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AZ 1546. ÉVI FEGYVERSZÜNETRE ÉS A GYÖNGYÖSI 
TÁRGYALÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK. 

MOHÁCSI vészt követő zavarokról, az ellenkirályok 
koráról, midőn a török már végleg megfészkelte ma-
gát Magyarország közepén, úgy hogy már kiveré-
sére aligha gondolt valaki, csak a vele való meg-
alkuvásra. midőn a földjéről elűzött kurtanemes s a 
szökött jobbágy iitonálló csapatokba kezd szervez-
kedni ; a végvárak katonái is guerilla-harcban álla-

nak már úgyszólva mindenkivel szemben, midőn a szegény paraszt 
sohsem tudhatta, kinek vet, ki aratja le vagy égeti fel a termést: 
ebbe a szomorú, de érdekes és kalandos világba vezetnek a közlendő 
okmányok. Magyarország egy része a török ellen nyugati támogatást 
keresett s megválasztotta királynak V. Károly császárnak, a német-
római-spanyol világbirodalom uralkodójának öccsét, Ferdinándot, ki 
a trónra már a Mátyás és Ulászló alatt kötött szerződések alapján is 
igényt tartott; az ország másik része Szapolyai János nemzeti király 
alatt török segítségre támaszkodva szerette volna a németet kiszorí-
tani ; a zavarosban a török oly sikerrel halászott, hogy három had-
járat után az ország egyharmada kezébe került; 20 év telt el már a 
királyválasztás óta s Y. Károly és Ferdinánd még mindig csak ígér-
gették a nagy felszabadító európai segélysereget, a mi kisebb zsoldos-
had az országban volt, az többet ártott, mint használt, egyedüli sikeres 
működés még az 1532-i ellenhadjárat volt, de a harcz folytatása he-
lyett itt is békére lépnek a megvert törökkel. Jön a Katzianer szé-
gyenletes szerepe, az 1537-i kudarcz. 



Az 1545-i nagyszombati országgyűlésen végre hangra kapott az 
elkeseredés ; a ketté szakadt ország Habsburg-uralom alatt álló nyugati 
felének emberei s elkezdik hangoztatni, hogy jobb volna a töröknek 
meghódolni, mint magukra hagyva czéltalan barczokban lassan el-
pusztulni. Ferdinánd — tanácsosaitól értesülvén előre e hangulat-
ról — el sem mert menni a gyűlésre, melyet így Várdai Pál hely-
tartó, az esztergomi érsek vezetett. Évek óta folytonosan a török elleni 
nagy európai háborúról hallván, melynek megindítását egyik évről a 
másikra halasztgatta Károly császár, természetesen a hangulat kez-
detben harczias volt; bíztak a császár mult évi május 7-i levelében 
tett határozott ígéretében s a hadjárat kitűzésének napját várták már. 
Azonban török forrásból hamar megtudták az országgyűlés előzmé-
nyeit s a csalódás annál erősebb volt. A császár ugyanis Weltwyck 
Gáspár nevű tanácsosát küldvén el a gyűlésre, ettől Ferdinánd meg-
tudta, hogy bátyja személyesen nem szándékszik hadat vezetni a török 
ellen s csak segélycsapatot küld. Ferdinánd újra hozzáfordult, de a 
császár kimentette magát, hogy a franczia királylyal kötött békét nem 
tartja szilárdnak a belgiumi zavarok miatt, a protestáns fejedelmek 
magatartása miatt sem hagyhatja el országát, jobb lesz tehát ha 
Ferdinánd is békére lép a törökkel. A király erre Adurno Jeromos 
egri prépostot küldte békekövetül a portára 1545 január elején s 
megengedte, hogy a béke árába titkos adófizetést is kínálhat. E köz-
ben február 10-én megnyitotta Várdai az országgyűlést s az Adurno 
követségét elhallgatva, a háború folytatására subsidium megszavazását 
kérte ; a király jelen nem léte miatt gyanakvó köznemesség pénz-
kicsalási kísérletnek minősítette ezt a bejelentést s a Weltwyck be-
széde, — hogy császára nem jöhet személyesen, de küld 10.000 gya-
logost és 2400 nehéz fegyverest— éppen nem javította a hangulatot. 
Híre futott a békekövetségnek is s mindezek hatása alatt a kir. elő-
terjesztés részletes tárgyalásánál 33 megye követe ellenzékbe tömö-
rült, az adót megtagadta s a katonaállítást is csak a király szemé-
lyes megjelenésétől tette függővé. Hosszas alkudozások után végre 
megegyeznek a főurak és köznemesek, de a felterjesztést jó részét 
nem fogadta el a király ; a hadjáratra még mindig komolyan készültek : 
1 frt. adót szabtak minden kapura a véghelyek megerősítésére és 
hadinép fizetésére; elhatározták, hogy minden főpap és birtokos sze-
mélyesen fegyvert fogjon, a káptalanok, özvegyek, gyermekek, öregek 
és betegek, valamint az őrizetül maradtak helyettest küldjenek, a 
plébánosok és oltárjavak birtokosai tizen küldjenek egy fegyverest; a 
birtokosok minden 10 jobbágy után egy fegyverest, a tizedet élvező 



egyháziak és a sóbányák, harminczadok és egyéb királyi jövedelmek 
világi birtokosai minden 100 frt. jövedelem után öt lovast szereljenek 
fel stb. 

Kikaptuk e pontokat annak illusztrálására, hogy a magyarság 
vezetői komolyan hajlandók voltak a török elleni általános nagy had-
járatra s annyi csalódás után is még mindig biztak ebben; meg-
újítják ez ajánlatukat a következő évi pozsonyi országgyűlésen is, 
természetesen ez is papiroson marad. A király külföldön lakik, alatt-
valóiban nem bízik, az ország szétdarabolva, idegen tanácsosok intéz-
kednek a magyarság folytonos tiltakozása ellenére is rólunk, nélkü-
lünk, a rend felbomlott, a főurak saját önző czéljaikra használják ki 
a zavarokat, úgy hogy 1547 deczemberében egy újabb nagyszombati 
országgyűlés arra kéri a királyt, hogy a hadviselésektől hazátlanná 
lett népet fogadja a király zsoldjába, hogy a főurak ne használhassák 
fel őket pártoskodásaikban. 

A király folyton pénzt kér és panaszkodik, hogy nagyon ráfizet 
Magyarországra ; az ország folyton segélyt kér, sőt már sértett jogait 
is emlegeti (a nádori szék be nem töltése, idegen tanácsosok, kamara 
stb.]. A baj nem helyi színezetű, egész Európa nagy rázkódáson megy 
keresztül a középkor végén, az újkor elején ; a baj gazdasági termé-
szetű s nem annyira okozata, mint inkább oka a politikai zavaroknak. 
A bevételek az egész középkoron át terményekben történtek inkább, 
pénzforgalom csak a városi kereskedelemben volt élénkebb, most 
európaszerte a megváltozott viszonyok különösen a hadügyben nagy 
pénzbefektetéseket kívántak, e kiadással szemben a bevétel most is 
csak terményekben áll, melyeket nehéz, néhol lehetetlen rendesen 
értékesíteni s a pénztelenségen nem segített sehol az adóemelés, csak 
a teherhordó osztályokat keserítette el s az egész Európán végig vo-
nuló parasztlázadásoknak ez a főoka. Nálunk is a jobbágyság szíve-
sebben elviseli a török gazdát, mely serege élelmezésére megelégszik 
a nyersterményekkel, mint a harácsoló németet. 

A sokáig lrúzódó békealkudozásból végre először 11 2 évi fegyver-
szünet, 1547 végén pedig öt évi béke született, melyről az uralkodó 
siet értesíteni a véghelyeket, a törvényhatóságokat s az épen együtt ülő 
országgyűlést. Az urakat épen nem ragadja el a dolog : V. Károly a 
protestánsokat leverte Németországban, a török a perzsával harczol, 
tehát itt volna a legjobb alkalom kiverni az országból. Az a béke 
úgysem ér semmit, mert a török szokás szerint nem tartja meg 
s ha most a császár egész erejével rátámadna, ki lehetne verni, de ha 
öt évi békés időt nyer a berendezkedésre, soha meg nem szabadulunk 
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tőlük. Ha hadjáratot nem akarnak vezetni, legalább a Dunamelléki 
véghelyeket erősítsék meg jól, a főkapitány (Báthory Endre) gyűjtsön 
hazai zsoldosokat, a rablóvárakat romboltassa le a király stb. (E ké-
réseiket követek útján juttatták el Augsburgba, hol a Fráter György 
követei: Pesty és Haller oly sikeresen támogatták ezeket, hogy a 
birodalmi gyűlés a béke tartamára évi százezer forintot szavaz meg 
a magyar végvárak megerősítésére és fenntartására). 

Ferdinánd különben e békének egy szégyenletes pontját nem tu-
datta az országgyűléssel. Azt, hogy ő e békét megvásárolta: évi 
30.000 aranyon a szultántól és 3000 aranyon Rusztem nagyvezértől. 
Ellenben kiemelte azi, hogy minden birtok, melyet Szolimán saját 
embereinek adományozott, de ezek még békés úton birtokba nem 
vehettek, a király területéhez számít. Nagy vitára adott alkalmat a 
szökevények kölcsönös kiadására vonatkozó pont; mint keresztyének 
tiltakoztak ellene, hogy hitsorsosukat a pogánynak kiszolgáltassák. Mi-
után a béke már megköttetett, vitatkozni nem volt érdemes tovább 
róla, kérik tehát a királyt, hogy gondoskodjék róla, hogy legalább 
meg is tartsa a török a békepontokat, mert máris nagyobb adót kö-
vetel a meghódolt területen, a király területén pedig igyekszik meg-
hiúsítani minden módon, hogy a királyi adót be lehessen szedni. 
Hogy e panaszok indokoltak voltak, mutatják az alább közreadott 
okmányok. 

Pár szót még az azokban megemlített egyénekről : Pekry Lajos 
a felvidék egyik legtekintélyesebb főura volt, a szerencsétlen 1532-i 
szlavóniai hadjáratban a magyar csapatok vezére, kit. János királyhoz 
való pártolásától félve, Ferdinánd 1537-ben elfogatott azon ürügy 
alatt, hogy egy királyi réz szállítmányt elrabolt s bár tisztázta magát 
s a rendek kezességére szabadon is bocsátották, még az 1545-i ország-
gyűlés is, családja is hiába követelik, hogy adja vissza neki az elkob-
zott Lykava és Újvár várakat. Felesége Münsterberg Zsófia herczegnő, 
kinek befolyása nélkül aligha szabadul ki olyan hamar. Tharnóczy 
András a királyi naszádosok kapitánya, kit békealkudozásra és fogoly-
kicserélésre küldtek Gyöngyösre, ellátva hosszú részletes utasítással, 
hogy miről tárgyaljon Ivászon basa török megbízottal; a tárgyalás 
azonban idő előtt megszakadt, mert a kisérő magyar és török katona-
ság úgy összekapott, hogy Kászon basa sátra hátrahagyásával mene-
kült el. Tharnóczy azután elnyeri a kassai kapitányságot, de sokáig 
nem élvezheti, mert 1556-ban már néhainak nevezi a Maczedoniai 
Péter kinevezéséről szóló oklevél. (Neoregestr. A. f. 29, no 24.) 

Helytartó a már említett Várdai Pál esztergomi érsek, ország fő-



kapitánya Báthory Endre. A Tharnóczy utasításai és Ivászon basa 
felelete a Duna-Tisza közti viszonyokról ad inkább számot, a követ-
kező irat: Allya Mátyás kárvallása a Dunántúlra vezet. Itt még az 
154-7 január 13-i hídvégi partialis gyűlés négy kapitányságot állít a 
Dunántúl védelmére: Horváth Márk (a ki Márk vajda néven szerepel 
ezen iratban) Csurgón székel 100 főnyi állandó lovascsapatával, hogy 
a Dráva vonalát őrizze, ugyancsak 100—100 emberes kapitányságok 
vannak még Paczódon, Devecseren és Pápán. 

A következő magyar nyelvű levél egykorú másolatban maradt 
meg, aláírása nincs; írója a szerémségi Ahmed basa mellé tolmács-
nak rendelt tráciai beglerbég, kit a szultán Erdélybe küldött, hogy 
Práter Györgyöt elfogja s élve vagy halva Konstantinápolyba vigye 
(1. Verancsich, Fragm. Rerum Hung. anni MDL 1), Izabella királynő 
azonban időközben kibékül a baráttal s védelmébe veszi a törökkel 
szemben a Kászon pasához írt sajátságos olaszos latin sajátkezűleg 
írt levelében. A gyöngyösi tanácskozásról s az azt befejező verekedés-
ről pár szót ir Budai ((Polgári lexicon»-ában, a dunántúli kapitány-
ságok működéséről s a fegyverszünet és béke 'történetéről bővebben 
1. Buchholz F. B.: Geschichte der Begierung des Ferdinánd I. (Wien 
1838.) YII. kötetét s a Fraknói V.: Magyar Országgyűlési Emlékeit. 

1. Ferdinandus divina favente 
elementia romanorum, Hungance, 
Bohemice ete. rex semper augus-
tus, infans Hispaniarum etc. 

Magnifice, fidelis nobis dilecte ! 
"Scias nos cum caesare turcarum 
ad certum tempus inducias pepi-
gisse ; qui cum commiseritbassis et 
officialibus ac subditis suis in reg-
no nostro Hungariae, Croatiag et 
Sclavoni® nunc constitutis, ut 
has ipsas inducias erga nos, con-
finiaque et subditos nostros ob-
servent inviolate, nos quoque vo-
lentes eas per te et alios fideles 
subditos nostros firmiter obser-
vari; mandamus fidelitati tuae 
firmiter, ut usque ad aliam com-
missionem et informationem nos-

Ferdinánd, isten kegyelméből 
a római birodalom, Magyaror-
szág. Csehország stb. felséges ki-
rálya, Spanyolország infánsa stb. 

Nagyságos kedvelt hivünk ! 
Vedd tudomásul, hogy bizonyos 
időre fegyverszünetet kötöttünk a 
török császárral; s minthogy ez 
megparancsolta az országunkban, 
Magyarországon, Horvát- és Szla-
vonországban állomásozó basáinak, 
tisztjeinek és alattvalóinak, hogy 
a fegyverszünetet velünk, a vé-
gekkel és alattvalóinkkal szemben 
sértetlenül megtartsák, mi is 
veled és többi hű alattvalóinkkal 
meg akarván tartatni: szigorúan 
meghagyjuk hűségednek, hogy 
újabb rendeletünkig és utasításun-



tram has' ipsas inducias et tu 
ipse observare et per omnes, qui 
tibi subsunt, inviolabiliter obser-
vari facere sub pcena decreti, 
idest nota perpetuae infidelitatis 
debeas et nibil omnino contra 
officiales et subditos turcarum 
imperatoris ubivis constitutos 
usque ad aliam commissionem 
nostram attentare audeas. Nam 
alioquin certus sis, quod a viola-
toribus induciarum ipsarum gra-
vem poenam exigi faciemus. Aliud 
igitur poena sub prasmissa facere 
non prsesumas. 

Datum Yiennse, septima ja-
nuarii, anno domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo sexto. 

Ferdinandus m. p. 
Nicolaus Olahus m. p. 

Kiviil: Magnifico Ludovico 
Pewkry de Pethrowyna, comiti 
comitatus Lypthowiensis etc. fideli 
nobis dilecto. 

± Instructio domini Thamdczy. 
Ferdinandus divina favente cle-
rnentia romanorum, Hungariae, 
Bohemiae etc. rex semper augus-
tus, infans Hispaniarum etc. 

