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ELŐSZÓ.
A Wesselényi-féle összeesküvés kezdetén az
ebben irányadó főbb személyek az összeesküvés
czéljának elérésére nemcsak saját erejökre számítottak, hanem a külföldről nyerhető segélyt is
számításba vették. E tekintetben a Habsburgok
két százados ellenségére, Törökországra és Francziaországra gondoltak.
A török segélyt a multban már jól kitanult
úton, az erdélyi fejedelem ú t j á n gondolták elérhetni. Az erdélyi fejedelem, Apafy Mihály, meg is
kereste a portát ebben a k é r d é s b e n ; lépését azzal
is indokolta, hogy mint a török császárnak hűséges alattvalója, kötelességének t a r t o t t a a dolgot
a portának értésére adni, nehogy később a portától kötelessége elmulasztásával vádoltassék. De a
nagyvezér hidegen fogadta Apafy előterjesztését.
Azt kérdezte az Apafy követétől, hogy azok a
magyar urak, a kik most támogatását keresik,
hol voltak akkor, a mikor ő az utolsó h a d j á r a t
alkalmával éppen Apafy által csatlakozásra hívta
fel őket? Különben sem volt kedve a bécsi udvarral a csak nemrégen megkötött húszéves békét
bontogatni, mert kemény harczban állott Velenczével, azután meg Lengyelországgal, m a j d a
muszkával; a töröknek pedig — mint ők mond-
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ták — az a politikája, hogy a míg egyik ellenségnek k a p u j á t be nem teszi, a másikét nem nyitja
meg. De hogy a Magyarországon t á m a d t zavarokat a porta szívesen látta, későbbi magatartásával kimutatta, s ha az évről-évre ismételt megkeresésekre sokáig nem is adott tényleges segélyt,
a zavaros állapotok állandósulását igéreteivel, biztatgatásával előmozdítani igyekezett; mert a mint
a portán mondták, a ki egyszer a török császár
köntöséhez ragaszkodik, azt elutasítani nem szok á s u k ; tehát csak várakozásra intették a segélykérőket, mert alkalmas időben megsegítik.
Több éven át franczia támogatásra sem lehetett kilátás. XIV. Lajos franczia királynak hosszú
uralkodása alatt az volt legfőbb törekvése, hogy
a spanyol birodalmat megszerezze és biztosítsa
családjának. Egyelőre azonban osztozni is kész
volt rajta. Ezen czélból éppen a Wesselényi-féle
összeesküvés első idejében titkos alkudozást folyt a t o t t a bécsi udvarral. Bécsi követe, Gremonville,
megvesztegetett egy pár főbb minisztert, mi által
XIV. Lajos elérte azt, hogy I. Leopold császár
belement egy sokáig titokban t a r t o t t osztozkodási szerződésbe, mely XIV. Lajosnak a spanyol
örökségből igen tekintélyes részt biztosított. Ez
volt az oka annak, hogy mikor IV. Fülöp spanyol
király halála után XIV. Lajos Belgium elfoglalásáért Spanyolország ellen háborút folytatott, a
császár teljesen tétlen maradt.
A császárnak ezt a tétlenségét a be nem avat o t t a k annál kevésbbé értették, mert egész Európában általános kezdett lenni az a meggyőződés,
hogy a franczia király, mint az előző században
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V. Károly és fia, II. Fülöp, egész Európa feletti
uralkodásra törekedik. Ez a meggyőződés birta
reá Francziaország eddigi szövetségeseit, hogy
az úgynevezett hármas szövetségbe egyesülve,
XIV. Lajos hódításvágyának ú t j á t állják és az
aacheni békében Belgiumnak legalább egy részét
Spanyolországnak megmentsék.
1672-ben XIV. Lajos Francziaország eddigi
szövetségesét, Hollandiát t á m a d t a meg. A szabadságukat féltő többi államok most Hollandia
védelmére szövetkeztek. Becsülettel a császár sem
maradhatott ki ebből a szövetségből. Ő is fegyvert
fogott tehát az ambitiosus franczia király ellen
és elküldötte hadait a R a j n a mellé. Ekkor és itt
kapcsolódott bele a magyar bujdosók története
Európa történetébe. XIV. Lajos ugyanis a magyar bujdosókat akarta felhasználni arra, hogy a
császárnak otthon saját országaiban dolgot adjon s ezáltal a nyugati harcztértől elvonja. Többízben kifejezett terve a magyar felkelők támogatásával ez v o l t : annyi támogatásban részesíteni a
felkelőket, a mennyi elég, hogy ne gondoljanak
kibékülésre a császárral s ez által az utóbbit
lekötni Magyarországon.
1674 szeptemberben Beaumont Miklós ezredes kapott megbízást a Magyarországba jövetelre.
Az ő feladata volt teljes tájékozást szerezni és
jelentést tenni a magyar elégületlenek viszonyairól. Beaumont csak Teleki Mihálylyal érintkezett
K ő v á r b a n ; általa tájékoztatta magát az itteni
viszonyokról. Itteni megjelenése nagy reményt
és várakozást keltett fel a magyar elégületlenekben.
1675 januárius 8-ikán kelt, Apafynak írt
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levele szerint Szobieszki János lengyel király
Giski János Kázmért küldte a fejedelemhez. Giski
nemcsak Szobieszkitől hozott levelet Telekinek,
hanem Forbin-Janson marseillei püspöktől és a
franczia király lengyelországi rendkívüli követétől is, melyben a követ arról értesíti Telekit, hogy
szóbeli izenetet küld Giskitől és kéri, adjon hitelt
szavainak.
Kevéssel később Giski ismét Erdélybe jött
Szobieszki János megbízásából. Vele jött Akakia
Roger franczia agens is Forbin-Janson februárius
11-ikén Telekinek czímzett két levelével. De mert
a dolgot titokban akarták tartani, Akakia, hogy
annál inkább czégér nélkül járhasson, úgy szerepelt, mint a Giski kíséretéhez tartozó. Rettenetes
vén és beteges embernek írja Teleki A k a k i á t ;
azért mielőtt Apafynál jelentkeznék, Segesvárott
kívánt pihenni és ott orvosságokkal élni; de Béldi
Pál inkább factiót látott Akakia magaviseletében.
Teleki is írja, de Akakia terjedelmes jelentéséből
is olvassuk, hogy nagyon kívánt a magyarországiakkal tanuk nélkül is találkozni és tractálni.
E kívánsága teljesült is, mert találkozott velök
ú t j á b a n , azután Szent Péteren Telekinél, végre
a magyarországiak hivatalos megbizottjaival Fogarasban. Neki sem kerülhette ki figyelmét az a
diffidentia, a mi a magyarországiak és erdélyiek
között ez időben befészkelte magát a szívekbe;
de azt is belátta, hogy Apafy és Teleki nélkül
ura a kitűzött czélt csak a magyarországiakkal
el nem éri. Többszöri tanácskozás után tehát
megegyeztek, hogy az ügyek vezetése az Apafy
kezében legyen letéve, a magyarok fővezéröknek

