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Kézirattárunk G. 4 szám alatt tizennégy tekintélyes kéziratos kötetben őrzi Hans von 
Molarth, Ludwig von Molarth és Johann Ludwig Kuefstein császári politikusok és diplo-
maták iratait. A kötetekben, melyeknek tartalmát a kézirattári katalógus ismerteti, vegye-
sen találunk hivatalos és magánlevelekre, igen tekintélyes családi levelezésre, diplomáciai 
és magánjellegű fogalmazványokra. Az egész anyag részletesebb számbavételét egy újabb 
kézirattári katalógus bizonyára nem fogja elmulasztani, és ezért ettől — minthogy tár-
gyunkhoz nem tartozik—ezúttal eltekinthetünk. Az iratok kora l608—1655 közötti. Te-
hát közel fél évszázad magyar és osztrák történetéhez találunk itt adatokat. 

A három császári főember bemutatásával kell kezdenünk arra a kérdésre adandó 
válaszunkat, hogyan kerülhetett a tekintélyes kéziratos hagyaték az Egyetemi Könyvtár 
kézirattárába? A munkánk során felhasznált források és szerzők nagy része pontosabb 
megjelölés nélkül beszél egy Molarth báróról. Ez hol mint császári tábornok, hol mint 
diplomata tűnik fel, a Molarth családra vonatkozó geneológiai irodalom eléggé hiányos 
és bizonytalan adatokat szolgáltat róla. Szükséges, hogy gondosan különbséget tegyünk 
a családnak iratainkban szereplő két tagja, Johann vagy Hans von Molarth császári tábora 
szernagy (Feldzeugmeister) a haditanács elnöke és öccse, Ludwig von Molarth között. 
Ezt a 'történetírók gyakran elmulasztják. Az utóbbi volt a konstantinápolyi követ.1 

Hans von Molarth reinecki és drosendorfi báró, császári táborszernagy, a haditanács 
elnöke, titkos tanácsos, kamarás, a bécsi helyőrség parancsoka. Születési helye és éve 
ismeretlen, meghalt Bécsben l6l9-ben. Ősei Burgundiából (Franche Comté) telepedtek 
1490-ben Ausztriába. Atyját Molarth Péter lovagot 1571-ben emelték bárói rangra. Hans 
von Molarth mint egy népes család harmadik gyermeke a XVI. század közepén szület-
hetett. Először azonban csak 1589-ben említik, amikor a császár évi ajándékát, 30 000 
dukátot visz a szultánnak Konstantinápolyba. 1599-ben hívják meg a haditanácsba. 
Ennek tagjaként l602-ben Újvár, Komárom és Győr várának felszerelésében és hadi-
készenlétbe helyezésénél működik, azután I6O6 novemberében mint a császár meg-
bízottja részt vesz a zsitvatoroki békeszerződés létrehozásában és december 9-én történt 
aláírásában. Khlesl bíboros, a titkos tanács elnöke nagyrabecsülte Molarth kötelesség-
tudását és odaadását, mellyel az állam jólétét szolgálta, noha az alkalmazott módszerek 
tekintetében majdnem sohasem egyeztek meg nézeteik. Ilyen komoly jelentőségű ügy 
volt az a tárgyalás l6l2-ben, mely a magyarországi várakba német csapatok helyezéséről 

1 A különböző névalakok (Mollart, Mollarth, Molart, Molarth, Molard) közül az osztrák történetírás által leg-
inkább használatos formát tartottam meg. Ez a Molarth írásmód. Bár igaz, hogy a család francia eredetének 
a Firnhaber, Angyal Dávid és Szekfű Gyula által használt Molard névalak inkább megfelelne. De a mi két 
Molarthunk már kétségkívül elosztrákosodott nemzedék tagjai és maga Ludwig von Molarth is így írta a 
nevét. 
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folyt. E rendszabály ellen Khlesl az adott szó megszegése miatt foglalt állást. Minden 
elismerés ellenére I6l4-ben Khlesl elragadta Hans von Molarthtól a török ügyek inté-
zését. Azt is szerette volna, ha l6l5-ben rábízzák a zsitvatoroki béke megújításáról 
folytatott megbeszéléseket, de itt kevés sikert ért el. A békeokmányt a török követekkel 
való hosszas tárgyalás után Molarth írta alá Konstantinápolyban, amikor is Osman 
szultánnak trónralépése alkalmából átadta a császár jókívánságait. Röviddel vissza-
érkezése után l6l9-ben Bécsben meghalt.2 

Hans von Molarth öccse Ludwig von Molarth I619. szeptember 20-án kelt adós-
levelében így sorolja fel címeit: Reinegg és Drosendorf bárója, Magyarország, Csehország 
stb. királyi felségének tanácsosa, a török portánál megerősített követe, a szent Német 
Rend lovagja és annak Rómában és Schiandersben commendatora.3 Ludwig von Molarth 
a német lovagrend fogadalmas tagja volt, és ezért nem nősülhetett. A Molarth családfáról 
talán ezért tűnhetett el nagyobb feltűnés nélkül. 

Az iratok egyik fő alakja még Georg Kuefstein báró fia Johann Ludwig von Kuefstein 
született 1587. június 11-én. Tübingenben és Strassburgban tanult. 1Ó14 és l6l6-ban az 
evangélikus rendek követe volt Alsó-Ausztriában 1020-ban azonban áttért a katolikus val-
lásra. 1627-ben mint császári követ Konstantinápolyba került. Visszatérte után Felső-Auszt-
ria tartományi tanácsosa lett. l634-ben birodalmi gróf és titkos tanácsos. Családjának vagyo 
nát rendkívül tevékenyen gyarapította és mint Felső-Ausztria tartományi tanácsosa az 1640-
es években egymást érő paraszt-felkelések leverésében kegyetlen erélyt mutatott. 1657-
szeptember 26-án halt meg Linzben.4 Második házasságából született egyik fia Gottulph 
vagy Gotthilf jezsuita lett és 1663- június 24-én halt meg Nagyszombatban.5 A Kuefstein 
családnak ez a jezsuita rendbe lépett tagja hozta ide magával ezt az értékes iratanyagot, ta-
lán azért, hogy rendezze és a XVII. században elkezdődő pragmatikus történetírás terén 
próbálkozó rendtársai rendelkezésére bocsássa. Az anyag a jezsuita rend feloszlatása után 
az Egyetemi Könyvtár kézirattárában maradt. A tizennégy kötet mindegyikén megtaláljuk 
super ex libris formájában a Kuefstein címert. A két Molarth iratai bizonyára a konstantiná-
polyi követségben Ludwig von Molarth után következő Johann Ludwig von Kuefstein út-
ján került a család birtokába. 

A következőkben az iratok közül a Ludwig von Molarth követi működésére vonat-
kozók egy részét kívánom ismertetni. Ludwig von Molanhot l6l8-ban küldik a portához 
követnek. Úíjának lefolyásáról iratainkban érdekes adatokat találunk. Isztambuli műkö-
désének kezdete valóban mozgalmas évekre esik. A harmincéves háború első esztendei 
és Bethlen Gábor nagy támadásai, ezzel kapcsolatos erőteljes diplomáciai akciói esnek 
Molarth követségének idejére.6 A határozott és ügyes császári diplomata, aki bátyjának, a 
haditanács elnökének tapasztalataiból merítve, eléggé jól ismerte a végvárak életét és 

2 Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, 1885. XXII. Bd. 90—91- 1- Huebner Johannes: Genealogische 
Tabellen nebst denen darzu gehörigen genealogischen Fragen. Leipzig. 1709, III. Tab. 970. 

3 Firnhaber F.: Actenstücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des XVII. und XVIII. Jahrhunderts. 
Wien, 1859. 54. 1. 

4 Wurzbach Constant: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Wien, I865. 13- Teil. 316.1. — 
Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, 1883. 17. Bd. 304—305. 1. 

5 Epistolae. Elogia defunetorum societatis Jesu. VI. Egyetemi Könyvtár Kézirattár. Ab. 142. p. 335-; Gott-
hulph Kuefstein életének eseményeiről 1639—1645 között atyjához írt levelei tájékoztatnak. G. 4. /VII. 
és IX. 

6 Szekftí Gyula: Bethlen Gábor. Bp., 1929- 65—110 1. Gindely Anton: Geschichte des dreissigjährigen 
Krieges. Prag., 1878. III. Bd. 148—170.1. 
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ezzel kapcsolatban a magyarországi viszonyokat, szüntelenül figyelemmel kísérte a török-
magyar végek eseményeit és az erdélyi fejedelem minden megmozdulását.7 A sikeres 
diplomáciai tevékenységhez megbízható értesülések szükségesek. Ezeknek megszerzésé-
ben Ludwig von Molarth fáradhatatlan és következetes volt.8 Mind az ő, mind pedig 
Kuefstein levelezéséből kitűnik az, hogy igen nagy gondot fordítottak bizalmas informá-
ciók szerzésére, ezeket főleg a porta szolgálatába szegődött olasz származású titkároktól 
kapta.9 Ily módon érthető, hogy követi működése nem volt sikertelen, mert határozott 
fellépése, jó tájékozottsága, a porta szokásaihoz való ügyes alkalmazkodása képessé tették 
őt arra, hogy mind a magyarországi végvidék állandóan zavaros ügyeiben, mind pedig a 
Bethlen diplomáciai próbálkozásai által felvetett problémákban gyorsan tájékozódjék és 
azonnal fellépjen.10 Éppen a végvidékről érkező hírek, konkrét panaszok elintézése, vagy 
legalább az erre vonatkozó kísérletek hozták őt közvetlenebb kapcsolatba Karakas 
Mehemeddel, a budai vezérpasával11, akire a Bécsbe vezető utak legfontosabb pontjainak 
ellenőrzését bízta a szultán. 

