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Juhász Krisztina

Esterházy Dániel és Esterházy Miklós levelei  
az 1642. évi szőnyi békekötés idején*

Áttekintés

Hosszas előkészítés után a Habsburg és az oszmán uralkodók által delegált tárgyalóbiz-
tosok 1642. január 13-án Szőny mezején kézfogással köszöntötték egymást, majd sor 
került a közel egyórás megbeszélésükre.1 Ez, a meglehetősen summásan ismertetett, rö-
vid idejű találkozó indította el a történetírásban második szőnyi béke néven is ismert, a 
Habsburg–oszmán békekötések – kronológiai és módszertani szempontból – negye dik 
csoportjába (1606–1664) sorolható2 béketárgyalást,3 amelynek eredménye az 1642. már-
cius 19-én elkészített, aláírásokkal és pecsétekkel hitelesített oszmán-török nyelvű 
temess zük, valamint a magyar és latin nyelvű előzetes békeszerződések.4

Egy békekötés iratanyagának feltárása és network szempontú vizsgálata magában 
rejti a lehetőséget, hogy segítségével meghatározzuk a kommunikációs csatornákat. Az 
1642. évi szőnyi békénél, akárcsak az 1627. évi esetében is,5 kirajzolódik egy kommuni-
kációs csatorna Esterházy Miklós (1582–1645)6 és Esterházy Dániel (1585–1654) kö-
zött. Az Esterházy testvérek ugyanis mindkét békekötés folyamatában részt vettek, mi-
közben a tárgyalások alatt állandó érintkezésben álltak egymással és egyeztettek az 
alkudozás részleteiről. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a második szőnyi béke esetében, 
ellentétben az elsővel, Esterházy Miklós és a Szőnybe rendelt császári megbízottak kö-

*  A tanulmány az MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport munkája keretében jött létre. A kutatást az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta a 20391-3/2018/FEKUSTRAT kódjelű projekttel: Sze-
gedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Kiválósági Központ, Középkori és Kora Újkori Magyar Tör-
téneti Tanszék, MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport; valamint a Collegium Hungaricum ösztöndíj 
(CoHu2018-2019-282312). Ezúton is köszönöm a tanulmány elkészítése során nyújtott értékes segítsé-
gét Papp Sándor kutatócsoport-vezetőnek, a latin nyelvű szövegrészek ellenőrzését Tóth Sándor László-
nak, a közlemény lektorálása során nyújtott segítségét Szabó András Péternek köszönöm.

1  A békekötés előzményeire összefoglalóan: Juhász, 2019b. A tárgyalóbiztosok első találkozójának leírá-
sára lásd: Majláth, 1885, 79–80, 311; továbbá az 1. számú forrás.

2  Papp, 2018, 91–92.
3  Az 1642. évi szőnyi békének mindmáig egyetlen monografikus, jelentős számú forrást is tartalmazó fel-

dolgozása látott napvilágot: Majláth, 1885. További munkák a témával kapcsolatban: Ráth, 1861, 
3–208; Fekete, 1932; Jedlicska, 1910; Hiller, 1992. Legújabban: Tusor, 2015; J. Újváry, 2012, 
383–397; Juhász, 2019a; Juhász, 2019b.

4  A magyar és latin nyelvű temesszük: ÖStA HHStA Türkische Urkunden, Karton 8., No. 15. és No. 16.
5  Brandl–Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 2018, 103–119.
6  Esterházy Miklós életére és pályafutására lásd: Toldy, 1852; Salamon–Szalay I., 1863; Salamon–

Szalay, I–III, 1863–1870; Csapodi, 1942; Hajnal, 1929; Hajnal, 1930; Péter, 1985; Pálffy, 
2009, 853–882; Hiller, 1992.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   175 2019.12.09.   14:11:49



176

zött közvetlen kapcsolat regisztrálható, és emellett mutatható ki a nádor béketárgyalás-
sal kapcsolatban folytatott külön levelezése Esterházy Dániellel. A közlésre kiválasztott 
források a két Esterházy évtizedeken átívelő levelezésének egy kisebb részletét mutatják 
be, és a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó, fentebb jelzett három hónapos idő-
intervallumot fedik le. 

Az Esterházy család cseszneki ágát megalapító Dániel életének és pályafutásának 
alakulásáról átfogó munka hiányában csak részleges információkkal rendelkezünk. 
1618-ban a koronázás alkalmával aranysarkantyús vitézzé avatták, egy évvel később bá-
rói rangot nyert, majd 1625-ben a soproni országgyűlésen királyi kamarai tanácsos lett.7 
A Habsburg–oszmán tárgyalásokon először az 1627. évi szőnyi békekötés8 időszakában 
vállalt szerepet, amikor a Habsburg-oldal  egyik tárgyalóbiztosaként részt vett a tanács-
kozáson.9 A 15 évvel későbbi szőnyi tárgyalás során ismételten a Habsburg uralkodót, 
immáron III.  Ferdinánd (1608–1657) német-római császár, magyar és cseh királyt 
(1637–1657)10 képviselő békedelegáció tagjai között tűnt fel Gerhard von Questen-
berg báró (1586–1646), a Haditanács alelnöke,11 Lippay György (1600–1666) egri 
püspök (1633–1666) és királyi kancellár,12 Mikulich Tamás királyi személynök (1631–
1649)13 és Szunyogh Gáspár szendrői kapitány (1639–1644)14 mellett.15 Esterházy 
Dániel 1642. évi békebiztosi kinevezésében döntő szerepet játszott a Habsburg–osz-
mán béketárgyaláson szerzett korábbi tapasztalata és a nádorhoz fűződő családi kötelék is.

A jelen forrásközlés bevallott célja az, hogy az 1642. évi szőnyi békekötésnek az el-
múlt évek kutatásaiban16 előtérbe kerülő történetéhez újabb adalékot szolgáltasson, 
annak a hét fennmaradt és kiadatlan magyar nyelvű levélnek a segítségével, amelyeket 
az Esterházy fivérek a tárgyalások alatt egymásnak írtak. Ha a jelzett három hónapos 
periódus levelezésének nagyságrendjéről kívánunk képet alkotni, figyelembe kell venni 
egyrészt azt, hogy eddig két, Esterházy Miklós által Esterházy Dánielhez írt misszilis 

 7  Esterházy, 1901, 175–178; Nagy IV, 1853, 93.
 8  Az 1627. évi szőnyi békéről eddig három, forrásközléseket is tartalmazó monográfia készült: Jászay, 

1838; Salamon, 1867; Salamon–Szalay, I–III, 1863–1870. A béke történetéhez újabb adalékkal 
szolgál: Brandl–Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 2017; Brandl–Göncöl–Juhász–
Marton–Szabados, 2018; Brandl–Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 2019; Marton, 
2019a; Brandl–Szabados, 2019.

 9  A békekötés alatti tevékenységére és szerepére: Brandl–Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 
2018, 119–120, 123.

10  Életére összefoglalóan legújabban: Hengerer, 2012.
11  Kampmann, 2003, 43–44. A  Habsburg-oldal tárgyalóbiztosaként ő is részt vett az 1627.  évi szőnyi 

békekötésben. Brandl–Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 2018, 116.
12  Életére és tevékenységére legújabban lásd: Tusor, 2015.
13  Fallenbüchl, 2002, 200, 375; Tusor, 2015, 42–43.
14  Életére és tevékenységére vonatkozó adatokat lásd: Csízi, 2003; Szabó, 2015, 265.
15  I. Ibrahim (1615–1648) oszmán szultán (1640–1648) részéről Oszmán aga kapudzsi basi kapott felha-

talmazást a tárgyalás vezetésére, aki mellé Mehmed budai efendi és tímár defterdár, Musztafa esztergomi 
alaj bég, Musztafa egri lovaskapitány és Musztafa kanizsai aga csatlakoztak. Majláth, 1885, 71, 77. Vö. 
ÖStA HHStA Türkische Urkunden, Karton 8., No. 15. és No. 16.

16  J. Újváry, 2012; Tusor, 2015; Juhász, 2019a; Juhász, 2019b.
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jelent meg kiadásban.17 Másrészt azt is, hogy a már publikált és az alább közölt források 
legtöbbjében találhatók utalások további olyan iratokra is, amelyeknek létét – egyelő-
re – csak a fenti hivatkozások támasztják alá. Ez utóbbi, csak hivatkozások formájában 
ismert levelek esetében a feladó–címzett viszony egyértelműen megállapítható, hozzá-
vetőlegesen tudunk következtetni a levél megírásának időpontjára, helyére és előfordul 
utalás az irat tartalmának egy-egy elemére is. A fennmaradt források és a bennük talál-
ható hivatkozások alapján összesen tizenhét levélről állítható teljes bizonysággal, hogy 
azt megírták és célba is ért. Ezek közül nyolc esetben Esterházy Miklós nádor és kilenc 
esetben Esterházy Dániel tűnik fel a levelek írójaként, ami folyamatos és kölcsönös 
kommunikációt jelez.18

A levelezés érdekessége részben abból ered, hogy a két Esterházy kapcsolata a rokoni 
kötelékből adódóan túlmutat a hivatalos nádor és tárgyalóbiztos viszonyon. Ez a több-
rétű kapcsolat fejeződik ki a források szerteágazó tartalmában is. A levélváltások egy-
részt diplomáciatörténeti adalékokkal szolgálnak, így fontos információkat tartalmaz-
nak a béketárgyalás folyamatára és részleteire, körülményeire, a békekötést nehezítő 
tényezőkre (például a vármegyei gravaminák és a korábbi békeokmányok hiányára, ha-
misítására, az előző béke időtartamának eltérő értelmezésére stb.) vonatkozóan. A leve-
lek segítenek megvilágítani Esterházy Miklós szerepét is, ami ezek alapján inkább for-
málisnak mondható. A nádor a többszöri invitálás ellenére sem vett részt személyesen a 
tárgyalásokon, szavai arról tanúskodnak, hogy érzékelte, a béke csakis a császári oldalról 
tett engedmények árán valósulhat meg. 

Nemcsak a levelezésben, hanem általában a 17. század első felének Habsburg–osz-
mán béketárgyalásain is rendszeresen visszatérő kérdéskör volt a hódolt falvak, vele 
együtt pedig a hódoltsági magyar adóztatás problémája. A hódoltsági peremvidék hatá-
rainak rendezéséhez kiindulópontot jelentett ugyan az 1606. évi zsitvatoroki békeszer-
ződés, ám annak eltérő értelmezése a török és magyar tárgyalóbiztosok részéről tovább 
nehezítette a viszony rendezését. Megjegyzendő ugyanakkor az is, hogy a panaszok és 
tilalmak ellenére a törökök a hódoltatással, míg a magyarok a hódoltság adóztatásával 
nem hagytak fel.19 A béketárgyalásokon a hódoltsággal kapcsolatos problémakör meg-
oldását többnyire speciális külön bizottságok (commissiók) hatáskörébe rendelték, 
ezen bizottságok munkája azonban a legtöbbször nem vezetett eredményre.20 Nem volt 
ez másképp az 1642. évi szőnyi béke esetében sem,21 bár Esterházy Dániel a tárgyalás 
megindulása előtt is szorgalmazta, hogy ez alkalommal a béketárgyalás oldja meg az 
elhúzódó problémát.22

17  Majláth, 1885, 320–321, 370–371.
18  Juhász, 2019b.
19  A hódoltságnak a 17. század első felében tartott Habsburg–oszmán béketárgyalásokon játszott szerepére 

részletesen: Szakály, 1981, 159–174. 
20  Az 1628. évi Buda–Szécsény területvitára lásd: Marton, 2019b.
21  Lásd az 1642. évi szőnyi béke 2., 4. és 5. pontját.
22  Majláth, 1885, 74.
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A levelekben megjelenik továbbá a tárgyalás hétköznapjainak vetülete, így számos 
művelődés- és életmódtörténeti adalékkal is szolgálnak. Képet kaphatunk például a bé-
kebiztosok egészségi állapotáról, annak az alkudozás menetét befolyásoló hatásáról, 
korabeli gyógymódokról, különféle családi eseményekről és más dolgokról is.