IX
Teleki Mihályt ismerik el, 12.000 fegyverest állítanak ki, a franczia király pedig július 1-sején
kezdve hónaponként 40.000 forinttal segíti a felkelőket.
A Fogarasban létrejött megállapodás nagy
reményekkel töltötte el a magyar felkelőket, nemkülönben Teleki Mihályt is, a ki már a franczia
követ jövetelekor azt írta Naláczinak, hogy szerencsésebb embert a fejedelemnél nem l á t o t t ; a
francziák mindenekfelett a fejedelem nevezetét
tették fel, úgy hogy Teleki által vitesse végben a
dolgokat, ha maga nem mehetne. Pénzt eleget
adnak. A visszatérő követektől levelet küldött
Szobieszkinek is, Forbin-Jansonnak is, az utóbbiban kiemelve, hogy valamint eddig semmi költséget és fáradságot nem kímélt a magyar ügy előmozdítása érdekében, úgy jövőben is kész abban
buzgólkodni és a franczia király intentióit előmozdítani. De ezúttal a franczia segélybe vetett
remény és várakozás csalódással járt. ForbinJanson nem szűnt meg ugyan Teleki Mihályt leveleiben biztatni s a franczia király kegyével kecsegtetni; az ezen év augusztusában a fogarasi
egyességből kifolyó segély sürgetésére hozzá küldött Absolon Dánielt is jó reménységgel bocsátotta e l ; de már ebben az időben arra gondolhatott, hogy a cardinalisi méltóságot a bécsi udvar
közbenjárásával szerezze meg, a magyar ügyre
tehát kevesebb gondja volt, XIV. Lajos pedig
a fogarasi egyességet sohasem erősítette meg, az
egész franczia segély egy időre abbanmaradt.
A bécsi udvar elég korán neszét vette a magyarfranczia érintkezésnek és békés húrok pengetése
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által igyekezett a magyarokat a francziáktól elvonni és XIV. Lajos tervét meghiusítani. Igy történhetett, hogy Akakiával egy időben jelent meg
Fogarasban Lesenyei Nagy Mihály, kit békeajánlatokkal az esztergomi érsek küldött Apafyhoz. 1
Nagy Mihálynak eredménytelen ú t j a után Spankau kereste meg Telekit Kassáról június 19-ikén
írt levelében a békés viszony előmozdítása érdek é b e n ; július 7-dikén Perényi Gábor kéri Telekit,
hogy a maga méltóságos szép elméjével a pártos
atyafiakat vezesse vissza ő felsége hűségére, ne
romoljon s pusztuljon tovább is a szegény h a z a ;
később október 27-iki kelettel Hartyáni András
levelével találkozunk, melyben Telekit felszólítja, hogy »szegény megromlott hazánk felháborodott zűrzavaros állapotjának lecsendesítésében
munkálkodjék«, mert »a mi kegyelmes urunk ő
felsége nincsen gonosz szándékkal sem országunkhoz, sem nemzetünkhez, csak azok is, a kiknek
illenék venni ő felsége királyi kegyelmességét,
megvetői annak ne lennének.« De éppen abban
állott a kibékülés legnagyobb nehézsége, hogy a
bécsi udvar, miután keresztülgázolt az ország
törvényein s az alkotmányban biztosított szabadságon, a király kegyelmességének igéretével
a k a r t a a bujdosókat kiengesztelni; ezek pedig
már régen túl voltak azon, hogy bizalommal fogadhassák a bécsi udvar igéreteit. A Telekihez
intézett megkeresésekben nem mulasztották el
azzal is hatni reá, hogy a császár részéről várható
jutalommal kecsegtették. Telekinek válasza mind1
Nagy Mihály ezen követségéről nincs említés Teleki M.
levelezésében.
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ezekre csak az volt, hogy kész szívesen szolgálni
a béke ügyét, csak ne legyen nemzete oppressiójával, vallásának, urához, hazájához való kötelességének sérelmével, mert afféle formában legkisebbet sem cselekszik.
Minthogy a franczia segély mindig késett és
sok időre kilátástalan is volt, a fejedelem nem
akart kitérni a bécsi udvar részéről jött békeajánlatok elől. Elébb Baló Mátyás küldetett Bécsbe.
Követségének az volt a czíme, hogy panaszt tegyen azon zaklatásokért és kártételekért, a miket
a német hadak a királyi területtel szomszédos
erdélyi megyék határain elkövetnek. Baló Mátyás
után gr. Csáky László kapott megbízást a bécsi
udvarhoz való menetelre. Ő magánügyei elintézésének ürügye alatt ment Bécsbe. Egyikök sem tért
meg eredménynyel.
Eközben a bujdosók helyzete mind nehezebb
lett. A fővezér a bihari sandsákságot jelölte volt
ki számukra quartélyul, de ezt h a m a r kiélték.
Az is kikerülhetetlen volt, hogy véres összeütközések ne történjenek az itt quartélyozó magyarok
és törökök közt. 1675 végén az új váradi pasa
behivatta Wesselényit és Kende Gábort és követelte, hogy a magyarok hagyják oda Bihar megyét
és menjenek azokba a vármegyékbe, melyeket a
váradi pasák Erdélyből régtől fogva siker nélkül
követeltek magoknak. Ebbe pedig Erdély nem
egyezett bele, attól tartva, hogy ezen úton a kérdéses vármegyék török kézbe fognak átcsúszni.
De attól is lehetett tartani, hogy a sok nyomorúság, nélkülözés és csalódás reá viszi a b u j d o sókat a sokszor felkínált gratia elfogadására. Ezt
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pedig Apafy nem ó h a j t o t t a s hogy elejét vegye,
hópénzt igért a katonáknak. De csak tízezer forinttal t u d t a megindítani október 31-dikén Pernyeszi
Zsigmondot és Inczédi Mátyást. Debreczenbe írtak,
hogy adjanak e czélra kölcsön hatezer forintot.
A debreczeniek azt felelték, nincs módjok benne,
hogy kölcsönpénzt adhassanak. Pernyesziék a vitt
pénzzel november 13-dikán már Somlyóban voltak, de nem mertek ily kevés pénzzel a hadak
közé menni, mert ebből egyhavi hópénz sem telt
k i ; attól tartottak, hogy ha a hadaknak csak
egy részének fizetnek, a fizetés nélkül maradt katonák hazamennek, vagy pedig egyenesen a császáriak közé állnak.
Az új váradi pasa elébb nem fogadta el az
a j á n d é k u l felkínált 100 tallért, később 500-at
kért, hogy Bihar megyében és Debreczen vidékén
megtűrje a magyarokat. A bujdosók Teleki által
Apafyhoz folyamodtak az 500 tallérért.
Nyugtalanította a bujdosókat a Huszain aga
m a g a t a r t á s a is, a ki a portára készült vádolni
Apafyt és a magyarokat. »Ebek — mondta
elárultátok a császárt; a fejedelem pápista embert
küldött Bécsbe a ti akaratotokból a békességet
járni; de a követeteknek is elütik az portán, Szepesinek, az fejét«. Kende Gábor szerint valamelyik
pribékes magyar súgta ezt Huszain fülébe, a ki
azt is tudja, hogy lengyel követ jött Erdélybe levéllel a királytól Apafynak. Huszain aga szidta Telekit
is, mocskolta a fejedelmet, a ki rosszul látta őt,
ennie sem adott neki. Kende Gábor kéri Telekit,
küldjenek a portára valakit Huszain tökéletlen
v á d j á n a k ellensúlyozására.
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Deczember 9-dikén Wesselényi, Kende és
Kubinyi együtt írt levelökben gyászos eseményről
írnak Telekinek: a német, horvátokkal és a hamis
magyarokkal, a mint értettük, öt avagy hatezeren
ezelőtt harmadnappal Debreczen városában beszállott, az ott talált bujdosó magyar atyafiak
közül Baxa Istvánt, Recski Györgyöt, T a k a r ó
Mátyást, Patai Jánost, Tokai Nagy Andrást sok
másokkal megfogdosott, azonfelül sokaknak j a vait felprédálta, a többi bujdosó és f u t o t t magyarok Debreczenben letett javait inquisitió által
keresi. Később azt jelentik, hogy Baxa elpártolván a németek mellé állott, a kik most mindeneket
kitanulnak tőle.
Debreczennek német kézre jutása, sok b u j dosó feleségének, gyermekeinek német hatalomba
esése, az ezekkel való irgalmatlanul pogány bánásmód, az a hír, hogy őket idegenbe elhurczolni
szándékoznak, bódítólag, elkeserítőleg h a t o t t a
magyarokra, a kik attól t a r t o t t a k , hogy ha ez
csakhamar nem orvosoltatik, végső veszedelemre
jut a magyar ügy. Az Apafy által megigért hópénznek eddig ki nem fizetése is csüggesztőleg
h a t o t t a katonákra, a kik kezdették reményöket
is elveszteni, hogy a hópénzt nekik kifizessék,
a mi miatt oly nagy lett az ingerültség, hogy a
mint Wesselényiék írták, nem is mernek a hadak
közé menni, mert már életök is veszedelemben
forog a fizetés halasztása m i a t t ; rendes quartélyok sem volt, mert a mi eddig volt is, elpusztult.
A vezetők leginkább attól t a r t o t t a k , hogy a
katonák, mintán még eddig a megigért havi zsoldot meg nem kapták, a németekhez fognak át-
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p á r t o l n i ; már hozták is hírül, hogy a kállaiak csak
az alkalmatosságot várják, hogy a németekhez
átálljanak, házok népét közelebb is vitték az ellenséghez.
A váradi törökhoz sem bízhattak. Ezek a
Csáky László bécsi követsége miatt még mindig
árulóknak t a r t o t t á k a magyarokat. Mikor Kende
Gábor a váradi pasától azt kérdezte, hogy micsoda
securitást m u t a t nekik, megsegíti-e őket, ha a
német megtámadja, a pasa azt felelte: nem segíti,
mert attól tart, hogy a német mellé állnak s őket
l e v á g j á k ; hanem ha békével akarnak ott lakni
és segítséget várni, adjanak zálogot a pasának.
A vezetők azt remélték, ha a zsoldfizetés hacsak
egy hónapra is megtörténnék, s Apafytól némi
biztatást kapnának, ez még lelket önthetne a
csüggedező, reményt vesztett katonákba, de még
mindig csak 10 ezer forint volt erre a czélra, kérdésbe tették, melyik hadat hagyják ki a fizetésből,
a gyalogot-e, a lovast-e? vagy talán Tökölyi
Imrétől kérjék kölcsön a hiányzó összeget? Egyéb
akadály is volt a fizetésben. Pernyeszi és Inczédi
féltek kiindítani a pénzt Somlyóból. Attól tartottak, hogy a közelben levő német neszét veszi,
reájok üt, s a pénzt elrabolja.
A felkelők vezetői között nem volt meg a
kellő egyetértés. Jaksó Dénes kapitányt azzal vádolták, hogy elnézi a kállaiak közeledését a németekhez. Jaksó, Kende Márton és Wesselényi
kölcsönösen vádaskodtak egymásra. Hörcsök Mátyás a mezei hadak kapitánya halála után Wesselényi Pál azt hiszi, reá bízhatná a fejedelem, hogy
kit nevezzen ki helyette. Ő Apagyi Sámuelt akarta
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volna, de az erdélyi fejedelmi udvarban Jaksó
mellett voltak, a ki pedig Wesselényi szerint a
végbeliek kapitánya lévén, már ezen okból sem
lehet a mezei hadak kapitánya is. De a Wesselényi
Pál hitele, tekintélye ezen időben a fejedelmi
udvarban mind alább-alább szállott; Naláczy és
Székely László szerint mortificatió által kellene
kitúrni tisztiből.
1675 deczember 26-dikán Szobieszky János
lengyel király Telekit arról értesíti, hogy Giskit
Apafyhoz küldötte azzal a kéréssel, hogy A p a f y
a török és lengyelek közt a békét közvetítse.
Giskitől Telekinek is izent a lengyel király, a ki
1676 januárius 25-dikén azt felelte, hogy készséggel jár közbe a béke ü g y é b e n ; hogy a fejedelem
követet küldött e tárgyban a portára és hogy a
dolog jobb megértésére készült Absolon Dánielt
a királyhoz küldeni, de e küldetésnek haladnia
kellett addig, míg a fejedelem Giskivel nem találkozik és a portára küldött embere vissza nem
tér. Absolon expeditiója márczius közepén történt meg nemcsak a lengyel királyhoz, hanem
XIV. Lajos franczia királyhoz is. Absolonnak arra
is kellett kérni a franczia királyt, hogy a gályákon
nyomorgó magyar protestáns prédikátorok kiszabadításában fáradozzék.
Márcziusban Strasoldo megbízásából különös
követ jött Erdélybe, hogy Apafyt a felkelő magyarok és a bécsi udvar között béke létrehozására
kérje. Ez a követ Józsa István volt, vagy a mint
nevezték, Páter Józsa. Teleki márczius 10-dikén
Naláczynak és Székely Lászlónak írt levelében
így emlékezik meg r ó l a : »Józsával szemben lők . . .
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ez igen tökéletlen ember, lator is, p a p is, katona
is, második Barkóczi István. Huszonnégy lóval
van és én megizentem n e k i : követnek sok, harczolni kevés«. A levél végén: »Ez Asmodaeushoz
hasonló tolvaj, praedáló, parázna pap-katona«.
Teleki említi ugyan Józsának előtte t e t t azon nyilatkozatát, hogy ő felsége kész lenne az atyafiaknak jószágokat visszaadni, valamint a még meglevő elvett templomokat, sőt többet is, a hol meg
nem adnák, másokat engednének építeni; de
Józsának egész követségét csak kémkedésnek
tekintette, azért az étekfogót melléje adta, hogy
vigyázzon reá, hol jár, kikkel mi formán beszél;
h a m a r való visszabocsátását pedig nem javallja,
addig legalább nem, míg ő Máramarost meg nem
járja, mikor pedig elbocsátják, küldenék feléje,
követségéről pedig megnyugtatólag írnának Wesselényinek, a portára is, mert oda is megviszik.
Márczius 27-dikén Apafynak írt levelében visszatér a kérdésre: Józsa hamar való elbocsátását
ezúttal sem javallja, akkor is az egész tanács meghallgatásával, mert a Józsa expeditiójához sok
discursus kívántatik. Rendes expeditiója azonban nem történt meg. Mielőtt ennek ideje eljött
volna, mint Apafy m á j u s 3-dikán írja Telekinek,
a megelőző estve Józsa a fejedelemnek mellette
levő embereit megrészegítvén, éjszaka elszökött.
A p a f y elrendelte, hogy keressék s ha megkaphatják, vigyék vissza udvarába. De a Páter Józsa
erdélyi szereplését háttérbe szorította egy igen
fontos esemény: Béldi Pál tragoediájának kezdete.
Sokáig az élt a köztudatban, hogy valamint
Bánffy Dénes, úgy Béldi Pál a Teleki Mihály
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intrikáinak az áldozata. Az ú j a b b levéltári kutatások döntő bizonyítékai ezt a felfogást megdöntötték. Bánffy Dénes bukásában Béldi Pálnak nagy
része volt, jóllehet meghitt emberei az általok
Bethlen várában őrzött Bánffy özvegye előtt Telekire próbálták tolni Bánffy bukásának egész
odiumát. Bánffy halála után Béldi az első embernek hitte magát az egész országban és ezen hitében elkeserítőleg h a t o t t reá, hogy az ország kormányában nem érvényesülhetett úgy, a mint
képzelt képességeihez képest várta volna. Különben Telekivel az érintkezést egész 1677 végéig
fenntartotta, Teleki szolgálatait sok alkalommal
vette igénybe; de leveleiből mindegyre kiérzik
a megbántódás, a sértett önérzet, becsülete sérelme
feletti keserűség. Táplálékot adott ennek az a
sok alaptalan hír, mende-monda, a mi főleg a Bánffy
halála után b u r j á n z o t t fel, a miről Teleki már 1675
januárius 21-dikén Béldinek írt levelében megemlékezik: »Sok temondádot forgatnak az e m b e r e k ;
igyekeznek az embereket összehordani és ha volna
kikkel, urunkat is felingerelni, mivel ő nagysága
ellen való dolgokkal vádolnának némelyeket . . .
Azt akarják az emberekkel elhitetni, Kegyelmedhez
közel álló emberek szájából ment volna olyan szó
ki, az két Hallernek, nekem, Bethlen Farkasnak,
Gergelynek, Mikes Kelemennek, szebeni király
bírónak meg kellene halni, úgy lehetne csendesség
az országban . . . azon volnának leginkább, engem,
Kegyelmedet, Kapi uramat, Haller János uramat összeveszthetnének . . . én nálam ugyan ördög
uram végben nem viszi.« Ugyanezen napról Béldi
is ír Telekinek, háborgó lelkiállapotját drasztikuTeleki oklevéltár. V I I .
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san fejezvén k i : »akarám Kegyelmednek magamat eszében juttatnom, látván elfelejtett állapotomat. Én m a g a m személyemre nézve kurvául
vagyok, naponként böcstelenebb kenyerem«. Helyzetével elégedetlenségét, nyugtalanságát mások
előtt sem leplezte. Ezért írta márczius 11-dikén
Székely László: »Béldi uram mintegy malecontentus mene el udvartól, tart attól, valami suspust
ne ejtsenek ő kegyelmén. Az emberek sok hazug
híreket hordozván, ő kegyelmének úgy vitték
meg, hogy már ő kegyelme ellen procedálni is
kezdtek volna a fejedelem e l ő t t ; de én igen bizt a t t a m . Bizony, én nem is hallottam, a fejedelem
előtt szólottak volna.« Május 13-dikán ismét a
Béldi panaszával t a l á l k o z u n k : »Nekem igen szükséges Kegyelmed j ó a k a r a t j a — írja Telekinek —
mert sok rosszat hallok naponként, úgy hogy
Dáviddal azt m o n d h a t o m : ha Isten nem őrzött
volna, most fekünném a sírban.« Teleki m á j u s
17-dikén válaszol Béldi ezen levelére. A rossz hírek
hallására vonatkozólag felhozza, hogy ő sincs
azoktól megkímélve. A magyarok közt például
az a hire, hogy a franczia sok pénzt hozott számokra, de ő (Teleki) ellopta tőle. »Tudom, ki
h í r e ; hozzá szoktam« — teszi hozzá hidegen.
Egyébiránt biztosítja Béldit, hogy semmi veszedelmére vonatkozót nem értett, mert ha értett
volna, t u d t á r a adta volna. Szeptember 6-dikán
Telekin van a panaszolkodás sora. Béldi cselédjeit
is hátrahagyva, hirtelen egy hintón a Székelyföldön
termett. Ezt a váratlan megjelenését a Székelyföldön sokan sokféleképpen magyarázták. Hitellel
bíró emberek arról értesítették Telekit, hogy Béldi
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sógorasszonya, Belényi Zsigmondné úgy nyilatkozott volna, hogy Béldi bemenetelének czélja,
hogy a székelyeket Teleki ellen disponálja, mivel
ő igen lator ember, a kin elébb kell adni, mert
jobb egy olyan embernek, mint Teleki, elveszni.
Teleki azt írja Béldinek, nem hiszi, hogy ez a kijelentés tőle eredett volna, de becsületes emberek
Belényiné szájából hallották, a ki Bonczhidián járva
e napokban, 1 ott sem feledkezett el róla.
H a nem is hitte Teleki, hogy Belényiné a
Béldi szavával beszélt volna és ha nem t a r t o t t a is
mind igaznak, a mit mások is Béldi felől neki írtak,
mégis szükségesnek t a r t o t t a a puhatolózást. Erre
m u t a t Nemes Jánosnak Várhegyről szeptember
9-ikén írt levele. Nem t u d j a , mi ok vitte be Béldit,
noha volt reá vigyázása. Eddig csak a viczék voltak
nála. Mikest hivatta s neki izent, hogy akarna vele
szemben lenni. Nem hiszi, hogy valamit practikáljon, csak magát oltalmazhassa. Különben Nemes
sem alszik s ha mit érthet, el nem titkolja Teleki
előtt. Béldi Pál egy nappal később válaszol Teleki
levelére: nem kétli, bemenetelét sokan sokképpen
magyarázzák, de tudván már sok emberek szokását, mitől fogva bement, számot adhat, kik mentek
hozzá s kikkel micsoda beszéde volt. Belényiné mit
keresett Bonczhidán, nem tudja, azt t u d j a , hogy
tőle nem volt küldve. Hogy Teleki megírta a dolgot, a köztök való jó correspondentia is azt kívánja.
Jóllehet a levélváltás ezután sem szünt meg Teleki
és Béldi között, sőt Béldi arra is felkéri Telekit,
hogy szerezze meg neki Bethleni birtokához Kudut,
1
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özvegyénél.
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de Teleki figyelemmel kísérhette Béldi ezutáni
működését, irogathattak neki többen erről, erre
m u t a t Székely László 1676 januárius 6-ikán Telekinek írt levelének ezen része: »Béldi uram felől ki
mit írt, ő tudja, de bezzeg én, ha lehet, senki kedvéért hazugságot nem írok, mivel nem ügyekeztem
az olyan scolának a küszöbit nyomni, meg sem
szokom, ha l e h e t ; elég az, hogy én csak legkisebb
balemlékezetet sem hallottam ő kegyelmétől sohult
is Kegyelmed felől.« Telekit egyebek közt Béldi
sógorának, Belényi Zsigmondnak Erdélyből Magyarországba ki s be járása bántotta, mert azt
hitte, hogy Belényit kémkedés vezeti ezen útjaiban.
1676 április 6-ikáról kelt Béldi levelében ezt
olvassuk: »Micsodás szándékkal legyenek Kegyelmed ellen, írásából látom . . . benne semmit is nem
tudok. Talán hírt csinált valaki az mostani jó szokás szerint, mert az már ugyan termő föld volt
sok emberben.« Teleki április 8-ikán felelt Béldi
levelére: a mi az ő személye ellen való némelyek
igyekezetéről való írását illeti, Isten szemben jutt a t v á n Béldivel, írásokat fog mutatni. Nem tudja,
ki javallásából parancsolt a fejedelem a nemesek
részéről való hadra készület felől, ő olyat nem írt
udvarhoz, nem is javallotta, ő is elsőben Bánffy
Zsigmondtól értette. 1
1

