II. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEM EREDETI SAJÁTKEZŰ LEYELEI, A FEJEDELEMSÉGÉRT VÍVOTT
UTOLSÓ KÜZDELMEI IDŐSZAKÁBÓL.
1658 Január 9.—1660 május 16.

1. Teleki Mihálynak.

Gyalu,

1658 január

9-én.

Turi Uramnak az többivel most is igirven Kegyelmességünket, igen vigyázzanak, az bizelkedő szóknak hitelt ne adjanak.
Bethlen János ha mit kezdene szólani, nincs periculumban. Jenő
dolga Haller uramé; torkolják meg, mondják meg ugyan is: «az ti
tanácsotok vesztette hazánk szabadságát; magatok privatumát előmenetelit nézitek, nem az haza megmaradását; uratokhoz, jó fejedelmetekhez való hűséget; ti akarnátok fejedelmek lenni? hiában,
átkozott Magyarhaza fia, ki Bákoczi György Kglmes Urunk mellől
eláll.» Csak bátran szóljon, az mi Kegket bizony ugy ismerték meg
igaz Vármegyéül, végházul, kit magok sem remélhettenek. Vigyázz,
tudósíts mindenekről. Bihar Vármegyei követeknek megmondottuk,
Váradot ki nem bocsátjuk kezünkből Jenővel mig élünk. Úgy viseljék magokat. Isten veled. Gyalu, 9. Jan. 1658. R. György mpr.
Kívül czím : Bejárónknak Telekinek adassék.
Saját kézírás az egész levél. Eredetije a Teleki-levéltárban,
3 2 1 . p . 9.

2. Gy.-Fehérvár,

1658 április 16. Czím nélküli felszólítás
fölkelésre.

a

Georgius Rákóczi etc. Ulustr. Keverend. Sptbles, Magnifici, Generosi Dni Fratres observandissimi. Országul romlásunkra, mely fel-

gerjedett haragja legyen hatalmas török Császárnak, Kglmetek
hírekből érthette, kik szándékokban ha előmehetnek, Isten büntetesünkre szablyájok ólét reánk bocsátja; ha mi veszünk, az mi országunk tüze, bizonyos, Kgltekre is hatni fog. Magyarok, Keresztyének vagyunk, tudván az feltett szándékát nem csak reánk,
Kgltekre is: Keresztyénségünk, igaz Magyarságunk kévánja, értésére
adnok Kglteknek. Kérvén is azon, kényszerítvén mind keresztyénségére, mind magokra vigyázni, gondot viselni el ne mulasszon,
mind penig magok vére lévén, országul fájlalja az mi romlásunkra
igyekező szándékot. Unita virtus valet! egy értelemben erővel lévén,
nem rövidültek isten kezei meg, meg nem is segíthetne. Ugyanis
annyi erő csak reánk országul nem fegy verkednék. Mi készek vagyunk
erőnkkel, értékünkkel, életünk fogyásával keresztyénségünknek,
magyarságunknak megfelelni; kevesedett nemzetünk, keresztyenség
javáért. Mit lesz penig Keglmetek cselekedő, tudosítson. Ajálván
Istennek oltalma alá Kglteket. Datum in Civitate Nostra Alba
Julia, die 16 Április. Anno Dni 1658. Illustr. Reverend. Spectbl.
Magfici Gener. Dom. Yestra. Amicus Fráter (e ket szó más kézzel és
tintával írva) ad officia paratus G. Rakoczv mpr. (Saját
kézírása.)
Kivül: az ország nagy borított pecsétje rajta. Czímzés nélkül.
Eredetije a Teleki-levéltárban, 328 sz. a.
3. Teleki Mihálynak.

Újvár, 1658 ápril

26.

Leveledet elvettük, az lovakat elhozták, de az hátulsó nyerges bena, nem is nagyok kettejök, pók is indult rajta egyiknek, ha
az asszony 1 ) nem adná 250 frton, az ötért meg adok. Radnotra ha
megyek, igy ide adván akkor elvitetnek, ugyanakkor az ménnel
lodingot küldök, csak addig ne járna köztök ménló. Ha az asszony
ugy akarná mi Kékest feljebb inscribaljuk vagy azt i s m e g c s e l e k e d j ü k .
mit kiváltottunk, más senki ki ne válthassa, se magátul se maradikitul. Újvár 26 apr. 1658. R. György mpr. (Saját kézírása az eyész.)
Czím: Teleki Mihálynak adassék. Teieki-leveltár, 321.
Kemény Boldizsárné, kitől a lovakat vette, a mint 1659 april
25-én Ecseden költ útlevele m u t a t j a : Erdélyben Nemzetes Kemény Boldizsárné asszonytól vétetvén bizonyos számú ménest számunkra, melyeket
P a d n o t i Udvarbiránknak parancsoltunk kihajtatni, stb. Ecsed, 1659. april 25.

4. Teleki Mihálynak.

Gyalu, 1658 június

13.

Isten veled. Leveledet elvettük. Vigyázz, el se jü (jő), hanem
/

ha derék dolog lenne, hanem vigyázz. Ertjük kurírunkkal mint
beszéltek az emberek külön külön, hazud a beste kurafia, ki azt
hirdeti, mi koholtuk az híreket Jenő felől, azt is előbb adnok, Jenőt
meg, Isten minket ugy segéljen, Soha nem adjuk; hazud még is a
beste kurafia, ki hirdeti. Turi uramók viseljék hiven magokat megmutatjuk Kglmes Urok vagyunk míg élünk, módunk benne jó
magyarul oltalmazzuk. Az hadaknak mi irtunk, bátran hiven legyenek, mi oltalmaztuk, oltalmazzuk mig élünk Kegyelmességünk
mutatásával őket. Gyalu, 13. jun. 1658. K. György mpr.
Czím: Teleki Mihálynak, bejárónknak adassék. (Saját keze
rása.) Teleki-levéltár, 321.
5. Balogh Péter práfectusnak.