Instructio super his, qus fide-
lis noster egregius Andreas Thar-
noczy, capitaneus nazadistarum 
nostrorum apud splendidum et 
magnificum Ivazzon passa poten-
tissimi thurcarum imperatoris in 
partibus regni nostri Hungari® 
locumtenentem, nostro iussu est 
diligenter et fideliter acturus et 
tractaturus. 

kig a fegyversziinetet ugy magad 
megtartsd, mint alantasaiddal 
sertetleniil megtartascl orokos 
hutlenseg (notazas) terhe alatt es 
ujabb rendeletiinkig a torok csa-
szar barhol talalhato tisztjei es 
alattvaloi ellen ne merj semmit 
tenni. Mert kiilonben biztos le-
hetsz, hogy a fegyversziinet meg-
szegoit sulyos biintetessel sujtjuk. 
Maskepen tehat a fentjelzett biin-
tetes terhe alatt ne cselekedjel. 

Kelt Becsben, az i\rnak ezer-
otszaz negyvenhatodik esztende-
jeben, januar ho 7-en. 

Ferdindnd m. p. 
Oldh Miklos m. p. 

Kulso czim : Nagysagos petro-
vinai Pekry Lajosnak, Lipto var-
megye foispanjanak stb. kedvelt 
hiviinknek. 

Ferdinand, isten kegyelmebol 
aromai birodalom, Magyarorszag, 
Csehorszag stb. felseges kiralya, 
Spanyolorszag infansa *tb. 

Utasitas arra nezve, hogy kivalo 
hiviink: Tharnoczy Andras, na-
szadosaink kapitanya fenyes es 
nagysagos Kaszon pasanal, a to-
rokok hatalmas csaszaranak Ma-
gyarorszagunk reszeiben valo 
helytartojanal, a mi parancsunk-
bol szorgalmasan es liiven mi-
felol tcirgyaljon es egyezkedjek. 



Imprimis: praefatus Andreas 
Tharnoczy sine mora ad dictum 
Kazzon passam Budensem profi-
«iscens nostro nomine illi salutem 
favorem et benivolentiam nostram 
regiam referat, dicatque se ad 
illum propterea rursus esse remis-
sum, quod cum tam ab eodem 
Tharnoczy, quam literis ipsius 
propriis Kazzon passae nunc ad 
nos et etiam dominum strigoni-
ensem locumtenentem in Hun-
garia nostrum datis intelleximus 
ipsum Kazzon passa non minime 
super eo lamentari, quod ad lite-
ras ipsius, quas ad nos se crebras 
dedisse significat, respondere non 
fuissemus dignati, eum ab huius-
modi lamentatione ac querelis li-
beraremus et bono quietoque 
animo esse iuberemus. 

Non enim esse causam, cur de 
non dato ei ad literas suas re-
sponso merito de nobis lamentari 
ac conqueri possit, quotiescunque 
^nim ad nos vel literas, vel nun-
tium misit, semper ei partim per 
literas, partim per nuntios tum 
suos, tum nostros prius ex civitate 
nostra Vienna, postea Posonio, 
deindeetiam hinc ex Praga, sibene 
recordamur, respondimus de omni-
bus his, quae ad nos scripsit autnun-
ciavit, exceptis his binis aut ternis 
suis postremis literis, quas nuper 
quartajunii et deinde per ipsum 
Tharnoczy decima octava julii, pos-
tremo per servitorem nostrum nunc 
«x Constantinopoli reversum super 
variis querelis ad nos dedit. 

Eloszor is utazzek fentemlftett 
Tharnoczy Andras kesedelem nel-
kiil a mondott Kaszon budai 
pasahoz a mi neviinkben, s je-
lentven neki kiralyi iidvozletiinket, 
kegyiinket es joakaratunkat, 
mondja meg, hogy azert kiildtiik 
hozza iijra, mert — minthogy 
iigy magatol Tharnoczytol, mint 
maganak Kaszon pasanak hozzank 
es Magyarorszagunk esztergomi 
helytartojahoz intezett leveleibol 
megertettiik, hogy Kaszon nagyon 
panaszkodik, miszerint hozzank 
surun kiildott leveleit valaszra 
sem meltattuk - meg akarjuk az 
efele siralmaktol es panaszoktol 
kimelni es lelket megnyugtatni. 

Nincs semmi oka ra, hogy a 
felol panaszkodjek, hogy leveleire 
toliink illoleg valaszt nem kapott 
volna, mert. a hanyszor csak 
levelet vagy kovetet kuldott 
hozzank, mindannyiszor, hol le-
velileg, hol vagy az o, vagy 
sajat kovetiink utjan elobb Becs 
varosunkbol, kesobb Pozsonybol. 
vegiil innet Pragabol is — hajol 
emleksziink — feleltiink neki 
mindarra, a mit nekiink irt vagy 
izent, kiveve ket vagy harom 
utolso levelet, melyekben nemreg 
junius 4-en, azutan epen Tliar-
noczy utjan julius 18-an, s vegiil 
a most Konstantinapolybol vissza-
tero szolgank kezbesitesevel kiilon-
bozo panaszokat emel elottiiuk. 



Acl quas etiam literas sua 1 no-
issimas declissemus antea ei res-
ponsum, sed cum plurimas que-
relas contra fideles officiales et 
subditos nostros continebant, vo-
luimus prius de omnibus fieri 
certiores, an nostri ea, de quibus 
conqueretur, contra eum et sub-
ditos potentissimi caesaris turc-a-
rum, domini sui, amici et confoe-
derati nostri commisissent, ut re 
omni intellecta certius et cum 
maiori fundamento ei respondere 
possemus. 

Quum itaque has ipsius passae 
budensis querelas accepissemus, 
mox fidelibus nostris agriensibus 
et etiam aliis, contra quos quere-
lae hae fiebant, literis nostris fir-
missime mandavimus, ut ad eas 
querelas nobis responderent, 
seque de his omnibus, quarum 
copiam ad eos miseramus, expur-
garent; qui maximi vero agrien-
ses ad nos de omnibus querelis 
passa? budensis responderunt et 
partim se excusarunt, nonnullaque 
a se facta esse negarunt; partim 
vero statum earum rerum, quae 
in defensionem sui atque ditionis 
nostrae per eos facta essent, expli-
carunt; imo gravissime sunt 
conquesti maximas iniurias, dam-
na et multorum servitorum ac 
subditorum nostrorum caedes ac 
captivitates per officiales et sub-
ditos potentissimi thurcarum im-
peratoris ab ingressu suo Agriam 

Ezekre a legutolso leveleire is; 
feleltiink volna mar elobb, de — 
minthogy azok hii tisztjeink es 
alattvaloink ellen igen sok panaszt 
tartalmaztak — elobb meg akar-
tunk rola gyozodni, hogy hiveink 
ellene es uranak, a hatalmas torok 
csaszarnak, a mi baratunknak es 
szovetsegeslinknek alattvaloi ellen 
csakugyan elkovettek-e mindazt, 
a mirol panaszkodik, hogy igy a 
dolgot egeszen ismerven, biztosab-
ban es alaposabban felelhessiink. 

Midon tehat a budai pasanak 
panaszait vettuk, egri liiveinknek 
s a tobbieknek is, kikre e pana-
szok vonatkoztak, leirattal szigo-
ruan meghagytuk, hogy ezekre a 
vadakra feleljenek s tisztazzak 
magukat mindaz alol, a mit ma-
solatban velok kozoltiink. Mire 
ok — fokep az egriek — a budai 
pasa minden panaszara nezve fel-
terjesztest tettek, s reszint kimen-
tettek magukat, tagadvan sok 
nekik tulajdonitott dolog elkove-
teset, reszint pedig kifejtettek 
mindazt, a mit sajat maguknak 
es birtokunknak vedelmere tettek 
es igen sulyos panaszt emeltek a 
nagy serelmek, karok es a miatt, 
hogy a hatalmas torok csaszar 
tisztjei es alattvaloi Egerbe tortent 
beiitesokkor igen sok szolgankat 
es alattvalonkat meggyilkoltak es 
fogsdgba liurczoltak, a mint ezeket 
Tharnoczy Andras az egriektol 

1 suas helyett. 



factas esse, sicuti haec omnia ipse 
Andreas Tharnoczy ex scriptis et 
responso per Agrienses, dato ipsi 
passae budensi recensere poterit, 
unde passa ipse budensis clare 
cognoscere potest, non per offi-
ciales et subditos nostros, sed 
potius per subditos turcarum 
caesaris, si etiam aliquid praeter 
mandatum et voluntatem nostram 
regiam a nostris contigit, datam 
fuisse occasionem et initium dam-
norum et captivitatis ex utraque 
parte factae. 

Quod ut verum esse videatur, 
nuncquoque post reditum ex Buda 
ipsius Tharnoczy sicuti maiestati 
nostrae certo significatur, quattuor 
villae in pertinentiis castri nostri 
Lewa sunt per thurcas depredati 
et quidam ex colonis domi sua? 
trucidati, quidam vero in Kakath 
ex opposito arcis strigoniensis in 
palum crudeliter tracti. Item su-
perioribus diebus ex pertinentiis 
castri agriensis unam villam Sarwd 
vocatam turci depredati sunt, ex 
qua ultra quinque colonos dicun-
tur abduxisse cum equis quattuor-
decem et curru kotsii ac aliisquo-
que pecuniis et rebus colonorum. 
Ita, quod circiter sexcentum 
florenorum damna coloni dican-
tur esse passi; similiter ex qua-
dam alia villa Kemlew vocata 
officialis Joannis 1 Balassa dicitur 
fuisse captus et abductus. In sil-
vam etiam Mattra, quae est supra 

kiildott irasbol es feleletbol ma-
ganak a budai pasanak mind ki-
fejtheti, a mibol aztan a budai 
pasa is vilagosan belathatja, 
hogy — a mi a kiralyi paran-
csunk nelkiil es akaratunkon ki-
viil tortenteket illeti — nem a 
mi tisztjeink es alattvaloink, ha-
nem epen a torok csaszar alatt-
valoi adtak alkalmat es kezdeme-
nyezest a mindket fel reszerol 
elkovetett kartetelre es fogoly-
ejtesre. 

Hogy ez igaznak latszik, arrol 
epen Tharnoczynak Budarol valo 
visszaterese utan megbizonyosod-
tunk, hogy Leva vara tartozekai-
ban negy falut kifosztottak a to-
rokok s nehany lakost hazukban 
megoltek. masokat pedig Kakathon 
az esztergomi varral szemben ke-
gyetleniil a mocsarba uztek. 
Ugyancsak a fenti napokban az 
egri var kornyeken egy Sarud 
nevu falut felpredaltak a torokok 
s belole allitolag tobb mint otven 
jobbagyot elhurczoltak tizennegy 
loval, szekerrel, kocsival es a 
lakosok mas ingosagaival es tu-
lajdonaval egyiitt, ligy, hogy 
azt mondjak — hatszaz forint 
kart vallottak a lakosok. Hasonlo-
kepen egy masik — Kemlo 
nevii — faluban Balassa Janos 
tisztet ejtettek foglyiil es vittek 
magukkal. A Matra nevii erdo-
ben, mely Egeren feliil van, nagy 

1 Joannes helyett. 



Agriam, iion parvus plagiariorum 
turcarum numerus est, uti maies-
tati nostrse certo scribitur, mis-
sus, qui iam a longo tempore il-
linc in omnes partes ditionis 
nostrae latrocinantur et pueros ac 
alios non in parvo numero in 
captivitatem iam abduxerunt et 
q-uottidie abducunt, sicuti circa 
iinem que proxime praeteriti men-
sis julii quidam cives nostrse 
civitatis Semnitiensis, qui ad op-
pidum Gyongyes vinorum emen-
dorum gratia profecti fuerunt, 
circa oppidum Patha dicuntur 
esse invasi ac cum tribus curri-
bus, pecuniis paratis et rebus 
eorum omnibus ad Hathwan 
abducti. 

Multae praeterea ex omnibus 
partibus praeter querelas agrien-
sium supradictas et aliorum ad 
nos deferuntur quotidie lamenta-
tiones et querelae de violentiis 
rapinis direptionibus et iniuriis 
turcarum, quae cum ita libere et 
impune fiant, cogitet passa bu-
densis, an per eos induciae obser-
ventur ? Quae omnia praedicta 
facile nostri avertere se potuisse 
significant, nisi nos sub ammissi-
one vitae et capitum eis inducias 
ubique firmiter observare man-
dassemus. 

Quum itaque res sic se habeant, 
ut utrinque variae ac graves fiant 
querelae, neque istae sine commis-
sariis ex utraque parte mittendis 
sedari et rectificari possint, hor-

szamu torok martalocz huzodott, 
mint felsegiinknek bizonyossaggal 
irjak s ezek onnan hosszu ido 
ota oldokolnek videkiink minden 
reszeben es sok fiut es masokat 
fogsagba hurczoltak es hurczolnak 
naponkint, mint a hogy a most 
mult julius honap vege fele is 
nehany selmeczi polgart — kik 
borok vasarlasa vegett utaztak 
Gyongyosre, Pata1 varos koriil, 
mint mondjak megrohautak 
es harom szekerokkel, keszpenzok-
kel es minden egyeb holmijukkal 
Hatvanba hurczoltak. 

Az egrieknek es masoknak fenti 
panaszain kiviil naprol-napra 
mindenfelolrol panaszok es vadak 
erkeznek hozzank a torokok ke-
gyetlenkedeseit, rablasait es igaz-
sagtalankodasait illetoleg s mint-
hogy mindezt szabadon es biintet-
leniil tehetik, azt hiszi a budai 
pasa, hogy ezek figyelembe ve-
szik a fegyversziinetet ? Azt je-
lentik a mieink, hogy a fentemli-
tett dolgokat mind elkeriilhettek 
volna, ha halalbiintetes terhe 
alatt meg nem parancsoltuk volna 
nekik, hogy a fegyversziinetet 
mindeniitt szigonian megtartsak. 

Midon tehat ugy all a dolog, 
hogy mindket felnek kiilonfele 
sulyos panaszai vannak, melyeket 

1 Gyongyospata. 



tamur et requirimus ipsum passam 
budeusem, ut, sicuii poteiitissimus 
caesar thurcarum, dominus suus, 
medio nimtii nostri nuper ex 
Constantinopoli reversi per lite-
ras suas eidem iam praeseutatas 
et quarum etiam copiam ipsi 
Tharnoczy dari iussimus, eidem 
passse budensi tirmissime manda-
vit et commisit, ac sicuti ipse 
quoque solus passa id ex literis 
suis et per ipsum Tharnoczy 
facturum obtulit, inprimis et ante 
omnia captivos omnes, quicunque 
et ubicumque lii sint, et quarum-
cunque causa capti. una cum re-
bus et bonis eorum et aliorum 
subditorum nostrorum abductis 
reddat et restitui faciat, dam-
naque et direptiones atque extor-
siones pecuniarnm super colonos 
factas rectificet. Ex quibus qui-
dem captivis si qui aliquid male-
ficii contra inducias fecerunt, ca-
pitaneus noster generalis ex 
luandato nostro palam puniet, 
similiter nos quoque captivos om-
nes turcas tam Agriae, quam alibi 
existentes unacum rebus et bonis 
eorum reddi et remitti faciemus ; 
ex quibus qui contra inducias 
aliquid contra nostros subditos 
egeruut, eos passa quoque ipse 
budensis publice pari modo puniri 
faciat. 