M á r 1675 október 27-dikén í r t a Macskási Boldizsár
Telekinek, hogy ellene az erdélyiek a z t h o z t á k fel, hogy a
m a g y a r o r s z á g i d o l g o k a t f o r r a d j a , t r a c t á l j a és E r d é l y t h á b o r ú b a
a k a r j a keverni, a mitől a n n y i r a idegenek, hogy a z t m o n d j á k ,
n e m cselekszik. Mikor 1676 j a n u á r i u s 15-dikén R h é d e y Ferencz
a z t í r t a Telekinek, h o g y a fejedelem a felülés felől parancsolt,
k é t n a p p a l k é s ő b b Teleki azt felelte R h é d e y n e k , h o g y a fejedelem felülés felől való p a r a n c s o l a t j a n e m jól e s e t t ; a r r a szükség
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Teleki Mihály Kővárban egyre nyugtalanítóbb
híreket kapott az erdélyi állapotokról. Daczó János
még csak azt írta Fogarasból, hogy annyi ott a
sok közhír, hogy el nem tudnak igazodni köztök,
őtet is megmartiromoznák, ha l e h e t n e ; Macskási
Boldizsár pedig: hogy Teleki Mihály a czél, mert
Bánffy Dienes halálával semmi nemesi szabadság,
semmi publicum helyre nem állott, idegen országokkal való egyezés, confoederatió sem lehet Teleki
miatt, ő foveálja a magyarországiakat, ő a k a r j a
hadba vinni ez országnak l a k o s a i t ; de már Naláczy
és Székely László komolyabb dolgokat í r n a k :
»egynehányunk életét tették fel, úgy a fejedelemét
is«; április 1o-iki levélben: »Immár egy embernek
minden készületi meg van a fejedelemségre«, —
ezt követik hasonló tartalommal április 12., 13. és
16-ikán kelt leveleik, mindenikben Telekinek haladéktalan bejövetelét sürgetik és óvatosságot ajánlnak, hogy az útban ellenségei meg ne ejtsék. A sürgető hívásokra Teleki elindult Kővárból Fogarasba.
Útjában április 18-ikáról keltezve két levelet kapott,
egyiket Béldi Páltól Bodoláról, melyben udvarhoz
sietve való menetelének okát k é r d i ; a másikat
Szent-Miklósról Bethlen Miklóstól, a ki Teleki 16 és
17-ikén kelt leveleire válaszol, csodálkozását fejezi
ki, hogy Sorostélyból ír, ő pedig Kővárban hitte.
De csodálkozik levelének continentiájára nézve is.
A tőle kérdett dolgokról ő semmit sem tud, mert
neki senki semmi Telekit illető dolgot sem levél,
sem beszéd által nem jelentett, csak popule hírül
sem v o l t ; nem felülésről, h a n e m készenléteiről kellett volna
parancsolni. Elhiszi, a z t is neki t u l a j d o n í t j á k . Béldi ellene v o l t
a magyarországi h á b o r ú n a k ; innen a Teleki mentegetőzése.
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hallotta, hogy sibonganak az emberek s ha hadi
insurrectió leszen, aligha a statusok meg nem kérd i k : miért kell hadakozni? ki kérte a töröktől az
a n n u e n t i á t ? ki miatt nem lehet békesség? Közönségesen azt is mondják, hogy Bánffy Dénes halálával semmi jó nem redundált az országra, sőt most
a dolgok rosszabbul vannak.
A tanácsurak fogarasi tanácskozásának eredm é n y e : Béldi, Bethlen Miklós letartóztatása április
23-ikán, Bethlen János internálása Keresdre, eléggé
ismeretes. Az összehívott tanácsurak közül csak
Bánffy Zsigmond hiányzott betegsége m i a t t ; az
erről szóló, Telekinek írt, levelét így végzi b e :
»Az én kegyelmes uram úgy vigyázzon Kegyelmed
életére, hogy akkor a maga életére vigyáz, mikor
Kegyelmedre vigyáz.«
Minő része volt Telekinek a fogarasi határozatokban, Béldiék letartóztatásában, a levelekben
nincsen nyoma, azonban Bethlen János már április
27-dikén kelt levelében köszöni Telekinek a mostani állapotokban hozzá és övéihez m u t a t o t t jóakar a t j á t , fia Bethlen Miklós pedig több levelében
Teleki jóakaratjától v á r j a megszabadulását.
Béldi letartóztatását követte néhány nap
mulva sógorának Belényi Zsigmondnak fogságra
vetése, kit Apafy Kővárba küldetett r a b s á g b a ;
Pelei Ferencz pedig, ki a magyarországi hadaknak
a hópénz kivitelével volt megbízva, utasításul
kapta, hogy mikor Wesselényi Pállal a fizetés dolgáról beszél, nagy vigyázással legyen arra, hogy
mint jár és hová czélozzon a Wesselényi Pál elméje,
mert hallatott, hogy nem régen is volt szó arról
közte és Béldi Pál között, hogy emez a széke-
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lyekkel, amaz a magyar hadakkal sokat vihetnének
véghez.
Béldi és Bethlen Miklós letartóztatása mély
benyomást tett országszerte, mint ezt Barcsai
Mihály levelében kifejezve látjuk. Azt hitték, hogy
számosan vannak elvesztésre kiszemelve. Különösen Kornis Gáspár és gróf Csáky László voltak
halálos aggodalomban. Teleki Macskási Boldizsárt
küldte megnyugtatásokra. Macskási csak nehezen
találkozhatott Kornissal, a ki Gerenden a mezőn
bolyongott és strázsáltatott, hogy megtudja, Macskási armadával megy-e megfogatására. Találkozásokkor esküdözött, hogy sem a fejedelem, sem az
ország ellen nem practikált, de minthogy azelőtt
is gyakran keltettek bűzt hozzája, fél, hogy ártatlanul is megfogják és méltatlan rabsággal sanyargatják. Még nehezebb volt megnyugtatni gróf Csáky
Lászlót, a ki szintén megfogatásától t a r t o t t . Mint
Telekinek írta, árulója nem volt sem urának, sem
hazájának, de rettenti a Bánffy Dénes példája és
irtózik a rendetlen mészárlástól.
Kevéssel a fogarasi összejövetel u t á n több
helyt támadott tűz az országban. Segesváron, Ebesfalván, Nagy-Baczonban, Brassóban, ismét Ebesfalván, Kézdi-Vásárhelyt, Szentléleken s több más
helyen rövid idő alatt több lakóház és gazdasági
épület hamvadott el. Rendszert láttak a sok gyakori
tűzesetben és szándékos gyujtogatásokra gondoltak.
Bornemisza Anna m á j u s 18-ikán azt írja Telekinek:
»Igazán Páter Józsa itt hagyta a lába n y o m á t : az
égetést neki tulajdonítom. Teleki Mihály úgy hallotta, hogy Barkóczi és Strasoldo fogadták fel e
gyujtogatókat, hogy azzal is pusztítsák az országot.
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Strasoldo okot adott erre a feltevésre azon
fenyegető magatartása által, melyet úgy Erdélylyel,
mint a bujdosó magyarokkal szemben m u t a t o t t .
Pedig ezeknek a váradi törökök miatt is kellemetlen
volt a helyzetük. Wesselényi szerint a török részről ocsmány dolog történt velök. A törökök a miatt
haragudtak a bujdosókra, hogy ezek a török földön
élő jobbágyokat is befogadták katonáknak s mikor
ezt a törökök kifogásolták, Kende Gábor azt felelte,
hogy ha 30.000 jobbágy jelentkezik is, mind befogadja. E miatt nagy kavarodás t á m a d t V á r a d o n ;
Török Jánost letartóztatták és zálogban t a r t o t t á k ,
a fejedelmet mocskolták, a magyarokat ebezték,
k u t y á z t á k s hamisolták s megizenték, hogy akárhová az ördögbe menjenek, mert nem kellenek, e
mellett magyar katonákat, sőt nemeseket is öltenek m e g ; mikor pedig a portáról kapucsipasa jött,
a lakósokat lakóhelyökről elköltöztették, hogy a
magyarokat azzal vádolhassák, hogy miattuk lett
puszta a föld. A magyarok Ubrisi Pált küldték
Telekihez, onnan a fejedelemhez, hogy segítsenek
ezen az állapoton.
A nyár közepén ismét volt szó a békéről.
Június elején Kornis Gábor írt erről Telekinek,
június végén Strasoldo. Strasoldo levelének békés
hangja mellett is lehetett tartani német támadástól. Teleki nem gondolta ugyan, hogy a német most
valami komolyabbat kezdjen, de attól tartott, hogy
ha csak Somlyóra vagy Kővárvidékére becsapna
is, nagy bódulás, futás lenne az országban, a mit el
kell kerülni; azért azt tanácsolta Apafynak, hogy
Apahidára hadat küldjön, ha talán keveset is és az
országban készenlétről parancsoljon. Ennek akkor
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lett volna nagyobb hatása, ha az ország lakosi közt
meglett volna az egyetértés, az egymás iránti bizalom, a haza érdekének szemmel tartása. De éppen
ennek hiányáról panaszolkodott Bethlen János is,
Teleki is. Igaz volt Naláczi és Székely László ama
kijelentése, hogy Erdélyben a nagy emberek és a
tanácsi rend olyan egyesek, mint a visszaszegzett
kaszák. Helyesen írta Kende G á b o r : »Innen oda
be vesztegetik a dolgokat, onnan belől meg ide ki.
Teleki azt írta magáról, hogy úgy érzi magát, mint
a ki a senki szigetén l a k i k ; a törökök németnek
tartják, a német és adhaerensei meg éppen töröknek s őt okozzák minden rossz dolog m i a t t ; akármi
dolog jól essék, ellenségei szerint abban neki nincs
semmi része, de nem eshetik olyan rossz, a mit ne
neki tulajdonítanának. Az egyik azzal vádolta,
hogy az országot háborúba a k a r j a keverni a bujdosók érdekében, a másik pedig azt terjesztette róla,
hogy Husztot és Kővárt a császárnak igérte Magyarországon hasonló értékű jószágokért. Bethlen
János is elismerte, hogy sokan szeretnek zavaros
vízben halászni, a hasznát maguknak, a gyűlölséget
Teleki Mihálynak hagyván. Bethlen János főleg
a református vallást l á t t a veszélyben. Szerinte a
többi patronusok már olyan állapotban vannak,
a milyenben kívánták a vallás ellenségei, csak még
Teleki személye van hátra. Tőle v á r j a a vallás védelmét. Ebből a szempontból ítélte meg Béldi rabságát is. Nemes János is a vallás veszedelmére hivatkozva kéri Telekit, hogy törekedjék Béldi megszabadításában, abban a levelében, a melyben Telekit
arról értesíti, hogy a háromszékiek Vajna Andrást
küldik Telekihez a Béldi mellett való törekedésre.
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"Gondolja meg Kegyelmed ebben az hazában az
reformata religiónak állapotját miben legyen, ellenben az másik mint floreál, kiről ha kezd fundamentaliter gondolkozni, nem hiszem, meg ne keseredjék a szíve . . . ha Kegyelmetek vagy ketten
ki esik mellőlünk s urunk ő nagysága is, ember
levén, meg talál halni, soha Erdélyben reformatus
fejedelem nem lenne.« Mikes Kelemen pedig a
Vajna András követségéről írva, más okból kéri
Telekit, hogy szíves törekedését a Béldi dolgaiban
ne k í m é l j e : »hadd érthessék meg azon rosz száju
emberek, hogy hazudnak benne, kik azont hirdetik, hogy Kegyelmed lett volna oka s én is másokkal segítője az Béldi uram ellen való vádnak«. Érdekes a Haller János szeptember 23-dikán írt levele
a Béldi ügyében. Az ellene emelt vádakból még
senki semmit nem bizonyított; kihez képest ha nála
nagyobb vétkes ember nem volna is, ha reá nem
bizonyítják, ártatlan lesz, a fejedelem pedig és a
kik vele egyet értettek megfogatásában, vétkeseknek mondatnak és így ha vétkes is, de r á j a nem
bizonyítják, a vétkesből is igazat csinálnak. Jónak
látná tehát, hogy rendes úton hozzák napfényre
dolgait, mert ha országgyűlés lesz s nem adják okát
megfogatásának, gyalázatos dolog jő ki belőle.
A Béldiék szabadulása ügyében a Teleki Mihály
jóakaratának megnyerésére irányult törekvés nem
is volt eredménytelen; mert az ezen ügyben közölt
levelek kétségtelenné teszik, hogy Teleki nem
törődve azzal, hogy Béldi és Bethlen elfogatásáért
őtet vádolták, egész őszintén kiszabadításokban
fáradozott. Mind a mellett még hónapok teltek el,
míg a Béldi börtönének a j t a j a megnyittatott.
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Ez ideig a porta csak üres biztatásokkal tart o t t a a bujdosókat. Ő maga a Lengyelország elleni
háborúval volt elfoglalva s a mint kifejezték magokat, míg egyik ellenség k a p u j á t be nem teszik, a
töröknek nem szokása a másik ellenség k a p u j á t
megnyitni. Apafynak pedig a nagyvezér egyenesen
megtiltotta a magyarországi ügyekbe elegyedést
A magyarok tehát 1676-ban is csak kisebb vállalatokba bocsátkozhattak. Mint Wesselényi augusztus 23-dikán írta Telekinek, H a t h á z á t felperzselték,
néhány embert le is vágtak s ha egyetértők lettek
volna, Dorogot és Böszörményt is elfoglalhatták
volna. Mikor azonban 1676 második felében a török
és lengyel között a béke létrejött, Apafy ebből
reményt merített, hogy a porta nem fogja ellenezni
neki a bujdosók megsegítését. Megtették a portán
a kellő lépéseket az engedély megnyerésére, Absolon Dánielt de Béthune marquishoz, Franciaország
lengyelországi követéhez küldték pénz és emberbeli segély sürgetésére, a magyar hadak fővezérévé
pedig Apafy Telekit nevezte ki.
Telekinek régi vágya volt, hogy a magyar b u j dosók segítségére h a d a t vezethessen. De most,
mikor ott állott, hogy e vágya teljesüljön, mintha
kissé elsietettnek t a r t o t t a volna kiküldetését. Két
helyen is írja levelében Kővárból, hogy őtet kitudták, pedig a tanácsban is megmondotta, hogy jobb
volna neki otthon várnia meg a portai választ.
Mind a mellett a nála szokott erélylyel és körültekintéssel tette meg a szükséges intézkedéseket.
Sürgette, hogy küldjék a hópénzt, lövőszerszámokat, kopját, port, golyóbist, mert csak a szükséges
requisitumok megérkezése után indulhat. Várta
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Absolont a pénzzel Lengyelországból, Borost jó
hírekkel a portáról. Innen azonban a várt jó hír
helyett az eddigi fővezér halálának híre é r k e z e t t ;
hogy u t ó d j á n a k hol jár esze, még nem tudták, e
miatt ez a változás megakasztotta a tervbe vett
hadjáratot. Teleki csak kellemetlenségeit érezhette
az egész félbemaradt vállalatnak. Mint több leveléből olvashatjuk, még semmi dispositióba nem
ment bele, máris ellenségei Erdélyben őtet becstelenítették, sententiázták, mikor pedig a vállalat
halasztást szenvedett, hogy nem megyen, a magyarországiak őtet á t k o z t á k ; a német is egészen
reá dühödött, már Szatmárt azt beszélték, h a
néhány ezer aranyok megbánja is, elveszitik, mert
ő az oka, hogy a fejedelem a magyaroknak pártját fogja.
Ellenségei Erdélyben azt hirdették, hogy ő az
oka a Béldi elzáratásának. Hitte talán ezt Bethlen
János is, a míg Rhédey Ferenc az ellenkezőről fel
nem világosította. De a rossz nyelvek, a hamis
hírek koholói, tovább terjesztői nem nyugodtak.
1676 júniusban Teleki Lázár Istvánt igyekezett
megnyugtatni az iránt, hogy a fejedelemnek nincs
szándékában őtet megfogatni, 1677 márcziusban
gróf Csáky Istvánt ijesztették meg ezzel a hamis
hírrel; másfelől Bethlen Farkasnak adták be, hogy
vigyázzon magára, mert ma-holnap öcscsével Gergelylyel együtt megejtik. Béldi ellenségei pedig a
fejedelemre igyekeztek béfolyásokat érvényesíteni.
Azért í r h a t j a 1677 márczius 13-dikán Haller János
Telekinek: »Úgy látom, urunk előtt csak oly gyengén vagyon az Béldi uram állapotja, hogy ha derekas ellensége találkozik, nem nagy munkával el-
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bontja, az mit épített volt is Kegyelmed.« De ez
nem következett be és Béldiék erős reversalis
mellett 1677 márczius végén visszanyerték szabadságokat.
Addig is, míg ez történt volna, Bethlen János
és fia, Bethlen Miklós többször írtak Telekinek.
Leveleikben kifejezték, hogy csak a Teleki jóakaratú
törekvése által remélik állapotjuk jobbra fordulását. Szabadulások után első gondjok volt köszönő
levelet írni Telekinek szomorú ügyökben tapasztalt
pártfogásáért; egyúttal tanácsot kérnek tőle, hogy
miként alkalmaztassák magokat mostani állapotj u k b a n ; mikor és hol köszönjék meg ő nagysága
kegyelmességét. Bethlen Miklós késznek nyilatkozott Szent Péterre vagy Kővárba is elmenni, hogy
Telekinek kiváltképpen való nagy j ó a k a r a t j á t személyesen is megköszönje. Béldi Pál egy hónappal
később — május 4-dikén — írja Telekinek, hogy az
ő jóakaratjával és jelenlétével kívánta volna udvarhoz való menetelét, Teleki jótetszésével és tanácsával kivánt volna élni a fejedelmi pár előtt megjelenése alkalmával, de ez nem történhetvén meg,
levélben köszöni Teleki jó affectióját, atyafiságát.
E hálanyilatkozatokat őszintéknek kell tekintenünk s ha a haza lakosai között meg lett volna a
kölcsönös szeretet, az egymás iránti bizalom, egymásnak tisztelete és becsülése, minden jóra fordulhatott v o l n a ; de a konkolyhintők nem nyugodt a k ; Teleki ellenségeinek sikerült elhitetni főleg
Béldi Pállal, hogy Teleki és a hozzá tartozók voltak okai eddigi összes nyomorúságainak, mi miatt
a tartós béke köztök lehetetlenné vált. A személyes ellentéthez járult az ország fontosabb
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kérdéseiben, főleg a bujdosó magyarországiak
megsegítése kérdésében mutatkozó ellentétes felfogások.
Az 1677-dik év kezdetén alapos remény volt
a magyarok részéről a rég várt franczia segély megvalósulásához. Januárius 7-dikén XIV. Lajos franczia király írt levelet Telekinek, melyben t u d a t j a ,