A források lelőhelyét az Esterházyak itthon és Szlovákiában őrzött családi archívu-
mai jelentik. A közlemény öt, Esterházy Dániel Esterházy Miklóshoz írt irata található 
meg az MNL OL, Esterházy család hercegi ágának levéltárában, ezen belül is a nádor 
nevét viselő személyi fondban.23 Az itt őrzött iratok döntően Esterházy Miklós nádori 
tisztségével vannak összefüggésben, itt találjuk Esterházy Dániel hozzá írt missziliseit 
az 1638 és 1645 közötti időszakból. Az MNL OL, Magyar Kamara Archívumában az 
Archivum familiae Esterházy elnevezésű fond 7. tétele24 ugyancsak Esterházy Miklós 
iratait foglalja magában 1620–1645 között, amely iratanyag Esterházy Dánielnek a ná-
dorhoz intézett egyetlen levelét tartalmazza az 1642. évi béketárgyalás idejéből. A köz-
lésre kiválasztott dokumentumok között egyetlen, Esterházy Miklós által a testvéréhez 
címzett levél szerepel a tárgyalt időszakból, amely a Szlovák Nemzeti Levéltár pozsonyi 
levéltárában az Esterházy család cseszneki ágának archívumában,25 a nádor török hábo-
rúkkal kapcsolatos iratai között bújik meg.26

A közlés általános elvei

A magyar nyelvű szövegek közlésére, bár több szabályzat is készült, konszenzus máig 
nem alakult ki.27 Így a magyar nyelvű forrás közreadása a Lymbus által előírtak, vala-
mint az MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport által meghatározott elvek szerint 
történt.28 Ennek megfelelően a forrásszöveg részben modernizált, hangalakkövető át-
iratát adom közre. A szöveg központozása (vesszők, pontok stb.) az értelemnek és a ma 
érvényes helyesírási szabályoknak megfelelően történt, akárcsak a szavak egybe- és kü-
lönírása. Az átírás során a gördülékeny olvasat és értelmezés érdekében az eredeti doku-
mentumokban előforduló elválasztások nincsenek jelölve. Az egyértelmű rövidítések 
külön jelzés nélkül kerültek feloldásra. A kis- és nagybetűk használata során a követke-
zetességre törekedve és ma érvényes helyesírási szabályokhoz igazodva, nagy kezdőbetű 
csak a mondat elején és a tulajdonneveknél fordul elő. A személynevek, földrajzi helyek 
és a helynévből képzett melléknevek betűhív átírásban kerültek közlésre, modernizálás 

23  MNL OL, P 123. I/a.
24  MNL OL, MKA E 174.
25  SNA Ecsl. 48. doboz.
26  Ezúton is köszönöm Martí Tibornak, hogy pozsonyi levéltári kutatásának releváns anyagait az MTA–

SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport rendelkezésére bocsátotta.
27  Erre összefoglalóan: Bak, 2000, 91–137. Az újabb magyar nyelvű forrásközlési elvekre lásd még: Tusor, 

2015, LI–LIV.
28  A szabályzat összeállítói: Juhász Krisztina, Marton Gellért Ernő, Tóth Hajnalka.
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a ragok esetében történt. A különleges karakterek minden esetben hangértéknek és a 
modern nyelvtani szabályoknak megfelelőn lettek feloldva. A  latin nyelvű szövegré-
szek, kifejezések esetében a humanista latin általános szabályait tekintettem mérvadó-
nak, ugyanakkor a ragok esetében modernizálás figyelhető meg. A latin szövegrészeket, 
földrajzi helyeket és személyneveket az első előfordulásnál láttam el jegyzettel, a továb-
biakban esetenként (például korábbitól eltérő írásmód) magyaráztam ismételten. 
Az irat sérülése miatt nem olvasható, illetve a szövegátíró által megfejthetetlen szöveg-
részek […] jelöléssel vannak ellátva. Abban az esetben, amikor a szövegben egyértelmű, 
hogy a szóból véletlenül maradtak ki betűk, a szöveg értelmének és a ma érvényes he-
lyesírási szabályoknak megfelelően pótlásra kerültek s [ ] között állnak. A jelentősebb 
betoldásokat szintén jelöltem.

Források

1.

Esterházy Dániel Esterházy Miklóshoz

(Komárom, 1641/1642.29 január 14.
MNL OL, P 123, I/a fol. 171–174.

[171r] Nagyságodnak, uramnak ajánlom alázatos szolgálatomot!

Isten minden jókot adjon nagyságodnak! Tegnap30 már estve felé olykor vettem az 
nagyságod böcsületes levelét az Duna parton, az mikor Szeönből31 az törököktől meg-
tértünk volna.32 Istennek hála, nagyságos uram, hogy békével és tűrhető egészségben is 
érkezett nagyságod Sempthére,33 én is igen örölök rajta. 

Az törökökkel penig, az mint írám följebb is, elsőbben tegnap mi szemben lénk, 
nagyságos uram. Azelőtt való nap költöztettük vala által azt az háromszáz fogadott ka-
tonát Szeönnek az szomszéd falujában, Maczára,34 az kinek Forgácz uram35 adott 1 hó 
pénzt, hogy másnap, tegnap az költözés könnyebb lehessen, mivel szárazon mentünk 

29  A levél végén szereplő évszám (1641) téves, valószínűleg megszokásból, minthogy év eleje volt, került a 
misszilisre. Az irat tartalma alapján egyértelmű, hogy az az 1642. évben íródott.

30  1642. január 14.
31  Szőny (ma: Komárom városrésze, H).
32  Utalás a Habsburg- és az oszmán oldal tárgyalóbiztosainak első találkozására a szőnyi béketárgyalás során.
33  Sempte (ma: Šintava, SK) vára a korszakban az Esterházy család tulajdonát képezte. Vályi, 1799, 

252–253.
34  Mócsa (ma: Mócsa, H).
35  Ghymesi Forgách Ádám (1612–1681) fiatal korában Esterházy Miklós nádor udvarában is nevelkedett, 

1622-től Nógrád megye főispáni tisztét látta el haláláig. Tényleges szécsényi (fő)kapitányi működését 
1630 után kezdte meg, s minden bizonnyal 1643 májusáig, a felső-magyarországi főkapitányi kinevezé-
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mindnyájan oda és nem sajkákon, és megizentük vala az kapucsinak,36 hogy ne magya-
rázzák valami másra. S izente vala, hogy nem, mivel az ő urok méltóságára ő is jött vala-
mi néppel Szeönben, de azokban már elbocsátott ő, azért, ha mi is 2–3 ezred magunk-
kal megyünk is, ők szeretettel látnak bennünköt, csak menjünk. [171v] Geörről37 is 
volt vagy 200 lovasunk, generális uram38 is küldött volt vagy 60, és eggyel-mással volt 
6–7 száz lovasunk és 3–4 száz gyalogunk. Kívöl az falun hagyván derekasabban az lo-
vast, s az gyalogokban is, ők mind benn s csendesen az faluban voltanak. Azután pari 
passu39 mentünk az közházban40 be, mi egyik ajtón s ők az másikán, ellenünkben kezet 
fogván s köszöntvén egymást, vagy egy óráig beszélettünk, s azt concludáltuk,41 hogy 
ma pari passu küldjük egymásnak akaratunkot és propositioinkot,42 és szerdán osztán 
ismég együtt legyünk, azt is akarjuk azért cselekednünk. Mondja vala az kapucsi, hogy 
az békességnek mivoltáról és annak állandóságáról nem volna semmi kérdés, mert az 
megvagyon, de az mik az ellen lettenek, azokot kölli igazétásban vennünk. Az ő állapot-
jában elég embernek43 látszik lenni, s ha az körülötte való kurvafiak, ki budai egyik, az 
defterdár,44 az másik eztergami olajbég,45 egri ismég egy,46 és kanisainak mondatik még 
egyik,47 de az nem vala tegnap ott, eszét nem vesztik, humánusnak s tractabilisnek48 
[172r] mutatja magát, ki ezután válik meg. 

Ők, nagyságos uram, se salvus conductust49 nem kérték tőlünk, se plenipotentiát,50 
ahhoz képest mi sem. Úgy ítélék őkegyelmek, az én collégáim, hogy ne legyünk mi is 
deterioris conditionis51 vagy félénkebbek. Az vezértől52 hoztanak ők egy credentio-
nalis53 szabásót,54 de az csak Questesztenbergh55 uramnak szólott, úgy vagyon, hogy 

séig be is töltötte ezt a tisztséget. Szabó, 2010, 302–304; Szabó, 2014, 296. Dunáninneni kerületi és 
bányavidéki végvidéki főkapitányként 1644–1663 között tevékenykedett. Pálffy, 1997, 271.

36  Kapudzsi basi: eredeti értelemben főajtónálló, de a 16. század második felében rendszeres diplomáciai 
szolgálatra rendelték őket. A kapudzsi basi ekkor Oszmán aga volt.

37  Győr (ma: Győr, H).
38  Forgách Ádám.
39  Pari passu (lat.) – ‘egyenlő lépésként’, értsd: ‘egyenlő módon, egyszerre’.
40  A  Habsburg-oldal tárgyalóbiztosainak szállása Komáromban volt, míg a török fél biztosai Szőnyben 

voltak elszállásolva. Az említett közház Szőnyben, a tárgyalások helyszínén volt, egyelőre ennél közelebbi 
információ nem áll rendelkezésemre.

41  Concludo (lat.) – ‘végezt’.
42  Propositio (lat.) – ‘javaslat’.
43  Értsd: emberségesnek.
44  Mehmed budai efendi, defterdár.
45  Musztafa esztergomi alajbég.
46  Musztafa egri lovaskapitány.
47  Musztafa kanizsai aga.
48  Tractabilis (lat.) – ‘tárgyalóképes’.
49  Salvus conductus (lat.) – ‘oltalomlevél, menlevél’.
50  Plenipotentia (lat.) – ‘teljhatalom, illetve felhatalmazás’.
51  „Deteriorisis conditionis” (lat.) – „Alacsonyabbrendű/rosszabb feltételek mellett eljáró”.
52  Musza budai pasa, aki harmadízben 1640 és 1644 között töltötte be ezt a tisztséget. Gévay, 1841, 31.
53  Credentionalis/litterae credentionales (lat.) – ‘megbízólevél’.
54  Értsd: szabásút.
55  Gerhard von Questenberg.
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salutál56 minket is abban is. Ők mégis mind csak oda collimálnak57 az praecedentiá-
ban,58 de úgy akarván maga is, Questenberg uram, megizentük vala az dolgot Dasquir59 
által nékik, hogy úgy érthetik talán, de nálunk az comes60 elsőbb s böcsösebb status, s itt 
is azt akarjuk s akarja maga is Questenberg uram is követni, az minthogy úgyis csele-
kedtünk tegnap minden actáinkban.61

Quesztempergh uramnak tegnap magam adám meg az nagyságod levelét az Duna 
parton. Úgy vélem, írni fog ismég nagyságodnak őkegyelme is, csak alég lén62 tegnap, 
panaszkodik vala az calculusra.63 Nem akarna itt sokat késni, úgy beszél, csak villával 
penig ezeket az dolgokot eszve nem háríhatjuk, úgy látom s tudom én, noha [172v] 
mondják, hogy az törökök is nem akarnának késni. 