De die autem et loco restituti-
onis captivorum utrinque fiendo-

csillapitani es rendbehozni miud-
ket fel reszerol kuldendo biztosok 
nelkiil nem lehet, intjuk es fel-
kerjiik a budai pasat, liogy — a 
mint ura. a torokok hatalmas 
csaszarja, a Konstantinapolybol 
minap hazatert kovetiink utjan 
kuldott s a hozza mar megerkezett 
leveleben, melynek mdsolatat 
Tarnoczynak atadattuk maga-
nak a budai pasanak kemenyen 
megparancsolta es meghagyta — 
a mint ezt a pasa mar a level 
szerint Tharnoczyval is megte-
tetni elvallalta, eloszor es min-
denekelott minden foglyot — 
barki az, barhol legyen es bar-
milyen okbol legyen elfogva, azok-
nak es egyeb alattvaloinknak 
minden elvett tulajdonaval es ja-
vaival egyiitt bocsasson szabadon 
es karpotoljon s adjon karpotlast 
minden kartetelert, rablasert es 
penzsarczolasert, melyet a lako-
sokon elkovettek. Hogyha a fog-
lyok koziil valaki valamit vetett 
a fegyversziinet ellen. fokapita-
nyunk a mi parancsunkra nyil-
vanosan megbiinteti; hasonloke-
pen mi is ugy az Egerbeu. mint 
barhol levo osszes torok foglyain-
kat javaikkal es minden tulajdo-
nukkal egyiitt kiadjuk es elbocsat-
juk ; a kik ezek koziil a fegyver-
sziinet es a mi alattvaloink ellen 
valamit vetettek, azokat a bndai 
pasa is hasonlokepen nyilvanosan 
hiintesse meg. 

A foglyok mindket fel reszerol 
vegbeviendo kicserelesenek napja 



rixm ipse Andreas Tharnoezy cum 
eodem passa bndensi tractet et 
concludat; videtur autem locus 
esse utrique parti satis conveniens 
Saag aut Dregel, vel non longe 
ab his locis. 

In aliis vero differentiis iniu-
riis ac damnis revidendis ultro 
citroque illatis fideles nostri locum-
tenens et capitaneus noster gene-
ralis ad certum diem et locum, 
de quo idem Tharnoczy cum 
passa budensi habita ratione di-
gnitatis atque auctoritatis nostrie 
regiae tractet. commissarios sunt 
nostro mandato missuri. similiter 
etiam ipse passa budensis mittat 
suos sub salvo conducto nostro 
aut locumtenentis et capitanei 
nostri generalis, qui quidem 
commissarii differentias omnes 
iniurias et damna intelligere et 
revidere et tot querularum utrius-
que partis finem imponere po-
terunt. 

Et quia nostra est constans 
voluntas, idque omnibus nostris 
capitaneis, officialibus et subditis 
firmiter c-ommisimus, ut indiiciae 
praesentes cum tliurcarum caesare 
initae propter amic-itiam nostram 
mutuam coalessendam non minus 
in eius absentia quam praesentia 
inviolabiliter observentur, dicat 
Tharnoczy ipsi passae budensi, 
ut sicuti dominus suus imperator 
thurcarum ei per praedictas literas 
suas precepit, ipseque cum sansa-
kis et spahiis et aliis omnibus 

es helye felol Tharnoczy Andras 
targyaljon es allapodjek meg a 
budai pasaval; legalkalmasabbnak 
latszik azonban mindket fel re-
szere Sag vagy Dregely, vagy 
ezektol nem messze fekvo mas 
hely. 

A mindket fel reszerol okozott 
minden egyeb serelem es karte-
tel elintezesere a meghatarozott 
napra es helyre, melyre nezve 
kiralyi tekintelyiink es meltosa-
gunk hatarozata szerint Tharno-
czy targyal a budai pasaval, hi-
veink: a helytarto es a fokapi-
tany fognak parancsunkkal biz-
tosokul menni, hasonlokepen a 
budai pasa is ktildje el az oveit 
a magunk vagy a helytarto es 
fokapitany menedeklevele mellett. 
Ezek a biztosok aztan a kiilon-
bozo serelmeket es karokat meg-
vitatjak es feliilvizsgaljak es 
mindket fel panaszainak veget 
vethetnek. 

Es minthogy szilard ohajtasunk es 
minden kapitanyunknak, tisztiink-
nek es alattvalonknak is keme-
nyen megrendeltiik, hogy a torok 
csaszarral kotott jelen fegyver-
sziinetet kolcsonos baratsagunk 
apolasara megszeghetetleniil meg-
tartsak ugy tdvol-, mint jelenle-
teben, mondja meg Tharnoczy a 
budai pasanak, hogy a mint ura, 
a torok csaszar, fentemlitett leve-
leben neki meghagyta, szancsak-
jaival, spahiaival es minden mas-
tisztjevel a fegyversziinetet a ve-



officialibus inducias ipsas in om-
nibus finibus firmiter observari 
faciat et ne aliqua occasio vel 
iusta causa illas violandi nostris 
dari possit. Martalocios ipsos un-
dique revocari faciat ac suos 
etiam alios turcas domi contineat, 
eosque plane prohibeat, ne ad 
villas et ditionem nostram exeant, 
aut irruant, colonosque vexent et 
pactent ; nam dum exeunt et 
colonos ad solutionem impossibi-
lem cogunt, nostrosque primi 
invadunt ac verbis probrosis in-
honestisque afficiunt, nostri quoque 
coguntur postea se defendere et 
iniuriam propulsare. Quae res ut 
vitari ex utraque parte possint, 
commisimus, ut nichilominus 
censum imperatoris turcarum, 
qui tempore initarum induc-iarum 
per colonos dati sunt, nuncquoque 
et deinceps nostri semper sponte 
sua tempore suo ordinario reddi-
faciant. 

Quum autem tempore initarum 
induciarum quorundam fidelium 
nostrorum bona ac inprimis epis-
copatum agriensem et omnes 
eius proventus et pertinentias 
nobis solis a coesare turcarum re-
dimi et relinqui voluerimus et in 
redemptionem earum ac conclusi-
onem harum generalium induci-
arum non exiguum munus hono-
rarium ipsi caesari turcarum nos 
quotannis missuros obtulerimus, 
prout de facto hactenus misimus, 
cupimus et hortamur ipsum pas-
sam, ut Agriam ipsam uuacum 

gekben mindenutt szorosan meg-
tartassa es semmiben sem adhas-
son alkalmat vagy jogos okot a 
mieinknek, hogy azt megszegjek. 
Martaloczait hivja vissza minde-
niinnen, egyeb torokjeit is tartsa 
otthon s akadalyozza meg nyil-
tan, hogy azok falvainkra es vi-
dekiinkre menjenek, rajok csap-
janak, a lakosokat zavarjak es 
sarczoljak, mert a mig rajok 
mennek es a lakosokat elviselhe-
tetlen sarc-zfizetesre kenyszeritik 
s a mieinket megtamadjak es 
serto es tisztessegtelen szavakkal 
illetni kezdik, a mieink is vi-
szont kenytelenek vedekezni es a 
serteseket megtorolni. Hogy ezeket 
mindket fel elkeriilhesse, meg-
hagytuk, hogy azt az adot. melyet 
a fegyversziinet kotesekor fizettek 
a jobbagyok a torok csaszarnak, 
most es ezutan is a rendes ido-
ben onkent fizessek. 

Minthogy pedig a fegyversziinet 
kotesekor nehany hiviink josza-
gat s kiilonosen az egri piispok-
seget s annak minden jovedelmet 
es tartozekait egyediil a torok-
csaszartol akartuk visszakapni,1 

s azok visszabocsatasa es az 
altalanos fegyversziinet megkotese 
fejeben, nem csekely evi ajandek 
kiildesere koteleztiik magunkat a 
torok csaszarnak — a mint hogy 
tenyleg kiildtiik is ezt — kivan-
juk es intjiik erre a budai pasat, 

1 T. i. bek^s uton. 



bonis proventibus et pertinentiis 
suis omnibus liberas nobis relin-
quat, seseque ad illas non intro-
mittat, nec suosquoque thurcas, 
maxime vero officialem de Hatth-
wan, patiatur istic aliquid agere 
aut exigere aut servitia colonorum 
ad Agriam debita prohibere. 

Dicat idem Andreas Tharnoczj' 
hocquoque ipsi passae budensi, 
nos commisisse fidelibus locum-
tenenti et capitaneo nostro gene-
rali. ut de aliis omnibus, si quae 
deinceps ultro citroque contingent, 
semper bona amicitia cum ipso 
passa concordent, bonamque con-
cordiam et amicitiam cum eo 
teneant, quod ipse quoque passa 
budensis faciat. Ita induciae ut-
rinque servabuntur et concordia 
atque amicitia tam inter nos et 
dominum suum imperatorem tur-
carum, quam inter subditos utri-
usque nostrum facile coalescet. 
Datum Pragae, vigesima quinta 
augusti. anno domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo nono. 

Ferdinandus 
Nicolaus Olalrns, 

episcopus agriensis etc. 

Post scripta referat haecquoque 
ipse Tharnoczy passae budensi, 
quomodo Ladislaus Edenffy servi-
tor fratris Georgii superioribus 
annis fratres suos nobiles de 
Zenthmyhal fideles subditos nos-
tros ex castro eorum, quod in 
ditione nostra non longe a Saros 

hogy Egert minden joszagaval es 
tartozekaival egyiitt engedje vissza 
nekiink, ne tartson ra szarnot s 
ne engedje, hogy torokjei s kiilo-
nosen a hatvani kapitany. ott 
valamit csinaljanak, az iigyekbe 
avatkozzanak vagy a lakosokat 
akadalyozzak abban, hogy Eger-
nek szolgaljanak. 

Mondja meg Tharnoczy Andras 
azt is a budai pasanak, hogy 
megparancsoltuk hiveinknek: a 
helytartonak es a fokapitanynak, 
hogy minden egyeb dolgot, mely 
ezutan egyik vagy masik felet 
erdekli, mindig baratsagosan iga-
zitsanak el a pasaval es tartsanak 
vele jo egyetertest es baratsagot 
s tegye ezt a budai pasa is. Igy 
a fegyversziinetet mindket fel 
megtartja es az egyetertes es ba-
ratsag is ugy koztiink es urok. 
a torok csaszar kozt, valamint 
mindkettonk alattvaloi kozt kony-
nyen megszilardul. 

Kelt Pragaban, 154!) aug. 25-en. 
Ferdinand 

Olah Miklos 
egri puspok stb. 

Potlolag a kovetkezoket is je-
lentse Tharnoczy a budai pasa-
nak : Odonffy Laszlo, Gyorgy ba-
rat embere, az utobbi evekben 
szentmihalyi nemes tarsait, a mi 
hu alattvaloinkat a Sarostol nem 
messzire a mi foldiinkon levo 
varukbol erovel es csellel kizarta, 



habuerunt, vi et per fraudem 
exclusisset, bonaque eorum occu-
passet, et quum idem nobiles his 
praeteritis diebus in causa huius-
modi bonorum occupatorum et 
violentiarum ad exequutionem 
quandam iuridicam cum testimo-
nio conventus leleziensis et ho-
minis nostri regii, (ut moris est 
in Hungaria) profecti fuissent, 
castellanus ipsius Ladislai Edenffy 
testimonium conventus et homi-
nem nostrum captivavit atque 
hominem conventus cum sex ba-
culis ante arcem ipsam verberati 
usque ad mortem fec-it, hominem-
que nostrum similiter magna 
ignominia affecit contra digni-
tatem nostram. Et denuo reliqua 
quoque bona nobilium occupavit. 

Quae omnia ex supplicatione no-
bilium et literis quoque conven-
tus leleziensem ipse Tharnoczy 
accipiet, ultra haec omnia ipse 
Ladislaus Edenffy iam a muitis 
temporibus dicam nostram regiam 
in ditione nostra pro se percepit, 
ditionem nostram occupavit deci-
mas ad Agriam pertinentes vi 
abripuit, de quibu§ omnibus licet 
ad fratrem Georgium scripsimus, 
ut haec et alia, quae sui servito-
res cives cassovienses in occu-
pandis bonis ditionis nostrse dicis 
nostris ac decimis agriensibus ad 
nos pertinentibus, vioienter quot-
tidie agerent, rectificari faceret, 
tamen si id non fecerit, provi-
dendum nobis erit, ne contra 
dignitatem et aucthoritatem no-

javaikat elfoglalta s midon e ne-
mesek a mult napokban a j oszag-
foglalas es eroszakoskodas miatt a 
leleszi konvent es kiralyi embe-
riink bizonysaglevelevel torvenyes 
vegrehajtassalmentek ra (mint Ma-
gyarorszagon szokas), Odonffy 
Laszlo varnagya a konvent ta-
nujat es a mi emberiinket el-
fogta, a konvent emberet a var 
elott hat botiitessel halalra ve-
rette es a mi emberiinkkel is te-
kintelyiink rovasara gyalazatosan 
bant. Azutan pedig a nemesek 
tobbi birtok.it is elfoglalta. 

Mindezt a nemesek panaszabol 
es a leleszi konvent levelebol is 
megtudja Tharnoczy, azonkiviil 
Odonffy Laszlo mar hosszu ido 
ota a nekiink jaro kiralyi adot 
ezen a videken magahoz ragadta, 
teriiletiinket elfoglalta, az egri 
dezsmat erovel elszedte; mind-
errol irtunk ugyan Gyorgy ba-
ratnak, hogy ezekert es egyebek-
ert, hogy t. i. emberei: a kassai 
polgarok teriiletiinkon a birtokok 
elfoglalasaval, a nekiink jaro egri 
adok es dezsmak elszedesevel na-
ponkint serelmeket kovetnek el, 
adjon elegtetelt, de hogyha meg-
sem teszi ezt meg, magunknak 
kell rola gondoskodni, hogy melto-
sagunk es tekintelyiink rovasara az 
emlitett Gyorgy barat emberei 



stram deinceps talia in nos et 
fideles subditos nostros servitores 
ipsius fratris Greorgii praefati vel 
ipsemet violenter et temerarie 
agere possint. 

Hgec ideo voluimus ipsi passae 
budensi significare, ut si quid 
tali a nostris contra servitores 
ipsius fratris Georgii propter 
eorum violentiam fiet. passa ipse 
budensis id non contra caesarem 
thurcarum, neque inducias ipsas, 
quas nos, uti promisimus, omnino 
cum caesare ipso servare volumus, 
fieri existimet, sed quod occupa-
tionem ditionis nostrae ac fidelium 
subditorum nostrorum oppressio-
nem ac temeritatem servitorum 
fratris Georgii et violentias per-
ferre non possumus. 

In hoc igitur casu passa bu-
densis ad sinistram informationem 
fratris Georgii se non intromittat. 
sed rem in eum finem, qui p1'®-
scriptus est, fieri interpretetur. 

3. Memoriale reverendissimi do-
rnini locvmtenentis regiae maies-
tatis egregio domino Andreac 
Thamoczy, praefecto nazadista-
rum rcgiac maistatis snpremo 
<de negotiis cnm passa bndensi 
tractanti. 

Quia ex mandato regise maies-
tatis tractare ipse debet cum do-
mino passa super mutua captivo-
rum eliberatione, videtur reve-
rendissimo domino, ut loca. ad 
qu® utrinque captivi adduci de-

vagy o maga elleniink es liu 
alattvaloink ellen azutan ily ero-
szakosan es vakmeroen ne csele-
kedhessenek. 

Mindezeket azert akarjuk a 
budai pasaval tudatni, hogy a 
mennyiben a mieink reszerol a 
Gyorgy barat emberei ellen azok 
eroszakoskodasai miatt hasonlo 
tortennek, azt ne higyje a budai 
pasa, hogy azt a torok csaszar 
vagv a fegyversziinet ellen teszik, 
melyet —- igeretiink szerint — a 
csaszarral mindenkepen meg aka-
runk orizni, hanem azert, mert 
teriiletiink elfoglalasat, hu alatt-
valoink sanyargatasat es Gyorgy 
barat embereinek vakmeroseget 
es erdszakoskodasait nem tur-
hetjiik. 