hogy de Béthune marquist nevezte ki lengyelországi rendkívüli követének és szívesen járul hozzá
azon ügyek előmozdításához, miket Teleki de
Béthunenek előterjeszteni fog. Januárius 28-dikán
Teleki írja de Béthunenek, hogy a porta a lengyelekkel kötött béke ratificálása után megengedi a
fejedelemnek a bujdosó magyarok megsegítését;
sürgesse tehát de Béthune a lengyel királynál a
béke ratificálását. Nemsokára ezután két franczia
megbízott — Reverend és Forval — jöttek Erdélybe
ezen ügyben, májusban pedig szerződés jött létre
egyfelől XIV. Lajos, másfelől Erdély és a magyar
bujdosók közt, melynek értelmében XIV. Lajos
évente 100.000 tallérral segíti a magyarokat, Erdély
és a bujdosók pedig 15.000 emberből álló hadat
állítanak ki. A dolgok vezetése Apafy kezében
marad, a hadak vezére Teleki lesz.
Létre jövén az egyezség, a franczia megbízottak, Forval és Reverend abbé, annak gyors
végrehajtását sürgették. Apafy hajlott erre. Július
elején Radnóton elvégezték, hogy mindenfelé parancsolnak a hadaknak, hogy augusztus 8-dikára
összegyűljenek és indulásra készen legyenek. Kijelölték azokat az erdélyi főurakat is, a kik Teleki
mellett a háborúban részt vegyenek. Forval biztosította az urakat, hogy az írt időre a pénz is meg-
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lesz, a lengyelországi toborzott segélyhadak is
megérkeznek. Teleki július 24-dikén vett búcsút
az udvartól, 30-dikán pedig megindult Kővárba,
hová a hadak mindenfelől kezdettek gyülekezni.
De a dolog nem maradt titokban Bécsben.
A császári udvar utasítására a portai residens bevádolta a portánál Apafyt, hogy idegen országokkal
szövetkezik, hogy franczia pénzt fogadott el és francia meg lengyel h a d a k a t hozott az országba. K e n d e
Gábor és Keczer Menyhért, a kik a tavasztól fogva
a török segély sürgetése végett a portán voltak,
azelőtt is nem egy levélben írták, hogy a portán
nekik a franczia követtel még a találkozást is tilalmazzák, segélylyel biztatják ugyan őket, de a francziával és lengyellel szövetkezést, ezekkel együtt
működést nem engedik m e g ; most pedig a német
residens v á d j á r a a fővezér elrendelte Apafynak,
hogy egy főemberét küldje hozzá, kitől a dolgot
a maga valóságában megtudhassa.
Apafy Székely Lászlót indította a portára
azzal a kijelentéssel, hogy a porta engedelme nélkül
nem teszen s e m m i t ; Telekinek pedig meghagyta,
írjon a lengyel fogadott hadaknak, hogy egy ideig
ne jőjjenek, a magyar hadak quartélyba szálljanak
további rendelkezésig.
Apafy levele szerint e rendelkezése az udvarában levő francziáknak is tetszett. Ezek magaviselete azonban nem m u t a t o t t arra, hogy meg lennének nyugodva. Sok jel arra m u t a t , hogy úgy Reverend, a ki a fejedelem udvarában maradt, mint
Forval, a ki Kővár vidékére utazott, Teleki Mihály
ellenségei befolyása alá került, ezek sugallata szerint ítélték meg a helyzetet s a fővezér ama köve-
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telését is, hogy Apafy egy főemberét a portára
küldje, Telekinek tulajdonították.
Az új fordulat különben is nagy kavarodást
idézett elő. A fogadott lengyel segédhadak már
útban voltak, megállítások és együtt tartások sok
nehézségbe ütközött. A német »kitanulta a radnóti
conclusumot« és Rakomázhoz hadat k ü l d ö t t ; a
Kővár vidékére gyűlt magyar hadak a vidéket
hamar kiélték; az újonnan fogadott hadaknak
meg fizetni kellett volna, Forval igérte volt ugyan
Apafynak, hogy fizetni fog, de Kővárban nem
akart tudni róla, nem különösen arról, hogy a fejedelem neve alatt történjék a fizetés; végre nagynehezen igért fizetést, ha a hadak együtt lesznek s
egy franczia álruhában erről meggyőződik. Teleki
levele szerint Forval dult-fult, hogy ő nem a Forval
kedve szerint jár el. »Itt új lelket f ú t t a k a francziákba, — írja Balónak — mert a mit ott benn a
fejedelemnek igértek, itt mind letagadják.« Az új
lelket azok f ú h a t t á k Forvalba, a kik a táborban
a magyarok között is ellenségei voltak Telekinek
s a kik most szorgalmasan hirdették, hogy azért
marad Kővárban tétlenül, mert e tétlenségét a
bécsi udvar 25.000 aranynyal vásárolta meg.
Teleki felfogása az volt, hogy ha a háborút a
Székely László ú t j a előtt kezdették volna meg, ő
mint kővári kapitány veszély nélkül maradhatott
volna a hadak élén abban az esetben is, ha a fejedelem a porta parancsára visszavonult volna az
ü g y t ő l ; de miután a dolog nem így történt és miután a fejedelem Székely László által a fővezérnek
megizente, hogy beleegyezése nélkül semmit sem
teszen, nekie sem lehet megindulnia; sőt magának
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az ügynek érdeke is azt kivánja, hogy a magyarországiak is várják meg a fővezér elhatározását s
addig maradjanak nyugton. De miután Radics
András azzal a hírrel jött meg a portáról, hogy a
fővezér nem ellenzi, ha a magyarok a magok erején
próbálkoznak, ezek annyival inkább nem akartak
tovább várni, mert Teleki levelei szerint elegen
voltak köztök olyanok is, a kik abban jártak, hogy
a fejedelem kezéből kivegyék ezt a dolgot és Erdélytől függetlenül cselekedjenek; ezek a hadak
elméjét is megvesztegették. Teleki ezt meggátolni
akarta, a mi által csak fokozta a maga iránt táplált ellenszenvet. Mint írta, dühödt nevét költötték,
hogy nem az ők ductusokat követi.
A magyar bujdosók egy részének ez a magatartása kapóra jött Forvalnak és Reverendnek.
Nekik, valamint uroknak, nem a magyarság talpraállítása volt a főczéljok, hanem — a mint ezt XIV.
Lajos több utasításában írta, — egyedül az, hogy a
magyar felkelés által a császárnak mentől több
nehézséget szerezzenek s ezáltal arra kényszerítsék, hogy hadainak egy részét a nyugati harcztérről elvonja. Apafyval és Erdélylyel érik el ezt, vagy
nálok nélkül, az mindegy volt reájok nézve. Minthogy egyfelől a porta végleges válasza még mindig
késett, másfelől Lengyelországból azt a hírt vették,
hogy az ott felfogadott segédhadak a sok »austriacus« ember miatt sokáig ott quartélyban együtt
nem tarthatók, eloszlásoktól lehet félni, azért
szeptember 20 dikán túl a magyar hadakkal egyesülésre nem v á r h a t n a k : Reverend és Forval eljöttnek látták az időt, hogy a h a d j á r a t o t A p a f y és
Erdély nélkül is megindítsák, a fiatal ambitiosus
Teleki oklevéltár. V I I .
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Tökölyi Imrére vetették szemöket, őt biztatták,
hogy álljon a magyar hadak élére s vezesse őket
a lengyel hadakkal egyesülésre. Tökölyi erre a fejedelem beleegyezését akarta megnyerni és szeptember közepén Radnótra ment s azon kijelentéssel, hogy Telekinek is ez az akarata, a fejedelem
től patenst szerzett, melyben a fejedelem elrendeli,
hogy addig is, mig a portáról válasz jönne, a hadak
Tökölyi Imrétől függjenek. Teleki leveleiből az
tűnik ki, hogy Tökölyi a fejedelem előtt alaptalanul
hivatkozott Telekire, mert Teleki több levelében
írta ugyan, hogy a fennforgó körülményekre tekintettel, ha a fejedelem nem segítheti a dolgot, ne is
akadályozza, de Tökölyinek nem volt Telekitől
olyan felhatalmazása, hogy a patenst az ő akarat á r a hivatkozással kérje ki. Ez adott okot az első
összeütközésre Teleki és Tökölyi közt. Apafy pedig
mikor a valódi tényállásról értesült, elrendelte
Telekinek, hogy a Tökölyinek adott patenst kérje
vissza tőle. »Rút dolog magát olyan embernek
m e g u t á l t a t n i — írta ez alkalommal Apafy Telekinek. Később, szeptember 30-dikán írt levelében
is visszatér a t á r g y r a : »Előttünk erős hittel való
obtestatióval Kegyelmed neve alatt és tetszéséből
viselte ő kegyelme, úgy tetszik, nem lehetett ő
kegyelmének hitelt nem adnunk.« Tökölyi a patens visszakérése után ismét megjelent Apafy előtt,
ez alkalommal vádat emelhetett a fejedelem előtt
Teleki ellen, a mivel a fejedelem neheztelését okozh a t t a Telekire. Teleki mintegy mentegetőzve írja
Bornemissza A n n á n a k : »Hallom, mondotta volna
gróf uram ő nagyságának, én nem tudom, mit kértem tőle, hogy nem adta, abban nehezteltem reá.
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Én bizony . . . tőle semmit nem is kértem, hanem
hogy dolgát nem javallottam, ő kegyelme haragudott reám. Igért falut is nekem, csak legyek
abból segítője; de arra is azt feleltem, nekem
bizony nem kell.« — Az első összeütközés ez alkalommal tehát a megindítandó h a d j á r a t kérdésében
történt Teleki és Tökölyi között, de a mi nem
sokára kibéküléssel végződött.
De Teleki nemcsak a porta iránti tekintetből
akarta a lengyel hadakkal egyesüléssel Székely
László visszatérését vagy legalább izenetét megvárni, hanem más okból is. Augusztus 8-dika óta
sok levelében panaszolkodik, hogy a magyarok
némelyike és a francziák benne nem bíznak, előtte
mindent titkolnak, tanácskozásaik eredményét,
határozataikat nem közlik; nem hitték róla, hogy
követjöknek Nemessányinak megengedi a Lengyelországba elmenetelt, azért titokban Klobusiczki
Pált is elküldték; október 9-ikén kelt levelében
pedig azt í r j a : »A kik a conjunctiót fúrták-faragták,
mind egyikének s mind másikának nem kell ám
az erdélyi directio semminemű formában s ha tehetik, le is rázzák magokról.« Ezt pedig úgy Erdélyre,
mint Magyarországra nézve veszedelmesnek tartotta, még ha el is tekintett volna attól, hogy
Apafy kezdettől fogva sokat áldozott a bujdosók
érdekében, maga Teleki pedig kezdettől fogva a
legbuzgóbb pártfogójok, jóltevőjök volt. B á n t o t t a
tehát az a bizalmatlanság, melyet most maga iránt
tapasztalnia k e l l e t t ; elkeseredéssel írja Wesselényi
P á l n a k : »Úgy látom, ha valaki azt hirdetné felőlem, hogy ördöggé lettem, azt is elhinnék.«
A portáról a várt értesítés sokáig késett. Csak
c
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szeptember 24-dikén írhatta Teleki a Lengyelországban levő Absolonnak, hogy Székely László, Kende
és Keczer szeptember 5-dikén kelt levelökben a
fővezér parancsolatjából arra figyelmeztetik a bujdosókat, hogy állhatatosak legyenek a hűségben,
a német gratiára vissza ne bolondoskodjanak, mert
minden bizonynyal megsegíttetnek; november
4-dikén pedig a portai követeknek adott azon
választ t u d a t t a Absolonnal, hogy tavaszig várakozzanak, akkor minden bizonynyal megsegíttetnek, addig quartélyba Jenő, Gyula, Temesvár
vidékére menjenek. De már ekkor rég létrejött
a lengyel segédhadakkal az egyesülés. Sőt már
egy győzedelmet is nyertek október 10-dikén
Nyalábvára mellett Schmidt szatmári generálison. 1
Fontosabb esemény ezen évben a harcztéren nem
is történt.
Annál fontosabb dolog adta elé magát az év
utolsó hónapjaiban Erdélyben, a mi az ország nyugalmát egy időre felzavarta. Béldi Pál a fogságból
elbocsátásakor reversalisban kötelezte magát, hogy
a kiállott szenvedésért senkin bosszút állani nem
törekszik. De megaláztatása szégyenét nem volt
képes elviselni, vélt ellenségei megbuktatására
törekedett s az ország kormányát az ő felfogása
1
Sem Wesselényi Pál, s e m Tökölyi I m r e n e m v e t t részt
ez ü t k ö z e t b e n . Az elébbi a végbeli h a d a k h o z m e n t volt, hogy
ezeket is egyesülésre b i r j a , m e r t ezek eddig A p a f y r a való
t e k i n t e t b ő l n y u g t o n m a r a d t a k ; u t ó b b i a p a t e n s visszakérése
u t á n a f e j e d e l m i u d v a r b a m e n t , hogy ú j a b b kinevezését keresztülvigye. — A c s a t a lefolyásáról leírást t a l á l u n k a franczia külü g y m i n i s z t e r i u m l e v é l t á r á b a n : Hongrie Vol. I I . E m l í t v e v a n
b e n n e M a j o r F e r e n c z halála, a ki a m á s o d i k összecsapás alkalm á v a l e s e t t el. »aprés avoir d o n n é des m a r q u e s d ' u n courage
surprenant«
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szerint akarta reformálni. E végre párthíveket
kezdett gyűjteni maga körül, kikre támaszkodva
tervezett reformját megvalósíthassa, ellenségeit
a kormányból kibuktatva, a kormányt az ő ízlése
szerint formálja át. Talán Apafy megbuktatására
is gondolt. Vállalatát azok is szívesen nézték,
a kik azért voltak Teleki ellen, mert a bujdosók
megsegítését akarja, miáltal Erdélyt háborúba
bonyolítja.
E mozgalmakról Naláczy november 4-dikén
értesíti Telekit, de Béldi megnevezése nélkül. Levele hű tükre annak az ijedelemnek, melyet Béldi
törekvésének híre nagy körben előidézett. Mert
Béldi szándékát, törekvéseit sokszorosan nagyítva
híresztelték s azt hirdették, nagy haddal indul meg
ellenségei ellen. Teleki november 8-dikán Kővárból írja érdekes válaszát a Béldi mozgalmáról vett
levelekre. Levele alkalmas volt, hogy a megijedteket megnyugtassa és ha Béldi tényleg kezdene
valamit, az ez ellen való védekezésnek határozott
irányt adjon. Nem hiszi, hogy a dolog annyira
lenne; nem hiszi, hogy a fejedelem ellen akarnának valamit, mert sok kivántatik ahhoz, hogy egy
megállapodott fejedelmen túl lehessen a d n i ; oly
dolgokhoz kell kezdeni, miket véghez is lehessen
vinni, meg is lehessen bizonyítani; mert úgy kezdheti el ember, hogy a mi kis csendesség van, azt is
felzavarjuk. De őt esetleg megcsalhatja vélekedése,
azért ajánlja a vigyázást, a dolgoknak alapos
kipuhatolását. Később is ilyen értelemben nyilatkozik: Alaposan utána kellene járni, honnan származtak e hírek. Nem is mindenkiről hiszi, a kikről
írták, hogy részesek lennének a dologban, a kikről
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felteszi, azokról sem hiszi olyan mértékben, mint
a hogy állítják. Azt tudja, hogy azok, a kikről
leginkább van szó, neki nem jóakarói s a mit ellene
elkövethetnek, el nem mulatják, de hogy olyan
ediametro e szegény hazának kevés békességét,
csendességét magok örökös veszedelmekkel, a fejedelemnek eversiójával cselekedjenek, azt nem hiheti. Teleki szerint porta nélkül ez meg sem tehetnék, azt pedig nem hiszi, hogy a porta most ejtené
el a fejedelmet s zavarná fel az országot. Mind a
mellett szükségesnek t a r t o t t a utána járni a dolgoknak, hogy ha a hírlelések szerint vannak, nyakát
kellene szakítani, s ha nincsenek úgy, ne kételked
nék az ember senkiben sem s ok nélkül ne gyanusíttatnék senki sem.
De ha Teleki eleinte nem is adott hitelt minden
hírnek, gondolkodóba kellett esnie, a mikor bizonyossá lett Kapi Györgynek az adó bevitelével
megbízott portai főkövetnek gyanus mulatása Brassóban, késedelmes indulása, Paskó Kristóf portára menetele, mert az nem volt kétséges, hogy
Paskó nem a maga pénzén utazik, hanem másokén,
még pedig megbízásból. Megbizatása pedig az volt,
hogy v á d a t emeljen a portán a fejedelem és tanácsa ellen, hogy a francziákkal szövetkeztek, idegen
pénzt fogadtak el, idegen hadat hoztak az országba;
Kapinak pedig bizonyítania kellett, hogy Paskó
vádjai valóságon alapulnak. Béldi Pál részéről ez
a vád a portán Apafy és kormánya ellen árulásnak
volt tekinthető a fejedelem és a haza ellen, a mi
minden későbbi visszavonulásnak ú t j á t v á g t a ; de
botorság is volt másfelől, mert ama téves hiten alapult, hogy a porta Apafy szövetkezését a francziá-
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val, idegen had behozatalát nem fogja tűrni, alaptalan feltevés olyan időben, a mikor már ez a kérdés el lett a portán intézve.
Béldi elébbi szenvedéseinek két osztályosa —
Bethlen János és Bethlen Miklós — ez alkalommal
is némelyektől meggyanusítva egészen a Teleki
oltalma alá adták magokat. Bethlen Miklós, kiről
azt írta Teleki, hogy inkább ő fél, mintsem hogy
valamibe elegyednék, Istenre kérte Telekit, siessen
udvarhoz, nehogy távollétében ott valami éretlen
bolondságot csináljanak; az ő securitását pedig
procurálja, mert fél nem a maga, hanem a mások
gonoszsága miatt. Teleki azonban A p a f y t SzamosÚjváron biztonságban tudva, nyugodtan ült Kővárban, a bejövetellel nem sietett, csak akkor gondolt erre, a mikor a fejedelem november 24-dikén
kelt parancsát vette, hogy Kővárban minden dolgát
jó karban hagyva, siessen udvarhoz jönni. Ezen
parancsolat vétele után jött Teleki a fejedelmi
udvarba, a hol az ő befolyása és tanácsa következtében foganatosíttattak azok az intézkedések, melyek az ország megzavart nyugalmát ismét helyreállították, a magára maradt Béldi pedig néhány
társával 1678 elején az országot végleg elhagyni
kényszerült.
Kolozsvár, 1916 januárius.
Gergely Sámuel.