Fejérvár, 1658 június

14.

Adjon isten egészséget Kgldnek. Az ecsedi tárházbeli ládábul
kell valami leveleket kihozatnunk. Bizontalanok vagyunk, az tárház
kulcsa felesógemnélé, vagy Kövér Gábor hová tette? ba azért
Teleki az kulcsot ki nem vihetne, nyissák fel lakatossal; Kgld, Pongracz Pali, az Porkoláb, ha Solmosi, ti és Solmosi menjen bé, az
ládát is, kiben az levél, Teleki lakatossal nyittassa fel, egyetmást
is hagytunk elhozni, éjjel nappal Telekit el is kisirtesse Kgld. Isten
Keglddel. Albae, 14. juni 1658. Az egyetmást egy emberséges katona
hozza el. Az temetésre valókat készíttesse Kgld.
Kívül czím: Generoso Petro Balogh de Várad omnium bonorum Nostrorum in Hungaria existentium Praefecto ac fideli Nobis
dilecto. A czímen kívül saját kézirata. Teleki-levéltár, 321.
6. Nejéhez, Báthory Zsófiához. Fehérvár, 1658 június
Az Ur isten édesem jó
meg benneteket. Kövér Gábort
egyetmást hozzon ki, helyében
•édesem, küld-el, legyen ott az

15.

egészségei és hosszú élettel áldjon
küldtük ki postán ecsedi tárházbul
mást vigyen. Ha Gyulainak hihetni
pruefectus mellett, mikor az udvar-

biró ládához nyul. Kövér Gábor bezárván az tárházat, kulcsokat
hozza kezedben. Adja Isten édesem, lássunk egészségben benneteket. Albae, 15 junii, 1658. Tiéd, edesem, míg el R. György mpr.
Külczim: Az én szerelmes felesegemnek édes Bátori Sofiának
adassék. (Saját kezeírása.) Teleki-levéltár, 321. sz.
7. Újlaki Lászlónak.

Debreczen, 1658 augusztus

80.

Adjon isten egészséget Kgldnek. 29-én irt Kgld levelét im
most estve vettük, parancsoltunk mentest Gyulai Uramnak, az katonákat, kik eljüttek, vissza verjék, akár nemes akár katona legyen.
Mig ök lemennek, legyen bátran Kglmetek, bizony megsegítünk.
Im mi is reggel indulunk, bizony sok katona gyűl, im most is 300
lovas jüve vegbeli, 500 gyalog is, szabad legény érkezik 12 mindjárt jü, németekkel jü, ha Kglteket meg találják csak bátran legyetek, bizony meg segítünk; az hatalmas istenért híreteket ne gyaláztassátok, tractára ne menjetek, jobb becsületetekért meghalnotok,
ha ugy kellene is, jó hírrel, de bizony megsegítünk. Posta hogy
siessen az nemet had . . . . Magyarországi urakkal elküldtük. Isten
Kgldel. Debreczen 30 aug. estve 9 órakor 1658. R. György mpr.
Gyalogot küldünk, csak késő ne volna, Váradról penig nem
mehet velünk, ki v a n ; mit keret Kgld, elébb kellett volna ennél
Kgldnek megtalálni . . . icsot csak el kell bocsátani menjen az Vezírhez . . . ek bátran. —
Kívül czím: Jenői kapitányunkk, Újlaki László U r a m n a k
adassék. (Saját keze írása.) Eredetije a Teleki-levéltárban, 321. sz. a.

8. II.

Rákóczy György edictuma az ecsedi várban maradott katonaság számára,

1658.

Edictum mely híveink Ecsedben maradnak. Mindenek előtt
az Isten felme legyen : Timor Domini, initium sapientioe.
Ezután: Ordo est anima rerum, minden rendek közt mi is
teszuk az alább való rendelést.
1. Mindenek, valakik benn maradnak, hitesek legyenek ujabban (bogy) az Várat fejek fennállásáig megtartják, semmi szót