Karakas Mehemed a XVII. században Budán kormányzó török pasák sorában külö-
nösebb nevezetességre tett szert. Egyik történetírónk nyugtalan, kíméletlen és az igaz-
sággal keveset törődő emberként jellemzi.12 Korának politikai és hadi eseményeiben egy-
aránt fontos szerepet játszott.13 Pályafutása egyébként a következő: l6l2-ben boszniai, 
^614-ben kanizsai, l6l6-ban aleppói, lól7-ben ruméliai pasa, l6l8. május hatodikán 
budai pasának nevezik ki. Mint budai pasa 86O 000 akcse jövedelmet élvezett.14 1Ó21 
február közepe felé ezen állása alól felmentik. Szeptember 15~én Chocim alatt a lengyel 
tábor megtámadásában életét veszti.15 Működéséről a törökkor történetírói Anton Gin-
dely, Fekete Lajos és a legrészletesebben Angyal Dávid, egyaránt megemlékeznek.16 De 
emlékezetét egyik nevezetesebb budai építkezése, az utókor által Karakas pasa tornyának 
nevezett kerek bástyatorony is sokáig fenntartotta.17 Karakas budai kormányzásának 

7 Pl. Litt. XXXX.; CCCC. stb. G. 4./II. 403—404 és 473- I. 
8 Az értesülések szerzésében Molarthnak különösen segítségére volt Gratiani velencei kalandor. Ángya' Da-

vid: Adalékok Bethlen Gábor történetéhez. Századok. 1929—193O. 582.1. 
9 P1. Litt. OO.; PP.; és QQ. G. 4./II. 305—315- I. Olasz titkárokról: Takáts Sándor: Rajzok a tw -.k világ-

ból. Bp., 1915- 204. 1. 
10 így például Korlath István küldetésével kapcsolatban. G. 4./II. Litt. RRR. 395-1. 
11 Litt. С. G. 4./II. 219. 1. 
12 Angyal Dávid: Adalékok Bethlen Gábor történetéhez. Századok. 1929—1930. 580.1. 
13 Angyal Dávid: i. m. 580. 1. 
u Fekete Lajos: Budapest a törökkorban. Bp., 1944. (Budapest története. III.) 249.1. A X VI. szází )i un 100 00Ű 

akcse mintegy 2000 forinttal volt egyenlő. Budán 1555-ben 1 akcse 2—2 és fél dénárt ért és <" vénével volt 
egy aranyra beváltható. A rangban a pasa után következő első budai földesúr, a pénzügyi defterdár évi 
105 000 akcse jövedelmet húzott. Fekete Lajos: i. m.: 241 és 250.1. 

15 Gévay Antal: A budai pasák. Bécs., 1841. 26. 1. 
16 Angyal Dávid: i. m. 579—582. 1. Fekete Lajos: i. m. 249. 1. Molarth konstantinápolyi küldetésével, köve?» 

működésével, az 1Ó19—1020-ik évi magyarországi ügyekkel és ezzel kapcsolatban Molarth és Karakas szere-
pével foglalkozik Gindely Anton: i. m.: 170—184.1. 

t7 Karakas pasa bástyatornya a királyi vár nyugati, a Vérmezőre néző falából ugrott elő. A királyi vár múlt 
századvégi nagyméretű kiépítése tüntette el a föld színéről, de alaprajza ismeretes, sőt az építmény fényképe 
is megmaradt. Ez a bástyatorony tizenkétszögű emeletes alkotmány volt, s nyilván csonka állapotban került 
lebontásra, eredetileg lényegesen magasabb lehetett. Teljesen téglából épült. A földszintet az emelettől kes-
keny párkány választotta el, a földszinten lőrések tátongtak, az emeleten mindössze egyetlen apró ablak 
nyílt. Ami alaprajzi elrendezését illeti, a lépcső a földszinten a vastag falhoz belül volt odatámasztva, az 
emeleten viszont magában a falban húzódott felfelé. A lőrések tisztán mutatják merőben hadászati jellegét. 
Fekete Lajos: i. m. 332- 1. A torony újjáépítése most folyik. 
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konkrét vonatkozásai mindazonáltal elvesznek, vagy csak kis mértékben tűnhettek fel 
abban a történelmi összképben, amit történetírásunk Bethlen Gábor szereplésének évtize-
deiről megalkotott.18 

Karakas pasa tornya 

Az alábbiakban néhány adattal szeretnénk hozzájárulni az említett vonatkozásoknak 
részletesebb megismeréséhez. Az adatok forrásai Karakas pasa egykori működésének szín-
helyén, a mai Budapesten az Egyetemi Könyvtár őrizetében álltak már régóta a kutatás 
rendelkezésére. E forrásanyagról különös módon eddig senki sem vett tudomást.19 Főként 
meglepő ez a könyvtár egykori nagynevű igazgatója Szilágyi Sándor esetében, mert bár 

18 Szilágyi Sándor: Erdélyország története. Pest,, 1856. Angyal Dávid: (Bethlen Gábor.) i. h. Századok 
(12. j.) 

19 Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis. Tomus 11.148— 
152.1. 
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a XVII. századi erdélyi események kiváló ismerője, és az általunk felhasznált kéziratok 
gondos őre volt, történetírói munkásságában ezeknek mégsem vette hasznát.20 

Az alábbiakban — mint már említettük — a Ludwig von Molarth működésével 
kapcsolatos iratok közül bocsátunk közre néhányat. Ezzel is hozzá kívánunk járulni könyv-
tárunk anyagfeltáró tevékenységének szélesítéséhez. Az iratok közlésében elsősorban arra 
törekedtünk, hogy azok csak olyan mértékben jelentsenek teljes szövegközlést, amennyi-
ben ez elkerülhetetlen. Bizonyos ugyanis, hogy az anyag egy része, vagy nagyobb része 
eljutott a bécsi kormányszékek levéltárának állományába, hiszen könyvtárunk őrizetében 
csupán a fogalmazványok, a jelentéseket előkészítő feljegyzések és információk vannak. 
De talán éppen ez a, részben nem aktaszerű jelleg teszi még érdekesebbé a velük való 
foglalkozást. A bécsi megfelelő levéltári anyagból Firnhaber elég sokat közölt.21 

Ezeket a darabokat, amennyiben a gyűjteményünkben levő másolatokkal vagy előzmé-
nyekkel azonos szövegűek, csupán megemlítjük. Teljes szövegközlésre kellett azonban 
vállalkoznunk mindazokban az esetekben, amikor — tudomásunk szerint — kiadatlan 
szövegről volt szó. Ezeknek megértését, történeti értékelésének elősegítését jegyzeteinkkel 
igyekeztünk szolgálni. 

A levelekből főképp azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy Budának, a töröknek hódolt 
magyarországi területek központjának előnytelen földrajzi helyzete nagymértékben foglal-
koztatta a török kormányzatot. Buda oly közel esett a végvonalhoz, különösen amíg Vác 
magyar kézen volt, hogy a város közvetlen környékén sem érezhették magukat biztonságban 
a magyar főváros akkori urai. Így természetesen érthető az a törekvésük, ami a közölt 
levelekből kitűnik, hogy ezen a kedvezőtlen helyzeten minden eszközzel változtatni 
igyekeztek. A legfontosabb dolognak Vác megszerzése látszott. Az erre irányuló török 
erőfeszítések érdekes dokumentumai irataink. A zsitvatoroki béke után kialakult viszonylag 
nyugalmas helyzet fenntartása mindkét fél érdeke volt, s így érthető módon mind Molarth 
mindpedig Karakas pasa különös gonddal törekedett az összetűzések elkerülésére. Ezt a 
törekvést tükrözik az utóbbihoz intézett szultáni parancsok is. 

A hatalmas iratanyag kicsiny töredéke csak az itt közölt néhány levél. Az igen vál-
tozatos tartalmú aktatömegek teljes ismertetése és értékelése messze túlterjedne e cikk 
keretein. Jelenleg csupán a történeti kutatás figyelmét óhajtottuk felhívni erre az eddig 
még ki nem aknázott forrásgyűjteményre. 