Questempergh uram akaratjára is deákol és magyaról is adjuk az törököknek propo-
sitióinkot, az deákban ím part64 kültem nagyságodnak, azt találtuk rajta, hogy igen bre-
vibus,65 de ugyan kifejezzük azért az dolgokot nékik. Meglátjuk, mire mehetünk, nagy-
ságos uram, mi leszen az ő propositiójok is, és írok ismég nagyságodnak, parancsolni 
köll az postáknak is nagyságodnak. Cancellarius uram66 őkegyelme írni fog nagyságod-
nak, mondá, Pertis67 és Szuniogh uramék68 penig ajánlják nagyságodnak alázatos szol-
gálatjokot, akarják is mindnyájan őkegyelmek, hogy Isten nagyságodot közelebb hozza 
hozzánk, hogy vehessük itt való dolgainkban az nagyságod segétségét is. Az gravaminá-
kot69 most compiláljuk70 és vesszük rendben, de Szala,71 Vasvár, Geör,72 Beszprém73 
semmit sem küldött.74 Az kiket nagyságod ide küldött, azok közt sem voltak azoknak 
grava minájok, magok sem jövének sohonnan is. Ebeczki László uram75 jöve tegnap, ki-
nek magának is dolga vagyon rab felesége és gyermeke miatt. Az mikor az derekára ke-

56  Saluto (lat.) – ‘köszönt, üdvözöl’.
57  Értsd: következtetnek. EMSZT, VII, 1995, 50.
58  Praecedentia (lat.) – ‘(rang)elsőbbség’.
59  Michel d’Asquier (1598–1664), a keleti nyelvek udvari főtolmácsa (1625–1664). Életére és pályafutására 

lásd: Hamilton, 2009, 237–241.
60  A nádor, Esterházy Miklós.
61  Acta (lat.) – ‘tetteinkben, végzéseinkben’. Az oszmán megbízottak Gerhard von Questenberget tekintet-

ték elsőnek a nádor (comes) előtt, amelynek módosítását kérték a császári tárgyalóbiztosok.
62  Értsd: alig él, rosszul van.
63  Calculus (lat.) – ‘húgyhólyagkő’.
64  Par (lat.) – ‘másolat’.
65  „In brevibus” (lat.) – ‘röviden, tömören’.
66  Lippay György.
67  Ismeretlen személy.
68  Szunyogh Gáspár.
69  Gravamen (lat.) – ‘sérelem, panasz’.
70  Compilo (lat.) – ‘összeállít’.
71  Értsd: Zala vármegye.
72  Értsd: Győr vármegye.
73  Értsd: Veszprém vármegye.
74  Az említett vármegyék kártételeinek rekonstruálásához segítséget nyújt Illik Péter adatgazdag munkája, 

amelyben behatóan foglalkozott Győr, Vas, Veszprém és Zala vármegyék török kártételeivel a 17. századra 
vonatkozóan. Illik, 2010, 93–158.

75  Ebeczky László feleségét és lányát a török fél rabolta el 1641. augusztus 14. után. Majláth, 1885, 106.
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lünk az dolognak, [173r] szükségesek lennének az követek, mert mi nem tudjuk az fa-
luk állapotját jól, nem is mindenik jól declarálta,76 az ki megküldötte is gravamináit,77 
mely esztendőben melyik falut hódétották bé az törökök, az ki igen kívántatnék, mert 
az, mint látja nagyságod propositióinkban, az Szeöny tracta78 után valókot mi ugyan 
most kívánnánk restituálni,79 ki azért nem hiszem, hogy meglégyen, de nekünk ugyan 
készen kölly lennünk. Jó leszen azért nagyságodnak írni nekik, és csak vagy az közelva-
lókban is jüjjenek valakik. Az mint nagyságod írja, bizonyos, hogy akadályos köztünk 
az Duna, de mégis így tetszett itt jobbnak, talám nem fog igen garázdálkodni, noha 
csak tegnap is zajoskodik vala.

Nagyságod mint disponál80 az szegény öcsém uram temetése81 felől, kérem, data 
occasione82 adja értésemre. Isten Nagyságodot éltesse jó egészségben. Komáromban83 
14. Januarii 1641.

Nagyságod szolgája:
Esterházi Dániel manu propria

Post Scriptum: Az őfelsége84 instructiója85 mutat nekünk nagyságos uram, az nagysá-
god discursusára86 is vagy opiniojára,87 ki is kezünknél itten vagyon.

[Címzés:] Excellentissimo domino, domino Regni Hungariae Palatino, Aurei Velleris 
Equiti etc. domino colendissimo. Cito citissime.

76  Declaro (lat.) – ‘kinyilvánít, kifejez’.
77  A kártételi listák közül kiadásban ismert Borsod, Abaúj, Nyitra vármegyék kártételi listái. Majláth, 

1885, 213–227, 260–262, 266–269. 
78  Az 1627. évi szőnyi békekötésre utal.
79  Restituo (lat.) – ‘visszaállít, visszaad’.
80  Dispono (lat.) – ‘rendel, utasít, rendelkezik’.
81  Esterházy Miklós legidősebb – első házasságából született – fia, István, aki 1641. július 4-én halt meg 

Bécsben, betegség következtében. Temetésére 1642. február 4-én került sor Nagyszombaton. B. Révay, 
1859, 357–362.

82  „Data occasione” (lat.) – ‘alkalomadtán’.
83  Komárom (ma: Komárom, H).
84  III. Ferdinánd.
85  Instructio (lat.) – ‘utasítás, instrukció’.
86  Discursus (lat.) – ‘érvelés, ítélet’.
87  Opinio (lat.) – ‘vélemény, állásfoglalás’.
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2.
Esterházy Dániel Esterházy Miklóshoz

(Komárom, 1642. január 18–19.)
MNL OL, P 123. I/a fol. 175–178.

[175r] Nagyságodnak szolgálok alázatosan!

Isten minden jókkal áldja meg nagyságodot! Nagyságos uram, elég béven88 megírtam 
vala nagyságodnak itt valói [!] állapotunkot ezelőtt való levelemben, megérthette nagy-
ságod, úgy vélem, s megkültem vala az törököknek béadott punctumokot89 is. Tegnap90 
azért szemben lénk ismég vélek, alkalmasint is múlatván, és elől vévén az kapucsi pasa 
az mi punctuminkot, mondá, hogy az első, 2., 3. és negyedik is azoknak tovább való 
consideratióra91 valók, hanem az többiről renddel kezde szólani, s noha mi nem aka-
ránk recedálni92 az elsőtől, mivel maga is principale93 is az úgy tezik94 az faluk restitu-
tiója, mindazáltal discuráltunk95 mindvégig az többiről, de semmit sem concludáltunk, 
hanem halasztottunk az többire azokban is. Mi immár az előtt megtudtuk vala, hogy az 
vezérhez96 küldötték az punctumokot, és onnan még nem volt akkor azokra resolutió-
jok,97 s azért nem [175v] szólhatnak derekasan az dologhoz. Az hódolt faluk adaja98 s 
ínsége dolgát sokat baronálák,99 ígére magát az kapucsi, hogy igazétásban akarná venni, 
csak vegyük és adjuk írásban nekik. Azt cselekszük azért, kivévén azokat az falukot, az 
kiket ab anno 1627. post pacificationem Szeöniensem100 ők behódétottanak, kiket mi 
de plano et simplici,101 ugyan most itt kívánnánk restituáltatni, kit nem obtineálunk,102 
úgy vélem, más arra való commissióra103 örömest bocsátják, elhittem azt, de akkor ennél 
is kevesebbet kezdünk obtineálni, hanem pálcával köllietik ellenek megoltalmaznunk, 
úgy akarván, ha abban is mi jobb módunk lehetne az mostaninál.

 88  Értsd: bőven.
 89  Punctum (lat.) – ‘(béke)pont’.
 90  1642. január 17.
 91  Consideratio (lat.) – ‘megfontolás, meggondolás’.
 92  Recedo (lat.) – ‘eláll, eltér’.
 93  „Principale /punctum/” (lat.) – ‘fő tárgyalási pont’.
 94  Értsd: tetszik.
 95  Discurro (lat.) – ‘értekeztünk, tárgyaltunk’.
 96  Musza budai pasa.
 97  Resolutio (lat.) – ‘döntés’.
 98  Értsd: adója.
 99  Értsd: egyengetik. EMSZT I, 1975, 1027.
100  „Ab anno 1627. post pacificationem Szeöniensem” (lat.) – „Az 1627. évi szőnyi béke óta.”
101  „De plano et simplici” (lat.) – „Egyenesen és egyszerűen.”
102  Obtineo (lat.) – ‘megszerez’.
103  Commissio (lat.) – ‘bizottság’.
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Ezekkel, nagyságos uram, csak szép szókkal keveset végezünk, tudja jól nagyságod, 
az fenegetésben mi módunk lehet, azt is jobban tudja nagyságod nálamnál. 

Az ő, nekünk beadott írásokot megfordéttattuk,104 ki mind csak az végházak körül 
való panaszok és rabok dolga, s azoknak sarcok. Sokat írnak, úgy vagyon, de annak se 
ideje, se [176] napja, rakva tökéletlenséggel, hihető diluálnunk105 köllene azokban, de 
ember oly köllene megént, az ki informatus106 és tudós volna azokban, de itt senki, se 
végbeli, se vármegyebeli olyan az egy Nógrád vármegyei követnél107 egyéb, s az itt valói 
viceispánnál.108 Eszveszedtük mi is dolgainkot, noha azok is héjával vannak,109 Hont 
vármegyéből, ki csak ím ihon vagyon, és az hol sok az újonnan behódoltatott falu, nincs 
az inquisitio,110 az ki vagyon, régi, és nem arra való ugyan csak így is azért igen megha-
ladják az mi gravamináink az övékét.

Most ebben vagyon itt dolgunk, nagyságos uram, kit nagyságodnak is meg köllye 
írnom. Isten nagyságodot éltesse jó egészségben. Komáromban 18. Januarii 1642.

Nagyságod
szolgája:
Esterhazi Dániel manu propria

[177r] Post Scriptum: Tegnap megírtam vala, nagyságos uram, levelemet, de azonban 
itt ére maradni, és érkezék estve felé ugyan tegnap az nagyságod levele. Dolga azért 
nagyságodnak, s molestiái111 az emberektől, elhittem, béven vannak, mivel egy kevéssé 
távozott vala nagyságod attól az földtől. 

Az szegény öcsém uram temetése112 is, az ki ím csak ihon vagyon már, elég gondot ad 
nagyságodnak. 

Az mi penig az mi dolgunkot nézi az törökökkel, elhiheti nagyságod, hogy sokszor 
vettük kérdésben mind az salvus conductust, s mind az plenipotentiát. Akartuk is mi, 
de Questenberg uram ellenzette, s elhivénk mi is osztán vagy inkább csak abban ha-
gyánk. Azelőtt nagyságodnak megírt ratióból113 azonban, hogy tegyünk szorgalmatos 
dispositiókot,114 az mint tettünk is, az falukon mindenütt magánosan meghattuk az hír 

104  Értsd: lefordíttattuk.
105  Diluo (lat.) – ‘cáfol’.
106  Informatus (lat.) – ‘tájékozott’.
107  Valószínűleg id. Ráday András (1582 k.–1655), Nógrád vármegye alispánja (1641–1649). Lippay 

György 1641 szeptemberében kelt véleményében Nógrád vármegyéből Ráday Andrást ajánlotta követ-
nek. Majláth, 1885. 57; Szabó, 2010, 384.