nem tesznek, meg nem adják; Nekünk fejedelmnek, Istenünknek
legyenek hitesek egyszóval minden rendek.
2. Valaki hirt csinálna, suttogna megadása felöl, ki nem jelentené. hamis hirt csinálván, meg haljon mentest érette.
3. Obsidiotul nem telhetnek, mind az által, ha oly tanálna
lenni, vagy addig is a vár körül mi építés kelletik, éjjel nappal
epitsék, sánczokat csináljanak, kit tud az német kapitány.
4. Élést felest hajtsanak be, az min fogyatkozás ne essek.
5. Ha ki azt adna ki, meghaljon.
6. Sok fö egy helben nem lehet; szintén ha így legyen, ha
sokat neveznénk is, egyessóg kívántatik, mert az egyik szive a dolgoknak. Praefectusunknak egy értelmet kell tartani dispositioja
legyen jeles; egyéb dolgokban, várépítésre való díspositiokban
praesidiáriusok fizetésekre egyeb ahozvaló dolgokra 0 Kglmek is
az mit tehet, erejével, tehetségével, elméjevei segítse, külső dolgokat is közöljék, egyértelmet viseljenek 0 Kglmével.
7. Az bástyákat idegen embernek járni ne engedjék, se vár
környékit.
8. Az vitézlő rendnek fizetése annak módja rendi szerént
megadassék, kinek kinek mikor hava telik el.
9. Szilágyi János legyen kapitány helyett. 0 utána viseljenek
gondot az várban, Szodorai Mihály, az Német kapitány. Humi disparibus bobus male trahitur currus 1 ): Azért egyesek legyenek;
egy akaratbul, tanácsbul a várat oltalmazzák.
Valamit az német kapitány kiván vár defensiojára épitetni,
reávaló kölcséget adjon elegendőt fogyatkozás nélkül praefectusunk.
10. Summa: Minden ottani híveink legyenek egyesek, viseljenek
gondot életek vesztése alatt. Datum in Károli, 17 sept. 1658.
R. György mpr.
Ezen Edictumot egészen sajatkezűleg irta; kihúzásokkal,
igazításokkal teljes. így például a 9. pontot előbb ekep irta: Szilágyi János legyen kapitány helyett, ha pedig nyavalyája vagy halála történnék: Szodorai Mihály succedáljon, míg mást rendelünk.
Az német kapitánynyal egyet értsenek, parancsoljuk kötelességekre.
Ezt azonban kihűzta. Teleki-levéltár, 328 m. sz. a.
*) Egyenetlen ökrök félre vonják az igát.

9. Erdélyi

Györgynek, szept. 21.

1658.

Adjon Isten egészséget Kgldnek. Kegld levelét elvettük Gyulai
Uram levelével, kit Keglmed irt; az bizony dolog, attul az esettül
féltettük. Nem jó oly várbul kicsatázni, Kgld vigyázzon, ha nyelvet kaphat, küldjön, módjával cselekedjék, mi most itt vagyunk, hol
Zuhai Uram 21 Isten Kglddel 27 sept. 1658. R. György mpr. Szent
Jobra is irjon Kgld, tudósítsanak Pocsaiban is mi állapot van.
Külczím : Erdóli György uramnak adassék. (Saját keze irása.)
Teleki-levéltár 321.
10. Székelyhídi

udvarbirónak.

Székelyhid

31. Mártz.

1659.

Székelhidi Udvarbiránk, az kapu felett való házat engedd
Teleki Mihály egyetmásinak, egy alházat is, hol élést tartsa. Zekel
hid, 31. Mar. 1659. R. György mpr. (Saját keze írása.)
11. Teleki Mihálynak.

Ecsed, 1659 ápril

11.

Adjon Isten egészséget. 8-án irt leveledet lassan ma hozták
m e g ; viszajövőben beszélj az görögökkel, ha akarják, nem szabadul
Muliko. Az katonák, kik szolgálni akarnak, házokhoz fizetést rendelünk be, szólj velek. Az tatár lovat czirkáld meg Rézbányai praefectussal, ha arra való, vedd meg. Sebesi Ferencz Budai vezérhez
volt, hanem ha most jütt meg. Vér Ferencz Uram az hadnagyságot
elhagyta-é tudosits. Ne késsél meg jüni. Isten veled, Ecsed 11 ápril
1659. R. György mpr.
Tisza István, ha ki jütt, beszélj vele, az lovat hoznád . . . .
Czím: Bejárónknak Teleki Mihálynak adassék. (Saját keze
írása.) Teleki-levéltár, 321.
12. Bácz Jánosnak.

Fogaras, 18. szept.

1659.

Adjon Isten egészséget Kgldnek. Im az városi lakosoknak
fizetését katonaság
tunk levelet, elébb Boldvai
nossal Haller Urnák, Balogh Máténak írt levelünket adja meg Kgl-

metek és ha Haller ur az pnesidiummal járul, redeál hűségünkre,
nem kell az két levelet megadni Kgldnek, kit ebben includáltunk ;
hol penig halogatná, adja meg Kgld s tegye bé az várkapuját, senkit ki ne bocsássanak, valahol kaphatja prsesidium várbeli feleségét
fogton fogassa; biztuk Kgldre, kik Kgdel ez állapotokban hiveink
voltak beszélgetvén mennél jobb móddal procedaljon az dologban;
az vár megszorításábul juthasson hamarébb kezünkhez. Igen
vigyázzon Kgld, Haller Gábornak leveleket bé ne vihessenek. Ez
dologgal nem kell késni. Isten Kglddel. Fogaras, 18. szept. 1659.
R. György mpr.
Balog Máténak mi egy kis levelet írtunk, juttassa Kgld kezében, ha Haller uram békételenkedik, találja fel Kgltek módját,
fogva adják ki. Vetési uramtul szóval izentünk.
Czím: Meghitt igaz hívünknek Rácz János uramnak adassék. (Saját keze írása.) Kívül rájegyezve ez áll: Vetési István uram
hozta tizenkét órakor 6-ik octobris 1659. Teleki-lvtárban, 321. sz.
13. Vér, Rácz, Teleki és Stépánnak.

Vásárhely, 3. okt.

1659.

