parancsolni, szolgalatunkkal kedveskedünk nagyságodnak. 
Kivannyuk, nagyságod vitéz úri feje ellyen jo egessegben. Iratot vegh Eger varaban, 
die 15. augusti anno 1669.

Nagyságodnak szomszéd ur jo akarója Idem qui et supra
• Titulus

Címzése:]
Az tekintetes es nagyságos, vitézid groff Csaky Ferencznek, az hatalmas Romai 

Császár es koronás Király Felső Magyar Orszagh reszelnek es vegh hazainak fő 
generálisának etc. nekünk szomszéd vitéz nagyságos úri jo akarónknak adassek ez 
úri levelünk becsülettel.

Egykorú másolat: EK. Litt. orig. 1097/b. Az еШЫ levéllel egy papiroson.

, 54.

1669. aug. 15.

Húszéin egri pasa Csorna György ónodi vicekapitányhoz. Közli, hogy 
követeik nem Miskolcra, hanem a főkapitányhoz [Kassára ] szeretnének menn 
s attól kérnek hitlevelet.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Egör varanak, Tysza es Duna 
között való heleinek es hadainak gond viselő ura es parantsoloja, tekentetös es nagysá
gos vitezlö Húszain passa.

Hozzánk illendő tisztösegös dolgokban szomszedsagbeli szolgalatunkat aianliok 
kegyelmednek, mint szomszéd vitéz ur jo akarónknak. Isten kivanta jokal algya meg 
kegyelmedet, szomszéd vitéz ur jo akarónk.

Az kegyelmed nekünk küldött levelet böcsülettel vettök es irasat kegyelmednek 
bosegösen megertöttök, hogy feő generalis1 szomszéd vitéz ur jo akarónk parant$o- 
lattia, hogi ha teczesünk leszön az követőket Miskolczra küldenénk es kegyelmetek 
is ott várná, es hogi, szomszéd vitéz ur jo akarónk, hit levelönket adnok a divanjos 
urak neve alatt, es hasonló keppen kegyelmed is hit levelet ad az tanacz neve alatt. 
Szomszéd vitéz ur jo akarónk, mind3 helien vagion, de az mi akaratunk s szándékunk 
elrendöltetöt követeket küldeni az tekentetös es nagyságos feö generalis ur jo akarónk 
eö nagyságához, nem gonoszból, hanem mindön jo dolgoknak elvegezesere, es az 
szent bekesegnek igazan való megtartására, hogi közben jaro,b szegenjsegöt dulo 
oszto latrok kigyomlaltatvan világosán legiön köztünk az jo bekeseg. Es iria azt is 

kegye/med, hogi égi felöl követőket akarunk tractarac küldeni, es mas felöl fegiver 
kezünkben volna. Szomszéd vitéz ur jo akarónk, az mi igyeközetünk inkab azért 
vagion, hogi az fegiver felre tetessek es az io bekesegöt kövessök, es hala Istennek, 
ez ideig botunk s birodalmunk alatt levő vitézeink az magiar vég varakon fölliül, 
sem alól falukat nem raboltak, sött varak ala is, sem zazloval, sem az nekül nem niar- 
galtak es nem is adunk ara szabadsagot/ az szent bekessegnek hogi az mi részünkről 
senki bontogatoja legiön. Azért szomszéd vitéz ur jo akarónk, feö gyeneraüs jo akarónk

1 Csáky Ferenc főkapitány.
* Ez mind.
b Hogy a le s föl járó.
c Tárgyalásra.
л Arra engedélyt.
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külgie böcsületös uri hit levelet, bogi eo nagysága úri szömellye eleiben követink 
bízvást mehessenek, es 6 nagyságával es kegyelmetekkel mindön jót vegezven az szent 
bekesegnek hűsegei megtartása felöl, hogi igi mind az két részről egiett értvén mind 
az szegenj hodultsag legion csendesegben es mind pedig magunk niugodalomban 
leven, az szent bekesegöt szentül es igazan meg tarcsuk es egimasnak nem artvan 
elliünk égi más jo akarattiaval es egyet eresünk. Ezök után el variok jo valaszat ke
gyelmednek, feö gyeneralis ur jo akarónk hit levelevel edgiüt. Kegyelmed is nekünk 
parancsolván szolgaiunk kegy/emednek. írtén eltesse kegyelmedet io egesegben. Iratot 
vég Egör varaban, die 15, augusti 1 №9.

Kegyelmednek szomszéd ur jo akarója Idem qui et supra.

Címzése:]
Az nemzetös, vitezlö Csorna Györgynek, az onodi vicze kapítannak es nekünk 

szomszéd vitéz ur jo akarónknak adassek ez úri levelünk böcsülcttel.

Eredetije : EK. Litt. orig. IDŐS. Zárlatán arab betűs piros viaszpecsét.

,  55.
1669. aug. 27.

Húszéin egri pasa Csákv Ferenc kassai főkapitányhoz. Panaszolja, hogy a 
szolnoki marhákat még mindig nem küldték vissza, pedig megírta, kik voltak 
az elhajlóik.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Eger varanak, Tysza es Duna 
között való beleinek és hadainak gond viselő ura és parantsoloja, tekentetös es nagysá
gos, vitezlő Húszain passa.

Hozzánk illendő tisztösegös dolgokban való szomszedsagbeli szolgalatunkat 
aianliok nagyságodnak, mint szomszéd vitéz ur jo akarónknak. Isten eltesse nagyságodat.

Nagyságodat, mint szomszéd vitéz ur jo akarónkat kelletik ez úri levelünk áltál 
megtalálnunk, mint enek előtte is irtunk vala nagyságodnak, az szolnoki marha felöl,1 
hogy nagyságod az két hatalmas császárok közt levő szent bekesegöt igazan elkövet
vén,•* azon marhat fölkerestcsse és bckülgye es azt cseleködöket megbüntesse, mint 
hogy hatalmas császárától Fölső Magiarorszag részeinek gondviselése s vigyazasa 
nagyságodra bizatot. Mind ez ideig nagyságodtul semmi valasz nem jütt, azért szom
széd vitéz ur jóakarónk, hogi ha nagyságod az jo bekesegöt hűsegei akaria tartani s 
tartatni, az szolnoki marhat fölkerestetven az onodi es szendöröi vitezökel es bekül
deni meltoztassek az jo es szent bekesegnek megmaradasaert, es azt bon tógátokat 
nagyságod megbüntesse. Holot nagyságodnak más szava vagion, voltaképpen tudo- 
sicson nagyságod. Mi is hatalmas és győzhetetlen császárunknak ertesere adgiok 
az dolgot, mivel elszenvedhetetlen, három, négyszáz katona eresztöt zazlokal hatalmas 
császárunk vara ala csapvan es öt, hatszaz marhat elhaitvan, ez csak oda maradgion,'’ 
holot szepön kinylatkozot, kik eseleköttek. Nagyságod is nekünk az szomszédságban 
parancsolva«, szolgalatunkal kedveskedünk nagyságodnak. Elvariok nagyságod jo 
valaszat. Kivanniok, nagyságod vitéz úri feje elliön jo egesegben. Iratot vég Eger 
varaban, die d7. augusti 1669.