108  Komárom vármegye főispánja 1641. december 2. és 1645 között Pálffy János volt. Fallenbüchl, 
2002, 226. Az alispán személye 1635 és 1643 közötti időszakban nem ismert. Borovszky, 1907, 500.

109  Értsd: hiányosak.
110  Inquisitio (lat.) – ‘vizsgálat’.
111  Molestia (lat.) – ‘kellemetlenség’.
112  Esterházy István temetése 1642. február 4-én volt.
113  Ratio (lat.) – ‘érv, meggondolás’.
114  Dispositio (lat.) – ‘rendelkezés’.
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behozást, vannak mind Fejérvár,115 Buda és Eztergám116 felé vigyázások Tathában,117 és 
egyébütt is. Kémjeinkhez is bíznak az itt valói tiszttartók, csak nem continue118 Szeön-
ben tartjuk, ki ugyan conscribálta119 minden háznál vagy gazdánál az szállókot, az mi-
kor változnak is. Circiter120 500-an ordinarie121 vannak, lovas s gyalog, de az mikor 
szemben vagyunk velek, mi is vagyunk akármikor is egy annyian. Harmadfélszáz gyalog 
vagyon continue velünk és az lovasok is, azok kívöl az kastélyban is nagy vigyázás va-
gyon olyankor az Dunán túl. Az itt valói sajkás gyalog is mind onnan felöl vagyon oly-
kor az kastélynál, mert szárazon jártunk eddig oda, ha penig sajkákon megyünk, conti-
nue lehet velünk [177v] négy-ötszáz gyalog is jó. Úgy is rendöltük mi ott az dolgot, 
hogy magánossan vettük el az falunak majd harmadrészét az 2 malommal együtt, isztrá-
zsánk122 mindenkor, és az magunk szállásán vagyunk. Elsőbben 9-tíz óra tájban me-
gyünk által, addig hírének is kölli, nagyságos uram, lenni, az hol hadat akarnának hozni, 
de az török solertiája123 s malitiája124 az nagyságod discursusa szerént, ugyan bizony 
megzavarhatna mégis bennünköt. Megnyugodtam azon én is, és egyébaránt is, ha egy 
falat suspicio125 nem volna is, magános requisitumok126 volnának azok, kik miatt notál-
tatjuk127 mi is magunkot, holott, az mint nagyságod írja, még az körösztények közt is 
tiszta regula128 az, sőt ugyan törvény. 

Azonban, nagyságos uram, az nagyságod admonitiójával,129 kit meg is szolgálunk 
nagyságodnak, az én akaratomból, erimus cautiores130 ennél is inkább az jó Isten oltal-
mából és gondviseléséből. Az plenipotentiáról is keölli valamit valami rendesen érte-
nünk, azon lészek én, noha arról az discursus Questenberg uramnál, hogy hiszem mind-
járt subsequáltatni131 keölli az derék követségeknek és az confirmatióknak.132 

Az mely gyanóságról ír nagyságod in confirmatione Turcica,133 mi az aránt itt sokat 
discuráltunk. Azt tartja Dasquir, s azt akarja velünk is elhitetni, hogy semmi akadék 

115  Fejérvár (ma: Székesfehérvár, H).
116  Esztergom (ma: Esztergom, H).
117  Tata (ma: Tata, H).
118  Continue (lat.) – ‘folyamatosan’.
119  Conscribo (lat.) – ‘összeír, feljegyez’.
120  Circiter (lat.) – ‘körülbelül’.
121  Ordinarie (lat.) – ‘szabályosan, rendesen’.
122  Értsd: strázsálunk, őrködünk. Pásztor, 1970, 668.
123  Sollertia (lat.) – ‘furfang, ravaszság’.
124  Malitia (lat.) – ‘csalárdság, gonoszság, fondorlat’.
125  Suspitio (lat.) – ‘gyanú’.
126  Értsd: kérés, kívánalom.
127  Értsd: hűtlenségi perbe vonjuk. EMSZT, IX, 1997, 688–689.
128  Regula (lat.) – ‘szabály’.
129  Admonitio (lat.) – ‘intés, figyelmeztetés’.
130  „Erimus cautiores” (lat.) – „Óvatosabbak leszünk.”
131  Subsequor (lat.) – ‘követ’.
132  Confirmatio (lat.) – ‘megerősítés’.
133  „In confirmatione Turcica” (lat.) – „A török általi megerősítésében.”
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nincsen abban articulatim,134 az mint az szeöni végezés135 lett, nincsenek inserálva136 az 
athnáméban137 az articulusok,138, 139 hanem in genere140 az békesség, kinek megtartására 
[178r] erős hittel obligálja141 magát az török császár. Azt is mondja, hogy az hol az va-
gyon deákol nálunk írva, placeret quidem dominis commissariis, ut haec sancta pax 
vigin ti quinque annorum spacio in parte utriusque potentissimorum imperatorum 
duraret etc.142 az törökben placuit143 vagyon azért úgyis confirmáltatott, az mint az 
Balogh István144 uramtól küldetett levélben ugyan specificálva145 is vagyon az az 25 esz-
tendő. Az estve jöve Ali csausz146 ide által hozzánk. Még nem tudom, mit akarjon. 

Én, nagyságos uram, nem vagyok jól, fönn vagyok, úgy vagyon, de már ugyan majd 
két héttől fogva fáj az fejem hátolja continue, nem tudom, catarrhus-e,147 flatus-e148 
vagy micsoda, mert nyakam, vállam s hátam is mind fáj, orvossággal s köpölyözéssel 
akarok élnem.

Questempergh uram nem igyekezék talán még el innen, az lába miatt doctort akar, 
hiszem, Posonból149 ide hozatni magának.

Isten éltesse még is nagyságodot! Comáronii150 19. Januarii 1642.

Nagyságod alázatos szolgája:
Esterházi Dániel manu propria

[Címzés:] Excellentissimo domino, domino Regni Hungariae Palatino, Aurei Velleris 
Equiti etc. domino colendissimo. Cito citissime.

134  Articulatim (lat.) – ‘darabonként, cikkelyenként taglalva’.
135  Az 1627. évi szőnyi békekötésre utal.
136  Insero (lat.) – ‘belefoglal’.
137  Ahdnáme (tör.) – ‘szerződéslevél’.
138  Articulus (lat.) – ‘(törvény)cikk’.
139  Oldalról betoldva: „úgy vagyon”.
140  „In genere” (lat.) – „általánosságban”.
141  Obligo (lat.) – ‘kötelez’.
142  „Placeret quidem dominis commissariis, ut haec sancta pax viginti quinque annorum spacio in parte 

utriusque potentissimorum imperatorum duraret etc.” (lat.) – „Úgy tetszene a biztos uraknak, hogy ezt a 
szent békét huszonöt éven  át mindkét hatalmas császár részéről tartana.”

143  Placeo (lat.) – ‘jónak lát, tetszik’.
144  A Habsburg-oldalról kinevezett internuncius. Életére és szerepére az 1627. évi béke kapcsán: Teply, 

1976, 17.; Brandl–Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 2017, 176.
145  Specifico (lat.) – ‘részletez’.
146  Ali csausz magyar születésű renegát, budai tolmács. Tevékenységére összefoglalón: Szabados, 2018, 

147–148.
147  Catarrhus (gör.) – ‘hurut’.
148  Flatus (lat.) – ‘szélütés, agyvérzés’.
149  Pozsony (ma: Bratislava, SK).
150  Komárom (ma: Komárom, H).
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3.
Esterházy Dániel levele Esterházy Miklóshoz

(Komárom, 1642. január 29.)
MNL OL, E 174 3. doboz 7. tétel. fol. 427–430.

[427r] Szolgálok nagyságodnak!

Isten minden jókot adjon nagyságodnak! 26 praesentis írt nagyságod levelét151 teg-
nap152 dél tájban vettem el nagyságos uram, és megértettem, communicálván cancellarius 
uramékkal153 is őkegyelmekkel és megolvasván őkegyelmek is azt. 

Azonban csakhamar megérkezett Budáról is követünk, mégis csak magának adván 
választot az vezér154 levelünkre Questenberg uramnak, noha collegialiter155 írtunk vala 
neki, az mint ex paribus156 látta is nagyságod, az utolján salutál157 abban minket is. 
Az mint estve olaszol megfordítva kiküldötte vala hozzánk, annak azért continentiá-
ja158 csak az, nagyságos uram, hogy mi is foglaltunk falukot, hasznokot is vettük s vesz-
szük is, és úgy ők is. Az ő császárok159 regestrumában s könyvében be is vannak írva azok 
az faluk, nincs azért abban mód, hogy azok visszaadassanak, nem is kértük az kapucsit 
azért, s nem is bocsátatott azért, hanem ha mi bántása volna az békesség ellen szegény-
ségnek, azért nézzük mi is az békességet és erősétsük azt meg, az mint magyarázta vala 
cancellarius uram, ez az summája. Így azért, nagyságos uram, vagyon bizony dolgunk, 
[427v] s nem kevéssé törődünk. 

Akaratunk az, hogy ezennel bemenjünk az várban Questenberg uramhoz, mivel be-
teges lábaira. Tegnap érkezett doktor Gaiger160 és 2 újkörösztény161 barbély is hozzá, 
cautériumot162 akar csináltatni magán. Előttünk viseljük az nagyságod levelét is és dis-
cursusát vagy opinióját abban, s meglátjuk, mit concludálunk és cselekedünk, kit is az 
után nagyságodnak megírok ismég, tovább miben maradunk. 

151  Az 1642. január 26-án keltezett levélről egyelőre annyi bizonyos, hogy azt Semptéről írta Esterházy 
Miklós.

152  1642. január 28.
153  Lippay György kancellárral és feltehetőleg a többi császári tárgyalóbiztossal.
154  Musza budai pasa.
155  Collegialiter (lat.) – ‘együtt, együttesen, közösen’.
156  „Ex paribus” (lat.) – „Másolatból”.
157  Saluto (lat.) – ‘üdvözöl, köszönt’.
158  Contineo (lat.) – ‘tartalmaz’.
159  I. Ibrahim.
160  Azonos lehet azzal a Gaiger Pál háziorvossal, akire Pálffy Pál végrendeletében 300 forintot hagyott. 

Jedlicska, 1910, 48.
161  Az anabaptisták elnevezése.
162  A cauter égető vagy sütővasat jelent, amint a gyógyászatban égetésre használtak. Questenberg esetében 

minden bizonnyal a lábán keletkezett sebet akarták kiégetni. Kardos, 2014, 117. sz. lábjegyzet.
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Vagyon jó emberünk köztök az töröknek, az ki eddig igazakot írt.163 Várunk most is 
attól, mivel az ő emberek is megérkezett Budáról, az írta vala, hogy vagyon olyan aka-
ratjok, mintha Budára haza akarnának menni s onnan tractálni164 velünk. 

Pusillanimitas,165 úgy tetszik, nagyságos uram, nincs az aránt bennünk, hogy köny-
nyen megijedjünk fenyegetésitől az töröknek, azonban mi semmi rupturára166 okot 
nem adnánk örömest. 

