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J E L E N T É S .

A  tizenhatodik, és 'tizenhetedik Század
ban fzűntelenvaló változások ostromolták 
Hazánkat. Ezen tsapásoknak valamint tár
gyai voltak, úgy hív Jegyző is lettek sok 
Hazafiak. Számos Kézírásaink vannak# 
mellyek vagy egéfz idő ízakafzoknak hú- 
zomos históriáját, vagy különös történetek 
rövid jegyzését foglalják magokban. Az 
Utólsók annál nagyobb figyelmetességet 
érdemelnek, mennél vefzendöbbek kitsiny- 
ségök miatt; noha sokfzor a’ nagy tör
ténetek titkos, és igaz okait ők födözik- 
fd. De a’ nagyobb idő tájaknak hofzfzas 
leírásai már első tekéntettel fontosaknak 
látfzanak. És valóban a környüjállásos, 
elbefzéllés által a dolgot hitelessebbé, 
az eredeti magyarság által kellemetes- 
sebbé téfzik; a’ Közjónak hafznait, vagy 
kárait bővebben előadják; a’jó Hazafiak·, 
nak érdemeit elhíresítik; így az O lvasd 
okosságra, erköltsre oktatják,
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Ezen okokra nézve jelenik itt meg a* 
SZÉKELYEK KRÓNIKÁJA (Annales Si- 
tuüci) melly 15291k efztendőtöl fogva a’ 
171k fzázad elejéig terjed. De, mivel sok 
esztendőkben tsonka, másokban igen so
vány, azért Gyúlafi Lestyánból, Szindi 
Jánosból, *s több egykorbéli írókból 
megbövíttetett; kiváltképpen némellyEre- 
deti Levelekkel, mellyekből a’ jövendő
beli Történetíró vagy iij igazságnak nyo
mára, vagy előbbeninek bizonyságára jut
hat. Mind ezeket HevenenSi kézírásai
ból (T . 68.) válogatta a’ Kiadó. Azon 
kívől maga nemtsak az egéfz Kézírást 
sok deák fzóktól megtifztította, és a’ deák 
leveleket megmagyarázta, hanem mind 
az elejét, mind a’ végét meg is tágította, 
hogy az Olvasók ügyelmetességét két je
les történetek közé szoríthassa.

Több efféle munkákat lehetne közle
ni a’ Hazával, mellyek valamint az olva
sásra kellemetesek, úgy az Orfzág histó
riájának gyarapítására alkalmatosok vol
nának. De minekelötté olly terhes fzán- 
déknak végbeviteléhez kezdjen a*Kiadó,
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ezen Krónikával mintegy kóstolóképp a- 
karta megkínálni az Olvasókat. Hogyha 
evvel kedvet találl, egyfzeriben hozzá 
fog azon két rendbéli munkáknak kiadá
sához, mellyeket a’ magyar történetek 
megvilágosítására, ’s megbóvítésére elin
tézett.

Az első: Magyar Történetek Gyűjteménye, 
melly a’ XVI-ik ésXVII-ik fzázadbéli esete
ket akkori kézírásokból előadván,megmen
ti ά feledékenységtöl azon apróbb tudósí
tásokat, és leveleket, mellyek a’ húzomos 
históriákban még helyet nem találtak. — 
A’másodiknak e’léfzenköz czíme: JSredeti 
Történetírók. Ezek mind nagyobb és, ere
detképpen magyarul irt munkák, mellyek 
többnyire az írók idejekbcn történt dol
gokat hitelesen előadják.Egymás után így 
következnek : Mikö Ferencz. 1594— 1613. 
Kemény János 1607 — 1648. Szalárdi Já
nos — 1662. Bethlen Miklós 1642. — 1704. 
Cserei Mihály. 1661. — 1712. Babótsab lsük. 
1670. — 1700. Beniczki Gáspár — 1710. 
Ugyan ezen rendel fognak Ők kiadatni is.
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Még nevezet fzerént ezekét senki a’ 

Nemzetnek nem ajánlotta. Reményű te
hát a Kiadó, hogy annál kedvesebb lé* 
fzen fzándéka* mennél többféle lehet azon 
kettős Gyűjteménynek hafzna. De van
nak ezeken kívül több derék munkák * 
mellyeknek kiadásához más Tudós Ha
zafiak jobb módot találhatnak. Kéri- 
azért őket a’ Nemzet ditsöségére, hogy 
azokat a’ Hazai Históriának gyarapításán 
ra kiadni, ,’s ez által a’Hazának egy mél* 
tó áldozatot tenni igyekezzenek. Most 
minden Nemzetek,a’ jeges tengertől kezdve 
-** forró éghajlatig,tulajdon nyelvűknek 
és á’ tudományoknak mivelésén iparkod* 
nak: Nékünk tehát, kiknek Elei három fzáz 
efztendök előtt istsinosan tudtak mindaz 
orfzáglásról, mind a’ tudós dolgokról anyai 
nyelvükön fzóllani, most elnémulnunk 
nagy illetlenség volna. Költ Pesten. Mind« 
szent napján. 1804.

KULT SÁR l&TVÁB.



K R Ó N I K A
A  Mohátsi Vefzedelemtol a Bétsi Békülésig 

Magyar Orfzágban , Erdélyben , Havasal
földen, és Moldovában történt dolgokról.

S <
„ __ OHMAN Török Tsászár Magyar Or

szág megtámadásához készül. Ezt megértvén, 
Lajos Király is a védelemre szükséges rendelé
seket igyekezik tenni. De Ferdinándnál, és Ká
rolynál semmi segedelmet nem nyerhetett Ná- 
dasdi Tamás által.

Tudván a Török a Királyi Udvarnak gyö
nyörűségekbe való elmerűlését; a kintstárnaJk 
ürességét ; a gazdag Uraknak tulajdon hasznaik 
után való eggyetlen törekedéseiket; az Ország 
dolgai eránt való közönséges gondatlanságot; 
siettette nagy seregének Magyar Ország hatá
rain való általkelését. Ekkor a Király is a Püs
pököknek , Fó Uraknak, Vármegyéknek pa- 
rantsolta, hogy minden kitelhető sietséggel 
fegyverbe öltözni, és számos néppel Ö utánna 
menni igyekezzenek.

Annyi gyűlt öszve, hogy sj; ezerre mehe
tett számok. Ezekkel a Király Báthnál , mel
lette Zápolya György , Mohátsnál pedig Tö
möri fzállott öreg. De mivel sem Frangepán
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Horváth Országból; sem Zápolya János Vajda 
Erdélyből még el nem érkezett, nagyobb része 
a Tanátsnak azt ítélte, hogy meg nem kell üt
közni. Ebben állott meg a Király is : de Tömöri 
a zsoldos katonák nyughatatla'nsága, és némelly 
hamisan biztató kémek által felingereltetvén, 
a Király ellen tüzesen kikelt. Erre a Király ha
ragjában kardot rántott, és Ötét tsaknem levág
ta * : de végre magát elszánván melléje Mo- 
hátshoz táborba szállott. (* a táborból irt magá
nos levél.)

Nyakavágó Sz. János napján tsata rendbe 
állították a sereget : de a Török egész délig 
tsendesen nézte. Délután nagy tsapatokban szá
mos néppel megtámadta egy felöl a Magyarokat, 
máá felöl az ő táborokat, és igy zavarodásba 
hozván nagy részét levágta, a többit elszéljesz- 
tette. A futok között volt a Király is. Ki midőn 
Csele patakon által akarna ugratni, lova viszsza 
esvén, annak vergődése, és á fegyvernek terhe 
alatt a motsárba fulladott.

A Királlyal elveszett az Ország is ; mert 
Buda Királyok széke lenni örökre megszűnt.

Midőn az ütközet után némelly Főembe
reknek véres fejeiket Soliman elejébe vitték, és 
elmondották volna, melly nagy jószágé, és kinlsű 
Urak voltak légyén: Elég balgatagok voltak, úgy
mond, hogy olly gazdagok lévén, Királlyokat 
jókor elegendőképpen nem segítették illy veszed- 
delmes harczra. ( . ·Bethlen Farkas:')

&
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Budára felmenvén Solimán álraélkodva lát
ta a városnak teliyes elhagyattatását, ürességét. 
A Királyi várból némelly rézből öntött képeket, 
’s más kintseket Konstantinápolyba küldött, ’e 
min. egy megelégedvén győzedelmének ditsö- 
ségével a várost felgyújtana, és haza tért.

Az Erdélyi Vajda Zápolya János Budára 
jővén, minekutánna a város kipusztulását, ’s elé- 
gettetését megkönyvözte volna, a többi meg
maradott magyar Urakkal Lajos Király temette- 
téséröl , és uj Király választásról tanátskozott. 
Báthori István Palatinus Posonyba a Királyné 
után ment.

Fejérváratt számosai! öszvéjövén á Magyar 
Nemesek hoszszas tanástkozások után az 1,505 
esztendőbéli Törvény mellett üagy megeggyezés- 
Sel Zápolyát Királynak választották Mindszent 
napján. Akit, minekutánna Lajos Király testea 
Boldog Aszszony templomában pompásan ei
te melt etett volna,· Szent Márton Püspök nap
ján Várdai Pál Esztergomi Érsek a Magyaroknak 
tellyes örömökre megkoronázott.

1527  ̂ Irigy szemmel nézte azt Báthori Ist
ván Palatinus.· Azért azon kevés Követőivel, 
kikkel Posonyban a Királyné mellett tartózko
dott, nemtsak ellenezte ezen választást, hanem 
annak felforgatására Posonyba Ország Gyűlést 
is rendelt.

Itten Ferdinánd az Özvegy Királyné bizta
tására Követei által nagyon sürgette a Királysá
got. Levele által pedig azon Urakat, kik a
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Királynéval eggyet értettek, nemtsak jutalmak
kal biztatta, hanem nekik, ha miatta kárt szén- 
vednének, elégtételt is Ígért maga jószágaiból, 
így végbevitte, hogy M. Királynak kikiáltassék* 
midőn már előbb a Cseh királyságot is megnyer
te volna.

János megtudván, hogy Ferdinand fegyver 
által akarja ezen választatását foganatossá tenni,az 
Európai Fejedelmekhez folyamodott. Sigmond 
Lengyel Király mind a két részt igyekezett le- 
tsendesíteni Olomuczban küldött Követei által; 
de Ferdinand nemzetségének törekedése a’ M. 
Királyságra sokkal régiebb vó lt, és önnön vá
gyódása , ámbár egykor a Spanyol királyságot 
megvetette i s , most sokkal hathatósabb, hogy 
sem attól egy könnyen elállhatott volna.

Ferdinánd feleségét Bétsben hagyván, maga 
a hadi seregével M. orfzágba sietett. Még ek
kor sem vehette reá Frangepán a János Ki
rály t, hogy Tatához szálljon katonáival, Ötét 
pedig Ausztria, [pusztítására ereszsze. Ezen jó
szívűségének utóbb mind maga, mind Királyi 
széke áldozatja le t t ; mert ellensége előtt Budát 
elhagyván, minekutánna-a Tokai, és Szitnai üt
közetekben serege megverettetett, maga Len
gyel országba szorult: Ferdinánd pedig győze- 
delmei után j .  Nov. Székes Fejérvárott megko
ronáztatott.

Koronázása után Ferdinánd Esztergomban 
állapodott meg. A hol Báthori István Palatínust, 
és Várdai Pált az Érseket maga helyett Ország
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Igazgatóivá tévén Csehországba viszsza sietett. 
Seregeinek egy részét Erdélybe küldötte, melly 
Perénél Péter, és Törők Bálint vezérlése alatt 
mindenfelé kémélletlenul pusztított. De, midőn 
á Barczai mezőkön tábort ütött volna, a Mold
vai Péter Vajda véletlenül megtámadta ,  meg
verte, és mindenétől megfófztotta.

Frangepán Horváth Ország Bánjává tétetvén 
János részére sok helyeket elfoglalt, Bottyányi 
Ferenciét Stájerbe űzte: de midőn a Varasdi 
várt vínjá, meglövettetett.

iá*#· Bottyányi megtérvén Stájerből Kö
rösre Gyűlést rendelt, a’ hol is miden Horváth 
Grakat Ferdinánd részére hajtott, kivévén Bánfi 
Jánost, aki sem hizelkedésekre, és nagy ígére
tekre ; sem jószágainak pusztítására, és felgyújtó-' 
gatására nem hajúlván: sött jó Barátinak ’s Fe
leségének kéréseire sem tántorodván m eg, áll
hatatosan megmaradott János Királynak letett 
hite mellett, illetlennek állítván, hogy egy 
Férfi szavát megmásittsa, oily Fejedelemre néz
nie, kit maga emelt a Királyi trónusra.

Coczián Ferdinándnak Vezére Szepesvárat 
és Trentsént megvette. De azért Ferdinánd még 
is tartott Jánostól, nem ugyan, mintha az & 
többi Európai Fejedelmektől nyerhetne segítsé
get, hanem a’ Töröktől. Hogy tehát a Törők 
barátságát is magának megnyerhesse,Hobordansz- 
ki Jánost nagy ajándékokkal Konstantinápoly
ira küldötte. A’Követ a’ Tsászár elejébe botsá- 
Latrán azt említé , hogy Ferdinánd jó szomséd

A 3
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kíván lenni, tsak a Tsászár adja viszsza az el? 
foglalt várakat, kiváltképpen Belgrádot. Erre 
felharagudván a Tsászár: mond meg, úgymond, 
„ a  Királyodnak, hogy már útra kéfzülök, Ma- 
, ,  gyár Ország várainak kutasait nyakamon vi- 
,,szem , Ötét a Mohátsi-mezőn élőmbe várom; 
„ h a  ott nem leszsz, Budán; vagy ha itt sem 
j, lenne, Bétsben is fel keresem ; Vijjon meg 
„v e lem , és fejemet levágván a-kutasokat is 
„megnyerheti.** Erre késedelem nélkül a'Kö
vetet társaival eggyütt a városból elüzettette.

Megijedvén Ferdinánd, uj Követet küldött 
olly ígéret levéllel, hogy esztendőnként bizonyos 
surnma pénzt kész néki fizetni, tsak tsendesen 
haggya meg azon Királyságban, mellyet Ö tör
vény szerént nyert yala. De a Törökök Jaiczát 
más több várakkal eggylitt rövid idő alatt meg
vették. János pedig az Német Birodalmi Ren
deket levele által dolgairól bőven tudósítja, azt 
küölönösen Ferdiüá dnrk vétekül tulajdonítván, 
hogy a Német Birodalom által a Török ellen 
rendelt erőt, és ágyúkat, bár melly szüksége
sek voltakis, Ó nem Lajos M. Királynak segít
ségére , hanpm Olasz prszágba a bányának 
küldötte.

így János külőmbféle szeléd,és ártatlan módor 
kát hasztalan próbálván a I^irályi méltóság visz- 
sza nyerésére, Laszki Jeronymus Lengyel Fóem- 
ber utoljára azt javasolta neki, hogy azon úton in
duljon meg, mellyet mutat Ferdinándnak a Tö
rökhöz küldött levele. Erre ő magát néki Köve-
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tűi ajánlotta. Ajándékaival, és Gritti Lajos köz
benjárásával annyira m en t, hogy a Dívánban 
Soliinan előtt maga előadhatta Jánosnak sege
delem kérését. Foganatos volt beszédje; mert 
Soliman megígérte, hogy Királyságába viszszat 
segíti; ellenségét pedig haddal megalázza.

1,529. Péter Moldovai Vajda az esztendő 
elején a’ Székely székeket el pusztítja. Midőn 
másodszor is azon esztendőben Erdélyre ütne, 
Gerendi Miklós Püspök, Majláth István Tanáts, 
és Pemplinger Márk Őtet Földvárnál megtámad
ták: de meg nem győzhették.

Soliman tavaszszal mindgyárt megindult, 
és Asiai népeit Becrambégre; az Európait Ibrahim
ra bízván, mintegy 250000 embert vezérlett. 
Ezt hallván Ferdinánd nagy gondal Béts erősí
téséhez látott, János pedig Királyi kintseit el
zálogosítván katonákat fogadott, és Barátinak 
megizenvén, hogy seregéhez álljanak; Báthori 
István, Homonnai György, Kun Gothárd, Czibak 
Imre oliy ízámos katonákat gyűjtöttek, hogy 
midőn János seregei bejönnének Lengyel or
szágból, Kassa táján Ferdinánd népeit megver
ték. Ezt hallván János,seregeihez siet, és mi- 
hent bejött M. Országba, sok Főemberek, és Ne
mesek hozzá állván erejét nagyon szaporították.

Hallván, hogy a’ Moldovaiak Erdélyt na
gyon megkárosították, annak eltávoztatására be- 
küldötte Báthori Istvánt, kit Erdélyi Vajdává 
is tett, és ez által kiváltképpen a Székelyek se~
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gítségével minden Szászvárosokat, kivévénSze- 
b e n t, meghódított.

János Király Moháts mezejére Soliman tá
jborába érkezvén, midőn a Tsászárt megköszön- 
tötte volna, azt az ígéretet vette tőle, hogy 
valamit ellenségeitől most fegyverrel elvészen, 
mind néki általadja.

Sietett Budára a Tsászár. Mellyet lakosai 
nagy részént elhagytak ugyan, de a várt Ná- 
dasdi erősen védelmezte. A’ német Őrizetet pénzel 
megvesztegették a Törökök. Ezek Nádasdit el- 
rekesztvén egy boltozott kamarába a várat a’ 
Törököknek feladták. De Soliman azt megtud
ván, hogy a Vezér akaratja nélkül lett meg a' 
feladás , az Őrizetet mind eggyig levágatta.

Budát JánosKirálynak általadtaSoliman.Grittít 
rendelte melléje, és 300 Törököt. Az Esztergomi 
Érsek Solimannak megadta m agát, aki Ötét, 
még Bétset szálloná, a’ táborában tartóztatta. 
Egész erejét mind földön, mind a danán Bétsnek 
vitte: de a’ nagy essök miatt tsak 26. Sept. ér
hetett oda. Midőn 23. napi vívása által meg nem 
vehette volna, viszszatérvén Budán Zápolya Já
nost Királyságában ai, Oct. megerősítette és 
nemtsak a’ Koronát ’s Királyi pálczát néki által- 
adta, hanem különös Diploma által néki örö
kös barátságot, és segedelmet ajánlott, és foga
dott. így tett ígéretét bétellyesítvén a’ dunán ál- 
talkelt seregével. ( Bethlen Farkas)

8
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1^29. SZ.BONIFACIUS napján inte levele 
által Péter Vajda,hogy Ferdinánd Királly mellé 
állyunk. ( Székelyek Krónikája.)

Ezen esztendőben az Havasalföldiek a* 
Szászságon égettenek.

Azon esztendőben ismét ki jönnek vala az 
Hava?alföldiek, és'ugyan azon az esztendöbeii 
a’ Vajda nagy Szelindeket elfogatta vala: de 
ismét viszsza foglalák a’ Szászok számos népek 
veszedelmével és Simon Deákot Szász Sebes
nél rnegi’izék a’ Szászok.

Ebben az esztendőben jőve bé Somlyai Bá
thori István a’ Vajdaságba. Dáhosra tén gyűlést 
Sz. Margit Aszszony napján, ugyan tsak M. Va
sai bellyen végzék el a’ gyűlést. Zsoldos hadat 
adánk a’ Szászok ellen, a’ népnek tizedit. Ebben 
fejenként hivata hadban Báthori István Török 
Bálint ellen. Boldog aszszony napján Báthori 
István megfegatá Lázár Ferenczet, Kornist, 
és Bögözi Ferencznek fejét vétette Sz. János 
nyaka vagása után való hétfőn.

Sz. Máté Apostol napján Báthori István fe- - 
jenként az Országot, és Szászságot hódóltatta 
egész Szebenig, és megtérének Sz. Orsolya 
aszszony napján. Sok dühös hadat adánk a’ Szá
szok ellen, a* Székelíyek Hadnagya Nyújtód! 
Gergelly vala.

1530. Sz. Dorottya Aszszony napján hadat 
indíta a Moldovai Vajda a’ Besztercziek ellen, 
el is indulunk vala, de el múlék. Sz. Gergelly 
Pápa napján Simon Deákot és Farnát Mayláth



meg üzé, és Fejérvárat el égeté. Sz. Vit napján 
kiüzék Havasalföldéből Moyszla Vajdát, e's a' 
kezdők elszaladtának.

Szent Aszszony napján Mayláth be-viteté 
Havasalföldébe Moyszla Vajdát, de ott meg verek 
éket, Mayláth is fogva esik, és a’ Törököt ma
gokkal Fogaras alá hozzák; de Fogarast meg 
nem adák, bé térének Havasalföldébe, és onnat 
S2alada el Mayláth,

Kiss Aszszony napján zsoldos hadat adánk 
a’ Szászok ellen, és ugyan akkor Törököt is 
jablának a’ Szászok.

Minden Szentek napján a’ Németek meg 
szállák Budát János Királly ra. Meghala azon 
esztendőben Csáki Benedek, nem kulömben 
Jánosi György, és Ösy Ferencz,

1531. János Királly .bé jőve Erdélybe a’ 
böjti napokban. Sz. György napján zsoldos 
hadat adánk a’ Szászok [ellen János Királlynak. 
Nagy Boldog Aszszony napján ökröt adánk a’ 
János Királly koronázására. Szent Mártony napi
ján hala meg Ösy Ferencz,

1,532, Zsoldos hadat adánk János Királly
nak Magyar Országba böjtben. Zsoldos hadat 
adánk ismét János Királlynak kimenetelére, 
Grithy adót kér vála, és Őszszel a Királlyhoz 
négy követet botsátápak Budára , a’ Maros mel
lől Tamási Ferenczet, Udvarhelly Székről Bá
lint Gerebet, Csikből Lázár Imrét, Kézdiből 
Békés Adoriánt.
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Azon időben a’ Császár ( Solimann )  Béts 
a t' ment vala, Grithi pedig Esztergomot szál
lottá meg. Sz. Lucza Aszszony napján zsoldos 
hadat adánk Magyar Országba.

1,533. St, Bonifacius napján Ökör Sütést 
adánk János Királlynak. Segítségül zsoldost 
adánk ismét a’ Meszes alá,

1534. Grilhy Lajos meg ölé Czibakot S t. 
Clára aszszony napján, és az Ország reá romo- 
la, Megy essen az Isten kezekbe adá, és Sz, 
Mihálly estvéjn néki is fejét vették, és a’ két 
Hát Péter Vajdának kiildék.

János Királly bé jőve Sz. Simon Apostol 
napján, Thordára gyűlést hirdete mind az három 
Nemzetnek, és a’ Vajdaságot Mayláthnak adá.

Ebben az esztendőben volt a’ nagy drága* 
ság, kiben a’ Búzának köble harmadfél forintra 
felment, az Árpának köble egy forintra, a’ Zab
nak köble ötven pénzre. (De ez a' drágaság jö
vendőbeli drágasághoz képest oltsóság vo lt; f  
mert 16o3ban gjj. forinton adik a’ Fejérvári kö-’ 
blöt, a’ Kolosvárit ötven forinton,) Tar o.t pedig 
ez a’ drágaság három esztendeig, és továbbis, 
mellyben fzámtalan sok ember hala meg éhei.

1336. Elfoglalók Bálványos várát a Mol
dovai Vajdától Áldozó tsötörtökön. Űrnapján 
felkele mind az Ország fejenként a’ Moldovai 
Vajda ellen; ismét leszállánk Sz.László napján,

1338. Ezen esztendőbejt ismét bé jőve Já
nos Királly Sz. Mihály napján. Béjövetelével
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Thordára gyűlést tétete, és Balássi ImrétVajd* 
társává tévé Mayláthnak.

Szent Orbán napján ökör sütést adánk Jánot 
Királlynak segítségül.

1339. Balássi Imrét az Országból kiüzék a' 
nagy kóborlásért. £zen esztendőben Maylátb 
a’ Nemesseket, nem külömben a’ Székelységet 
mindnyájokat felvette , és az Királlyné aszszony 
népére Thordánál reájok üte, de azok mind
nyájan elszaladának, és igy Maylátb a’ Papok 
jószágában gyűlést hirdetvén, ’s ott el osztyák 
magok közt a’ kapitányságot.

1340. Ezen esztendőben Sz. Sofia Aszszony 
napján Mayláth Kapitánynak zsoldost adánk a‘ 
Királlyné aszszony részé ellen, kinek Hadnagyi 
tőlünk Pesti Bálint valának, és Dániel Ferencz. 
Áldozó tsötörtökön az Országnak gyűlése lévén 
a* Császár (Soliman) követe nieg halgattatik , 
ki által nékünk azt parantsolta, hogy az János 
Király fiát ural lyuk, és May láthot hátra hadjuk.

1341. Sz. László napján reánk jövének Pé
ter Vajda az Moldovaiakkal, Radul Vajda az 
.Havasalföldiektől, J a j! mint kinzának! a’ Tö- 
■rökkel rabiának, és égették az Országot, János 
Királly fiának esketének, és Bornemisza Boldi
zsárt Kapitánynak tevék, és Mayláthot magokkal 
fogva!* el vitték.

Kiss aszszony napján a’ Császár Budát a’ 
Tiszának utolsó felével az Királly fiának el sza
kasztottá, és el foglalá, és Török Bálintot fog
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ra el vitelé, és a’ Királlyné aszszonyt Lippára 
ereszti.

1342. Ebben az ezsendöben bé hozzák a’ 
Királlyné aszszonyt, bé jőve Péter Vajda Erdélly- 
be minden erejével, az Országon által menés
eivel nagy károkat te tt , az Ország ellene táma- 
da, és úgy ment bé.

Remete Sz. Pál napján Frater György gyű
lést tett Thordára, onnan Vasárhellyre mara
dott a gyűles Sz. Pál fordulására, ott a Császár 
(Soliman') levelét meg magyarázák, kiben a’ 
Császár azt parantsolta, hogy az János Királly 
fiának maga kívánna gondviselője lenni, azért 
az Ország Ötét halgassa,

1,543. Császár adójában, és a’ Királlyné 
Aszszony segítségére Ökör Sütést adánk. A’Csá
szár bé jőve Magyar Országra, és sok várakat 
meg vett, úgymint: Pétset, Esztergomot, és 
Székes Fejérvárat. Adánk a’ Császár adójában 
30. 30, pénzt; a’Fő nép pedig két két ökröt, a* 
Ló fejek egy egy ökröt, a’ Székellyek pedig 
egy forintot.

1344. El rohtotta az Ország Csitsó várát, 
az tartományát pedig a’ Moldovai Vajdának 
adák.

Sz. István Királlyá napján ismét ökör sütést 
adánk.

1343. Meg hala a’ Moldovai Péter Vajda, 
Az fia Illy és Vajda lett helyében.

Mi S zékellyek ismét egy egy forintot adánk 
adóban. Ugyan mindjárt a következendő észtén- '
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döben adánk fejenként Székely földiről egy egy 
forintot.

1,546. Egy egy forintot, és egy ökör sütést- 
is adánk; A Királlyné Aszszony hozá bé ma
gával Petrusits Pétert a’ Ráczokkal, begy ki
vethesse Frater Györgyét, De Fejérvárra fel vé- 
vén Frater György a’ Székellyeket, reájok ron
to tt, és onnat botsátták a’ Ráczokat.

1350, Azon esztendőben Királlyné Aszszony 
índítá meg a’ Törököket , 's a’ Budai Bassa Dé
ván alól Hlyéig jőve* Ekkor az Havasalföldiek- 
is bé jövének: de meg verék Őket. A Budai Bassa 
el szalada. Talmáts felöl Moldovai Illyés Vajda 
jőve Háromszékre, ’s ottan nagy dőlést, égetést, 
rablást te tt , a’ kastéllyokat el véven, nagy ve
szedelmeket vitt végbe. Ebben az hadban ve
szett el Sándor István Nyerges a la tt; úgy téré
nek meg az Oláhok Csíkban.

15,51. Sz. Háromság nap után való vasár
nap György Frater meg szállá Fejérvárat, tizen
két napok után meg is adá Horváth Ferencz. 
Ekkor hozá az Országba Castaldus János Bapti
stát Németekkel, és Ispanyolokkal edgyütt. Ko- 
losmonostoron a’ Királlyné Aszszony resignállya 
az Országot a’ Római Királlynak, az Országnak 
meg szabaditá az hitét. Ennek nagyobb bizony
ságára igérék a’ Római Királly Leányát Anna 
Aszszonyt János Királlynak, azután a’ Királly - 
né Aszszony ki méné, és így maradott a' Né
met az Országban. A' Török Tömösvárat meg

Η
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szállá, Líppát is meg vévé, kit ismét Imre Ki·· 
tálly(Herczeg) napján viszsza vett György Frater* 

1553. Sz. Máté Apostol napján ütének ki 
az Oláhok, Lázár Bernárdot meg is fogták, majd 
fél Csikót meg égették.

Sz. Margit Aszszony napján jőve bé Dobó 
István az Vajdaságba, és Kendi Ferenczet társul 
»dák az Vajdaságban. Ekkor volt a’ nagy ret
tenetes halál Csikban*

Ezen esztendőben Kendi Antal, és Batocsy 
Ferencz ütének pártot a’ két Vajda ellen, hogy 
bé hozzák a János Király fiá t, kiben meg fo- 
gyatkozának a' Vajdák, Bethlent meg száliák, 
vitatták ’s meg vevék. Azok magokat a’ Királly 
kegyelmére hagyák.

1,554. Két Vajda két forint adót szerze a* 
Székely földin. Ugyan ezen esztendőben a Ki- 
rállyhoz küldik Sándor M ihályt, és Bernárd. 
Balást, melly Királly (iffiu Zápollya} ezen Or
szágnak minden szabadságát reformálta nagy 
függő petsétes levéllel.

1555. Sz. György napján kérének a’ Vajdák 
segítséget a’ Királlynak, kiben a’ Székellyek 
mind fejenként adának ökröt. Ország gyűlést 
hirdettenek a’ végre, hogy a’ Királly akarattyát 
meg értenék. A’ Királly embere Peíheö János 
vala , onnát küldöttek követnek a’ Királlyhoz 
Kemény Lászlót, ’s hadat szerzének az ország 
oltalmára. A’ Székellyek ötöd részét adák V 
népnek, Balási Menyhárd vala Kapitány. ( S'zt/- 
kelyek Krónikája.')