Nagyságodnak szomszéd ur jo akarója Idem qui et supra

1 L. a 47. levelet.
* Megtartván.
b Ti. büntetlen, kártérítés nélkül.



[Címzése:]
Az hatalmas romai császár es koronás kirali feölsö magyarországi reszelnek feö 

generalissanak, az tekentetös es nagyságos vitezlö, groff Cshakj Ferencznek es nekünk 
szomszéd vitéz ur jo akarónknak adassek ez úri levelünk böcsülettel.

Falusi birak, faluról falura sietségei az miskolczi bírónak külgietök, miskolczi 
biro bizonjos embörtül sietségei külgied, az hova szoll es valaszat hozzad, feied vesztese 
alatt parancsolliok.

Eredetije.* EK. Litt. orig. 1099/a.. párlatán arab betűs piros viaszpecsét töredéke.

50.

1669. szept. 5.

CsóAy Ferenc főkapitány válasza Húszéin egri pasa előbbi levelére. Tudatja, 
hogy amennyit megtalálnak a szolnoki marhákból, annyit majd behajtanak 
Egerbe.

Az egri passának.
Minden hozzánk illendeö tisztesseges dolgokban való szomszédsagbeli szolgala

tunkat ayánliuk nagyságodnak, mint szomszéd vitéz ur jó akarónknak. Isién éltesse 
nagyságodat.

Eger várábul 27 augusti irot leuelet1 nagyságodnak becsülettel uöttük, mit irion 
tovább is az szolnoki marha el hajtása véget, értiük. Úgy tudgiuk, azon el haitott 
marhaban ekkédigfv' alkolmasint hajtottak bé Egerbe, kikről megh van parancsolva, 
im varam1’ az többit is, az kiket errül az részrül föli nyomozhatnak fel kerestetvén 
be küldgyük, mivel az felföldiek is Korpona2 tajarul, az mint halliuk, nagiob részét 
fel hajtottak volna, az kik nem a mi botunk alat valók.1 Mink az bekesseget megh 
akarjuk tartani és tartatni, az mint hogj az marha haitokban is valakit kaphatunk, 
masoknak peldajara meg is büntettjük. Azonban mind ezekről bővebben beszéllünk 
az jöuendö köuetségnek9 alkalmatosságával, etc.

Datum Cassouiae, die 5, mensis septembris anno 1669.
Eredeti fogalmazvány: EK. Litt. orig. 1099/b.

57.

1669. aug. 27.
Húszéin egri pasa Csorna György ónodi vicekapitányhoz. Tudtára adja, 

hogy követeik útrakészen várják az indulást. Várják a szolnoki marhák vissza
hajtását is.

My az hatalmas es győzhetetlen császárunk vég Egör varanak Tysza es Duna 
között való heleínek es hadainak gondviselő ura es parantsoloja, tekentetös es nagysá
gos vitezlö Húszain passa.

‘ L. az 67. levelet.
- Korpona végvár, Hont m.
a L. a 49., 54. és 57., 58. leveleket.
* Eddig.

E két szó olvasása bizonytalan.
* Más főkapitányság (a bányavidéki) alá tartoznak.

5*
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Istentől sok jókat es jo Szerencseket kívánunk kegyelmednek, mint szomszéd vitéz 
ur jo akarónknak, Isién ellesse kegye/medet.

Kegye/medet mint szomszéd vitéz ur jo akarónkat kelletek ez úri levelünk áltál 
meg találnunk, mivel innen az követinket szépén el készítvén varjok az kegyelmed 
jo valaszat, az generalis ur jo akarónk hit levelevel edgiütt, hogi kegye/med meli napra 
mongia, Isién engödelmeböl meg indicsok. Kegye/medtül mind ez ideig valasz nem 
jőve es az szolnoki marhaban is többet nem külde,1 azért, szomszéd vitéz ur jo akarónk, 
el varvan az kegye/med jo valaszat, mind az követink felöl, s mind penig az szolnoki 
marha felöl, mivel el szenvedhetetlen dolog ez,, szomszéd vitéz ur jo akarónk, hogi 
hogy-1 három negi száz katona az szent bekesegöt, kit mi igazan tartunk, nem nézvén, 
sőt hatalmas császárunk vara ala eresztöt zazlokal- csapvan öt hat száz marhat el 
haicsanak. Hatalmas győzhetetlen császárunknak tudtára adgiok az kegye/metek 
bekeseg nem tartasat, azért, szomszéd vitéz ur jo akarónk, bizonjos valaszal ertessön 
kegye/med az két dolog veget,1' tudgyok magunkat mihöz alkalmaztatni. Ezök után 
kivannjok, Isten éltessé kegye/medet jo egesegben. Iratot vég Egör varaban, die 27. 
augusti 1669.
Kegye/mednek szomszéd ur jo akarója

Idem qui et supra
[Címzése: ]
Az nemzetös, vitezlő Csorna Györgynek az onodi vicze kapitannak etc. nekünk 

szomszéd vitéz ur jo akarónknak adassek ez úri levelünk böcsülettel
Falusi birak, faluról falura sietségei külgietök, az hova szoll es valaszat hozzatok.
Eredetije: E K . Litt. orig. 1100. Zárlatán arab betűs piros viaszpecsét töredéke.

68.
1669. szept. 15.

f
Húszéin egri pasa Csáky Ferenc főkapitányhoz. Panaszt tesz, hogy amikor 

ők követeket akartak küldeni a magyarokhoz, akkor a végbeliek rajtuk ütöttek, 
így  most elbomlott a békés egyezkedés.

Mi az hatalmas és győzhetetlen császárunk végh Eger várának, Tisza és Duna 
közöt való helyeinek és hadainak gonduiselö ura és parancsoloia, tekintetes és nagságos 
vitéz Húszain passa.

Hozzánk illendő tisztességes dolgokban való szomszédságból! szolgálatunkat 
ayánliuk nagyságodnak mint szomszéd vitéz úri jo akarónknak. Isten kívánta jókkal 
álgia meg nagyságodat.

Ez mostanj alkolmatossággal nagyságodat, m int szomszéd vitéz ur jó akarónkat 
ez úri leuelünk által kelletek meg találnunk. Mivel hogi nagyságoddal uégeztünk vala, 
hogj szükséges dolgok uegec1 és az szent békességhnek továbi köztünk való megh 
maradásáért, és az szegény holdoltsag megh nyugovásáért nagyságodhoz követinkett 
külgjük és az vitézlő diványos urakkal az beszédben lenén azon oraban1 harminczna!

1 L. az 50. levelet.
1 Kibontott zászlókkal csak nagyobb csatára mentek.
* Tollhibából kétszer.
b Kimaradt: hogy.
1 Ti. amikor a követküldésről tanácskoztak, azon órában.
* Végett.
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töb katonák ki onodi, ki putnoki, szendrői — várunk töuíben az fahordokra ütvén 
négy emberünket le vágák és nyolcz lovokat el vitték.