Érsek uram167 őnagysága mutat az maga levelében levelünkre, az vezérre és őfelsé-
gére,168 nem adja addig semmi opinióját, mintha többet vártanak volna innen őnagysá-
gától.169 Nagyságod is egy az szerént, az kit közenségesen ír.170 Nagyságod többet ír né-
kem, immár nem tudom, mint alkalmazhatjuk az dolgokot, úgy hiszem, ma hozzájok 
küldünk. 

Esterházj Farkas öcsém uram171 terminált pro 16. Februarii az lakodalomnak,172 
azonban mit írjon az nuncius173 [428r] abban az dologban cancellarius úrnak, őkegyel-
mének, ím includáltam174 nagyságodnak in specie175 levelét, bizontalan, mikor érkezhe-
tik az dispensatio176 az dioecesistól,177 volt kérdés, mondja őkegyelme, hogy azt megír-
ta178 őkegyelme, hogy in Strigoniensi dioecesi179 vagyon s lakik Amadé uram180 magának 
nincsen az nunciusnak módja az dologban. Az mint látja nagyságod leveléből, mondja 

163  A kém személye egyelőre nem ismert.
164  Tracto (lat.) – ‘megbeszél, tárgyal’.
165  Pusillanimitas (lat.) – ‘félénkség, gyávaság’.
166  Ruptura (lat.) – ‘(béke)szegés, szakadás’.
167  Lippay György.
168  III. Ferdinánd.
169  Oldalról betolva: „Nagyságod is egy az szerént, az kit közenséggel ír”.
170  A mondat a margóról utólag beszúrva.
171  Esterházy Farkas (1615–1670) Esterházy Miklós és Esterházy Dániel 1626-ban elhunyt Gábor nevű 

bátyjának egyik gyermeke volt. B. Révay, 1859, 358. Életére összefoglalóan lásd: Berényi, 1993, 25–28. 
Halálára és temetésére részletesen: Viskolcz, 2009, 253–254.

172  Amadé János és Esterházy Judit házasságkötésére utal. Esterházy Judit Esterházy Gábor második házas-
ságából született és az említett Esterházy Farkas féltestvére volt. Berényi, 1993, 27.

173  A bécsi pápai nuncius 1639 és 1644 között Gaspare Mattei volt. Molnár, 2014, 131.
174  Includo (lat.) – ‘mellékel’.
175  „In specie” (lat.) – ‘eredetiben’.
176  Az Amadé és az Esterházy család negyedfokú rokoni viszonyban álltak, a házassági akadály rendezése 

felmentéshez (dispensatio) volt kötve. Részletesebben: Juhász, 2019b. Esterházy Farkas féltestvére, 
Judit leánynegyedét a házasságkötést követően, 1643. február 20-án adta ki. Berényi, 1993, 27. 

177  Dioecesis (lat.) – ‘egyházmegye’.
178  Utána áthúzva: „wólt”.
179  „In strigoniensi dioecesise” (lat.) – „Az esztergomi egyházmegyében”.
180  Az Amadé család a Gutkeled nemzetségből származott. Amadé János kiterjedt családi birtokokkal ren-

delkezett a Csallóközben. Édesapja, Amadé Lénárd a Habsburg császár hű embere volt, ő kapta meg a 
bárói címet, édesanyja Korponai Geczel Orsolya, aki szintén nagy vagyonnal érkezett a házasságba. 
Nagy I, 1857, 27; Gálos, 1937, 8–9.
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Szelepchéni uram,181 hogy Eztergami érsek uramnak,182 őnagyságának vagyon, de csak 
pro pauperioribus.183 Hogy azért ebben mi fogyatkozás ne essék, tetszik, hogy jól bele 
kölli tekénteni, nagyságos uram, közölvén nagyságos érsek urammal is az dolgot és 
mindjárt is föl kölliene ismég az nunciushoz küldeni, ha mi okon nem érkeznénk 
pro 16 Februarii,184 ne lenne akadályos, haladna inkább más üdőre. 

Ím, kültem egy öreg gémet, 3 őzet, egy erdeit185 és 1 öreg vizát is, és az kívöl is szép, 
eleven halat 2 lajttal. Gazol186 küldöttenek érettek csak ökrökön. Eskeszem is187 maga/m/, 
én nem úgy írtam vala Thuranszki uramnak,188 úgy rendöltem, hogy lovakon viszik innen 
és tovább is oda. Meg is hattam, hogy pénteken reggel ott legyenek az hallal, ha szót fogad-
nak, és mi akadék nem találkozik benne az szeli-i189 bírót mondják vétkesnek, hogy ily 
[428v] későn és csak ökrös szekerek is jöttek, animadversióban190 veheti Thuránszki uram, 
ha úgy vagyon az dolog. 

Mi Comáromban megtartjuk, nagyságos uram in hac nostra commissione191 az prae-
cedentiát,192 úgyis mutatja Questenberg uram is, azonban Budán az vezér csak magának 
Questenberg uramnak adja azt, s minket úgy tart, csak mint egy additamenta193 és az 
kapucsi mellett valókot, de ám ez tartaná dolgát, az kin cancellarius uram sem igen tö-
rődnék, úgy vélem, csak pergálhatnánk194 in fundamentalibus.195 Nem lenne gonosz, 
nagyságos uram, s úgy véljük talán mi is itt, ha nagyságod is megszólétanák,196 az mint 
írja is nagyságod maga is az levelét, tartanák az békességnek mivoltához magokot, s ér-
tenénk mi is itt annak continentiáját, noha én nem hiszem, hogy semmit is197 vissza 

181  Szelepcsényi György (1604/1605?–1685) az esztergomi érseki tisztséget 1666 és 1685 között töltötte 
be. Életére összefoglalóan: Tusor, 2003, 303–310.

182  Lósy Imre (1576–1642) az esztergomi érseki tisztséget 1637 és 1642 között töltötte be. Életére össze-
foglalóan: Tusor, 2003, 291–296.

183  Értsd: Lósy Imre esztergomi érseknek van ugyan dispensatiós joga, amely azonban csak szegényebb, 
közrendű személyekre volt érvényes.

184  „Pro 16 Februarii” – „Február 16-ra”.
185  Egyelőre nem ismert, hogy pontosan melyik erdei állatra vonatkozik.
186  Értsd: gazul.
187  Az utóbbi két szó a sor fölé beírva.
188  Thuránszky Ferenc Esterházy Miklós semptei uradalmának provisora 1641-től. Tóth-Lipcsei Fabri-

cius, 1931, 18. A  Thuránszkynak adott instrukciót lásd: Duchoňová, 2017, 330–332. A  nádor 
1643-ban indított vizsgálatot Thuránszky ellen. Az eljárás hátterében részben Esterházy Farkas panaszai 
álltak, ám az eljárás vége egyelőre nem ismert. Duchoňová, 2017, 159–160.

189  Alsó/Felsőszeli (ma: Dolné Saliby/Horné Saliby, SK). Esterházy Dániel a halat a Semptén tartózkodó 
Esterházy Miklóshoz küldte, méghozzá az útba eső Szeli irányába. Vélhetően Esterházy Miklós emelt 
panaszt azért, mert a halak a késedelem miatt útközben elpusztultak..

190  Animadversio (lat.) – ‘büntetés’.
191  „In hac nostra commissione” (lat.) – „Ebben a commissionkban”.
192  Praecedentia (lat.) – ‘elsőbbség’ itt: rangelsőbbség.
193  Additamentum (lat.) – ‘függelék’ azaz valódi szerep nélkül kiegészítő elem.
194  Pergo (lat.) – ‘folytat, előrehalad’.
195  „In fundamentalibus” (lat.) – „Az alapkérdésekben”.
196  Értsd: jó lenne, ha a törökök által írt levél címzésében Gerhard von Questenberg mellett a magyar ren-

deket képviselő Esterházy Miklós nádort is megszólítanák.
197  Értsd: bármit is.
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adjanak az elvett falukban. Ha tartanának valamit tőlünk, az mi dolgainkot nem érte-
nék, hogy azok rosszak, s magoknak is derekas szükségek volna az békességre, akkor 
más opinióban volnék, de csak olyan érkezhetnék is most, az kit nagyságod is remél le-
velében az őfelsége hadai felől, és ide is ír Chiaki uram,198 de mi ezekben, nagyságos 
uram, itt Tamások vagyunk,199 adja az jó Isten azonban valaha már. 

Az vadat, halat, Gútha200 felé küldöttem.201 Isten nagyságodot éltesse jó egészség-
ben! Komáromban 29. Januarii 1642.

Nagyságod szolgája:
Ezterházi Daniel manu propria

[Címzés:] Excellentissimo domino, domino Regni Hungariae Palatino, Aurei Velleris 
Equiti etc. domino colendissimo. Cito citissime. Tyrnaviam

4.
Esterházy Dániel Esterházy Miklóshoz

(Komárom, 1642. február 19.)
MNL OL, P 123, I/a fol. 179–180.

[179r] Ajánlom nagyságodnak alázatosan szolgálatomot!

Isten minden jókot adjon nagyságodnak! Mi, nagyságos uram, tegnap202 szemben lénk 
ismég az törökökkel, igen emberséggel viselék magokot, és az mikor ugyan mégis csak 
az faluk restitutióját203 ágáltuk volna rationibus ex capitulationibus204 mi és ők minden 
feleletből kifogytanak volna, mondá az kapucsi,205 hogy az mint ezelőtt is megmondot-
ta, nincs neki annyi feje,206 sőt ha, mond, az ég az földdel mind eszve romlana is, sem 
cselekedhetné ő azt, hogy azokot nekünk visszaadná. Kért, hogy procedálnánk207 to-
vább, ha úgy akarnánk, s ha nem, jelentenénk azt is meg, ne tartóztatnánk őtet is ennyi 
unalmas várakozása után. 

198  Talán Csáky István.
199  Tamás apostolra utal, aki kételkedett, értsd: kételkedünk.
200  Gúta (ma: Kolárovo, SK).
201  Értsd: Esterházy Dániel a vadat és a halat ez alkalommal másik útvonalon, a Vág folyó mentén küldi meg 

Esterházy Miklós számára.
202  1642. február 18.
203  Restitutio (lat.) – ‘helyreállítás visszaadás’.
204  „Rationibus ex capitulationibus” (lat.) –„A végzésekből merített érvekkel”.
205  Oszmán aga kapudzsi basi.
206  Értsd: akármennyi feje is lenne, mind levágnák, ha ilyet cselekedne.
207  Procedo (lat.) – ‘halad’.
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Mivel őfelsége208 is parancsolja resolutiójában s ugyanúgy kívántatott is, hogy to-
vább is urgeáljuk209 az dolgot, várakozván Dasqúirra210 is, ki mégsem jött meg ide, híre 
sincsen, nem akaránk az tegnapi consessussal211 továbbmenni benne, akarjuk producál-
ni212 az diplomákot nékik, az kiket magok kívántanak tőlünk elsőbben és mi is offerál-
tuk213 arra magunkot, holnap vagy holnapután, azt mondván, mivel nálunk nem volná-
nak ottan. Azokot penig, az mint írtam nagyságának, Dasqúirnak kölliene alá [179v]
hozni, mert csak az szeönÿ214 volt, hiszem, itt vélek. Oly gondviseléssel és készölettel 
jöttenek ezek az jámborok ide, de utoljára, az mikor az égről szólana az kapucsi, azt is 
hozzáadá, hogy vagy mutatjuk vagy nem nekik az diplomákot, de ő ugyan nem cselek-
szi az restitutiót. Így azért nem nagy kárt vallunk benne, úgy vesszük eszünkben, ha 
nem producálhatjuk is őköt. 