Adjon Isten egészséget Kglmeteknek! Mi nekünk kedvünk
ellen lett többire ez haza bajos rendetlenségbe hozott gondját felvennünk ; de mivel Istennek, hazánknak tartozunk mint magunk
nyugodalmának többel: követnünk kellett az nemes ország akaratját. 29 ide jöttünk ország hivataljára; elhiszszük, kik igazán
nyomták az kengyelt hazánk örületek, hivón Istent, az szegény
haza javára boldogítja dolgainkat; ím az ország Sub nota perpetua infidelitatis írt Haller Balog uramékk, ország emberi megyen;
az várat hűségünkre tartsák, parancsolatunktól várjanak. Csudálkoztunk azon is Biharvármegyeül Kgltek követet nem küldött be,,
hiszem hallani kellett volna s megtudni, mit csinál az ország gyűlése ? Egyéb minden ország statusi benn lévén, nem helyesen lett
ugyan is, az ki tanácsa volt. balul atta.
Az havasalyi Vajda velünk Gyurgye Barilla várost megvetette ; Moldvában is ha Isten engedi, Vajdát teszünk.
Az ország végezése: penzzel kínáljuk az törökét, az mellett
fegyver is legyen jelen, sub armis az tracta, jó katonákat szerezzen Kgltek. Megmondjátok az nótát elkerüljék, ne járják az tán-

czot, kit mi híveinknek futták volt; amnistiát adtunk mindeneknek, négy, öt kis emberen kívül, ide be valók azok is.
Kik ad unionem az mi hűségünkre redeálnak, káruk hántások nem lószen.
Nadáni Mihály, az áruló eb, Mészáros Péter eximáltatott
gratiánkbul, kik többet nem esznek.
Isten Kglíretekkel. Vásárhely, 3. oktober 1658. R. György.
Czím : Híveinknek Ver Ferencz, Rácz János, Teleki Mihály,
Sztepán Ferencz uraméknak adattassék. (Az egész level saját kézírása.) Teleki-levéltárban, 321. sz. a.
14. Ugyanazoknak.

Vásárhely, 4. okt.

1659.

Isten Kglmetekkel! Elvettük 29. írt Kgltek levelét. Balogh
Máté uramot mi kglrnességünk felől assecuráihatja Kgltek, házát
elhánytuk volna? mi bizony nem hallottuk, őriztettük inkább
kár nélkül legyen, azt nem mondhatni, ily állapot azt hozza magával. Im Nádudvari. Czirjék uramék — mennek az országtól. Azért
Kgltek mindnyájan ahoz szabja magát, Haller is engedvén commissarusokat rendelünk mentest Kgltek közzül, addig is az katonaságot Kgld Rácz János Vér Ferencz az hűségünkre eskesse meg.
Igen vigyázzon Kgltek. Az ország holnap kezd esküdni, mi is az
országnak adunk hitet. Isten Kgltekkel Vásárhely, 4. okt. 1659.
R. György mpr.
Czím: Meghitt híveinknek Vér Ferencz, Rácz János, Teleki
Mihály uramékk adassék. (Saját keze írása.) (Teleki-lvtár, 321.)
15. Ugyanazoknak.

Törcsvár, 13. okt.

1659.

Adjon Isten egészséget Kglmeteknek! Szoboszlai im most
délben hozá meg három órakor az levelet. Az Vajdával holnap akarunk szemben lenni. Mi is vissza megyünk Fehérvárra. Minye
Va.jda ő Kglme mára betegsege miatt nem jöhetett el; köz jóra akarunk vele végezni. Az vármegye gyűlése holnap lesz, azonban
busulunk, akkorra válaszunk nem mehetett Kgltekhez, messzeség
oka. Az mi Balogh Máté állapotját illeti, Istent, hazáját, hozzánk
való hűségét, aláadó engedelmes voltát nem árulván el, kglségünk

felöl bízvást assecurálhatja Kgltek. Ha Haller uram kimenekednek is, ö Kglme kövesse az hűséget, két kézben ez haza; Várad se
veszen el. Váljon a török szed-e más kosarában eperjét. Török
ajánlás mit teszen, jól tudja az fővezér, bizony nem hogy NándorFejérvárra jöne, de mint híreszteli, talán élete is elfogyott. Nincs
a töröknek arra üressége, csak legyünk egy szívvel Isten jóra adja
az szegény haza állapotját.
Az mely punctumokat mi elküldöttünk, az ország is írt az
Budai Vezérnek azon szerint. Lám Haller uram úgy esküdt, Balog
Mátét is még Székelyhídon létünk alatt, az kit az ország ural ahoz
tartja hűségét az várral. Bizony busultunk, az vármegye nem küldött követeket az gyűlésre, az ország mind egybe gyűlt volt. Az
havasalyi Vajda valóban emberkezik, pátenseket küldünk, de zászlónak való tafotát, az ked is adhat, hertelen kelle indulni emberünknek.
Az eskütételben az hadnagyok is ő keglmek jelen legyenek,
ez ő kglmeknek nem derogál, Kgltek mint commissariusok abban.
Az katonaságot, tavalyi borok árárul, Várad kezünknél lévén,
contentáljuk mi. Rédei Ferencz uramnak káptalannal parancsolunk, ki megesketi az vármegyét. Bizony az nótát elkerüljék.
Az levelek hordozására igen vigyázzon Kgltek, kerestessétek is.
Balog Mátét bízvást assecurálhatja kglmünk felöl.
György Deák reversalisit látjuk; nem lesz vesztett, ki útját
megtalálja. Ne latorkodjanak másszor. Isten tanácsában ki volt,
ki tudta? Mit rendelt ő felsége felölünk? Az mennyit elől, annyit
kell hátra embernek megnézni. Haller uram nem jól discurral:
inter duos litigantes tertius félő, pogány haeres ne örülne.
Az katonaságnak fizetések kiadása dolgábúl is az gyalognak
igérje kglmességünket. Az Sement megtartjuk, mellénk hozatjuk,
több is jő szolgálatunkra. Nekünk Váradra provideálnunk kell,
kövesse el Kgltek hűséget, ígérvén kglmességünket. Tercsvára, 13.
oktober 1659. R. György.
Czím: Meghitt híveinknek Rácz János, Vér Ferencz, Stepán
Ferencz. Teleki Mihály uraméknak adassék. — (Saját keze írása. /