* 

Litt. С. 1б18. október 16-án Ludwig von Molarth Konstantinápolyba utazóban22 

Budán vette át a kajmakám által bizonyára a vezérpasa megbízásából készített, tizennégy 
pontból álló emlékiratot, amit a követ kíséretében levő olasz titkár esetleg a magyar nyelvű 
eredetiről olaszra fordított.23 A budai törökök tizennégy gravamene, amelyeknek éle a 
váci magyar őrség ellen irányult eddig kiadatlan volt. Angyal Dávid már csak a következ-

20 Szilágyi Sándor: Erdélyország története. Pest, 1856. 
21 Firnhaber i. m. 
22 G. 4./II. 219. 1. A követek utazásáról Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában. Bp., 1886. 

104.1. Jajczay János: Császári követ fogadása Budán a török idők alatt a Fővárosi Könyvtár egy vízfestmé-
nyén. Bp., 1934.6—10.1. 

23 A budai pasák magyar nyelvhasználatáról: Takáts Sándor: i. m. II. köt. I90.1. ,,A török udvarnál Konstanti-
nápolyban három nyelv járja: a magyar, a bosnya és a horvát, néha az olasz és a német." 
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menyekkel foglalkozik. Mindenesetre érdekes ez az irat azért is, mert Molarth és Karakas 
további kapcsolatainak, melynek központjában az akkor magyar kézben levő Vác24 sorsa 
állott, első írásos dokumentuma. A török panaszok talán eltúlzott formában azt igyekeztek 
bizonyítani, hogy még Buda és Pest közvetlen környékén sem lehetnek biztonságban a 
váci őrség miatt, amely még a magyar jobbágysággal is kegyetlenkedik. Következik ebből 
a török álláspont: Addig békéről nem lehet szó, amíg Vác keresztény kézen van. 

A török panaszok a következők: 

1. A végbeliek két ízben is betörtek török területre és Tolna mezővárosát (Borgho di 
Tolna) felégették. 

2. Két budai török jobbágyaitól erőszakkal hajtottak be a maguk részére adót. 
3. Óbudáról két jobbágyot elhajtottak. 
4. Sevall havának 18-ik25 napján Óbuda közelében hatvan embert összekaszaboltak. 
5- Három pásztort lemészároltak, az őrizetükre bízott állatok egy részét a törökök 

ugyan megszabadították, de a többit a váciak magukkal vitték. 
6. Pest város környékén levő falvakból szintén állatokat hajtottak el. 
7. A jobbágyoknak általában nagy károkat okoznak, amelyeket egyenként lehet bi-

zonyítani. 
8. Paks közelében is állatokat raboltak; ez alkalommal elfogtak két gonosztevőt akik 

további tájékoztatást adhatnak. 
9- Pest alól is sok lovat hajtottak el Vácra, ezek közül némelyek a Sefer basa26 tulaj-

donai voltak. 
10. E gaztettek után még sok más hasonlót követtek el. 
11. Az egri, kanizsai és más véghelyek által elszenvedett károkról most itt nincs szó 

ezekről külön összeállítás készül.27 

12. Egy janicsárt, aki a minap Vácra ment bizonyos ügyet elintézni, megbotoztattak. 
13. Olyan falvakat, amelyek régtől fogva Budához tartoztak (adóztak) a váciak nem 

hagytak meg ezen állapotukban. 
14. A porta embereit, akik megfelelő írásokkal utaznak, Komáromon túl nem enge-

dik és onnan visszatérésre kényszerítik. 

Litt. H. H. kevéssé érdekes tartalmát a Regesztában közöljük. 
Litt. Q. Q. A budai pasának szóló rendelet a fejérvári bég megbüntetéséről. 
Litt. M. 

Homonnai György Bethlen első fellépésétől kezdve fontos szerepet játszott a bécsi ud-
var számításaiban.28 Őt akarták Bethlen ellenében az erdélyi fejedelmi székbe segíteni. 

24 Vác sorsáról alkudozások folytak, egyrészt a császári követ és Karakas, valamint természetesen a porta, más-
részt Karakas és a Bethlen-pártiak között. Angyal Dávid: i. m.: 579—582. 1. Gindely Anton: i. m. 177. 1. 

25 Valószínűleg I6l7. október 19-ike értendő. 
26 Sefer kanizsai basa volt. Angyal Dávid: i. m. 579.1. 
27 G. 4./II. Litt. Q. 249—251.1. 
28 Sepsi Laczkó Máté krónikája. Erd. tört. ad. III. 242—245-1. Olchváry Ödön: Bethlen Gábor első támadása 

II. Ferdinánd ellen. Hadtört. Közi. 1890. 354—360.1. 
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Hans von Molarth a haditanács elnöke személyesen erősen részt vett ezekben a tervezgeté-
sekben,29 így érthető, hogy Ludwig von Molarth is különös figyelemmel kísérte Homonnai-
nak azokat a próbálkozásait, amelyekkel az egri törökök által elrablott családi kincseit igye-
kezett visszaszerezni. Ezért őmaga összeállí otta a Homonnai kincsek jegyzékét németül. 
Molarth fellépésének eredményeképpen 1619. május 27-én Halil basa egy terjedelmes olasz 
nyelvű jegyzéket adott át a követnek, amely az egri basa által Homonnainak visszaszol-
gáltatandó kincseket sorolta fel.30 A kincsek jegyzéke nagyon érdekes iparművészeti- vise-
lettörténeti és általában művelődéstörténeti szempontból. Érdekes, hogy a magyaros ruha-
darabok nevét a német jegyzék is magyar elnevezéssel adja (men:he=mente, dollmany) 
míg az olasz jegyzék általánosságban csak vestet említ. Mivel az olasz jegyzék az eredeti, 
annak szövegét közöljük alább. A kéziratban P. P. és R. R. jelzetű iratok között találjuk 
jelzet nélkül „Nóta della . . . stb." címmel. 

Litt. К. К. К. 
Е jelzet alatt szerepelnek azok az utasítások, amelyeket I6I9 októberében Karakas 

Mehemednek a szultán küldetett és amelyek a végbeli palánkok ügyében31 kötött meg-
állapodások, különösen a hódolt jobbágyok szolgáltatásainak betartását, és a török végbeliek 
által elkövetett különféle erőszakoskodások megbüntetését követelték a budai pasától. 
E levelekhez csatlakozik az egy évvel későbbről, 1620 elejéről keltezett parancslevél. Ebben 
ismét a Homonnai Györgytől elrablott kincsekről, valamint egy török kereskedő kirablásá-
ról van szó. 

Ha most ezt az Öt levelet egyenként nézzük, a következőket tartalmazzák részleteseb-
ben. 

1. A szultán nevében utasították Karakas Mehemedet, hogy a mindkét részről léte-
sített palánkok ügyében az legyen az álláspontja, hogy ezeket a békekötés ellenére építtet-
tek és ezért l6 hónapon belül lebontandók. A magyarok erre azonban nem hajlandók. Még 
további 10 hónapig várakozhat Karakas, s ha ezután sem bontják le, a pasa küldjön a ha-
tárra megfelelő embereket, és ügyeljen arra, hogy a parancsot valóban végrehajtsák. 

2. Ebben a levélben arról van szó, hogy a pasa állapítsa meg azokat a szolgáltatáso-
kat, amelyekkel a jobbágyok a begler-illetve a szandzsákbégeknek tartoznak és ügyeljen 
arra is, hogy a szpáhik a nekik járó adóknál többet ne követeljenek. 

3. A harmadik levél ugyanebben az ügyben íródott annak a hozzáadásával, hogy bün-
tesse meg azokat a szpáhikat Karakas, akik 26 nemest megöltek Kis-Komáromnál (a Duna 
jobb partján). 

4. Molarth követ panaszt tett Esztergom környékén fekvő 60 falu ügyében,32 ame-
lyek nyilván a hódoltság szélén voltak s ezért a szpáhik addig zaklatták és sanyargatták a 
falvak lakosait és birtokosait, míg a nemesek biztonságosabb helyekre költöztek; ekkor 
azután a szpáhik azonnal elfoglalták a falut. A szultán parancsa szerint a pasának ezt meg 
kellett akadályozni. 

29 Szekfű Gyula: i. m. 55- L 
30 G. 4./II. 317—319. к 
31 A palánkok ügyének előzményeiről Angyal Dávid: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd ha-

láláig. (A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. VI. köt.) Bp., 1898.141—143.1. 
32 Erről már l6l5-ben is tárgyalások folytak. Angyal Dávid: Magyarország története. II. Mátyástól III. Ferdi-

nánd haláláig. 141. 1. 
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5. Az utolsó levélben utasítják Karakas Mehemedet, hogy vagy adja vissza Homonnai 
Györgynek az elrablott kincseket 10 000 tallér értékben, vagy fizesse meg a 10 000 tallért. 
Ugyanebben a levélben arról is szó van, hogy Drégely és Léva között Kormány István ko-
máromi kereskedőt az esztergomi őrséghez tartozó Csobán Ozmán nevű útonálló meg-
támadta, 3000 tallér értékű áruját elrabolta, szolgáját megölte. A pasa büntesse meg Cso-
bánt. 