Azonban akaratunk az, hogy holnap ismég hozzájok menjünk, nagyságos uram, ha 
Quesztenberg uramnak rossz egészsége engedje azt, nem-e, nem tudom, gonoszol mon-
dá magát tegnap, az lábára sok pusztulákot215 monda rajta hogy fakadtak az más éjjel, 
pro consilio commendálom216 vala Barbéli Istvánt217 neki én, akarná is, noha dícséré az 
maga újkörösztényét is in sua arte,218 és mondá, hogy ha őnagysága palatinus uram219 
Uivarban220 jönne kérésünkre, mi is oda menvén beszélhetnénk az Barbéllial is, ha ott 
lenne ő is.

Várunk vala nagyságodtól is, ha vagyon-e nagyságodnak kedve az Uivárban való 
menetelhez, mert az faluk dolgai kívöl is lésznek még nékünk alkalmas kérdésink, ha 
csak gazol221 s szókból nem akarunk azokon által menni, de, nagyságos uram, kérni nem 
kölli ebben, úgy látom, megúnakozott222 mind az 2 fél. Semmi bizonyosat nem érthe-
tünk, valahány naptól fogva az confidens223 sincsen224 Szeönben,225 50–60 major égett 
Eztergamban226 meg, oda vagyon, lett neki is hiszem valami kára ottan, [180r] de érette 

208  III. Ferdinánd. 
209  Urgeo (lat.) – ‘sürget’.
210  Michael D’Aquier.
211  Consessus (lat.) – ‘ülés, ülésnap’.
212  Produco (lat.) – ‘előhoz, elővisz, bemutat’.
213  Offero (lat.) – ‘ajánl’.
214  Értsd: az 1627. évi szőnyi békeszerződés.
215  Értsd: gennyes hólyag.
216  „Pro consilio commendálom” (lat.) – „Tanácskozásra/megfontolásra ajánlom”.
217  Barbély István valószínűleg orvos volt.
218  „In sua arte” (lat.) – „Mesterségében”.
219  Esterházy Miklós.
220  Érsekújvár (ma: Nové Zámky, SK).
221  Értsd: gazul, csúnyán.
222  Értsd: unatkozott.
223  Lippay György.
224  Utána áthúzva: „Szeönien”.
225  Szőny.
226  Esztergom.
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külték volt. Ebben vagyon azért, nagyságos uram, most dolgunk itten. Isten nagyságo-
dot éltesse jó egészségben. Comáronii227 19. Februarii 1642.

Post Scriptum: Sok bajunk vagyon, nagyságos uram, ezekkel az katonákkal. Tegnap 
eljüvén az törököktől,228 tumultuarie229 búcsóztanak az révben tőlünk, fizetéseket kérik, 
Forgách uramhoz230 igazétottak bennünköt, onnan följül írtunk őkegyelmének, ha 
nem lészen az, gyalázatunkra lésznek, feles panasz is rejájok.

Úgy vagyon az geöri231 gyalog is itt, az ki mellettünk vagyon, eléggé sollicitáltat-
juk,232 hogy adjanak valamit nékik. Harmadnapja mondja vala Questenberg uram, 
hogy agitur hic res de Hungaria, et propterea etiam bonum esset suae excellentiae veni-
re in Novam Arcem.233

Nagyságod szolgája:
Esterházi Daniel manu propria

[Címzés:] Excellentissimo domino, domino Regni Hungariae Palatino, Aurei Velleris 
Equiti etc. domino colendissimo.
[Külzeten:] commendantur domino Zadori.234

227  Komárom.
228  A tárgyalások Szőnyben zajlottak.
229  Tumultarie (lat.) – ‘zajongva, kaotikus módon’.
230  Forgách Ádám.
231  Győri.
232  Sollicito (lat.) – ‘sürget’.
233  „Agitur hic res de Hungaria, et propterea etiam bonum esset suae excellentiae venire in Novam Arcem” 

(lat.) – „Magyarországról van szó a tárgyaláson, ezért jó dolog lenne, ha őkiválósága Érsekújvárra jönne”.
234  A mondatból nem derül ki egyértelműen, hogy kire utal. Tudomásunk van Zádori Jánosról, aki 1627-

ben állt Esterházy Miklós szolgálatába mint asztalnok, s e pozíciót viselte még 1628–1629-ben is. Is-
mert róla továbbá az is, hogy Esterházy Miklós egy alkalommal a budai pasához küldte. Duchoňová, 
2017, 179–180, 192. Valószínűbb, hogy az 1570 körül született Zádori Andrásról van szó, aki hét évig 
volt a damasdi vár kapitánya, majd 1631 és 1641 között a verebélyi vár főkapitánya. 1641-ben Drégely 
várának kapitányi tisztségére jelentkezett. Jedlicska, 1910. 303.
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5.
Esterházy Miklós Esterházy Dánielhez

(Sempte, 1642. február 20.)
SNA Ecsl 48. doboz fol. 1–2.

[1r] Magnifice Domine frater observandissime!

Elvöttem az kegyelmed levelét, értem hogy szemben volt kegyelmetek az törökökkel.235 
Nem tudom tehát mi kurva anyjáért jött az a török, ha azoknak az dolgoknak igazolásáért 
nem jött, de ha megvagyon az a diploma, és az mint kegyelmetek véli, még tizenegy esz-
tendő vagyon hátra az békességben, tovább én nem szólnék hozzá, de bizony categorice236 
megmondanám neki, hogy bizony visszavészem azt, avagy mind elpusztétom.

Az mi az én Uivarban való menetelemet illeti, nem tudom, mint érkezhessem reá, 
mert igen debilis237 vagyok s más az, hogy gyümölcsét sem látom,238 miért kelletnék 
odamennem. Mind írtam s mind izentem Lippai uramtúl cancellarius uramnak és ke-
gyelmeteknek ezekről az dolgokról. Az mi Questemberg uram dolgát239 illeti, bánom az 
őkegyelme nyavalyáját s ím Barbeli Istvant240 küldöttem oda, az ki többet ért két és há-
rom újkeresztyénnél is ahhoz, csak hogy igen elhatalmazott241 már az őkegyelmén. 
Vala mi húsz aranyat is küldöttem Vesselieni uramtól242 kegyelmedhez, kérem kegyel-
medet vegyen valami halat rajta én számomra, de tokot vagy sőreget és vizát243 kellene 
venni, s akarnám, ha elevenen hozhatnák ide, ha szintén az vízen kellene is fel vontat-
ni,244 három s négy forinttal nem gondolnék, én itt az Holt Vágban245 bocsátanám, mi-
vel már lassan lassan az böjthöz kellene készölnönk. Isten tartsa egészségben kegyelme-
det! Sempten 20. Februarii 1642. 
Magnificae dominationis vestrae, frater benevolus ad serviendum paratus.246

Comes Nicolaus Esterhazi manu propria

235  Az utalás valószínűleg az 1642. február 18-i tárgyalásra vonatkozik. 1642. február 18. és 21. között há-
rom alkalommal került sor megbeszélésre. Majláth, 1885, 103–104.

236  Értsd: kategorikusan, tételesen.
237  Debilis – (lat.) – ‘erőtlen, gyenge’.
238  Esterházy Miklós írásaiban visszatérő fordulat: Juhász, 2019a.
239  Gerhard von Questenberg tárgyalóbiztos betegségére utal.
240  Barbély István.
241  Értsd: elhatalmasodott, súlyosbodott a betegsége.
242  Egyelőre ismeretlen személy. A  „cseléd” szó talán az Esterházy-udvarban nevelkedő valamelyik gyer-

mekre vonatkozik.
243  A tok, a sőreg és a viza kedvelt halfajtái Komárom vidékének, amely a kedvező földrajzi adottságoknak 

köszönhetően a magyar halászat kiemelt fontosságú területe. Takáts, 1897.
244  Arra utal, hogy ismét a Vág folyón, Gúta nevű településen keresztül vivő útvonalon vontassák fel a halat.
245  A Holt-Vág a Vág folyó szabályozásakor keletkezett Komáromnál.
246  „Magnificae dominationis vestrae, frater benevolus ad serviendum paratus” (lat.) – „Nagyságos uraság-

tok jóakaró, szolgálatkész testvére”.
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Ha most el hozhatnák azt az halat, többet is kellene bizlalni247 és az cseléd248 kedvéért 
valami karika halat249 is kellene szerezni. [1v] Az katonák állapatjában gyalázatos dolog 
az mint vagyon kegyelmetek és tövében penig ott az töröknek, de én idején megláttam, 
hogy így lesznek. Az több dolgokhoz való ez is, ha azért ugyan oszlani akarnának, az 
oláh seregbelieknek250 megmondja kegyelmed, mivel több esztendejénél, hogy tartom 
őket, veszteg legyenek és el ne oszoljonak, mi provideálonk251 felőlök. 

Az török, ha mégis ugyan ebelkedik252 és ugyan nem akar semmit is remittálni,253 az 
mint feljebb is írám, az falukban renddel mind elvégezném velek az több dolgokat, az mint 
az opiniók tartják, s határt vetnék neki, hogy semmit újobban ne hodétsanak ezután, és 
mindenestöl csak fönnhadnám azokat az kérdésben való falukat, megmondván nekik, 
hogy mi azt tőlök nem kérjük tovább, mert szintén úgy rajtok kezönk, mint nekik, és 
meghadgyuk, hogy mivel az békesség ellen hódétották be, semmi adót be ne vigyenek, s 
ha az ellen cselekesznek, elpusztétjuk mind őket avagy hatrább szállétjuk. Azonban ezen 
dolgot az Portára is megírja őfelsége254 és minden békesség ellen való dolgokat declarálja255 
s az békességet azzal meg nem bántjuk, hogy azokat, az mit ők behódétottak az békesség 
ellen, mi az előbbeni állapatban állatjuk, az mint az békesség tartja avagy ha abban akadé-
koskodnak, elpusztétjuk inkább, és azzal sem vétönk az békesség ellen.

/Innen a nádor saját kezű utóirata:/ Tudom, megzavarja ez gyomrokot, de mégis 
fönn vagyon az velek való256 békesség, kit én sem tudok, sem hiszek, avagy most reá 
mennek arra, hogy confirmáltassanak257 azok az pretendált esztendők. Ezt az declara-
tiót vélem jobbnak, hogy sem [2r] vagy az Portára való halasztásokat annak, avagy 
commis sióra, sine certitudine restitutionis258 ne is exemplificáljunk259 itt az előbbeni 
tractakról, hogy azokban is commissiókra hagyattatanak az ilyen dolgok, mert aeffec-
tive260 [!] semmi volt az akaró cselekedetek az mostanihoz képest, s volt is valami fun-
damentomok261 az depravált262 diplomák mellett. Hogy penig jobbnak mondom nem 
végezni semmit is azok felől az faluk felyől, oka az, hogy ha végezünk akármit is sine spe 

247  A szövegkörnyezet alapján a szó jelentése: beszerezni.
248  A cseléd személye egyelőre ismeretlen.
249  A komáromi kereskedők az élő halat kocsin karikában, vagyis hordóban is szállították. A karika hal el-

nevezés innen ered. Takáts, 1900, 213.
250  Minden bizonnyal Esterházy Miklós által fizetett havasalföldi katonai alakulat. Esterházy Pál érsekújvári 

vicegenerális 1641 decemberében írt leveleiben többször is feltűnik egy havasalföldi lovas alakulat. 
Jedlicska, 1910, 322, 324–326.