Szomszéd vitéz úri jo akarónk, által láttuk, hogj az szent békességet az magjar 
részről közből ki akarvan vetni, és elbontani kivánnyák, most ez úttal el bomlott 
nagyságodhoz való követink küldése,ä mert ha köuetink mennének is, ugi láttjuk, 
nem fog hasznos lenni. Ennek utánna más kaput fogunk kinitni,b és az szegény hol- 
doltsághnak marhai s joszághi praedálását tudósítani, az honnan Isten ő szent felsége 
kegyelmességéből nyavaliánknak orvosságát varjok és remenyliuk, és osztan azon 
kapunak urától az minemü kegíes valaszünk lészen, ahoz szorgaImaztattiukc magunkat. 
Nagyságod nekünk tovább is parancsollyon, szolgálatunkkal kedveskedünk nagysá
godnak. Ezek után kivannyük nagyságod vitéz úri feje ellven jó egességben.

Iratot vég Eger varaban, die 15. septembris 1669.

Nagyságodnak szomszéd vitéz ur jo akarója Idem qui et supra

A levél másik oldalán:
Egri passa lelteiének massa.

Egykorú másolat: EK. Litt. orig. 1101.

59.

1669. szept. 21.

Ä väradi pasa levele Nagy Miklós fehértói hadnagyhoz egy várad- 
_ bágy elfogatása ügyében.

Mj az hatalmas es győzhetetlen Törők Czaszar végh Varad varanak es ahoz 
való végh hazainak s azokban lévő hadainak fü gongya visselője, az tekentetes es 
nagyságos Juszuf passa.

Agyon Isten minden jót, fejertoi1 hadnagh. Akaram ertészedre adnom, egh 
szőlősi jobagomat őt megh fogatad, kezességit ala veteted, nem tudom, mit akars 
vele, jobaga akarod teni. Azért az az magam falujában volt ember Szőlősön lakék, 
nekije beket hagh,* sem az kezesseket, sem magat megh ne haborgasad, mert ha 
ennek az embernek valami navalaja lészen, annak utana másképen lészen az dologh. 
Ezrül való válaszodat el varom. Isten veled. In Varad, die 21. septembris anno 1609.

[ Címzése: ]
Fejér toj hadnagnak, Nagh Miklósnak addassek hamarsagal.

Eredetije: EK. Litt. orig. 110 2 , Juszuf pasa kézjegyével, előtte arab betűs nagypecsét
jének tuslenyomata, zárlatán piros viasz gyürűspecsét.

; A tanácskozások nem a magyarok miatt hiúsultak meg. Lipót király szept. 12-én 
leiratot küldött Csákynak, melyben eltiltotta, hogy a haditanács megkerülésével tárgyal
janak a törökökkel. "Posthac ad similia Turearum postulata te huc remittes, illorumque 
congressus et conventicula, quantum poteris, declinabis, si enim Bassa Agriensis quaedam 
pacis et tranquillitatis causa proponenda habuerit, liberum ipsi erit, per vezirium Budcnsem, 
Consilium nostri Bellici praesidi, more hactenus usitato insinuare." Csáky It. 91 269,a 
csomó.

* Máshová fogunk fordulni. 
c Ahhoz tartjuk.
1 Üjfehértó, Szabolcs m,, hajdútelcp.
* Hagyj.
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m .

1669. szept. 26.

Csáky Ferenc főkapitány Húszéin egri pasához. Közli, hogy a fát hordó 
törököket nem az ő főkapitánysága alá tartozó emberek vágták le.

Egri hassanak

Hozzánk illendeö tisztességes dolgokban való szomszedságos jo akaratunkat es 
szolgalatunkat ajánlyuk nagyságodnak. Istentől minden jókat kívánunk.

Az el múlt napokban, a’ mint nagyságod tekentetes úri levelére is megh irtuk 
vala nagyságodnak, hogi az le vágatott fa hordó teöreökök dolgáról, s az tolvajok 
büntetéséről az végekben el parancsoltunk/' azt megh is cselekcdtük vala, és im mit 
írjon az putnoki vice capitány,1 áltál küldöttem ugian azon levelet nagyságodnak, 
s az zenderei capitány2 is szinten hasonlót irvan, bizonios dologh, s nagyságod is el 
hiheti, hogy1 a’ kik cselekedtek azon latrok nem az mi gerneralisságunk alól valók 
vóltanak, s megh nyugodgyék nagyságod benne, ez títann is minden tehetsegünk 
szerint igyekezünk rajta, hogy az békessegh erről az részrőll bántódást ne szenyvedg- 
jen. Nagyságodnak is kész lévén szolgálnunk s kedveskednünk valamiben lehet. Isten 
éltesse nagyságodat jo egésségben es minden kívánságunk szerént való jókban. Datum 
in Nagy Ida, 20. sepfembris 1009.

[A levél hátlapján:]
Egri passanak irt leuelünk parja.

Egykorú másolat: EK. Litt. orig. 1103.

61.

1669. okt. 18.

Juszuf váradi pasa levele Vér Mihály káliói vicekapitányhoz. Feljelenti a 
kallói katonákat, kik Várad alól, Nagy lét áról ökröket hajtottak el.

Mi az hatalmas cs gyeözhetetlen török czaszar végh Varad varanak es ahoz való 
végh hazajnak s azokban lévő hadajnak fü gongva viselője, az tekentetes-.es nagyságos 
Juszuf passa.

Hozam ilendó' szomszedságos barátságomat ajánlom kegyelmednek, Istentől 
minden jókat kívánok kegyelmednek. Akaram kegyelmednek ertesere adnom, ennek 
elote neged, vagh ötöd napal szintén Varad alól tizen ökröt hajtatak el az kalai katonák, 
az szegen emberek nelvejfl mongyak, hogh kalaijak voltak, azért, szomszéd ur bará
tom, szomszedságos baratsagal kérem kegyelmedet, azokat az ökröket kerestese fel, 
adassa visza az nagh ietai* szegén embereknek, ha pedígh az ökrök megh nem lesz
nek, annak utana ha mi esek, senkire ne vessen, mi nekünk ne tulajdoczia,b mert

‘ Kürthy Kis Mihály.
1 Wesselényi László szendrői főkapitány.
* Megparancsoltuk,
1 Nagyiéin, Bihar m.
* Nyelvei, kémei. 
b Tulajdonítsa.
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mar sok az soka, az menj marha hajtást tesznek az hódoltságon, az mim feleb is iram, 
nilvan az szegenseg megh mongya, hogh kalaiak voltak, azért az kegyelmed valaszat 
el varom, tudom mit kel celekednem. Ezek után Isten kegyelmedéi. In Debreczen, 
die 18, octobris anno 1669,

[Címzése: ]
Az nemzetes, vitézlő Vér Mihalnak
kalaj vicze kapitanak adassek hamarsagal

Eredetije: EK. Litt. orig. 1 105. Juszuf pasa kézjegyével, elölte nagy pecsétjének elmo
sódott lenyomata, zárlatán piros gyűrüspecsét töredéke.