Litt. О. О. О. 
Molarth jelentése 1б19- október 19- a császárhoz, beszámol azokról a hírekről, melye-

ket az erdélyi követ (der Sibenbürgisch allhie Residierende Agent) terjesztett. E hírekben 
ismételten szó esik arról, hogy a magyarországi török főemberek közül Diák Mehetned te-
mesvári basa Bethlen Gáborral összekülönbözött.33 

Litt. S. S. S. 
1619. december 8. Molarth Karakas Mehemed pasának ír a portához küldött rendkívüli 

követ, Cesare Galló ügyében,34 kéri, hogy a pasa segítse elő a követ utazását ne tartóztassa 
fel. Panaszkodik egyúttal, hogy embereit Budán feltartóztatták. 

Litt. Z. Z. Z. 
1620. január 9-én már Molarth válaszol is Karakas időközben megérkezett levelére, 

amelyben a pasa közli, hogy a császári futárokat ő nem tartóztatta fel és útjukat a jövőben 
is elősegíti.35 Molarth megköszöni a pasa eddig mutatott készségét, kéri, hogy ezt a jövő-
ben is őrizze meg. Jóindulatába ajánlja a futárokat, a hódoltság lakóit (subditos) és a jó 
békesség ügyét. 

Litt. В. В. В. 

1б20. január 20. Szultáni parancs Karakasnak a határok őrzéséről.36 

1. 
BUDA, 1618. OKTÓBER 16. 

A budai kajmakdm Molarth követnek: a budai törököket a magyar végbeliek részéről ért tizennégy sérelem felsorolása. 

Grauami del Caimecham di Buda contro diuersi inuiati all'Illustrissimo Signore Giouanni 
di Molarth li 16 d'Ottobre l6l8. 

1. Questi giorni due uolte publicamente sono uenuti a fare la scorreria e di nőtte 
hanno bruggiato il Borgho di Tolna. 

2. Li sudditi di Vec duy e de Bettayr hauendone d'antrio tempo pagato sempre li loro 
tributi, adesso per forsa li di mandano. 

3. In Buda Vecchia sono venuti Felizadnadgleriy doi Sudditi hanno menato via. 

33 Ugyanez az ügy szerepel már Ludwig von Molarth október 13-án küldött jelentésének utóiratában. G. 
4./И. 368—369. 1. Ennek a kivonata Firnhaber i. m. 67.1. 

34 G. 4./II. 397.1. 
35 G. 4./II. 411.1. 
36 G. 4./II. 415.1. 
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4. Alii 18 di questa Luna corrente, cive di Seuall, hanno tagliato a pezzi piu di 60 
huomini appresso Buda Vecchia. 

5. Tre Pastorí amazzato, doue hauendo noi liberato una parte de pecori, ё gl'altri 
lor'hanno menato Via ä Waitz. 

6. D'altri Viliagy della Citta di Pesta per forza l'animali menano uia. 
7. Alii sudditi fanno publicamente tutte le Struggle, ch'vna per una sipuö prouare. 
8. L'altro giorno appresso Paxa hanno presi alcuni animali, doue furono presi doi 

maluaggi, dalli quali si puo hauere informatione. 
9. Sotto Pesta sono stati menati via alcune volte mohi caualli, dalli quali sono alcuni 

deli signore Sefer Bassa, e sono stati menati a Waitz. 
10. E'dapoi questi Gravami sono stati fatti moltt altri publicamente. 
11. D'Agria, Canisa, e d'altri luoghi delle Frontiere qui non sono compresi gli loro 

Grauami, ma scritti a parte. 
12. Li giorni passati mandassemo un Iandzaro per suo bisogno ä Waitz, doue fű bas-

tonato, e non essendo costume, hanno fatto contro l'honor suo. 
13. Alii Viliagy H quali sottoposti anticamente a Buda, quelli di Waitz non li las-

ciono. 
14. L'huomini della Pesta ё de qui quali vengono mandati con letere expresse, non 

li lasciono passare piu öltre di Comora, ma li fanno tornar, in dietro. 

Litt. С. G.4./II. 219. 1. 

2. 
KONSTANTINÁPOLY, I6l9- FEBRUAR 13. 

Ludwig von Molarth követ Konstantinápolyha érkezéséről értesíti a pasát és a Bécsbe küldött futárt pártfogasába 
ajánlja. 

Ad Visierium Caracass Méhemet Bassa in Alba graeca e Constantinopoli die 13 Feb-
ruar ii I619. 

Illustrissime Domine Domine et Amice plurimum observande: Nos vigesima tertia 
Decembris anni proxime elapsi felicem hanc Portám incolumes attigisse, aliunde dubio 
procul Illustrissimae Dominationi Vestrae constabit. Verum cum ob singularia benevolen-
tiae, et erga conseruationem Sanctae Pacis promptissima Indicia Illustrissimae Dominatio-
nis Vestrae cum primis devincti simus, Eandem decenti qua par est, familiaritate praesenti-
bus salutare, praecibusque eo conducere voluimus, ut Latorem praesentium Extraordina-
rium Cursorem nostrum vllis sine inducys Comorranium versus ad Sacratissimam Caesa-
ream Maiestatem quam celerrime expedire non grauetur: Scio Illustrissimam Dominatio-
nem Vestram in negocys conseruandae Pacis suapte sponte perquam esse vigilantem ideo-
que plura, ad hoc magnum opus spectantia iudicio suo, nosque una Omnípotentis tutelae 
committimus. 

Litt. HH. G.4./II. 29I. 1. 
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з. 
KONSTANTINÁPOLY, I619. MÁJUS 27-

Л budai pasának szóló rendelet a fejérvári bég Tapolca környéki kihágásainak megbüntetéséről. 

Sommario delli Commandamenti inviati al Bassa di Buda, di Canisa, di Bosna, d'Agria 
e di Temesvár li 27 di Maggio 1619 tradotta di Turco in Italiano. 

Al Bassa di Buda. 

Hauendomi fatto intendere d'Ambasciatore Cesareo comme essendo stato L'Alai Begh 
d'Alba Regale con alcuni suoi nel Territorio del Coloneilo di Giauarino, discosto due leghe 
di quella Citta, nel Villagio nominato Trepolza per rihauere un'altra uolta il tributo da 
quelli sudditi, ma non potendo far'altro gl'ha fatto molti rumori et insolenze si che ued-
rete, s'e cosi la farete castigare essendo fatto contro la buona Pace, e gl'honorati capitoli, 
medesimamente farete ancor' ä tutti quelli, che contro la sudetta Pace falleranno. 

Litt. QQ. G.4./II. 315. 1. 
Törökből készült olasz fordítás. 

4. 

KELET NÉLKÜL, DE FELTÉTELEZHETŐEN l 6 l 9 ELEJE 

Homonnai Györgytől elvett és neki visszaszolgáltatandó drágaságok jegyzéke. 

NÓTA 

Delle cose tolt'al Signore Homonay dalli Turchi d'Agria le quali sono state restituite 
dal Bassa. 

Vna sabla fornita d'argento, dorata et ornata con pietro uerd'e Turchine. 
Vn Pallascho fornito d'argento con Turchini grandi. 
Doi Pallaschi forniti d'argento tutti dorati senza puntali. 
Vn altro Pallascho fornito d'argento é dorato senza puntale. 
Vn Fodraié per l'arco di ueluto rosso é ricamato d'oro. Cose spettant' all'Altare. 
Vn vaso d'incenso d'argento dorato. 
Vn calice et un cantaro dorato. 
Vn Crocifisso d'argento, ha Croce d'ebeno fatta. 
Vna Campanella d'argento dorata. 
Vna sella coperta di panno pauonazzo, con le sue staffe d'argento e dorato. 
18 piatti mezzani d'argento et altr'piu piccoli comm'anco vn Bacile d'argento spet-

tant'all'Altare. 
44 Diamanti piccioli é sei rose d'oro, nelle quali sono ló perle e fornite con 12 pietre 

verdi. 
Vna Medaglia, nella quale v'e il Sacrificio d'Abraam, fornita con smaragdi, et altre 

pietre piccolo. 
12 Rose d'oro fornite con pietre verdi. 
Vna rosa d'oro di forma rotonda nella quale v'é una testa et vn modo. 
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Doi rose d'oro fornite di molti Diamanti et vn' annello senza f о Ilia. 
Vn annello con doi rubini et vn Diamante. 
Vn altr'annello con un rubino. 
Vn annello con 4 Diamanti piccoli. 
Vn annello picciolo d'argento. 
Vn Agnus Dei d'argento et un Sopraso di Madre perle. 
50 pietre di Boemia et 48 rubini, che non sono tagliati. 
6 Pietre non ancora tagliate et vna tazza d'argento, dorata. 
Vn mantello di Scarlache rosso fodrato di gibellino, con tre pára di Zaprasi d'oro. 
Vn altro mantello di granato pauonazzo fodrato di lupo Ceruiero, con doi pára di 