251  Provideo (lat.) – ‘gondoskodik’.
252  Értesd: gonoszkodik. EMSZT, III, 1978, 540.
253  Remitto (lat.) – ‘enged, visszaad, visszaküld’.
254  III. Ferdinánd.
255  Declaro (lat.) – ‘kinyilvánít, nyilvánosságra hoz’.
256  A szó véletlenül kétszer leírva.
257  Confirmo (lat.) – ‘megerősít’.
258  „Sine certitudine restitutionis” (lat.) – „A visszaállítás bizonyossága nélkül”.
259  Exemplifico (lat.) – ‘példákkal bizonyít’.
260  Effective (lat.) – ‘tényleg, valójában’.
261  Fundamentum (lat.) – ‘alap’.
262  Depravo (lat.) – ‘elront, elferdít’.
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restitutionis,263 a végezéssel adjuk gyalázatosan oda őköt. Ha penig csak az fölyül meg-
írt, mint egy protestatióval264 abban hagyjuk, csak állassuk helyben az végházakot, ki-
nek meg is köll lenni, és meg is lehet, igen könnű leszen oltalmot adnunk annak az sze-
génségnek, de talán alkalmatlan már erről beszélnem nekem. Comes N. Esterhas

[Címzés:] Magnifico domine Danieli Eszterhazi de Galanta Sacratissimae Caesarae 
Regiaque Maiestatis Consiliario etc. Domino fratri observandissimo.

6.
Esterházy Dániel Esterházy Miklóshoz

(Komárom, 1642. március 5.)
MNL OL, P 123, I/a fol. 181–182.

[181r] Alázatosan szolgálok nagyságodnak!

Isten áldja meg nagyságodot! Tegnap265 vettem az nagyságod levelét böcsölettel. Mivel 
penig holnap ismég szemben akarunk az törökökkel lenni, most az pénz dolgában és az 
rabokéban consultálkodunk266 és fáradunk, azokról akarunk, nagyságos uram, szóla-
nunk, noha máris szólottunk. Nagy difficultas267 vagyon az pénz dolgában, adhatna 
nagyságod abban is valami lument,268 mert tudom, hogy sokat fáradott abban nagysá-
god Murteza pasánál.269 Bizonyos, hogy nagy injuriajával270 vagyon az szegénységnek 
az poltura:271 két pénzben272 veszik az törökök,273 egy pénz kára minden polturában az 
szegény embernek, ki intolerabile.274 Az aprópénz szűk, az tallért 120 pénzben, s az 

263  „Sine spe restitutionis” (lat.) – „A visszatérítés/visszaadás reménye nélkül”.
264  Protestatio (lat.) – ‘tiltakozás’.
265  1642. március 4.
266  Consulto (lat.) – ‘tanácskozik’.
267  Difficultas (lat.) – ‘nehézség’.
268  Lumen (lat.) – ‘világosság, fény’.
269  Murteza (?–1636) budai pasa 1626–1630 között. Gévay, 1841, 29. Az 1627.  évi szőnyi békekötés 

idején IV. Murád (1612–1640) oszmán szultán (1623–1640) Murtezát ruházta fel teljhatalommal, míg 
II.  Ferdinánd (1578–1637) német-római császár (1619–1637), magyar (1619–1637) és cseh (1617–
1637) királytól Esterházy Miklós nádor kapott megbízást a tárgyalás lebonyolítására. Vö: Brandl–
Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 2017, 154–155.

270  Injuria (lat.) – ‘igazságtalansággal, erőszakossággal’.
271  A poltura lengyel váltópénz, amelyet 1614-től vertek, és 1627-ig számos változatban bocsátottak ki. 

Buza, 2017, 124.
272  A pénz itt dénár értelemben szerepel. A poltura 1620-as évek második felében kialakult felső-magyar-

országi és erdélyi árfolyama három dénár volt. Buza, 2017, 124–125.
273  Értsd: a poltura árfolyama a megszokottnál alacsonyabb volt, két dénárban számították.
274  Intolerabilis (lat.) – ‘tűrhetetlen’.
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aranyat 180 pénzben veszik. Azt mondják, hogy készek elvenni ezután is az aprópénzt, 
kiről Questenberg uram mondja, hogy csak őkegyelme is effectuálja275 azt, csak paran-
csolja meg őfelsége,276 hogy elegendő leszen az apró pénz, ki hatalmas könnyebbségére 
lenne az szegénységnek. Ma írja öcsém uram277 Uiwárból, hogy Hatvan s Eger táján 
ugyan meghatták mindenütt kiáltatni az törökök, hogy csak két pénzben járjon, [181v] 
s ne többen az poltura, hanem ha mi is úgy acceptálnánk,278 de úgy ismég talán szűkeb-
ben adják ki az lengyelok, s ahhoz képest bizony én nem tudom mit, s mint végezhe-
tünk az aránt az törökökkel. Alég279 ha nagyságodra nem kezdünk abban appellálni280 
az vezérnél,281 az míg az Portán is végezhetni valamit felőle.

Az prolongatióban282 várjuk az őfelsége parancsolatját és az nagyságtok opinióját is. 
Questhenberg uram, úgy tetszik, arra inclinálna,283 hogy acceptálni köllene az aránt az 
törökök oblatióját,284 non obstante285 nem adatik elegendő occasio rupturae286 az törö-
köktől quocumque tempore,287 csak lehessen módunk az haborúságban s hadakozás-
ban, úgy is vélem, hogy ad partem288 olyat is intimált289 őkegyelme maga őfölségének.

Tegnap Ali csauszt290 külték vala hozzánk az törökök, az nemesség dolgáról izenvén, 
mert még az sem decisum291 köztünk, igen difficultálják292 az törökök. Isten nagyságo-
dot éltesse jó egészségben! Comáronii 5 Martii 1642. 

Nagyságod szolgája:
Esterházi Daniel manu propria

[Címzés:] Excellentissimo domino, domino Regni Hungariae Palatino, etc. domino 
colendissimo.

275  Efficio (lat.) – ‘foganatosít, kieszközöl’.
276  III. Ferdinánd.
277  Esterházy Pál (1587–1645) Esterházy Miklós és Esterházy Dániel öccse, a család zólyomi ágának meg-

alapítója. 1638–1645 között Érsekújvár vicegenerálisa volt. Esterházy Pál Pálffy István érsekújvári és 
bányavidéki főkapitányhoz (1626–1644) címzett leveleit a béketárgyalás tárgyában lásd: Jedlicska, 
1910, 334, 338–340.

278  Accipio (lat.) – ‘elfogad’.
279  Értsd: elég.
280  Appello (lat.) – ‘hivatkozik, fellebbez’.
281  Musza budai pasa.
282  Prolongatio (lat.) – ‘meghosszabbítás’.
283  Inclino (lat.) – ‘hajlik valamire’.
284  Oblatio (lat.) – ‘felajánlás’.
285  „Non obstante” (lat.) – „Annak ellenére, nem akadályozván”.
286  „Occasio rupturae” (lat.) – „Ok, alkalom a békességszegésre”.
287  „Quocumque tempore” (lat.) – „Bármely időben”.
288  „Ad partem” (lat.) – „Részére”.
289  Intimo (lat.) – ‘bizalmasan közöl’.
290  Ali csausz.
291  Decisio (lat.) – ‘végzés, határozat, eldöntés’.
292  Difficultas (lat.) – ‘nehezményezik’.
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7.
Esterházy Dániel Esterházy Miklóshoz

(Komárom, 1642. március 20.)
MNL OL, P 123, I/a fol. 183.

[183r] Ajánlom nagyságodnak, uramnak alázatos szolgálatomot!

Isten minden jókot adjon nagyságodnak! Mi tegnap293 ismég szemben lénk, nagyságos 
uram, az mi törökinkkel és Istennek hála, megegyezénk és elvégezénk az articulusokot 
jam tandem aliquando.294 Igen kicsin vagy majd ugyan semmi mutatio295 lett az előb-
beniekben, ugyan csak az tizenegy hátralévő esztendőkig végeztük az békességet. Azt 
végezénk, hogy ma rendben vegyük és igazán leírjuk mind az három nyelven,296 s hol-
nap Isten azt adván érnünk, ismég eszvegyüljünk, subscribáljuk297 és pecsétöljük az vé-
gezést, azután penig nem akarunk itt késni. Hívom vala cancellarius uramot298 oda 
nagyságodhoz, s el is menne, de nem akarná, hogy más előbb menne Béchben őkegyel-
ménél etc. Így beszél vala, azonban nem tudom. Mi Szuniogh urammal299 nem akarunk 
fölmenni.

Az nagyságod levelét tegnap késén estve adá meg Tathár Ferenc,300 az kapucsi pasá-
nak szóló már csak úgy maradhat. 

Isten nagyságodot éltesse jó egészségben! Comáronii 20. Martii 1642. 

Nagyságod szolgája:
Esterházi Dániel manu propria

[Címzés:] Excellentissimo domino, domino Regni Hungariae Palatino, etc. domino 
colendissimo.

293  1642. március 19. 
294  „Iam tandem aliquando” (lat.) – „Már végre valahára”.
295  Mutatio (lat.) – ‘változás, változtatás’.
296  Tudniillik: latin, magyar és oszmán-török.
297  Subscribo (lat.) – ‘jóváhagy, aláír’.
298  Lippay György.
299  Szunyogh Gáspár.
300  Személyével kapcsolatban annyi bizonyos, hogy Esterházy Miklós nádor embere, akit egy alkalommal 

Szakolcára küldött a nádor a posta után. Duchoňová, 2017, 192.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

MNL OL  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

MKA  Magyar Kamara Archívuma
E 174 Archivum familiae Esterházy, 7. tétel.

P Családok, testületek és intézmények levéltárai
P 123 Esterházy család hercegi ágának levéltára, Ester-

házy Miklós iratai, I/a.

ÖStA Österreichisches Staatsarchiv

HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv
  Türkische Urkunden

SNA  Slovenský národný archív

Ecsl. 48. Esterházy csesznecká línia. Nové usporiadanie 
(Ester házy család cseszneki ágának levéltára. Új ren-
dezés.), 48. doboz, Esterházy Miklós török háborúk-
kal kapcsolatos iratai 1620–1645.

*

Bak 
2000 Bak Borbála: A XVI–XVIII. századi magyar nyelvű forrá-

sok kiadásának kérdései. Ajánlás a magyar nyelvű források 
közreadásához, In: Fons, 7. (2000) 1. sz. 91–137.

Berényi
1993 Berényi László: Emlékezés egy elfelejtett Esterházyra, In: 

Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Köz-
lönye, 66. (1993) 3. sz. 25–29.

Borovszky
1908 Borovszky Samu: Szendrő vára, Budapest, 1908.

Borovszky
1907 Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 

Komárom vármegye és Komárom, Budapest, 1907.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   198 2019.12.09.   14:11:51



199

Brandl–Göncöl– 
Juhász–Marton–  Brandl Gergely – Göncöl Csaba – Juhász Krisztina –
Szabados  Marton Gellért Ernő – Szabados János: Válogatott for-
2017  rások az 1627.  évi szőnyi békeszerződés történetéhez, In: 

Lymbus, 2017, 151–203.
Brandl–Göncöl–
Juhász–Marton– Brandl Gergely – Göncöl Csaba – Juhász Krisztina – 
Szabados  Marton Gellért Ernő – Szabados János: Kommunikáció
2018 és híráramlás. A  Habsburg-oldal tárgyalási stratégiája az 

1627. évi szőnyi békekötés során, In: Aetas, 33. (2018) 4. sz. 
103–119.