*5
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Tractatus Imperatoris Turearum super Impe
ratoris Romanorum Ferdinandi postulat one 
per Oratores suos pro parte Reginalis Maje
statis. Anno 1555·

Majestas Regia Romanorum paulo ante hos 
, menses miserat Oratorem suum Augerium a Bo
rosbek Flandrum ad Portam Potentissimi Im - 
peratoris Turearum , ut una cum duobus Orato
ribus prioribus Antonio Verantio, et Francisco 
Z a i Imperatori Potentissimo pro Transylvania, 
et tota Ditione serenissimi Regis Joannis defun
cti supplicaretur, et intercederelur , iliaque de
cem millia aureorum , quae per Augerium mise
ra t, nomine Tributi , quod pro Transylvania f

A’ Török Tsászárral való alkudozása Fer
dinand Romai Tsászárnak követei által 
a’ Királynéd illető birtok eránt, 1555.

A’Romai Király Felsége ezen holnapok előtt 
küldötte a’ maga Biztosát Flandriabéli Borosbek 
Angeriust a’ hatalmas Török Tsászárhoz, hogy 
a’ két előbbi Biztosokkal, úgymint Vrantsits An
ta l, és Zai Ferenczel könyörögjenek Erdélyért, 
és a’ megholt Felséges János Királynak egész 
birtokáért, és azon tiz ezer aranyat, mellyet 
Angerius által küldött, adó gyanánt mutassák 
bé Erdély és János Király fiának többi birto
káért. Midőn ezen három Biztosok Amásiába 
Cappadocia Városába jöttek volna és Erdély ’s

et
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et filii Regis Joannis ditione offerrent. Cumque 
Oratores ipsi tres in Amasiam Capadociae Civi
tatem pervenissent, ex mandato Regis pro Tran
sylvania , et reliqua filii Regis Joannis ditione 
Tractatus incepissent, iliaque decem millia au
reorum obtulissent, ab illo repulsam passi sunt. 
Quod autem cum Oratores Regis animadvertis
sent, juxta Instructionem Regis sibi datam, alia 
via sunt rem aggressi.

Supplicaverunt Imperatori Potentissimo, ut, 
loco filii Regis Joannis, Regem eorum in filium  
adoptaret, Regnumque Hungáriáé et Transylva- 
niae sibi, quod si non pro parvo illo tributo 
decem millium aureorum , quod filius Regis, et 
Serenissima Domina Mater quotannis solverent, 
pro majore tamen tributo concederet clementer,

’s más birtokok eránt kezdettek dolgozni, ’s 
azon tiz ezer aranyat Királlyok nevében beaján
lották, a’ Tsászártól meg nem hallgattattak. 
Ezt midőn észrevették a’ Biztosok, a’ Királynak 
útmutatása szerént másképp fogtak a’ dologhoz.

Arra kérték a’ hatalmas Tsászárt, hogy Já
nos Király fia helyett az Ó Királlyokat fogadja 
fiának, és Magyar ’s Erdély országokat néki adja, 
’s ha azon tiz ezer arány kis adóval, mellyet a’ 
Király fiú, és az ö Felséges Annya adnak , meg 
nem elégednék, az Ó Királlyok kész volna esz
tendőnként olly nagy adót fizetni, a’ mekkorát 
Tsászár kívánna,

B



18

et quantumcumque Imperator habere vellet, an
nuat im persolveret.

Imperator in tantum ab hac postulatione 
abfuit, ut per Dominos Bassas illis expresse 
dictum voluerit, quod non ut Transylvaniam, 
sed nec Villam aliquam ex ditione filii Joannis 
Regis , non ut pro illo Tributo, sed etiam si to
tam Transylvaniam auro, vel argento completam 
sibi offerrent, concederet; filium autem Regis 
Joannis dudum adoptasset, in filium suum, cum 
illum ex obsessione Budensi una cum Serenissima 
Matre liber asset, et in ulnis habuisset, illique 
Sacramentum perpetui Patrocinii deposuisset.

Cum et hac spe Oratores decidissent, in ce
perunt Régem suum, quod Transylvaniam, et 
reliquam Regis Joannis, et Serenissimae Domi
nae M atris ejus ditionem occupasset, justificare,

A’ Tsászár nemtsak ezen kívánságra sem ál
lo tt, hanem a’ Basák által megmondatta, hogy 
nemtsak Erdélyt nem adja, hanem egy Majort 
sem adna János Királynak birtokaiból, hamind- 
járt adó hellyet egész Erdélyt arannyal vagy 
ezüstéi beborítanák is. Ó János Király fiát már, 
úgymond, rég fiának fogadta, midón Ótet Felsé
ges Annyával a’ Bndai megszállásból kimentet
te , ’s ölébe vévén Ötét megesküdött, hogy örö
kös Pártfogója lészen.

Midőn ezen reménységöktől is elestek a’ 
Biztosok, kezdették Királlyokat mentegetni azért, 
hogy Erdélyt, és János Királynak több birtokait
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asserentes, Regem suum , neque per Fratrem Ge- 
orgium, neque vero per alios Dominos Regni 
Barones , sed per solam Majestatem tReginalem 
ad occupandum Regnum vocatum esse, sed nun- 
c/afa priora Regis Romanorum per fylahumed 
Dragomannum Potentissimi Imperatoris Orato- 
rem , ei expugnatio Albae Juliae per viginti et 
unum dies, Majestatem Reginalem excusarunt, 
Regem Romanorum, et Oratores ejus condent’

‘ naverunt.
Deinde Oratores Domnis Bassis diligentis

sime supplicare coeperunt, ut se se Regi eorum 
favorabiles exhiberent, Regem non ingratum il
lis fu turum , si negotia ejus apud Imperatorem 
agant i et promoveant i Regem ultra id , quod

elfoglalta. Azt állították, hogy az Ö Királlyok 
sem Frater György áltál, sem más Ország Bá
rói által az Ország elfoglalására nem hívattatott* 
hanem egyedül· a’ Királyné által. De ugyan a’ 
Római Királynak előbbi izenetei Mahomed a’ 
hatalmas Tsászár Biztosa által, és Gyula fejér
várnak 21 napig tartó vívása a’Királynét kimen
tették , a’ Romai Királyt pedig és az Ő Biztosit 
vádolták.

Ezután a* Biztosok a’ Basáknak kezdettek 
nagyon könyörögni, hogy az Ő Királlyoknak ked
veznének, azt ígérvén, hogy ha a’ Király dol
gait a’ Tsászárnál előbre segítenék, az erántok 
hálaadó lenne, és őket is bőven megajándékoz
ná, λ Tsászámak is esztentjónként Erdélyért

£ 2
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suis Dominationibus daret, pro Transy Urania 
ipsa singulis annis Imperatori Potentissime Cen
tum Quinquaginta millia aureorum solvereti et 
perpetuam atque illaesam Imperatori, et Excel
sae ejus Portae fidem praestaret.

Bassae responderunt: Imperatorem suum 
Potentissimum non ea jam esse aetate praeditum 
Principem, ut ea , quae alicui semel dixisset, 
vel promisisset, mutaret, sed essent perpetuo 
firma , et irrevocabilia. Regnum Tränsylvaniae 
et Hungáriáé cum promissionibus filio Regis 
Joannis defuncti, et Serenissimae Dominae ejus 
M atri dedisset semel, neque alteri cuipiam pro 
tantó auro, quanta est Transylvania, daret. 
Cumque verba. Imperatoris sint firma , et irrevo
cabilia, Regnum Transylvaniae et Hungáriáé 
nequaquam daret, nec loquerentur ultra, sed si

száz ötven ezer aranyat fizetne, és a’ Tsászár- 
hoz,'s a’Felséges Portához mindenkor hív lenne.

A’ Basák azt felelték, hogy az ő Tsászár- 
jok nem olly kor héli Fejedelem , hogy amit 
egyszer mondott vagy ígért azt mégmásolja, ha
nem az Ö szava örökös és változhatatlan. Er
dély és Magyar Országot János Király fiának és 
aző annyának a’ Királynénak ígérte már egy
szer, azért akkora aranyért, mint Erdély, sem 
adhatja másnak. És mivel a’ Tsászár szava erős 
és viszszavonhatatlan, ne is szóllanának erről 
többet, hanem ha más parantsolatjok volna, ha
mar adnák elő, mert a' Tsászár már készülőben
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quam haberent Instructionem aliam , viderent, 
eamque cito facerent, quia Imperator esset in 
procinctu, quo Regi Joanni, et Matri ejus au
xilium fera t, obviam eat, in Regnum restituat, 
et factionem Germanorum Regis ejiciat.

Oratores tandem, cum postmodum omnem 
lapidem moventes, nihil se perficere posse vide
rent y Dominis Bassist ex ore ipsiusmet Impe
ratoris velle se audire, et intelligere haec omnia, 
quia ipsi ad Imperatoris ipsius Potentissimi ma- 
gnitudem, et non ad Dominos Rassas essent 
missi. Massae, et s i satis aegre haec tulerunt, 
ut omnia ad nutum solius Imperatoris fac ian t, 
tamen hanc Oratorum postulationem svaserunt, 
accersitisque Oratoribus, cum mentionem de Hun-

vagyon, hogy János Királynak, és az Ó Annyi
nak segítségére menjen , az Országba viszsza 
tegye, és a’ Német Király pártosait kiűzze.

Végre a’ Biztosok, 'midőn látnák, hogy 
minden mesterségükkel sem mehetnek semmire, 
azt kívánták a’ Basáktól, hogy magától a’Tsá- 
szártól hallhassák meg az Ö akaratját, minthogy 
Ők Ö Felségéhez vannak küldve. A’ Basák ne
heztelték ugyan ezen kívánságot, úgyis .mindent 
a’ Tsászár akaratja szerént tselekedvén : de mé
gis javasolták hetellyesítését. Előhívattatván 
tehát a’ Biztosok, midőn Magyar és Erdély Or
szágról volt a’ fzó, maga a’ Tsászár éképpen 
szóllöt; ,,nem lehet, nem hehet semmiképp; 
u mert én Erdély és Magyar Országot már egy-
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garia et Transylvania fieri audivisset Impera- 
to r, ore suo respondit : non potest, non potest, 
inquit ullo modo, quia ego Transylvaniam et 
Hungáriám semel dedi filio Regis Joannis , et 
M atri \ejus Reginae , et promissiones nostras 
apud illos habeo.

Quo audito Oratores capita sua ad perpe
tuam servitutem adstrinxerunt, quod R ex  eor
um omnem ditionem priorem cum Transylvania 

filio Regis, et Serenissimae Dominae Matri ejus 
remitteret, se se enim in hoc negotio plenum a 
Rege, mandatum habere affirmarunt. Postulave
runt porro ab Imperatore Potentissimo, ut resti
tutioni Regni tempus justum , quo R ex  eorum 
Majestatibus filii  Regis Joannis, ac Serenissi
mae Reginae eunt auctoritate, et dignitate ipsius

„szer János Király fiának, és az 0 Annyának a* 
,,  Királynénak adtam , ígéretem nálok vagyon.4*

Ezt hailván a’ Biztosok örökös szolgaságra 
váló magok le kötelezése alatt ígérték, hogy 
az 0 Királlyok minden előbbi birtokát a’ Király 
fiának ’s az Ő Felséges Annyának Erdéllyel eg- 
gyiitt viszszaadja. Azt mondván, hogy erre tellyes 
hatalmok vagyon. Azt kérték tehát a’ hatalmas 
Tsászártól, hogy elegendő időt szabna , hogy 
az Országot János Király fiának, és a’ Király, 
nénak a’ Tőrök Tsászár nevével illendő méltó- 
sággal minden veszdelem, és keresztény vér 
kiontása nélkül Királlyok viszsza adhassa.



·*φ 3Χ Χ Ζ Ζ Χ Χ £ζ$θ’ *3
Imperatoris Turearum, et sua propria restituere 
sine ullo periculo , et Christiani Sangvinis effu
sione possit.

Imperator Potentissimus, etsi jam omnem
Rumeliae exercitum , V ajvodas Moldáviáé , et
Valachiae ad restitutionem filii Regis Joannis,
et Serenissimae Matris ejus dederat, tamen, ut
ne videretur Sangvinem Christianum sitire ; prout
Carolus et Ferdinandus clamitant /  hisce enim * ^
verbis Imperator ipse usus est 7)  concessit Regi 
Romanorum ad restitutionem Transylvaniae et 
totalis Ditionis prioris Majestatibus filii Regis 
Joannis et Serenissimae Reginae menses sex, 
id est a novilunio Junii, usque ad defectum 
lunae Novembris, per alterum trium Oratorum 
Flandrum Regi Romanorum firmissime mandans,

A’ Hatalmas Tsászár, noha már a’ Rumeliai' 
seregeket, a’ Moldovai, és Oláh Vajdákat a’ Já
nos Király fiának és az Annyának viszszatéte- 
lére elrendelte, hogy ne láttassák keresztény 
vért szomjúhozni, amint ezt Károly és Ferdi- 
•nánd kiáltják ( ez volt a’ Tsászár szava} 
a’ Romai kiálynak engedett hat holnapot, 
az az Júniusi uj holdtól Novemberi hold
fogytáig, hogy Erdélyt és egész előbbi bir
tokát János Király fiának és a’ Királynénak 
viszsza adhassa, meghagyván erősen a* Biztosok 
eggyike , a’ Flandrus , által, hogy a’ Romai Ki
rály az alatt minden birtokot a’ Király finak és 
az annyának viszsza adjon. Ha azt tselekedné,

IB 4
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ut interim totalem Ditionem filio Degis Joannis, 
et Serenissimae M atri rem ittat, si hoc fa c ie t , 
amicam se illi fu turum , si non fa c ie t> bellum 
ipsi apertum sentiet.

Jussit autem Potentissimus Iqiperator omni
bus Beglerbegis suis, ac Agis, et Vajvodis utri- 
usque Valachiae, u t , non curata hjeme f  vel 
aeris aliqua intemperie, ad sextum mensem sint 
in armis omnes, et quidem Regis Ferdinande di
tiones undique dirripiant , invadant, et praedae 
subjiciant. Jussit etiam Imperator Bassae Bu- 
densi , ut si intra hos sex menses aliquem fide
lium Majestatis Reginalis, et Servorum filii 
ejusdem, vel ditionem aliquam factio Ferdinands 
invaderet, molestaretque, tunc Bassa illis auxi- 
lipmferat, et pacem cum Ferdinando illico rumpat,

Ö neki baráti a lenne; ba pedig nem, hada,t fogna 
ellene viselni.

Megparantsolta a’ Hatalmas Tsászár, min
den Bégeknek, Ágaknak , és Vajdáknak, hogy 
a’ tél keménységét nem tekéntvén a’ hatodik 
holnapra mind fegyverben legyenek, és Ferdi- 
nánd birtokait támadják meg, és puszdttsák, ra
bolják ki. Meg parantsolta a’ Tsászár a’ Budai 
Basának is , hogy, ha ezen hat holnapok alatt 
a’ Ferdinand pártosai a’ Királyné híveit, vagy^ 
a’ fiának szolgáit, vagy birtokát megtámadnák, 
a’ Basa ezeknek legyen segítségükre, és a’ Fér. 
dinándal való békeséget bontsa fel.

*4
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Litterae Solimanni ad Ferdinandum.
Litterae nostrae praesentes dum ad te vene

rint , sic intelligas: Cum Oratores tui ad Por
tam Majestatis nostrae venerunt, omnem bene
volentiam tuam, et fraternitatem ergas nos com
mendarunt , ex parteque Regni Transylvaniensis 
multa coram nobis egerunt. Quomodo autem pro 
duobus Ducatibus I u  Ferdinande ! Regnum Tran- 
sylvaniense ab ipsa Regina, et filio occupasti, 
nobis apertum est, omnemque animum, et cogi
tationes tuas penitus intelleximus. Rostra vero 
Majestas Regna Hungáriáé, et 2 'runsylvaniae 
gladio acutissimo cepit, Imperioque Alajestatis 
nostrae subdidit, et nunc Deo juvante manibus 
nostris tenentur, et mandato nostro diriguntur.

• Soliman levele Ferdinándhoz.
Midőn ezen levelünket veszed, úgy értsed: 

hogy Biztosaid midőn Felségünkhez j-ottek , na
gyon ajánlottak a’ te jóvoltodat, és atyafiságo- 
dot. Erdély eránt oiötti'ink sokat dolgoztak. De 
te Ferdinánd! tudom én azt, es az. egész szive
det, ’s minden gondolatidat ismérem, hogy 
hogyan foglaltad el a’ Királynétól és fiától Er
dély Országotokét Herczegségért. A’ mi Felsé
günk Magyar és Erdély Országot éles fegyverrel 
foglalta el, és hatalma alá vetette, ’s most Isten 
segítségével kezünkben vannak, és a’ mi pa- 
rantsolatink által igazgattatnak. Elígértük mi 
azokat János Király fiának, és nem másnak.
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Promisimus autem nos ea dare filio Joannis Re
gis, nec cuipiam alteri. Oratores autem tui ora
bant Majestatem nostram pro eisdem duobus 
Ducatibus commutatis Regnum Transylvaniae 
tibi concedi, quod Majestas nostra nullo modo 
facere vult, sed illa Regna nostra gladio acutis
simo occupata filio Regis Joannis dare volumus, 
secus nequaquam erit.

Tandem Oratores tui persona in tua sese 
nobis obligarunt, ut eadem Regna per te occu
patis filio Regis Joannis remitteres, qui Orato
res tu i usque nunc variis mendaciis causam tuam 
defenderunt. Tu igitur Ferdinande! memorare 
diligenter, quomodo inde filium Regis - - expulisti, 
qui filius Regis Joannis tandem ex praecepto 
nostro omnia nobis nunciavit, et significavit.

Biztosaid pedig kérték Felségünket, Fogy Er- 
déiy Országot azon két Herczegségekkel tserél- 
nénk fel tő led : de a' rni Felségünk ezt nem 
akarja, hanem azon éles fegyverünkéi nyert Or
szágokat egyedül János Király fiának adjuk. 
Másképp nem lészen.

Biztosaid Végre magokat a’ te nevedben 
lekötelezték, hogy azon elfoglalt, Országokat 
János Király fiának Viszsza adod, és eddig a’ 
te ügyedet sok hazugságokkal védelmezték. Jól 
megemlékezz tehát Ferdinánd! hogy mitsoda —
------- űzted ki onnét a’ Király fiát, aki a’ mi
parantsolatunkra nekünk mindent tudtunkra 
adott. Most azon Királyfi kész az országba
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Hunc autem idem filius Regis paratus esset in 
Regnum intrare, petiitque a nobis in auxilium 
Bassas n o s tro s e t  Begos nostros dari, quibus 
jam et rftandata nostra dedimus ; sed quia, ut 
Oratores tui postremi ultimo promiserunt nomine 
tuo, te manibus tuis ditionem filii Joannis Re· 
gis emissurum , promissioni cessimus. Commisi
mus autem Oratoribus tuis in facie eorum, ut 
intra mensium sex intervallum comprobent; 
nunc autem vide,' velis filio Regis Transylvaniam 
remittere, an non? Bass is vero nostris et Be
gier be gis , Militibusque finitimis dedimus man
datum , ut intra hoc tempus sint parati, tamen 
(omnia) in tranquillo fierent. Vide ig itu r, ut 
mandato nostro parere possis. Vale.

menni, és magának segítségöl Basáinkat ’s Bé- 
geinket kikérte , akiknek parantsolatot is adtam. 
De mivel utolsó Biztosaid végre azt ígérték a' 
te nevedben, hogy kiereszted kezeidből János 
Király fiának birtokát, ezen ígéretnek engedtünk. 
Meghagytuk pedig Biztosaidnak szemtől sze- 
mökben, hogy ezt hat holnap alatt meghizo- 
nyittsák. Lásd tehát, ha a’ Királyfinak Erdélyt 
által akarod e’ engedni, vagy nem? Basáinknak, 
Bégeinknek, és határbéli katonáinknak parantso- 
latjok vagyon, hogy az alatt készen legyenek, 
de tsendesen. Azon légy tehát, hogy parantso* 
latunknak engedelmeskedjél. Légy egésségben.
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1556. Petrovits Péter Slesiábol ismét visz- 
sza hozá Erdéllybe János Királly fiát az Anny
ival e^gyütt, kit Fráter György ki beszéllettvala; 
azon utazásában meg vévé Tokajt, Váradat, 
Husztat, Szamosujvárt Ferdiiiándtól, és a’Mol
dovai , Havasalföldi Oláhok, kik negyven eze- 
ren jöttének vala János Királly fia mellé, Er- 
déllyben, Nyírségben nagy dulásokat, égetése
ket tévének, 's úgy térének meg. (Sz. Kr.)

Sz. Gergely Pápa napján esküvék meg az 
Ország a’ János Királly fia hivségére, ’s ugyan 
azon hivséggel Ferdinand Királlynak ellene mon
da. Petrovits Pétert választák a’ Királly fia Tu
torának tellyes hatalommal; azomban meg ve- 
vék Fejérvárat. -

Gyaluból Sz. Barnabas napján ki indúla a’ 
Püspök az Ország képében. Ádánk mellé Ombozy 
M iklóst, Sándor M ihályt, Sükösd Benedeket, 
hogy Kassára késérjék, és így felvévén mind a’ 
Nemességet, mind pedig a’ Székelységet nyáron 
által Újvár alatt valának, és onnét választák 
Andrássy M ártont, Béts Pált, Lázár Imrét, és 
BgrnárdFerenczet Lengyel Országba a’ Királlyné 
Aszszony után. Azalatt a’ község Petrovitsnak 
fejenként ada egy egy forintot. Azon esztendő
ben a’ népnek ötöd részét Várad alá adánk, 
adója volt egy forint.

Kgjosvárra érkezvén a' Királlyné Aszszony 
gyűlést hírdete Sz. Katalin napjára mind a’ Ma
gyar Országi Uraknak, mind pedig az Erdéllyiek- 
nek , ’s ottan ereszti magát az Ország a' Királly-
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né birodalmába. Ugyan3 azon gyűlésre bozák 
meg Dobó Istvánt a’ Királlyné Aszszonynak.

1,537. Kis János Királly Báthori Kristófot 
küldötte volt Parisba. a’ Francziai Királlyhoz ; 
mind maga, mind pedig az Ország dolgát vele 
végeztette volt el.

A’ Királlyné Aszszony gyűlést tett Kolosvár- 
ra Sz. Dorottya Aszszony napjára, kiben szer^ 
zenek az Országtól 23. ezer forintot. Várad alá 
ismét hadat .adánk , és annak egy forintot. Pe- 
trovits Péter meg hala Kolosváratt, Török János 
ezen, időben ölé meg feleségét. A’ német is 
ekkor szedé fel a’ dézmát, és alá jövének Szath- 
márig. Balási Menyhárd ki méné, Némethi vá
rosát meg égeték, úgy térének meg. Szent Ka
talin Aszszony napján a’ Királlyné Aszszony 
Gyűlést hirdete, és a’ Lófejüket onnét botsátták 
ki Magyar Országra a’ Szöllős Kastéllyára, ’s 
azt meg vévén Munkáts alól térének meg, igen 
nagy hidegben. Az Hadnaggyok volt CsikbölAn^ 
drássy Péter, Lázár János; a’ Község pedig a’ 
gyűlésben ada egy forintot a’ Királlynak.

1338· Ezen esztendőben jőve ki a’ Havasal
földi Vajda nagy kintsével , és feleségével, kit 
is a' Portára bé küldötték minden javaival. 
A’ Császárhoz választának követeket. Ismét 
hivatták az Országot Thordára, és ottan 
szerzénk egy forintos adót, a’ Székelységre ve
iének három ezer Summa pénzt, és Csikban 
Sándor Mihály Uram fel szedé.

2 9
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Szent Mihály napján Fejérváron gyűlést 
hirdettek, és ottan három forintos adó szerez, 
teték; ezen kívül a Császárnak egy egy véka 
Búza és Árpa adaték, mellyet Cserénél Gáspár 
szede fel.

Ezen esztendőben öleté meg a’ Királlyné 
Aszszony ezen három Urakat, úgy mint: a’két 
Kendit, és Bebeket. Ezután botsátták ki Balási 
Menyhárdra Magyar Országra minden nemes
ség, és székellyek közül a' jeles F6 embereket, 
és a’németet meg segéték; a’ Moldovai Oláhok 
pedig mind haza szőkének.

1,5,59· Meg hala a’ Királlyné Aszszony Sz. 
Dénes nap.előtt való vasárnap, eltemették Fe
jérváron. Mirese az Havasalföldi Vajda is ugyan 
akkor ipeg hala két hét közben. Mindgyárt az 
Királlyné Aszszony halála után Mayláth Gábor 
ez időben jőve haza Fogaras várába.

1562. Ebben vészének a’ Székelly Urak a’ 
községnek rohanásából. Udvarhelyt Kastéllyt 
rakának. A’ Só el foglaltaték. Somlay Báthory 
András, ki második Jánosnak Hópmestere volt, 
meg hala.

1,563. Moldovai Despot Vajdát ki vévék 
Szincsiva várából a’ Császár hitére, de meg nem 
áliák , meg ölték.

1564· A' Királly fia meg vévé a Török se
gítségével Erdődöt, N agy-Bányát, és több 
várakat. (Sz. Kr.)
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136,5. Níszotskival együtt botsátotta volt a' 
Klrálly fiaBáthori Istvánt a’ németh Császárhoz, 
Niszotski a’ Királly akarattyából meg tért, Bá- 
thori István nem akart meg térni, hanem fel 
ment, kiért annakutánna, hogy meg jö tt, njra 
neheztelt reá a’ Királly fia, hogy mikor bé ment 
hozzája, farral fordult hozzája : ,, Magad keres 
,,’ted magadnak, úgymond, a’ mit találtál.** 
Gyulajfi Lestyánnak kezeirásából.

íjúó . Azután,- hogy Báthori István meg 
szabadult , a’ Királly fia a’ Tőrök Császárhoz 
ment, Pántsovánál kelte el a’ Dunát, odavaló 
menetelének két oka volt: E lső, hogy a’ Csá
szárt hitire emlékeztesse, és igéréti szerént Bu
dát meg kérje tölle. Második, hogy eltávoztassa 
a’ gyanút, mellyben volt a’ Császárnál, hogy a* 
némettel practicált volna.

Mert hogy Báthori Istvánt Maximilián meg 
fogatta, és a’ Királly fia Tokajt meg szállotta, 
haragjában Maximilian & Királly fiának minden 
leveleit, kit Báthori István által küldött volt* 
a’ Portára küldte a’ Töröknek: , , Im hol, úgy 
„m ond , a’ te hived János Királly mit forgat 
„nállam te eilend.“ Ezt azután sok féleképpen 
kötötte el a’ Királly fia a Töröknél.

Azután, hogy a’ Tőrök Császártól a’ Ki
rálly fia viszsza jött Erdéllybe, látván, és eszébe 
vévén a’ Császárnál létében, melly igen álha
tatlan légyen a’ Török rolga ,'az  el kezdett bé
kesség felől való Tractatust ismét elindította a* 
némettel Békés által, ki ezt az egész Kérész-
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ténységnek nagy javára elis végezte a’ némettel. 
Mellynek jeléül sógorosodást szerzett Békési a’ 
Király, és a’Tsászár között, amannak házasságot 
nyervén a' Baváriai Fejedelem leányával.

Midőn ezeken dolgozna Békési, hirtelen 
izenetet vesz János Király haláláról. (1,571) 
Ezen nagyon megháborodván, midőn látná, 
hogy minden fáradozása haszontalanná lett, ke
seredve a’ dolgot Maximiliánnak elejébe adta. 
Aki minden tisztességgel bánván véle, ’s nagy 
reménységet adván néki, Ötét bátorította. Bé
kési a’ Császár kegyelmét hasznára fordította , 
és tőle Erdélynek Uradalmát kérte, mindazonál
tal tsak úgy, hogy a’ Császár képét viselné, 
mint régenten a’ Vajdák. Ezt meg is nyerte es- 
kiivéssel fogadván Maximiliánnak, hogy utolsó 
pihenéséig hive marad. Ezután Békési erről 
Adomány levelet nyert, 's Erdélybe megtért.

Ahol midőn mindent felforgatva talált vol
na,'és Báthorit már a’ Fejedelemség birtokában 
látná, igen szomorkodott, és hogy Maximi
liánnak adott hitét meg ne szegje, Báthorinak 
meg nem hódóit , hanem a’ maga varában Fo- 
garason magánosán élt. Levelet küldött azonban 
Maximiliánnak , hogy mivel Báthori mindenek
től Fejedelemnek ismertetett, Ó is kintelen volna 
azt tenni, hatsak minden jószágát el nem akarja 
veszteni. Kérte azért Maximiliánt, hogy Ötét 
esküvésétől szabádíttsa' fe l: · de ezt Ö meg nem 
nyerte. Mivel tehát Báthorinak nem engedel
meskedett, azt maga ellen haragra gerjesztette.

Aki
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Aki azért Fogaras várát megszállotta, és kevés 
héja volt, hogy maga Békési, midöo a’ kert
ben a’ váron kívül sétált, Báthori darabontjai 
kezébe toem "esett, és tsak sebes futása, által 
menekedett meg.

Maximilián halála titán ésküvésétöl felsza
badulva litván magát Békési, Bálhorihoz mint 
Lengyel Kirájyhoz (15 7 7 ·) folyamodott, és az Ő 
kegyelmét meg is nyerte, mindenkor nagy tekén- 
tetben lévéjn nála. Aki minekutánna vitézsé
gének sok jeleit adta volna/a’ Királynál olly ke
gyelembe jutott, hogy a* Muszka ellen az egész 
Hadiseregének vezérlését reá bízná. Ezen tisz
tében Vilnában mind a’ Király, mind az egész 
sereg szomorúságára megholt. Két testvére, Gá
bor, és Lázár, maradott, és egy fia László, aki 
a Királynak mind hadi, mind polgári hivatalok
ban derekasan szolgált.

A* melly nap pedig Thordára jutott Békési, 
az volt a’ napja, kit titkon végzett vala az Or
szággal , hogy akkor ott taláilya Ókét, és Gyű
lésben lüllyenek akkor; de ezek nem tartották 
a' fogadásihoz magokat. Mindazonáltal, ha jöttén 
jött volna Békési Fejérvár felé, nem tért volna 
Thordára , megnyerte, volna a’ Fejedelemséget; 
mert a’ nemesség Enyeden volt gyűlésben az 
Urakkal eggy fitt. Báthori István tsak ezzel nyer
te , bogy in loco authentico Fejérváratt volt, és 
parantsolva parantsolt mindenfelé, hogy melléje 
jöjjenek, és kéhtelenek voltak vele, nem mer
tek elhalgatni.