Zaprasi d'oro. 
Vn mantello di Scarlacho rosso, fodrato di tela con fieri grandi d'oro. 
Vn mantello di Scarlacho pauonazzo, fodrato di tela biancha d'argento con Zaprasi 

d'argento. 
Vn mantello di scarlacho verde, fodrato di cuniculi et vna ueste di raso giallo, con un 

altra di Damascho. 
Vna véste di veluto pauonazzo et un altra di Damascho di colore di capeli. 
Vna véste di raso rosso, con 9 bottoni d'oro. 
Vn altra véste di Damascho rosso. 
Vna ueste di Scarlacho rosso, non ancora finita. 
Vna ueste di uelito pauonazzo, non ancora fatta et un pára di braghesse di Scarlacho 

rosso. 
Vn brazzo d'Ormesino di colore de cerasi. 
Vna sorté di spalliere di Damascho giall'e rosso con altre apallire. 
Vna Zápra ricamata d'oro et argento et una coperta per una sella fatta di panno bianch'e 

uerde. 
Vn mantello di scarlatino rosso fodrato di Volpe con un mantello vecchio fodrato di 

volpe. 
Vn mantello di pann' Inglese rosso fodrato di Biber et vn mantello di granato pauonazzo 

fodrato di volpe. 
Vn altro mantello pauonazzo, vecchio fodrato di volpe. 
Vn mantello di pann'Inglese verde fodrato di volpe. 
Vn mantello di pann' Inglese rosso fodrato di volpe. 
Vn mantello pauonazzo fodrato di lupo. 
Vn mantello piccolo di scarlatino fodrato di Volpe. 
Vn mantello fodrato di lupo et una ueste di raso, di colore marino gia vecchio. 
Vn mantello di panno rosso, vecchio et vna fodra per una sabla di panno rosso. 
Vno Tapete Persiano, et vn capello biancho, gia vecchio. 

Noi Halil Bassa. 
NÓTA 

Delle cose le qual il Bassa d'Agria étenuto di restituir al Sognore Homonay. 

Piatti d'argento No 52. 
Dei quali doi son'assai grand'e l'altri mezzani. 
Vna Medaglia d'oro fornita di Diamanti grand'e rubini, di dentro stá vn Pelicano 

colli suoi polli, e di sopra una corona pendent'in una catenetta. 
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Vn' altra Medaglia, nella quale il Pelicano con tre pelli stä nel nido fornita con molti 
Diamanti e rubini di sopr'una Corona nella qual'e una perla grand'Orientale. 

Vna Medaglia fornita di pietre blanche e perle, dentro nel suo fodraié insieme con 
alcuno rose rotte. 

Rubini Orientali grand'e piccoli che non sono tagliati 52. 
Rubini Turchesci in vna carta sono No. 150. 
Alcuni Diamanti messi nella cera frä qual'e un grandé di valsuta d'alcuni milliaia di 

Talari. 
In una scatola biancha sono state molt'e diverse pietre Orientali il numero de quali 

non si sä di valsuta di molte milliaia di Talari. In quella Cassa doue s'e ritrouata la sudetta 
scatola ci sono diuersi manili rotti, e rose d'oro di grand' peso de i quali sono restituite 
puoche. 

Az egri törökök által Homonnai Györgytől elvett drágaságok jegyzéke a PP. és RR. jelzetű iratok közé elhelyezve saját 
jelzet nélkül, azonban nem egyéb, mint az M. alatt közölt német jegyzék olasz eredetije. G. 4. (II. 311—319. és 
321.1.) 

5-
KONSTANTINÁPOLY, I619. OKTÓBER ELEJE 

Szultáni parancs Karakas Mehemed budai vezérpasához a békecikkelyekkel ellentétben létesített palánkok lerombolásáról. 

Copie delli cinque Commandamenti mandat al Visier Mehmet Caracass Bassa di Buda 
nel principio del meso d'Ottobre 1619-

All Honoratissime Visier Méhemet Caracass Bassa di Buda. 
Saprete ch'essendo per il passato per volonta di Dio donatore della vita accomodat' 

il negotio della buona Pace con il Re d'Alemanni, doppo la qual Pace essendosi d'ambe le 
parti fabricate alcune Palánké contr' essa Pace, le quali Palánké essendo causa di disordini 
e scandali, fu pero limitato e dato termine d'ambe le parti che si douessero in termine di 
16 mesi mandare gente alii Confini et unitamente destruggerli del tutto ma perche nelle 
parti di detto Re sono success'alcuni moti e commutationi e gia venut'e giont'il termine 
limitat'et assegnato il qual e stato causa d'impedimento che non s'ha potuto effetuare 
questo negotio. Onde essendo stato fatto Ars e Talhis alia sedia della mia sublime Majestä 
dell desiderio e delle preghiere fatte dall detto Re e del suo Ambasciatore residente qui 
alia nostra Felice Porta; Perció s' e datTmperial nostra licenza per altri dieci mesi di ter-
mine ancora per tanto commando, ch'al gionger di questo mio Imperial Commandamento 
debbiato uoi personalmente hauer cura di questo negotio facendo comme di sopra inten-
dere alle parti del detto Re, d'essere stato dat ancora altri 10 mesi di termine per tal nego-
tio et che farete intenderli efficacemente che di la nel tempo sopradetto mandarä dal canto 
suo, a posta huomo alii Confini dove uoi ancora spedirete valorosi, prudent'et esperient' 
huomini nostri, alii detti Confini acciö con il consenso d'ambe le parti, debbano ridursi 
insieme e conforme le mie Imperiali Capitolationi e dell accordo d'ambe le parti destrug-
gere dette Palanke che doppe la Pace sono state fabricate e fondate di nuovo, acciöche s' 
osserui la promessa, la fede e la quiete della buona Pace, et cosi in questa materia usando 
ottima diligenza, spedirete da parte uestra lettére scritte con efficatia, acciö questa volta 
ancora non si causi negligenza, ne si venghi alle souse ma sollecitarete, che si debba diffi-
nire e compire questo negotio ä tempo e termine al presente limitato, e si debba sciffare, 
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che per causa del differire ancora questa volta e lasciar stare quelle Palanke, che nuova-
mente sono state fatto, non naschino rumori scandali e misfatti. Cosi saprete e prestarete 
fede al honorato segno, scritt'al vltimi della luna di Sieval 1028 cioe nel principio di Ottobre 
1619. 

Litt. KKK./l G.4./II. 371. 1. 
Törökből készült olasz fordítás. 

6. 
KONSTANTINÁPOLY, I6I9. OKTÓBER ELEJE 

Szultáni parancs Karakas Mehetned budai vezérpasához: Akadályozza meg a jövőben, hogy a beglerbégek, szandzsák-
bégek és a szpáhik zsarolják a hódoltsági jobbágyokat. 

Al Honoratissimo Visier Méhemet Bassa di Buda. 

Saprete comme' l'Honoratissimo frä l'honorati Lodovico di Molarth Ambasciatore del 
gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia Ferdinando Re d'Ungheria e Bohemia 
ch'il suo fine sia determinato in bene n'ha mandato una lista Grauami, quando per il passato 
álla Congregatione delli Comissarii di Vienna, conforme la buona Pace íu concluso che li 
sudditi delle Frontiere non paghino alli spahi piu di quello che nelle Capitolationi sia stato 
dechiarat e scritto, percio li spahi di piu gl'hanno cresciuto le loro pensioni, intorni alle quali 
si dimanda che conforme le capitolationi dalli Comissarii Plenipotentiarii sia deciso e no-
minato quello ch'havranno da dare per lavenire accioche non siano piu molestati comm 
ancora colle Decimé delli fromenti non sono contenti ma dimandano danari piu di quello 
che vele e pigliando le decimé non pigliando misura giusta ma con vn altra piu grandé. 
Altra che li detti sudditi uengono molestati quando li ravogliano li Presenti overo datii 
perli Beglerbegh e Sangiachbeghi pigliano piu deli ordinario. Quando chiamano li sopradetti 
sudditi alli loro servitii mentre ch'altro non viene ä mutarlo quello non lasciono, et dapoi 
ch'hauranno dalli detti sudditi li loro spahi raccolto l'ordinarii tributi si vendono poi ad 
altri lui torna medesimamente racogliere una altra volta cosi li poveri pagano l'anno due 
volte. 

Litt. KKK/2 G.4./II. 372. 1. 
Törökből készült olasz fordítás. 

7. 
KONSTANTINÁPOLY, 1619- OKTÓBER ELEJE 

Szultáni parancs Karakas Mehemed budai vezérpasához a zsitvatoroki béke megkötése óta Batthyány Boldizsár és a pé-
csipüspök kárára elkövetett kihágások, valamint a Kis-Komárom mellett megölt 26 ember ügyében. 