Brandl–Göncöl–
Juhász–Marton– Brandl Gergely – Göncöl Csaba – Juhász Krisztina –
Szabados  Marton Gellért Ernő – Szabados János: Kommunika-
2019  tion und Nachrichtenaustausch während des Friedensprozes-

ses von Szőny (1627). Im Spiegel der verhandlungsstrategien 
der Habsburger (kézirat), In: Chronica, 2019. (Kézirat le-
adva: 2019. április 1.)

Brandl–Szabados 
2019 Brandl Gergely – Szabados János: A megbízás terhe – Jo-

hann Ludwig von Kuefstein báró konstantinápolyi nagykö-
vetségének előkészítése 1628-ban, (kézirat), In: Hétköznapok 
az oszmán uralom idején; egyén és közösség viszonya, 2019. 
(Kézirat leadva 2018. december 1.)

Buza
2017 Buza János: Bihar és Zaránd vármegyei települések az adó-

prés szorításában. Az Oszmán Birodalom monetáris válságá-
hoz, 1645, In: Századok, 151. (2017) 1. sz. 119–146.

Csapodi 
1942 Csapodi Csaba: Eszterházy Miklós nádor 1585–1645, 

Budapest, 1942.
Csízi
2003 Csízi István: A  jeszenicei és budetini Szunyogh család és 

címer változatai a 16–18. században, In: Turul. A Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye, 76. (2003) 
3–4. sz. 65–79.

Duchoňová
2017 Diana Duchoňová: Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská 

spoločnosť a aristokratická každodennosť, Bratislava, 2017.
EMSZT I 
1975 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I., szerk. Szabó T. Attila, 

Bukarest, 1975.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   199 2019.12.09.   14:11:51



200

EMSZT VII 
1995 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, VII., szerk. Szabó T. Atti-

la, Budapest, 1995.
EMSZT IX 
1997 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, IX., szerk. Szabó T. Atti-

la, Budapest, 1997.
Esterházy
1901 Esterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak 

leírása, Budapest, 1901.
Fallenbüchl
2002 Fallenbüchl Zoltán: Állami (királyi és császári) tisztség-

viselők a 17. századi Magyarországon, Budapest, 2002.
Fekete 
1932 Fekete, Ludwig: Türkische Schriften aus dem Archive des 

Palatins Nikolaus Esterházy, Budapest, 1932.
Gálos 
1837 Gálos Rezső: Báró Amade László, Pécs, 1937.

Gévay 
1841 Gévay Antal: A budai pasák, Bécs, 1841.

Hajnal 
1929 Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása: szék-

foglaló értekezés, Budapest, 1929.
Hajnal 
1930 Hajnal István: Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés idő-

szaka: 1640. december–1643. március, Budapest, 1930.
Hamilton 
2009 Lastair Hamilton: Michel d’Asquier, Imperial Interpreter 

and Bibliophile, In: Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, 72. (2009) 237–241.

Hengerer 
2012 Mark Hengerer: Kaiser Ferdinand III. (1608–1657). Eine 

Biographie, Wien–Köln–Weimar, Böhlau Verlag, 2012.
Hiller 
1992 Hiller István: Palatin Nikolaus Esterházy. Die ungarische 

Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625–1645, Wien–
Köln–Weimar, 1992.

Illik
2010 Illik Péter: Török dúlás a Dunántúlon. Török kártételek a 

nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első 
felében, Budapest, 2010.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   200 2019.12.09.   14:11:51



201

Jászay 
1838 Jászay Pál: A’ szőnyi béke. 1627, In: Tudománytár. Érteke-

zések, 4. 1838, 167–274.
Jedlicska 
1910 Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401–

1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai, szerk. Jedlicska Pál, 
Budapest, 1910.

Juhász 
2019a Juhász Krisztina: „…gyümölcse penig semmi nem volt”. 

Ester házy Miklós véleménye 1642. február 28-án a szőnyi 
béke(tervezet) pontjairól (kézirat), In: Levéltári Közlemé-
nyek, 91. (2019) (Kézirat leadva: 2018. szeptember 15.)

Juhász 
2019b Juhász Krisztina: A második szőnyi béke margójára. Adalé-

kok az 1642.  évi szőnyi békekötés történetéhez (kézirat), 
In: Hétköznapok az oszmán uralom idején; egyén és közösség 
viszonya, 2019. (Kézirat leadva 2018. december 1.)

Kampmann 
2003 Christoph Kampmann: Gerhard Questenberg, In: Neue 

Deutsche Biographie, Bd. 21., hg. Otto Stollberg-Wer-
nigerode, Berlin, 2003, 43–44.

Kardos 
2014 Kardos Tímea: Társadalom és életmódtörténeti elemek 

Thököly Imre 1693–1694. évi naplóbejegyzéseiben, In: Tár-
sadalom és életmódtörténeti kalandozások térben és időben a 
nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig, szerk. J. Újváry 
Zsuzsanna, Piliscsaba, 2014, 259–267.

Majláth 
1885 Majláth Béla: Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története, 

Budapest, 1885.
Marton 
2019a Marton Gellért Ernő: „Szőnyből tudatjuk.” Három ma-

gyar diplomata – Rimay János, Tassy Gáspár és Tholdalagi 
Mihály követnaplóinak összehasonlító elemzése az 1627. évi 
szőnyi békekötés kapcsán (kézirat), In: Hétköznapok az osz-
mán uralom idején; egyén és közösség viszonya, 2019. (Kéz-
irat leadva 2018. december 1.)

Marton
2019b Marton Gellért Ernő: On the Question of the Negotiations 

Between the Habsburgs and the Ottomans at Szécsény and 
Buda (1628) through Palatine Miklós Esterházy’s letter to 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   201 2019.12.09.   14:11:51



202

the head of the Hungarian negotiators, In: Rocznik Przemyski, 
55 (2019) Historia (leadott kézirat).

Molnár
2014  Molnár Antal: Carlo Caraffa bécsi nuncius az 1622.  évi 

országgyűlésen. A  szentszéki diplomácia és Magyarország a 
harmincéves háború első időszakban, In: Egy új együttműkö-
dés kezdete: Az 1622.  évi soproni koronázó országgyűlés, 
szerk. Dominkovits Péter – Katona Csaba, Sopron–
Budapest, 2014, 125–231.

Nagy I–XIII.
 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzék-

rendi táblákkal. I–XIII, Pest, 1853–1867.
Pálffy 
1997 Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapi-

tány-helyettesek Magyarországon a 16–17.  században, In: 
Történelmi Szemle, 39. (1997) 2. sz. 257–288.

Pálffy 
2009 Pálffy Géza: Pozsony megyéből a Magyar Királyság élére. 

Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16–17. szá-
zad fordulóján. Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy család 
felemelkedése, In: Századok, 141. (2009) 4. sz. 853–882.

Papp 
2018 Papp Sándor: Az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság 

és a Habsburg Monarchia kapcsolattörténete a békekötések 
tükrében. (Vázlat és adatbázis), In: Aetas, 33. (2018) 4. sz. 
86–99.

Pásztor 
1970 Pásztor János: A magyar katonai terminológia kialakulása. 

A hadi élet szavai Zrínyi Miklós koráig, In: Hadtörténelmi 
Közlemények, 17. (1970) 4. sz. 634–676.

Péter 
1985 Péter Katalin: Esterházy Miklós, Budapest, 1985.

Ráth 
1861 Ráth Károly: Gróf Esterházy Miklós nádor levelei, In: Ma-

gyar Történelmi Tár, 1/7. (1861) 3–208.
B. Révay
1859 Familia Esterhaziana, a Francisco Eszterházi. Az Esterházy- 

család nemzedékrendét illető eredeti feljegyzések, közli B. Ré-
vay Ferenc, Új Magyar Múzeum, 10. (1859) 357–362.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   202 2019.12.09.   14:11:51



203

Salamon 
1867 Salamon Ferenc: Két magyar diplomata a tizenhetedik 

századból, Pest, 1867.
Salamon–Szalay
1863–1870 Galántai gróf Eszterházy Miklós. Magyarország nádora  

I–III., szerk. Salamon Ferencz – Szalay László, Pest, 
1863–1870.

Szabados 
2018 Szabados János: „Ih awer befleise mih, daß ih sie beidte zue 

nahbarn mahen khan.” – Die Karriere und das Privatleben 
des deutschen Renegaten (Hans Caspar) in Ofen (1627–
1660) im politischen und kulturellen Kontext, Doktori érte-
kezés, Szeged, 2018.

Szabó 
2010 A  szécsényi seregszék jegyzőkönyve (1656–1661), sajtó alá 

rend., az adattárat összeáll. Szabó András Péter, bevezető 
tan. Pálffy Géza, Salgótarján, 2010. 

Szabó
2014 Szabó András Péter: Egy felső-magyarországi katolikus 

főúr pengeélen: Forgách (III.) Zsigmond levelezése I. Rákóczi 
György erdélyi fejedelemmel (1644–1645), In: Collectanea 
Sancti Martini: A pannonhalmi főapátság gyűjteményeinek 
értesítője, 2. (2014) 291–342. 

Szabó
2015 Szabó András Péter: Forgách (III.) Zsigmond levelezése 

Lippay Györggyel (1639–1644), In: Collectanea Sancti 
Martini: A pannonhalmi főapátság gyűjteményeinek értesí-
tője, 3. (2015) 247–297. 

Szakály
1981 Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban, 

Budapest, 1981.
Takáts 
1897 Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. század-

ban, In: Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 4. (1897) 
10. sz. 425–455, 485–509.

Takáts 
1900 Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. század-

ban. III. közlemény, In: Magyar Gazdaságtörténelmi Szem-
le, 7. (1900) 193–222.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   203 2019.12.09.   14:11:51



204

Teply 
1976 Karl Teply: Die kaiserliche Großbotschaft an Sultan Murad 

IV. 1628. Des Freiherrn Hans Ludwig von Kuefsteins Fahrt 
zur Hohen Pforte, Wien, 1976.

Toldy 
1852 Esterházy Miklós munkái. Eredeti kéziratok és kiadások után 

a szerző életrajzával, szerk. Toldy Ferenc, Pest, 1852.
Tóth-Lipcsei Fabricius
1931 Tóth-Lipcsei Fabricius Endre: A  magyar gazdatiszt. 

Gazdaság- és művelődéstörténeti tanulmány, Budapest, 
1931.

Tusor 
2003 Tusor Péter: Lósy I. Imre, In: Esztergomi érsekek 1001–

2003, szerk. Beke Margit, Budapest, 2003, 291–296.
Tusor 
2015 „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak”. 

Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek le-
velei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665), 
feltárta, szerkesztette és közreadja Tusor Péter, Budapest, 
2015.

J. Újváry 
2012 J. Újváry Zsuzsanna, Nemzeti identitás és a törökkel meg-

tartandó béke kérdése a 17.  század első felében. Esterházy 
Miklós 1641.  évi Opiniója, In: Identitás és kultúra a török 
hódoltság korában, szerk. Ács Pál, Székely Júlia, Buda-
pest, Balassi, 2012, 383–397.

Vályi 
1799 Vályi András: Magyar országnak leírása. III., Buda, 1799. 

Viskolcz
2009 Viskolcz Noémi: Az Esterházyak temetkezéseiről a 17. szá-

zadban, In: Művészettörténeti Értesítő, 58. (2009) 1. sz. 
245–269.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   204 2019.12.09.   14:11:51