16. Fogaras, 17. okt. 1659. II. Rákóczy György rendelete a Váradiakhoz, hogy Rácz János és Vér Györgynek
engedelmeskedjenek,
minthogy Haller Gábor nein tartotta magát esküjéhez.
Georgius Rákóczi etc. Generös. Egreg. Nob. et Strenuifideles
Nobis Dilecti, salutem et gratiam nostram. Ertesere lebet Kglmeteknek az nemes országnak, mint deponálták az homagiumot Haller
Gábor, 1 ) Balog Máté, 2 ) uramék fö porkolábbal 3) s várbeli praesidiummal, hogy valakit az nemes ország három nemzetül ural, az
várat is annak tartják. Követ atyjok fiai által, hogy nekünk esküdjenek, admoneáltatta az nemes ország nehéz poena alatt Haller
u r a k a t ; mi is írtunk volt, de ő kglmek nem effectuálták. Im ujabban írattunk és ha ugyan még is engedetlenkednek, parancsoljuk,
az mit Rácz János, 4 ) Vér György 5 ) uramék szónkkal fognak parancsolni, az tevő legyen Kglmetek az vár ellen való vigyázás dolgából.
Sems non facturi, beniguitate nostra principali gratiose manemus.
Datum in arce Fogaras die 17 octobris 1659. G. Rákóczy mpr.
Kívül czím : Generosis, Egregiis, Nobilibus ac Strenuis Ductoribus ac universitati praesidii Arcis nostrae Yáradiensis equestris
ordines. Nec non Capitaneo, Ductoribus, caeterisque Hajdonibus
nostris in eadem Civitate nostra Váradiemi residentibus etc. fidelibus nobis dilectis. Eredetije a gr. Teleki-nemzetség közös levéltárában M.-Yásárhelytt, k. 321.
17. ? 1659.

oktober ?«)

Az derék levelet ugy irtuk, ha Haller uramnak megmutatja
Kglmetek is nem bánjuk. Haller Uram Istennel nem beszélett, ő
') Haller Gábor, mint török párti, Barcsai fejedelem részén volt.
2
) Balog Máté, Várad védelmének vezetője, Ali pasa ostroma ellen.
3
) Főporkoláb Szathmári István.
4
) Eácz János Balog Máté mellett a vár védelmezésében egyik fő
szereplő.
5
) Vér György a Bethlen-bástyát védelmezte az ostrom alatt.
e
) Czím, hely és kelet nélkül, de mint a bekezdés mutatja, az előző
(16. számú) nyomán kelt.

Kglme itileti szerint úgy lehet s talám azt horgászta le beszédnek,
maga kapná az konczot, ha az ország ő kglmét választotta volna,
megmaradhatott volna pénzadással, vagy nem, tegyétek kérdésben. Ugy expériáltuk mi, többet hiszen ő kglme töröknek, mint
Istennek; tavaly is az ily szók veszték ez hazát. Barcsai lám fegyverben impositiobul lett, de váljon mit mivelnek ő helyében lévén,
nem kellett volna-e romlaniok. 0 jól látjuk mi, hol járnak az
elmék. Minye Vajda mit cselekszik, tudja e ő klme? Tatár kért
segítséget Moldva, Havasalföldre; porta parancsolatjára adott;
segítne is, ha lehetne, Minye Vajda, bolondnak senki se vegye.
Minye Vajda ez haza romlását az haza fiai áruitatásának tulajdonítja s tudja, kik hivták etc. 0 tavaly is keresztény volt annál is
inkább hiszünk neki.
Idegen török az végbelieken kívül gyül-e, arrul tudosítson
Kgltek.
Dul Mátyást el kell bocsátani.
Az Ráczok addig nem kelnek fel, míg vagy mi Karánsebes
felé nem mozdulunk, vagy az török Temesvárrul el nem indul; ha
az felénk indulna, akkor kellene hátul nekiek is az ebek ellen
lenni; vagy az mikor hallják Tárcsát és Totváradját r o n t a t j u k ;
tökéletlen Belényesi hiszi talán az égbül hull le egészen az
török.
Az hajdúk felöl parancsoltunk, Haller, Balog Máté uraméknak; az vármegye Soldosi is benn legyenek megparancsoltuk.
Jenőből jó ideje lövő szerszámot vittek el. Mennyi pénzt adtak az
aranyra, tudósítson Kgd; Rácz János uramnak mi is mennyit
adtunk, kiküldjük im mentest megadja Rácz János uramék;
a mint halljuk az pogány indul Haller koltya vetyót Bándon elrugatott ember azzal biztat im Budánál, Muszka Császár Constantinopolnál üti fel zászlóját. Nem érkezünk megírni,
hiszen Kgd.
Bellénest koborló póroknak már parancsoltunk; immár
lássák mire válik el az Váradi Haller uram dolga, tessék változtatásához ugy nyúljanak.
Az jó atyák ha fel ülnek, próbát tesznek mellettünk, az tanít
meg hozzájok való kglmünk mutatásira. Az Bárándiaknak is nem
adtuk addig meg. Komárnak bizony mi Kglmetek joszági felöl
Hadtörténelmi Közlemények. VII.
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parancsoltunk, ujabban is biztatjuk. Im feleségemnek irtunk,,
küldje meg Kgltek.
Az mi Szigeti Márton dolgát illeti, nem éppent balált érdemelne ő ; ki azt cselekedte oly állapotban s ugy hiva is meg, mint
ötet látánk, nem volt marhája, adjon 2000 frtot. Kgldért Kácz
János uram elengedjük ratioját, az mi restantia az joszágon,
szedje ki számunkra. Vigyázzon Kgltek minden képpen.
Szabad gyalog legények be mentek, ki Kgltek indíttassa be
őket katonákat is, ha kiket hol kaphatnak. Fekete Mihálynak is
irjon Szoboszlóra.
Czím és kelet nélkül. (Saját
kézírása.)
18. Teleki Mihálynak.