G
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Békési nagy és valóban bajnoki erköltsök* 
kel ékesült Férfiú vala; tsudálatos eszű, és ékesen 
szóliású, egészen az országlásra termétt ember. 
Petrovits Péter inasa vo lt, az Ö Udvarában ne
velkedett volt fel, kit is mind holtig szolgált.

Azon esztendőben mig a’ Kiráüy fia a’Tö
rök Császárnál volt, Hagymásy Kristófot háttá 
volt itt Erdéllyben,  ki a’ Király parantsolatjá- 
ból, a' Keresztes mezején Thordánal feküdtt, 
hogy, ha néki oda mi történnék, és ha mit a* 
Török indítana, segedelmére lehetnének. (  Gyű- 
laffi Lestyári.)

Ugyan az esztendőben Mayláth Gábor ki 
méné Erdéllyböl Német Országba, Sulimann 
meg véve Szegetet, Gyulát &c. ’s meg hala. 
A’ nap fénye elveszett husvét után való szerdán-

í jó /·  A’ Királly fia meg véve Kővárat, és 
Nagybányát Pünkösd napján.

1.572. Bogdán Vajdát kiüzék Moldovábóla' 
böjtben.

1.573. Báthori István meg szállá FogarastSz. 
Ferencz napján.Botskai Gábor meg hala.(Sz. Kr.)

Eodem Anno. Gyulaffi Mihály , az én sze
relmes Bátyám Pápai Kapitány, kivel mind 
attyával annyával egy voltam, ki lett légyen, 
nem szükség árról sokat szóllanom, Magyar 
Országon igen híres és választott vitéz ember 
v o lt, ki semmi veszedelemmel nem gondolt. 
Jött vala Szálába Sz. György varába az annyá- 
mot látni. 'Ez éjjel a’ vár alá jövének a' végbéli 
Törökök úgymint hat száz lóval, a’ falukat szerte
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Ézéllyel felgyújtották. Ki mene eleikbe, 's mi
kor ott kergetöznének az ellenséggel, a’ ló el 
esik vele, és igy fogák el. Négyet vágott mind
azonáltal le bennek gyalog. A’ midőn a’ ló alól 
felverekedett, a' sis~.k azon esetben ki szakada 
a’ fejéből, és a* fején halálosat* megsebesítet
vén úgy esett el. A.z éjjel Kálmán Cseken hál
tak vele, és hogy más nap Szigetbe viszik 
vala , a’ vár hídgyán holt meg. Temették Gö- 
rosz Gálnál a’ mezőben a' .Törökök nagy bg- 
tsülettel.

' Az Anyám Chorom Dorottya a’ Sz. Györgyi 
várból az ablakon nézte, hogy elfogták, nagy 
keserűséggel.

Meg értvén azt a’ Báthori István az Erdéllyi 
Vajda, hogy illyen híres neves vitéz embert 
övé tehessen #,naivel hogy azt hozták volt, hogy 
elevenen vitték a’ Portára, mindjárást Grujo 
Pétert botsátotta volt bé a’ Portára, hogy ki 
kérje, és néki a' Császártól meg nyerje ; de meg 
értette v ílt, hogy meg halt, és azután tsak ha
mar bé hozták volt Cónstantinápolba a fejét, és 
ez folly a septima Februarii. {Gynlajfi Lestyán.')

1574. István Vajdát ki úzé a Török Havas- 
alföldiből, és Sándor Vajda Ötsét vivé bé a’ 
Moldovába; adánk pedig segítségül nyoltz száz 
Lovasokat, és kétszáz vörös Dárabantokat, kik
nek Hadnagya vala Daczó György, 's az Er
déllyi Vajda képében Rácz Mihály vala. Három
székről,,és Udvarhelly székről adánk ezeket, 
és mi íöllünk Udvarhelly izékről Nyujtódi

C 2
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György v»la a' Hadnagy. Ugyan akkor Moldovaija 
küldék Csomortáni Györgyöt követnek, es ottan- 
meg is ölék Ötét.

Borbélly Györgyöt a’ Báthori István 
Hadnagyát Magyar Országban a Kállaiak el fog,- 
ták, és Sáros várában tartották fogva.

Ez esztendőben volt a’ Békés hada. Hivatta 
pedig Báthori István a’ Székellyeket Sz. Péter 
napjára Thordára a’ gyűlésbe, de nem mentek, 
hanem a’ €sikia,k ez időben fel támadtanak; 
mert azt hallotta vala a’ község, hogy Békés 
Gáspár hozá a’ Római Császártól nékik a’ régi 
szabadságot, a' mellyet az előtt el vesztetté
nek vala.

Békési hadának oka volt > hogy Ó meggyő- 
zettetvén, ’s megszalasztatván Báthori által 
(157.5.) Maximiliánhöz folyamodott , és néki az 
Adomány Levelet, mellyel Erdélyt ajándékozta, 
eszébe hozá. Kérte is Ótet, hogy segítő sere
geket adjon, mellyekkel Erdélyt meg támad
hassa. ,, ím e , úgymond, midőn esküvésemtöl 
„Felséged fel nem szabadít és én azért·Bátho- 
,, rínak nem hódolók, mindenemtől megfoszvo- 
,, elűzettettem.**

, Ugyan akkor Andrásai Péter elégeté a há
mort Csíkban , és a Györgyöt Lófejek is valának 
véle ; a’ Székellyeket magához hódólta ugyan, de 
az hartz után sokat fel akasztata. A’ kik meg 
maradának, azokat-is porrá tévék. Ugyan akkor 
számkiveték Andrási Pétert; Salamon Tamást 
fel akasztották. Ugyan akkor a’ Marus Székiek-
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is  , fel támadtanak vála, de fejenként meg óleté 
Báthori István. (Sz. Kr.)

Litterae Maximilianí ad Stephanum Báthori.
Spectabili, et Magnifico Stephano Bathori 

de Somllyo, Vajvodae partium Regni nostri Hun. 
gariae Transylvanqrum , et Siculorum Comiti, 
nec nbn in certis ejusdem Regni nostri Hungáriáé 
parti j u s  nostro Lacum &c. fideli nobis dilecto.

ΔίαXirnilianus Secundus Dei Gratiae electus 
Romanorum. Imperator semper Augustus, ac Ger
maniae , Hungáriáé &c. Hex &c.

Spectabilis et Magnifice, fidelis nobis dilecte!
E x  Litteris tuis cognovimus ea, quae tibi 

a. Caspare Békés praeter omnem tuam exspecta-

Maximilián levele Báthori Istvánhoz.
Tekéntetes és MéltoságosSomlyói Báthori Ist- 

vánnak, Magyar Országi Erdéli részek Vajdájá
nak , Székelyek Grófjának, nem külömbenami 
Magyar Országunknak némelly részeiben a mi 
Helytartónknak, kedves Hívünknek.

Második Maximilián Isten kegyelméből vá
lasztott Romai Tsászár és Német ’s Magyar Or
szág Királlyá.

Teke'ntetes e'sMéltóságos kedvesHívünk!
A’ te leveledből megértettük, bogy mittse- 

lekedett Békés Gáspár mindejn reménységed te*·
G 3
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tionem evenisse conquereris, quibus quidem co
gnitis imprimis persvasum tibi benigne cupimus, 
nos statim auditis istis turbis, pro eo, quo erga 
Regnum hoc nottrum , Partesque illi subjectas et 
eorundem tranquillitatem sumus animo, de iis 
non minus doluisse, quam periculosam illorum 
concitationem aegerrime tulisse, deinde nobis illa 
aeque ac tibi ex insperato accidisse. Licet enim 
Békesius ipse ab initio , quo ad nos venit, non 
raro quidem sua consilia nobis detexerit, ex qui
bus suspicari potuimus, illum cupere aliquid ho
stile contra te aggredi, illud tamen semper illi 
non disvasimus tantum , verum etiam serio in
terdiximus. Unde gftp ita pridem alio sub prae
textu sese hic a notis subducens has turbas mo
verit, inque societatem suam nonnullos ex gén

iéit ellened. Bizonyossá teh e tü n k h o g y  mi- 
hent meghallottuk ezen háborgásokat, a’ mi 
országunkhoz, és annak 'részeihez viseltető in~ 
duiatunkhoz képest nemtsak sajnállotluk, ha* 
nem ezen veszedelmes mozgásokat nagyon ne
hezteltük is. De ez nekünk szinte, mind néked 
véletlenül jö tt; mert noha eleinten Békés hoz* 
zánk jővén, és szándékait kinyilatkoztatván lát
szatott valami ellenségeskedést készíteni: de azt 
mi néki nem tsak ellenzettük, hanem erősen 
tilalmaztuk is. Nem rég pedig más szíín alatt 
innen elmenvén, minthogy ezen háborgásokat 
kezdette, és némelly alattvalókat magamelló 
tsábitott, nem sokára mind eránta, mind pár
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tibus et Subditis pellexerit, cognosces haud multo 
post , quo erga illum , et ejus auxiliatores prop- 
terea simus animo. Nec deerunt manifesta Deo 

juvante indicia y quae demonstrent, quidquid ho
ram motuum, et turbarum factum s i t , sine no
stra voluntate factum  , et perpetratum esse , ni- 
hilque turbulentis hisce gestis nobis accidere po- 
tuisse ingratius.

Quod autem deductis in irritum perversis il
lis conatibus ita te te moderatus s is , ut nostri 
potius et Patriae, Heipublicaeque Christianae’ 
rationem habere y quam affectibus tuis indulgere, 
taut non salutaribus aliquorum societatibus et 
consiliis auscultare , injuriamque vindictae tuae 
urgere volueris, et cur insignem tuam in his 
modestiam non laudemus tantum , verum etiam

N

tosaira nézve kijelentjük ítéletünket, és Isten 
kegyelméből nyílván való bizonyságaink lesz
nek', mellyekből kitessék, hogy mind ezen há
borgások a’ mi akaratunk ellen történtek, és 
ezeknél néktink semmi kedvetlenebb nem tör- 
ténhetett.

Mivel pedig azon gonosz igyekezeteket sem
mivé tévén olly annyira mérsékelted magadat, 
hogy inkább reánk, a’ hazára, és a’ keresztény
ségre tekéntettel, hogy sem tulajdon sérelmei
det boszúllottad volna, azt & szelédségedetnem 
tsak ditsérjilk , hanem , mint Fejedelemhez illik 
λ nagy erköltsöt tekéntetbe veiini, nagyra be- 
tsüljük, magasztaljuk, és .minden kegyelemre1
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eo abs te  cupiam animo , quo optimum quemqiu 
Principem  tan tam  v ir tu tem  m erito  aestim are , 
omnique g ra tia  ju s t is  ex  cau$i a m p le c ti, onare- 
que p a r es t. E t quoniam quis s i t  in ter nos no
s te r  animus, certio r  f ie r i  cu p is , nulla est causa, 
cur inimicum e t h o s tile  quidquam a n o b is , e t  
C a p ita n e is , aliisque s u b d i t i s, au t a liud  t ib i  de 
nobis po llicearis  , quam quad  m u lto ties  tum  L i t 
ter'S  n o s tr is ,  tum  vero u ltim o hic per L egatos  
omnes t ib i  abunde te s ta t i  sumus. Quem quidem  
animum , quam m entem  nostram  ita  nihil de p r i 
s tin o  m utatum  e s se , t ib i  persu adeas , u t po tiu s  
m ultum  i l l i , v e l pro  certo  hac vice accrevisse cre
das ; neque enim om m itterem u s, q u in , s i  q u id  
c o n tin g e re t, quod nobis in te  ve l d isp lic e re t, 
Vel m erito  nos commovere p o s s e t, priu s te  com-

c  . \

méltónak Ítéljük. Azt kívánod tudni mitsoda 
szívvel legyünk hozzád ? Nints okod, hogy tö
lünk , Kapitányainktól vagy jobbágyainktól va
lamit tartsál, vagy, hogy, mást gondoljál, mint 
sokszor levelünk áltál, utólszor pedig követeid 
által néked bizonyítottunk, Melly indulatunk 
és gondolkodásunk riemtsak semrnit nem válto
zott, hanem ezen alkalmatossággal inkább ne- 
vekedett. Nem mulatnánk el, hogy téged előbb 
megintsünk , hogysem megtámadjunk , ha vala
mi történnék, a’ mi henned viszsza tetszene, 
vagy bennünket felháborítana. Azért nints m i
től félj akár a’ mi kapitánnyainktól, akár jobb
ágyinktól. Akiknek mindjárt a" háborgásodat
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mcnefaceremus, quam inimicum quid adversum 
te aggrederemur , aggredique pateremur; atque 
ea de causa nihil vel a Capitaneis, vel dliis $ub-> 
ditis nostris est t ib i» ut diximus, periculi , qui- 
bus non solum statim post auditas Ulas turbas, 
'vnum etiam nunc strictissime mandavimus, ut 
s nt. quieti, seque inter eos, quos ante praescri· 
ps/mus, pacis limites contineant, Tdntum enim 
abest, ut tibi a nostris noceri velimus > quem 
no itrae protectioni subjectum esse scimus, ut 
potius contra alios id  molientes tete quovis tem- 
pore drfendere cupiamus, Quae cum ita se ha
beant, te clementer hortamur , ut et sine nostra 
voluntate te praemisso modo reimpetitum, et pru 
stinum nostrum amicum tibi adhuc integrum 
otnnin.odaque gratia et clementia non minus, 
quam antea admodum propensum esse, plane ni- ,

T  I  | | '  J  .  - » I  I . ·  I  -  -  \ a

hallván , 's  most is keményen megparantsoltuk, 
hogy tsendesen maradjanak, és határaik között 
tartózkodjanak } mert nemtsaknem akarjuk, hogy 
a’ mieink néked ártsanak, hanem inkább téged, 
úgymint a’ mi párfogásunk alatt lévőt, minden 
megtámadok ellen védelmezni készek vagyunk? 
Azért kegyesen intünk, hogy, mivel a’ mi aka
ratunk ellen volt a’ te megtámadtatásod , ben
nünket tovább is úgy tarts, mint minden kegyes
séggel hozzád hajlandó előbbi barátodat. Mint
hogy azonkívül jelented, hogy jövendőre is hív, 
és Urát szerető jobbágy akarsz m a ra d n ih id d  
el, hogy mi is nem tsak kozzád., hanem a’ tar-
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hil dubites. Praeterea cum nobis te imposterum 
quoque , quem hactenus , bonum et fidelem, sui
que Principis amantem Subditum declares, eoque 
nomine non solum Dominum nos tibi Clementis - 
simum demereris , verum etiam eum, qui Pro
vinciae istius una tecum, saltem una Sumptuum, 
et laborum parsimonia (praesertim si qua ingruat 
necessitas) curam semper ex animo gerere velit, 
bono et commodis, quieti et tranquillitati illius, 
pariter et tuae, quovis tempore, quam optime 
prospectum esse, quam certissime juiicure pote
ris. Idque ad tuas Litteras clementer respondere 
voluimus. Datum in Aece nostra Pragensi pen- 
ultima Julii 1375· Maximilianus m. p . Joannes 
JListhius Episcopus Jaurinentis m, p.

tományodhoz Is különös hajlandósággal ’s kegy- 
ességgpl fogunk viseltetni, és, ha a’ szükség kív 
vácija, sem (mértékletes költségünket sem fárad
ságunkat nem fogjuk sajnáljam; sött annak ja* 
y á t , tsendességét és boldogságát, valamint a’ 
tiedet, mindenkor szívünkön fogjuk viselni. Ezt 
kívántuk leveledre felelni, Adatott a’ (Prágai 
várunkban 30, Jul, 1575.. Maximilian, m. k, 
Listhi János Győri Püspök, m. k,

Jn quadam Charta aliis Litteris inserta, 
mc secreto exigiguo Sigillo Caesaris obsignata, 
haec verba, ipsius Maximiliani Caesaris manu 
conscripta legebantur : Ego vellem , ut mihi da- 

iretis Copiam Litterarum, de his , quae scribitis
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Constantinopolim et Budam. Maximilianus ria« 
p. E t inscriptum erat 'supra; Caspari Békesio*

1,579, Fogatta meg Bátfhori ííristóf (poJÍ 
Disputationem Albensem) a’ Fejérvári vetekedée 
után Dávid Ferenczet a’ Vallásbéli ujjítások 
m iatt; mivel nyilván a’ Hallgatóinak azt |mert$ 
mondani, bogy Kristust nem keli imádni, é* 
bálványozó volna , aki imádná. Zsinátott tart
ván tehát a’ Magyar és Erdély Egyháziakból 4* 
maga Féliektől megitéltetett, 's kárhoztattatok, 

Blandrata is ellene hozott ítéletet, noha 
annakelötte egyedül vele tartott, · ϊ .

Jelen volt Faustjus Socinus Szénabéli Ol.asg 
is, aki a’ maga felekezetében leg tudósabb ; Pau* 
lus Julanus, aki a’ Fejérvári iskolának Elöljáró· 
ja volt. Csáki Mihály Cancellarius a’ Király kül· 
döttye vplt Békési Gáspáryal.

István kezéhez ad ták , Ö volt Dévai Tisz# 
tartó , és Ö temettette el is, hogy meg holt, £)át 
vid Ferenczet, Egy inasnál többnek nem volt 
szabad Dávid Ferenczhez járni, a’ pedig Királly* 
falvi János volt, ki azután M esterré, Proto- 
nótáriussá lett vala, ez halálig mellette volt,

A’ Fejérvári verekedésben, minthogy beteg 
vala Dávid Ferencz , és nem igeit szpllhatolt 
Franczner Lukáts a’ veje felelt érette az Ellen· 
kezőktől előadott okokra,

Annak előtte a’ Királly fia előtt disputáltals 
volt Dávid Ferenczel Váradon a’ Magyar Or· 
szági Papok ellene, (Gyuláfft Lestyán.)
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* *) In Margine additur· aliena manu : Di- 
sputdtioni Albensi Joannes quoque Lelecius Je- 
suita interfuit, yi« postea Sigismundi fu i t  Prae- 
Ceptor.

TEodem Anno. Hala meg Gyulaffi László az 
Fatronusom a’ Szilágyban az én jelenlétem

ben, Üd varbe Ily falujában die i3«aM aji, elte- 
«nettetétt Csehen zűrben. {Gyulaffi L e s ty á n .} j

A* Kelosvári Gyűlésben Bátbori Sigmond 
választásán , midón Kristóf Fejedelem gondo
san késztetné az Országbélieket, hogy köz aka
rattal az/Ó fiát Sigmondot választanák atánna 
Fejedelemnek, tsak Apafi Gergelly volt az, aki 
amennyire lehetett, némelly társaival nagyon 
elleiizette.
* Báthori Istvánt Váradi Kapitányt kívánta Ő 
inkább választatni, és hosszas beszéddel meg
m utatta, hogy az Ország kormányát gyermekre 
jsem lehet bízni, bár nagy Férfiak lennének is 
mellette Tanátsok. Gálfihoz fordulván mondá, 
hogy Ó már régen nagy szivbéli szomornsággal 
tapasztalta, melly sok roszszal jár a’ gyermek 
Fejedelemnek uralkodása., „Nem kell úgymond , 
tovább menni, János Sigmondnak öregbik Já* 
»ös Magyar Ország Királlyá fiának Erdélyben 
való mértékletlen uralkodása elég példa, aki 
számtalan tselekedetek^et gondolatiamul és Erdély
nek ártalmára követett el Feiedelemségében, és 
végre annyira jött, hogy ^  leg jobb, ’s legne. 
mesebb Föembereket, kiknek segedelmével nyer-
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te el az uraságot, kegyetlenül ’s minden ok nél
kül megölette. Ezek köztt volt Betek és Kendi. 
Ugyan ezt ígérheti magának Gálffi is , és ha- 
tsak éppen meg nem tsalattatom, ugyan ezt fogja, 
úgymond , tapasztalni, és azon himes beszédeit, 
mellyekkel most a’ gyermek választását ajánlja, 
bizonyosan fejével fizeti meg.4* Azt is monda, 
hogy Gálffi nem tudja, mitsoda kígyót takargat 
kebelébe. *

Kendi Sándort ís , aki némelly Ígéretekéit 
az ipának kedvezett a' fia választásában, nyil
ván megdorgálta. „Meg látod te, úgymond, Sán
dor! hogy meg fordítanád te is ,  ha. lehetné. 
Tudódé mint jára Bebek , és Kendi Ferencz ? 
el hiheted, hogy, ha az Királlyné Aszszony 
meg nem halt volna, több szalonnát is tsinált 
volna azon gyermek Királly. Az Apád-is Kendi 
Mihály tsak az egyúgyü természetének köszön- 
nyé, hogy hirtelen a’ többivel együtt el nem 
költ.‘‘

Midőn pedig Gálffi, a’ Kristóf Fejedelem
nek kívánsága szerént a’ voksok eligazítására a’ 
Tanátsokat egyenként megkérné, és a’ gyermek 
választását sürgetné, Apafiira jővén a’ sor, fon
tos kifejezésekkel mondá, hogy azok, akik a’ 
gyermekhez annyira hajúinak , nem tudnák, mit 
tselekesznek, és hogy inkább Kristóf Fejede
lemnek kedveznek, mintsem a’ józan észt kö-- 
vetnék. „Semmi nem nehezebb, úgymond, mint 
gyermeket dítsérni; abban nem a’ valóságot , 
hanem tsak a’ reménységet, melly gyakran meg-
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tsal , lehet emlegetni. Lássák mit tselekedje- 
»ek. 0  ugyan kéri, úgymond, az Istent, hogy 
minden roszszat eltávoztasson : de bizonyos ben
ne , hogy ezen választást mindnyájan szégyen
nel megbánják.“

1,581· Hogy Báthori Kristóff le ih e n  a’ Ko- 
lpsvári Gyűlésben Sigmondot Successorává tenné, 
semmi okon a’ két U r: KendiFerencz , ésApaíFi 
Gergely reá nem akartak menni, és hogy inkább 
elháríthassák az gyülólséget magokról, evvel 
ellenzették : hogy ne adja Isten a z t, hogy Ök 
Fejedelmük Báthory Kristóf éltében Fejedelmet 
válaszszanak magoknak, haném sokáig éltesse 
Isten 6 Nagyságát. A’ mikor a’ lenne, kit Isten 
eltávoztasson, hogy Ö Nagysága megszűnne lenni 
e’ világon, akkor gondja lészen arra az Ország
nak, kit emeljenekfel aíra'a’ Méltóságra. -Nem is 
ment volna véghez az Urunk választása, de 
Gálffi futotta a’ dolgot fölötte igen nálok, és 
mikor Kendi Ferenczet nagy munkával, és sok 
ígéretekkel a’maga részére hajtotta volna, Apaf. 
fihoz fogott telly es tehetségével. Akkor illyen 
szót mondott Apafii Gálffinak : „lm  nyughatat
lan lók m iattad, ám légyen úgy bár, amint kí
vántad, de meg látod, és holtom után is em
lékezzél meg erról, senki soha [ezt e’ világon 
náladnál inkább meg nembánnya.“ Kendi Sárr 
dornak-is, ki ugyan ezen dolgot futtattya vala,
azt mohdta : „Meg látod te is bó r------ Sándor,
hogy meg siratod, akartad volna, a* melly két 
Tahival most szemedet ki tolták, hogy soha se

4<5 ->φ=3ΐ<χ:ΓΧΐ®3ίχ>.
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láthattad volna,’s bírhattad volna azokat. M ié« 
nem tanulsz a* bátyádon Kendi Ferenczen, kit 
a’ gyermek Királly Annyával együtt büntetem 
el veszte; te sem jársz jobban, várd el tsakáz  
időt. Tudom én mi legyen a’ gyermek Feje
delem, főtt nékem fazékomban, kevésben ma
lék , mikor a’ bátyádot és Bebeket le vágták, 
hogy mindnyájon oda nem lőnk.“ Ez az Apaífi 
régi ember, és okos Tanáts volt, a’ Királly né 
Aszszonytól maradtt Tanáts [volt, és Fő Hop- 
mestere volt.

Azon esztendőben hala meg Báthori Kristóf 
Gyula Fejérvárban 271k M aji, minekutánna Ko- 
losvári gyűlésből haza jött volna betegen a' fiá
nak Sígmondnak maga után való választásáról. 
Holt meg Szombaton négy és öt óra közt délu
tán. ( Gyulajfi Lestyán.) i

Báthori Kristóf temettetésének rendje.
Legelőször a’ Castrum doloris azaz bánat

nak háza légyen az Sellyével együtt. Az Sel
lyén fellől egy herczeghi korona, jobb kéz fe
lől egy bot, és bal kéz felől egy tőr rajta. Ezek 
mind aranyásók légyenek fekete posztóval avagy 
bársonnyal superlát módra bevonva.

Az egész egyháznak fala és padimentoma. 
az nagy oltártól fogva mind az prédikáló székig 
fekete posztóval bevonassanak. Az bánatháza 
párkányán körösként félfél font viaszból tsinált
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gyertyák legyenek. Tizennégy öreg gyertya ű* 
jégyen egy egy font viaszból.

Az megholt Urunk czimerét az bánatháznak 
oldalán körös körül felszegezzék, és az egyház 
falára is kereszt módra. Négy széketske is le
gyen az bánatházának az négy szegére, kikben

PaP egy misemondó pappal egygyütt nbso- 
/aí/okat teszitek. Az székek fekete posztóval 
lesznek bevonva. Ötödik székecske a’ Celebrans- 
Bak kelletik.

Urunknak egy karszék kell, azonképpen ö 
.Felsége Követének is ellen bénákul fekete posz
tóval bevonva1, és fekete vánkos legyen rajta, 
kire Urunk O Nagysága könyököllyék, és az Ö 
Felsége.Kőyete.1 Az bártatnakháza penigh fából 
és deszkából lészen tsinálva négy szeghre.

Továbbá fekete teíjlérdek posztóból köntö
söket csinállyanak csuklyáson. Az fejedelme 
penigh , és az Ő Nagysága attyafiáé hoszszan 
nyúlt hátullyával légyen.

Az egész Udvar népe, és mind az Tanáts 
Urak gyászban öltözzenek, és fekete gyapjas 
sövegek legyen.

Száz fekete gyertya is legyen,'mellyeket 
száz szegény, avagy az fejedelem szolgái szá
szán, mind fekete csuklyás ruhában gz scllye 
mellett két felöl vigyenek, mindenik felől ötveii 
ötven.

Az megholt Urunk czímere hatvan legyen 
fekete regál papirósson , kinek egy részét az

séliy^
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géllye oldalára szegezzék, az többit az egyház 
falára kereszt módra.

Egy nagy zászlót tsiüállyanak fekete atlacz* 
b ó l, avagy fekete dupla tafotából,,mellyen az 
megholt Fejedelem czímereaz koronával eggyütt 
legyen, közösleg arannyal, és eziistel megé
kesítve. /

Annakutánna az megholt Urunknak névét, 
vezeték nevét, és fejedelemi méltóságát, és leg
végül halálának esztendejét is, és napját felírják.

Melly zászlót egy Fö Lovag visellyeh tisz
ta fekete bakatsinba öltözve, és mind mellyen, 
hátán az megholt Urunk czímerét hordozván, 
és lova is fekete bakatáinban legyen felöltöztet
ve. Meg más Lovag is legyen azopképpen fe
kete bakatsinba öltözve mind 6 maga, és mind 
az lova, ki az bal kezében egy fekete paist vi- 
sellyen, kin az megholt Fejedelem ézímere le
gyen, az jobb kezében pénig egy fekete kópiát, 
melly kópiának az tetején lobogó leszen azon 
megholt Urunk czímerével eggyütt.

Ez két Lovag mindeneknek előtte já r , pú
kor az testet kihozzák az várból. Kik után az 
Papok mennek az Cántorokkal eggyütt. Ezek 
ntán viszik az testet fekete bársonnyal bevonva. 
Ez fekete fedél alatt. Ha valami szép fejér vé
kony gyolts lenne, az is igen jó volna.

Az testet tiz, avagy tizenkét Föember vigye 
mind az bánatnak házáig. Az test után mingyá- 
rást Urunk ö Nagysága mennyen. Az 6 Felsége 
Követe, Urunk Attyafiai, az Tanács Urak, az

D



Országbeli Oratorok, és az Udvar népe, mind 
azqn gyász ruhában, és fekete gyapjas süvegben.

Mikor penig· amaz két Lovag az egyházhoz 
jutnak , az eggyik az egyház falába törje az kó
piát; az másik penig, az ki az zászlót viszi,az 
zászlóval, és az paissal be mennyen az egyház- 
b a , és mind addig kezébe tartya, míg az egész 
eeremonia elvégeztetik.

Az mise, és egyébb ceremóniáknak elvé
gezése után az koporsóra tegyék az zászlót és 
az paist. Az evangélium után következik az 
m ise, az mise evangéliuma után prédikátio lé
szen. Az prédikátio után Urunk 0  Nagysága, 
az 0  Felsége követe, és Urunknak minden attya- 
fiai, az Tánáts Urak, és az egyéb Rendek is az 
Oficrtoriumta. mennyének. Az mise , és egyéb 
ceremóniáknak elvégezése után alamisnát osz- 
szanaka’ szegényeknek.

Minekutánna minden ceremóniákat elvégez
nek , az Jesuiták valami verseket recitálnak az 
Fejedelem tisztességére.

Azért legyen gondgyok erre az Tanáts Urak
nak , hogy mind ezeket illyen módon megsZe- 
reztessék. Mingyárást hivassanak Ats mestere
ket , kik az bánatnak házát megtsinállyák; Ké- 
pirókat, kik az^czímereket, és zászlókat megír*· 
ják; Ötvösöket, kik az koronát, az botot, és 
az tört elkészítsék. Szabókat, kik az ruhákat 
elkészíttsék, és az egyházat az megmutatott mód 
szerént fekete posztóval bevonnyák.
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Báthori Kristóf eltemetése után Írtak volt 
xnind az Török Császárnak mind Országúi, hogy 
az ó jó sitit fiát Báthori Sigmondot választották 
az attya holta után a’ Fejedelemségre, és az 
mellett Csiauz Basának is írtak volt, hogy az 
Császárnál törekednék, hogy hagyná helyén ez 
választást.

1,583. Die *8V* Martii kezdett a’ Tn’umvi« 
ratus (Hármásuralkodás) Erdéllyben , az Prae« 
ses Urak birtoka alat. Két két száz forint fizetése 
volt mindeniknek minden nap jutalomul, usque 
ad 8vaín Aprilis 1JH3»

1584. Gróf Báthori Miklós Bagy nevű Cu·» 
riájában í>z. Miklós napján m egholt, temették 
tized nappal Vizkereszt nap után Báthorban.