Ebben az iigyben tehat a bu-
dai pasa ne torodjek a Gyorgy 
barat hamis felvilagositasaval, ha-
nem ugy ertse a dolgot. a mint 
fent frva van. 

3. 0 kiralyi felsege fotisztelendo 
helytartojdnak utasitasa Thar-
noczy Andras• urnak. a kiralyi 
naszadosok fokapitdnyanak a 
budai pasdval valo tdrgyalasaira 
n ezve. 

Minthogy neki a kiralyi felseg 
rendeletere a budai pasaval a 
foglyok kolcsonos szabadonbocsa-
tasa iigyeben targyalnia kell. a 
fotisztelendo ur oly helyekiil, hova 
mindket fel foglyait szallitsa, a 



beant, sint a parte regise maies-
tatis Komarom, a parte vero 
thurcarum Strigonium, ad quao 
loca ex partibus etiam a Dravo 
et aliis omnibus locis ultra Da-
nubium usque ad Baran captivi 
adducantur, atque ita mutua in-
telligentia in illis duobus locis 
utrinque captivi reddantur, a 
flumine autem Tbybisco per om-
nia loca confiniorum usque ad 
Baran captivi omnes ex omnibus 
locis tam christianis, quam turcis 
subiectis ad oppidum Orozffahv 
adducantur, et, uti superius con-
tinetur, reddantur utrinque. 

De iis dominus Tharnoczy 
tractabit cum passa iuxta infor-
mationem regiae maiestatis etc. 

Ad rectificationem autem prae-
teritarum rerum, quae sub indu-
ciis rectificandi contigerunt, adque 
evitanda futura mala ordinemque 
constituendum pro recta indu-
ciarum observatione a Dravo 
usque ad fluvium Tybiscum per 
totam ditionem, tam regiae maies-
tatis, quam imperatoristburcarum, 
videntur commissarii regiaB maies-
tatis quidem ad Komarom, thur-
carum autem imperatoris ad 
Strigonium convenire debent, et 
inde mutua intelligentia medium 
aliquem locum eligere, quo tuto 
utrinque possint convenire. 

Infra unum mensem consti-
tuatur a die, quo dominus Tliar-
noczy Bwda movebit, ut captivi 
ad loca praedicta adducantur et 
restituantur. 

kiralyi felseg reszerol Komaromot 
latja alkalmasnak, a torokok re-
szerol pedig Esztergomot, mint a 
mely helyekre a Drava mellol is 
es a Dunantul egyeb videkeirol 
is — egeszen el Baranyaig — 
ossze lehet liozni a foglyokat es 
igy kolcsonos megegyezessel ezen 
a ket helyen mindket fel vissza-
adhatja foglyait; a Tisza folyotol 
Baranyaig pedig minden vegvar 
es ugy a keresztyen, mint a to-
rokok uralma alatt allo videk fog-
lyait Oroszfalura szallitsa es -
mint fent irtuk kolcsonosen 
csereljek ki. 

Ezekrol Tharnoczy ur a pasti-
val a kiralyi felseg utasitasa sze-
rint targyaljon. 

A fegyversziinet alatt tortent s 
elegtetelt kivano dolgok elinteze-
sere, az ezutani bajok elkertile-
sere, a rend helyreallitasara es a 
fegyversziinet kello megtartatasara 
a Dravatol a Tiszaig nyulo egesz 
teriileten, ugy az o kiralyi felse-
get, mint a torok csaszart uralo 
teriiletekre nezve kiildjenek ki 
biztosokat; a kiralyi felseg bizto-
sai Komaromba, a torok csaszare 
pedig Esztergomba gyiiljenek osz-
sze s itt kozos megallapodassal 
hatdrozzanak meg valami kozos 
helyet, hol mindket fel biztonsag-
ban osszeiilhet. 

Hatarozzak el, hogy attol a 
naptol szamitva, melyen Tbar-
noczy Budarol elmegy, egy hona-
pon belcil a foglyokat a fentemlitett 
helyekre viszik es kicserelik. 



Decimo quinto vero clie ab ea 
mense exacto commissarii ad ea 
loca conveniant. 

Memoriale de privatiis negotiis 
nunc cmcrsis. 

De colonis possessionis Cbystar 
et Merlek, qui ante conclusionem 
induciarum sunt combusti et ab-
ducti et thurcis mancipati, nihil 
solverunt a triennio praefectis 
thurcarum et nunc contra indu-
cias thurcae vellent compellere ad 
solutiones. 

A colonis Werebel longe maio-
rem summam, quam ante solve-
bant, Wely begli exigere intendit, 
ultra id, quod antea contra indu-
cias exegit. 

Decimasque ab aliis etiam co-
lonis sub regiae maiestatis ditione 
circa 'Danubium existentibus in 
straminibus et alias nonnullas 
exationes facere compellunt, quas 
videbunt commissarii. 

De duobus thurcis in Sarlo in-
terfectis quid respondeatur, si 
mentio fiet. 

De captivis nuper Bwdam ab-
ductis, quid respondeatur domi-
nus Tharnoczy, habet in corde. 

De captivitate iudicis de Gwgh. 
De theloneo et ponte de Ke-

mend supra Garan antea inso-
lito et colonis subditisque regiae 
maiestatis praegravi contra indu-
cias, unde etiam priora thelonea 
fidelium regiae maiestatis exigun-
tur et alia incommoda eveniunt. 

De erectione castelli Wal infra 
Thatha perthurcas contra inducias. 

Ettol a honaptol sz<imitott 
tizenotodik napon a biztosok 
gyiiljenek ossze a fenti helyeken. 

Az itjabban fehneriilt magan-
iXgyehre nezve megcmlitendok : 

Csisztar es Merlek faluk lakoi — 
kiket a fegyversziinet kotese elott 
felegettek es torok rabsagba hur-
czoltak — harom evvel ezelott 
semmit sem fizettek a torok ka-
pitanyoknak es most a fegyver-
sziinet ellenere a torokok ado-
fizetesre akarjak oket szoritani. 

Verebely kozseg lakoitol Yeli 
beg a fegyversziinet ellenere most 
sokkal nagyobb osszeget akar be-
hajtani, mint a mekkorat eddig 
fizettek. 

0 felsege mas dunamenti job-
bagyaitol is adot, szalmat es 
mas szolgalmanyokat kovetelnek, 
mint a hogy majd meglatjak a 
biztosok. 

A Sarlon megolt ket torok 
tigyeben, ha szoba hozzak s a 
minap Budara szallitott rabok 
iigyeben, hogy mit feleljen Thar-
noczy ur, tetszesere bizatik. 

A gyiigyi biro elfogatasa. 

A Garam kemendi hidjan ko-
vetelt eddig nem szokasos es o 
felsege jobbagyaira es alattvaloira 
nezve igen sulyos egyezsegellenes 
vam ; behajtjak itt o felsege hi-
veinek elobbi vamjait is s mas 
kellemetlensegeket is okoznak. 

A toroktol Tatan belol a fegy-
versziinet megsertesevel epitett 
vali var tigye. 



4. Reponsio Kazzon passae bu-
demis ad legationem dominoinm 
loeumtenentis et eapitanei gene-
ralis. 

Primum salutationes et oblatio-
nes ac gratiarum aoiiones cle 
visitatione et munere misso. 

Deinde nunciavit placere conti-
nentiam literarum regiae maiestatis, 
quarum exemplum dominus locum-
tenens ad eum misit in negotio 
colonorum, dicitque se paratum 
esse observare id, quod in ipso 
literarum exemplo continetur, 
nam et ipse in mandatis babet a 
potentissimo imperatore suo, ut 
fidem imperatoris super observa-
tione induciarum datam firmiter 
observare debeat, sibique ita 
commissum esse, ut coloni, qui a 
parte Budae nullum antea censum 
christianis praebuerunt, sub in-
duciis quoque nullum censum 
praebeant; similiter coloni illi, qui 
thurcis antea nullum censum 
praebuerunt, nec in regesto po-
tentissimi imperatoris inscribi se 
fecerunt, (nam etiam pueros in-
scriptos in regesto sibi datos esse 
dicit cum nominibus villarum), 
nunc quoque nullum praebeant. 
Illi vero coloni, qui in medio 
positi et regiae maiestati et po-
tentissimo imperatori tributum 
dederunt, cordem utrique parti 
praestent, durantibus induciis, 
quae tum praestabant, cum munus 
honorarium ad potentissimum 
imperatorem delatum est, et cum 
induciae fuerunt publicatae; non 

4. Kaszon budai pasa felelete 
a helytarto es fdkapitdny urak 
kovetsegere. 

Eloszor : iidvozletek, ajanlasok 
es koszonetnyilvanitas a latoga-
tasert s a kiildott ajandekokert. 

Azutan tetszeset fejezte ki a 
kiralyi felseg levelenek tartalma 
felett, melynek egy peldanyat a 
jobbagyok iigyeben a helytarto ur 
megkiildte neki; kijelentette, hogy 
kesz elfogadni mind azt, a mi 
abban a levelben van, mert o 
maga is parancsot kapott felseges 
csaszarjatol, hogy a csaszarnak a 
fegyversziinet megtartasara tett 
eskiijet szigoruan megtartsa s 
meghagyta neki, hogy azok a 
jobbagyok, kik a budai reszen a 
keresztenyeknek azelott adot nem 
fizettek, a fegyversziinet alatt se 
koteleztessenek semmi fizetsegre, 
hasonlokepen azok a jobbagyok, 
kik a toroknek azelott semmit 
sem fizettek s a hatalmas csaszar 
jegyzekebe sem vetettek fel ma-
gokat (mert — a mint mondja — 
abba a jegyzekbe a faluk nevei-
vel egyiitt fiukat is irtak be neki) 
most se fizessenek semmit. Azok 
a jobbagyok pedig, a kik kozbiil 
lakvan, a kiralyi felsegnek is, a 
hatalmas csaszarnak is tartoztak 
adozni, a fegyversziinet tartama 
alatt mindket felnek adozzanak 
annyit, a mennyivel akkor tar-
toztak, midon a hatalmas csaszar-
nak ajandekot vittek; ugyanis 
nincs szaz fejem —- mondta a 



enim, inquit ipse passa, ego 
habeo centum capita, ut auderem 
opponere me constitutioni per 
potentissimum imperatorem facti. 

Nunc, inquit, unum chaws ho-
minem potentissimi imperatoris 
tecum mittam Strigonium usque, 
qui etiam ad Newgrad ibit, de-
nuntiabo etiam ad Albam regalem 
ac caeteris quoque praefectis. ut 
qui sub framea potentissimi im-
peratoris vivere volunt, inducias 
modo prsedicto debeant observare, 
ita tamen, ut domini locumtenens 
et capitaneus generalis publicent 
in omnes villas et conpellant 
colonos, ut iam sese hoc modo 
gerant, neque se, uti hactenus, 
utrique parti excusent, nam 
alioqui necesse esset eos com-
pellere. 

Negotium induciarum, inquit, 
mirabiliter apud eos observatiu-
Nam ex arce Chew homines 
Bebek, Lossonczy et Balassa se-
creto conspirant saepe'cum agrien-
sibus, id quod ad fidem meam, 
inquit, verum est, quod agrienses 
cum multis habentconspirationem, 
atque ita nunc 40, nunc plures 
exeunt in villas, et eas fere sin-
gulis hebdomadis depopulantur. 
Nunc, inquit, postquam tu iam 
Strigonium appuleras, dicti de 
arce Chew cum hominibus Balassa 
ac nonnullis ex Agria villam 
quandam prope Kewy invaserunt 
et eos pecoraque colonorum om-
nia abduxerunt. 

pasa — hogy hatalmas csaszarom 
rendelkezesenek ellenszegiilni mer-
nek. 

Most pedig — szolt — a ha-
talmas csaszar egy csauszat el-
kiildom veled Esztergomba s 
menjen el ez Nogradba is es er-
tesitem Szekesfehert. valamint a 
tobbi kapitanyt is, hogy a kik a 
hatalmas csaszar dardaja alatt 
akarnak elni, a fegyversziinetet 
tartsak meg a fentirt modon, 
azonban viszont a helytarto es 
fokapitany ur is hirdessek ki 
minden faluban es szoritsak ra a 
jobbagyokat, hogy most mar a 
szerint cselekedjenek s ne vonjak 
ki magokat mindket felnel. 1 mint 
eddig, mert kiilonben kenyszerre 
lesz sziikseg. 

A fegyversziinet dolgat 
mondja — ti csodalatosan tart-
jatok meg. Mert Csev varabol 
Bebek, Lossonczy es Balassa tit-
kon gyakran konspiralnak az 
egriekkel s hitemre mondom, 
hogy igaz az, hogy az egriek so-
kakkal osszeeskiivest szonek es 
igy liol negyvenen, hol tobben is 
kiiitnek a falvakra s azokat majd-
nem minden heten elneptelenitik. 
Most is — szolt — miutan Esz-
tergomba mentel, az emlitettek 
Csevbol Balassa embereivel s ne-
liany egrivel Ivevi mellett egy 
falut megtamadtak s a jobba-
gyokat minden marhajukkal egyiitt 
elliurczoltak. 

1 T. i. az adofizetes alol. 



Habeo autem ego, inquit, cer-
tos exploratores versus partes 
agrienses, qui mihi conspiratio-
nes praedictas certo retulerunt et 
illud insuper pro certo ab ipsis 
intelligo, quod ab una parte, ar-
<iis agriensis ex magnitudine ag-
geris interioris murus omnino 
corrui ac propterea nuntios ad 
regiam maiestatem tunc miserunt, 
ut sub ista legatione possint 
interim murum reficere, iamque 
totam iilam terram et taxant et 
•colonos ad labores aggeremque 
in ea parte muri erigendum 
cogunt; hoc, inquit, pro certo 
meus explorator retulit. 

Similiter Valentinus Magyar 
cura quibusdam suis complicibus 
usque Quinquecclesias et Albam 
Regalem quitquid rapere potest, 
semper depredatur, et quod hoc 
verum sit, uti, inquit, ego nuntio, 
dent mihi literas domini locum-
tenens et capitaneus generalis, 
per quas permittant me capere 
in villis praedones huiusmodi» 
promitto eis ad fidem meum, 
quod ex iis, quos cepero, nemi-
nem interficiam, sed eos captos 
ad dominos suas1 mittam, ut 
ipsi eos puniant, uti est inter 
principes conclusum. 

De haydonibus facilior, inquit, 
«st excusatio, sed tamen et illi 
habitant in terra, quae domino 
non caret et propterea ad illorum, 
quoque punitionis domini locum-

1 suos helyett. 

Yannak nekem biztos kemeim — 
azt mondja —Eger videken. kik 
az elobb emlitett osszeeskiivesek-
rol biztos hireket lioztak s azt is 
megtudtam toliik, hogy az egri 
var egyik oldalan a belso toltes 
egesz hosszaban a fal egeszen le-
omlott s ezert koveteket kiildtek 
o felsegehez, hogy a kovetjaras 
ideje alatt a falat ujra rakhassak 
es mar az egesz videket adoz-
tatjak, a lakosokat var- es toltes-
munkara s falrakasra kenyszeri-
tik ; ezt — azt mondja — kemem 
biztos hiriil jelentette. 

Hasonlokepen Magyar Balint 
nehany tarsaval egesz Pecsig es 
Szekesfehervarig mindent felpre-
dal, a mit csak elrabolhat es hogy 
bebizonyitsam, hogy ez olyan igaz, 
a mint mondom, adjon nekem a 
helytarto es a fokapitany ur iras-
beli meghatalmazast, melynel 
fogva az efele rablokat elfogat-
hassam a falukban; megigerem 
nekik hit alatt, hogy az elfogot-
tak koziil senkit sem fogok meg-
oletni, hanem gazdaikhoz kiildom 
oket, hogy azok biintessek meg, 
mint a hogy fejedelmeink ebben 
megallaj)odtak. 