Radnót, 30. okt.

1659.

Isten Kglddel! 28-án irt leveledet elvettük. Im Stepán
Ferencz uram megyen. Rácz János urammal értsetek egyet. Mi
semmi dolgot halasztani nem akarunk. Bizony látjuk az ebugatást,
azon indultak. Bethlen János hamis hitét mi az hitlést nem
halasztjuk.
Azt írták vala Haller is megesküdt, de mi ugy kívánjuk
ugy esküdjenek meg, mint ki küldtük. Gandi uram nem ir Haller
ellen.
Az elébbi embereken bizony megejthetjük, ugy viselték magokat. Stepán Ferencznek izenek, mondja hogy volt. Csak helyben
légy, vigyázz. Németeknek, kik gyalogok, bé kell menni. Igen
vigyázzatok. Csalárdság ne legyen; leveledet más nem látta, se
látja. Kománra im most küldök. Az faludat visszafoglaltatjuk
Szigeti Márton csak akarná kissé. Borbély Andrásnak megfizetek,
legyen még csak ott, mig más Stepán Ferencz vissza megyen.
Isten veled. Radnot, 30. okt. 1659. R. György mpr.
Czím: Meghitt hivünkk Teleki Mihálynak adassék. (Saját
keze irása.) Teleki-levéltár, 321.
19. Rácz János és Teleki Mihálynak.

Radnot, nov. 5.

1659.

Adjon Isten egészséget Kglmeteknek ! Ultima irt Kgltek levelét elvettük tegnap reggel. Az mi Haller uram declaratioját illeti,

hittel kapitányságot nem visel Ő Kglme, ha Stepán Ferencz uram
által tett kívánságának nem credalunk s kisirőket is kiván. El az
Isten. Csudálkozunk azon, 0 Kglme hogy gondolkodott arrul, mi
Barcsai Ákossal tractáljunk fejedelemség dolgáhul, holott megpróbálván, abban az állapotban mi csak nem hihetünk, egyébként is
az fejedelemségváltozás mit használt ez hazának? nekünk is mind
két részriil, megpróbáltuk, és ha mi árvultan cedalunk, gyalázatos
állhatatlan nevünkkel ne . . . . 1 mint Báthori Zsigmondnak ; egyibkint is országnak újonnan most esküvén meg . . . ország is nekünk,
vagyunk-e hát
meg ő Kglme conditionk. Fejedelemség translatioja felöl nem tractalunk. Ha azért Haller uram semmi képpen
nem akar maradni, megesküvón Bige György be kisirheti 0 Kglmét.
Barcsai bizony soha igaz szivvel 0 Kglmehez nem volt, hanem ha
miolta már impositus volt és ha erősödhetett volna, bizony megejtette volna 0 Kglmét. Az katonaságnak nem volt szükség halasztást tenni, holott ország s mi levelünket vették, látták abbul akaratunkat, az mi kglkben penig nem fogyatkoznak meg. Ha Haller
uram ki jö, igen vigyázzon Kgltek. Mi reggel indulunk, szombatra
Újvárra megyünk. Tudosítson, mi híri lesznek Kglmeteknek. Isten
Kglmetekkel. Radnot. 5. nov. 1959: R. Györpy mpr.
Czím: Generosis Joanni Rátz de Várad, certorum equitum
Nostrorum Váradiens Ductori et Michaeli Teleki de Szek, fidelibus
nobis dilectis. (Saját keze írása.) Teleki-levéltár, 321.
20. Teleki Mihálynak.

Szeben mellett, táborból. 12. január

1660.

Georgius Rákóczi, Dei Gratia Princeps Transiae etc. Generose
fidelis Nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram.
Kglmed levelét vettük, írását megértettük. Az asszony is meg
találván bennünket, a mennyire lehet, disseraljanak, de minthogy
felperesnek törvént nem tehetni, ne késsék bejőni. — Eidem de
caetero gratiose propensi manemus.
Datum in Castris nostris ad Civitatem Cibininy positis die
12. januarii 1660. G. Rákóczy mpr.
Czím: Generoso Michaeli Teleki de Szék Ductori equitum
Nostrorum Varadiensium etc. Teleki-levéltár, 321. p.

21. Rácznak és Telekinek. Szebeni táborból. 1660

mart 7.

Georgius Rákóczy etc. Generose, fidelis Nobis dilecte Salutem
etc. Kglmesen parancsoljuk Kgldnek, az mint rendeltük hozza az
hadakat Gyógyvize felé ki, jó módjával, nyugodva. Eidem sic factur de caetero gratiose propensi manemus. Datum in Costris Nostris
ad Szeben positis, die 7. Mártii 1660.
Igen vigyázzon mind kettejek Kgld. (E sor saját kézirata.)
Rákóczy mpr.
Czím : Generosis Joanni Rácz, vei Michieli Teleki de Várad,
militum Nostrorum per Franciscum Gyulai substituens Capitaneo,
Alterutri fideli nobis dilecto. NB. Hason tartalmú levele még martius 1-ről kiadva. 321. d. Eredetije Teleki-levéltár, 321./.
22. Teleki Mihálynak.