T A R T A L O M .
Lap
1. Balásfalva, 1675 januárius 7. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
2. Ebesfalva, 1675 januárius 7. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
3. Bratslaw, 1675 januárius 8. Szobieszki János lengyel
király Teleki Mihálynak
4. 1675 januárius. Forbin Janson marseillei püspök, lengyelországi franczia rendkivüli követ Teleki Mihálynak
5. Fogaras, 1675 januárius 21. Teleki Mihály Béldi Pálnak (?)
6. Bodon, 1675 januárius 21. Béldi Pál Teleki Mihálynak. .
7. Javarow, 1675 februárius 11. Forbin-Janson Teleki
Mihálynak
8. Javoraw, 1675 februárius II. Forbin-Janson Teleki
Mihálynak
9. Fogaras, 1675 februárius 15. Teleki Mihály Beaumont nak
10. Fogaras, 1675 februárius 16. Teleki Mihály Baxa Istvánnak
11. Fogaras, 1675 februárius 20. Teleki Mihály Szepesi
Pálnak
12.Pócstelke, 1675 március 11. Székely László Teleki Mihálynak
13.Szent-Péter, 1675 márczius 16. Teleki Mihály Béldi
Pálnak
14. 1675 márczius 19. Teleki Mihály Apafy Mihálynak
15. 1675 márczius 19. Teleki Mihály Béldi Pálnak
16. 1675 márczius 19. Teleki Mihály Naláczy Istvánnak . . . .
17.Fogaras, 1675 márczius 22. Béldi Pál Teleki Mihálynak
18.Drinápoly, 1675 márczius 31. Szepesi Pál Teleki Mihálynak
19. Segesvár, 1675 április 4. Du Fresne Teleki Mihálynak
2o. Kővár, 1675 április 6. Teleki Mihály Béldi P á l n a k . . . .
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21. 1675 á p r i l i s 23. D u F r e s n e Teleki M i h á l y n a k
22. 1675 á p r i l i s 25. D u F r e s n e Teleki M i h á l y n a k
2 3 . F o g a r a s , 1675 á p r i l i s 30. T e l e k i M i h á l y Szobieszki J á n o s
lengyel királynak
2 4 . F o g a r a s , 1675 á p r i l i s 30. Teleki M i h á l y F o r b i n - J a n sonnak
2 5 . K e r e l l ő - S z e n t - P á l , 1675 m á j u s 9. H a l l e r J á n o s Teleki
Mihálynak
26. B o d o l a , 1675 m á j u s 13. Béldi P á l T e l e k i M i h á l y n a k
2 7 . S z e n t p é t e r , 1675 m á j u s 17. Teleki M i h á l y B é l d i P á l n a k
28. J a v a r o w , 1675 m á j u s 31. Szobieszki J á n o s l e n g y e l k i r á l y
Teleki Mihálynak
29. J a v a r o w , 1675 j ú n i u s 3. Giski J á n o s T e l e k i M i h á l y n a k
30. J a v a r o w , 1675 j ú n i u s 4. F o r b i n - J a n s o n Teleki M i h á l y n a k
31. K a s s a , 1675 j ú n i u s 19. S p a n k a u Teleki M i h á l y n a k . .
32. 1675. T e l e k i M i h á l y S p a n k a u n a k
33. S z e n t - P é t e r , 1675 j ú l i u s 4. T e l e k i M i h á l y F o r b i n - J a n sonnak
34. S z e n t p é t e r , 1675 j ú l i u s 4. T e l e k i M i h á l y Szobieszki J á n o s
lengyel királynak
35. Nagy-Szőllős, 1675 j ú l i u s 7. P r i n y i G á b o r Teleki Mihálynak
36. J a r o s l a w , 1675 j ú l i u s 21. F o r b i n - J a n s o n Teleki M i h á l y n a k
37. J a r o s l a w , 1675 j ú l i u s 21. D u F r e s n e T e l e k i M i h á l y n a k
38. L e m b e r g . 1675 j ú l i u s 25. Szobieszki J á n o s l e n g y e l k i r á l y
Teleki Mihálynak
3 9 . L e m b e r g , 1675 a u g u s z t u s 8. Szobieszki J á n o s l e n g y e l
király Teleki Mihálynak
40. 1675 a u g u s z t u s 28. T e l e k i M i h á l y F o r b i n - J a n s o n n a k . .
41. S z e n t - P é t e r , 1675 s z e p t e m b e r 6. T e l e k i M i h á l y Mikola
Zsigmondnak
42. S z e n t - P é t e r , 1675 s z e p t e m b e r 6. T e l e k i M i h á l y B é l d i
Pálnak
43. V á r h e g y , 1675 s z e p t e m b e r 9. N e m e s J á n o s T e l e k i M i h á l y nak
44. B o d o l a , 1675 s z e p t e m b e r 10. Béldi P á l Teleki M i h á l y n a k
4 5 . L e m b e r g , 1675 s z e p t e m b e r 11. Szobieszki J á n o s l e n g y e l
király Teleki Mihálynak
46. S z a b a d , 1675 s z e p t e m b e r 16. Béldi P á l Teleki M i h á l y n a k
47. 1675 s z e p t e m b e r 17. T e l e k i M i h á l y Béldi P á l n a k . . . .
48. K o m l ó d , 1675 s z e p t e m b e r 18. Béldi P á l T e l e k i M i h á l y n a k
49. S z a m o s u j v á r , 1675 s z e p t e m b e r 19. Teleki M i h á l y Béldi
Pálnak
30. L e m b e r g , 1675 s z e p t e m b e r 20. F o r b i n - J a n s o n T e l e k i
Mihálynak
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51. Retteg, 1675 október 16. Bethlen Farkas Teleki Mihálynak
52. Balázsfalva, 1675 október 17. Székely László Teleki
Mihálynak
53. Szerednye, 1675 október 18. Gróf Csáky István Teleki
Mihálynak
54. Lemberg, 1675 október 25. Forbin-Janson Teleki Mihálynak
55. Geszt, 1675 október 25. Kubinyi László Teleki Mihálynak
56. Hosszuaszó, 1675 október 27. Macskási Boldizsár Teleki
Mihálynak
57. Nagy-Bánya, 1675 október 27. Hartyányi András
Teleki Mihálynak
58. Kővár, 1675 október 28. Teleki Mihály Hartyányi
Andrásnak
59. Kővár, 1675 október 28. Teleki Mihály gróf Csáky
Istvánnak
60. Debreczen, 1675 október 28. Baxa István Teleki Mihálynak
61. Gyula-Fehérvár, 1675 október 31. Székely László Teleki
Mihálynak
62. Geszt, 1675 november 1. Vesselényi Pál és Kende Gábor
Teleki Mihálynak
63. Geszt, 1675 november 1. Kende Gábor Teleki Mihálynak
64. Gyeke, 1675 november 3. Kornis Gáspár Teleki Mihálynak
65. 1675 november 6. Teleki Mihály Forbin-Jansonnak
66. Krakkó, 1675 november 10. Gróf Vesselényi László
Teleki Mihálynak
67. Szilágy-Somlyó, 1675 november 13. Pernyeszy Zsigmond
Teleki Mihálynak
68. Szilágy-Somlyó, 1675 november 13. Pernyeszy Zsigmond
Teleki Mihálynak
69. Szilágy-Somlyó, 1675 november 14. Farkas László Teleki
Mihálynak
70. Geszt, 1675 november 17. Vesselényi Pál Teleki Mihálynak
71. Szilágy-Somlyó, 1675 november 21. Pernyeszy Zsigmond
Teleki Mihálynak
72. Varsó, 1675 november 21. Akakia Teleki Mihálynak..
73. Zolkiew, 1675 november 23. Forbin-Janson Teleki
Mihálynak
74. Geszt, 1675 november 23. Kende Gábor Teleki Mihálynak
75. Drinápoly, 1675 november 26. Daczó János Teleki
Mihálynak