Vér Mihály távollétiben Fejér Ábrahám fő lovashadnagy válaszolt a pasának okt. 
19-én: „Azért azon meg károsodott szegény nagyléthai emberek minden féleleni nélkül 
jöjjenek ide [Kállóba], ...adgyáfkj tudtunkra, kiezodak [a tolvajok] és ha ugyan itt valók 
lehetnek, (kit bizony nem gondolok), mindgyárt... ki nyomozom... kerestetem, kárban 
maradni a' szegény embereket nem hagyom. De ha a tolvaj is kézben akad, meg öletem". . .  
Csáky U. 102/266/b csomó.

62.

1669. okt. 29.

Juszuf váradi pasa levele Csáky Ferenc főkapitányhoz. Tiltakozik azellen, 
hogy Csáky emberei hódoltsági falvakban tizedet szedjenek. '

Mi az hatalmas es győzhetetlen török császár vég Varad várának es ahoz való 
vég hazainak s azokban vitézkedő hadainak fö gondgya viselője, az tekintetes es nagy
ságos Juszuff pasa szolgálok kegyelmednek mint szomszéd barátomnak.

Ez kegyelmednek levele eljővén megadák, mellyekbül értem kegyelmednek kíván
sága mi légyen, de ez mi tülünk nem lehet, hogy kegyelmed ide az mi földünkre es 
az mi jószágunkra az faluknak meg dézmálasara embereket küldőn,1 azért, hogy az 
mi csaszarünk azt meg nem engedi, en is meg nem engedem, ha nem tülünk az ilyen 
kívánságot kegyelmed, szomszéd barátom, ne kiványa es másik az, hogy ha mi nekünk 
emberünk, vagy hogy az mi alattunk levő legények Szakmar és Szabocz vármegyeben 

I levő faiaknak, vagy az Tiszántúl levő faluknak dézmálására mennek, tehát mi is 
megengedgyük, hogy kegyelmednek katonái jiijenck Várad körül levő faluknak dez- 
malásara, es ismetlen kegyelmed nem is nevezte meg az faluknak neveket, hogy mi
csodás faluk, nem tudom mely felé vagyon. Ha nem kegyelmed szomszéd barátim 
ez levelem Látván az faluknak neveket Írja meg és mely felé vannak, azt is, had en is 
tudhassam, mely fele vanak azok az kegyelmed falui és így kegyelmednek mászor1 
job választ küldhetek felőle, mert ki tudgya, kegyelmed embereket küldvén, az mi 
legenyink kin jártokban reája találván, őket háborgatni fogjak. Egyéb más dolgokban 
parancsol*1 es en is szolgálok kegyelmednek. Ezel Isten kegyelmedet sokáig éltesse, 
kívánom. De[!J in arcé Várad, die 29. octobris anno Dornini 1069.

Kegyelmednek szomszéd ur jóakaró s baráttya 
vég Várad varának pasaja Juszuff pasa

1 Csáky Ferenc saját, hódoltság alatt levő, Bihar vármegyei birtokaira akart tized- 
szedőt küldeni, L. a következő 63. levelet.

* Másszor, máskor.
* Parancsoljon.
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[ Címzése : ]
Ez levelein groff Csáki Ferencznek igen hamarságall es igen becsületei kezeben 

adasek öö kegyelmének.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1 lOG/a. Juszuf pasa kézjegyével.

63.

1669. okt. 30.

Csáky Ferenc főkapitány válasza Juszuf váradi pasa levelére. Elutasítja 
a pasa panaszát, nem kér tőle engedelmct, hogy bihari jószágait bírhassa, csupán 
hitlevelet kért emberei számára az adorjáni bordézsma elszállítására.

Hozzánk illendeő tisztességes dolgokban való szomszédságos szolgálatunkat 
ajánlyuk kegyelmednek, mint vitéz szomszéd ur barátunknak, Isién sok jókkal áldgya 
kegye/medet.

Kegyelmed levelét meg hozák, melyben az mi levelünkre tévén választ, írja 
kegyelmed: megh nem engedheti, hogy a’ magunk jószágának dezmálására küldgyünk 
s ha be küldenök is, reájok találuan az kegyelmetek vitézi, megh foghnák őket hábor
gatni. Kivannyá azonban kegyelmed tudni, micsoda falukra s mely felé való helyekre 
akarnánk szolgáinkat bocsátani. írh a tju k  azért kegyelmednek, mi nem csak magyar- 
országhi, hanem erdélyi ur is léuén, ott is1 s killveb Bihar vármegyeben is* feles jó
szágokat bírunk Iííen kegye/méből, mellyeknek birodalmában ez ideigh semmi bán- 
tódásunk nem volt, s hogy azokat tovább is bírhassuk, arra engedelmet nem kívánunk, 
hanem csak azért találtuk vala megh kegyelmedet, hogy szolgáink igaz járatbeli és 
mi dolgainkban járó emberink lévén, ha a’ török vitézek reájok találtak volna is, 
kegyelmed úri hit levele mellet bátorságossabban s békességesebben járhattak volna.

A' mint azért kegyelmednek elébb is megh irtuk vala, szolgáinkat nem másuvá, 
hanem az Berettyó mellyékere, adorjáni1 * 1 * 3 örökös magunk jószágába, azoknak adajok 
felöl való szám vételre és adajokban tartozó boroknak bé vételére s azon boroknak ismét 
kiszálitatására akarnánk be küldeni, mely jószagunk égi néhány varos cs falukból 
álvan, nevezetesseb közottök Marghita s Zalárd nevű varosok, Siter1 es a tája, s több 
faluk, az mely helyekre akarjuk szolgainkat küldeni.

Ami penigh a’ Zabolcs és Zatthmár varmegyékben való nem hodolást illeti, 
azoknak holdolása maga is tudgya kegyelmed, a’ két hatalmas császárok közt való 
szent bekesegnek erejével tiltatnak; de az mi adorjáni s ahoz való városink s faluink 
most is holdolás alat vadnak, mind teöreök s magyar részre, kik eddigh ide is megh 
adták alkalmasint a' mivel tartoztak, nem felette sok vagyon hatra“ benne, á’ mint 
eök megh sem maradhatnának, pórrá tétetneök őket, s teljességgel el pusztulnának, 
ha tovább is el nem holdolnának. De az eö tölök való szám vétel is annak az szolgánk
nak részéröl is ott folik” szemtől szemben kívántatik, a' kinek eddigh ők adtak kezéhez 
esztendőnkint való adajokat, mivel attól viszont mi is osztan ahoz kepest fogunk 
számot vétetni. Egyébiránt jámbor szolgáink, s keuesen is menüén oda, semmi ártal-

1 Erdélyben is.
* Bihar vármegye már a Partiumhoz tartozott.
3 Adorján, Bihar m. A Csákyak a régi birtokközpontja.
1 Margita, Szalárd és Siter, Bihar m.
*■ Hátra.
b A szó olvasása bizonytalan.
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inas más állapotokba nem foghják magokat egyelitení, hanem csak a magunk joszagak- 
beli jövedelminket nézeö dolgainkban fáradoznak, kiknek batorsagossab uttyok felöl 
várjuk még is job válaszát kegyelmednek,6 és kiváltjaik etc. Cassoviae 30. octobris 1069.