Al Honoratissimo Visier Méhemet Bassa di Buda, 

Saprete comme l'Honoratissimo fra l'honorati Lodouico di Molarth Ambasciatore del 
Gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia FERDINANDO Re d'Ungheria e 
Bohemia ch'il suo fine sia determinato in bene m'ha mandato una lista de Grauami, comme 
quando fu conclus e stabilita la Pace a Sitvatorok dalli Commissarii Plenipotentarii con-
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venut in sieme d'ambe le parti al hora unitamente fu dechiarato e scritto nella Imperial 
mia Capitulazione nell articolo 15 che li Villaggy quali sono in differenza intorn' a Canisa 
sottopost'al Capitaneato del Bathyani che si debbano decernere quali sono per seruire di la, 
e quali di qua, e quelli che saranno al seruitio di Cda sa debbano separarli, e poi li detti 
Commissary debbano far un'ordine quello hauranno anipagare l'anno e deciderlo del tutto 
conform'e stato dechiarato nella sopradetta Imperial mia Capitolazione, a perció in questo 
proposito ancora ui sono state mandate molte lettere dal detto Batthyani et ancor huomini 
di valore dal sopradetto Re e dalli stati d'Vngheria, ma per non hauerai uisto sin hora le 
sudette differenze, ne man со dattoui risposta alii sopradetti Hora per decidere et accomodare 
le sopradette differenze, assegnarete, il tempo e luogho e dapoi ch'haurete assegnat' e deter-
minat'il tempo nel luogho designato, s'andara e si concludera la determinatione della 
differenza delli sudetti Villaggy Li spahi non cessano di far oltraggi sempre a quella banda 
di la con molestie e tormenti grandi si comm'ancora per il passato smazzorano 26 huomini 
di piccolo Commar' et alii Nobili di quella parte del Danubio, contro le Capitolazioni per 
forza li dimandano certi tributi overo pensioni, e se non li danno li fanno priggioni oltr'altr'in-
solenze e tormenti ch'usano a fare, anzi adesso in Canisa si ritrovo inpriggionato delli detti, 
un Nobile nomina to Giorgio Ко ray et ancor alii Villaggy che sono sottoposti di la non haven-
do da fare con loro niente, li detti spahi per forza gli fanno venir ail'vhedipp.za et alii sudditi 
che sono alle Frontiere, ciőe a Feöls'also Baranya e Somogy li quali anticamente e del tempo 
della conclusa Pace, sempre a tutte le dua parti racevano servitú alli Signori Vnghari e paga-
vano certi tributi al Re et al Vescoue Qumqueecclesiense, quali spahi e Soldatihora non li 
lasciano far il loro anticsmente consueto Servitio, ne pagare li tributi ordinary e quando loro 
vogliono andare loro non li lasciono. E perció havendomi fatto intendere tutte queste 
insolenze e oltraggy fatti contro la buona Pace, per obviar e diffenderli de simili incon-
venienze m hanno richiesto questo mio Imperial Commandamento il quale l'ho concesso, 
e gion'o che li sarä, ui commsndo che debbiate in questo negotio avisare li Comissary di 
quella parte, e metter ancor di questi in ordine huomini con plenipotenza Valorosi e di 
buona fede, prattichi et isperimentati della buona Pace e mandarli al tempo e luogho des-
tinato accióche al debbano travar insieme et unitamente decidere quelli Villaggy, che sono 
in differenza intern'a Canisa sottoposti al Capitaneato dal detto Batthyani, quali saranno 
di qua e quali di la e quelli ch'havranno deciso per seruitio di Canisa li, debbano far ancora 
un ordine, quant'hauranno da pagar ogn'anno, e doppo eh'hauranno uist'e deciso la diffe-
renza delli sopradetti Villaggy debbano fare fra loro seritture e darl un all altro accióche 
mai piu non si debba osseruare il primo proposito. 

E per quelli di Comarr che sono stat'amazzati, usarete ogni diligente essamine di far 
hauere, quelli tali in manó, ё dapoi che l'hauerete ё s'hauerete dechiaratoli delle furfan-
tarie, et insoleure loro non li lasciarete n'un hora n'un tempo piu, ma li casligiarete seuera-
mente: accióche all'altri insolenti Sia per essempio et auertimento perpetuo et non lascia-
rete che alli Nobili liberi sia dato fastidio ne molestia di sort'alcuna; et se per sorté alcuno 
di loro posse priggione uoi lo liberarete e non li lasciarete dare piu fastidio, ё specialmente 
a quelli villaggy che non hanno da fare piu in questa parte, ma nelle Conclusioni sono stati 
assignati di la, perció se qualcheduno uorra trasgredire uoi lo difenderete, et poiche dal a 
tempo in qua antico della Conclusione ё stato ordinario che quelli Villaggy d'ambe le 
parti debbano seruire alli Signori Vngari ё pagar alcuni tributi al sopradetto Re e Vescovo 
Quinquecclesiense li spahi e Soldati non lasciandoli fare li sopradetti seruity e pagare alcuni 
tributi loro ordinary, voi ä questi inconuenienti abuiarete e li defenderete sempre, et mentre 
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che questi negoty non s'hanno visto e deciso del tutto se li spahi e soldati ouero qualsiuoglia 
altro delle nostre Vittoriose Frontiere volesse con qualche scusa far qualche sinistra olt-
raggio, uo nou le lasciarete, ma per maggior Sicurta uestra mandarete huomini ä posta non 
efíicacissime lettere e farete protestarli acci-öche stiano in pace, et ä tutti quelli huomini 
che vengono da parte del sopradetto Re ouero dalli stati d'Hungaria conforme la buona 
Pace, proponer qualche negotio uoi l'honorarete, e li darete buonissimo sodisfattione, ё 
non lasciarete, ch'alcuno contr' il giuramento ё mie Imperiali Capitolazioni facci qualche 
pericolosa opera e cosi saprete e prestarete £ede all'honorato segno Scritt' all vltimi di Sie-
uall 1028, cioe nel principio d'Ottobre 1619. 

Litt. KKK/3. G. 4./IL 37З—З75. 1. 
Törökből készült olasz fordítás. 

8. 
KONSTANTINÁPOLY, I6I9. OKTOBER ELEJE 

A szultán parancsa a budai pasához, hogy а zsiívatoroki békében a magyar részre került falvak, azok birtokosainak és 
malmaiknak háborgatását а szpáhiknak és a tégbeli török katonaságnak tiltsa meg. 

All Honoratissimo Visier Méhemet, Bassa di Buda. 

Saprete comme l'Honoratissimo fra l'honorati Lodouica di Molarth Ambasciatore del 
Gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia FERDINANDO Re d'Hungaria e 
Bohemia, ch'il suo fine sia determinato in bene, n'ha mandato una lista de Grauami, 
comme quando li Commissary d'ambe le parti furono álla Congregatione di Sitvvatorok, 
e quando tu conclusa la Pace, allhora non si decisero alcuni Villaggy sottoposti alli Cas-
tellie Forteze del sopradetto Re, Et essendo detti Villaggy sempre in molestie, che di 
questa parte li uengono per forza, e tutauia li sudditi alli loro seruity uengono mo-
lestati, percio e necessario che d'ambe le parti vengano a congregarsi li Comissary per 
decider'e diffinire tutte le differenze di detti Villaggy. Li sudditi delli 60, Villaggy quali 
sono sotto Strigonio, vengono dalli loro spahi grandemente molestati, nonpigliandoli il 
tribuio ordinario, ma di piu assai con molestie et insolenze grandi, percio questo 
negotio ancora farete essaminare, e conforme che per ü passato estat'ordinato, di loro 
tributi, non li lasciarete di piu pigliare con alcuna, ma li difenderete sempre. E'nelli 
Villaggy che sono sottoposti a questa Parte, li Nobili, conforme la buona Pace sono 
liberi e possono stare con riposo, ma d'alcuni uengono molestati e sforzati contro 
l'articoli e promesse delle Capitolaiioni, e non dandoli danari ouero tributi, per forza l'en-
trano nelle case e moh' amazzano e li pigliano robba, e li sopradetti Nobili, quando uanno 
ad habitare alli luoghi riposati, e lasciano i luogh' antichi alli Conf ini, i spahi uanno a quelli 
luoghi, e da quell' huomini qual'hanno lasciato sopra quelli beni, li dimandano dinari, 
ouero sopradetti tributi, et alli pascoli loro, non lasciano pascolare li loro animali e se 
quell' huomini non H danno li sopradetti tributi ouero danari, che per forza dimandano 
meneno uia li loro animali. Et dalli Molini ancora non si contentano hauer il Ordinario, 
ma piu della raggione dimandano. Et alli Molini terrestri ancora per ogni rota dimandano 
una pezza di Carrassea, e non dandoli li buggiani a fuoco e fiammá. 
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Percio m'hanno fatto intendere questi loro trauagli et insolenze continoue, e per diffesa 
loro m'hanno richiesto, per darli questo mio Imperial Commandamento, accio non li sia 
fatto cos' alcima contro le Capitolazioni Imperiali et honorati capitoli, e per la diffesa loro 
il detto Commandamento l'ho concesso. Pero ui commando subito, che ui sara gionto, li 
sopradetti Grauamini giustamente farete essaminare e uederete se conforme, alia supplica, 
che m'hanno fatto, se e uero di questo, e per cento delli 60 Villaggy che uengono molestati e 
pagono piu di quello ё stato dechiarato e scritto nelle Capitolationi alli spahi loro Voi non 
lasciarete pigliar vn' aspro di piu et se non osseruaranno, ma tornaranno uoi altra uolta ä 
molestarli, li Zimari loro darete all' altri, et se li Molini Conformi per il passato paganano 
alcun tributo, cosi che paghino ancora adesso, ё non lasciarete, acciö uenghino sforzati 
contro l'antico douere, pigliare panni'ne altro dalli Padroni [dei] sopradetti Molini, ne li 
lasciarete molestare da nissuno, ma li difenderete da quelli, che l'Vsano far' insolenze, et 
per conto delli Nobili, quali habitano sopra le uestre Terre, nel riposo e liberta, conforme 
le capitolazioni non lasciarete ä loro, ne alli loro animali dar fastidio ne molestia alcuna e 
leuandosi da quelli luoghi delle Frontiere, per andar in piu riposati ä quell'uomini, quali 
lasciano ä luogho loro, medesimamente, non lasciarete far il simile, acciöche non sia fatta 
cos' alcuna contro la buona Pace et honorati articoli. Ancora per conto delli Villaggy che 
sono sottoposti al suddetto Re pressi per forza e la questa parte posseduti e mess' in diffe-
renza, uoi a posta per questo negotio metterete in ordine ancora di questa parte Commis-
sary plenipotentiarii e li mandarete al luogho destinato, et auisarete quell' altri di la, acci-
öche conforme la promessa et articolo fatto per auanti li Commissary d' ambe le parti deb-
banno conuenir insieme, é uenendo, debbono ancora per questi Villaggy ueder' é deter-
minar senza Contradittione alcuna, e diffinirli del tutto. Poi guardarete bene di non dar 
all' insolenti licenza ne autoritä alcuna, accio sia fatte qualch' insolenza о inconueniente 
contro la buona Расе, et honorati articoli, perche in questo non compromette la mia Impe-
rial majestä, ma attenderete et usarete ogni diligenza, acciö li fondamenti della conclusa 
é stabilitä Расе venghino corroborati ё ben stabiliti. Cosi saprete ё prestarete fede all' ho-
norato Segno. Scritt' all' Vltimi di Sieual 1028, cioe nel principio d'Ottobre 1619. 