Vizakna, mart 15.

1660.

Isten Kglddel! Kgimed ket rendbéli levelét vettük. Egyiket
Sellenbergen, másikat Mezőben. Mi mind Váradi seregit Rácz
Ádámét, Szénásiét Kgld eleibe küldjük. Kglmd, csak ugy intézze^
útját, Csötörtökön jühessen be ; keressen, Sziget fele jüvén, talám
mi is Keglmetek eliben rugaszkodunk. Kis tornyon tul láttuk az
hadakat. Kapi uram Írására ne tartózkodjék Kgltek, ha rablani jü,
hamar cselekszi, elébb áll; ha derekason jü, szakadozva ne cselekedjenek, ha szekeret találnak, bár színát, hozassátok magatokkal.
Isten hozza Kglmeteket. Vizakna 15. márt 1660. R. György mpr.
Czím: Teleki Mihálynak adassík. — (Saját keze irása.)
23. II.

Rákóczy György váradi katonái hazabocsátásokat
Szeben melletti táborból.

kérik a

Az Váradi katonáknak Nagodhoz való alázatos könyörgések,
mint Kgls urokhoz. Kgls urunk alázatosan jelentjük Nagdnak,
hogy az mi szegény hazánk is az pogányságnak sanyarú romlását
szenvedvén, nagyobb részrül nekünk házaink elégtenek, szegény
cselédinket ( = család) más emberek Istenért hátok megett tartván, immár az tavasz elérkezett, őket hová tegyük, itt létünk miatt

nem tudjuk s magunk is felette igen költségtelenek levén, fegyverünket s lovainkat kételenittetünk tápláltatásunkért eladnunk, ugy
annyira, hogy az kinek két lova volt, immár egy lóra szorult és
a kinek peniglen három, kettőre. Sőt az nagy fogyatkozás miatt
sokaknak egy falat kenyere nem lévén, az Nagod szolgálatjára,
próbálására is igen alkalmatlanok vagyunk, ha szintén kevántatnék
is. így azért mind magunk itt az Nagod hűséges szolgálatja mellett
s mind pediglen otthon cselédink minémü sanyarúságot szenvedünk és szenvednek, Nagod bölcsen meg itilheti.
Könyörgünk azért Nagodnak, mint Kgls Urunknak igen alázatosan, méltóztassék Nagod bennünket kibocsátani, hogy így jobb
módjával ismét újonnan felkészülvén, Nagod Kgts parancsolatjára
jobb készülettel felülhetvén szolgálhassuk Nagodat.
Hozzánk mutatandó Kglmességéért Isten is Nagodat áldja meg
N. K. V. V.
(Nagod Kgls válaszát várva)
Rákóczy sajátkez'úleg irott válasza : Hiszem fizetéseket kiadtuk; ha otthon volnának is, be kellene jüni, bármely élesek volt és
van. Tábor, 15 mart 1660.

24. A fejedelem válaszára viszonválasz

a

katonáktól

Humillima replicatio. Kgls urunk az Nagod kgls resolutióját értvén igaz dolog, hogy miután bejöttünk Nagd megfizetett
melylyél is meg nem érvén Isten előtt állunk, hogy annyira elfogyatkoztunk, ha az élést ide hordó emberek egy pénzen egy kenyeret vagy egyéb eleséget adnának is, többire meg nem vehetnök s
azon kívül is zsákmányozással, lovaink is immár elveszvén zsákmányra kimegyünk, de ketten vagy hárman is — lovoknak havasonvaló hagyások miatt, gyalog jünek haza, őket ide a táborrá nem
hozhatván, melyeken ha szintén próba kévántatnék is, bocsületünknek, hogy felelhessünk meg? Sőt ha oly erőnket ismerhetnök, hogy*
az Nagod Szolgálatjára elégségesek volnának, mi semmiképpen
haza nem vágynánk, de ismervén fogyatkozott állapotunkat, Könyörgünk igen alázatosan méltóztassék Ngd inkább kibocsátani bennünket, hogy épülvén ismét egy parancsolatjára Nagodnak felülhes-

sünk és Nagodat alkalmatosabban szolgálhassuk. Istenis Nagodat
érette áldja meg. N. K. V. V.
Rákóczy válasza erre: Mások jünek ő Kglmek helyébe ki
bocsátjuk, várják el, azok megjővén, kiindítjuk. Tábor, 29. Martius 1660.
Egy félivre írva mindkettő. Teleki-ltár 321. sz. Missilisek.
25. Az váradi katonák

Nagodnak, mint KgU Uroknak
könyörögnek.

alázatosan

Kgls urunk, kénszeríntteténk ujabban Nagdot búsítanunk,
mivel Isten minket ugy segéljen, vagyon oly köztünk, az kinek van
harmadnapja, hogy csak az szájában sem volt kenyér, mert teljességgel már elfogyatkoztunk, fegyvereinket is sokan kénszeríttettünk eladni, most már lovaink, magunk elfogyatkoztunk. Az mi
kevés szénát hoztak Disznódról, feles számú lovainkra feloszlott.
Magunknak, lovainknak tartására bizony el nem érkezünk.
Könyörgünk azért alázatosan Nagdnak mivel ennek előtte is
kglmesen resolvalt Ngd. méltóztassék kglmesen felőlünk provideálni, mert bizonyára még csak mára való eleségünk sincsen ; nagyobi»
rész közülünk egy pénzzel sem bír, hogy csak egy darab kenyeret
vehetne is.
Az Ngd kglmességét alázatosan megszolgáljuk Ngdnak, mint
kgls urunknak N. K. Y. Y.
Rákóczy sajátkezű aláírása : Mustrálja meg az Komornik. Tábor, 6. apr. 1660.
26. Replicatio

humillima.