Eredeti fogalmazvány: EK. Lili. őrig. llOíVb.

04.

1669. nov. 15.

Csáky Ferenc főkapitány az egri pasához. Szemére veti, hogy múltkori levele 
ellenére ismét Egerbe idéztek nemesembereket.

Ad passam Agrienscm

Noha ennek előtte is szomszedsagossan es baratsagossan megh találtuk vala 
nagyságodat úri leueliink áltál, hogi nagyságod az két hatalmas es győzhetetlen császá
rok sitva toroki vegzesek szerem es az mostani szent bekesegre1 nezve is hallatlan 
például az hódoltságon lakozo nemes embereket Eger varaba se törvényre, se más 
dologh vegeth be ne hivassa, hanem esztendőbeli adójukat megh aduan, azzal megh 
elegedgyek, sőt az mi hatalmas es giözhetetlen saszarunk nekünk is erőssen megh 
parancsolta, hogi effele szokatlan dolgokra vigiazzunk es megh ne engedgiük az 
holdolt nemes embereknek be meneteleket. Jól lehet nagyságod meg is irta ugian 
nekünk,’ hogy a’ teueö leszent'1 es a’ szent bekeseget eggiüt az regi be vet szokassál megh 
tartani kivanuan, azzal az nemes embereket nem fogja terhelni. Azonban ugi esek 
értésünkre, hogi az nagyságod czimeres leueleúel ugian ot vegh Eger varaban lakozo 
Hagsi Czefer aga- es Nezer ispaia nemeli holdolt nemes embereket nemes Gömör 
varmegieből, nem tudatik mi vegre, kenszeritik, hogi Eger varossaba be mennyének. 
Minthogi azért mind ezekre tisztünk es hivatalunk szerent mi nekünk vigiaznunk kel, 
nagyságodat szomszedsagossan es baratsagossan akarank megh találnunk, hadgia es 
parancsollya megh nagyságod azoknak az vitéz embereknek, effele szokás kiuül való 
allapatokot ne köuessenek es az holdolt nemes embereknek be meneteleket ne kivan- 
níak, s az illycten dolgokkal az szent békességnek bontogatasára okot ne adgyanak. 
Egiebarant ha megh nem szűnnek, es megint ollian panaszok jőnek fíleinkbe, ottan 
az mi hatalmas es giözhetetlen csaszarunkot alazatossan megh talalliuk felőlié, az 
hőimet ha nagyságod megh nem orvosollia, az finiesPorotra[!]mennea’dologh, nagi 
szamadasaba fogh nagyságodnak iarni. Cassan, 15 nonembris 1669. *

* Nov. 8-án Nagy Sámuel jelenti Csákynak: „Ötöd napja ma, hogy ide Kálióba 
érkeztem, de a váradi pasának még semmi válasza nem jőve nagyságod levelére. Azonban 
mivel hit levél mellett nem javallották az tisztek, hogy magunkat oda szerencséltessük, 
Pap László uram pedig hittel mondta, ha tiz hit levél lenne is, azon jószágban másképpen 
nem járna, hanem ha éccaka menne valamely helyre s azon éjei onnan vissza is fordulna. 
És én is csak itten maradtam". Egy korábbi évben Pap László kéri Csákyt, hogy a margitai 
bor behozására adjon „elegendő katonákat, hogy a szentjobi törökök valami képpen sus
cus^ ne cjczene к raitam". Csáky h, i02/266/b és 100/2G4 b csomó.

1 Utalás a zsitvatoroki és vasvári békére.
r Valószínűleg Dzsáfer aga. A levél másik oldalán tollpróba: Czerep aga. Hadzsi, 

aki a mekkai zarándoklatot elvégezte.
* Tolihiba, helyesen: lészen.
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[A z  lv negyedik oldalán:]
Az egri passanak nemes Gömör varmegye instantiajara

Memhet passanak.

Mivel nemeli nemes emböröket Gömör varmegyéből, ugi mint Danes Jánost* 
e$ Ferenczet, Dapsi Miklóst es Zori Tamast kinszeritik az bemenetelre az törökök, 
azért illyen formán iratot ö nagysága az egri passanak. Az nemes Gömör varmegye 
csak a'vegre expedialta volt Zathmari Miklós* urat az úrhoz eö nagyságához.3 * 3 * 5

Eredeti fogalmazvány : EK. Litt, orig 1107.

65.

1669. nov.

Feljegyzések Csáky Ferenc főkapitány számára a Gömör megyei nemesek 
panaszairól Szatmári Miklós beszámolója alapján.

1. Az élőt a' bassa hivatta az nemes embereket, e’ megh volt tiltva.
2. Az után a' töb ispatak is követtek, most utolszor Hagsi Czefer aga köveczessi 

es gedő kisfalussi1 ur hivattia ezeket a .nemeseket: Dancz János es Fcrencz es Dapsi 
Miklós uramekot, az adojokat noha megh adgíak esztendenkent, mindazonalt azért 
hivattia okét, hogi az adójokat fellicb verje, ugian azt chelekedet ezen török Imecz 
István es Georgi uramal, a’kiket be hivatván Imecz Istvánon többet száz tallérnál, 
az másikon vont égi huszonöt talleros louat.

3. Nezar ispaia Zori Tamast hivatta, hogi be nem ment, nem varvan az egyk 
Szent Georgi naptol foguast másik Szent Geörgy napigh az adót, reá ment hazara, 
égi leankajat el vitte, be menuen Zori uram az leania után, húsz forintia volt ug az 
adaja, 30 verte. Most is be hivattia, hihető, ha be nem megyen, felheb akarja verni.

3 .[I] Kis Mihali uram a’ hadi szekre* való dolgát nemes Gömör varmegye ins
tantiajara most differalta.

Eredeti fogalmazvány: EK. Litt. orig. 1107/b. Előtte egy sor nem ide való szöveg, 
eredetileg is vonallal elválasztva.

60.

1669. nov. 29.
Juszuf váradi pasa Csáky Ferenc főkapitányhoz. Panaszt tesz, hogy a 

kállóiak megtámadták a török adószedőket, és a beszedett adót elrabolták.