Lengyel Országba rendeltettem Mélt. Vese· 
lényi Ferencz mennyegzojére, melly Királyi 
pompával tartatott a Krakói várban nagy számú 
Föemberek jelenlétében» Mivel hogy a’ Feje* 
lem személlyét viseltem, a’ Fó hellyet nékem 
adták, és igen bötsületesen láttának az Urak. 
Két virágos nagy örög kupát mutattam bé Urunk 
szavával illendő beszéddel, és· egy arany Ián· 
ezot, kiben nyolez száz arany volt. A' Tanát» 
Urak-is, és a’ Nemességnek a’ feje inkább mind 

, külömb szép ajándékot küldttek általam (Gyu- 
laffi Lestyán?)

1,58,5· Következett (a* Triumviratas után) 
Géczi János Gubernátora’ Királly (Báthori Ist
ván) akarattyából. Ki Váradi Kapitány volt t 
fizetésűi holnaponként ezer forintja vala* egy*
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ébbhez nem nyúlt, külön konyhája volt, és a* 
magáéból főzetett magának.

Az Triumviratus előtt Báthori Kristóf ha* 
iála után , szállott volt a’ Gubernálás a’ 11. Ta- 
nátsra > de főképpen a’ Testamentariusokra, ki* 
két Báthori Kristóf hagyott volt, tudni illik 7 
Csáki Dénesre, ki annyáról attyafia v o lt, Bots* 
kai Istvánra , ki Sigmondnak avunculusa v o lt, 
Kovásóczi Canceliariusra, Kendi Sándorra.

I 1386. Meghala Báthori István Lengyel Ki
rály (die 13*»» Decembris az uj Kalendárium 
ezerént) Grodnóban Lithvaniában, amit néki 

> egy Astrologus már régen megjövendölt, hogy 
tudniillik Grodnóban sebben fog meghalni' 
Ez úgy történt, és sebe is volt az éjjeli elesé
stől. Eltemettetett Krakóban nagy pompával 
a6ta Februarii 1,587* {G yuláéi Lestyán.')

1387. A’ Huszti várba Lónyai Albert lévén 
Elöljáró, onnét elszökött Augustus hónapban 
Radul Péter Havasali Vajda, három eszten
dőbéli fogsága után kötélen ereszkedvén le az, 
ablakból.

■ Auxilium misero tata fenestra tulit.
Hadul Péter minekutánna Vajdaságától 

már öt esztendeig meg lett volna fosztva, Kon- 
stantinapolyba jőve. De Michnea az akkori 
Vajda annyira vitte ajándékaival a' Törököt; 
hogy éjjel megfogattatott, és a’ tengerbe vet
tetett. .Jeles Herczeg volt, éi valóságos vitézi 
erköltsel bírt. A’ Francziak Királlyá ajánlotta 
vala a’ Török Tsászárnak ezen méltóságra; mert*
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éz Ó Udvarában, szolgált egynéhány esztendeig; 
( Gyuloffi Lestyán.)

1,588. Gubernator Géczi János mikor le tet
te tisztit Megyessen, Gálffit commendálta volt 
Báthori Sigmond mellé, de nem nyerhette meg, 
melly igen nagy gyíilölséget szerzett Gálffinak ,  
és annak boszúságára tellyes hatalmú Fejede
lemmé tették Sigmondot. Béállíttatván Sigmond, 
mondotta Géczi: „kezébe adátok a’ gyeplót, de 
bizony meg bánnyátok.«*

• Géczi János hagyott a’ kintstárban 42.'ezer 
aranyot, és két ezer tallért, és tizenhárom ezer 
apró pénzt. Gergely Deáknak 33. ezer forintot· 
hagyott, igen sok aranya volt, Sárdi Gergely 
Deáknak, ki Gearthanak is hivattatott, és még 
ezen kívül 8. ezer forint maradtt restantiaban. . 
Az három Praeses Uraktól egynéhányszor kér
ték , de soha sem ,vehettek semmit jrajtok.

Maximilian Föherczeg Lengyel Országra 
menvén Anno 1388* a' Lengyel Cancellarius se
gítséget kért Erdéílyböl a’ Német ellen. Géczi 
János Gubernátornak, és Gálffinak a2 a’ taná- 
tsok volt, hogy segítséget küldenének; elsőb
ben, mert ha meg nem segittyük ókét, a' Tö
rök ellen vétünk; 2do mert a’ Cardinal Kra^jó- 
ban szorult, illik meg szabadítanunk , lia 
el fogják, nekünk kelletik ki váltanunki 3**0 
hogy több jóval tartozunk a’ Lengyelnek, mint 
sem Németnek. Kendi Sándornak pedig a’ volt 
tanátsa a’ többi Urakkal: ne knlgyünk, úgymond, 
segítséget a* német ellen; mert a’ mi szövetsé
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gtink István Királly Szerzéséből lett a’ németté!, 
és mind fel bomol; a’ német ha Lengyel Or
szágban Királly lehet a’ Magyar nemzetnek ja
vára leszen, ezen okkal nagy hadat indíthat, és 
igy a mi szegény Hazánk-is meg szabadulhat a’ 
Töröktől, '

De a’ Gálffi voksa itten meg álla, és ugyan 
azt végezték a’ Gubernátorral ketten, hogy se
gítséget küldjenek, és úgy küldötték volt Bol- 
disárt oda egynéhány Hadnagyokkal, Királly 
Albertéi, és Bornemisza Jánossal. Aj.Guberna
tor azt mondotta, ne kéméllyük vagy húsz ezer 
forintot oda küldeni. Ezen az okon akarták Bá- 
thori Boldisárt oda botsátani;mert azt akarták, 
hogy soha többszer viszsza ne jíöjjön ; ,,mert va
lamiket, úgy mond, mi tsináluqk, haza jövetelével 
mindenekét fel bont. Ez előtt Érdél jy az okoSság 
és tisztesség tüköré v o lt, Ő pedig megrOittoja az 
okosságnak é$ háborgatqjajmindennek.4· Ezeknek 
végére ment azután Báthori Boldisár, és ezért 
kellett meg halni Gálffin^k. Gálffi kérkedett 
véle, hogy az Ő tanáttsa volt jobb, Kendi Sán
dor ellen „noha én, úgymond, Páduában nem 
tanultam.** Gyulai'  Pál-is látván sok egyenet- 
iensegét egyszer azt mondotta: Nem tsuda, 
hogy parázna; mert az Annya-is hires kurva 
volt, M .------ M .--------. Azért ölette meg Gyu
lai Pált.

Gyuláffi Lestyánt küldötte volt Sigmond és 
a’ Ttináts Urak a’ jegypénz (cfor) felől Legyei Or- 
szagba, mért ugyan oda rendeltetett Orator

54
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«rölt, az hol már tudták volt, hogy Báthori 
Boldisár háborgó «mb«r, tsapdi, és valóban 
gyalázatos parázna, „félünk rajta, úgymond, 
hogy nagy zűrzavart indít az Országban, é* 
a’mi több félő, hogy a’ két Atyafi Sigmond és 
Boldisár egy más miatt fognak el veszni.“ A' 
Lengyel Királly, úgymond, nem azért adá Fo- 
garast Boldisárnak, hogy ottan maradjon Er- 
déllybe ; mert Ő-is jpl tudta és látta, hogy ezen 
két Atyafiak között semmi egyenesség nintsen, 
nem.is lészen jövendőben: hanem hogy jöven
dőben Lengyel Országban meg házosittsa Bol-. 
d isárt, és .itten telepítse l e , úgy hogy távól 
legyenek egy mástól*ezen atyafiak.

Mihály Vajda idejében való dolgok.
Mihály Vajda először Mehedinczi kis Bán 

volt. Ez Mehedincz egy darab föld, Haczokkal, 
az Erdélly végében való tartományai, határos; 
azután lett Krajovai Bán, melly a' Havasalyi 

^Tisztek között leg főbb; ez is Erdéllyel hatá
ros, és a’ Dunáig nyúlik.

Ez Mihály Vajdának volt egy rokona Jáne 
Visztér, ki Krajovai Bán volt, eszes és okos em
ber. Ez forgatta minden dolgát Mihály Vajdá
nak Constántinápolban. Ez Jáne Vajda sok 
adományával és betsfiletes voltával olly tekén- 
tetet szerzett volt magadak Alexander az Ha- 
yasalyi Vajdánál), hogy Mihály Vajdát ren
delte a’ Krajovai Bánságba. Jáne Viszter Con-
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stantinapolban lakott, Mihály Vajda Krajová** 
ban , ezek egyet értének egy mással. Törté
n ik , hogy Alexander Vajda meg haragszik Mi - 
hályra, és mikor látta volna Jáne, hogy Mi
hály nem jól volna Alexander Vajdával, Mi
hályt Jáne hiVatta az Portára, ez ok alatt, hogy 
az Havasalyi Vajdaságot neki szerzi. Mikor 
Mihály Krajovábói elindult volna , Semeneinél * 
által kelvén a’ Dunán, Feleségét, és gyerme
két Petrascot is vele el viszi ;> a’ Feles égi t va
lami paraszt Aszszony emberek közé adja, hogy 
ne tudhassák hol vagyon; a ’ fiát Petrascot a’ 
Czigányok közébe , úgy . annyira , hogy mikor 
viszsza jött osztán^ alig «smerte meg a’ fiát·, 
hogy az Ő fia volna; Ezt Alexander Vajda meg 
értvén, hogy Mihály a’ Pbrtára nJent’V titánná 
küld, meg fogják, viszsza viszik Alexanderhez.

Annyiban jött a’ dolog,hogy Alexander pel- 
enger alá viteti egynéhány nap múlván, hogy ott 
fejét vegyék; Történik, hogy a' Czigány hó
hér azon órában igen részeg v o lt; ki viszik a’ 
Czigányt, hogy fejét vegye, láttya a’ Czigány 
hogy Mihály , el retten tó le , és minthogy ré
szeg is volt, el hagyittyaa’ mezítelen szablyát, 
el fut , és mikor senki nem [volna , ki Mihály
nak fejét venné, a’ Boérok, mindgyárt Alexan
derre ósedeznek, könyörögnek, kegyelmezzen 
meg Mihálynak, az Ó jó sierentséje, hogy az 
Isten úgy szabadittya meg. E ’ dolog Bukurést- 
ben volt.
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így meg szabadulván M ihály, Jáne Bán
nak sok törekedése után ismét hitele leszen 
néki mind Alexander Vajdánál, mind a’ Portán, 
de végre ismét kétségessé teszi magát Alexan
der Vajdánál*

Mikor Alexander kergetné bé szökik Er- 
déllybe Sigmond Fejedelemhez, itt két hétig 
lappangott. Sigmondnál Báthori Boldisár for- 

„ gáttá minden dolgát.
Itt Eídéllyben lévén, Báthori Sigmond irt 

volt mellette a’ Portára Szinán Bassának, hogy 
6 néki adják a* Havasali Vajdaságot, mert Sig- 
mondnak akkor nagy hitele volt a* Portán. Irt 
volt Sigmond az Angliai Követnek is Eduardus 
Barronusnak, hogy mindenképpen legyen azon, 
hogy Mihály légyén Vajda Havasalföldiben,

Végre Mihály ugyan bé megyeri á' Portára, 
mikoron a’ boszúság vinné reá, és, Alexander
nek nem hihetne. Ott a' Pojtán húsz ezer aranyat 
adott Szinán Bassának, és a’ több Vezéreknek 
is, hogy a’ Vajdaságot néki szerezzék.

A’ Portára mentének vele a’ Boérokban ki
ket sok Ígéretekkel melléje hajtott volt: Sztroja 
Budzesk, Floreiszle Rádul, ki Comis , az az Fö 
Lovász mestere volt Alexandernek; ezeken kí
vül több Boérok voltának mellette. Ott a’ Por
tán Mihály sokat múlatván, mind Jáne Bán tar
totta költséggel Mihály Vajdát mind addig, mig 
λ  Vajdaságot meg szerezte néki.

Ennek utánira, mikor a’ Vajdaságot meg ad
ták volna néki a’ Divánhan, azt fogatta Con-
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etantinápolban a' Vezérek előtt, hogy valamennyi 
adósság maradott volna hátra az elébbi Vajdák
tó l, 6 mind meg fizeti. Melly dolog olly lehe
tetlen v o lt, hogy Havasalföldében ha mind a* 
gyermekeket, és minden embereket el adtak 
volna is , meg nem fizethette volna a’ sok eléb
bi adósságot. De azt azért tSelekedte , hogy Ő 
néki más volt akkor szívében. M ert mikor a’ 
Sz. Jantsár süveget is a’ Divánban a’ fejére tet
ték , meg eskütt magában szívében, hogy mi
helyt a’ Vajdaságot elkaphattya, szablyát von- 

, szón a’ Tőrök ellen. M ikora’ Divánból ki jött, 
és lóra ült i s , sok Sassák és Bégek késérték 
haza szállásába * akkor is meg eskiitt magában, 
hogy örökké ellensége lészen a’ Töröknek; kit 
annakutánna sokan ö maga szájából hallottak·

1,590, Zamoszkban meghalt Báthori Grisel- 
dis húga Sigmondnak Martiusban. Husyétra Fe
jérvárra érkezett a’ Fejedelemhez Czeklini Péter 
Királyi Secretarius, kit a’ Nagy Cancellarius 
küldött, hogy Felesége haláláról tudósítsa a’ Fe
jedelmet.

Azon esztendőben küldének engemet leg 
elöszer a' Cancelláriushoz Illonába, ki akkor 
értvén a’ Töröknek nagy indulattyát, ott akari 
néki ellene menni·, és ott vala táborban. Sum
mája Követségemnek ez volt: AztjavaltaUrunk 
általam néki, hogy vaktában olly nagy ellenség
gel meg ne ütközzék;mert másképp az Országot 
is veszedelembe ejti. Ismég kivánnya vala Urunk 
a’ Cancellarius censuráját és testzését mihez tar-



tsä magit, holott bizonyossan értette,hogy elő·*·' 
szer is Erdéllyre jön a’ Tőrök, és népét nieg 
emésztvén , belé akar telepedni. Indultam Fe
jérv írről die Ju lii , ide és tova igén nagy 
sietséggel két hétig vittem véghez az ntat.

Gyűlés lön Kolosvárt' Septemberben 1-590. 
Ez alatt Sombori László még hala , a’ Paneel·* 
larius a’ temetésére méné. Kapván az alkalma
tosságon , a’ Cancellarius távúiléteben íBáthori 
Boldisár sebesem rándult Fejérvárra t innét tá- 
mada köztök az ellenkezés. (Gyulajfi Lestyán.)

1591· Második utam Lengyel Országba .volt 
a* Királyhoz Krakóba, a’Krakói Püspökség felöl, 
törekedtem , hogy a’ Cardinálnak adja a ' Kirally 
ígérete szerént a’ Stanislatís Miscovsci Krakói 
Püspök halála után. Sürgettem az harmiücz 
ezer forint adósságot is a’ Királlytól.

Harmadik utam Lengyel Országba a’ Nagy 
Cancellariöshoz Zamoscihoz volt a’ jegypénz 
eránt, kemény télbeh , nagyobb hideget éle
temben nem éreztem.

Negyedik utam Lengyel Országba volt a’ 
Királyhoz, kit Vieliczben,értem; mivel a’ Kraa 
kóban diihösködó pestis miatt oda tért vala. 
Sürgettem, a’ barmincz ezer forint adós
ságot, és az egész telet a’ Király udvarában 
töltöttem.

Onnét Húsvét táján nagy utakat tsinálván 
a’ Lengy Cancellariushoz mentem a’ Jegypéilz 
eránt. Onnét Krakóba viszsza tértem , és jelen 
voltam a' Király mennyegzöjén, mellyet Anná«
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val Károly Fő Herczeg Öregebb leányával tat-* 
tott 31. Maji. 1392U
, Ugyan az nap,. minekelőtte a’ mennyegzó 
tartatnék, megkoronáztatott a’ Menyaszszony 
Lengyel Királynénak· A’ koronát Radzivil Car* 
dipal tette fejébe. Andrea* Jeremias Wratisz- 
lavipíispök hozta vala béTLengyel Országba a’ 
inenyaszszonyt, aki is koronázásán jelen volt. 
{ Gyulaffi J^eatyán.)

*") Azon harmincz ezer forint adósság, 
mellyröl .itt többszőr szó vagyon az Unicornis 
szarvának árra , mellyett Báthori Isván Békési 
Gáspárt Fogarasnál; meggyőzvén magával bevitt 
Lengyel Országba. Ezt a’ Lengyelek magoknak 
megtartván az ó .halála;után, érette 30 ezer fo
rintot ígértek, a’ mennyire be,tsülve volt. Ezt Bé
kési ifjabb Zápolya Király kintséból-nyerte.

Mikor' Mihály. Vajdára adták Vajdaságot 
Constajatihápolban; olly. sok adósságot szedett 
volt fel Görögöktől, Törököktől, bogy az negy
ven ezer forintot meg haladta.

Mikor a’ Vajdaságra ju tott, elé hívatta le
véllel minden felöl,a’ kiknek adóssa maradott 
volt; mikor Constantinápolból, Drinápólbol, 
és egyébb hellyekról mind oda Havasalföldibe 
gyűltek volna, ott mind levágatta Őket; ez volt 
első indúlattya a’ Törökre való támadásának.

Mikor a’ Vajdaságot Mihá'lyra adták volna, 
Michnét a' Portára hivatták, és bé vitték. Mi-
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jhály Vajda Sztrojat küldötte elöljáróban, ki el- 
fbglalá a’ Vajdaságot Mihálynak.

Jáne Bán István Vajdának Hopmestere volt*, 
mikor Colentina Monostorhoz ki .ment volna 
István Vajda (mert ez István igen szeles, dühös 
ember volt) két száz Darabont Volt véle, ott 
Öszve kapván Bán Jáneval, úgy meg ijesztet
ték ketten Mihályal Jetyánt, hogy semmit nem 
mert indítani.

Mikor a’ ’Török Császár Mihály Vajdának 
adta volt a’ Vajdaságot, minden esztendőre het
ven ezer tallért igéit volt a’ Császárnak, de az 
tsak ígéret volt, semmi egyébb.

Mikor haza küldötte Havasalföldibe a’ Tö* 
rök Császár Mihály Vajdát, olly nagy tisztes* 
séget tulajdonított néki, hogy a’ por kis néma 
embereket is el küldötte véle tisztességnek oká
é rt; az Emir Papját Hoczoját is el küldötte, két 
ezer Fó Fö Törökök , Spahiak, Jantsárok, és 
egyébb rendbeliek késérték haza, kiket azután 
tsak hamar, egy holnap nem tölt benne, hogy 
mind levágatta. Nem tsak ezeket penig, dea’ 
ki az egész Havasalföldiben s?éllyel volt ha t, 
avagy nyoltz ezer Török, azokat is mind le 
vágatta.

De amaz két ezer Törököket a’ késéröket 
gyűjtette volt öszve Bukuresten Bán Visztér há
zában, melly fa Udvarház volt, ott bé rekesz- 
tetvén Őket, négy felöl tüzet tetete az házra, 
és fel gyújtotta, és mindjárt taratzkkal által 
lövűldözteté az házat. A1 Törökökben sok ki



szaladván onnét,nagy vitézséggel holtának meg. 
Ez dolog lőtt tsak namar azután , hogy Szinán 
Bassa Győrt meg vette volt.

1 B á t h o r i  Boldisár menrtyegzője Kendi 
Sándor leányával 9»k Febr. tartatott.

Báthori Boldisár a’ Cardinált késérte volt 
e l , ki viszsza indult vala Lengyel Országban. 
Az határtól viszsza jővén , illyen hír futamo- 
dott vala felőlié, högy a’ Fejedelemséget akarná 
elfoglalni. · Urunk azt meg hallván, ki 131'3 
Julii ment vala mulatni a* Szászok közé, nagy 
sietséggel rándult haza Fejérvárra kevéssel pa. 
ripákon, el hagyván minden kotsiát. De nem 
volt semmi bénne. Jőve haza Sz. Jakab est- 
vén, az az 2,5ta Julii tsak tized magával.

Azon esztendőben ötödik utam volt Len
gyel Országba Varsóba a* Közönséges Gyűlésre, 
e lőszer av Cardinálhoz mentem Vrocorisre , on
nét osztán 2Rva Septembris indúltam Varsóvá 
felé. {Gyulajfi Lestyán.')

1593. Gálffinak feje vétetett Husztoft die 
8va Martii. A’ Confaederatiókoz, hogy Sennyei 
Pongrátz Urammal Kracóba mentünk vala, együtt 
voltunk szálláson, és mivel hogy egy házban 
háltunk, néha egyről másról beszélgetőnk az 
ágyban lévén egy mással. Többek közt hozók 
•gykor a’ Gálffi halálát is elő, arról Sennyei 
Uram igy szollá*.

Gálffi halálának Kendi Sándor volt fő oka; 
mert a' Báthoriak ellen való practicát Kendi 
Sándor indittotta volt,hogy a’ Fejedelem Őtet meg
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kiesse, mert addig bátran nem uralkodhatott, 
hanem a’ Báthoriák miatt kelle vesznie végre i$. 
Azután , hogy Kendi Leánya Báthori Boldisá»·- 
nak b írt, fél azon Kendi, hogy Gálffi meg sza
badul ,· és ki tudatik.. Mind addig futotta* azért 
Urunkat mind maga* 's mind Bodoni által, bog/ 
parantsolt Szabó Balásnak az Huszti Tisztartd- 
nak , hogy fejét vétesse Gálffinak. A’ Posta 
Husztra estve késön jutott, más nap reggel Szabó 
Ba^s értésére adta GálíFninak a* dolgot. Egy 
elsőbben Gálffi nem hitte, örömest látnám,úgy 
mond, az Urunk írását; amaz elömutatta. Lát
ván a' levelet, mond Gálfii, ha lehetséges úgy
mond , had találiyam meg az én kegyelmes 
Uramat, talám valami iffiúk tanátsábói tsele- 
kedte azt 6 Nagysága. Ez amint látom Bodoni 
írása. Mond Szabd Balás, hogy semmi okon 
nem meri tselekedni. Ezt értvén Gálffi, nagy 
bátran hozzá készété magát, és egy kevés ideig 
magának lévén a’ belső kamarában, és imádsá
gát el végezvén, meg tudattya, ha készen vágy
nak ? amazok meg izenik, hogy készen, és 
igy ki jö hozzájok a’ külső házba, és nagy bá
trán ‘mégyen az halálra: jegyen úgybár, ugy^ 
mond, amint Isten Ő Szent Felsége el végezte, 
ennek ezután is meg kellene lenni. A' kezeli 
akarják vala hátra kötni, nem szükség, úgy
mond , nagy készen reá viszem én a' fejemet, 
£c sic inclamato ter nomine Jesu jugulum pa  - 
cussoii praebuit. Meg hadta volt az Inassának* 
hogy a’ vérét. őszveSzedje , az ebek fel ne nyal-í:



Jyák, úgymond, véremet. És minekelötte & 
szőnyegre térdeplett, így potestált: „  lm meg 
halok, de ha ebben énnékem bűnöm vagyon, 
az én Istenem az én lelkemnek, üdvességét soha 
ne adja. Nem tudom ezt miért mondanám. lm  
látom , előttem az halál; tudom, ki az én ha
lálomnak oka, de az igazság szerető Isten meg 
büntesse. Őt.et, és' a* fiaiban is meg kergesse“ ér
tette pedig Kendi Sándort. Az előtt is a fog
ságban egynéhányszor mondta, nem az én Ke
gyelmes Uram akar engem el fogyatni, hanem 
Kendi Sándor, és a’ Báthoriak.

El mehetett volna Gálffi, de szöktében Csu
kát Péternek kezébe akadtt volt, Ő adta kézhez. 
Ez a’ Csukát Péter Váradi fiú Legény volt. és 
a János Királly fiától maradtt szolga volt. Mi
kor a’ Királly fia íjöőhan a’ Törők Császárhoz 
ment volt, kengyel futója volt. Előmenetele 
igy lett:

Volt a Török Császárnak egy mondhatat- 
. lan híres nevezetes küszködője. Ment ez a’ Királly 
sátora mellé, hogy társat adjanak néki; senki 
nem tanáltatott Csukátnál több , a’ ki reá ment 
volna, mert fölötte igen erős legény volt ez az 
Csukát. Néki biztatván azért a’ Királly fia, és az 
Urak , hogy szégyent a’ Kírállyon ne tégyen, és 
lia jól viselné magát, emberré teszik. Öszve 
kapott a' Törökkel, a’ Török tsalárdúl kan- 
tsot vet néki, és a’ főidhez ü t i ; ?maz nagy 
gyor^ossággal fel ugordván, nem tudtam , úgy 
mond, ez ’s ez lélek, hogy fortéllyos légy: uj'

jonnsrt
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jotinan Öszve kapnak , Csukát fel emelvén jó1 
az főidről a’ Törököt, úgy hajtya az földhez, 
hogy mi id orrát! száján bugyogni kezde a’ vér a’ 
Töröknek , alig vonnyákfel hellyéböl a’ társai, 
és nagy gyalázattal vitten viszik. Ezen kapott 
elő Csukát, haza jővén a’ Királly fia jószágot 
adott néki. 0  magában mind végig igen gorom
ba , és fél észü ember volt, volt tsak a ’ nagy 
eró nála. Gálffi volt az Udvarnál Patronusa, 
és mind jószágot, mind egyebet sokat szer
zett néki.

Az Szabó Palás, ki felöl szóllunk, az Áruló 
Ó adta utólszórHusztat meg; az oda való faluk
ból hármat adtak néki áruitatásáért, és a* vár
nak meg adásáért választva.

Sok dolgai valának Báthori Sigmondnak, 
kik feddésre méltók voltának, tsak Kendi Sán
dor merte meg pirongatni. Minap ugyan meg 
mondotta itt Kolosváratt néki az tájban, hogy 
az hadat Váradra botsálották ^ lo93}>an· ) . Nagy
ságod meg botsásson, úgymond, az hallottam 
én , hogy egy féle állat is addig nem tanúi 
úszni, még Ά viz a’ farkát fel nem éri. Mond
ta azt is Sándor Uram : Isten láttya , el untam, 
tsak engem taszítanak elő , senki néki nem mer 
szólni , mind énnekem vagyon több ben
ne , hogy sem mind másnak. Immár annyira 
vagyunk el benne, hogy ha miről meg szólítom, 
ottan el vörösödik, fel ugrik hellyéböl, és har
mad ház ellen is el fut előliem , azután osztán 
harmad, és negyed napig is nem láthatom, ne*

E
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kém kell haragját fel venni, más ember szem
mel nézi. Fejérvárra is néha el megyünk tanáts- 
kozás okáért, ott ülünk egynéhány nap, és azom- 
ban re infecta jövünk haza, {Gyulajfi Le- 
styán, )

Varsovábán még a’ Gyűlés volt, bé 
lopta magát Sigmond Krakóba, bé járta 
mind a’ Palotákat a’ Krakói várban, mulatott 
Lepheni szállásán is , és Pipánál a’ Paticarius- 
nál utazó képében. Indúlt el Bátliori Boldisár 
Fejérvárról die 8va M aji, megjött Lengyel Or
szágból I3tia Junii. Ezen kezdte el a' bujdo- 
sást Sigmond, voltak vele Báthori Boldisár, Bo
doni István, Ferencz Doczer, és többek; Huszt 

'  ra ment bé, arra jött viszsza is.
Míg Lengyel Országban voltam 1592« 

bé vádolták volt Urunkat a’ Portán ,  hogy má
sítva pártolkodott, és Német Országba hova 
széllyel jártat, erre való képest a’ Török ide 
Erdéllyre negyven ezer embert rendelt volr, kik 
immár szintén indulóban voltának. E ’ közben 

' a’ mi Oratornnk a’ Mufftit találta meg, melly 
méltatlan adták volna bé Urunkat, kinek a’ do
logban se h ire, se tanátsa nem volna. Az Muffti 
ment a’ Császárhoz, és sokat szóllott, summája 
szavának ez volt:>Hogy hirtelen semmit ne in
dítana , hanem jól végére menne a’ dolognak, 
holott efféle dologban gyakran tsalárdságok is 
esnek; mondotta azt is , hogy melly nagy vé
tek volna Isten ellen, az ártatlanokat meg há
borítani, kivált azokat, kika’ Császárnak szárnya
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»Iá adták magokot, és adójokat be adják, és 
'hogy efféléket nem hogy bántaná, de inkább 
mindenek előtt oltalmazni tartozik az ő Eleinek 
példája szerént. Hatsak igy nem tesz, az Isién 
megboszullaná. A’ Császár igy megkérlelteiett, 
és meg parantsolta a’ Vezérnek, hogy légyen 
veszteg. ( G yu la ffi L e s ty á n .)

1594. M e n se  A u g u s to  szándéka vala a Ta
tár Chámnak, hogy a’ Brassai Havasokról és, a* 
Beszterczei Havasokról jöjjön által Moldovába, 
és Erdéllybe , az úton követet is küldött volt 
Moldovába a’ Vajdához, ki által azt kívánta, 
hogy bizonyos embert adván melléje a’ Vajda, 
véle eggy utt a’Beszterczei Havast meg járja, és 
volta képpen meg lássa, mltsoda úttya lehetne 
oda a’ Tatár Chámnak,

A’ Vajda tanátskozásra vette a’ dolgot, éa 
minthogy akkor több Fő Tatár Murzák is men
tek volna b é , együtt nem szóllott nékiek, ha
nem úgy végez felölíe, 's meg nem fogyatkozik 
semmiben, valamit parantsol a’ Tatár. Ezen 
az éjszakán a' Fő Követet titkon bé hivatta ma
gához , és sok ígéretével > adományival le kö
tö tte , 's elhitette, hogy arra ne hozza hidat, 
mert, úgymond, ha ebben kételkedel, ki vethe
ted kétségedet, hogy külömben ínintsen, amint 
mondom. Olly heily a’ Beszterczei Havas, hogy 
egész Országostól sem tudnék én ottan utat 
nyitni* A’ Brassai Havas felől'pedig nem szűk 
ség sokat szóllanunk , az egy Isten , és a’ tűz 
nyithatna ottan ú tat; minémű Erdők, és köszá*

E 2
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lok azok. Viszsza menvén ezzel a’ Cilámhoz 
a’ követ, meg jött Jeremiáshoz ismét sietség
gel. Meg értvén akaratiját, hogy a’ Chám nem 
jön , küldött néki Száz Tonna Mézet , és kiddé 
hozzá egy Jesuita Papot jó beszédüt, jó Deákot, 
és okost, ravaszt, és álnok embert.