Kgls Urunk az mustrához hozzá készültünk volt, de Nagd
lajstromunkat bekivánván, jó lelkiismerettel Hadnagyunk Teleki
Mihály uram is Ngd informálván, hogy az katonák az lajstrom szerént meg vannak, acquiescalt Ngd benne. Mivel pedig Nagod kegyelmesen resolvált három izromban is, hogy bennünket haza bocsát
Nagod, Könyörgünk még is alázatosan Nagdnak, méltóztassék elfogyatkozásunkat keglmesen megtekintvén, kibocsátani, semmi képpen nem levén módunk az itt lakáshoz.

Az Nagd Kglseget alázatosan megszolgáljuk Ngdnak. N. K.
V. V.
A fejedelem válasza : Az török nem Yáradfelé, Lippához jött;
ez hirre nézve, ha bocsátanok is, ily állapotokban el nem mennének
úgy hisziik felölek, mi sem bocsáthatjuk el, éléseket megadatjuk
készpénzben ; holnap az többit is megadjuk, csak pénz elérkezzék,
ki eltalálna maradni. Tábor, 7. April 1660.
27. Humillima

replicatio.

Kgls urunk az Nagod Kgls resolutiojat alázatosan megszolgáljuk Nagodnak, mint Kgls urunknak de kglsen tudhatja Nagod az
regiszta lista Nagod mellett lévén, otthonn házunknépei elfogyatkoztanak, sokaknak is közüllünk házaink megégvén, háznélkül
vagyunk, mely miatt itt létünk majd igen nagy romlásunkra lészen.
Minek okáért igen alázatosan könyörgünk Nagodnak, méltóztassék
kibocsátani, hogy így is másszor Nagd parancsolatjára készebbek
lehessünk, alázatosan megszolgáljuk Nagodnak.
Erre már nem válaszolt a fejedelem.
Eredetijök 1U íven a Teleki-levéltárban, 321. sz. a.
28. Teleki Mihálynak.

Tábor, 9. máj.

1660.

(Éltesse) Isten Kgldet.
Im most vevők levelét. Az katonák hátra maradt fizetését
megküldtük Tyukoditul; az bor árát, kiknek hátravan magunkkal
kivisszük. ím mi is holnap ha Isten engedi, elindulunk... Váradra.
Szebent jó obsidio alatt hagyjuk. Már Havasalföld felöl nem záratunk be. Konstantin Vajda. Az Váradi Uraim ne sántikáljanak már :
mindent felülni kiáltassatok. Tábor, 9. May 1660. Rákóczy m. k.
Kívül czím : Generoso Micheeli Teleki, Certorum militum nostrorum alteri Ductori, fideli Nobis grato. Az egész levél saját kézírása a czímen kívül. Eredetije a Teleki-levéltárban, 321.
29. Teleki Mihálynak.

Tábor, Szamosfalva,

14. maj.

1660.

Isten Kgddel! 12. írt leveledet elvettük. Stepán Ferencz megbánja az követséget, cselekedetit, idebenn tanulta az áruitatást ? Ba-

log Zsigmondnak csak el kellene üttetni fejét. Gyulai Uramnak
hazudott beste kurafia, megvárjuk ha Isten engedi az vezért, sőt ha
bé nem indul vasárnapig, ki megyünk mi. Török János katonái is
mind Várad körül vannak. Ha az Vezérnek 1500 embere veszett
Székelyhíd alatt, annak sok sebe is lehet. Soha bizony az vezérnek
harczravaló emberi, mint Stepán hazudott, 24 ezer nincsen ; Vaj ki
meg ijedt embernek, tudatlannak árulónak kevés is soknak tetszik.
Nem sokaság. Isten ver hadat, s mi Istenben bizunk. Székelyhidát
veszi meg, az eb, bolond az kinek Száján is kifér, hanem ha el
ámítják, kiriil nem gondolkodnak.
Tyukoditul — hitünkre írjuk, 60 aranyat küldtünk; valahová
lett; megesküvek, Váraddá megyen harmadnapra, hanem ha elszökött vele; haugyvan, kézre kerül az eb, el nem vesz az katonáké.
Ha ismét Zalányi áruló, soha bizony többet nem eszik. Kik
mentek el Stepánnal, neveket írják fel. A hol feleségek, szabad
legényekkel beszéleni. Kgld Kegyelmed Kegvelmességünket igervén
nekik, megbeszélhetitek.
Rácz János Uramot, kit köszöntsön Kgld, legyen barátunk
mint igaz hivünk. Isten Kglddel. Tábor Szamosfalva. 14. Máj. 1660.
délben 4 órakor. R. György mpr.
Czím : Meghitt hívünknek Teleki Mihálynak adassék. Saját
kezeirása. Teleki-levéltár, 321. p.
30. Teleki Mihálynak.

Tábor 16, maj.

1660.

Isten Kgddel ! Elvettük Kgd. levelét. Im az Szabad legényeknek irtunk, Kglmed is ajálja Kglmességünket. Jól tett Kgld eljüt, legyünk emberek. Isten megáld érettünk; Balog Máté Uramnak itt
bizony már fű nincs. Bonczidáig elették, hátul is legyünk az ebeken. Isten Kgddel. Tábor, 16. Máj. 1660. R, György.
Czím: Teleki Mihálynak adassék. Saját keze irása. Telekilevéltár, 311. Sz.
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