Mi az hatalmas es gyeözhetetlen török czaszar végh Varad varanak es ahoz való 
végh hazajnak s azokban levő hadainak fü gongya visselöje az tekentetes es nagyságos 
Juszuf passa. •

3 Danes János 1678-tói gömöri alispán.
* A levél első oldalának margóján: Zakmari Miklós.
5 Csákyhoz.
1 Kövecses, Kerekgede vagy -gedő és [Gortva ] kisfalud, Gömör m. 
! Haditörvényszék. Ez már nem török ügy.
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Hozam ilendö szomszéd sagos barátságomat ajanljom nagyságodnak, Isteniül 
minden jót kívánok nagyságodnak. Nagyságod irton írja, hogh békességet tart, tartat, 
az békeseghnek színe a!at járton jartatja az czatat, az el múlt keden is az hatalmas 
czaszar adó szedeire reá ütvén Szuez Janos1 töb kalai katonakai, hatalmas czaszar 
kinezét s adó szedőit el vitek. Ez miezoda bekessegh s medigh bennünköt allatnak, 
altatnak az békességnek színével s azonban verten verik mind faluinkat s mind hatalmas 
császár vitézit s mar szók az szoka minekünk is. Elölünk nincz e Szabocz, Szakmar 
varmege s mi is minden nap Kalobül embert nem hozathatnánk e s az hajdú varassok- 
rul s egeb helekrul, ha az bekesseget nem akarnok tartatni s tartani. Ezért imar medigh 
kel est szenvednünk s est el türnük. Azért nagyságod az hatalmas czaszar kinézet, 
az adó szedeket el boczatta e, az pinzt megh küldi e, vagh nem, menten tudosiezon 
felőle, hogh azhoz kepest en is tugyam magam mihez tartani, dolgom ahoz rendelni. 
Az mi pedigh az Szarand- varmegébül el hajtőt marha dolgát nézi, az szegen emberek 
oda nem mernek meni, mert Ételekben is megh ölik ükét, nem hogh ugh útban megh 
nem ölnek ükét. Azért aban ketsegh ninczen, hogh azoke nem volna.1 * 3 * Azért hakegel- 
med az békességet szereti, agon embert meleje, hajtasa szinten ide.1 Az mel ember 
az nagyságod levelet hosta, az válást megh nem varta, el szököt. Az levelemnek vála
szát mentol hamarab el varjom nagyságodtül. Ezek után Isteniül kívánom, ez levelem 
talala jo egessegben. In Varad, die 29. novembris anno 1009.

[Címzése:] ■ •
Az tekentetes, nagsagos gorof Czakj Istan3 * 5 uramnak, az romai czaszar ü felsege 

magar országi varainak s hadajnak fü generalissanak, nekem szomszéd ur jo akaróm
nak adassek.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1 1 0 1 . Jmzuf pasa kéziegyével, előtte nagy pecsétjének elmo
sódott lenyomata, zárlatán arab betűs piros gyíírüspecsét.

* 07.

1669. dec. 23.
Csáky Ferenc főkapitány Juszuf váradi pasához. Visszautasítja Juszuf 

vádjait, az «órányi katonák nem az ő fennhatósága alá tartoznak, s a törökök 
pénzét sem az ő katonái vitték el. Szemére veti, hogy a törökök vágják le és 
fogják el a magyar vitézeket, Hadházi Györgyöt is a budai Csonka-toronyba 
vitték, ők  nem hagynak fel az égetésekkel és a további hódol tatásokkal.

Az varadi passanak.

Nem szomszedsagossan es baratsagossan, hanem más, nem hozzánk illendő szókkal 
írott kegyelmed utóbbi levelét vettük. Már szama nélkül megh irtuk, hogi az Ibraniak1 
az mi hatalmonk alat ninczenek. Hogi peniglen az hatalmas Török Czaszar pinzet 
az mi botunk alat leveő vitézek vittek volna el, megh ollian dolgot eö felölök nem 
hallottunk.

1 Az 51. levélben azt írja Juszuf pasa, hogy Gorzás Szűcs Jancsi ibárnyi katona. 
Ezért utasítja vissza a vádat a következő levélben Csáky.

: Zaránd vármegye.
3 A zarándiaké a marha.
1 Hajlókkal hajtassa ide Váradra a marhákat.

__1 ToHhiba Ferenc helyett. (Csáky István szatmári főkapitány volt.)
1 Az ibrányiak Barkoczy István alá tartoznak.
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Nem kel azon csodálkozni, hogi nemeli katonák az kegyelmetek hatalmaskodó 
vitézi ellen magokot fegiverrel oltalmazzak, mert hoszu laistromban küldhetnenk 
azoknak neveit, a' kiket a' szent bekesegh ellen le vágtátok, sőt most is valahol őket 
kaphattatok, bár igaz iaratbeliek es magok dolgaiban faradozok legienek is, mindenöt 
ölitek, vagiatok s niakazzatok s nemellieket penighlen eleuen el fog\'an közülök el 
haraczolliatok, szarczoltattiatok es nagi summa pinzen ki bocsattiatok, s im csak nem 
regenn is menni katonakot vagtanak le az kegyelmed vitézi, volt ollian is közöttük, 
ugi mint Hathazi Geörgi,- a'kit eleuenen el foguan Budára a' Czonka Toromba* 
(a’ mint értettük) küldőt kegye/med. Emellet hol vannak az egetesek, rablások es 
holdoltatasokra való kinszeritetesek, mellieket az kegyelmed bottia alat Icueök Zath- 
mar varinegieben es másutt is az hatalmas cs giözhetetlen Romai Chaszar es Magiar 
Országi Kirali birodalmában, nem gondoluan a’ szent bekeseggel, eseiekesznek, 
meg is azt meri kegyelmed írnia, hogi mioltatul fogva varadi passa, azoltatul fogva 
az hatalmas Török Czaszar vitézi közzül csak eggict sem tud, a’ki az varadi kapun a’ 
végre ki küldetet volna. Holot mi ezeket az felül megh irt dolgokat nem csak szóval, 
de ugian voltaképpen is nap világra hozhattiok. Bezzegh, vitéz szomszéd* barátom, 
ezek volnának ám az szent bekesegh ellen való cselekedetek. Azonban az minemö 
az io nap adas, tőlönk is ollyan Isién fogadgiat variatok. Ezzel Isién ehessen sokaigh, 
vitéz szomszéd barátom. Iratot Cassa varossaban, 23. decembris 1669.

Eredeti fogalmazvány: EK. Litt. orig. 1108,

Lipót király leirata ebben az ügyben Csákyhoz 1670. jnn. 1-én : „Accepimus ill. 
dominationis vestrae literas de 21 Dec., quibus bassae Varadiensis literas cxcusatorias 
et Turearum insolentias palliantes f !] communicat. Novimus ab antiquo Turearum astutias, 
qui saepius fictis oppositionibus a se culpas amoliri contendunt, nihilominus si quidem 
dictus bassa ductorem et antesignanum nominet, et diem 20 nempe 9 Nov. adiungat, quo 
tributum Turcicum ab excursoribus raptum fuit, ad minimum operae praetium erit, rei 
veritatem inquirere, quatenus factum hoc, si verum, puniri, aut si nullum, excusari possit.” 
Csáky It. 91/259/a csomó. .

68.
1669.

Húszéin szpáhi levele Szentjobb várából a pocsajiakhoz. Megparancsolja 
nekik, hogy tíz napon belül száz tallért és egy nyusztos süveget küldjenek neki.