Ezek meg lévén, Sigmond, és Mihály Vajda 
írnak Áron Vajdának is, hogy Ó is a’ Török mel
lől el állyon , Mihály Vajda példát adott vala 
néki, látná ö is, mert ha nem cselekedne, szin 
te úgy ellensége lenne, mint a’ Török &c„ 
Efféle ijeszgetó Levelekkel addig tselekedték, 
hogy Áron Vajda is mindenütt az Országban 
Moldovában minden Törököket le vágatott, úgy 
annyira , hogy egynéhány ezer Törököket úgy 
Áron le vágatott Moldovában.

Minek előtte pedig Mihály Vajda a’ Törökö
ket le vágatta volna, az előtt a’ Török Császár 
meg parantsolta volt, Mihály Vajdának, h o g y  
Erdéllyre jöjjön nagy haddal, és meg vegye 
Erdéllyt, és 6 hozzá halgasson ezután Erdélly, 
mert Sigmond Fejedelemre igen haragúit a’ Csá
szár, hogy Szinán Bassa a’ mit kért volt tőllük, 
azt meg nem adták. ' Mihály Vajda melle segí
tségül a’ Dii Jantsár Ágat adta. Ez Dii vagyon 
Háczok ellenében; túl a’ Dunán rendelte volta’ 
Nagy Nicápoli, az Avizi, és Desztori Jantsár 
Ágákat is , és a’ Kis Nicápoli Bégséget, mellyel 
Toronnak hívnak. Ez az Mihály Ogli is hal
gasson Mihály Vajdától. Ez Mihály Ogli a’
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Törökök közt való Fö régi Úri nemzet. Ez 
Mihály üglihoz halgatnak az Akanczi Törökök, 
kik ollyanok, mint az Hajdúk, és a’ Dobrotsáni 
Táborokkal egy név.

Azon képpen Áron Vajda mellé rendelte 
volt a’ Császár a’ Moldovában való Törökököt, 
Tegenyei, Akermani, és mind az ott való vég
béli Törökököt, e’ végre , hogy Erdéllyre jöj
jenek.

A’ Törökök le vágása előtt küldötte volt 
bé Mihály Vajdához Sigmond Horváth Mihályt 
egy Fó Vitéz emberét Tűri Ferenczel együtt, 
és több Fó Vitéz emberekkel együtt, kik bé 
jövetelekkor, mikor már bizonyos volna abban, 
hogy Sigmond is mellette fogja a’ dolgot, úgy 
vágatta azután le Őket.

6(>

Illustrissimo Principi, ét Domino, Domino Si- 
gismundo Báthori de Somlyó, Vajvodae Reg
ni Transylvaniae, et Siculorum' Comiti Sic, 
Sic. Domino et Vicino suo semper gratio
sissimo.

Illustrissime' Princeps et Am ice , Domine 
nobis honorande.

Salutem , ac felicium quorumvis prosperum 
successum.

, ,Továbbá Nagyságod addig biztata az Len- 
„gyelektól, hogy semmit ne fílly tk , hogy im 
»,mostan ki rekesztének a’ Székemből is. Azért

E 3



„Országomat fel dúlták, és mind elpusztították» 
,,nem tudom , mi annak az oka. Azért Nagy 
„ságodtél várok, lássa Nagyságod, mit paran
c so l énnékem , mihez kellyen magamat tarfa- 
„tiom ; mert az Kozákok viszsza mentenek, úgy 
„hallom. Azért az hadat Nagyságod egy felé 
,,se botsássa, méghlen Nagyságod engemet megh- 
,,tanít, mit kellyen cselekednem. Tsnk Nagy
ságodtól várokkellyen e’ az Lengyeleken bo~ 
,,szi:mot űznöm, avagy nem ? me;t hitetlenek 
„voltának. Nagyságod énnékem pafancsollyon 
„Bartsai Uram Ö Kegyelme által ismégh mit kei* 
„lyen cselekednem, és magamat mihez tartanom, 

mert hátra semmibe magámat megh nem von- 
,,szom. Isten tarcsa megh Nagyságodat. D a ta e  
„ e x  P u tn a  3 ima die O c to b r . 1,394· Aron Dei 
, .Gratia (nec non) perpetuus Haeres. Regni Mol
dáviáé. T ulajddh  k eze irá sá b ó l. ) ‘‘

A lp h o n su s C arillu s S P A N Y O L  P a te r  P ro v in 
c ia lis  jöttén jővén menten menvén, Erdell vben 
és a’ Császárhoz nagy sok arannyal, beszédek-; 
kel, ígéretekkel, az Kereszténység segítségének 
színével a’ Fejedelmet Báthori Sigmondot ostro
molni , hogy a’ Török .mellől állyon el, és Ru
dolf Császárral együtt a’ Keresztények mellett 
hadakozzék, mint a’ Velenczeiek, a’ Pápa, a’ 
Lengyel Király, a’ Spanyol, és mind az egész 
Kereszténység, a’ szentséges hadra fel támadna, 
ne lenne utolsó Báthori Sigmond t  szent dolog
ban , hanem inkább lenne első.

7 9
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Az Hispanusok ide ’s tova futását jól érték 
vala a’ Tanát* Urak, Báthori Boldisár, Báthori 
István, Bocskai István, Kendi Sándor, Kendi 
Ferentz , Kovásotzy Farkas , Sennyei Pongrátz, 
és a’ többi. Ezek közül némellyek , kiken nem 
derekasan állott az Ország Gyűlésének dolga , 
nem felettébb gondoltanak vélle , amin Sig- 
mond igyekezik: mint Gétzi Ferentz, Botskai 
István, Báthori István, és egynéhány ; hanem 
tsak füllök mellett botsátották el a’ dolgot, nem 
tudván meg gondolni, .melly keserves veszede
lem következik abból ! De Kendi Sándor, Ken
di Ferentz vigyázó emberek voltak,’s látván azt, 
hogy a’ Spanyolok dolga, és a’ Sigmond igye
kezeti utolsó veszedelmet hoz az Országra, min
den képpen ellene voltának, hogy véghez ne 
mehessen a’ Sigmond intselkedése. Ezen dol
got) a’ Spanyol indította volt alattemban a’ 
Császárnál Anno 1593. Augustusban, és immár 
majd esztendő tőit volt a’ dologban, mioltaa’ 
Spanyol Cancellarius folytatta a’ dolgot Rudol* 
phus Császárral, és Sigmond Fejedelem között.

Ez idő alatt arra vitte volt Sigmondot Ca- 
rillus , hogy a’ német Császárnak, és a’ Mol
dovai Vajdának ’Áronnak, és a’ Havasalföldinek 
Mihály Vajdának, nem külömben a’ Ráczoknak 
és Bolgároknak levelet küldött az Egyezés, és 
Tanáts akarattya, és híre nélkül, hogy Ő a’ Tö
rök mellől el áll, és velek együtt a’ keresztény- 
6ég mellett fel támad a’ Török ellen.
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A’ Rátzék is ez időben a’ Török rabságá* 
bél meg akartak szabadulni, és örömest a’pár« 
tolás alá adták magokat, és hogy Sigmondnak 
nagyobb authoritása légyen, a’ Rátz Királlysá- 
got, avagy Despotságöt Sigmondnak adták volt, 
mellyröl nagy hízelkedő Levelet is küldöttek 
volt Sigmondnak, nem külömbenKöveteket, és 
Főembereket, és Zálogokat, Fejérvára küldőt*
tek, volt, melly Fő Követnek Tivadár { T h e o d o 
r u s )  neve volt. Ez alatt Sigmond a’ Rátzoknak 
Zászlót küldött, és segétséget Ígért, és hogy 
mindjárt a’ Török ellen léi támadjanak intette 
Őket. 0  is mind Moldovával, Havasalföldivel, 
és Erdéllyel, nem külömben a’ Magyar Orszá
giakkal nagy sok néppel fel ü li, és segétségre 
megyen, úgy, hogy Temesvárit meg szállya, 
és a’ Törököt Colistantinápolyba szorittya bé , 
’s ott maradhatnának meg nehezen,

így a’ Rátzokat fel indítván bolondul, a* 
Törökre támodtanak, és Sigmond a’ Taníts 
Uraknak ellene tartásáért mikor segétséget nem 
küldhetné nékik, egynéhány szerentsés harczok 
után, végre a’ Török meg véré Őket, hogy tsak 
nem mind fogytig eltörűltettek.

Ezen Rátz Királlyságot Sigmond fel vévén, 
immár két Királlyságban volt. Mikor a’ Rátzok 
nagy törekedéssel segítséget kérnek Sigmond*
te l, hogy a’Tanáts nélkül ne láttatnék tseleked- 
n i, Fejérvárra hivattya bé az Urakot, és ottan 
előadván a’ dolgot, a’ Tanáts Urak semmi kép*, 
pen arra nem ménének, hogy Erdéllybő 1 se*
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gits ég adassák a’ Rátzoknak a’ Török ellen, 
Meily dolgon úgy el búsul Sigmoncf, mikor lát* 
ta volna, hogy az Ö szándéka eló nem mégyen, 
hogy ugyan akkor mense Junio 1394. az egész 
Tanáts Urakat le akarta vágatni, és véghez i* 
vitte volna, ha az Udvari Darabantok Kapitá- 
nyát Lázár Istvánt reá vehette volna, hogy a’ 
meg ölésre reáállyon,

Ezt látván a' Tanáts Urak, ideje előtt a* 
Fejedelem udvarából ki jönnek , ki ki a’ maga 
szállására ment Fejérváron, és fegyveres kézzel 
Darabantokkal őriztették magokat,

Ezen közben a’ Tatár jövetelének nagy szí  ̂
ne, és híre lészen, és pedig oily híre, hogy Er- 
cléllyen akarna a’ Tatár Chám Magyar Országra 
által menni. De végre Orosz Orázágra menvén 
az Havasokon ment ki az Huszti ú tra, és onnan 
ki Magyar Országra,

Ezen Tatár hírt hal Iván a’ Tanáts Urak, az 
Udvari hat száz Lovasokat, és minden Udvari 
népeket a Fejedelem mellöl elvonszották (mert 
másodszor is Thordára hirdettenek Gyűlést, de 
Sigmond soha sem jelentmeg). így a’ Tatár el
len való küldésnek színe alatt , a’ Fejedelem 
megfosztaték minden Udvari erejétől, kit mi
kor látott Sigmond, hogy immár minden ere
jétől meg fosztatott, úgy indította a’ Báthori 
Boldisárral azt a’ Tractatust, a’ Fejedelemség 
általadásáról.
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így lévén az dolog, négy tár szekeret ke- 
Szétett, és valami ha meg máradott arany, 
ezüst marhája, és egyébb ruha öltözete, fel 
rakták olly móddal, hogy még azon estve men
nyen Marosujvárra hálni, más nap reggel onnan 
él indul, és nem megyen Thordára, az hol a* 
Tanáts Urak, és az Ország Fóemberei voltának 
Gyűlésben, hanem a’ mezőségre tért nagy siet
séggel, úgy hogy mind Thordát, mind < Kolos- 
várt bal kéz felé hadta, mentői titkossabban le- 
hét, Kővárra szaladjon k i; mert noha a’ Taníts 
Uraknak semmi szándékok nem volt arra, hogy 
el veszessék; mert ha azt akarták volna valaha, 
minden órában meg tselekedhették volna kön
nyén, hanem inkább hálát adtak az Istennek 
azért, hogy olly móddal az Ö szabad akarattya 
ezerént mégyen ki áz Országból, és ennyi ve
szedelmes igyekezetitől meg menekednének.

Azért az Urak nem hogy meg tartóztatták 
volna el menő szándékában, hanem inkább 
szabadéi menetelt engedtek néki, remélvén azt, 
hogy ennyi sok zur zavar meg tseudesedik az ö 
el menetele után. Mikor azért Egerbegy falu
nál nagy sietséggel menne Sigmond, Thordá- 
rol a’ Cancellariust Kovásotzi Farkast a’ Tanáts 
eleibe küldi, ki kérte azon, hogy illy mód nél
kül ne menne ki az Országból, hanem ha ugyan 
szándéka az , várja meg tsak a z t, hogy szép 
Ajánló Levéllel botsássák ki, ne véllyék az ide
gen Országokban is ,  hogy vagy ki szököttvol» 
na titkon, vagy pedig az Országbeli nép űzte,
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avagy küldötte volna ki Fejedelemségből; ez 
mind magának Sigmondnak, mind pedig a’Ta
náts Uraknak tetszésére lévén. Erre Sigmond 
azt felelte, hogy Ő az útban nem mulathat sem
mit, hanem mindjárt Kővárra megyen egyenes- 
sen , és az Ajánló Levelet ha meg írják, oda 
ki ldhetik néki,’s ottan, ha nem mulatnak vélle, 
meg is fogja várni.

El men vén Sigmond Kővárba a’ Tanáts 
Urak a’ GyűléstKolosvárba viszik, és oda gyűl
nek az Ország dolgainak igazgatása végett, és 
hogy Fejedelmet válaszszanak·

Báthori Boldisár a’ Fejedelem szállására bé 
száll feleségestől együtt, és az Udvari Szolgák 
mindnyájan hozzá kezdenek udvarolni járn i, 
melly dolog azután nagy oka volt Báthori Bol
disár halálának, noha miud a’ Sigmond akarat-
tyából· volt, —-------- =- '

Báthori Boldisár magának akarta tulajdonita- 
ni a’ Fejedelemséget, de az Urak nem akarták, 
hanem oliy fomán rendelték volt az Országot, 
hogy a’ tizen két Tanáts Urak magok igazgat
nák az Országot. A’ Töröknek minden ked
vét keresték, és maga Kendi Sándor akart 
menni a’ Portára, mindent igen szép móddal 
és rendel el végezni. Ezen jó és boldog gon
dolat nem mehetett jól véghez; mert

Mikor immár Sigmond Kővárba akart vol
na menni, és ottan meg állott volna,meg izení 
Bot^kai Istvánnak, ki Sigmondnak Avunculus·*,a 
yo lt, az az, nénnyének fia, ki akkoron Váradi
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Kapitány volt, hogy mindjárast; jöjjön hozzá; 
Gétzi Miklós meg hallván Sigmondki indulását, 
azonnal Kolosvárra m ent, miért, és honnan 
lett volna a’ Fejedelem ki indulása, Kolos- 
vári János Deákot, ki Thordai kamara íspány 
v o lt, eszes és Föembert magához hivattya , és 
minden dolgot meg ért tő lle , és monda: lm 
meg láttyák az Árulók , hogy, valakik okai en- 
nek , de soknak nyakok szakad ezért.

Botskai, Gétzi, Keresztúri, és a’ többi sok 
Székellyeket gyalogokat gyűjtenek Kolosvárra, 
mintha a’ Töröktúl nagy gonosz hír jött volna, 
hogy a' Török Erdéllyre szándékozik , de ezt 
azért tselekedték, hogy ha Báthori Boldisár és 
a’ több Urak valamit indítanának, ezen néppel 
el nyomhassák szándékokat.

Mikor ezeket el végezték volna, egy va
sárnap 28va Augusti 1,584· kilencz órakor déle
lőtt béhivattya a’ Tanáts Urakat Sigmond, mintr 
ha Monostorra akarna menni a' Missére, bé 
gyülének a’ Fejedelem szállására mindnyájan, 
ott semmi szándékát az Arany Almának nem 
gondolván, Botskai István, Keresztúri János 
Gétzi Ferentz el végezett tanátsból Darabantok- 
kal meg fogattyák az Urakat, Darabant Kapi
tány volt Lázár István, ki hat száz Darabantok- 
nak volt Kapitánya, az öt száz Lovasoknak 
pedig volt Kapitánya Gyulai Pál, és azután tsen- 
desedvén a’ zendülés, el botsátották, maga 
Sennyei Pongrátz mondotta, hogy Kendi Ferentz 
merő ártatlan, kinek midőn egy láda aranyát
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Szelénben fel találták volna, én úgymond, meg 
halok immár. A’ Lovasok, kik öt százan vol
tának, volt Fő Kapitány közöttek Zsibrik 
Gáspár*

Az Tanáts Urak Rözt’il ezeket fogták m eg: 
Báthori Boldisárt, Kendi Sándort, Kendi Fe- 
rentzet, Kovásótzi Farkast, UFiu Jánost. Nem 
külömben Tanátsbéli Fő embereket ezeket: 
Bornemisza Jánost, Kendi Gábort, Forró Jánost, 
Szentenyedi Gergelyt Directorem C ausarum  %. 
Gerendi Jánost, Lónai Albertet, Szilvási Bol
disárt; Szálántzi Lászlót házánál ölték meg 
Branitskán.

A' meg fogás után harmad nappal 30"«* Au
gusti a’Kolosvári piatzon vevék fejeket ezeknek: 
Kendi Sándornak, Iffiu Jánosnak, Kendi Gá
bornak , Forró Jánosnak.

Boldisárt, és Kovásótzit Szamos Újvárba 
vitték első Septemberben nyolcz órakor esne 
kiket azután Ravazdi György az ott való Kapi
tány a’ Sigmond parantsolattyából meg fojtatott.

Kendi Ferentzet, és Bornemisza Jánost Gyalu- 
ban Öletek meg Sigmond parantsolattyából, ot
tan Vári István volt dolgos benne, ki akkor 
Gyalui Kapitány volt.

Gerendi Jánost, minthogy Botskai István 
if’eje volt, hogy kedvet keressenek nálla, Nemes 

Magyar Országba úgy ki küldék, hogy soha ide 
bé ne jöjjön többé, 's igy meg dühödvén akkor 
az emberek, a’ Fő emberek akkoron azután 
magokat is azOrszággal egyetemben el vesztették.
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Ez volt következése a’ Spanyol Cancélla- 

íiös által a’ Római Csárszár részére való mun
kálkodásoknak, és Botskai, Gétzi, Keresztúri* 
’s a’több bolond vérszopó ebek tselekedetének, 
a’ melly után Ók is mind porban el vészének, 
és minket is el vesztének, úgy, hogy az egész 
Országot pusztaságra hozák. A’ mellyek miatt 
veszett el az Országból az esztendőben két száz 
ezernél több lélek , és azután is mind azon ok* 
ból való viszsza vonásból több veszedelmek 
következének, mellyeknek tsak Isten tudja mi
kor lészen vége.

1395* Győr meg vétele után nagy erós tél 
volt, úgy, hogy mindenütt a' Duna által fagy
ott. Akkor Mihály Girgio alá menvén , a’ 'vá
rat meg nem vehette, de a’ várost mind el 
égettette , nagy sok gazdagságokat talált benne. 
Ezen közben hogy Girgio alatt volna, a’ Tatár 
Chámnak unokája, ex Sotore nepos, és a’ Tatár 
Cihámnak Fó Lovász Mestere nagy sok iszonyú 
gazdagsággal, és hét ezer rabokkal, Némettel, 
T óttal, Horváttal, Magyarral, és egyebekkel, 
kiket Magyar Országon Gyór meg vételekor ra- 
blottak volt, Havasalföldén által kezd menni, 
nem tudván azt, hogy'Mihály Vajda ellensége 
volna a’ Töröknek, és hogy a’ Törököket te vá
gatta volna. Mihály Vajdától kéredzék által és 
a’ Tatár Chám is levelet irt volna néki, hogy 
botsássa által az Országon Tatár Ország felé , 
semmi kárt nem tennének. Mihály Vajd a meg 
engedi, Serpetes falunál reájok indúl Miháiy



* « φ = ® 0 0 3 0 3 ϊφ » .

Vajda, és ott Serpetesnél találván Ókét szinte 
hajnal előtt úgy meg veri > hogy mind inkább 
ott vész , a’ rabbok többet vágtak le bennek, 
az hét ezer rabbókat mind el szabadították. A* 
Tatár Chám Unokája, és a’ Lovász Mesteré ott 
vesztek, iszonyú sok gazdagságot nyertek, mert 
a’ Tatár Chámnak is hat terhes Fejér Lovakon 
vitték minden gazdagságát.

Horváth Mihály nem érkezett volt az hartz- 
ra , avagy ugyan késni akart, ez okért Mihály 
Vajdától igen nagy harag reá. Makó György 
Kapitány volt e’ Mihály Vajda hadában.

- Ennekutánna a’ Császár Mihály Vajda dől* 
gait meg értvén egy Bogdán Vajdát rendel Ha
vasalföldiben Vajdaságra, adja néki Decmén 
Bassát, és a’ Jantsár Agát Mustafa Bassát két 
ezer Jántsárokkal, hogy Mihály Vajdát ki űz
zék , és Bogdánt ültessék a’ székbe.' Tizenkét 
ezeren mindenestől jöttek volt a’ Vajdával 
Bogdánnal. Ezt nem várja Mihály Vajda, 
hogy által jöjjön a’ Dunán az Országba, 
hanem által költözik, Ő úgymint harmintz két 
ezer emberrel reájok üt, úgy megveri Őket, 
hogy mind a’ két Bassa oda vész, Bogdán *1 
szaladó». Horváth Mihály ott volt az hartzon, 
és jól forgódott. Itt is nagy gazdagságot ta
láltak.

Ezután a’ Török Császár, mikor hallotta 
volna Áron Vajda el pártolását, küld oda is 
egy István névű Vajdát Moidovába úgymint 
»yoltz ezer emberrel; mikor λ Dunához jöttek

79



80

volna Braíla felé, hogy onnat Moldovába kellye- 
iiek által, reá üt M ihálj Vajda, és meghartzol- 
ván vélek, még verte Őket, és oda ves.ze Ist
ván Vajda is. Ezeket mind azon e g y  télen tse- 
lekedte Mihálj Vajda.

A’ következendő tavaszon 1595· készétett 
hadat M ihálj Vajda, és ment Braiiára, úgymint 
tizenhat ezer emberrel, azt meg vette, ésjjel 
rontotta. Azután Csernavodra m ent, azután 
Tutokaj névú várra, azután Nieápolra, és azo
kat kit meg égetett, kit rontott, el vesztett. 
Túl a’ Dunán égettetett, raboltattott; számta
lan sók gazdagsággal által költözött osztán a’ 
Dunán viszsza jővén. Ez hartzokban és hadak
ban Királlj Albert, Horváth M ihálj, és sok Fő 
emberek voltak Sigmondtól küldött segítségek.

Mikoron hallotta volna a’ sok dolgait fvii- 
hálj Vajdának a' Tőrök Császár, el küldi Fer
kéd Bassát nagj erővel, és meg hadja, bőgj 
a’ Dunán hidat tsináltasson, és által kelvén Mi- 
há lj Vajdának földét tűzzel vassal el veszesse. 
M ihálj Vajda sok szóval és ígéretekkel addig 
tartóztatta Ferkád Bassát, hogy e’ késedelemért 
Szinán Bassgi vádolásából Ferkádot meg fojtattja 
a’ Császár, és Szinán Bassára adja a’ Szerdár- 
ságot.

Szinán Bassa el indulván által hídlattya a' 
Dunát, és mégjen bé Havasalföldiben. A’ Du
nát hidlattya által Girgionál. Által kelvén Ha
vasalföldibe, eleibe megyen Mihály Vajda nagy 
vakmerőséggel Kalugrain névú falunál, erős

bélijén
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helljen vágjon, víz és sár yagyon körülötte 
nagj meszsze. A' vizes sáron volt égj hid. 
Szinán Bassa minden hadával, m ellj száz ezer
nél több volt, túl volt a’ táron, M ihálj Vajda 
innét. Ez a’ hellj égj napi járó főid a' Duná
hoz. Meg hartzolván M ihálj Vajda vele nagj 
erős viadallal négj Bassa veszett ott és hét Zan- 
tsagbég’; 6 maga Szinán Bassa, mikor az hídon 
által futa, és sokan tódultak volna néki, leesik 
az hídról a’ sárba, és a’ Jántsárok huzák ki 
onnét, m ellj nem jó jel vóít Szinán Bassánák 
jövendő hadára is. N jert akkor M ihálj Vajda 
tizenöt öreg álgjúkat és taraczkokat Szinán- 
tó l, és Mehmed Próféta zászlóját, ki zöld volt, 
és nagj betsületb'en tartották a’ Törökök; ezt 
M ihálj Vajda a’Császárnak küldötte azután Prá
gába.

Királlj Albertet küldötte volt Sigmond Fe
jedelem Szinán Bassa ellen M ihálj Vajda mellé 
segítségül, de ott Királlj Albert ro szól forgo
lódott ; mert egjnéhánj Boérok voltának, kik 
avagj Mihálj Vajdát nem szerették, avagj fé
lénkek voltának. A’ többi között voltának. Mi- 
roszla Logofét és Dán jVisztér, kik elaltatták 
Királlj Albertet, hogy ne mennjen a’ hartzra 
ollyanbolondúi;mert nytsoda volna száz ezer em
ber ellen tizenhat ezer? Ez Mihály* Vajda, úgy
mond, tsak egy vakmerő, és semmit okosságból 
nem tselekedik, hanem hanyathomlok megjen 
mindenre, és az Ö bolondsága miatt mind Ő ma*

F
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g á t, mind pedig minket el akar veszteni. így 
Királly Albert meg tartózkodik.

Volt egy erdó Mihály Vajda közt, és Ki- 
rálly Albert között; itt is a’ Boérokkal nem vár
ta meg Mihály Vajdát, sem utánna nem ment: 
hanem inkább viszsza tért a’ Boérokkal, melly 
dolog miatt egynéhány Boérokat fel akart Mihály 
akasztatni. Ha itt Királly Albert, és a’ Boérok 
mind egy úttal fogtak volna Mihály Vajdával 
a’ dologhoz , nem szükség volt volna azután 
Sigmond Fejedelemnek által menni nagy had
dal Havasalföldibe, mert általán fogva meg ver
ték volna Szinán Bassát; de miért hogy Mihály 
Vajda tsak a’ maga hadával ment Szinán Bas- 
sára , nagy részét meg verte mégis hadának, és 
Ö maga is Szinán Bassa a’ sárba esett az hídról. 
Horváth Mihály sem volt ez hartzon.

Ez hartz olly erős volt, hogy szinte Szi
nán Bassa sátoráig mentenek hartzal az Mihály 
Vajda népei: de azután húsz ezer Jantsár el 
érkezvén, kik a’ sátornak utolsó részében vol
tak , azokat osztán nem álhatták a’ Mihály Vaj
da seregei, és úgy tértek & sáron innét, Mi
hály Vajda ott egy Törököt úgy tsapott, hogy 
az oldalán által szakadott, ezt látta Ö maga 
Körmendi Péter. Tizenegy órától fogva mind 
estvig tartott az hartz.

Horváth Mihály volt Erdéllyi segítséggel, 
'két ezer Székellyel és katonákkal egy erdőn 
innen. Mihály Vajda hivatta hozzá Ókét, de nem 
jöttének. Mihály Vajda túl volt, Horváth Mi
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hály Királly Albertal, és a’ Bóérokkal innet vol
tának Bükurést fe lö l, melly Bukurést egy napi 
járó föld volt az hartz hellyétöi Kalugraintól.

1596. Mikor Török Csázár Mebemed Eger 
alá ment vo lt, és meg vette Egret, akkor a’ 
Tatár Chám Havasalföldibe jött volt e’ szándék
kal, bogy a’ Császárnak segítségére jöjjön; 
mert a’ Császár nagy erossen parantsolt volt 
néki, hogy el jöjjön. Moldován jött által nagy 
haddal, volt négy ezer Tatárral, és a’ Moldo
vaiakkal. Mihály Vajda ezt meg értvén, az 
Ország népével és minden hadával , valami hol 
vo lt, hozzá készülvén, úgymint húszon nyoltz 
ezer emberrel & Tatár Chámra m ent, kiűzte az 
Országból, és nagy sok kárt tett a’ Tatárokban, 
ügy a’ Tatár Chám a’ Császár segítségére sem 
mehetett Eger alá, hanem haza ment Tatár 
Országba.

Ezért meg haragtiván a' Tatárra a’ Tőrök 
Császár, hogy segítségre nem jö tt, a’ Tatár 
Chámságot az ötsének adta volt. Nagy hadat 
küldött volt az Ötsével Ő reá a’ Tatár Chámra,. 
de a’ Tatár Chám is nagy haddal reá megyen x 
és egy, avagy két hartz után meg fogja az ötsét, 
és meg öleti, és az ötsének fiait, és unokáit 
úgymint hetet megöletett, hogy abból a’ nem
zetből senki ne találtassák, ki azután ,reá tá
madjon. Otthon Tatár Országban volt ez az 
hartz a’ Tatárokkal és Törökökkel.

Mikor Naprági Demeternek Sigmond Feje
delem Gyalut meg adta, és Gulaffi Lestyán De-
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cemberben ngymint Iktató ember bevezette vol
na , volt egy szeled farkas ott a' várban, mellyet 
kitsinségétől fogva tartottak volt fel. Mihelyt 
Naprági Püspök bé ment a’ várba, mindjárást 
ez szeled farkas a’ k6 falon ki ugrott, és elfutott 
az erdőre. (Taratzkokat lövöldeztek volt ki Na- 
prági jövetelére, és attól ijedett meg.) Ezt,mi
kor a’ Napráginak meg mondották volna, igy 
szólít reá: Nem’ tsuda, ha elfutott; mert az 
Evangelium szerént, elfut a’ farkas, mikor az 
igaz pásztort láttya, hogy jő. Ugyan akkor az 
egyik kémény le szakadott, arra azt mondta,, 
hogy a’ kőmévesnek jövendöl gonoszt, a’ ki 
nem jól tsinálta volt.

Generosis, Egregiis , Prudentibus, ac Circum
spectis■, Universitati Equitum et Peditum ac 
Civium, inhabitatorumque Varadien. nobis 
dilectis.

Sigismundus Dei Gratia Transilvaniae, 
Moldáviáé, Valachiae, Transalpinae, et sacri 
Romani Imperii Princeps, Partium regni Un
gar iae Dominus, slur e i Velleris Eques, ac Si
culorum Comes.

Universi nobis sincere dilecti! salutem et 
gratiam nostram.