Litt. KKK/4 G.4. 11/375—376. 1. 
(Törökből készült olasz fordítás.) 

9. 
KONSTANTINÁPOLY, 1620. OKTÓBER ELEJE (H.: I6I9) 

Szultáni parancs Karakas Mekemed budai pasához: Csobán Ozmán Esztergomban lakó haramia több kereskedőt ra-
bolt ki Léva környékén, ennek a megbüntetéséről intézkedik, valamint a Homonnai kincsek visszaadásáról és a végvidéki 
béke fenntartásáról. 

All Honoratissimo Visier Méhemet, Bassa di Buda. 

Saprete comme l'Honoratissimo fra Phonorati Lodouicá di Molarth Ambasciatore del 
Gloriosissimo fra li Principi della Natione di Messia FERDINANDO Re d'Vngheria e 
Bohemia, ch'il suo fine sia determinat' in bene, n'ha mandato una lista di Grauami per 
conto delle robbe tölte per il passato al Giorgio Homonay, delle quali u' e restat' ancora 

per valuta di — (10000) Talleri ё fin' adesso non sono state restituite perció per farli res-
x 
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tituire, ouero farli pagare la ualatä di dette robbe et ancora per il passato per mezzodi 
Dregen e Leuen fu assaltato publicamente un Mercante di Comarr Nominato, Steffano 
Corman d'alcuni insolent di Strigonio sotto la protettione di Cioban Ozman, li quali li 
pigliarono di robba mercanti le per valuta di quatro milla Talari e cinque et ancora li 
amazzarono tre servitori, poi la robba parte portarono in Strigenio e parte in Parkany, 
percio per questi malfatte et insolense e per farli restituire le dette robbe pres' et botinate 
da loro e per castigare giustamente quel' insolenti col sopradetto Cioban Osman, v'ho 
fatto questo mio Imperial Commandamento e subito che ui sarä gionto, ui commando 
ch'in virtu di questo di quel' che ui fu mandato prima farete al det 'Homonay restituire 
il resto delle robbe saranno perse, da quelli tali per giustitia li farete pagare, che n'un 
aspro n 'una carabba non lasciatere perdere. Ancora per il negotio del sopradetto Mer-
cante, scriberete una lettera e mandarete un huomo al Begh di Strigonio, acciöche le 
botinate e prese robbe e caualli delli sopradetti insolenti debba dimandarli rihauerli 
e sodisfar el Mercante, e se per sua negligenza non li farä rihauere uoi subito manda-
rete, un huomo di valore, acciöche le dette botinate robbe ä caualli uanno restituiti 
Mercante, e doppo ch'l'haura restituite il sopradetto Cioban Osman colli suoi compagni 
attenderete hauerli in mano e li castigarete seueremante per hauer fatto simil oltraggy contra 
la buona Pace per essempio et avertimento d'altri, e quanto traterete alle Frontiere l'inso-
lenti soldati acciöche contro le buona Pace non faccino uiolenz' alcuna e nel vestro domi-
nio alli Governatori e Giudici prohibirete seueramente acciöche simil oltraggy debbano 
ritenere e non scoltandoli, che severemante debbano castigarli e quelli che non possono 
castigare faccino intender a uoi accio ё uoi li castigiate e li fate quello che meritano et se 
l'insolenti soldati delli confini del sopradetto Re, farrano qualch' insolenza in queste parti, 
uoi alli Capitani et altri loro Governatori faret intendere, acciöche loro severamente li 
castighino e se loro non possono castigarli auisarete il detto Re, acciöche lui si facci hauer 
in mano, e che li castigi conformi in loro meriti, et quando l'insolenti saranno castigati 
d'ambe le partii li fondamenti della buona Pace staranno corroborati ё li poueri sudditi 
et altri d'ambe le parti restand in sua e buona quiete, haurann n' Occasione di iubilare et in 
sanitä della nostra sublime et Imperial Grandezza sempre continouare il loro riposo e tutto 
con l'autoritä e consenso nostro sia fatto ogni cosa, al quale la Serenitä mia presta pede 
acciöche a quelle Frontiere habbiate buon risguardo e teniate buona custodia che non sia 
fatto da nissuno contro la buona Pace cosa, che puo pregiudicare alia grandezza della mia 
sublime Maiestä. Cosi saprete e darete fede al honorato segno, scritt' al ultimi di Sieual 
1028 cioe nel principio d'Ottobre 1620. 

Litt. KKK/5. G. 4./II. 377—378. 1. 
(Törökből készült olasz fordítás.) 

10. 
KONSTANTINÁPOLY, I619. OKTÓBER 19-

Molarth jelentése a császárhoz, a békeszegések elleni tiltakozás megtörténtéről, valamint Bethlen Gábor és egyes felső-
magyarországi fSurak, mint Széchy és Rákóczi betöréseiről a királyi területre. 

An die Römische Kayserliche Maiestät auß Constantinopel vom 19 8-ber. 619-
Allerdurchleuchtigist Grossmechtigister Römischer Kayser allergnedigister Herr. 
Euer Kaiserliche Maiestät seindt meine aller underthenig theuergehorsambiste dienst 

Beuor was der Sibenbürgische allhie Residierende Agent aus befehel seines Herrens Beth-
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lehem Gáborn von diesem von widerwärtigen Zeutungen aus gekossen dessen alles seindt 
euer kaiserliche Maiestät unge vorgesandt. Zum andermal billigend Protestation super 
emergentibus Damnis et Sanctae Pacis preiudicio denoch zwarn traihendlich daraus Polen 
und Hungarn von 3- und 7. disses Jahres abgefertigte Kurrir mit nechstligenden Schreiben 
von allhirigen Obristen Visier an den Carakass Méhemet Bassa zum Ofen und Diák Méhe-
met von Temesvár freundlicher genungsamber Information und zum wohl dem heiligen 
Frieden wonach zuwiden fürgangen nothwendig Abstellung halber aller underthenig schul-
digistes vleisses wedtnert worden. Alldiweilen aber in Abreisen euer kaiserlicher Maiestät 
in Hand durchleichtigster Erzherzogg Leopoldt vom 12 Septembris mih genedigst anfan-
gen lassen das gemelter Betlehem Gábor sambt Türggen und Tartaren mit zehnten ettlich 
widerspentzlich Oberhungarischen Magnaten als Sechi und Ragóczi in Oberhungarn einen 
Einfall getan und sich Kalo, Kasha und anderen örthen daselbe inpatroniert haben und 
in Ländl übel und tyrannisch ferfahren alles verheren und veröden, sollen alles hab in er-
wegung den Sultano umb diese umverzögend Einruhen laut des Obrichts Visiers fürgeben 
mit alein nichts beraust viel wenig mit Ihm Betlehem eines Verstandts seiden allermassen 
von dorthaus gleichmassig beschehend zum gebürend rhue, frid und ainigheit anweisen 
lassen, mit dem Visier dahin gelassen, das Mann Eure kaiserliche Maiestät dessen disseits 
berümten Freigebigheiten willens, in mainung sich dieser von dem Betlehem erwählten 
aufruhr nichts anzunehmen, derens eigen ausführlich versichern sollen, willigem dann bewil-
ligit und mich dieser Gelegenheit laut heiligender Copien so ausfertig die Abvertigung hal-
ber mit haben mügen transveriert werden abermahlen Commendamenta an eher besagten 
Visier Carakass Diák Méhemet Bassa und dem Betlehem selbsten mit Handbaren muss 
und gemessen betreuengen aus gefertiget und übersandt worden . . . 