61
62
64
64
65
66
67
70
71
72
74
75
75
79
80
81
82
83
84
86
88
89
91
91
93

XLIV
Lap
76. Bécs, 1675 november 29. Pálffy Tamás nyitrai püspök
Teleki Mihálynak
94
77. Püspöki, 1675 deczember 1. Kende Gábor Teleki Mihálynak
94
78. Püspöki, 1675 deczember 5. Vesselényi Pál, Kende Gábor
és Kubinyi László Teleki Mihálynak
95
79. Püspöki, 1675 deczember 5 Kende Gábor Teleki
Mihálynak
97
80. Püspöki, 1675 deczember 9. Vesselényi Pál, Kende Gábor
és Kubinyi László Teleki Mihálynak
98
81. Püspöki, 1675 deczember 9. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
100
82. Krakkó, 1675 deczember 10. Giski János Teleki
Mihálynak
102
83. Püspöki, 1675 deczember 11. Kubinyi László Teleki
Mihálynak
104
84. Püspöki, 1675 deczember 12. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
106
85. Püspöki, 1675 deczember 13. Kubinyi László Teleki
Mihálynak
110
86. Püspöki, 1675 deczember 14. Vesselényi Pál, Kende
Gábor és Kubinyi László Teleki Mihálynak.... 111
87. Püspöki, 1675 deczember 15. Kende Gábor Teleki
Mihálynak
114
88. Püspöki, 1675 deczember 16. Vesselényi Pál, Kende
Gábor és Kubinyi László Teleki Mihálynak
116
89. Zolkiew, 1675 deczember 22. Szobieszki János lengyel
király Teleki Mihálynak
118
90. Somlyó, 1675 deczember 22. Pernyeszi Zsigmond és
Inczédi Mátyás Teleki Mihálynak
118
91. Püspöki, 1675 deczember 23. Petrőczy István, Vesselényi
Pál, Kende Gábor és Kubinyi László Teleki Mihálynak . .
121
92. Zolkiev, 1675 deczember 26. Szobieszki János lengyel
király Teleki Mihálynak
126
93. 1675 deczember 27. Teleki Mihály Bornemisza Annának 127
94. Gyula-Fehérvár, 1675 deczember 28. Bornemisza Anna
Teleki Mihálynak
128
95. Bihar, 1676 januárius 1. Vesselényi Pál Teleki Mihálynak 129
96. Kővár, 1676 januárius 3. Teleki Mihály Apafy Mihálynak 132
97. Kővár, 1676 januárius 3. Teleki Mihály Béldi Pálnak 132
98. Kolozsvár, 1676 januárius 5. Rhédey Ferencz Teleki
Mihálynak
133
99. Szilágy-Somlyó, 1676 januárius 5. Pernyeszi Zsigmond
és Inczédi Mátyás Teleki Mihálynak
135
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100. Balázsfalva, 1676 januárius 6. Székely László Teleki
Mihálynak
137
101. Kővár, 1676 januárius 7. Teleki Mihály Rhédey Ferencznek
138
102. Kővár, 1676 januárius 7. Teleki Mihály Pernyeszi
Zsigmondnak és Inczédi Mátyásnak
139
103. Drinápoly, 1676 januárius 13. Brankovics György Teleki
Mihálynak
140
104. Ebesfalva, 1676 januárius 14. Naláczy István és Székely
László Teleki Mihálynak
140
105. Kővár, 1676 januárius 15. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
142
106. Komlód, 1676 januárius 15. Béldi Pál Teleki Mihálynak
143
107. Kővár, 1676 januárius 19. Teleki Mihály Béldi Pálnak 145
108. Ebesfalva, 1676 januárius 19. Naláczy István és Székely
László Teleki Mihálynak
146
109. Ebesfalva, 1676 januárius 20. Szepesi Pál Teleki
Mihálynak
148
110. Kővár, 1676 januárius 22. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
150
111. Kővár, 1676 januárius 22. Teleki Mihály Béldi Pálnak 151
112. Kővár, 1676 januárius. Teleki Mihály Forbin-Jansonnak 152
113. Kővár, 1676 januárius. Teleki Mihály Akakiának. . 152
114. Kővár, 1676 januárius 23. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
153
115. Kővár, 1676 januárius 23. Teleki Mihály Naláczy Istvánnak és Székely Lászlónak
154
116. Bethlen, 1676 januárius 23. Béldi Pál Teleki Mihálynak
154
117. Szent-Erzsébet, 1676 januárius 23. Daczó János Teleki
Mihálynak
156
118. Kolozsvár, 1676 januárius 24. Szepesi Pál Teleki Mihálynak
158
119. Kővár, 1676 januárius 25. Teleki Mihály Szobieszki
János lengyel királynak
160
120. Kővár, 1676 januárius 25. Teleki Mihály Bethunenek . . 162
121. Ebesfalva, 1676 januárius 26. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
162
122. Kővár, 1676 januárius 27. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
163
123. Ebesfalva, 1676 januárius 29. Székely László Teleki
Mihálynak
164
124. Krakkó, 1676 februárius 12. Szobieszki János lengyel
király Teleki Mihálynak
165
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125. Segesvár, 1676 februárius 15. Teleki Mihály Pálffy
Tamás nyitrai püspöknek
166
126. Hadad, 1676 februárius 22. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
166
127. Krakkó, 1676 februárius 25. Szobieszki János lengyel
király Teleki Mihálynak
168
128. Nagy-Sink, 1676 februárius 27. Naláczy István és Székely
László Teleki Mihálynak
168
129. Hadad, 1676 márczius 4. Wesselényi Pál Teleki Mihálynak
170
130. Fogaras, 1676 márczius 8. Naláczy István és Székely
László Teleki Mihálynak
172
131. Fogaras, 1676 márczius 10. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
174
132. Kővár, 1676 márczius 10. Teleki Mihály Naláczi Istvánnak és Székely Lászlónak
174
133. Fogaras, 1676 márczius 10. Székely László Teleki
Mihálynak
177
134. Bethlen, 1676 márczius
10. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
178
135. Kővár, 1676 márczius 13. Teleki Mihály a lengyel
királynak
179
136. Kővár, 1676 márczius 13. Teleki Mihály XIV. Lajosnak 180
137. Kővár, 1676 márczius 13. Teleki Mihály Forbin-Jansonnak 181
138. Harsány, 1676 márczius 15. Kende Gábor Teleki
Mihálynak
182
139. Hadad, 1676 márczius 16. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
183
140. Püspöki, 1676 márczius 23. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
186
141. Máramaros-Sziget, 1676 márczius 27. Teleki Mihály
Apafy Mihálynak
189
142. Fogaras, 1676 márczius 30. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
190
143. Kővár, 1676 április 4. Teleki Mihály Bornemisza Annának 194
144. Harsány, 1676 április 4. Kubinyi László Teleki
Mihálynak
194
145. Fogaras, 1676 április 5. Naláczy István és Székely
László Teleki Mihálynak
197
146. Betlen, 1676 április 6. Béldi Pál Teleki Mihálynak . . 198
147. Kővár, 1676 április 8. Teleki Mihály Béldi Pálnak.... 201
148. Fogaras, 1676 április 10. Naláczy István Teleki
Mihálynak
202
149. Fogaras, 1676 április 12. Naláczy István és Székely László
Teleki Mihálynak
204
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150. Fogaras, 1676 április 13. Naláczy István és Székely
László Teleki Mihálynak
204
151. Maros-Szent-Király, 1676 április 15. Bánffy Zsigmond
Teleki Mihálynak
205
152. Fogaras, 1676 április 16. Naláczy István és Székely
László Teleki Mihálynak
2o6
153. Bocsárd, 1676 április 16. Macskási Boldizsár Teleki
Mihálynak
207
154. Bodola, 1676 április 18. Béldi Pál Teleki Mihálynak 208
155. Szent-Miklós, 1676 április 18. Bethlen Miklós Teleki
Mihálynak
208
156. Keresd, 1676 április 27. Bethlen János Teleki Mihálynak 210
157. Lóna, 1676 április 29. Macskási Boldizsár Teleki
Mihálynak
211
158. Prázsmár, 1676 április 30. Mikes Kelemen Teleki Mihálynak
212
159. Piski, 1676 május 1. Barcsay Mihály Teleki Mihálynak 213
160. Kaplyon, 1676 május 1. Gróf Csáky László Teleki
Mihálynak
214
161. Sorostély, 1676 május 3. Teleki Mihály gróf Csáky
Lászlónak
215
162. Bocsárd, 1676 május 3. Matskási Boldizsár Teleki
Mihálynak
216
163. Fogaras, 1676 május 3. Apafy Mihály Teleki Mihálynak 217
164. Fogaras, 1676 május 3. Apafy Mihály Teleki Mihálynak 218
165. Bethlen, 1676 május 4. Sárosi János és Inczédi Zsigmond Teleki Mihálynak
.
219
166. Fogaras, 1676 május 6. Bethlen Miklós Teleki Mihálynak
221
167. Kővár, 1676 május 11. Teleki Mihály Apafy Mihálynak 222
168. 1676 május 12. Teleki Mihály Vesselényi Pálnak
223
169. Püspöki, 1676 május 12. Kubinyi László Teleki
Mihálynak
224
170. 1676 május 13. Vesselényi Pál Teleki Mihálynak.... 226
171. Betlen, 1676 május 13. Sárosi János és Inczédi Mályás
Teleki Mihálynak
228
172. 1676 május 15. Teleki Mihály Vesselényi Pálnak
230
173. 1676 május 15. Teleki Mihály Kubinyi Lászlónak.... 231
174. Csik-Vacsárcsi, 1676 május 16. Daczó János Teleki
Mihálynak
231
175. Zabola, 1676 május 16. Mikes Kelemen Teleki Mihálynak 233
176. Gyula-Fejérvár, 1676 május 18. Bornemisza Anna
Teleki Mihálynak
235
177. Javorow, 1676 május 23. Szobieszki János lengyel király
Teleki Mihálynak
236
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178. Fogaras, 1676 május 26. Bethlen Miklós Teleki Mihálynak 236
179. Kővár, 1676 május 30. Teleki Mihály Baló Lászlónak 239
180. Kővár, 1676 május 31. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
245
181. Kővár, 1676 június 1. Teleki Mihály Bánffy Zsigmondnak 247
182. Teremi, 1676 június 3. Bethlen János Teleki Mihálynak 248
183. Fogaras, 1676 június 3. Bethlen Miklós Teleki Mihálynak 249
184. Kővár, 1676 június 4. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
250
185. Vincz, 1676 június 4. Baló László Teleki Mihálynak 250
186. Kővár, 1676 június 5. Teleki Mihály Bornemisza Annának 254
187. Gyula-Fejérvár, 1676 június 7. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
255
188. Szent-Benedek, 1676 június 8. Kornis Gáspár Teleki
Mihálynak
256
189. 1676 június 10. Teleki Mihály Kornis G á s p á r n a k . . . . 258
190. Gyula-Fejérvár, 1676 június 15. Haller János Teleki
Mihálynak
258
191. Erdő-Szent-György, 1676 június 17. Rhédey Ferencz
Teleki Mihálynak
259
192. Várhegy, 1676 június 18. Nemes János Teleki Mihálynak 262
193. Szentlélek, 1676 június 20. Mikes Kelemen Teleki
Mihálynak
263
194. Kővár, 1676 június 23. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
264
195. Balásfalva, 1676 június 25. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
265
196. Ujlaki mező, 1676 június 27. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
266
197. Kálló, 1676 június 29. Strasoldo Teleki Mihálynak. . . . 270
198. Radnóth, 1676 július 11. Teleki Mihály Strasoldonak 271
199. Szentpéter, 1676 július 16. Teleki Mihály Lázár Istvánnak 271
200. Radnóth, 1676 július 23. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
272
201. Püspöki, 1676 július 27. Kende Gábor Teleki Mihálynak 273
202. Ujlak, 1676 július 29. Vesselényi Pál Teleki Mihálynak 275
203. Zabola, 1676 július 30. Mikes Kelemen Teleki Mihálynak 279
204. Szent-Miklós, 1676 augusztus 4. Bethlen Farkas Teleki
Mihálynak
281
205. Szent-Péter, 1676 augusztus 5. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
282
206. Sárfalva, 1676 augusztus 6. Mikes Kelemen Bethlen
Farkasnak és Teleki Mihálynak
282
207. 1676 augusztus 16. Szobieszki János lengyel király
Teleki Mihálynak
285