„Hit igazgatásnak, az mi nem ti dolgotok,, 
„haggyatok békét. Szablya,  kópja, katonához
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„illendő fegyver az ti dolgotok. Te pedig Ki» 
„rály György Uram, fel nyisd az szemedet, meg
l á s d ,  mit cselekeszel, ki elöltök vagy. az szol
g á ló  rendnek ;j szájokon tartsd Őket, jövendő há~ 
„borúságra semmi okot ne adgyatok, se prote- 
„statiotokkal ne fenyegessetek senkit, se egybe 
*,gyülestekkel, közönséges magatok tudatlan hal
lgatag  felfualkodástokból hitet ne igazgassatok; 
„mert valaki leszen kezdője vagy Capitány, vagy 
„Lovász; vagy Pap, vagy secularis egy istráng 
„szálat meg item kéméllek tőle. Egynehántokra 
„nem szóllok, de ha mindnyájan olly vitéz em- 
,,berek volnátok, az mint hitet tudtok igazgatni, 
„eddig régen Constantinápolbó} is kiűztük volna 
„az Törököt. Darabos Gáspárt és György Deákot 
„az bestye áruló kurvafiakot ki vond az lajstrom
b ó l ,  mindgyárást elűzd, Váradon se hadd Őket 
„lakni. Ha én szolgáim voltak az bestye kurva- 
b a k  , szabott regulát én élőmbe ne hozzanak, 
, ,Ebbe ha másképpen tselekeszel, gondold te ma· 
„gad mi következik belőle. Ti penig kik jám- 
„bor, és tós gyökeres nemes renden kivűl valók 
„váltok, Bírák, Várasbéliek, és Váradi Fő Pol
g á ro k , minden rendek , szántás , kapálás azti 
„dolgotok, nem hit igazgatás. Nem paraszt em
b erhez  illik az hit igazgatás sem vargához, sem 
„szűcshöz, sem az protestatioval való fenyege
t é s  ß g y  pór bestye áruló kurvafiához is.“  V alete. 
Datum Albae Juliae 2. ÍJunii Anno 15)7*

1098· Jósika István Er'déllyi Cancellariuá  
halálát úgy hallottam: Báthori fcigmon mind
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Országát, mind nemzetét meg unván, az Or
szágot német Fejedelemnek arkarta adni; en
nek okáért ment volt Prágába a’ Császárhoz, 
annakutánna a’ Követekkel ezt sokat tractálta. 
Ezen dolognak végbe vitelére bé küldé a’ Csá
szár Rudolphus Erdéllybe Szuhai István Püspö
köt , és Istvánffi Miklóst. Minek előtte ezek 
bé jöttének volna Erdéllybe, Sigmond meg kez
di bánni dolgait, és meg kezdi tanátsát másol- 
ni. Ezt mikor vette volna eszébe Jósika Ist
ván, hogy immár az Ő elkezdett dolgában Bá
thori Sigmond ingadoznék , kéri arra , hogy Ö 
engedelméböl és akarattyából irna egy levelet 
Maximilián Hertzegnek, a’ kit a’ Császár Er* 
déilyben rendelt volt Fejedelemségre. Meg en
gedd Báthori Sigmond, hogy írjon Ő a’ maga 
szavával, melly levél igy volt írva:

Hogy Maximilián Hertzeg ne siessen ide 
„ b é  jönni az Országba, mert Sigmond Feje- 
,, delmet nem akarja az Ország ki botsáttani, sőtt 
,, a’ Statusok nem akarják Erdéllyt idegen kézre 
„botsátani, ha pedig mód nélkül bé jön Maxi- 
„milianus , a’Nemzet ollyan, hogy semmi kép- 
, ,  pen nem nyughatik békével, hanem meg fog
d á k  Maximiliánt, és a’ Portára küldik·

Ezen levelet midőn meg ir ta , és el küldöt
te volna Jósika Maximiliánnak Kassára az idő 
közben (mert egynéhány hónap tölt ebben el) 
Sigmond az elébbi gondolattyát veszi elő, hogy 
ugyan ki megyen az Országból, és azt a’ Né. 
paetnek adja, mert Báthori Sigmond minden
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dolgában, gondolatiban , mind magára nézve 
’s mind a’ közönséges jóra állandó tselekedeti- 
ben felette igen változó, tsavargó , álhatatlan, 
és minden órában kételkedő, és meg másoló em
ber volt, m ellj eszének meg fogyatkozása miatt, 
mindent igy tselekedett, p ra e se r tim  in  I n te r 
lu n iis.

Ezen közben elérkeznek a’ Császár C om - 
m is s a r iu ú  Szuhai és Istvánffi, hogy az Orszá
got kezekhez vegyék Sigmondtól az elébbi sok 
t r a c ta tu s  és végezés szerént.

Volt illyen szándéka is Jósikának, hogy ha 
Sigmond Fejedelem ki mégyen Erdéllyböi, te
hát a’ Fejedelemséget magának «/«/-pállja, és 
mind Sigmondot mind Maxímiliánt ki rekesz- 
sze , i így , hogy, ha Sigmond ki menne, azu
tán soha haza ne jöhessen, és Maximilián is ki 
rekesztessék*

A’ Commissariusok Szuhai és Istvánífi el 
érkezvén, a’ Jósika levelét elő mutattyák , Jó
sika ezt észre vette, hogy Ő reája haragusznak 
a’ levél Írásáért, igen reggel (felkel) melly 
nem igen szokása volt egyébkor, és egy jobbik 
lovára reá fii , mellyet Sigmond adott volt az 
előtt nékie , egynéhány szolgaival ki a’ kapun 
Fejérváratt. A’ Sz. György kapuján mikor ki 
menne , a’ lólába a’ kapu hidgyában meg aka- 
d o lt, tsak nem nyakra fore essik le Jósika a’ 
lóról, még a’ Darabantokat meg szidattya o tt, 
hogy a’ kapu deszkáját meg nem tsinállyák.
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Egy keveset műlat a’ város’ mellett, ismét’ be 
mégyen, ’s egyenessen fel a’ Gyűlés palotába.

Ott Jósikát mindjárt meg fogják, Lázár Ist
ván volt az udvari kék Darabontoknak Kapi
tánya, a’ ki meg fogta Darabantjaival die 4*a 
Aprilis hora septima matutina, be vezetik egy 
palotába. -

így tsűfolta meg Sigmond Jósikát, 6 ma
ga szőnyegeket vitete bé a’ fogházba, és ottan 
bé vonattya a’ falt azokkal. Az Ország könyö- 
rög Sigmondnak Jósika szabadulása végett, az 
Orátorok voltak Süveg Albert Cibiniensis , Fe
kete Ferentz, és többen. Sigmond igy mosdék 
ki belólle, hogy Ő semmi jót nem tselekedhe- 
tik véle} mert nem az Ö fogja Jósika, hanem 
a’ Rudolphus Császárrá, Azután Keresztúri Kri- 
stoff ki yiteté a’ konyha felöl való házban , ’s 
mikor a’ fezekéire fel hágna, Gyulaffi ott álván, 
monda Jósika nék i: Hae sunt Amice, pecuniae 
Regum. Ezután adá Keresztúri Pétz Bertalan 
Jkezéhez , ki a’ Gyűlésrp jött volt, Ö is a’ többi 
között, és Szathmárra viszi fogságba.

Végre Septembernek második napján Szath- 
már alatt egy rab Törökkel fejét vétetek, ’s 
el temetették ugyan ott Szathmáron egy rósz 
templomban ; a’ németek, alig temeték térdig 
való gödörbe, hassal fordították a lá ; azután 
egy Baráttya a’ Német Kapitány engedelméból 
kivétette, és ujjobban szebben el temettette.

Mikor a’ halálra vitték, mindenkor Bátho- 
ri Sigmondot okozta, kinek intselkedése mián
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szenvedné azon halált. Sigmondnak korája volt 
Jósika, meg kínozták Jósikát, és mind rend
ről rendre a’ dolgot maga ki beszéllette, hogy 
Ö a’ több Urak akarrattyából nem akarta, hogy 
Német kézre jusson az Ország; de minthogy 
látta, hogy Sigmond ollyan eszeveszett Iffiú ’$ 
balgatag , meg engedték, hogy 6 maga bolond
sága szerént elmennyen, ha el akar menni, de 
az Országban Magyar Fejedelem légyen , azt 
végezte volt nem tsak ó, hanem sokan többen. 
A’ C a n ce lia riu ssá g o t Jósika Vitéz Miklósnak 
Ígérte volt.

1599. Octobernek ,5dik vagy 6dlk napján 
Csomortáni Tamás, a’ ki bé jőve a’ Cárdinállal, 
Havasalföldibe mégyen a’ Vajdához, ki akkor 
Ploestnél vala hadával. Csomortáni szombaton 
estve jött volt bé , a’ Vajdával mindjárt szem
ben v o lt, a’ tracta mi v o lt, nem tudom , de 
olly hamar válasza lön, hogy más nap vasárnap 
viratt előtt el jött Csomortáni.

Hétfőn a* Makó György hadát kitsinfől fog
va nagyig, valahol ki v o lt, mind bé hivatta. 
A’ kurtyánoka’ városon kivül, a’ Rátzok a’ Ko
zákokkal együtt lóháton voltának azon napon, 
a gyalog pedig a’ ki volt, úgymint ötven eze- 
riglen való (mivel akkor a? Hajdúság is Baba 
Novak hada ott volt) a’ piatztól fogva öt vagy 
hat renden állottak mind az Vajda ajtójáig, ott 
azok közé bé vették a’ katonákat, mit végezte- 
,nek légyen, nem tudom.

89
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A’ Vajda rendről rendre eskette meg Őket, 
leg előszer is Makót eskette meg , azután mind 
az többit; A’ hit e’ vo lt, hogy minden útaiban 
jelen lesznek véle, főképpen a’ mostani útban 
igazak és hivek lesznek. A’ kezeket maga fog
ta a Vajda, és Ö maga eskette meg Őket, öt 
száz katonákot el botsát'ván Ploéstről, kik Nagy 
Bálint alatt voltának. Bé hivatta Ploéstre a' 
Beszliákat, a’ kik voltak négy százon , ezeket 
is szinte azon képpen még eskette. A’ Gergi- 
Csén való Katonáknak Kapitánnyá Makó György 
vala, utánna való Kapitányok: Tárkány István, 
Tamásfalvi János, Nagy Demeter, és Kiss Ger
gely, A’ FJoresti Katonáinak pedig Nagy Bí- 
lint volt Kapitányok; Hadnagyok Horváth 
György, Kiss János, ezen kivúl egynéhányon. A’ 
Besliák’ Hadnagyok volt Pekneházi István.

Kedden meg eskették, tsötörtökön Havas 
alá szállítottak illy okon, hogy még a’ Török
nek lenne h ire , a Dunán költözzenek hirtelen; 
melly dolgán a’ Vajdának tsudálkoztak a' kato
nák, mondván: ez előtt nem esketett maga 
Vajdai noha sokszor mentünk túl a’ Dunán a’ 
Törökre.

Hogy. oda szállottak tsötörtökön, azon na
pon az hadak minden felől öszve gyültenek. 
Hirdette a’ Vajda az hadban, hogy minden em
ber szekerét el adja, mert András Fejedelem 
meg békéllett a Törökkel, és a’ Vajdát által 
kell késérni Erdéllybe , és Magyar Országba, 
m erta’ német Császár ottan rendelt hellyet néki.

fO
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Meg indulnak pénteken reggel az Havason 
által, hanem egyszer éjtzaka nagy szélvizben 
jöttek az Havason által, más nap reggel szállót* 
tak meg a’ Bozán a’ Beldi János rétin ; innen 
botsátá el a’ Vajda Makó Györgyöt, hogy Szé
kelyeket hozna melléje. Voltak vélle Havasallyi 
István, Dömöllyi István, Háromszéki nemes em
berek, velek volt Tamasfalvi János is. E zelő tt 
is ezek futatták a’ Székéllyeket.

Várbegyre gyüjtették Háromszéket. Csik, 
Gyergyó azt mondották: Hogy mi addig él nem 
megyünk, a’ mig itten a’ Vár épen lészen, ha
nem égessék meg, kit meg is tselekedtek, Úgy 
indultak osztán a’ Vajda után, a’ Vajda pedig 
semmit sem késett, vasárnap Prásmárhoz szál
lott, a’ Brassóiak ajándékkal· oda jöttének. Ci- 
rillus névéi , és a’ Brassói Doetor Ágoston Uram 
hoztak volt élést, bort, kenyeret. El vévén 
ajándékokat, békével botsátotta Őket, semmi 
kárt sem a’ hostátban, sem a’ városban nem tett.

Innen éjfél után három órával indult meg, 
az álgyúval hármat lövötett, mellynek jele az 
volt, hogy minden ember lova hátán légyen , 
és indullyon, a’ kinek serege el rendelve volt, 
Az napon Szunyogszékhez szállott, o ltana’ fa
lut meg égették, és ottan a’ Sárkány Erdején 
a’ Kozákok sok Kalmárokat vertenek volt fel.

Kedden onnan meg indulnak,  és Fogarason 
túl Szeben felől meg szállottak, ott kezdenek 
érkezni a’ Székellyek. A’ Vajdának úgy esett 
értésévé, hogy Székely Mojses kün volna, mind·»

9t
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járt Rátzot, Kozákot harmadfél ezeret válogá- 
to tt, és el küldé , hogy azonnal fel keressék, és 
meg vijanak vélle: de nem taúálhatták , hanem 
re infecta viszsza tértek, úgy mint három mért
földet mentenek volt.

Szerdán onnan meg indultak, 's úgy jöttének, 
hogy Szebenen fellyíil meg kergetöztenek An
drás Cárdinál Hadával a’ Bába Novák Hajdúi, 
kik mind égetve, rabolva mentenek, veres To
ronyra kerültek.

Meg értvén a’ Vajda, hogy a’ Cárdinál 
hadával vagdalkozna az Ó népe, minden hadát 
azonnal viadalhoz rendelte.

A’ békességet járni kezdé , és Mojses szem
ben lévén a’ Vajdával tractálván a’ békességről, 
a* Vajda hada minden éjtzaka lóháton h á lt, 
más nap reggel minden népét a’ viadalhoz kén- 
szeritvén, meg indította elébb népét a’ Vajda; 
úgy jővén szekéren a’ Pápa Követe Germani
cus Malaspina Episcopus, hogy a’ békességet 
meg szerezze az had megett, a’ Vajda szeke
restől jembereket rendelvén melléje, tartozás 
nélkül ment hadával. Mikor immár közel vol
na a’ két hád, akkor a’ Cárdinál strásáibol Sza- 
lásdi Daniel ά Vajda hadába fut. Az nagy szi
vet ada a’ Mihály népének.

A’ Bába Novák Hajdúi nem győzvén vár
n i, hogy a' Seregek, amint Őket rendelték volt, 
•16 jöjjenek, meg ütik a’ Cardinal Gyalogjit, kik 
fen az élen állottának; a’ Cardinal Hajdúi a* 
Gyalogokat mindjárást meg tollyák. A’ Mihály

9*
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Vajdának elöljárói ezeknek segítségekre men
yén , által kellett a’ Bába Hajdúin menni , f a* 
M ihálj lovasi miátt felette igen nagy kár lett.

A’ Vajda ihadából pedig egy Rácz Kapi
tány , kinek neve Rácz Abraham, és egy Sipos 
János nevezetű Katona a’ Cardinal hadába sza- 
ladott, meg mondotta, hogy a’ Vajda el szala- 
d o tt , most legyenek rajtok. Nem hittenek néki 
sem mit, hanem azon éjtzaka , a’ ki hova látott 
bennek, úgy mentenek, ki ide, ’s ki pedig tova. 
A’ Rácz kapitány, és Sípos János látván, hogy 
a’ Cardinál hada el fu tt, Ök meg akadván, és 
úgy jűvének éjjel a’ Vajdához, és meg mondák, 
hogy el futott az Erdéllyi had.

Tehát mindjárást az egész hada a’ tábor 
hellyére, a’ ki mit kaphatott, fel verek a’ tá
bort ; e’ közben meg virrada, mindenfelé űzték, 
kergették osztáiröket. Volt az harcz 2gik Octob« 
Sz. Simon Judás napján.

Más nap, az az , pinteken mingyárt kéme
ket kiilde Fejérvárra jószág ígéret mellett, hogy 
meg lássák, ha vagyon e had Fejérváron, vagy 
nintsen, mert nem mér vala még is indűlni. 
Kik onnan meg jővén, meg mondák, mint van 
az állapot ottan , tartoztatás nélkül ment Fejér
várra. ( Szindi Jáno1» írásiból

1600. Leg elsőbb Mihály Vajda, mikor 
meg értette az öszveesküvést, Csáki Istvánt kül
dötte volt hozzájok, hogy egész Nemességet 
hozza oda Fejérvárhoz, és Szász Sebeshez, de
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Csákit a’ Katonaság, és a* Nemesség meg tar* 
toztattyák, '$ midőn nehezen vehetnék arra, 
hogy velek együtt légyen, ugyan fényetekkel 
arra veszik, hogy egyet értsen velek Mihály 
Vajda ellen, és igy Generálissá teszik mind az 
egész táborba thordánál.

így a’ Nemesség együtt az Urakkal Thor- 
dához gyülének, Csáki Istvánt elöttők vonák, 
választák; minden ki vala hadában a’ Vajda 
pártyárol Besliák, kinek nagyobb része Magyar 
vala, három száz egyszer 'smind Csákihoz 
álla, & Nemesség is menten ment oda; paraszt 
had is négy ezer volt. Besztertze tartomány iból 
hét száz Purkás jőve, ezekkel sok szekér és ele- 
ség, mellyeket a’ Vajda számára gyüjtettek volt. 
Kapu szám szerint Adók voltak , kiket a* Vajda 
számára botsátottak volt, ezek is Csákihoz át* 
lottanak; azon kivül öt száz hada vo lt, min
denfelé. Csáki utakat állotta, minden kéntseit 
a’Vajdának elfogták, ölten ölték, és semmi bi
zonyost a’ Vajda nem érthette a’ Thordai Tá
borban valók felöl. A' Vajda is Sebeshez gyiij- 
té minden Táborát, Oláhnak, Rátznak, és Szé
kelynek sokaságát; Marcus széknek a’ Gyalog
jai a’ Vajda mellé méné, a’ Lovassá Csáki mellé 
álla , kik tizenhárom százan voltak.

Volt Mihály Vajda, mikor Erdéllyre jö tt, 
tizenhat ezvr lovassal, és tizen négy ezer Gya- 
loggal , azon kivül a’ Székelységgel. Ez mind 
azután nemákevesedett, hanem szaporodott;



mert azután sok Oláh, Szász, és Rátz gyűlt 
hozzá.

Nem régen ez előtt számtalan Rátzság az 
Alföldről, Török hirtokáhol jött vala he Erdély
be, kiknek a’ Vajda lak hellyt adott vala, más 
részét Havasaiba rendelte, ezek is mind a’ Vaj
dával voltak, feleségeket, gyermekeket, mar- 
hájokat FejérváVon kívül a' Maros kerületében 
Drombár mellé szállították vala, de azután, 
hogy meg verek a’ Vajdát, ki todulának onnan 
nagy sírással, rivással, és nagy része Erdéllyé 
ben vészé.

A’ Vajda a’ fiát is Petraskot Havasalföldi
tő l  ki hivá, ez is tiz ezerrel indula ki onnét,4 ?
Bába Novak volt Hadnagya.

Ezen kívül a’ Német is segítségül küldé 
Basta Györgyöt egynéhány száz fegyveressel, 
Magyar fizetett néppel. Nagy rettegés minden
ütt, mi vége lészen ez hadnak.

A’ Magyar had számára tizen két ezer, a’ 
Vajda népében tizen nyoltz ezer Puskás, azon
kívül Lovas; közel nyoltz ezer Puskás Kozákok.

Taraczk vagyon harmintz kettőnél több , 
a’ Magyarokkal kevés Taraczk: de avval keveset 
gondoltak. Miriszlóhoz mennek, onnat midőn 
ki nem vehetnék a’ Vajdát, erős tábora lévén, 
viszsza fordulnak Basta tanátsából, ki tsalák a* 
Vajdát, viszsza fordúla a' Magyar, a’ sok Ta
raczk, Puska lövésre, de kevés kárt tett a’ Vaj
da lövéssel: egy Fő embernek, Besenyei István-
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nak a’ fejét tanálák Taraczkal, meg hala, azu
tán Enyeden temetek el.

Meg verték a’ Vajdát Sz. Mihály Havának 
l8 dik napján hétfőn délben, azután halomba 
hányák a’ testeket, Ennyedi ember vette ro
vásba, kilentz ezer fekszik az öregbik halom
ban; a’ kissebbikben pedig két ezer, kiket kö
zel a’ tállyon öszve hordottalak. El futa a' 
Vajda erre a’ Barcza földire; ott ujjonnan népe 
meg sokasodék , tizen nyoltz ezernyi volt, a’ 
fia is ott jára mellette.

Basta is oda érkezék, és a1 Magyarok is 
táborral- A’ Vajda izeni Bastának, Ő is a’ Csá
szárnak hive volt volna, miért támadott volna 
ellene. Sok beszéd után meg alkuvának, hogy 
maradjon Havasalföldiben, Erdéllytól is minden 
képpen el légyen , igy , ha a Császár hive lé
szen, segítséggel lesznek Havasalföldiben néki 
a Lengyel ellen, kit immár várnak vala, hegy 
a’ Vajdára jönne Havasalföldibe.

A’ Vajda méné ki a’ Bozza úttyán Havasal
földibe, a Cancellarius a Lengyel Királly pa- 
rantsolattyából ismét meg véré. Volt a Can- 
cellariusnak húsz ezer embere, által szalad Er- 
déllybe , ’s méné a Német Császárhoz.

Ezután az Erdéllyi Urak Létzfalván Gyű
lést hirdetvénigy vegezének: hogy a’Császárhoz 
küldjenek , és meg köszönnyék néki a’ segítsé
get. Hogy a’ Miriszlói hartz táján egy kápol
nát épétsenek örök emlékezetre. Az nap a' Ma
gyaroknak innepe légyen, raelly nap gyözöde-

lem

96



•ο φ ίΐκ χ : :3ο®=φ>· 9  7

lem volt. Mikor valaki ottan el mérnie , .  az 
Istennek halát adna, ez jo nagy reménscgröL 
Végezek, hogy Fejedelmet hozzanak. Báthori 
Sigmondot az Effendit, meg alkuvának, hogy 
bé hozzák, de úgy, hogy hive lenne a’ német 
Császárnak; több szép törvényeket is rendelé
nek. QEnyedi Pál keze Írásából.')

A' Mihály Vajda ellen való conspiratioba 
küldötte volt Mihály Vajda a’ Thordai Magya
rok táborába Fejérvárról Frauszner Lukátsot, és 
egy Oláh Bőért , kinek neve Anirej Postelnik, 
ezektől izenr három rendbéli embernek: Bastá- 
nak, a’ katona rendnek, és az Országnak.

Az. Országnak így izent sírva m ondván:' 
Tekintsétek meg, mikor én ezt az Országot fegy
veremmel meg vettem, kezemben voltatok mind 
fejenként, olly kegyelmességet tselekedtem,hogy 
az hartz után senkinek hántása én töllem nem 
volt, mindeneket törvényekben és igazságok
ban meg tartottam, noha szabad lettem volna 
jure belli, és mindeneket el veszthettem volna, 
de hogy inkább hozzám kaptsolhassalak titeket, 
mindent, amint kívántatok, úgy tselekedtem. 
Hadam népét úgy vezérlém, hogy mindenkor 
fenyítékben tartottam. Gondollyátok meg, hogy 
az Isten is mindenkor az igaz Causának faveál.

A katona rendnek aztizente: Jusson eszek
be , minémú fszegcny. renden voltak Havasal
földiben, és itt is Erdéllyben; lovamat, fegy
veremet, ruhámat le vetettem, nékiek adtam,

G
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mindenben kedveket kerestem, én magam tsak 
nem szegényé lettem , bogy őket gazdgithas- 
sam ; gondollyák meg a z t , ki ellen vontának 
kardot, mitsoda tisztességgel eszik ezután kenye
reket; nem úgy tartottam őket mint szolgaimat, 
hanem mint fiaimat, mikor nyeresség volt min
den praedat nekiek engedtem, az Istenre és em
berekre esküszöm, hogy ha hozzám térnek, 
minden jóval lészek nékiek. Tudjátok meg azt, 
hogy Havasalföldiben én utánam nyerhettek a’ 
Török ellen is minden híreket, neveket, gaz
dagságokat.

Ezeket mondván Frauznernek sírva, felette 
igen sokat ígért nek i, hogy a’ követségben hí
ven el járjon. Thordára menvén Frauzner meg 
tartóztattyák, igy midőn kérdeznék privatim 
egy is más is, hogy mondaná meg miért küldötték 
volna, Frauzner nem mondotta meg a’ mig au
dienciát nem adtak néki.

Frauzner Uram után küldötte volt Ungvári 
János Papot egy Jesuita Pappal Pater Gregorius* 
sal , ez volt az izenet Bastának :

Hogy a’ Császártól nints semmi hatalm a, 
hogy reám jöjjön, hagyon békét, mert én a’ 
Császárnak hiv szolgája voltam. A' Török ellen 
Havasalföldiben a’ magam költségével sokat tse- 
lekedtem, ezen Országból András Cardinált ki 
vertem, Ó Felsége számára foglaltam az Országot, 
ellenségin boszut állottam, k it, ha nem tsele- 
kedtem volna, még ez óráig is az Ország 6 
Felsége kezénél nem volna. Báthori András
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oily hitelt szerzett volt magának mind Moldo- 
vában,m ind pedig Lengyel Országban, és mind 
a’ Töröknél, hogy a’ Romai Császár nehezen 
verhette volna ki az Országból, mellyet én mi
kor meg tselekedtem.légyen, nem illendő,hogy 
illyen jo téteményekért gonoszul fizessenek.

1601. A’ Goroszloi hartz után, midőn Bá- 
thori Sigmond Erdéllyből Moldovába szaladött 
volna, Basta Mihály Vajdával szállá Kolosvár 
mellé. A’ Kolosváriakra nagy haragja volt Mi
hály Vajdának, és nem tsak ezekre, hanem mind 
az Erdéllyiekre. ’

Ezek után Szegedi Nagy Pált, Sigmond 
Lörintzet Moldovába kfildék Sigmond után, 
azután Bogáthi Miklóst, és Vajda Miklóst simul; 
azután Tholdi Istvánt, Csúfos Istvánt, és Ördög 
Boldisárt Moldovába küldöttek, hogy viszsza 
hozzák Sigmondot, meg találák egy Bolusén 
névü falunál valamelly Udvarháznál, és ottan 
Örézés alatt volt a’ Lengyelektől. Ottan az Ud
varház ablakját bé vágták, ki hozták onnan, igy 
jött bé Sigmond Erdéllybe, igen szép Seregek 
mentek Kolosvárrol eleibe.

Azért Kolosvárt igy végezék, hogy ne len
nének német birtokában, hanem Törökhez állya- 
nak , itt meg hasonlának az Urak, meg fogák 
Kórnis Gáspárt,

£ ’ Gyűlés alatt Báthori Sigmond Moldova 
határában volt, várta, leste a' választat/ úgy 
hirdette, hogy kilentz ezer néppel volt, mik, í  
tsak kilentzed magával sem volt.

G e
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v Mikor Sigmondot bé hozták volna Erdélly- 
h e , és Kolosváratt nagy Hadat gyűjtene Basta 
ellen, ki immár Magyar Országra ért vala,hogy 
Mihály Vajdával gyülekezzék, Ribis (Szamosuj- 
várat meg adá, -Sigmond pedig néki adá Ma- 
rosujvárt.

Azután Sigmond a’ Csíkiakra kiildé Székely 
Mojsest, hogy őket a’ Cardinál haláláért meg 
büntesse, dulatta ölessel széllyel Őket. Ezen 
Mojzes szentelt Vitéz v o lt, kit István Királly 
Lengyel Országba szentelt volt fel.

Sigmpnd Gyűlést tétete Kólosvárra Pünkösd 
másod napján, mellyben a’ Básta ellen való 
Had felől végezének. Nagy népet készite Sig
mond. Az Oláh Moldovai Vajda ada három 
ezer Kurtyánt; az Alföldről is jövének sok Rá- 
tzok, kik fél kedvel voltak a’ Magyarral való 
vitézkedésben a’ Miriszloi hartz miátt. A’ Tö
rök két száz Tatárt külde, annak felette Betot, 

x Szablyát.
Nagy Hada volt Sigmondnak, ez Haddal 

ki ment Erdéllyből a’ Szilágyon által az Ér mel
lé, ki ismét meg gondolván magát, viszsza szál 
Goroszlóba.

Bástával volt 8000 fegyveres, és 2000. Co
pias Magyar. Mihály Vajda a’ Duna mellé mé
né, ki jön 1300. Hajdúkkal, és 2000. Kozákkal. 
Goroszlonal meg vivának, a’ Németek vették el 
Agyúit Sigmondnak, azután a’ Mihály Vajda 
népe a’ meg hajtott népet kezdette űzni, vágni.
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Sigmond Moldo^ába futa , onnan tsak hamar 
viszsza Brassóba,

Továbbá Mihály Vajdának volt az Ország 
el foglalása felöl is szándéka: Kolosvárnál, mi
kor mind a’ Básta, mind a’ Mihály Tábora vol
na, és mindennek szabad volna a’ Városba bé 
menni, egyszer Rátz János, ki Mihály Vajdá
nak Pohárnokja volt, hé jön a’ Várasba, pa- 
naszolkodni kezd egy baráttyának, azon, hogy 
a’ Városiak nem gazdálkodnának Mihály Vajdá
nak az Ő Urának kedve szerént, (jól lehet sze
kerekkel küldöttek élést a’ Vajdának ) Bástátol 
meg volt hagy va, hogy ne gondollyanak feletébb 
Mihállyafx Lanem tsak Ő reá légyen szemek, 
Bástának pádig I minden gazdálkodással voltá
nak: (e’ pánaszolkodás volt a' Tanátsház előtt 
Kolosváron) de meg fattyák a’ Kolosváriak, hogy 
nem sokára eszében venné kiki, hogy más Urok 
vagyon, nem az , a’ kit ök gondoltanak, és több 
efféle szókkal kezd a’ Kolosváriakra invehálni.

Mikoron látná Básta, hogy minden módón 
azon volna Mihály, hogy E'rdéllyt magának 
foglalná: kezd a’ Mihály Vajda njeg ölése felöl 
tanátfcpt tartani, és immár vette volt Básta eszé
ben , Jaogy Mihálynak olly tanáfsa volna, hogy 
ugyan ott Th.ordánál a’ németeket fe vágja, és 
ki űzze az'Országból Bástát.