A hajdukat konnyebb kimen-
teni, de minthogy ok is olyan 
teriileten laknak, melynek van 
gazdaja, az o megbiintetesokrol 



tenens et generalis possent curam 
gerere. 

Expeditionem agriensem dicit 
se credere non in alium finem 
fieri, quam in quem domini 
locumtenens et generalis nuntia-
runt, sed quia thurcae timidi sunt, 
ideo, inquit, solent semper esse 
parati et sibi timere; christianis 
autem principibus mira consve-
tudo est belligerandi. In autumno 
enim solent expeditiones suas 
differre ad festum beati Georgii, 
hinc ad festum Michaelis, atque 
ita tempus inaniter prseterit. 
Tentarunt autem agrienses, ut 
nos, inquit, eis subsidium ferre-
mus, sed ad fidem meam, inquit, 
contra regiam maiestatem nullam 
eis opem feremus. 

Victulia deducenda dicit se cre-
dere ad iidem suam, ter fidem 
repetens, non in alium finem 
peti, quam ad quem domini 
locumtenens et generalis nuntia-
runt, tamen, inquit, ego certe 
medium integrum diem tractavi 
cum consilio, quod te praesente 
convocaveram. sed nemini videtur 
me id posse concedere, atque 
ideo, inquit, non audeo prae 
framea potentissimi imperatoris 
sine scitu suo id facere. Eogatque 
propterea magnopere dominos 
locumtenentem et capitaneum ge-
neralem, ut eis parcat; si im-
perator, inquit, prope adesset, 
sine dubio proprium hominem 
statim ad eum mitterem et effi-
cerem id apud eum. 

is gondoskodhatnak a helytarto 
es fokapitany urak. 

Kijelenti, hogy elhiszi, hogy az 
egri expeditio nem mas vegbol 
tortent, mint a hogy a helytarto 
es a fokapitany ur allitjak, de 
minthogy a torokok felenkek, 
azert mindig keszen allnak es 
feltik magokat; a keresztyen 
fejedelmeknek azonban csodalatos 
szokasa van a hadviselesben. 
Ugyanis oszrol szentGyorgy napra, 
innen szent Mihalyra halasztjak 
a portyazasokat s igy csak az 
idot lopjak. Megprobaltak az eg-
riek, hogy segitseget adjunk ne-
kik, de, hitemre mondom, semmi 
segelyt sem adtunk nekik a ki-
ralyi felseg ellen. 

Hitere mondja — eros eskiit 
teve — hogy elhiszi, miszerint 
az elelembeszerzes nem mas czel-
bol tortenik, mint a hogy a hely-
tarto es a fokapitany urak mond-
jak, azonban — mondja — en 
megtartottam azt a tanaczkozasi 
napot, melyet a te jelenletedben 
tuztem ki, hanem tigy latszik, 
ezt nem engedik meg nekem s en 
a hatalmas csaszar kardja miatt 
nem merek az o tudta nelkiil 
intezkedni. Ezert nagyon keri a 
helytarto es a fokapitany urakat, 
hogy ne eroltessek a dolgot; ha 
a csaszar kozel lenne, ketsegtele-
niil sajat emberemet kiildenem 
hozza s elinteznek vele mindent. 



Agit gratias cle iiteris salvicon-
•ductus acl eum missis: tamen, 
inquit, ego audio, quod regia 
maiestas longe abest et in itinere 
tanto equi, quos ad suam maies-
tatem mittere volo, possent perire, 
ideo expectabit reditum suae ma-
iestatis Yiennam, de quo rogat 
dominos, ut ei nunciet certi 
aliquid, nam tales equos mittant 
acl maiestatem suam, qui principe 
digni erunt. 

De assecuratione hominis, qui 
acl equos pro domino generali 
mercandos vadat, dicit, quod cum 
equis, quos ad regiam maiesta-
tem missurus est, per eimdem 
liominem mittet etiam equos do-
mino generali, qui si non placu-
erint, vel si plures optaverit, po-
terit secure cum illo nuntio 
hominem suum mittere ad emen-
dum quales voluerit, cui igitur 
ipse passa offert se auxilio 
futurum. 

De duobus thurcis missis agit 
magnas gratias, rogat, ut eos-
quoque thurcos reddi faciant, 
quos Lossonczy captivaverat in 
itinere, dum illi cum literis ipsius 
passae ad Hathwan irent accersitum 
Yely begum, ut Strigonium veni-
ret, et hi propterea nihil scirent 
in itinere timere. Nunc Lossonczy 
equos et res alias exigit ab eis 
pro redemptione, quas, inquit, 
certe ego dari non sinam. Sed 
cum rex redierit, expostulabo ei, 

Megkoszoni a neki kiildott 
menedeklevelet; megis ugy lial-
lottam, — mondja — hogy a ki-
ralyi felseg igen messze van es 
ily nagy uton elveszhetnenek 
azok a lovak, melyeket o felsege-
nek akar kiildeni; ezert megvarja 
o felsege visszatereset Becsbe s 
erre nezve k6ri az urakat, hogy 
jelezzek neki, mert olyan lovakat 
kiildenek o felsegehez, melyek 
fejedelemhez meltok. 

A fokapitany urnak szant lovak 
vasarlasara meno ember szemely-
biztonsaga iigyeben azt mondja, 
hogy ugyanazon embertol fogja 
kiildeni a lovakat a fokapitany 
urnak, a kivel o felsegenek kiild 
lovakat; ha nem tetszenenek, 
vagy tobbet kivan, azzal a hfr-
nokkel elkiildheti a sajat emberet, 
hogy olyanokat vasaroljon, a mi-
lyen tetszik; ennek maga a pasa 
segitseget ajanlja. 

A ket visszakiildott torokot na-
gyon koszoni es keri, hogy azokat 
a torokoket is adjak ki, a kiket 
Lossonczy fogott el utkozben, mi-
don a pasa levelevel Hatvanba 
mentek, megsiirgetni Veli beget, 
hogy Esztergomba menjen ; ezek 
tehat semmitol nem tartottak az 
uton. Azonban Lossonczy lovukat 
es mindeniiket elszedette valtsag-
dijul, a mit semmi esetre sem 
hagyok annyiban -— mondja — 
hanem, midon a kiraly visszater, 



quo iustitiam facere 11011 vultis. 
Nunc etiam mitto ad vos, inquit, 
thurcum, qui cum ipsis erat ser-
vitor ipsorum, dum captivarentur, 
et ipse captivatus, sed dimissus 
ad solicitandam redemptionem, a 
quo poterunt domini intelligere, 
quomodo illi capti fuerunt, et 
quid pro redemptione petat Los-
sonczy, rogatque, ut per ipsum 
thurcum bonum sibi dent res-
ponsum. 

Non contentus his Lossonczy 
miserat servitores suos inter 
festa Pascas et divi Georgii ad 
Hathwan, ut praedam agerent, et 
ipsum Vely begum proprio no-
mine ad certamen evocarent, qui 
exiens octo ex ipsis captivos 
Strigonium duxerat, contigitque, 
ut postridie iustus orator regius 
ex Constantinopoli rediens Stri-
gonium eos offenderit, qui omnia 
ex ipsis intelligens, dixerat, quod 
libere possent perpetua mancipia 
esse, neque maiestatem regiam 
de ea re unquam verbum factu-
ram esse; ego tamen, inquit, non 
permisi, ut illi vendantur, vel 
abducantur, sed reservo eos, ut 
si thurci praedicti captivi redden-
tur, vicissim quoque hi liberentur. 

Joannes et Horwath ex Thatha 
unum potiorem thurcum, qui ex 
Buda ibat Albam regalem Ka-
zzondedi vocatus captivavit in iti-
nere, et abductum tenet clam ali-
cubi, dominationes suse illum reddi 
facient, nam alioquin et hoc es-

bejelentem neki, hogy nem akar-
tok igazsagot szolgaltatni. Majd 
elkiildok hozzatok egy torokot, a-
ki velok volt, mint szolgajok, 
midon elfogtak oket es ot magat 
is elfogtak, de elbocsatottak a ki-
valtas szorgalmazasdra ; ettol meg-
tudhatjak az urak, mikent fogtak 
el oket es mit ker valtsagul 
Lossonczy; keri, hogy ezen torok 
utjan adjanak neki kedvezo 
valaszt. 

Ezzel meg nem elegedve el-
kiildte embereit Lossonczy husvet 
es szent Gyorgy-nap kozt Hat-
vanba, hogy zsakmanyt szerezze-
nek es Veli beget is sajat nevok-
ben viadalra hivtak; ez kimenven, 
nyolczat koziilok foglyul kiildott 
Esztergomba s megtortent azr 
hogy masnap az erdemes kiralyi 
kovet Konstantinapolybol vissza-
terve Esztergomban rajok akadt, s 
megtudvan toliik a tortenteket, 
azt mondta, hogy akar orokre 
fogsagban maradhatnak, 0 ugyan 
0 felsegenel soha szot sem tesz 
iigyokrol; en azonban, — mondja — 
megsem engedtem meg, hogy el-
adjak vagy elvigyek oket, hanem 
megtartom hogy ha a fentemli-
tett torok foglyokat kiadjatok, 
csereben kiszabaduljanak. 

Horvath Janos Tatarol elfogott 
utkozben egy Kaszondedi nevu 
modosabb torokot, ki Budarol 
Szekesfehervarra ment s valahol 
titokban fogva tartja most is; 
adjak ki urasagtok ezt is, mert 
kiilonben ez is a fegyversziinet 



set contra inducias ; de his om-
nibus expectent responsum per 
Laurentium, qui venit cum equis. 

5. 1550. Damna Mathiae Alya 
a thurcis illata. 

Numerus dampnorum, quae 
Mathyas Allya a Kazonbego et 
eius servitoribus sub induciis istis 
passus fuerit. 

Item : ab anno domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo sep-
timo feria tertia post dominicam 
Quasimodo eiusdem anni venit 
ipse Kazonbegh cum omni suo 
bello ad possessionem Sard voca-
tam sub castro Korothna existen-
tem, unde quadringentes et octo 
animas unacum eorum rebus 
mobilibus et immobilibus omni-
bus asportavit, ac insuper domos 
et loca eorum penitus in cinerem 
convertit. 

In hoc nimium contentus rur-
sum ex Warathyk eodem die 
plusquam quinquaginta quinque 
hominibus captis unacum peco-
ribus et rebus eorum abducere 
fecit. 

Iteru eodem die de possessione 
Lok septuaginta quinque homines 
unacum rebus et pecoribus ipso-
rum apportare fecit; de his om-
nibus per certos homines nostros 
cum literis nostris ipsum Kazon-
begum requisimus, quos ipse Ka-
zonbeg feria quinta ante domini-
cam Jubila(t)e eiusclem anni capite 
obtruncare fecerat. 

Item eodem tempore circa fe-

megszegese; mindezekrol feleletet 
a Lorincz utjan varnak, ki a 
lovakat viszi. 

5. 1550. Alya Mdtydsnak a 
toroktol szenvedett kdrvallasa. 

Azon karvallasok felsoroldsa, 
melyeket Allya Matyas Kaszon 
begtol es embereitol a fegyver-
sziinet alatt szenvedett. 

Az urnak ezerotszaznegyven-
hetedik esztendejeben «Quasi-
modo» vasarnap utan harmad-
napra (apr. 19) Kaszon beg egesz 
hadaval a Korothna-var alatt 
fekvo Sard kozsegre tamadt, 
honnat negyvennyolcz lelket hur-
czolt el mindenfele ingo es ingat-
lan javaikkal egyiitt, azonkiviil 
hazaikat es telkoket elhamvasz-
totta. 

Ezzel meg nem elegedven 
Warachykrol meg ugyanaznap 
tobb mint otvenot embert foglyul 
hurczolt el marhaikkal es javaik-
kal egyiitt. 

Ugyancsak aznap Lok kozseg-
bol hetvenot embert rabolt el 
minden tulajdonukkal es barmok-
kal egyiitt; mindezekrol panaszt 
tettunk Kaszon pasanal levelileg 
biztos embereink utjan, a kiket 
aztan Iv&szon pasa ugyanezen ev-
ben a «Jubilate» vasarnap elotti 
otodik napon (apr. 27) lefejeztetett. 

Ugyancsak ugyanezen idoben 



tum beati Joannis ante portam 
latinam duos servitores nostros 
nomine Stephanum Nagh, Ma-
thyam Bornemiza emiseram ad 
Kadarikwth, quos Mwztaffa vai-
voda de Geresgal ipsius Kazon-
begi utrosque obtruncare fecerat, 
et equos eorum cum omnibus 
attinentiis abduxerat. 

Rursum de possessione Thekel 
in festo Yiti eodem anno iidem 
servitores ipsius Mwztaffa vaivo-
dae Joannem et Nicolaum Kery 
ac Stephanum Zwzay abduxerunt. 
quos etiam anno priori Budae in 
carcere servabant, pro quibus 
ipsum Kazonbegum cum meis 
literis per iudicem possessionis 
Gyge requisieram, quem ipse Ka-
zonbeg penes patibulum venien-
tem obtruncare fecerat. 

Accidentia sub Zanchokatu 
Dervisbegii ex Quinquecclesiis. 

Item Jahya vaivoda de Koppan 
eodem anno tempore accumula-
tionis fenorum circa festum Joan-
nis Baptistae de accumulatione 
fenorum Stephanum Jadi, Joan-
nem Gerwsi, Antonium Besey, 
Franciscum Kary, Andream et 
Joannem Sardy, Benedictum 
Nagh, Laurentium Kys et Alber-
tum Zywethy de campo Bwy ab-
duxerunt et vendiderunt. 

Rursum circa festum beatorum 
Petri et Pauli apostolorum tres 
pedites pro quibusdam meis ne-
gotiis ad possessionem Kowachy 
emiseram, quos quidam Berlian 
vaivoda de Geresgal cum suis 

Olajbafozott szent Janos napja 
koriil (majus 6.) ket emberemet, 
nevszerint Nagy Istvant es Bor-
nemissza Matyast elkiildtem Ka-
darkutra; Kaszon beg gorosgali 
vajdaja Musztaffa mindkettot le-
gyilkoltatta s lovaikat minden 
javaikkal egyiitt elvette. 

Hasonlokepen Tokol kozsegbol 
ugyanezen evben Vid napjan 
(jun. 15) Musztaffa vajda emberei 
Kery Janost es Miklost, meg 
Zuzay Istvant elhurczoltak; ezeket 
meg a mult evben is Budan bor-
tonben tartottak. Erdekokben Ka-
szon begnel levelileg panaszt 
emeltem Giige kozseg biraja utjan. 
a kit azonban Kaszon pasa az 
akasztofa mellett lefejeztetett. 

A pecsi Dervis beg szancsak-
saga alatt tortentek. 

Jahya vajda Koppanybol ugyan-
ezen evben szenagyujtes idejen 
keresztelo Janos napja tajan (jun. 
24) a szenagyujtesbol Jadi Istvant, 
Gerosi Janost. Besey Antalt. Kary 
Ferenczet, Sardy Andrast es Ja-
nost. Nagy Benedeket, Kis Lorin-
czet es Sziivethy Albertet a boi 
mezorol elhurczoltatta es eladta. 

Peter es Pal apostolok napja 
koriil (jun. 29.) harom gyalogka-
tonamat elkiildtem bizonyos dol-
gaimban Kovacsi faluba; ezeket 
Berhan vajda Gorosgalrol, a beg 
embere, szolgaival megtamadvan, 



servitoribus servitor ipsius begii 
in eos irruenclo captivavit et 
captos asportavit. nunc etiam eo 
sunt. 