Szent Job1 vegh varaban Húséin ispahia az tü uratok.
Pociak,' jo serencetek, hogi oda nem értünk menny,3 mert sem ennekem nem 

lőttetek volna,b sem magatoknak. Az Isten ugian engemet megh edigh el tartót, ez 
után is el tart, menny izentem, írtam nektek, mert szót nem fogattok. Ha mi kar löt

= Híres portyázó, 1. а 1". levelet.
* A budai Csonka-torony sok magyar rab börtöne.
1 Más levelekben mindig szomszéd иг barátom, itt Csáky az „urat” szándékosan 

kihagyta, hogy haragját a pasa kétszínűsége miatt jobban éreztesse.
! Szentjobb, Bihar in.
1 Pocsaj, Bihar m.
* Nem értünk rá odamenni. 
b Nem maradtatok volna.
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volna az szegény emberekben, az tü lelketekre löt volna, mert nemc mondgiatok, 
hogi nem izentem. Jo serenczetek, hogi embert kültetek hozzam, mert hütemre 
megh látogattalak volna. Azért ennekem tíz napra saz tallért küigetek, mivel öt eten- 
deje,d hogi sémit sem attatok, ha nem kültek any pénzt, az mint megh írtam, annak 
utanna ne mondgiatok, hogi török uratok vagion, en gondot viszelek mind magamra, 
mind reatok. Égi nustaf bellet süeget küigetek aiandekot.

Isten veletek 1669.

P. S. Jo uraim, kegelmetek mellet szokat szollotam, hogi felet adgiatok megh. 
Azért, jo uraim, az miben lehet, magatokat oltalmazzatok, en is az miben tudok, 
kegelmetek mellet szolgálok.3

( Címzése: ]
Poczy jobbagimnak adassek.

Eredetije: EK. Litt. orig. 1 1 1 0 .

69.

1670. márc. 31.

Jiiszuf váradi pasa a böszörményi hadnagyhoz. Követeli, hogy adjanak 
számot egy tömlőében tartott török rabról.

Mi az hatalmas es győzhetetlen Török Császár vegh Varad varanak es ahaz való 
végh hazainak s azokban levő hadainak fü gongya visseiője az tekentetes es nagy
ságos Jusuf passa

Beszermeni biro,1 ez erős úri címeres paranczolatomat látván." En tikteket edigh 
nem tudom, hogh elensegek legetek.1’ Mi annak az oka, hogh az törököt eni üdőtül 
fogvan ot tomíoczozitek, fogságban tartatok. En az törvinben fel iratom, azirt jüjetek 
be, ennek választ agyatok. Ha pedigh be nem jütök, en az magam dolgát tudom, 
ha ennek valaszat nem tugatok. In Varad, die 31. martit anno 1670.

[ Címzése: ]
Beszermeni hadnagnak adasek hamarsagal.

/  Más kézzel:]
31. martit 1670, Bassa levele.

Eredetije : E K . Litt. orig. 1113. A pasa kézjegyével.

3 Az utóirat az íródeák megjegyzése. Egészen más hangú, mint a szpihi levele. A végén 
olvashatatlan kézjegy.

• Ne mondjátok.
" Esztendeje.
’ Hajdúböszörmény.
* Kimaradt: jöjjetek be.

Eddig nem tudtam, hogy ti ellenségeim vagytok.



70.

1670. o k t. 20.
C sá k y  F erenc fő k a p i tá n y  a z  eg ri p a s á h o z .  E g y  e g r i  tö rö k  a  b é k é t m eg szeg ve , 

e lfo g ta  a z  ö  s z o lg á já t ,  m eg e g y  n a g y b a n y a i em b ert s  a  c se tn ek iek e t k é n y s z e r í te t te ,  
h o g y  é re ttü k  k e ze se k  leg yen ek . M e g t i l t ja  a  c se tn ek iek n ek , h o g y  f ize s se n e k  a  
tö rö k n e k .

Hozzánk illendő tiszteséges dolgokban való szomszédsagos szolgalatunkat ayanliuk 
nagyságodnak, mint szomszéd úri jo akarónknak és Istentől sokáig való életet kívánnunk 
nagyságodnak.

Végh Eger várában lakozó Soós Mustafanak bekeségh bontogatasarul való 
cselekedetérül irt levelünkre nagyságod valasztételet1 beczülettel el vettük, melyben 
iria nagyságod, hogy ezen dolog hire nélkül uolna nagyságodnak, hogy pcnig nagysá
god ualosagosan és bizoniosan meg ércse, hogi azmit irtunk vala különben ninczen, 
im azon Soósnak czetnekiekre3 küldőt pecsétös leuelet is nagiob bizonsagul bé kül
dőtök nagyságodnak, melyben paranczolia az czetnekieknek, hogi az terminusrul 
gondot uiselienek, az a' terminus penighlen, amint az czetnekiek is nekünk megh 
irt3k, nem egyebre való, hanem amikor az mi szolgánkat“ az szent békeségnek bonto- 
gaíására ell fogta, ugian akor hatalmas czaszarunknak Szatthmar varmegyéből való 
Nagibania egy szegény emberét is ell fogvan kételenitetenek az czetnekiek életeket“ 
meg tartani, s ugi lötek kezessek az mi szolgánkért külön két száz tallérig és nagy- 
bamay emberért eötven tallérigh és ezen két emberért való summát kévania íeuele áltál 
Soós az czetnekiektől az terminusra. Hogi azért bizoniossan megh érthetuen nagy
ságod ez iránt való bekeség bontogatasat Soósnak, nagyságodat szeretettel és jo szom
szédság képpen kérjük, latvan maga is ebben az szent békességnek nyilván való megh 
bantodasat, ne hadgia biintetetlen és az czetnekieket a' megh irt kezeségh alól feli 
szabadítván,h azon summa fizetéséuel, se pedigh egyébképen megh károsítani megh 
ne engedgye, mert mi meg is parancsoltuk azon czetnekieknek, hogi azon kezeségek 
alat való summában, fejek s jószágok uesztése alatt, csak egy fillért se meriszelienek 
adni és fizetni. Ennek felette szolgánknak eluett lovat és minden egyéb javaitt is 
külgye ki nagyságod, az mint az előbeni levelünkben is megh irtuk vala nagy
ságodnak, kérjük nagyságodat. El variak azért, nagyságod ez iránt is az szent béke
ségnek megh tartásához mentre fogia magat alkalmaztatni, ha pedig az czetne
kieknek leszen valami bantasa, uagí ezen kezességért megh karotasisek,c nem 
akarunk ugian hirtelenkedni, de minek előtte egyebet kellene cselekednünk, az 
hatalmas Budai Vezért eö nagyságát is meg akariuk felőle találni, s írunk más 
hova is, az hol kívántatik, ugi hogi még az finyes Portan is elő kel az dologh. 
Ami pedigh a' magiar katonák ellen való nagyságod panaszát illet, czelekedgyék 
nagyságod hasonlat, mint mi mostan, hogy Soosnak neuet attuk és az dologhról 
bizoniossan informáltuk nagyságodat, ugi hogi különben sinczen az dolog. Iria 
meg nagyságod a’ mi generalisagunk alól szendreieken elkezdvén Erdéligh való 
véghelyekbül és haidu varosokból neuezet szerint, kiczodak czelekedték azokat az

1 E z  a le v é l  n in c s  m e g .
1 C s e ln e k , G ö m ö r  m .
1 C s ik y n a k  e g y ik  e m b e r é t .
* E n n e k  a  k é t e m b e r n e k  é le tér .  
b K im a r a d t:  s e .
0 K á ro s ítá su k .
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békeség bontogatasokat, s ha érdemessen megh nem büntettyük, azutan bar 
méltán minket okozon nagyságod. Nagyságodtól mindezekre bizonios vahszt 
varunk, és kévanniuk, éltesse Isten nagyságodat. Epperiess, die 20. ocíobris 1070. 