Volt Mihály Vajdának Generálissá a’ Haj
unknak Rákotzi Lajos, ki éppen ott volt akkor, 
mikor Mihály Vajda meg öletett, vette volt 

szre a’ Vajda Bástának szándékát, beszélteti
G 3
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még azon éjszakán Rákotzival, hogy bánnya, 
úgymond, hogy a’ Hajduk itten nintsenek, mert 
im Feleségemet, Gyermekimet hozzák ide Fo- 
garasból, és azok eleibe kellene küldeni. Nem 
de más okön kívánta a’ Vajda hogy jelen lenne 
az Ó sok igaz népe? azért

Basta maturandum suum propositum arbi· 
tratus, a’ Vallonok Hadnagyiban hármat elő 
szollitott, és meg jelenté nékiek akarattyát; 
Hogy ha élni akarunk m i, kik a’ Császár hívei 
vagyunk » az Oláhot meg kell ölnünk, mert mi 
reánk szándékozott, hogy el veszessen, é$ az 
Országot magának foglallya,

Erre mondják a’ Hadnagyok, hogy készek 
Ck azt tselekedni, a’ mit parantsol, az ok adás 
Nagyságodé légyen, és a’ Császárnál e’ dolgot 
mind minket, rriind pedig magát meg mentse 
idővel.

Ezen tanáts á* Hadnagyokkal Szombaton 
vo lt, más nap Vasárnapon meg hadja, hogy 
mihent Dobot, és Trombitát hallanak, azonnal 
mindenfelé Lóháton legyenek , mintha mindjárt 
az ellenséggel szemben akarnának menni.

így nagy tsendeségben Bastának minden 
népe készen lévén, három száz Vallont, és an. 
nyi németeket küld a’ Mihály Vajda Sátorára, 
nagy hirtelenséggel a’ Sátort körül fogják, bé a’ 
Sátorba az egyik Kapitánya , kinek Biro neve 

v o lt, egynéhányad magával, meg kapja Mihályt., 
fogoly vagy monda; Mihály Oláhul: Bá, az nem 
vagyok, és azzal a’ mondással együtt a1 Kardra
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veti a Kezét , hogy ki voimya ; egy Valisxi a' 
Puskát hozzá veti, és hozzá is lő, és a’ hal kar
ját tanállya lőni, mellyel á  Kardját akarta ki 
vonni, mert Mihály Vajda hal volt; más Val
lon azoisbaíi a’ Kardjával a’ mejét által üti, az 
harmadik pedig a’ derekát által lövi, és igy el 
dűlvén a’ maga kardjával fejét vették.

Illyei; Epitaphiumot tsjnáltunk, kik akkor 
Szebenhen nyonjorgánk:

Hic jacet ille fe ru s , Latro merus f et Hero 
Derűs , Canis, atrox Dacus, scelerum la c u s , 
ille Valachus, Hac qui transibis, bis terque 
cacabis, et ibis.

Mikor az három Kassák Sigmondót a’ Go- 
roszlói tsapás után Erdéllybe bé hozták volna, 
és Fejérváron látták volna az öreg Templom
ban a’ kihánt testeket, és a* fel bontott Kopor
sók Köveit széjel a’ Templomban , a’ sok egy- 
ébb pusztításokat, papirosoknak, Könyveknek, 
fégi jó Leveleknek, Káptalanban való Könyvek
nek szagattását, el iszonyodván, és el almélkod- 
ván rajta , ezek , úgymond, Keresztények , az 
e’ az Ö Kereszténységek , Hlyen e’ a’ ti Insteni 
tiszteletek? Minállunk, úgymond, Székes Fe
jérváron azután , miolta Szuliman Császár azt a 
Várost meg mentette, és meg vette, nem Hlyen 
apró temetések voltának, de a’ Királlyok te
metések és Koporsojók minden hántás nélkül 
maradtak. Mikor mi Budát, Esztergomot, és 
jPestet meg vettük, valami Levelet ottan tanál«.

G 4

l ő j



1 0 4 - - ^ r - r s o c o o s s ^ o .

tunk, egy tenyérni papiros is el nem veszett 
benne , mind azon képpen hellyén vagyon, va
lamint a’ Keresztények hagyták.

Ebben a’ Törökök igazat mondottak, mert 
az Esztendőben, hogy Székes Fejérvárat, és 
Esztergomot meg vették a’ Németek, mind 
szintén azon képpen tanálták a’ Könyveket, Le
veleket, valamint a’ Keresztények hatvan Esz- 
dövel elébb miyelték, mint hellyben hagyták 
Ókét, és most is Budán a’ Máttyás Királly Bi- 
bliotheeája szintén úgy hellyén vagyon, mint 
az előtt, semmi tékozlás nem esett benne, ha
nem rendeltek hozzá a’ ki bánik vélle, és,gya
korta tisztittya a’ portól és söpri Őket, nem 
úgy, mint a’ Németek Írtak a’ Bibliotheca felöl, 
hogy Szolimán Császár meg égette volna, és 
mind el veszett volna.

1602. Termékeny volt ugyan az Attya 
de kegyetlenebb tsudát nem nemzet Sigmond- 
nál ; egy felöl Mojsest Ő maga késztette Szász 
sebesben, mikor a’ Katonák végeztének volt, 
hogy Básta ellen, támadjanak , hogy minden 
esetre , meg vijanak Bástával; más ’felöl vádol
ta őket, Bástánál mentegette magát, hogy az 
ö akarattyából.nem yittanak meg. Maga Mák 
rai István volt ottan akkor , mikor nékiek meg 
hagyta , hogy meg vijanak. Makrai azután mind
járt Kolosvárra jött Bástához, és mindeneket 
meg mondott mit végeztének a’ Katonák el
lene, meg sem gondolták penig, hogy Várad„
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.gya alá mennyének, ’s ottan Básta reájok men
nyen , hanem attól féltek inkább, hogy visz- 
sza fog térni Básta, és Kolos vár mellé tsatollya 
magát minden erejével.

A’ Mojses hada pedig több nem volt mint 
három ezer, noha hét ezernek kellett volna len
ni , de ott is Mojses gondatlansága miatt kiki 
ott járt, az hol akart, ki feleségét,, ki Marhá
ját hozta imide amoda Varosokra, ezernél a” 
Lovas Hajdú több nem volt, kik előtt Szelestyei 
János volt,

Sigmond . . . .  Januaritisban 16oz. Bras
sóba méné telelni. Básta az idő alatt Hajdúit 
mindenfelé ki botsátotta. Petz Jánost Gyaln 
alá kiddé, mert Sigmond hivségében vala 
benne egy Szilvási János Papp , kit Naprági 
Demeter Püspök hagyott benne Tisztartóul; mi
kor pedig lövének öttvenhctet, utollyára meg 
adák a’ várost h itre , és hitelre, mert a’ Vallo
nok és Hajdúk mindent fel ddlának , le is vag
dalniuk a’ szolgáló rendben.

Gyalu tartományát rendeli Básta telelni az 
Hajdú és Rálz hadnak, Besztertze vidékén .lón 
magának maradása, a’ Német és Vallon hadat 
melléje vévén.

Besztertze Báthorij hivségére hajlott vala, 
v itéz Miklóst adta vala oda Sigmond Kapitá
nyul három száz Magyarral, érkezvén Básta, 
előszer a’ Várost ostrornolák, meg nem vehet
ték, azután a’ Magyar akarja ostromoltattni, de 
azon közben Báthori Effendi és Csáki István ta-
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nátsot tartván Brassóból meg írják , bogy ad
nák meg a’ Várost; meg adá Vitéz Miklós és 
Nagy Albert, 'de nem állanak az hitnek, mert 
Németek a’ ki menő Vitézeket Ölik, foszták, 
VjtézfMiklost meg Ölik, a’ föld népe szorult Erdő 
KebélbenHavasokban,hegyekben,rettenetes nagy 
hidegségben, nem találának magoknak regéke
ket, Erdőkben is fel keresik őket, nagy kegyet
lenséget tesznek rajtok, sokszor tűz által egetr 
tenek m eg, soknak fejét meg tekerik, hogy ψ 
szemek a’ fejekből ki omlott, kikben azutan sor 
kát láttunk hogy kodultanak, kik az előtt mar 
hás emberek voltának, és jói bírták magokat, 
sokakat tüzes vassal égettenek, párásával, tü
zes hamuval, hátokat, kasokat égették, szíja
kat mettzettek játékból sóknak az hátokból, azt 
Ők nevezték Szár tekerj szíjnak, sokakat ha
jóknál fogva fel akasztottak! szalma tüzet rak
tak alájok , ezt ők katzagták , nevették.

, Mint élteinek az Aszszony ember rendel, 
nem mondom, m eg, njert én magam nagy gya
lázatnak tartom·

A’ Goroszloi veszedelem után, melly volt 
Anno 1601. 3ti* Augusti , Jmind a’ Mojzes har„ 
tzaig Ejáístával, melly volt a’( következendő Esz
tendőben 1602. die 2<la J ulii Szeben Várossá 
mind ellent tartott Sigmond birodalmában, meg 
nem adta magát, noha Tatárok köríti voltának, 
minden veszélyt tettenek rajtok, sok dulást, 
égetést tettenek Szeben tartományában. Sigr 
mond Fejedelem egész tavaszon Szebenbe jájv
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tatta Kolosvári János Deákot az Camara Ispánt 
illyen okon, hogy Szeben hodollyon meg Bá* 
thori Sigmondhoz, négys«er volt egyedül a? 
Camara Ispány oda ben a' Szebenyiekkel, Óvári 
Istvánnyal pedig együtt háromszor volt. A’ Sze
benyiek is akarták vojna jó móddal a’ békésé- 
g e t; egyszer Csáki István oda menvén, Hamers- 
dorfra szál, és a' Szebenyiek közül is hitre ki 
hiván egynéhány Fő embert, a’ többi között a’ 
Királly Biró maga v o lt, annyira vitték volt a' 
dolgot, hogy meg egyeztének, és bizonyos Arr 
ticulusokba hé írták a’ Békeség dolgát, ügy vér 
gezvén, hogy a’ Szebenyiek Dévára küldjenek, 
és midón Sigmond Fejedelem meg esküszik 
azokra az Articulusokra , tehát Szeben meg hó
dol mindenképpen Sigmondnak, olly igen bi
zonyos volt pedig a’ békeség meg szerzés, hogy 
immár Szebenhen föztenek nagy erössen, bé is 
mégyen Csáki István a’ békeség meg szerzés 
titán, és szép ajándékot szereztenek mind Sigr 
mondnak mind Csákinak, de végre a’ békeség 
tsak ezen fordult meg, '

Anno 160s. 7a Julii. Mikor Báthori Sig
mond el árulta Jvolt Erdéjlyt a1 Mojses Hartza 
Után Fejérvárnál, negyed nap Déváról Bástáhojt 
jőve szabad akarattya szerént Szász Sebeshez, és 
mikoron egynéhány nap mulatott volna Bástá> 
val együtt, az alattomban való végezés szerént, 
ki indula Erdéllyböl a* néki rendeltetett helJyre 
Cseh Országba, hogy pedig ez idő alatt valamit 
ne indíthasson, ada melléje Básta, hogy el ké
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sérjék, két Zászlót, az egyiknek Mattyas Wach- 
tentuch, a’ másiknak Franciscus Bezercsek (volt 
Hadnagya) Kassáig késérék. Ott a’ Generali» 
Commendans száz feyverest adott ismét melléje, 
ezek késérék Rosenbergig, ott a’ Vágón alá im 
dúlt Sigmond gerendákon, mellyeket 3’ vizen 
vittek alá, a’ Németek pedig viszsza térének 
Kassára. Itt a’ maga szolgáival Magyarokkal 
és Olaszokkal el indulván Sigmond a’ Vágón , 
alá ment egyenes úton, hanem imide amoda 
térvén Urakhoz, és Urakat látni, igy mulatta 
az idött.

A’ Magyar Erdéllyi Magyarok közül ezek 
voltának vélje : Bogáthi Miklós, Szilvási Bol- 
disár, Kamuthi Ba}ás, Vass Ferentz; az Inasok 
közül ezek: Maikai István, K<?rnis M ihály, 
Cserényi Farkae, Thordai M árton, és egy író 
Deákja Pésti Sigmond. Az Olaszok közül ezek 
voltának? Mezentinus egy Chyrurgus, Nicolo 
egy Musicus, Oiiverius Olosz,

Történik az úton illyen dolog: Mikor Tren- 
tsénnél meg szállottak volna, Szilvási Boldisár, 
Rogáíhi Miklós és Vass Ferentz magok között 
kezdének szollaui Sigmond felöl, és az Országi· 
nak veszedelméről, és ugyan]meg szidják ma
gok között egyik is másik is Sigmondot. Ezt 
midőn hallotta volna Korpis Mihály egy iffiats- 
ha, kit ugyan meg esketett volt Sigmond, hogy 
valamit Ö felólle h a ll, mindent meg mondjon 
jiéki, ezt is meg mondá Sigmondnak, Ezen 
Sigmond meg haragszik, és Kamuthi Balástarra
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kénszenti, hogy Szilvásit, Bogáthit, és Vass 
Ferentzet le vágja. Kamuthi erre azt feleié, 
hogy mindenekben kész Szolgája Ö Felségének 
(mert ottan is ezen Titulussal nevezik) de ef
féle gyilkoságban nem szolgálhat sok okokért, 
ezért is, hogy azokban kettó vérszerént való 
Attyafia, más az, hogy úti társa mindenik, har
madik, azt nem érdemlik 6 tudtára hogy le vá- 
gatattnának.

így Sigmond látván, hogy igyekezeti nem 
mehet véghez, el titkollya magában minden 
haragját,, és igy fel juttattak CsehOrszágba, és 
meg száljának Liboczoviczon, és ottan voltának 
^ddig, még a’ Császár Sigmondnak az el ren
delt helly felöl izenne valamit. Itten mikor 
volnának, a’ Császár küldi hozzá Adam Gáli 
Popelt, ki tiszteségessen gazdálkodjék néki, azu
tán küldi Carolus Magnust, azután a’ Császár 
Musicusi is ki jönnek hozzája, végre adják néki 
az hol lakjék Lubovitz Várost, mellyben most 
is lakik , és ennél többet semmit sem bir.

Mikor Sigmond a’Goroszloi hartzot el vesz
tette volna, és Brassóba szaladott volna az Or
szág hire, ’s akarattya nélkül Némethez köti a’ 
Csépet titkon. Ezen dologban Intersáfár P. An
tonius Marietus Jesovita volt, azután Csáki Ist
vánt is hozzá hajtotta, és Bogáthi Miklóst, és 
egynéhányat ezenkívül a’ Németekben, hogy Ö 
véghez vihesse jó módjával, Török és Tatár 
erejével ki szoritá Bástát Erdéllyból. Básta Dés 
mellé szorúla,. és ottan hé szántzolta magát erős

·*φβ»ος:χχΣ3φ>· iQ (j



•e$ 5 3 0 £ 3 0 3 » $ ··

télben, de ezen közben minden dologban egy 
mást értették.

Mikor látta volna Sigmond, hogy semmi
képpen nem maradhat az Országban, Bástával 
úgy alktiszik meg, hogy kész ki menni, tsak 
légyen köztök inducia egynéhány napig, mig 
deliberálhatnak ujjalag a’ ki menés felöl. Ez 
idő alatt Sigmond Pater Antonius Marietot kül
di fel a’ Császárhoz, hogy a’ melly hellyet ren
delt volt oda fel Sigmondnak, ázt el veszi, és 
oda mégyen lakni, tsak hogy a’ mellett ren- 
dellyen a’ Császár bizonyos fizetést, mellyből 
tiszteségessen élhessen.

Mig oda járt Pater Antonius, addig Básta 
Sigmond akarattyábol bé jön az Országba, és 
minthogy az Erdéllyi Nemeseknek semmi vége- 
Zések nem volt Bástával, miképpen, és mi mó
dón adja az Országot Német a lá , Tholdi és 
Székelly Mojses ellene támadnak Bástának, és 
Fejérvárt meg vijnak Bástával, de szerentsét- 
lénűl.

ióo3dik Esztendőben ki kelet felé Mojses 
Erdéllybe Törökkel, Tatárral jőve, Básta ki méné 
Edéllybői előtte. A’ Törökök, Tatárok Möj- 
sessel meg szállák Fejérvárat , Mojses a’ Szé
kelyeket hivattya, nem akarnak jönni, mert a’ 
Farkas Vágónál táborban vannak, Rátz György, 
es Kiss Merse Havasalföldiből ki jövének, biz
tatták őket, és melléjek mennének Mojses ellen; 
Makó György, és Imets Mihály vagyon ellenek, 
Segesvárról pedig Mojses egynéhány ezereket
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a’Székellyek ellen külde, hogy hodoltatná őket, 
Tholdi István volt elóttek, a’Tatárral Földvár
nál meg hartzolnak a’ Székelljek a’ Hajdúkkal, 
a’ Tatár ki löt nyilát a’ Hajdú fel szedi , és a’ 
maga Puskájába tévén, úgy lövödöz viszsza a’ 
Tatárra. Székelly Mojsest ölte meg egy Székellj 
Csik Sz. Mihály nevű Faluból való Katona, Mi
hálynak hívták, ez midőn fejét akarta venni, 
Rátz György oda juta, és néki engedé fejét 
venni, a’ Lovát Rátz György el vitte. Ezen ve
szedelem ujtán Básta bé jőve &c.

Mojses Brassónál való hartzában, mikor 
egész tábort bé szekerezte volna, kívül a’ sze
kereken RhedeiFerentzet állatta, úgymint 300. 
Lovaggal, hogy ha valaki kezdene futni a’ sze
kerek közt való táborból, le vágnák.

A’ szekereket úgy egyben kötözték, lántzol- 
ták volt , hogy a’ kerekek egymást érték. Moj
ses a’ Lövó szerszámoknál vo lt, ott-forgodott 
mind. addig, míg lehetett, Ó mondogatta, löd 
e’ sereget, vagy ama sereget. Végre mikor 
látta volna, hogy a’ Brassói két száz Draban- 
to k , kik a’ Taratzkok mellett voltak, nem ál- 
hattyák a’ sokjlövést, és már az egész tábort 
körül veszik a’ Rádul Vitézi, Mojses Bogáthi 
Miklóssal, és három vagy negyed magával egy 
szekér rudján által ugrott a’ lovávafl, de a’ Ló
lába a’ szekér rudba meg akad úgy, hogy nehe
zen verekedhetik által; Bogáthi Miklós által 
ugrattya , és el igazodnak egy felé.
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Eztet mikor eszekbe vették volna az Oláhok 
és Rátzok, titánná rándülriak Mojsesnek, és Bo- 
gáthinák, de nem mehetnek sokat, hanem egy 
viz follyás mellett el érik őket. Volt Mojses 
szolgája egy Kaditsfalvi Nagy János, ez midőn 
látta volna, hogy egynéhány Copiások jönnek 
utánok; igen emberől forgodott , sok ideig vag- 
dalkozott velek, és tartoztatta őket iígy annyira, 
hogy ha tsak ött vagy hat volt volna is ollyan 
Mojsessel^ el szaladhatott volna Mojses. Végre 
ezt le vágják, , és Mojsest kezdék érdekni, úgy 
egyszer’smind vágnak sokan.

Kitsoda sebessitette légyen meg először bi
zonytalan, e’ bizonyos, hogy Mojses hartzot 
állott nékik, először a’ botot ragadván, egy 
Oláhot, ki közelebben érdéki vala, úgy üti 
agypn , hogy fa' szeme a’ fejéből egy fél arasz
nyira ki ugrott, másikhoz azon botot hajtya, 
ezután hegyes tőrt vonszan, mikor úgy hartzol- 
n a , Puska lövés esik rajta, de hol találták lé
gyen nem tndják, harmadszor Copiával ökle. 
ük által, és igy esik le. Azon az hartzon Bo- 
gáthinak nagy seb esik a’ fején Mojses mellett, 
mellyberi meg is holt azután Brassóban.

Az Oláhok, Rátzok, kik nem annyiraj es- 
merték Mojsest, mikor le verték volna a’ Lová
ról , a’ több futók után kezdettek nyargalni. 
Rátz György azon közben oda érkezik, és lát
ván Mojses testét, ki még szinte meg nem holt 
volt, egy pálossal fejét viteti a’ szolgájával, és 
igy háromlik az hir Rátz Györgyre , hogy Ö se-

besitette ;



besitette , és ölte volna meg Mojsest ; Egy 
gesztenye szín paripán, nem fó lován volt 
Mojses, az lovát azután Bástához hozták.
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Litterae Radul Vaj da e ad Mojsem Székelly.
Illustrissimo Domino Dominó Mojsi Székelly 

de Semienfal a , Vajvodae Regni Transyl· 
vaniae, nec non Siculorum Comiti &c. Arnico 
nobis observandissimo.

Illustrissime Domine Domine Amice, V i  
cine nobis observandissime, salutem et servitio 
rum nostrorum , amicitiaeque nostrae commen- 
dationem.

E x  Litteris Magnificae Dominationis 
Vestrae, quid scribat , et animi habeat in- 
tetleximus, moneat que nos similiter , quod fide-

Rádul Vajdának IcveleSzckelyMöjseshez.
Méltóságos Semienfalvai Székely Mpjses Ur-- 

nak, Erdély ország’ Vajdájának, Székelyek’ 
Grófjának s. t. betses Barátunknak.

■ I ’ ' ..... ..... ·
Méltóságos Úr, Barátunk, és betses Szom

szédunk! Egészséget és szolgálatunk’ meg ba
rátságunk' ajánlását.

Nagyságod’ leveléből mit írjon, és hová 
czélozzon, megértettük; hasonlóképp’ intvén 
bennünket, hogy hívek lennénk a’ Leghatalma-

H



1 1 4 « * ϊ= » ο ο :χ χ * Β φ ι

litatem praeftaremus Caesari pontentissimo, to- 
tamque spem haberemus solummodo in illo. Ad 
quam rem pro nostra Salute jam hoc facere et 
praestare tendimus, Potentissimoque Caesari ca
pita nostra demisse volumus inclinare. Quoniam 
autem ita se res habeat, et ad hoc venit, quod 
nosmet ipsos in tutelam Potentissimi Caesaris 
praestare volumus, quod et M . D . Tua procerto 
habere possit. [Ideo NI. D. Pram, amice roga
mus y ut apud Potentissimum Caesarem secun
dum JYI. D. Prae, fidem , promissum et scrip
turam nobis gratam et tranquillam pacem , re- 
mansionemque parare conctur, omnibusque in 
rebus nostris apud Potentissimum Caesarem M. 
D . Tua ad remansionem sit author. Pqjvodae 
autem Sirneoniy qui saepius ansam solet mali

eabb Czászárhoz, ’s csak benne helyheztetnénk 
reményünket. Erre nézve saját javunkért már 
ugyanazt mívelni ’s tenni igyekszünk, és a’ Leg
hatalmasabb Császárnak alázatosan fejet hajtani 
akarunk. Minthogy pedig így van a’ dolog, ’s 
annyira jöttünk f hogy a’ Leghatalmasabb Csá
szár oltalmába akarunk jutni, a’ miről is bi
zonyos lehet Nagyságod. Azért barátságosan 
kérjük Nagyságodat, hogy a’ Leghatalmasabb 
Császártól, Nagyságodnak hívsége , ígérete és 
Írása szerént nékünk kelíemetes és csendes bé
kességet és maradást iparkodgyék szerezni; és 
a' Leghatalmasabb Császárnál vagyoninkban 
való meg maradásunknak Méltóságod légen



praebere  ̂Regnum^istud miserum devastati com
pilat, idcirco ex voluntate M . .D . V^rae. Sua 
Mag. Sektes Bassa serio mandet, quod sine 
Regno isto s i t , et deinceps non devastet, et non 
praedet, si jam Regnum istud desolatum Poten
tis simo Caesari caput inclinavit submisse, et 
ita sub Fotentissimi Caesaris nomine se commen
davit; quia si demum pax ista propter Potentis- 
simum Caesatem ( quod Deus avertat )  iterum 
amitteretur, nullus in culpa erit, et ratio, si 
arma capit erga nos, sed Simeon Vajvoda. Id 
circo si M. D. Vra. rem nostram velit compe
sci, curam ita habeat, quod sub fidelitate Po- 
lentissimi Caesaris de utraque parte possemus 
pacifice in Regno nostro requiesci. Similiter 
Tartaris Rucziakiensibus serio mandet M. D,

szerzője. Simont Vajdának pedig, a' ki sokszor 
alkalmatosságot szokott adni a’ roszra, ezen 
nyomorult országot pusztíttya, rabolíya; azért 
Nagyságod akarattyából Bektes Bassa Ö Nagy
sága keményen parantsollya meg, hogy ezen 
Ország nélkül el légyen,'s azt azután ne pusztít- 
tsa, ne rabolíya ; ha már ezen elpusztult Or
szág alázatosan fejet hajtott a’ Leghatalmasabb 
Császárnak , és így a’ Leghatalmasabb Császár’ 
nevébe ajánlotta magát; mert ha a’ Leghatalma
sabb Császárért (a’ mitól Isten Őrizzen) ismét 
fólbomlana a’ békesség, senki vétkes és oka 
nem lészen , ba fegyvert fog ellenünk , hanem 
Simon Vajda. Azért ha Nagyságod állapotun-

H a
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Pra . , quod mistro Regno isto nihil contraria 
agent, non praedent, non devastent jam ulterius, 
sed sint sufficientes compilatione ad hoc usqne 
tempus. Pro cujus rei veritate et Testimonio 
misimus duos Boerones cum Litteris nostris ad 
M .D , Tuam nomine Sulchjer Manuel, et Zlat- 
tam Armas omni cum disciplina. Id o M . D. 
Tua in omnibus fidem habeat. Quod reliquum 
es t , Illustrissimam M . D. Tuam feliciter valere 
cupimus. E x  Civitate nostra Tefgovistya die 
lim a Junii Anno Domini 1603. Jlimae. D. 
Prae. Amicus Picinus Benevolus Palachiae 
Transalpinae Princeps. ( fAz  eredeti Level mássá.)

kát meg akarja k é rle ln ia rró l gondoskodgyék, 
hogy a’ Leghatalmasabb Császár’ hívségében 
országunkban mind a’ két részről békességesen 
nyugodhassunk. Hasonlóképp’ parantsollya meg 
Méltóságod keményen a’ Bucsaki Tatároknak, 
hogy ezen nyomorult Ország’ ellenére semmit 
se tegyenek, ne rabollyák, ne pusztíttsák már 
többé; hanem elégedgyenek meg az eddigi rab
lásokkal. Mellynek igaz voltáért és tanúságára 
két Bőért küldöttünk Levelünkkel Nagyságod
hoz Sulchyer Manuelt, és ArmasZlattát minden 
fenyétékkel. Azért mindenben hitelt adgyon 
Nagyságod. Többnyire Méltóságos, Nagyságos 
Uraságodnak jr egészséget kívánunk: Tergovi- 
stya városunkban. Ildik Junf 1603. Méhóságos 
Uraságodnak Baráttya, Szomoszédgya, Jóaka
rója, Havasalföldi Oláhország’ Fejedelme.
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Jeremiás Moldovai Vajdáról.
1604. Igen jámbor, Isten félő, igazság sze

rető embernek mondják Jeremiás Vajdát. Akár 
mi kis dolog is esek vagy udvarában, vagy az 
országban, érzeni akarja, mindennek szabad 
hozzá járása mentele vagyon. Gyakran inkább 
mindenkoron kün ü l , és ha mi olly idegen sza
bású embert lát, mindjárást meg szollittya, meg 
kérdi mi dolga vagyon? Törvény nélkül senkit 
nem bánt, meg n^m Ölet, senkinek se marhá
ját, se jószágát ok nélkül, és igazság kívül el 
nem veszi. Hogy Boronkai János, és a’ több 
nemes embereknek halálokat Erdéllyben meg 
hallotta, igen szánta, bánta, és Bástát nem 
igaz embernek mondotta érette, hogy tömén
telenül meg ölette Őket, sött ugyan Levelet is 
irt volt Bástának „hogy nem kellett volna azt 
tselekedni, és jó hírét nevét az emberek előtt 
meg kissebbiteni, hanem ha vétettek volt, tör
vényessen kellett volna Őket büntetni, és hogy 
gonosz példa volna ez , meg botsásson néki, jo- 
vát és jó hírét nézi ebbén, azért írja ezt, gonosz 
néven tölle ne vegye. Ezután isméri meg, hogy 
efféle tselekedetével többet ártott, hogy sem 
használt volna magának, és ha tsak az embe
rek ítéletét nézte volna is benne, nem kellett 
volna tselekedni.“  Ez Levélre semmit Básta nem 
felelt néki, mellyből a’ Vajda azt ítélte, hogy 
meg haragudott volna Básta e’ szabad intésért.
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2 1 ma Junii, Jőve Kolosvárra a' Tatár Chám 
Követe Havasalföldiből kinek neve Alimét Cye- 
leb i, azon Chámnak Kamarása, és második Ta- 
nátsosa. Jőve ez Tatár követtel Atilius Vico me
rcatus Crernensis, aki hadi Marsalja Radul Ha. 
vasali Vajdának, és Comisz Léka Fő UdváriMe* 
etere azon Vajdának, és az Ő Titoknokja Varsius. 
Voltak akkor itt Kolosvárt Rudolphus Császár 
Comnussariussi Paulus Krauscneg et Carolus 
Jmhoft. I tt vala Thomas Comes Kapreolinus, 
Sentryei Pongrátz , és többen , ezek bé hiván , 
és tisztességgel fogadván a’ követet, illíren do
logról agák: 10, Először kószöntötteKrauséneget, 
és á’ több Urakat az Ö Ura a’ Tatár Chám nevé
vel ; miért hogy penig Bástához küldetett vol
na , tehát adnának fzabadságot arra, és kalauzt 
fzereznének, hogy mehetne Bástához is , ha ki- 
vantatnék.

»do Az én Uramnak a’ Tatár Chámnak, úgy
mond , semmi haszna e’ sok esztendeig való 
hadakozásban és vérontásokban nintsen, hanem 
inkább nagy kárára és fogyatkozására vagyon. 
Ez okáért kívánná a’ keresztények között való 
békeséget, és a* Törökkel is , és Ö velek hogy 
meg békélnének. Az én ur-am immár, úgymond, 
hatszor életének nagy yeszedelmében volt a 
Török Császárnál, melly miatt akarná, ha mind 
Török között, és mind Keresztények között bé* 
keség lehetne , és 6 neki is ne kellessék unta- 
lanszor minden esztendőben a’ Török mellett 
A Keresztényekre hadakozni. Ez okáért kíván-
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n á , ha a’ Német Császár követet küldene hoz* 
zá; Mért hogy pedig a’ Tatár Chám Országa 
minden hántás nélkül volna , és nem annyira 
szűkölködnék Ő a’ Keresztények barátságával, 
mint a' Keresztények,sziikölkednének az ö vele 
való frigy tartással, és barátsággal, ez okért 
illendő volna,hogy Rudolphus Császár küldene 
először a’ Tatár Chámhoz, és azután a’ Tatár 
is Ó hozzá. Továbbá az Ő Urának az Chámnak 
barátsága, és békessége v o ln á l  Kazulal is, a’ 
Persával, és az Oláh Vajdákkal.

