
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

Hírek a kanizsai törők rabokról. 

I. 

ANizsA 1563 nov. 28. (Szele Jakab Nádasdy Tamás-
nénak.) % 

. . . igen félő az rabok pestistől, miért hogy 
együtt kell őket tartanunk, ha egyiken rajta lesz, 
az többi is eldöglik ttile, itt penig jeles foglyok 
vannak, kiknek halálok ha történik, kár lészen. 
Az foglyok penig felessen vannak, az őrzésére is 

kevesen vannak, mert immár is egynéhány kapun állónak kinek 
felesége holt meg, kinek gyermeke, azféléket házakhoz kellett bocsá-
tanunk, kiket az pestisért be nem bocsáthatunk, az falukról penig 
paraszt puskásokat be nem hozhatunk, mint egyébkor, miért hogy 
odaki is halnak . . . 

Kanizsa 1566 júl. 23. (Szalay Benedek Nádasdy Tamásnénak.) 
. . . Nagyságod ír az török felől, kit az uraim hoztak, hogy te 

nagyságodnak harmada jár mindenbül, kit az uraim hoztak, látja 
Isten ezt énnekem senki nem mondta . . . Ennek utáiina . . . más 
gondot viselek rúla . . . Itt vagyon az török, de az török magyarbul 
lett, ha az gályára adnánk is el, adhatnájok ötven forinton. Az 
uraim kérik vala tülem, hogy kóltya vetyére vethetnéjek, de én nem 
engedem nagyságod híre nélkül . . . 

III. 

Kanizsa, 1566 júl. 23. (Pálffy Ambrus Nádasdy Tamásnénak.) 
. . . Ennek előtte is irtunk volt, hogy útra voltunk, és az Isten 



egy kis nyereséget adott volt, ki nem te nagyságodnak való volt, 
mert mind annak előtte megbecsülték, te nagyságodnak is odaadjuk 
az tereket, mást is, azonképen ha oly rab volna, de ez csak egy ko-
csis. és három hitvány lovacskája volt, im megértők, hogy te nagy-
ságod harmadot kiván ebből is . . . Könyörgünk te nagyságodnak, 
hogy el ne vegye tőlünk az rabot, és az harmadot is belőle, hadd 
segítsük magunkat vele . . . 

IV. 

Kanizsa, 1567 febr. 12. (Szalay Benedek Nádasdy Tamásnénak.) 
. . . az ki török felől írtam vala nagyságodnak, nagyságod is 

írt vala énnekem, hogy bebocsássam, ím felküldtem Wyda porkoláb-
tul, mert az sarczolása teszen úgy mint ötszáz forintra való sommát. 
Jtt oly török nincsen, ki kezes lenne érette, hanem ha Pyry aga 
kezes lenne érette, nagyságod akaratjából bebocsátnám . . . 

V. 

Kanizsa, 1567. (Többen Nádasdy Tamásnéhoz.) 
. . . nagy csötörtökön hoztunk volt egy jancsárt ide, kit Bene-

dok uram, — Szalay Benedök, — az te nagyságod számára foglala 
tűlünk . . . . azért nagyságodnak könyörgönk, nagyságod hadná békét 
vele, had adnánk el, mert ím minekönk másfél száz forintot adná-
nak érte. Ha nagyságod el akarja venni, nagyságodnak odaengedjök 
az másfél száz forintért. Nagyságodtul kegyelmes választ várunk . . . 
Ez levél költ Kanizsán, csötörtökön anno domini 1567. 

Nagyságod szegény szolgái 
Némöt György, 
Thük Benedök, 
Zalay Pál, 
Bogdán Dömötör, 
Nagy Benedök, 
Vida porkoláb, 
Rüskochy Miklós, 
Sarzegy Peter. 



VI. 

Kanizsa 1567. (Szalay Benedek Nádasdy Tamásnak.) 
. . . továbbá . . . az uraim, az itt való nagyságod szolgái az 

Komáriakkal alá mentek vala Kálmánczhelyre, és hoztak volt onnét 
valami törököket ide, az uraimnak egyet adtak bennek, ki sarczolá-
sába harmadfél száz forintot igért, azért nagyságodtul tanúságot vá-
rok, ha nagyságod számára megtaitóztassam, avagy ne . . .1 

Közli: Dr. Kárffy Ödön. 

1 Országos Levéltár. — Nádasdy levelezések. 

Magyar huszártiszt a X"VII-ik századból. 