Litt. 000. G.4./II. 387. 1. 

11. 
KONSTANTINÁPOLY, I6I9. DECEMBER 8 

Ludwig von Molartk követ Karakas Mehemed budai vezérpasához: a követségi futárok szabad közlekedése ügyében. 

Ad Visierium Caracass Méhemet Bassam Budensem Constantinopoli 8 december 1Ó19-
Illustrissime Domine Amice plurimum observande. 
Tametsi plures iam ad Illustrissimam Dominationem Vestram dederimus litteras nul-

lum tarnen unquam nobis rediit responsum, et quia ä diuersis fidedignis personis pro certo 
nobis relatum fűit, Cursores nostras ibidem ab Illustrissima Nominatione Vestra longo iam 
temporis spacio detineri, igitur cum oblatore praesentium expresso Capiui ab Illustrissimo 
Domino Visierio supremo hanc ob causam misso Illustrissimam Dominationem Vestram 
amice rogamus ut in posterum quos uis nostras euntes, ac redeuntes Cursores pro ut in arti-
culis Sanctae Pacis expresse cautum est quam celerrime expedire, atque inclusas litteras 
Commorhanium uersus secura commoditate quamprimum transmittere dignetur. Quae cum 
cummune bonum amborum Potentissimorum Imperatorum mutuamque amicitiae conse 
ruationem concernant, Illustrissimam Dominationem Vestram uti vigillantissimus Sanctae 
Pacis Protectorem haud intermissuram, sedsingulari studio effecturam omnino confidimus, 
quam interea diu feliciterque uiuere exoptamus. 

Litt. SSS. G.4./II. 397. 1. 
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12. 
KONSTANTINÁPOLY 1Ó20. JANUÁR 9 

Ludwig von Molarth követ Karakas Mehemed budai vezérpasához: az előbbi tárgyban. 

Ad Visierium Caracass Méhemet Bassam Budensem Constantinopoli die 9- Jan, 1620. 
Illustrissime Domine, Amice plurium Observande. 
Gratissimas diuque expectatas ab Illustrissima Dominatione Vestra cum Selam Chiaus 

missas heri accepimus litteras, quae sane peculiari nos afficiere laetita, eoque maiori, cum ex 
iis propensum est constantem Illustrissimae Dominationis Vestrae erga Sanctam Pacem be-
nevolumque in nos animum pluribus intellexerimus. Grates igitur Illustrissimae Dominati-
oni Vestrae cum hac de causa, tum maximé, quod nostras ibidem transeuntes homines hac~ 
tenus semper ea, qua par est, celeri expeditione sibi commendatos habuerit: atque in poste-
rum se habituram amice nobis obtulerit, quas possumus maiores referimus. Pergat itaque 
alacriter Illustrissima Dominatio Vestra demonstrando se sicut hue usque quietis et pauper-
culorum subditorum sincerum amatorem, atque omnium nostrorum hue pergentim Curso-
rum inclinatum Promotorem, certoque sibi persuadeat nos Sacrae Caesareae Maiestati Do-
mino Nostra Clementissimo uicissum Illustrissimam Dominationem Vestram ob singulari a 
eius merita ita commendaturos quo notabilem exinde fructum in hac Felici Porta suo tem-
pore Illustrissima Dominatio Vestra absque dubio percipere queat. Cuius equidem boni ope-
ns meritique sui, uti Deum ipsum et ambos Potentissimos Imperatores liberales acquiret 
compensatores, sic et nos ad quodvis graficationis genus reperiet paratissimos, Illustrissi-
mam Dominationem Vestram ad maiores ascensuram honores diu feliciterque uiuere op-
tantes. 

Litt. ZZZ. G. 4./II. 411. I. 

13. 
KONSTANTINÁPOLY, 1620. JANUÁR 20 

Szultáni parancs a budai vezér pasához: a királlyal kötött békeszerződés pontos betartásáról és a határon a béke meg-
őrzéséről. 

Copia deli' Originale degli Commandamenti mandati con espressi Capicei al Bassa di 
Buda, et all altri Begier ё Sangiak Beghi delle Frontiere. Li 20 di Genaro 1Ó20. Tradotta 
di Türe' in Italiano. 

All'Honoratissimo Méhemet Bassa di Buda. 
Al giongere di questo Imperial Commandamento saprete, comme per il passato sono 

stati mandati molte uolte Commandamenti acciöche habbiate buona custodia ё risguardo 
alle Fortenze di quelle Frontiere per il bisogno della Grandezza della nostra Fede ё che 
giomo ё nőtte debbiate usare ogni diligente cura ё buona custodia sopra li sudditi di quelli 
paesi, et in specialmente honorare la conchiusa e stabilita Pace con il Re di Vienna, e go-
uernar íi paesi et altri negoty della nostra Imperial Maestä, quali vi sono stati da noi com-
mandati, e che debbiate risguardare, sempre sopra la nostra sublime uolontä d'hauer buona 
custodia, e diligenza sopra le fortezze Mercati e ville sottoposti al vestro potere. 

Onde vi commando gionto che ui sarä questo nostra Imperial Commandamento uoi 
conforme che per il passato hauesti altri nostri Imperiali Commandamenti e conformi a 
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questo, giorno с notte usarete ogni diligente cura ё buona custodia sopra le dette Fortezze, 
Mercati ville e sudditi di quelle Frontiere a uoi sottoposte et haurete ogni buon risguardo 
di mantener et honorare la stabilita e conchiusa Pace col sopradetto Re ё con tutto potere 
attenderete di non fare, ne lasciar fare cos' alcuna, che poss' esser in pregiudicio della gran-
dezza della nostra Fede dell' honore della nostra sublime et Imperial Maiestä, Cosi alii 
Gouernatori et all'altri Ministri ё Soldati di quelle Frontiere protestarete rigorosamente, 
acciöche di nissum modo debbino trapassar un tanto oltre li Confini del sopradetta Pace et 
se qualche duno vorrä trapassare la nostra Imperial volontä, uoi seueramente, conforme il 
delitto suo, lo castigarete e di tutto quello ch' intenderete ё saprete di quelle Frontiere, 
ogni cosa giustamente farete intender' alia nostra Felice Porta. Cosi saprete ё prestarete 
Fede all' honorato segno, Scritt' all' ultimi della luna di Muharem l'anno 1028. 

Litt. BBBB. G.4./II. 415. 1. 
Törökből fordított olasz szöveg. 

СБОРНИК ИСТОЧНИКОВ ИЗ ПЕРИОДА ТУРЕЦКОГО ГОСПОДСТВА ВЕНГРИИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В РУКОПИСНОМ ОТДЕЛЕ БУДАПЕШТСКОЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
(Некоторые данные истории будаиского пашы Каракаша Мэхэмэда) 

(РЕЗЮМЕ) 

Целью этой работы следать более известным и допустимым те почти неоценимо 
ценные источники в форме каталогов и публикаций, которые находятся в Университет-
ской Библиотеке г. Будапешта. В рукописьных материалах новейшего времени особое 
внимание могут привлекать те тольстые томы, которые содержат официальные и частные 
переписки двух константинопольских императорских послов XVI 1-ого века, Людвига 
фон Моларта и Людвига Йоханна Куефштейна. Важные источники семьи Куефштейна, 
которые содержат значительные данные в отношении истории императорской диплома-
ции времени турков, могли перейти предшественнице Университетской Библиотеки, 
иезуитской коллегжской библиотеке г. Надьсомбат, благодаря одному иезуитскому 
члену этой семьи. Из исключительно большего числа рукописей, которые имеют непос-
редственное отношение к Венгрии, в этот раз публикуем только материалы, относящиеся 
к паше Каракашу Мэхэмэду, играющий роль в жизни Буды XVI 1-ого века. Из 12 штук 
материалов некоторые содержат письма посла Моларта Буду, а также сультанские 
приказы (последные в италианском переводе). Официальные письма занимаются глав-
ным образом постоянным беспокойством на окраинах страны, обеспечением свободного 
сообщения дипломатических лиц, а также возвращением имуществ попавшего в руку 
турков Гомоннаи Дьердь, кто был выдвинуто со стороны двора против Бетлена Габора. 
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