XLIX
Lap
208. Hidvég, 1676 augusztus 18. Nemes János Teleki
Mihálynak
286
209. 1676. Teleki Mihály Nemes Jánosnak
288
210. 1676 augusztus 18. Bethlen Farkas Teleki Mihálynak 289
211. Szentpéter, 1676 augusztus 19. Teleki Mihály Bethlen
Eleknek
290
212. Ujlak, 1676 augusztus 23. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
290
213. Szent-Pál, 1676 szeptember 23. Haller János Teleki
Mihálynak
293
214. Sorostély, 1676 október 3. Teleki Mihály De Bethune marquisnak
294
215. Gyula-Fehérvár, 1676 október 24. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
295
216. Gyula-Fehérvár, 1676 október 27. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
296
217. Sorostély, 1676 október 27. Teleki Mihály özvegy Bánffy
Dénesné Bornemisza Katának
296
218. Várhegy, 1676 november 10. Nemes János Teleki
Mihálynak
297
219. Kővár, 1676 november 16. Teleki Mihály Naláczy
Istvánnak (?)
298
220. Kővár, 1676 november 17. Teleki Mihály Vesselényi
Pálnak
301
221. Kővár, 1676 november 18. Teleki Mihály Baló Lászlónak 303
222. 1676 november 18. Teleki Mihály Nemes J á n o s n a k . . . . 306
223. Zolkiew, 1676 november 19. Szobieszki János lengyel
király Teleki Mihálynak
309
224. Gyula-Fehérvár, 1676 november 25. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
309
225. Kővár, 1676 november 26. Teleki Mihály Naláczy
Istvánnak
310
226. Kővár, 1676 november 26. Teleki Mihály Apafy Mihálynak
312
227. Kővár, 1676 november 26. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
313
228. Kővár, 1676 november 28. Teleki Mihály Bethlen
Farkasnak
314
229. Kővár, 1676 november 28. Teleki Mihály Kapi Györgynek és Rhédey Ferencznek
315
230. Gyula-Fehérvár, 1676 november 29. Apafy Mihály
Teleki Mihálynak
317
231. Hadad, 1676 deczember 2. Vesselényi Pál Teleki Mihálynak 317
232. Kővár, 1676 deczember. Teleki Mihály a magyar hadaknak
319
Teleki oklevéltár. VII.
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233. Kővár, 1676 deczember 4. Teleki Mihály Naláczy
Istvánnak
320
234. Kővár, 1676 deczember 5. Teleki Mihály Francisconak 321
235. Kővár, 1676 deczember 5. Teleki Mihály Vesselényi
Pálnak
322
236. Kővár, 1676 deczember 6. Teleki Mihály Vesselényi
Pálnak
323
237. Fogaras, 1677. Bethlen Miklós Teleki Mihálynak
327
238. Saint-Germain, 1677 januárius 7. XIV. Lajos Teleki
Mihálynak
328
239. Szent-Miklós, 1677 januárius 9. Bethlen Farkas Teleki
Mihálynak
329
240. Sorostély, 1677 januárius 28. Teleki Mihály de Béthune
marquis lengyelországi franczia követnek
330
241. Szárhegy, 1677 februárius 4. Lázár István Teleki Mihálynak
332
242. Fogaras, 1677 februárius 7. Apafy Mihály Teleki Mihálynak
334
243. Kaplyon, 1677 februárius 9. Gróf Csáky László Teleki
Mihálynak
335
244. Balásfalva, 1677 februárius 10. Teleki Mihály Lázár
Istvánnak
336
245. Nagy-Enyed, 1677 februárius 11. Teleki Mihály gróf
Csáky Lászlónak
337
246. Varsó, 1677 februárius 16. Szobieszki János lengyel
király Teleki Mihálynak
338
247. Szent-Miklós, 1677 márczius 10. Bethlen Farkas Teleki
Mihálynak
339
248. Fogaras, 1677 márczius 13. Haller János Teleki Mihálynak
340
249. Nagy-Teremi, 1677 márczius 16. Bethlen János Teleki
Mihálynak
341
250. Teleki Mihály Bethlen Jánosnak
343
251. Szárhegy, 1677 márczius 25. Lázár István Teleki Mihálynak
344
252. Fogaras, 1677 márczius 30. Teleki Mihály Lázár
Istvánnak
346
253. Keresd, 1677 április 5. Bethlen János Teleki Mihálynak
346
254. 1677 április. Teleki Mihály Bethlen Jánosnak
347
255. Szent-Miklós, 1677 április 6. Bethlen Farkas Teleki
Mihálynak
348
256. Medgyes, 1677 április 7. Bethlen Miklós Teleki Mihálynak 348
257. 1677 április 21. Teleki Mihály Szobieszki János lengyel
királynak
350

LI
Lap
258. 1677 április 21. Teleki Mihály XIV. Lajos franczia
királynak
351
259. 1677 április 21. Teleki Mihály De Pomponne Arnold
franczia külügyminiszternek
352
260. Szent-Péter, 1677 április 21. Teleki Mihály De Béthune
marquis-nak
353
261. Konstantinápoly, 1677 május 4. Kende Gábor Teleki
Mihálynak
355
262. Porumbák, 1677 május 4. Béldi Pál Teleki Mihálynak 358
263. Uzdi-Szent-Péter, 1677 május 6. Teleki Mihály Béldi
Pálnak
360
264. Konstantinápoly, 1677 május 6. Keczer Menyhért Teleki
Mihálynak
361
265. Szent-Miklós, 1677 május 9. Bethlen Miklós Teleki
Mihálynak
363
266. 1677 május 13. Macskási Boldizsár Teleki Mihálynak.. 364
267. Varsó, 1677 május 22. Szobieszki János lengyel király
Teleki Mihálynak
365
268. Torda, 1677 május 23. Bethlen Miklós Teleki Mihálynak 366
269. Bodon, 1677 május 27. Béldi Pál Teleki Mihálynak 367
270. Varsó, 1677 június 1. Absolon Dániel Teleki Mihálynak 368
271. Gyula-Fehérvár, 1677 június 5. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
370
272. 1677. június 15. Absolon Dániel Teleki Mihálynak.. 371
273. Konstantinápoly, 1677 június 18. Kende Gábor Teleki
Mihálynak
374
274. Konstantinápoly, 1677 június 19. Keczer Menyhért
Teleki Mihálynak
377
275. Konstantinápoly, 1677 június 21. Kende Gábor, Keczer
Menyhért és Kubinyi László Teleki Mihálynak.. 378
276. Szent-Miklós, 1677 június 30. Bethlen Miklós Teleki
Mihálynak
380
277. Szent-Miklós, 1677 július 5. Bethlen Miklós Teleki
Mihálynak
381
278. Radnót, 1677 július 10. Apafy Mihály Teleki Mihálynak 381
279. Szent-Péter, 1677 július 11. Teleki Mihály Béthune
marquis lengyelországi franczia követnek
382
280. Hidvég, 1677 július 12. Nemes János Teleki Mihálynak 383
281. Radnót, 1677 július 18. Apafy Mihály Teleki Mihálynak 384
282. Konstantinápoly, 1677 július 18. Kende Gábor Teleki
Mihálynak
385
283. Konstantinápoly, 1677 július 19. Kende Gábor, Keczer
Menyhért, Kubinyi László Teleki Mihálynak . . . . 387
284. Szent Péter, 1677 július 19. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
388
D*

LII
285. Radnót, 1677 július 21. Bornemisza Anna Teleki
Mihálynak
390
286. Hidvég, 1677 július 21. Nemes János Teleki Mihálynak 391
287. Radnót, 1677 július 25. Teleki Mihály Nemes Jánosnak 393
288. Alamor, 1677 július 25. Székely László Teleki Mihálynak 394
289. Sárpatak, 1677 július 25. Sárpataki Márton Teleki
Mihálynak
396
290. Radnót, 1677 július 26. Apafy Mihály Teleki Mihálynak 398
291. Danzig, 1677 július 28. Absolon Dániel Teleki Mihálynak 399
292. Szentpéter, 1677 július 30. Teleki Mihály Keresztesi
Sámuelnek
403
293. Radnót, 1677 július 31. Apafy Mihály Teleki Mihálynak 404
294. Danzig, 1677 augusztus 4. De Béthune marquis Teleki
Mihálynak
404
295. Kővár, 1677 augusztus 5. Teleki Mihály a tanácsuraknak 405
296. Radnót, 1677 augusztus 6. Apafy Mihály Teleki Mihálynak
410
297. Radnót, 1677 augusztus 6. Apafy Mihály Teleki Mihálynak
411
298. Kővár, 1677 augusztus 8. Teleki Mihály levele a fejedelmi
udvarba
413
299. Kővár, 1677 augusztus 8. Teleki Mihály Wesselényi
Pálnak
414
300. Kővár, 1677 augusztus 8. Teleki Mihály Baló Lászlónak 415
301. Kővár, 1677 augusztus 8.. Teleki Mihály Béthune marquis lengyelországi franczia követnek
417
302. Kővár, 1677 augusztus 10. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
418
303. Zilah, 1677 augusztus 12. A magyar bujdosók Teleki
Mihálynak
419
304. Kővár, 1677 augusztus 13. Teleki Mihály a bujdosó
magyaroknak
420
305. Kővár, 1677 augusztus 13. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
42 1
306. Kővár, 1677 augusztus 14. Teleki Mihály Baló Lászlónak 423
307. Kővár, 1677 augusztus 14. Teleki Mihály Absolonnak 427
308. Radnót, 1677 augusztus 16. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
434
309. Kővár, 1677 augusztus 16. Teleki Mihály De Béthune
marquisnak
435
310. Zilah, 1677 augusztus 16. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
436
311. Kővár, 1677 augusztus 17. Teleki Mihály Vesselényi
Pálnak
437
312. Kővár, 1677 augusztus 20. Teleki Mihály Baló Lászlónak 437

LIII
Lap
313. Kővár, 1677 augusztus 20. Teleki Mihály De Béthune
marquis lengyelországi franczia követnek
314. Uzon, 1677 augusztus. Béldi Pál Teleki Mihálynak. .
315. Kővár, 1677 augusztus 23. Teleki Mihály Béldi Pálnak
316. Kővár, 1677 augusztus 24. Teleki Mihály a magyar
hadaknak
317. Stryi, 1677 augusztus 26. Absolon Dániel Teleki Mihálynak
318. Kővár, 1677 augusztus. Teleki Mihály Baló Lászlónak
319. Kővár, 1677 augusztus 28. Teleki Mihály Fráter
Istvánnak
320. Kővár, 1677 augusztus 29. Teleki Mihály Baló Lászlónak
321. Kővár, 1677 augusztus 29. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
322. Görgény, 1677 augusztus 31. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
323. Görgény, 1677 szeptember 1. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
324. Danczig, 1677 szeptember 2. De Béthune marquis Teleki
Mihálynak
325. Kővár, 1677 szeptember 4. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
326. Radnót, 1677 szeptember 4. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
327. Sztry, 1677 szeptember 5. Absolon Dániel Teleki
Mihálynak
328. Kővár, 1677 szeptember 6. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
329. Konstantinápoly, 1677 szeptember 6. Székely László
Teleki Mihálynak
330. Kővár, 1677 szeptember 7. Teleki Mihály Baló Lászlónak
331. Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály Baló Lászlónak
332. Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály Baló Lászlónak
333. Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály Baló Lászlónak
334. Kővár, 1677 szeptember 10. Teleki Mihály Baló Lászlónak
335. Kővár, 1677 szeptember 11. Teleki Mihály Absolonnak
336. Radnót, 1677 szeptember 11. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
337. Kővár, 1677 szeptember 12. Teleki Mihály Absolonnak
338. Radnót, 1677 szeptember 16. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
339. Radnót, 1677 szeptember 16. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
340. Kővár, 1677 szeptember 16. Teleki Mihály Baló Lászlónak
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341. Kővár, 1677 szeptember 17. Teleki Mihály Absolon
Dánielnek
342. Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály Vesselényi Pálnak
343. 1677 szeptember 20. Absolon Dániel Teleki Mihálynak
344. Kővár, 1677 szeptember 21. Teleki Mihály Absolon
Dánielnek
345. Bebenovai tábor, 1677 szeptember 21. Gróf Vesselényi
László Teleki Mihálynak
346. Radnót, 1677 szeptember 22. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
347. Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály Baló Lászlónak
348. Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
349. Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály Tökölyi
Imrének
350. Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály Absolon
Dánielnek
351. Szent-Miklós, 1677 szeptember 28. Bethlen Miklós Teleki
Mihálynak
352. Kővár, 1677 szeptember 24. Teleki Mihály Absolon
Dánielnek
353. Kővár, 1677 szeptember 24. Teleki Mihály gróf Vesselényi
Lászlónak
354. Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály Baló Lászlónak
355. Kővár, 1677 szeptember 25. Teleki Mihály Tökölyi
Imrének
356. Kővár, 1677 szeptember 25. Teleki Mihály Tökölyi
Imrének
357. Kővár, 1677 szeptember 25.
Teleki Mihály Baló
Lászlónak
358. Radnót, 1677 szeptember 25. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
359. Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály Absolon
Dánielnek
360. Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály Tökölyi
Imrének
361. Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály Tökölyi
Imrének
362. Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály Apafy
Mihálynak
363. Radnót, 1677 szeptember 27. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
364. Radnót, 1677 szeptember 29. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
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365. Kővár, 1677 szeptember 29. Teleki Mihály Baló
Lászlónak
366. Kővár, 1677 szeptember 29. Teleki Mihály Vajda
Lászlónak (?).
367. Kővár, 1677 szeptember 29. Teleki Mihály Tökölyi
Imrének
368. Dengeleg, 1677 szeptember 29. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
369. Kővár, 1677 szeptember 30. Teleki Mihály a végbeli
hadaknak
370. Radnót, 1677 szeptember 30. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
371. Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály Baló Lászlónak
372. Kővár, 1677 október. Teleki Mihály Bornemisza Annának
373. Radnót, 1677 október 6. Tökölyi Imre Teleki Mihálynak
374. Radnót, 1677 október 7. Apafy Mihály Teleki Mihálynak
375. Kővár, 1677 október 8. Teleki Mihály Apafy Mihálynak
376. Kővár, 1677 október 8. Teleki Mihály Bornemisza
Annának
377. Margita, 1677 október 8. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak
378. Kővár, 1677 október 9. Teleki Mihály Tökölyi Imrének
379. Kővár, 1677 október 9 Teleki Mihály Apafy Mihálynak
380. 1677 október 9. Teleki Mihály a fejedelmi udvarba . .
381. Kővár, 1677 október 9. Teleki Mihály Naláczi Istvánnak
382. Kővár, 1677 október 9. Teleki Mihály Reverendnek . .
383. Radnót, 1677 október 10. Apafy Mihály Teleki Mihálynak
384. 1677 október 10. Teleki Mihály Absolonnak
385. Kővár, 1677 október 11. Teleki Mihály Vesselényi
Pálnak
386. Kővár, 1677 október 12. Teleki Mihály Bethlen Miklósnak
387. Kővár, 1677 október. Teleki Mihály Apafy Mihálynak..
388. Radnót, 1677 október 14. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak
389. Kővár, 1677 október 16. Teleki Mihály Absolon Dánielnek
390. Szamos-Ujvár, 1677 október 26. Teleki Mihály Absolonnak
391. Kővár, 1677 november 4. Teleki Mihály Absolonnak
392. Szent-Király, 677 november 4. Naláczy István Teleki
Mihálynak
393. Kővár, 1677 november 7. Teleki Mihály Rhédey Ferencznek és Baló Lászlónak
394. Kővár, 1677 november 8. Teleki Mihály a fejedelmi
udvarba
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395. Kővár, 1677 november. Teleki Mihály Rhédey Ferencznek
396. Brassó, 1677 november 9. Kapi György Teleki
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I.