Item feria secunda post visita-
tionis Mariae ad iussa et rnandata 
spectabilis et magnifici domini 
generalis quendam rusticum cum 
pecuniis regiis demissum cum 
duobus equitibus ad Zyget eodem 
anno iam dicto comitare fecissem, 
quibus ad emptionem diversarum 
rerum dederam florenos L ( = 50) 
in paratis pecuniis. qui cum reversi 
fuissent, ipse Berhan wayvoda 
Derwisbegi emittens in ipsorum 
obviam, in via captivare fecit una-
cum pecuniis et nunc etiam eo 
sunt simul cum omnibus attinen-
tiis et equis ipsorum. 

Bem in octavo die mensis julii 
officialis de Zyget mihi certo 
scripserat, quod turca ecclesiam 
Naghwagy fortificare niteretur, ad 
quorum scripta Marcum vaivodam 
cum quindecimmet ad videndum 
negotium demiseram, qui cum ad 
"Wysnye devenissent et ibi ali-
quantisper moram habuissent, 
quidam Joannes Barson, servitor 
Dervisbegii cum suis simplicibus 1 

in eos irruendo nonnullorum 
caput amputavere, alios autem 
captos abduxere, aliquorum capita 
etiam nunc in palo sunt affixa. 

Item circa festum Mathei evan-
gelistae, lioc est tempore vinde-
mite in eoclem anno emiseram 

elfogta es magaval vitte, s meg 
most is oda vannak. 

Ugyanezen evben Nagy boldog-
asszony utani napon (jul. 4.) a 
tekintetes es nagysagos fokapitany 
iir megliagvasabol es parancsolat-
jara egy a kiralyi adoval ket lo-
val elkiildott parasztot kisertet-
tem Szigetvarra, kiilonbozo beva-
sarlasokra adtam nekik 50 frt 
keszpenzt; midon ezek vissza-
tertek, a Dervis beg Berhan vaj-
daja utkozben elfogatta oket az 
arukkal egyiitt s roaig is nala 
vannak minden naloklevovel es a 
lovakkal egyetemben. 

Julius 8-an a szigeti kapitany 
nekem biztosra irta, hogy a torok 
Nagyvagot meg akarja erositeni; 
erre a hirre Mark vajdat kiildtem 
ki tizenot emberrel a dolog meg-
tekintesere ; midon ezek Visnyeig 
ertek es itt kisse keslekedtek. 
valami Barson Janos, a Dervis 
beg embere tarsaival rajok ta-
madvan, nemelyeknek fejet ve-
tette, masokat elfogatott; neliany-
nak feje meg most is karora van 
tuzve. 

Ugyanezen evben .\Iate evan̂ -
gelista napja tfijdn (szept. 21.) 
vagyis szuretkor elkiildtem ot 

1 Complicibus helyett. 



quinque servitores uostros, no-
mine Joannem Elney, Petrum 
Prybek. Benedictum Laky, Paulum 
Dovyth, Jacobum Naghhazy ad 
Wysnye, quos Hwzain wayvoda 
de Geresgal simui cum suis ser-
vitoribus in eos irruendo aspor-
tavit, et quo 1 voluntati suae pla-
cuit, fecit. 

Item de his omnibus ipsum 
Dervisbegum requisivi per ho-
mines meos, ut scilicet Petrum 
Naghwagy, Ambrosium Janossy 
cum meis literis, qui nunc 
quoque eo sunt; vendidit aut 
interfecit, ignoro. 

Item quidam Berhan vaivoda 
Geresgaly servitorem ipsius Der-
visbegy cum suis servitoribus 
feria sexta ante Gregorii papa in 
anno 1548 Nicolaum Sypyke, 
Blasium Danko et Andream Kras-
soy cum pecuniis videlicet flore-
nis centum aprehenderunt et 
nunc etiam in pactationem eos 
serviunt. 

Item idem Berhan vaivoda 
Joannem Thunychych cum tribus-
met de Thekel, cum Stephano 
Fekethe et Sebastiano Thot ab-
ducere fecerat eodem anno circa 
festum assumptionis Mariae vir-
ginis; etiam nunc in vinculis 
quoque tenentur. 

Item eodem armo tempore 
vindemiae Zimeam vaivodam 
tunc in Zenthmarton existentem 
octo vasa vinorum in mea vinea 

emberemet, nevszerint Elney Ja-
nost, Pribek Petert, Laky Bene-
deket, Dovith Palt es Nagyhazy 
Jakabot Visnyere ; ezeket a goros-
gali Husszan vajda embereivel 
megtamadvan, elhurczolta, s azt 
tette velok, a mi neki tetszett. 

Mindezek miatt embereim: 
Nagyvagi Peter es Janossy Ambrus 
utjan kiildott levelemben panaszt 
tettem Dervis begnel. Embereim 
maig is oda vannak; eladta-e 
oket vagy megolette, nem tudom. 

A Dervis beg szolgaja goros-
gali Berhan vajda 1548. evben a 
Gergely papa napja elotti hatodik 
napon (marczius 7.) embereivel 
Sipike 1 Miklost, Denko Balazst 
es Krassoy Andrast 100 frtnyi 
penzokkel egyiitt elfogatta, s meg 
most is ott rabszolgaskodnak. 

Ugyancsak ez a Berhan vajda 
ugyanezen evben Nagy-Boldog-
asszony napja (aug. 15.) koriil 
Thunisich Janost harmadmaga-
val: Fekete Istvanna les Tot Se-
bestyennel egyiitt Tokolrol el-
hurczoltatta; meg most is bilin-
csekben vannak. 

Ugyanezen evben sziiretkor az 
akkor Szentmartonban idozo Zimea 
vajdat a sajat szolombeli 8 hordo 
borral, szekerekkel es okrokkel 

1 quod helyett. 1 Talan Sipeky. 



provenientium tunc curribus et 
bobus abclucere fecerat, quos ad 
saepissimam requisitionem restitui 
renuvit.1 

Item Hyzayn vayvoda Geres-
galii et Vely aga cum aliis ser-
vitoribus ipsius Derwysbegii feria 
tertia ante festum Martini ad 
Thekel in servitores nostros irru-
endo in anno 1549 quinque equos 
speciales simulcum omnibus atti-
nentiis paratas pecunias florenos 
ducentos apportaveret. 

Item Hazon Aga Debrekezii de 
prato Atthay Michaelem Kowach, 
Blasium Nagh, Petrum Jaychay 
et Franciscum Balog circa festum 
beati Andreae in eos irruendo 
captivavit et alios interfecit. alios 
vero eorum nunc quoque in pac-
tationem servant etc. 

Item feria sexta ante festum 
nativitatis Domini quendam Pe-
trum Kowach missum ad Borhas 
haramyae ipsius Hwzain wayvoda 
de Geresgal in via publica aspor-
tavere et ipse wayvoda in pacta-
tionem, centum florenos dimi-
serunt. 

Lecta per me magistrum Joan-
nem de Zakan, notarium Comi-
tatus Symigiensis coram comi-
tatum simigiensem pronunciata 
et ea, quae in hoc registro sunt, 
conscripta vera esse comperta 
sunt. 

egyiitt elhurczoltatta; visszaszol-
galtatasuktol siiru panaszaim elle-
nere is vonakodik. 

A gorosgali Husszain vajda es 
Veli beg, Dervis beg mas szolgai-
val egyiitt 1549. ev Marton napja 
elott harom nappal (szept. 9.) 
Tokolon embereinkre tamadvanr 
ot igen szep lovat minden felsze-
relesokkel es 200 frt keszpenzzel 
egyiitt elraboltak. 

A dobrokozi Hcizon aga Andras 
napja tajan (nov. 30,) az attai 
foldeken Kovacs Mihalyt, Nagy 
Balazst, Jajczay Petert es Balog 
Ferenczet megrohanvan, elfogatta 
s reszint lefejeztette, reszint most 
is kivaltasukert szolgalnak. 

Az urunk sziiletese elotti ha-
todnap (dec. 21.) a Borhazra kiil-
dott bizonyos Kovacs Petert a 
Husszain vajda haramiai a nyilt 
liton elhurczoltak s a vajda 
100 frt-ert bocsatottak szabadon. 

Olvasta, Somogy varmegye elott 
kihirdette s a jegyzekben foglal-
takat igaznak talalta Zakan Janos 
mester, Somogy varmegye jegy-
zoje. 

1 renuit helyett. 



6. Az hatalmas török czazarnak paranczolatja avagy kovetsege, 
mellet izent Erdei orzágnak az ö fő tolmaczatul es zolgaiatul az 
nagyságos Malimuthtol. 

Mindeneknek elöte az hatalmas czazar az nagyságos Mahmuthot 
ő zozoloiat es fő titkosat az ő kovetsegevel kwldotte az felsegos ky-
ralne azzonhoz es az ő fiahoz es az nagysagos ispánhoz, Petrwith 
Peterhez, es egeb wrakhoz es warassokhoz az o haznokert. 

Mykoron az hatalmas czazar Budanak warasat az kyralnak fiatwl 
az ő otalma ala wöve, ez okaert myvele, hogy lata ő felsege, hogy 
az ő ellensegeitwl meg nem oltalmazhatnak, mert ínykor ő czazary 
hatalmassaganak wagy sok mezze való orzagin seregevei egetembe 
kellene altal menny, nem jöhetne myndenkoron az kyral fianak 
segetsegul az ő ellensegy ellen. 

Mynd ezen altal igirta ő czazary felsege, hogy mynd Budát és 
egeb nag sok tartomanokat az kyral fianak meg tartana es meg 
adna. 

Erdeinek orzagat pediglen minden tartomanyaval az hatalmas 
czazar az ő nagy kegelmessegebol az okaert engede wolt az kyral 
fianak es az felseges kyralne azzonnak. hog meg az kyral fia fel ne-
vekednek, elhetne bekessegel es hog az kyral fia addeglan ő maga-
nak kynchet gwytene, melbol az ő wytezinek es nepenek fyzetne, 
mert az hatalmas feiedelem ezt igiry, bog az kyralnak fiat nagiob 
kyralia akaria tenny, honem mynt az attia wolt. 

Hogy az hatalmas chazar az Fráter Gorgot az kyral fianak es az 
kyralne azzonak kyncztartonak es kepenek es zolgayanak hatta. es 
hog erre sok meltosagokat őtet myltoztatta, ennek ez volt az oka : 

1. Iria az hatalmas feiedelem, hogy ez fráter Görg mykor az 
felsegos János kyral őtet hozza fogatta volt, eg zegen ember wolt, 
kynek semye nem wolt es hog szegensegbol nag wrat tötte wolna. 

2. Tutta annak felete czazar ő hatalmassaga, hog ez fráter Gorg 
barat wolna es bog az baratoknak mynden rendik ez wylagiakat meg 
wtaltak wolna es kezoket ez wylagy gonorwsegekből ky mostak wolna. 
Remenly vala annak okaert, az hatalmas czazar, hogy ez fráter Gorg 
myert bog barat, nem volna fesven aranak, ezwstnek es semy gazdag-
sagnak gwytesere. 

3. Harmadik oka ez, hogy gondolta az hatalmas czazar, bog eh 
barat wen ember wolna, az okaert weite ő folsége, hog my den zolgay 
kozot czak eh barat volna, ky meg emlekoznek az ö konereből, mel-
let mynden nap ennek az ő meg hol(t) wranak jo tetelmeneből. 
Es bog az ő wranak jo tetelmeneröl mindenkor meg emleköz-



nek ; ne lene fesven, de inkab mynd holtgiglan az kyral fianak 
nagy liyusegel zolgalna. Es hog mynden kynchet az kyr(al)ne azzo-
nak es az kyral fianak hiusegel gwtene es azt gwtene az kyral fia 
erzeneben wagy zekrenebe. Hogy mykor az kyral fia fel nevekednek 
es az fejedelemtwl kyralia koronáztatnék, lenne mybol az ő sere-
ginek fizetny es hog mynd nemest, nemtelent es orzagaba lako-
zokat hozza liaytana az kyral fianak es kyralne azzonak enge-
delme es hywsege alla. Es azt hitte az hatalmas czazar az fráter 
Gorgnek hywsegeről es chak az kyral fianak okaert myvelt illen 
nagy tyztesegot es kegelmessegöt az hatalmas chazar az baratal. 
Tudny illik, hog az kyralne azzont es az ő fiat nagy feleiemel 
tyztelne es hyvsegel zolgalna es minden kynchet az kyral fia zekre-
nebe gwtene. 

De az hatalmas czazar az felsegös francyay kyraltwl az ő zerelmes 
attiafiatwl Ferdinandos kyralnak dolga felöl es ezt ertete hyvsegel, 
bog ez, noha barat es alazatos ruhaba barat modon jar, de maga e 
wylagy fesvensegert az ő hitit meg zekte es rakva ördögei es hogy 
az fesvensegert es e keves avagy rövid eletert ő magáról el feletkezet 
es az el vet jokrol es kenerrol, mellett wot az ő meg holt wratwL 
Anakokaert, hogy huetlensegbe esne, mykypen arulo és hog az kyn-
chet, mellet Erdelben es egeb orzagba gwtöt, nem kyralne azzon-
nak, sem az kyral fianak zekrenyebe gywitotte, hanem mynd maga-
nak kapczolta. Melnek nemei rezet Romaba, nemelüt "Wenecebe, ne-
meliet pegiglen "Walentiaba kwldot. Enek felete mynden varakat es 
jo öröksegoket ő hatalma ala foglalt. Annak felette mynden feles 
wytezlő fyrfiakat zep bezedevel es penzevel hozza hitetöt es mynden-
kor kez serege wolna, ezenkepen rekeztete be az kyral fianak wdva-
rat, hogy zolgay ne legenek. 

Ez arulo, mykor az hatalmas czazar Buda warasa alat wolt, meg 
eskwt az bibliara es az ő körözten hitire, hog mynd holtaiglan az 
kiral fianak hiven zolgalna ; ha e hitvan lator az czazartul nem felt, 
kelet volna felny az hatalmas WT istentwl, hogy az Ő hitetlensegeiert 
es bitinek meg szegeseiert az ő lelket el ne vezteneie. 

Es walaky volna, az ah ky e baratnak segetsegwl es oltalmul 
lenne akarmy keppen, az es ollian arulo, mykypen e barat. 

Mynd ezoknek felete groff Miclossal1 Ferdinand tanaczaval titkon 
való tanachot tartót, hog walami nemw czalardsagal az felseges ky-
ralne azzont mynd az ő fiaval egetembe Erdei orzagbol ky kwl-

1 gr. Salm M. 



deneie az Ferdinandos hatarara es annak utana azt irta wolna az 
imperátor portaiéra, hog az kyralne azzony mynd fiaval egetemben 
Ferdinandoshoz futót wolna, Anak wtana a warakat egenkent Ferdi-
nandos kezebe adna walamy modal es okai es azt írna az hatalmas 
czazarnak, bog az Ferdinandos zolgay el vettek wolna az warakat es 
tartomanokat. 

Illen alnoksagval akarta mynden warakat, tartományokat es 
ewnon magatokat el arulny, bogy sem tw, sem az hatalmas czazar 
az ő arultatasat es hitetlenseget meg ne ertlietne. Hog ennek wtana 
az arultatasaert az hatalmas í'eiedelem tűtöket fogságba wynne. Ezen-
kepen neztetek volna myndnyaian az eg lator arulo barat myat. 