[A levél hátlapján:] Paria litterarum ad Passam Agriensem exatarum.

E g y k o rú  m á s o la t : E K .  L i t t .  o r ig . 1114.

71.

1682. m á rc . 10.

H a d z s i  M u s z la f a  e g r i a g a  h ó d o lta tó  le v e le  S z á m o ln á k  v á ro sá h o z .

Mi az hatalmas és győzhetetlen császárnak Eger nevű végh varaban lakozo vi- 
tezlő Haczi Musztafa aga, az egri vitézid nemes ispaiáknak nehay parancsoló alai 
begie, Istennek engedelmébül, hatalmas Császárunk adománnyábul földes török 
uratok, köszönetünk után.

Ti megh nevezett Szomolnok1 városának lakos gazda emberi, esküt bírái, esküt 
tanácsi, társay, kelletek ezen mostani io alkalmatossaggal ez leuelünk által Hlyen 
dolog felől megh találni. Már sokszor az egri ki iáro vitézek es kalauzok- jöttének 
hozzánk, szabadcságot és engedelmet kértenek t üllőnk, hogy rátok ménnyenek, fel 
dullyanak, föl igessenek és el rabollyanak. Mj ez ideigh még nem engedtük, vártunk 
benneteket, hogy emberiteket be külditek hozzánk. Mj iattyuk, hogy emberiteket 
be nem külditek, nem is féltek semmit, de Istennek engedelmébül hatalmas Császárunk 
erőssen parancsollia, hogy az török nemzet táborban szailion,1 * 3 minden bizonyai oda 
is szallunk, akkoron fel dulatunk, fel igettetünk és cl raboltatunk benneteket, úgy 
anvira, hogy csak semmiué lesztek. Nem jobbe szép szouai be hodulnotok, és kár 
vallásiul magatokat megh menteni. Igen is jobb, süt mi is minden tehetségünkkel 
az török, tatár és több nemzetségekből álló hadaktul megh oltalmazunk benneteket, 
úgy hogy semmi nemű kárt nem váltotok. Hogy pedigh be nem hódúitok, Isten élőt 
adgyatok számot, ti lesztek minden veszedelmeteknek okaj. Touab nem buséttunk 
benneteket, az szemeiteket jól föl nissatok, hogy megh ne bánnyátok. írattuk Böjtmás 
hauanak tizedik nap: anno 1082.

Isten után földes török uratok 
Idem sumus ut supra

E r e d e t i j e : E K .  L i t t .  o rig . 113 4 . A  le v é l m á so d ik  la p já n a k  e g y ik  fe le  h iá n y z ik , va ló sz ín ű leg  
a zo n  leh e te tt  a  c ím zés .

1 Szomolnok Szepes vármegyében.
- К lauz török seregnek utat mutató ember.
3 T h ö k ö ly  Im re  H>82 jú liu sá b a n  in d íto t t  h a d a t, h o g y  ism é t  e lfo g la lja  F e lső -M a g y a r -  

o rszá g o t. E lő tte  sz e r z ő d é s t  k ö tö tt  a s z u ltá n n a l,  h o g y  a d ó fiz e té s  fe jé b e n  h ad a iv a l is  s e g íte n i  
fogja.
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H E L Y N É V M U T A T Ó

A helységneveket történeti névalakjuk szerint közöltük. Mellettük a mai hivatalos 
helységnévalakot s az egykori megyeneveket tüntettük fel. Szomszéd országokhoz csatolt 
helységeknél kénytelenek voltunk régebbi névtárak adatait felhasználni.

R ö v id íté se k :  C s. =  C seh sz lo v á k ia , R.

A b a ú jv á r , A b aú j m . 17
Á b rú n y , B ü k k áb rán y , B o r so d  m . 30 37
A d o r já n , B ih a r  m . (K é ső b b  p u sz ta , R .)  73
A r a d , A rad  m . (A ra d , R .) 11
Á r o k tő , Borsod m. 33
B á c s  m egye v . B á c sk a  IS , 2S , 5 2 ,  57
B o k sa , S z e n t is tv á n  b ak sa , A b aúj m . 20
B á to r , N y ír b á to r , S z a b o lc s  n i. 4 1 , 4 5
B e lső -S zo ln o k  v á rm eg y e  15
B e re k b ö szö rm é n y , B ihar n i. 3 4 ,  41
B ih a r  vá rm eg ye 15, 5 2 ,  72
B o d á d , S z a tm á r  m . (K é s ő b b  B o b á d  p u sz ta ,
R .) 4 5 , 47
B o g d á n , N y ír b o g d á n y , S z a b o lc s  m . 61 
B o ld o g ú jfa lu , B o íd o g k ő ú jfa lu , A b aú j irt. 17 
B o rso d  v á rm eg y e  23
B ö szö rm é n y  v . R á c b ö szö rm é n y , H a jd ú b ö sz ö r 

m é n y , S z a b o lc s  m . 4 1 , 4 0 , 4S , 5 5 , 77  
B ö szö rm é n y  I. m é g :  B e re k b ö sz ö rm é n y .  
B u d a  2 5 , 3 2 , 70
C sa lá n o s, Ú jc sa lá n o s , Z e m p lé n i m . 2 6 .
C sern ek , G ö m ö r  m . (S t itn ik , C s .)  78
C so n g rá d  37
C sö k m ő , B ih ar m . 02
D a d a , T isz a d a d a , S z a b o lc s  m . 3 0 , 45
D ebrecen 5 2 , 5 5 , 71
D ió sg y ő r , B o r so d  m . 2 0 , 23 , 20
D o b , T is z a d o b , S z a b o lc s  m . 51
D o ro g , H a jd ú d o ro g , S z a b o lc s  m . 4 1 , 4 4 ,  18
E cséd , Heves m. 63
E g er H e v e s  m . 17 13, 20 2 1 , 24 2 9 , 

31 3 4 , 36  3 9 , 4 9 - 5 0 ,  5 3 , 5 6 - 6 0 ,  
6 3  71), 73 - 7 4 , 73  79

E rnőd, B o r so d  m . 38  
E p erjes , S á r o s  m . (P reä o v , C s .)  79  
É rse k ú jv á r , N y itr a  m . (N ő v é  Z á m k y , C s .)  

39
F e jé r tó , Ü jfe h é r tó , S z a b o lc s  m . 4 1 , 4 8 , 69  
F e k e teb á to r , B ih ar  m . (B atär. R .) 01  
F ü lek , N ó g r á d  m . (F ii'a k o v o , C s .)  3 7 , 4 4 ,

5 8 , 61

R o m á n ia .

G cd ó , K er ek g ed e , G ö m ö r  m . (H o d e jo v e c ,  
C s.)  74

G éres, S z a tm á r  m . (G ársa  m a re , R .) 2 0 — 21 
G o lo p , A b aúj m . 17 
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