£tio A’ Tatár Chám a’ fiát, kinek neve Tok. 
tan Frischeis Szultán, a’ Török Császár segítsé
gére küldötte volna negyven ezer emberrel, és 
immár az hellyre jutott volna, mellynek Ó zdi' 
neve, és másképpen Dassionának hinnák. Ez 
okáért ha Rudolphus Császárnak kedve volna a’ 
békeséghez, minek előtte ez az Ö népe elébb 
érkeznék, hamar követeket küldene a’ Tatár 
Chámhoz.

4to Engedné meg a’ Császár Rádulnak az 
Jíavasali Vajdának, hogy venné el a’ Lászlót a' 
Töröktől. Ha azt nem engedné, tehát engedné 
azt, hogy a’ Tatár Cihámtól venné, és lenne 
frigyes vele.

Ezekre Krauseneg a’ Tanátsokkal együtt igy 
fel é lt :

imo A’ Köszöntésért hasonló tisztelet és kö
szönet. Bástához nem szükség volna a’ Tatár 
követnek menni, mert az Consiliáriusok tellyes
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hatalommal küldettek volna ide be a’ Csá
szártól.

2J0 Radolphus Császár is kívánná, és akar
ná a’ Tatárral való egy ess éget, de hogy Rudol- 
phus, oli a i nagy Fejedelem, kiildgyön először a' 
békésig felöl a' Tatár Chámhoz, ez a’ dolog a’ 
Császár kissebbitésére szolgálna; mindazonál
tal ezt is a’ Császárnak meg izenik, és jó mód
dal ebben is meg egyenesednének, ha szive 
szeréút akarná a'békeséget.

3110 A' Tatár Chám a’ fiát, mellyet mon
dana , ne botsátaná elébb, inig a’ Császártól 
ezekre válasz lenne, mellyet fogadnának , hogy 
ötven öt napra válasz lenne, és minden kár 
tételtől mind Oláh Országban , é  ̂ a’ Kereszté
nyek közt magát tartóztatná.

Ez Tatár Követtől küldöttek a’ Commissa- 
riusok a’ Tatár Chámnak egy igen szép órát, 
pengő órát ezüstből.

4.to A’ Zászló elvétel felöl Bástátol értené
nek, és e’ kívánságot Ő néki is mindjárt megír
nák, és hinnék, hogy meg is engedi.

jto Ha minden kár tételtől meg szűnnék a* 
Tatár Chám az húsz ezer arany félöl is írná
nak a’ Német Császárnak, és hiszik, hogy ab
ból is jó válasza lenne.

Ez ló cá ik  Esztendőben, amint öszve som- 
máítak a’ Commissariusok' Deáki, küldött egy
szer is másszor is a’ Német Császár az Havasai1 
Vajdának Rádulnak : száz ezer forintot, ezer 
hét száz nyoltzvan három forintot, azaz, 101783·
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Egyszer Kultsár Rádul vitt ötven ötezer forin
tot , azután a’ többit.

Botskai István támadásának i6o4dikben ez 
okát mondják. Botskainak sok Jószága es Vá
rai voltának Erdéllyben , úgymint: Kaplyán vi
déke, Véts, Sajó, Déva, Egeres &c. mellye- 
ket nem remélhetett, hogy a’ Német Királly 
néki meg hadja ; ez okért más utat kezdett ke
resni. Látta azt is, hogy a’ Németnél sem hi
tele, se betsiilete néki nintsen Sigmond bé fo
gadása után Opuliából (1.598.) Ez okért látván, 
hogy nem tsak várait viszsza foglalhattya, de 
az Erdéllyi Fejedelemségbe is utat tanál a’ Tö
röknél, a’ Törökkel közli a’ dolgot, Bethlen 
Gábor, és több Magyarok akarattyából, kik a’ 
Török között voltának, kérni kezdi az Erdéllyi 
Fejedelemséget, és immár meg is volt. a’ Török 
Császártól Ígérve neki, ennek a’ Levelét Bethlen 
Gábor vette volt kezéhez, több egyébb Leve
lekkel együtt.

Mikor Bethlen Gábor Temesvárnál volna 
Törökkel Magyarral öszve , Henricus Danallus 
oda jött, és minthogy étzaka volt a’ dolog, Beth
len Gábor és a' többi alig szaladtanak el. Beth
len Gábor sátorát, és marháját fel dullyák. A’ 
Botskai Levele volt a’ Bethlen Gábor Dolmá
nyában , a’ Dolmányt is a’ Magyarok el kapják. 
Ez dolgot azután Bethlen Gábor meg írja Bots
kainak egy rabtól, hogy a’ Dolmány mind Le



velestől a‘ Magyarok kezébe akadott, azért a’ 
titok ki jelent, visellyen gondot magára.

Ez levél akad a’ Kassai Generalis Belgioso 
kezéhez , és m indjárt, mit tseíekedjenek Bots- 
kaival, tanátskozni kezd a’ Generalis a’ vele va
lókkal , és Erdéllyböl Paulus Krauseneg Com- 
missariust és Senyei Pongrátzot Jd hivattya Ra- 
kamozra, az hol akkor a’ Generalis volt. Ott 
végezik azt, hogy Botskait valami móddal meg 
fogják; ha nem lehet, várait szedjék el, Szent 
Jóbot, Kereket, és Sajót. Ez várak meg vé-. 
telére Petz Jánost alá hivattya három ezer Siler 
siai Némettel, Algyukkal , és Taraczkokkal.

Ez végezést meg értvén Botskai , meg ré
m ül, ée látván, hogy nagy a ’ vétek, és a* Né
met Királly, kegyelmében semmi bizodalma nem 
lehet, kéntelén maga oltalmára kardot fel kött- 
ni. Ez vala oka a’ Botskai fel̂  támadásának. így 
mindenképpen a’ Magyar Hajdúkat fel indítván, 
és melléje hajtván , fizetéssel, szép szóval, nagy 
hirtelen hadat gyűjt, a’ Petz János Németet 
először le vágattya. Ezzel meg bízván mago
kat, inkább meg sokasodnak. Látván a’ Kir, 
Generalis Belgioso , hogy Váradra kezdik szorí
tani, jobbnak ítéli, ha Váradtól Kassára megyen 
f e l , el indúl minden hadával, úgymint öt ezer 
emberrel, Némettel, Vallónál, Rátzal, és az 
jErdéllyi haddal , kik úgymint ezeren voltának, 
kiknek Generálisok Sennyei Pongrátz volt.

Mikor a’ Tiszán által kelnének, a’ Rátzo- 
kat a’ Botskai népe le vágja. A' Generalis Bel-.
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gioso száll Szántó városhoz az 6 népével, az 
Erdéllyi had nem meszse oda szál Csikfalvába 
bt'·, Szántóhoz egy fertálly mértfőldnyire (Bodrog 
között nem meszsze ez helly) ott mikor volná
nak étzaka, másféle Hajdúság, kik mindenütt 
ott a’ földön meg gyülekeztek volt, m egütik 
a’ Német hadat, nagy kiáltás, hartzölás,’puska 
lövés kezd lenni, küldik oda Kemény Boldfsárt, 
hogy kémellye mi dolog ? Kemény, nőikor- látta 
és hallotta volna , hogy hartzölás vagyon köz
tök , viszsza mégyen, meg mondja, mint va
gyon a’ dolog. Sennyei Pongrátz, és a’ több 
Nemesség mindjárást fel ülnek. Ez Nemesség
gel voltának Székellyek úgymint három százon, 
ezek is együvé adják magokat a’ Nemességgel. 
Itt illyen végzés lészen . hogy Erdéllybe haza 
jöjjenek az Erdéllyiek , és Nemesek, Óka’ Né
met Tábort tovább , nem késérik, ide Jószágok
ba, és feleségekhez gyermekekhez haza jönnek, 
itt várnak meg minden sa#reritsét. \  Sennyei a’ 
Generálisok meg engedi nékik az haza jövetelt, 
de ó Sennyei egynéhányod magával, Kornis Bob 
disárral, Marco Vajdával, és· több egyebekkel 
a’ Németek után akarnak menni. így az E r-1 
déllyi Nemesség kalauzt fogadván magának, 
ugyan azon falubeli egy paraszt embert, a’ Csa- 
lyán, erdőn által jönnek Bényére, onnan Sáros
patak mellől Kis Váradára, Leánvárnál kelik a* 
Tiszát által , vpltak itt egy társaságban ezelt 
a’Székellyekkel együtt úgymint nyoltz százan, 
ezek haza jönnek Erdéllybe. Sennyei Pongrátz
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és a’ többi, kik oda maradiak volt, azok is ka
lauzt fogadnak , bogy más utón mennyének Kas
sa felé.

Váradon lévén a’ Kassai Generális, dúltak 
fel a’ Vallonok és Ném etek, és Rátzok a’ Vá
rosban ezer háznál többet, kiknek marhátokat, 
éléseket fel ’sákmányolták , semmiért egyébért 
nem , hanem hogy igy tettzett; mert a’ Német 
hadnak olly szokássa vagyon, hogy á’ társainak 
jószágához szinte úgy hozzá nyúl, mint az el
lenségéhez.

Az Hadaknak adós volt a’ Kassai Generali» 
öt hó pénzel, e^t midőn kérnék tö lle , végre 
«gy hó pénzt ád nékik, tsak hogy inkább mel
lette tartsa Őket. Az Hajdúk fel veszik az egy 
hó pénzt, de mikor á’ többit ki nem vehetnék, 
úgy mennek Bótskai pártyára. Ezeknek -Had
nagyok volt Dengelegi M ihály, és Ibrányi Fe- 
rentz, és többen i s , mint Jánosi Máttyás &c.

Die *oa Novembris dél után egy óra tájban 
kezdett valami gyülevész nép gyülekezni Ba- 
lásfalvára , és házokban imit amot a’ faluban bé 
szállani, tetettvén az t, hogy onnat tovább men
nének. Meg kémlették éz alatt az ott való Ká- 
•téllyt, melly Thomas Comes Capreoli számára 
vo lt, ki oda ki ment volt a' minap az országból. 
Látván a' Magyar katonák, hogy semmi vigyá- 
zás nints az házra, égyenként a’ palánk mellé 
lopták magokat, és egykor nagy hirtelen a’ ka
punak rohannak, és meg.veszik a’ Kastélyt, és 
mindenben ’Sákmányt vetnek,’s borral, búzával
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rakva vo lt; a’ benne való Valónokat le vágják, 
, kettő el szaladó«, Szeben felé fogott. Kik ezt 

tselekedték, hatvanon voltának. Most a’ Kastély
ban Soti Péter, és Türey András Gondviselők 
Botskai számára.

Az Havasalföldi Vajda Rádul levelét vitték 
Szebenbe a’ Commissariusoknak , mellyben azt 
írja, hogy lássák, ha segíthetik ErdéllybŐlvagy 
nem? mert a’ Tatár minden nap köztök járkál. 
De tsak Czigányság ez, mert meg hozták más 
felől a’ Commissariussoknak, hogy igen é'péteti 
Bukuréstet, mind kővel kerítteti a’szerént, amint 
Szinán Bassa kezdette volt. Minden nap vagyon 
hat ezer ember rajta. És hogy Zászlót is a’ T ö
röktől el vette volna , és; Botskaitól is minden 
nap várna.

160.5. Szathmárt kezdték ostromolni 14^ 
Jantiarii 1605.

Egy Oláh Püspök is volt á’ Várban, kinek 
vitézségén mindnyájan tsudálkoztak. Egy nagy 
két kézre való Német pallossal forgódott, és va- 
lamelly felé tsapott, számossan hullottanak keze 
után, gyakran az hová el tsapott^ hijában-nem 
tsapott,- végre közép áránt találták lőnni, és 
meg holt. Ez a’ Püspök itt Kolosváratt is volt 
Bástával, egy nagy hajú,kisded ember, ezüstes 
páltzát viselt vala.

Die Martii Szeredán , Farkas -Miklós, 
Kun István és több efféle Hadnagyok mentenek 
volt Megyes hódóltatására úgymint öt szász 
emberrel. Mikor Megyésnél voltának, és a?
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várost ostromlással fenyegetnék, és a’ kapura 
sok szalmát, fát hordtanak, hogy fel gyujtsrk, 
a’ Szászok szót adnak, hogy készek az hóldu- 
lásra; Farkas M iklós, Túri Ferentz, Kun Ist
ván és a’ többi úgy végeznek, hogy két százat 
bé botsássanak a’ Városba, kikkel Túri Ferentz 
légyen, és a’Városbelieket Botskai számára meg 
eskettessék. Ezen közben a’ Szászok küldenek 
Rátz Györgyért, ki ezer Rátzal, Oláhal Muslá- 
nál volt, ezt titkon oda hívják, és semmit ezek
ben a’ ben való Magyarok nem tudván , meg 
nyittyák nékiek a’ Város Kapuját a’ Megyessiek. 
Jelek az vo lt, hogy ar toronyba Zászlót tet
tének ki, és a’ harangot félre ütötték. Bé men- 
vén Rátz Györ'gy az Ö népével, a’ Magyarokat 
széllyel ölték, vágták, a’ hol kit kaphattanak, 
sok a’ kőfalon szaladott ki, de azokat is le vág
ták. Túri Ferentz a’ Kőfalról le botsálkozván, 
el s,zaladott. Mikor Farkas Miklós a’ Rátz 
György jövését eszébe vette volna, hogy nem 
hirna velek, el ment elólek. Ez dolog meg 
lévén öszve gyülekeznek ismét a’ Magyarok és 
Székellyek, és Megyesre mentenek, kik mint 
jártának, ezután meg hallyuk.

A’ Megyesi le vágatásnak L· . Hajdúk Ök 
magok okai; mert el végezték volt az előtt a* <■ 
Megyesiek Kendi Istvánnál, hogy meg adják·a’ 
Várost Botkai számára, erre képest küldött volt 
Kendi István Ország embert bé Megyesre, ezek 
bé menvéna’Szászokatsatzoltatták, verték , ré-
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szegeskedtek, és minden mod nélkül dúlták, 
ölték.

Eodem (160,5) Rátz György, Konkoli Pé* 
tér, és Bedö István a’ Székelljek közt való Ka
pitányok fel ^vötték volt Őket, hogy Szamosa)- 
vár segítségére jöjjenek, és el oszlattanak akkor, 
azután ismét fel lázasztották Őket ugyan ázott 
Hadnagyok , és hogy nem tsak Szamosujvár se
gítségére jöjjenek," de hogy Maros széket, és 
Udvarhelly széket is mind el égessék , kikről 
azt körtették volt, hogy Botskaihoz hajlottak 
volna, erre doblották őket azon két Kapitányok. 
Mikor .Segesvár felé jutottak volna, gondolkod
ni kezdenek a’ Székeliyek magok állapottyok 
felől, és merthogy a’ Sánta Leány is, a’ jövendő 
mondó, mondta volna nékik, hogy veszteg- le
gyenek , mert nem jól járnak, ha el mennek, 
és Botskai ellen támadnak, gondolkodván ma
gokban, és öszve szollálkozván, ezen meg egy
eznek, hogy el ne mennyének. Ez okért Kon
koli Pétert meg fogják. Rátz György ezt eszé
ben vévén, lovára fii hirtelen , és Segesvárba 
szalad bé. így a’ Székellysé'g mind el oszoll, 
és haza megyen, és mind a’ Maros Székiekkel, 
és mind a’ több hét Székkel meg egyeznek. Ez 
után Szerda névü faluban, Vásárhellyhez ez 
helly tsak közel, Gyűlések levéli mind a /t végez
ték , hogy Botskaihoz küldjenek, küldték oda 
Botskaihoz Barlabás Ferentzet harmad magával 
pna Februarii 160,5. Szerdán, kik mind hivsé- 
geket Botskainak ajánlyák.

®φ=3&οο :x>3tx$o· 1 2  y



1 2 0 «*£aS>oc 30βΰ φ ο ·

Botskai István ide bé Erdéílybe Balási Fe- 
rentzet, és Bethlen Farkast rendelte a’ Com- 

'missarinsokhoz , hogy kérjék az Országot; ha 
adják jó , ha nem , Gyulaffi László haddal jö 
bé Erdéllybe.

Die 2ima Februarii volt a’ Nemeseknek és 
a’ Székellyeknek. Gyűlések Szerda névii hellyen 

-Maros Székben, meg egyeztenek, és a’ Szé- 
kellység is meg esküdtt Botskainak. A’ Neme
sek, kik ott voltának Szerdában; és a'végezést 
tselekedték Szekellyekkel együtt, ezek: Borne
misza Boldisár, Mindszenti Benedek, Bogáthí 
M enyhárt, Vass Ferentz, Bornemisza Gáspár, 
és többen. Követeket is küldöttének Bocskai
hoz, kik ezek: Kemény Boldisár, Angyalost 
János , kik tavai itt a’ Gyűlésen Protonotariu's- 
nak választattak; Pető Menyhárt is a’ Maros 
Széki Kapitány, és Nagy Menyhárt ki mentenek.

Mense Martio hallók, hogy Nagy Szombat 
meghodóit Botskainak; Kelmesnél Eperjes mel
lett nagy hartzok volt, derekasan a’ Magyarok
nak a’ Básta népével, a’ Básta népét meg ver
ték, nagy sok Veszett bennek; Besztertze Bánya, 
Selmetz Bánya , Körmőtz Bánya, és a’ többi 
'még hddóltak Botskainak. Fíleket Rhédei Fe
rentz meg vette , sok Kastéllyok meg adták ma
gokat; Az Horvátok el állottak a’ Német mel
lól. Erdéllyben' Besztertze, Segesvár, és Brassó 
Botskainak meg hódóit. Szebenben a’ köznép
től nagy támadás lett a’ Tanátsra, főképpen a’ 
Királiybíróra Süveg Albertre, hogy a’ Németet ó

hozta
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hozta volna bé az Országba eleitől fogva, és Ó 
miatta volna ennyi romlás Rajtok. Le tsende- 
sétték a’ községet azon közben, azutan küldet
ték, köz akarataiból Rógeni Jánost, és D a 'iel 
Deákot Botskaihoz, mintha meg hódólnának 
aiekie, de Balási Ferentz a’ Botskai Comrnissa- 
riussa kételkedvén e’ dologban, hogy nem igazán 
vezetik a’ dolgot, mind a’ kettőt meg fogta 
Eadnothon.

Husztot meg adták úgy, hallyuk, volt benne 
Jacobus Sumus egy vén Olasz, ezt meg ölték 
volna az ott ben valók, és úgy adták volna 
meg a’ várat. Gyulaffi Lászlóra bízta volt Bots- 
kai Gubernátorul E rdéllyt; Die 4ta Aprilis in
dúl ide bé Erdéllyben Csehröl.

Némethi Gergelly, ki a’ Dunán túl való Ge
nerális, illyen Levelet irt Rhédei Ferentztiek, 
ki a’ Dunán innen való Generalis,, mind ketten 
a’ Botskai Fejedelem számára.

,,M eg adák , úgymond, a’ kegyelmed L>- 
„veiét az Urunk Ö Felsége, és Murat Bassa le- 
„  veiével együtt. A’ mi az itt való dolgot ii- 
,,le ti ,  minden jó szerentsével látogatott Isten, 
,, sok szép erősségeket adott Isten kezünkbe, úgy- 
5,m in t: Sümeget, Kapornakot, Szombathellyt 
,, Kőszeget, Beszprémet, Palotát, és ezenkívül 
, , valahol apróKastéllyok vágynak,mind 6 Felsége 
s, számára vágynak. Sok szép lövő szerszámaim, 
», álgyuim , taratzkaim , porom , gollyobisom 

elég vagyon, fa álgyút is nécyet nyertem (Pe-
I
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„tardának hívják) Körmöndön, mellyeket ugyan 
„azon hellyben hagytam. Itt semmi egyébb 
„  ellenségünk nintsen, hanem Sopronban vagyon 

valami efzer Német, kik erőssen égetik, pusz- 
, , tittyák az ott körül lévő falukat, de ez na* 
„pókban Isten segítségéből, ha lehet, ki ve- 
„  szem onnan Őket. Bottyányi Uram is erőssen 
„  ragadoz, de azon lészek, hogy hozzánk hajtsák. 
, ,0  Felsége Urunkhoz Tóth Ország, és Stájer 
„Ország is meg akar hódolni, kiknek im- 
,, már hüt Levelemet is küldöttem, de még 
„arra  bizonyod válaszom nem jött. Török Ist-
i, ván Uram is egy értelemben vagyon immár ve- 
,, lünk, Pápából a’ Németeket ki hányta. Né- 
,, pem elég vagyon, hála Istennek, mind Lova- 
„  som mind gyalogom. A’ két Vármegyének 
,> Sopron , és Vass vármegyéitek Csötörtökön 
, , volt Gyűlések az én hagyásomból, és mind

meg esküttenek hivsége alá, fel is vették a’
j, fegyvereket mind füstönként, és együtt vad- 
,,n ak  táborban, valahon a’ szükség lészen, ké- 
,, szék el menni-. A’Kanisai és Szigeti segítség 
,, is még ma itt lészen. Holnap Sopron alá in- 
„  dúlok. [A ’ Beszprémi Kapitányt Kis Grófot 
, ,  meg fogták volt, és Ő Felségének akarám kül- 
„  den i, de , amint értem, meg/ szerződtek vele, 
„és el is botsátották Győrbe, ha meg kapha- 
„ tom  az kik dolga, meg fizetek én is nékiek 
,, érdemek szerént. Továbbá rablani küldöttem 
,, volt mind Magyarokat és Tatárokat. Stájer 
x, Országon egy erős várost égettek fel, kinek



„neve Főlöstány, melly annak az Országnak 
„  fel szély felől fő bástyája volt; ehez hasonló 
,, itt ez földön nintsen. Ismég egy várat úgy- 
f, mint Veres Tornyot, melly azon Stájer Or
szágnak  al szély felől való Fő bástyája volt, fel 
,, dáltanak, el égetőnek. Hagymási KristóíF 
„Uramat is két száz Lóval botsátottam Ö  is jó 
„  szerentsével jött, egy Német Urnák várát éget- 
„  ték e l, ki mind feleségestől, gyermekestől 
t ,benne v o lt, és a’ várnak belső részébe «.zorul- 
,,ván, hitre adta meg magát, és magát ott hat- 
,,ták , meg esketvén mind feleségestől.4* Dutum 
in Castris adSabaria/n positis die ^ta Junii 100,5· 
Némethi Gergely m. p. ( Hevenesi Kézírás íbóL.)
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Némethinek kívánságára Draskovits János 
Horváth Országi Bán éppen réa nem állott: hanem 
Gyűlést tartván Horváth Orfzágban, Battyányi 
Ferenczel, és Zrínyi Miklóssal ellene indúlt· 
Azért Némethi is Hidvégtől Komáromig viszsza 
fzállott seregével. Hol ujj onnan megfza,porod~ 
ván az elvefztett várókat megént megvette. Sü
meget soká ostromolta, és Trautmansdorfnak 
ezer emberét, kik a’ vár ’segítségére jöttek, meg
verte , és a’ Stájer fzéleket égette, pufztította· 

Ezen közben Botskai Fejedelem Kassáról 
fzép rendelésekkel küldötte Homonnai Bálintot 
Fő Generálisát a’ seregek segítségére. Aki Zó
lyom várát megfzállván a’ Törökök és Tatárok 
segedelmével a’ Fehérhegyeken által jött Csá- 
ízári népeket meg vertej Nagyfzombatban II-
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lésházival, aki Legyei Orfzágból megjővén jó.» 
fzágait viszszanyerte Botskaitól, a’ fegyver nyu- 
govásról tanátskozott. Rhédei Ferencz az alatt. 
Újvárt erősen vítta.

Minekutánna Botskai Fejedelem I4. Sep- 
temberben Erdélynek Fejedelemségére emeltet
vén az Országnak megesküdött volna, hogy Ma
gyar Országba viszsza jöhessen, Rákóczi Sig- 
mondot Gubernátorrá tette Meggyesen.

Az alatt a’ Török Nagy Vezér Visegrádot 
a’ fogadás ellen elfoglalta, Esztergomot pedig 
a’ Németek néki feladták 31k Octoberben. Érsek 
Újvár a’ hoszszas megszállás után magát Ho- 
tnonnainak megadta, aki oda semmi Törököt 
Őrizetre bé nem eresztett.

Megtérvén Erdélyből Kassára Botskai a' 
Lengyel Királytól levelet vett, mellyben az tud
tára adja , hogy Rudolf Császár néki közbenjá
rására azt felelte volna, hogy már Mátyás Her
ezeg a’ megbéki’ilést elkezdette légyen, és foly
tatni fogja.

Botskai a Nagy Vezértől Budára hívattat- 
ván Rákos mezején megszállott. Homonnai Bá
lint is oda érkezett 600 válogatott katonáival 
az Ő parantsolatjára. Ezt az Ország védelmére, 
’s az elkezdett dolgok mi módon leendő foly- 
tathatására, ha talán a’ Török Ő véle roszszúl 
bánnék» megtanította, és Budára nagy ágyúzás kö
zött hajókon által vitetett. Ott szép köszönté
sek után a’ Török Császár nevében a’ Nagy Ve
zértől Magyar Királlyá neveztetett, és annak
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jeléül néki egy Korona , Királyi pálcza , Kard, 
és Zászló általadattatott. Midőn a’ Vezér a’ko
ronát fejére te tte , és a’ kardal által övedzette 
volna, Botskai a' koronát Szécsi Györgynek ad
ván avval mentegette magát, hogy a’ Magyar fzo- 
kás fzerént a'koronát mindenkor egy vitézFérfiú 
tartja gondviselése alatt, és addig nem lehet mást 
megkoronázni még az előbbi Király életben va
gyon. Ez Sz. Márton napján történt, és ezután 
Botskai nagy pompával a’ Rákosi táborba viszsza 
késertetett. Onnét útjában Váczot elfoglalván 
Korponára ment, ahol Mátyás Herczeg Követei 
λ békés ég kötés eránt hozzá érkeztek.

1606. Sok tanátskozások, ’s vetekedések 
után Bétsben megeggyeztek a’ Békeség czikke- 
Jyein a’ Császárnak és Botskainak Követei. De 
Botskai, hogy mind magát, mind az Országo
kat tellyes bátorságba Jielyheztesse, Kassára kö
zönséges Gyűlést rendelt. Az Erdély Országi 
Követeket is oda szóllította.

Minekutánna minden czikkelyek ujjonn; „* 
megvisgáltattak volna, a’ homályossaknak meg- 
világosítása, az hejánosaknak tellyesedése vé
gett ujjabb föltételek közöltettek. Az bekülés- 
ról készült Örökös Levél mellett adott még kü
lönös biztató, és világosító Levelet is Mátyás 
Herczeg, mellyre tsak ugyan Botskainak Hívei 
megnyugodtak.

1. A’Békálésnek ezek a’ főbb czikkelyei:
Hogy az Országnak Rendei Magyar Or

szág határai közt a’ Religio, és Vallás dolgában
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nem fognak háborgattatni j hanem mindeggyik- 
nek szabad gyakorlása lészen, úgy mindazáltal. 
hogy ez a’ Katholika Religiónak sérelme nélkül 
légyen.

/ 2. Hogy az Országban Palatínus válasz- 
tássék, és ne légyen szükségük az Hazafiaknak 
külföldre nagy költséggel a’ Király után járni 
minden ügyeikben,

3. A’ Korona Magyar Orzágba viszsjsaho- 
zattassék-

4. A' Tárnok mester az Ország igazgatásá
ba magát né avassa, hanem tsak a’ Királyi jő- 
vendelmekre legyen gondja: sött erre a’ hiva
talra tsak született Magyarok, és Világi Rend
ből valók választassanak.

3. Az Püspökök kinevezése a’ Királyi Felség 
jussa maradjon:

6. Ha a’ Püspökök FŐ Ispánságaikban meg- 
«laradhassanaké? az a’ Diaetán végeztessék el, 
valamint az Modor, Bazin, Sz. György városok 
szabadsága is.

7. Hogy a’ Felség jószágokat Községeknek, 
’s városoknak ne ajándékozzon.

8. Az Egyházi ítélő székek megmaradjanak, 
de a* viszsza élések eltöröltessenek. -

9. Mind Magyar mind Horvát és Tót Or
szágban a’ kissebb, és nagyobb hivatalok Haza
fiaknak -adattassanak.

10. Senki nem idéztetvén előbb töívénjr 
idejébe meg ne büntettessék,



i i .  Az ingó jószágoknak 'lett kára ezen 
háborgások alatt elengedtessék.

12· Botskai által lett Örökös Adomány Le
velek megvisgáltatván , ha a’ törvényekkel nem 
ellenkeznek, erejökbtn megmaradjanak.

13. Akiket Ö megnemesített, nemeseknek 
ismértessenek.

. 14. Külföldieknek adott, vagy elzálogosított 
várakat, és jószágokat a’ Magyarok viszsza ve
hessék.

15. Erdély Ország és Magyar Országnak 
azon részei, melíyeket Báthori Sigmond- birt, 
nem külömben Ugótsa, és Bereg vármegyék 
Szátmár városa és vármegye; Tokay vára egész 
vidékével, Tarczal ésKeresztur mező városokkal. 
Ezen feliül az Egri Püspökség tizede is Botskai 
Fejedelemnek maradjanak örökre.

16· Ö illy en titulussal éljen: Német és E r
dély Ország Fejedelme , Székelyek Ispánnya, 
JMagyar Ország Részeinek Ura.
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Ezen Krónika y a* mint az Olvasó éfzreve- 
hette, magában egy egéfz munka. Mindazáltal, 
mivel éppen a X V I .  és, X F ’I I .  fzázadra terjed, 
a Jelentésben említett munkáknak meglzlelteté- 
sére fzolgálhat. A z első (M . Tör. Gyúteménye) 
több apró .kötetekben fo g  megjelenni. A ' ki azt 
'önként gyarapítani akarná, tudósításait E g g e n -  
berger Könyváros Úrhoz küldeni méltóztassék. 

i Ugyan annál fog találtatni néni fokára Heinrich 
Von Muglen, X I V  fzázadbéli Német írónak Ma 
gyár Krónikája, magyarra fordítva , ’s tudósi-. 
fásokkal, jegyzésekkel megbővitvc, és a régi 
deák íróinkkal öfzvehasonlltva.