Mykor pegig az hatalmas czazar ez dolgot es e baratnak árulását es 
az tü artatlansagtokat e dologba meg ertete volna, myndiarast az 
kyral fian es tw raytatok konorwle, hog eg hitvan, lator, arulo ba-
ratert el ne vesznenek enni sok jámbor embörök. Annak okaert 
kwldot engemet az czazar ő paranczolatiaban az felsegos kyralne 
azzonhoz es az János kyral fiahoz es tw hozzatok mindnyaian wrak, 
liog meg erezetek az ő paranczolatiat es bog engedelmesek legetek az 
kyral fianak. Es az arulot, gonoz tevőt köztetok ne tarczatok, de va-
lamykeppen lehet, annak avagy feiet wegetek, avagy elevenen az 
kyral fia kezeben adiatok, bog illen latorért az orzag el ne vezzen. 

Az hatalmas czazar ezt mondia es fogadia : hog lia az kyral 
fianak attia nynezen (az czazar isten segetsegeből egessegbe wagion 
es el) es az kyral fianak attia lezen, myndenben őtet meg segíti. 
Az kyral fianak hitetleny ő hitetleny, ah kyk pegig az kyral fianak 
hivek, az czazarnak es hivek, Effélék tyztessegot es kegelmessegöt 
wesznek az czazartwl. Valamykypen pegig az kyral az czazarnak ír. 
azonkepen czelekedik weletok, mert az kiral fia levele az czazarnal 
kedves. Es hog ha az kyralnak fia (kyt isten ne aggion) meg haland, 
a czazar mynd azon altal az orzagot twletek el nem wezy, de annak 
adia, az ky tw közötetök az wrasagra es orzag oltalmara jelesb em-
ber lezen es hiveb es nagyobb tysztessegbely. De ollj okai, bog az 
orzagot hwvsegel biria. 

Az felseges czazar twnektok semi gonozt nem gondol, kynezet es 
twletek, avagy birodalmat nem kevan, czak azt kevania, bog az ő 
parancholatianak engedietök es az kyral fianak hivek legetök. 

Külczim : Nuntium turcarum imperatoris per interpretem et tur-
cam Mamuth, ad status Transylvanie. 



7. Izabella dei gratia regina 
Hungariae, Dalmatiae et Cro-
atiae etc. 

Spectabili et magnifico domino 
Kazwn passae budensi ac poten-
tissimi imperatoris turcarom iu 
Hungaria locomtenenti amico 
nostro honorando salutem et 
omnis boni incrementum. 

Spectabilis et magnifice domine, 
amice honorande. 

Nonctii dominationis vestrae 
spectabilis et magnificae, quos com 
literis ad regnicolas miserat, 
propter tumultus, qui in hoc 
regno exorti erant, eos convenire 
non potueront; brevi tamen reg-
nicolae ipsi conveniont, et tunc 
de omnibus inter se concludent. 
Nonctios quoque nostros ad poten-
tissimom imperatorem unacom 
Ciussu quo citius fieri poterit, 
missuri somus; itaque com de 
seconda deductione hominom 
dominationis vestrae spectabilis 
et magnificae reverendissimo do-
mino thezaurario mandassemus 
eos per homines suos fidelis 
episcopus varadiensis deinde uno 
ad dominationem vestram spec-
tabilem et magnificam mittendos 
curavit, qui frater Georgius apod 
nos fuit, nosque reconciliavit ac 
nobis et illustrissimo filio nostro 
fidelia obsequia commendavit. 
Eogamus ergo vestram spectabi-
lem et magnificam dominatio-
nem, ut si deinceps nobis bonom 
amicom exhibeat nostramque et 
regni causam apud potentissi-

7. Izabella isten kegyelméből 
Magyarország, Dalmáczia és 
Horvátország stb. királynője. 

Tekintetes és nagyságos Kászon 
budai pasának, a hatalmas török 
császár magyarországi helytartó-
jának, kiváló barátunknak üdvöz-
letünket és minden jóban való 
gyarapodást ! 

Tekintetes és nagyságos úr, tisz-
telt barátunk ! 

Tekintetes és nagyságos urasá-
god követei, kiket levéllel küldött 
az országrendekhez, az országban 
kiütött zavargások miatt nem 
juthattak el ezekhez, azonban 
nemsokára maguktól összegyűlnek 
a rendek, s akkor határoznak 
majd mindenről. Mi is elküldjük 
követeinket a csausszal együtt a 
hatalmas császárhoz, a mily gyor-
san csak lehet : a midőn tehát 
tekintetes és nagyságos uraságod-
embereinek szerencsés kivonulását 
meghagytuk a főtisztelendő kincs-
tárnok úrnak, egyúttal gondos-
kodtunk róla, hogy a váradi 
püspök megbízható embereivel 
őket azután tekintetes és nagy-
ságos uraságodhoz küldje. Ez a 
György barát nálunk volt. minket 
kiengesztelt és nekünk és felséges 
fiunknak engedelmességet fogadott. 

Kérjük tehát tekintetes és nagy-
ságos uraságodat, hogy ezután jó 
barátunknak tartsa magát és a mi 
országunk ügyét a hatalmas csá-
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mom imperatorem commendet et 
com ipso domino thesaurario 
bona vic-initate utatur. 

Dominationem vestram specta-
bilem et magnificam benevalere 
optamus. 

Datum Albae Juliae, in festo 
beatae Katharinae, anno domini 
1550. 

Kulczim : Spectabili et magni-
fic-o domino Kazwn passae budensi, 
potentissimi imperatoris Bu-
dae et in regno Hungariae locom-
tenenti, amico nostro honorando. 

szárnál pártolja és a kincstárnok 
úrral jó szomszédságban éljen. 

Tekintetes és nagyságos urasá-
godnak jó egészséget kivánunk. 

Kelt Gyulafehérvárt, 1550, Ka-
talin napján (november 25). 

Tekintetes és nagyságos Kászon 
budai pasának, a hatalmas császár 
budai és magyarországi helytartó-
jának, tisztelt barátunknak. 

Eredetij ők : M. kir. Országos 
Levéltár kincstári osztálya, Tört. 
Emlékek fasc. I. 

A gyöngyösi tanácskozás fegyveres megzavarása miatt a török 
biztosok ellen panaszt tett I. Ferdinánd a portánál, erre felel I. Szo-
limán szultán viszonvádat emelve ; a török eredeti egykorú olasz for-
dítással együtt Malvesius (Malvezzi) János Mária császári követ jelen-
tése mellékleteként a bécsi es. és kir. áll. udv. és titkos levéltárban 

28 
van «Turcica» gyűjt. 7. fasc. II. 1550. -y- jelzettel, mellette a kikül-
dött török vizsgáló bizottságnak a portához intézett jelentése iijabb 
német fordítás kíséretében : 

Da poi che le littere nostre de qua sono arivate da quel tempo, 
che havemo fatto la pace de queste doi parte, clii sono fatti li dani 
el sangiach bey de Segedino el cadi de Buda andando in quel loco 
dove examinavano con li vestri comisary rinovandosi e testando exa-
minando el cadi de Buda venendo in collera sopra li turchi disse: 
non voglio acceptare testimonii christiani sopra de mosurmani et 
per questa causa non si ha processo alla justitia come bisognave et 
questo hano cosi fatto intender a noi sopra la bona amicitia et 
fede, che havete con noi, el vostro Ambasiatore el tutto hanno fatto 
intendere alla porta nostra et e la verita del tutto per questa causa 
el beglerbey de Buda et el Bassa de Segedino sangiacho et el cadi 
de Buda hanno scritto a noi litere del successo, come tal testis e 
stato nella isola della villa, chiamata delle pecore, li homeni & de 



quella isola essenclo andati in mercantia in Transilvania el castel de 
Agria li homeni del quale hanno preso nelle barche homeni trenta-
cinque et amazati et sono anchora homeni sette, schiavi de quelli, 
nove milia ducati et novecento et diciotto ducati gli hanno tolti fra 
robbe et dinari et, cosi aferma, voler provar et pigliando questi liomeni, 
promeseno da poi quatro giorni rendere ogni cosa de Atvan uno 
spay, che si chiama Yeli, uno che si chiama Nali christiano si ha 
lamentato, come li hanno pigliato uno servitore et cavalli et el detto 
Veli nega talcosa non esser la verita et cosi andavo cerchando chris-
tiani testimonii per provar et per tal causa non volse el chadi, che 
li testimonii christiani parlassano sopra mosurmani et non accetto el 
suo ditto et con questa scusa et inventione se sono levati dalla ragi-
one et cosi ne hanno fatto intendere qua alla porta sicome sono 
andati et levati. Anchor ne ha avisato alla porta nostra come uno, 
che se chiama Nasuf figliolo che fu de christiano e merchadante stante 
davanti alli comisary per domandar ragione et justitia uno liungaro 
Balit se chiama pronome, con li soi cavalli uno castello, chiamato 
Lac, li homeni del quale venero alla strada ad assalto et gli presero 
fra robbe et dinari ducento e sette milia aspri et ducento e settanta 
aspri li presero et anc-hora lui istesso fece schiavo e stato in cati-
nerio tempo assai et gli hanno fatto torto et mal trattamento assai, 
rispose li comisary : noi non sapiamo, che liabbia hauto tanto danno 
ma sopra la nostra testa faremo, per clie chi non si puol usar questa 
ragione et faremo, c-hel nostro Ee non manchara de iustitia li quali 
spay de Semendria uno Ali et unaltro desso Ussaim per questo 
Nasuf noi faciamo bona testimonianza, de quello hanno preso al 
ditto Nasuf et atestano esser vero et questi tali Ali et Ussaim furno 
presi insiemi con el detto Nasuf et come gli fu preso li docento 
e sette milia ducento setanta aspri fra dinari at robe se tro-
varno apresso detto Nasuf et atestorno, esser stati tolti per christiani 
et cosi hanno sententiato per questa causa venendo el vostro Am-
basiatore per le doi parte digando, che quelli, che erano per li danni 
dalle doi bande era contento, che si vedesse con iustitia de far ragi-
one a chi 1'havesse, havevamo comandato al cadi de Buda et al 
sangiach bey de Segedino, che sopra la nostra fede non accetasse tes-
timony christiani et dappoi che a noi e querelato el cado de Buda 
liabiam terminato, che quel cadi non vadi piu a fare testis a Sege-
dino sangiach bey et al cadi che Belgrado havemo comandato, clie 
vadino a far el testis et li danni clie sono stati fatti per li vestri 
homeni, che se vedano con bona iustitia li nostri subditi et homeni 
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etiam nostri anchor si vedera per iustitia cosi de dinari robbe mobili 
et cavalli et altri animali, che del tutto si facia iustitia et se li 
vostri homeni hanno qualche segnale seu inditio delle robbe, che li 
sono state tolte da li nostri, che le siano restituiti, solamente che non 
siano tolte per manè de ladri et che non sia cosa fora de li capi-
tuli délia pace che provando ogniuno habbia el suo et li vostri ve-
nendo alli nostri paesi fanno piu male, che bene et poi fugirono nelli 
vestri castelli, deli quali alchuni sono pigliati da li nostri et noi li 
gastigamo et quelle robbe che sono pigliate dalli ladri, che non sono 
in li capituli délia pace non e honestà de parlarne cosa alchuna. 
anchora se trovate voi qualche ladri de li nostri, che siano venuti a 
robar nelli vestri paesi fareti questa gratia al signor de mandarli, qua 
in catena presi ; acio che sapiamo la verità del tutto et per che faremo 
tornar busiardi alchuni, che paiiano le busie contra di noi et de 
quelli confini et cosi farete, che con bona amicitia se faciano le cose 
tra li vestri et nostri comisary, perche molti faremo parare mentirosi 
de quelli, che parlano maie contra de voi et de noi restituendo con 
bona amicitia a tutti la robba sua et castigando li ladri in quelli 
confini. 

(Bő kivonata a II. és III. sz. német fordításban, illetőleg a levél 
azon jegyzőkönyv és jelentés alapján íratott.) 

I Vizsgáló-bizottság jelentései : 
Die Commissäre des Königs 

referierten in der Angelegenheit 
des Madschai Miklosch, der wäh-
rend unserer commissionellen 
Dienstleistung aus der Festung 
von Erlau in das Szegediner 
Sandschakat an der Spitze von 
35 Reitern eingefallen und vor 
einiger Zeit nach Konstantinopel 
geschickt worden ist und gaben 
an, dass, als jener Madschai 
Miklosch von einigen als Timar 
verleihenen Dörfern des zum 
Sandschakate von Szegedin gehö-
rigen Distriktes von Kalodscha die 
Abgaben zu beheben und für die 
Bedürfnisse der Festung Erlau 

A király biztosai jelentést tet-
tek a Magyar Miklós ügyében, ki 
a mi hivatalos eljárásunk közben 
Eger várából 35 lovas élén a sze-
gedi szandzsákságba betört és 
nem sok idővel ezelőtt Konstanti-
nápolyba küldetett ; úgy adták elő 
a dolgot, hogy midőn ezt a Ma-
gyar Miklóst a szegedi szandzsák-
sághoz tartozó kalocsai járás né-
hány t ímárkén t 1 adományozott 
községébe az adó behajtására és 
az egri vár szükségleteire való 

1 Tímár : török katonáknak ado-
mányozott hűbérbirtok a hódoltsági 
területen. 



"Wagen herbeizuschaffen ausgesen-
det worden, man ihn angehalten 
habe und er nach Konstantinopel 
habe geschickt werden müssen 
{diese Stelle ist auch im Original 
unklar). 

Auf die Bemerkung, dass, wäh-
rend ich mit ihnen gemein-
schaftlich in dem zum Sandscha-
kate von Gran gehörigen Orte 
Budscha der Untersuchungsarbeit 
obgelegen, drei Male ihre gehar-
nischten Reiter gekommen, dass 
man von Szegedin aus den Ka-
nonendonner gehört und dass sie 
im Dorfe Ser von 4 Leuten des 
Feldobersten des erwähnten Sand-
schakates einem den Kopf abge-
schnitten und die anderen drei 
.gefangen hätten ; dass sie das 
zweite Mal einen Kaufmann von 
Szegedin angefallen, seine Güter 
und Waaren im Werthe von 
mehr als 900 fl. und nebstdem 
14 Kutschen und soviele Rosse 
.geraubt hätten ; und dass das 
dritte Mal ihrige Leute gekom-
men seien Dörfer des Kalotscher 
Districtes zu plündern und acht 
dem Sultan oder anderen gehö-
rige Ortschaften, nach Art von 
Timars in Besitz zu nehmen ; — 
was der Grund von dergleichen 
Einfällen sei ? — entgegneten sie : 
Unser König hat eingewilligt für 
seine ungarischen Besitzungen 
dem Sultan jährlich einen Tribut 
von 30.000 Ducaten zu entrich-
ten ; so lassen auch wir von des 
Sultans Unterthanen nicht ab, 

szekerek beszerzésére küldték, ott 
elfogták és valószínűleg Konstant! 
nápolyba vitték. (Ez a hely az 
eredetiben is homályos). 

Arra a megjegyzésre, hogy mi 
az oka az aféle beütéseknek, 
mint : míg én velők együtt az 
esztergomi szandzsáksághoz tar-
tozó Budsa (?) községben a vizs-
gálat folytatásával voltam elfog-
lalva, háromszor törtek ki pán-
czélos lovasaik, úgy hogy Szegedig 
elhallszott az ágyúdörgés és Szer 
községben az említett szandzsák-
ság ezredesének 4 embere közül 
egynek fejét vágták le s a többi 
hármat foglyul ejtették ; hogy 
— másodszor — egy szegedi ke-
reskedőtmegtámadtak és 900 frt.-
nál több értékű összes javát és 
árúit 15 szekérrel és ugyanannyi 
lóval együtt elrabolták és hogy — 
harmadszor — embereik azért 
jöttek, hogy a kalocsai járás köz-
ségeit felprédálják s hogy 8, a 
szultán vagy mások birtokában 
levő tímár jellegű helységet el-
foglaljanak : ezt felelték : «A mi 
királyunk beleegyezett, hogy ma-
gyar birtokaiért a szultánnak évi 
30.000 arany adót fizet ; ezért mi 
sem hagyjuk el a szultán alatt-
valóit, hanem a magunk részéről 
mi is elszedjük tőlük, a mi ne-
künk jár és minket illet.» 



sondern holen uns auch unserer 
Seits was uns zusteht und ge-
bührt. 

II. Ein anderer Bericht der-
selben. 

Es ist uns ein hoher kaiser-
licher Befehl zugekommen des 
Inhaltes, dass der König von Wien 
an die hohe Pforte einen Brief 
geschickt und darin geklagt habe, 
dass einige Sandschak Beje und 
Truppen Unterthanen des Königs 
getödtet oder gefangen genommen 
und ihr Hab und Gut geplündert 
hatten ; und dass ebenso auch von 
Sandschak Bejen Berichte einge-
laufen seien, wie von den Besat-
zungen der dem erwähnten Kö-
nige gehörigen Festungen und von 
Anderen den Anhängern des Is-
lams und den grossherrlichen 
Provinzen Schaden zugefügt wor-
den. 

Als nach Ankunft der könig-
lichen Commissäre in dem zum 
Sandschakate von Hatvan gehö-
rigen Orte Gyöngyös die Unter-
suchungs-Commission zusammen-
getreten war und ihre Arbeiten 
begonnen hatte, kamen sämmt-
liche ungläubige Bewohner der 
Stadt Dschesirei-Koj un (— Schaf-
insel) vor die Gerichtsversamm-
lung und machten in Gegenwart 
der königlichen Commissäre fol-
gende Aussage, deren Wahrheit 
sie betheuerten : «Die Mannschaft 
des Befehlshabers von Erlau, 
Dobó István, hat von unseren 
Leuten, welche während des 

II. Ugyanazoknak egy másik 
jelentése. 

Egy magas császári parancs ér-
kezett hozzánk azon tartalommal, 
hogy a bécsi király a magas Ka-
puhoz levelet küldött s ebben 
panaszkodik, hogy néhány szand-
zsákbég és (török) csapat a király 
alattvalóit megölte és javaikat 
felprédálta ; és hogy hasonlóképen 
a szandzsákbégektől is érkeztek 
bejelentések, hogy az említett ki-
rály várainak őrségei és mások 
az izlám követőinek és a nagyúri 
tartományoknak károkat okoztak. 

Midőn a királyi biztosoknak 
megérkeztével a hatvani szand-
zsákhoz tartozó Gyöngyös város-
ban a vizsgáló-bizottság összeült 
és munkáit megkezdte, Dseszirei-
Kojun (Juli-sziget) 1 város összes 
hitetlen lakói törvény elé jöttek 
és a királyi biztosok jelenlétében 
a következő feljelentést tették, 
melynek igaz voltát erősítgették : 

«Dobó István egri parancsnok 
legénysége a fegyverszünet alatt 
Erdélybe (a királyné országába )-
üzleti ügyekben utazó embereink 

í ? 



Waffenstillstandes in Handels-
geschäften nach Siebenbürgen 
(dem Lande der Königin) reisten, 
35 Personen getödtet und 7 ge-
fangen genommen und unser Hab 
und Gut in Werthe von 918 fl. 
geplündert und gegenwärtig sind 
sowohl unsere Habe, als unsere 
Leute noch in ihren Händen. » 
Hierauf nahmen die königlichen 
Kommissäre die Rückerstattung 
derselben binnen 4 Tagen auf 
sich. 

Gegen den Sipalii Weli von 
Hatvan sagte der tributpflichtige 
Unterthan Bálint aus, dass er 
ihm einige Bosse und Diener 
genommen hätte und brachte auf 
Weli's Läugnen Ungläubige als 
Zeugen. Da aber gegen Musel-
männer das Zeugniss von Un-
gläubigen unstatthaft ist, so hoben 
die königlichen Commissäre die 
Sitzung auf. erhoben sich und 
gingen fort, 

III. Abschrift eines Protokolls 
dos Richters von Ofen. 

Der Kaufmann Nussich-ben-Ab-
dullah hat vor der Untersuclnmgs-
Commission in Gegenwart der 
königlichen Commissäre folgen-
des ausgesagt : «Auf dem Wege 
von Stuhlweissenburg nach Ofen 
stiess ich auf Reiter des ungläu-
bigen Befehlshabers Magyar Bá-
lint und Gesindel aus dem Schlosse 
von Lak ; sie fielen mich an, nah-
men mir meine Barschaft und 
Habe, im Ganzen 207.276 As-
pern, ergriffen mich, hielten mich 

köziil 35 személyt megölt s 7-et 
elfogott és minden javunkat 918 
fl. értékben elrabolta; jelenleg is 
iigy javaink, mint embereink ke-
zökben vannak.» Erre a királyi 
biztosok elvállalták, hogy 4 na-
pon belől visszaszolgáltatják. 

Weli hatvani spalii ellen Bálint 
adófizető alattvaló azt vallotta, 
hogy ez néhány lovát és szolgá-
ját elhurczolta és Weli tagadására 
hitetleneket hozott tanúul. Mint-
hogy azonban muzulmánok ellen 
hitetlenek tanúvallomása nem ér-
vényes, ezért a királyi biztosok 
az ülést bezárták, felkeltek és el-
mentek. 

III. A budai biró egy jegyzö-
könyvének másolata. 

Nussuch-ben-Abdullah keres-
kedő megjelent a vizsgáló bizott-
ság előtt és a királyi biztosok jelen-
létében a következő feljelentést 
tette : 

«A Székesfehérvárról Budára 
vivő úton a laki váracs hitetlen 
parancsnokának : Magyar Bálint-
nak lovasaival és cselédségével ta-
lálkoztam ; ezek megtámadtak, el-
szedték készpénzemet és árúimat — 
összesen 207.27t> oszpora érték-
ben. elfogtak, hosszú ideig fog-



lange Zeit gefangen und miss-
handelten mich über die Massen.» 
Die königlichen Commissäre ent-
gegneten hierauf: Wir haben es 
von unserem Könige selbst er-
fahren. dass du dergestalt miss-
handelt worden ; wird dir hier 
dein Recht nicht zutheil, so hat 
er es auf sich genommen, es dir 
zu gewähren. Da ausserdem die 
Spahis des Sandschakats von 
Semendria, Ali Abdullah und 
Hassan-ben-Abdullah-Madschir, in 
Übereinstimmung mit Nussuchs 
Angabe bezeugten, dass sie es 
wussten, dass er, als er ergriffen 
wurde, 207.276 Aspern an Bar-
schaft aus Waaren bei sich hatte 
und dass die Ungläubigen sich 
derselben zugleich mit seiner 
Person bemächtigten, wurde ihr 
Zeugniss geprüft und angenom-
men und auf Nussuchs Verlangen 
zu Protokoll genommen. 

A gyöngyösi eset befejeztéül tekinthetjük I. Ferdinánd 1550 
jún. 5-én Malvezzihez intézett alábbi levelét (ugyazon gyűjteményben 
és iratcsomóban 29,1. 550 5 VI. jelzettel. Sajátkezű aláírás, vörös viasz 
záró-pecsét nyomával.) 

Ferdinandus divina favente dementia Romanorum, Hungarias, 
Bohemiae etc. rex semper augustus, infans Hispaniarum, arch id ux 
Austriae etc. 

Egregie fidelis dilecte. Ex Uteris nostris simul et annexis scrip-
turis, quas ad te cum ipsis literis nuper misimus, cognoscere potu-
isti, quid te isthic agere hoc tempore iuberemus, et qua legatione 
nuncios nostros ad passam Budensem et Mustapha begum proxime 
miserimus. Cum igitur nuncii ipsi nostri Buda ad nos reversi res-
ponsum a passa tulerint, quale ex presentibus incluso literarum 
exemplo cognosces. Visum est de re tota e vestigio te facere cer-
ciorem, ut posteaquam praeter scitum imperatoris Thurcarum ea in 

ságban tartottak és mód nélkül 
rosszul bántak velem,» A királyi 
biztosok erre azt felelték: «Ma-
gától királyunktól értesültünk 
róla, hogy mit csináltak veled ; 
ha itt nem kapod meg igazságo-
dat, magára vállalta, hogy ő 
szolgáltat neked.» 

Minthogy azonkívül Ali Ab-
dullah és Hassan-ben-Abdullah-
Madschir Szendrö-szandzsákság-
beli spahik Nussucli vallomásá-
val egybehangzólag bizonyították, 
hogy ők tudják, hogy — mikor 
fogságba került — 207.276 osz-
porát vitt magával készpénzben 
és árúkban és a hitetlenek sze-
mélyével együtt ezt is birtokba 
vették : tanúvallomásukat meghi-
telték, elfogadták és Nussucli kí-
vánságára jegyzőkönyvbe vették. 



Gyengyes nuper a Thurcicis commissariis accidisse passa affirmat, 
qua? acciderunt, neque quiquam sibi vei alteri cuiquam commissum 
esse de muniendo Zolnok. sed tantum castellum quoddam in Waal 
erigendum esse ex mandato einsdem imperatoris, prout ex praefato 
exemplo literarum nostrarum clarius accipies, idemque passa libera-
liter se ad omnia iusta et honesta videtur offerre, agas iustesque iam 
módis omnibus, ut iubeatur per istum Thurcarum principem passae 
Budensi, ne in communiendo praefato Waal ulterius procedat et 
communitionem etiam factam demoliatur, quandoquidem locus ille 
apque sub nostra est iurisdictione ac imperatoris Thurcarum, cum 
iam inde ab initio initarum induciarum coloni eius loci nobis per-
inde censum solverint atque ipsi imperátori, neque propterea deceat 
in loco medio et communi quovis prœtextu durantibus induciis ullum 
novum fortalicium erigere, id quod nos hactenus cavimus diligenter 
cavebimusque imposterum, ne quam occasionem querelae praebeamus 
male a nobis observatarum induciarum, ut vero etiam isthinc rursus 
iubeantur convenire Thurcici commissarii cum nostris in loco de-
signato. testimoniaque christianorum admitti, quemadmodum nuper 
ad te copiosius scripsimus, utque res omnes eo loco et statu per-
maneant, in quo tempore initarum induciarum fuerunt. Similiter 
agas diligenter, affirmans nos pro bona vicinitate confœderationeque 
tuenda et confirmando id expetere, vicissimque pro nostra parte nos 
idem effecturos. Quidquid autem ad responsum praefati passae Buden-
sis replicaverimus, ex exemplo pra?dicto intelliges, secundum cuius 
tenorem ea, quae pro sua singulari rerum agendorum prudentia per 
te istliic fuerint agenda, poterunt rite curari. Datum Wiennae, die 
quiuto mensis Junii, anno Domini millesimo quingentesimo quin-
quagesimo. 

Ferdinandus m. p. Nicolaus Olahus m. p. 
Episcopus Agriensis. 

Ferdinandus Malatesta m. p. 

Kívül : Egregio Joanni Marie Malvecio Agenti nostro apud Sere-
nissimum Imperatorem Thurcarum, fideli dilecto. 

Ferdinánd, isten kegyelméből a római birodalom, Magyar-, Cseh-
ország stb. felséges királya, Spanyolország infánsa, Ausztria főher.-
czege stb. 

Kiváló kedvelt hívünk ! Levelünkből valamint a neked minap kül-
dött levelünkhöz mellékelt iratokból megtudhatod, hogy mit parancsol-



tunk, hogy miben járj el jelenleg és hogy milyen megbízással küldtük kö-
veteinket a budai pasához és Musztafa béghez. Midőn tehát követeink 
Budáról visszatértek, a pasától azt a választ hozták, melyet a jelen 
levelünkhöz csatolt másolatból megismerhetsz. Jónak látjuk, hogy az 
egész ügyet elejétől kezdve tudassuk veled, hogy — miután a pasa azt 
állítja, hogy a török szultán tudta nélkül vitték végbe a török biz-
tosok a minap Gyöngyösön mindazt, a mi ott történt, s Szolnok meg-
erősítését sem bízta senki sem ő rá, sem senki másra, csak a Yál 
nevű váracs építése volt a szultán parancsában, a mint a levelünk-
ben levő előbb említett másolatban világosan láthatod és a pasa 
maga önkényt ajánlkozni látszik minden igazságos és tisztességes 
dologra: intézd és sürgesd tehát minden módon, hogy parancsolja 
meg a szultán a budai pasának, hogy az említett Yál megerősítését ne 
folytassa s az eddig készült erődítést bontassa le, minthogy az a hely 
egyformán van a mi és a török császár fenhatósága alatt, hiszen e 
helység lakói is a fegyverszünet beállta óta egyformán fizetik az adót 
nekünk és a szultánnak, épen ezért nem illik, hogy közös helyen a 
fegyverszünet tartama alatt bármily ürügy alatt is bármiféle erődöt 
építsenek, a mitől mi eddig szorgosan óvakodtunk s ezután is tartóz-
kodni fogunk, nehogy arra a panaszra nyujtsunk okot. hogy rosszul 
tartjuk meg a fegyverszünetet; a török biztosoknak is megint ren-
deljék el, hogy jöjjenek össze a mieinkkel a kijelölt helyen és hogy 
a keresztyének tanúvallomását fogadják el, a mint ezt neked a múlt-
kor bővebben megírtuk és hogy minden azon a helyen és állapotban 
maradjon, mint a fegyverszünet kezdetekor volt. Hasonlóképen igye-
kezzél szorgosan kieszközölni — biztosítva nekünk a jó szomszéd-
ságot —- a szövetség fentartását és megerősítését, viszont a magunk 
részéről mi is meg fogjuk ezt tenni. Hogy pedig az említett budai 
pasa feleletére mit válaszoltunk, a fentemlített másolatból megért-
heted, melynek tartalma szerint mindarról rendesen gondoskodhatol, 
a miről az elintézendő dolgokra nézve eddig kellett tárgyalnod. 

Kelt Bécsben, az Úr 1550-ik esztendejében, június hó 5-ik napján. 
Ferdinánd, s. k. Oláh Miklós s. k. 

egri püspök. 
, Malatesta Ferdinánd s. k. 

A gyöngyösi tanácskozást magyar részről vezető Tharnóczy 
András biztosi minőségben ezután is többször eljár, miután már a 
komáromi naszádos főkapitányságot odahagyta; ez állásában utódja 
Zay Ferencz lett, az ismert konstantinápolyi követ. Tharnózcy 1550 



május és június havában Kászon pasával tárgyal újólag bizonyos 
komáromi kereskedők kifosztása miatt; a tárgyalásokat nem szemé-
lyesen intézi, lianem Szabó László nevű hadnagyát bízza meg vele, 
kinek részletes jelentése és Allya Mátyás elleni panasza a fenti Tur-

28 6 
cica gyűjtemény 7 fasc. 1550 y ^- je lze t alatt található. 

1553 végén és 1554- elején Toygon (Tuigun) budai pasával tárgyal 
a Petrovics Péter erdélyi vajda fegyverkezése miatt támadt zavarok-

12 . 
ról. (A részletes királyi utasítás fasc. 8. c. 6, 1553 jelzet alatt.) 

AJL. 

Ajándékul visz két kelyhet a pasának, melyet ez nov. 26-án török 
nyelvű levélben Ferdinánd királynak hálásan megköszön. Tharnoczy 
részletes jelentése keltezés nélkül 8 fasc. c. 6. 120 sz. alatt olvasható. 

Gagyi Jenő. 

Lőportartó a XVIII-ik századból. 