Balásfalva,

1675 januárius 7. Bornemisza
Mihálynak.

Anna

Teleki

Édes Bátyám Uram, Kegyelmed levelét elvettem.
Édes Bátyám Uram, az mi az huszti dolgat nézi, hogy
Kegyelmedet Isten már oda vitte, valamint Kegyelmednek
tetszik s az idő hozza, az szerént cselekedjék. Ha bétekénthetne Kegyelmed, biz(ony) az terminusra elérkezhetnék
Kegyelmed, még bár elébb. Édes Bátyám Uram, az mi az
várakra való gondviselést nézi, bizony édes Bátyám Uram
én sem vagyok oka, hanem az kik az jószágot elkérték
tőlek s az honnan kellene tartani s az dézmákat, mivel
én magam is azon törődöm inkább, hogy bár ne jőne
semmi is, csak az várakban való szökséget érnék meg
vele, mivel mi némelyikének, az miúta kezönkben jött,
csak egy pénz jövedelmét sem láttam s nem is kivánnám
immár, csak maga szökségét érnék meg vele. Édes Bátyám
Uram, az mi az huszti dolgat nézi, bizony eléggé törődem,
mi formán köldhetnék be búzát oda, csak vihetnék,
hiszem innét s Katonából köldenék s köldek is. Én praefectus uramnak is megmondám, ha még Husztra nem
vitték az búzát, az kit oda rendeltönk, vigyék Kővárban;
He(d)ri uramnak iratak, innét s Katonából vigyenek
Husztra mást. Immár ha Isten engedi, meglátja Kegyelmed, azt érnem s meg nem hal az pattantyús, az ki tud
hozzá, mind meg újíttat(om). Bizony Husztban port is köldek, csak az mint írám, az köldése baj. Én édes Bátyám
uram, azon is eléggé törődtem eleitől fogva, hon vegyönk
jó p a t t a n t y ú s t ; most immár az kit kaphattam, Isten
annyi időt adván érnönk, az mint írtam Kegyelmednek,
ha mit tud, mindent megújíttassunk véle, noha édes
Teleki oklevéltár. VII.

I

Bátyám uram, én ugyan nem gondolom, hogy affélét
fel mernének tenni. Úgy van ugyan, nem árt akármikor
is az rosszabb végét az dolognak forgatni. Édes Bátyám
uram az udvarbirónak is van bőne benne, mert az mi
van is, nem csépeltette e l ; itthon jár ő, mikor affélére 1
viselni gondot. Édes Bátyám uram, az mi az lengyel és
franczia írást illeti, mikről irtanak Kegyelmednek, nem
láttam, talám komám uramnál voltak, mivel tegnap
keresztelőben ment ő kegyelme Szent Miklósra, még
meg nem jöve, estvére várjuk. Édes Bátyám uram,
ennekutánna én is ha búzát szállíttatnék, bizonyos helyben töltetem, ahoz nem kellene nyúlni, mint most is
Huszton jártam, az udvarbiró hozzányúlt s az kulcsa
nálam volt stb.
Datum in Balásfalva, die 7. Januarii 1675.
Bornemisza Anna mpr.
Édes Bátyám uram, praefectus uramnak meghagytam, hogy háromszáz köbei búzát szállítson. Ő kegyelme
azt mondja, elszállíttatta. Az huszti búzából is százötven
köblet hagytam térítsenek oda, így háromszázötven
köbel; esztendeje is vittek egynehányszáz köblet; azonkivöl az majorság búzából adhat az praesidiumnak, mivel
dézma búzát vetett. Mint tavaly s mind az idén a szászok
közöl vittek vetni való búzát is, így az majorságot adhatja
az praesidiumnak.
Az egész levél Bornemisza A n n a kezeírása. — Miss.

1042.

2.
Ebesfalva,

1675 januárius 7. Bornemisza
Mihálynak.

Anna

Teleki

Édes Bátyám uram, mostani alkalmatossággal akarám
Kegyelmedet levelem által látogatnom, kivánván Istentől
sok jókat Kegyelmednek ; azonban értésére is adni, sze1
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gény néném asszonynak 1 érkezvén holmi levelei, holmi
dolgokrúl ír ő kegyelme, mely is Kegyelmed nélkül hogy
végben mehessen, nem akarjuk. Kegyelmed azért, édes
Bátyám uram, kéretjük, mentől hamarább eljőni Fogarasban ne késsék, ez iránt is igazítsuk ő kegyelmének dolgát.
Az mely leveleket penig Kegyelmed íratott volt ő kegyelmeknek jobbágyainak elfoglalások felől, azokot mind elrejtették, semmit sem használt. Az Barcsai jószágot is
annyira felültették, semmi szót nem akarnak fogadni.
Többekről is írhatnánk Kegyelmednek, de hagyjuk Kegyelmed oda való jövetelire. Isten is hozza Kegyelmedet.
Ebesfalva, 7. Januarii 1675.
Bornemisza Anna mpr.
Miss. 1042.
3.
Bratslaw, 1675 jannárius 8. Szobieszki János lengyel király
Teleki
Mihálynak.
Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte. Magno
nobis solatio est Sinceritatis Vestrae ad aulam Illustrissimi
Principis Transylvaniae praesentia, cum semper Sinceritatem Vestram negotiorum nostrorum studiosissimam
experti simus, quoties aliquid ibidem expediendum aut
transigendum acciderit. Mittimus etiamnum generosum
Joannem Casimirum Giski subdapiferum Owrucensem
cubicularium nostrum aulicum ad Illustrissimum Principem, iis instructum mandatis, ut nonnullas subditorum
nostrorum praetensiones, et movendas circa limites differentias, Illustritati Suae exponat. Qui, si qua in re
suffragante Sinceritatis Vestrae opera indiguerit, ut eam
sibi nostri intuitu adesse sentiat, diligenter requirimus,
omnia benevolentiae nostrae argumenta eidem datis
occasionibus amanter impertituri. Bene interea Sinceritatem Vestram valere cupimus.
1
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Datum in castro Bratslaviensi ad Hyppanim, die
8. Januarii 1675 anno.
Joannes rex mpr.
A czímlapon Teleki M. kezével: Lengyel Király l[evele].
Erdélyi Nemzeti Múzeum gr. Kemény J. gyüjteménye.

4.
1675 januárius. Forbin Janson marseillei püspök, lengyelországi franczia rendkivüli követ Teleki Mihálynak.
Spectabilis ac Generose Domine Domine mihi colendissime.
Proficiscente Domino Ghiski ad Celsissimum Transilvaniae Principem nomine Serenissimi Poloniae Regis,
occasionem scribendi Spectabili ac Generosae Dominationi
Vestrae praetermittendam non duxi, ut certiorem illam
facerem de propensione mea in illius obsequium. Ante
discessum ejus de multis una loquuti sumus, quae non
referam. Propterea rogo Spectabilem ac Generosam Dominationem Vestram, ut fidem habeat ejus dictis sicut et
meis. Id unum rogo Spectabilem ac Generosam Dominationem Vestram, et me credat.
Spectabilis ac Generosae Dominationis Vestrae
ad omnia paratissimum servitorem T.
de Forbin de Janson Episcopum Massiliensem Christianissimi Regis extraordinem in Polonia legatum.
Miss. 254.
5.
Fogaras, 1675 jannárius 21. Teleki Mihály Béldi Pálnak (?).
Mint uramnak szolgálok Kegyelmednek.
Kegyelmed levelét ide jövő útamban böcsülettel
vettem, rúlam való nem feletkezését Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját tovább is várom.
Hogy Kegyelmednek eddig nem írtam, az útbeli
alkalmatlanságok, betegeskedésem volt o k a ; bizony most

is rosszul vagyok, mely miatt Kegyelmednek nem irhatok
úgy, az mint kivánnám.
Sok temondádot forgatnak az emberek; igyekezik
az embereket öszve hordani és ha volna kikkel, urunkat
is felingerelni, mivel ő nagyságok ellen való dolgokkal
vádolnának némelyeket. Mint beszélett Kegyelmednek
Haller János uram, miképen contentálta magát Kegyelmeddel való beszéde után, azt nem tudom, de hogy igen
megháborodott volt, láttam. Azt akarják az emberekkel
elhitetni, Kegyelmedhez közel való embernek szájából
ment volna olyan szó ki, az két Hallernek, nekem, Bethlen
Farkasnak, Gergelynek, Mikes Kelemennek, szebeni királybirónak meg kellene halni, úgy lehetne csendesség az
országban. Az Brassóban való pénz vitelét is, ki nem
irhatom, az mire tekerték. Egy szóval: látom azon volnának leginkább, engem, Kegyelmedet, Kapi uramat,
Haller János uramat öszveveszthetnének. Én nálam
bizony ördög uram végben nem viszi. Haller uramat is
úgy disponáltam, talán ott is héában munkálódik.
Én Szebenben királybiró urammal akkor voltam
szemben, mikor már szekeremre fel akartam ülni, de
semmi seriumot vele nem szóltam, ki használt is neki.
Bethlen Miklós uram Sorostélyon lévén, mikor oda ment,
ő kegyelmével beszélettem; ő kegyelme nekem mit írt,
ím Kegyelmednek oda küldtem pro informatione. Tegnap feküvén, délben az szebeni királybiró hozzám j ö t t ;
én is elő hoztam neki hit alatt az dolgot, de bizonnyal
írom, nekem is mind olyan formán beszélett; úgy is
látom, az ő szavával sokat hazudtak. Ő igen ajánlá most
is m a g á t ; én sem kételkedem hozzá. Felfogadám neki,
írok Kegyelmednek mellette. Szükség, Kegyelmed írjon
egy levelet külön felőle nekem, kit neki küldhessek be.
Már Thamás apámat is elcsinálom. Nemes Jánosnak is
eleget praedicáltam; úgy tetszik, ő hozzá még inkább
bizom. Szent Mártont is elrántá. Daczó János sokat
beszél, t r a c t á l ; híg az elméje, conturbatus; százház
jobbágyot kiván. Én ugyan ő hozzá sem kételkedem, de
sokat suttog olyakkal, az kikkel való sok beszédbűl rossz
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következhetik. Elmene hirtelen felesége betegsége m i a t t ;
vissza jő, beszélek vele is.
Az urunk, asszonyunk elméjek jól j á r n a k ; én is
vigyázok.
Lelkem Uram, értsük egymást, szeressük is, oltalmazzuk is, bizony Isten is úgy áld meg. Hitesse el magával, bizony igaz szolgája vagyok, leszek. Azomban az
kibűl panaszos lehet, orvosoljuk egymás értelmivel.
Jovallanám, Kegyelmed ne késnék ide tekinteni és
beljebb menni, mindent meg nem irhatok, hadd mentűl
hamarább beszélhetnék Kegyelmeddel.
Urunk, mihelyen szánút lenne, Brassóban igyekezik;
igen emlegeti, Kegyelmedet is elhitta, kit én bizony
jovallanék.
Dávid deáktúl az tihaja azt izente urunknak, mihelyen
az dolog az lengyelekkel elválik, ő nagyságának írnak,
elmenjen; az magyarországiak is ő nagyságátúl hallgassanak, kire nézve úgy látom, urunk nagy örömben
van. Parancsolá ő nagysága, írjam meg Kegyelmednek,
ha javallaná, megírná az lengyel királynak, küldene oly
embert, kitűl az francziai dolgoknak, igyekezeteknek mehetne végére és az mennyiben lehetne, accomodálná is
magát. Errűl Kegyelmed külön írjon.
Ha lehet, Uram, Kegyelmed ne késsék.
Nekem Veselyeni uram egyszernél többet nem írt.
Haller János uram is nekem nem írt.
Itt udvarnál királybiró uram, Csáki uram, Gergely
uram vannak. Farkast is várják, Tamást is, Kelement
is. Leszen nekem is vigyázásom és az miket Kegyelmed
írása szerint elkövethetek, el nem mulatom.
Pataki uramnak is írok ma, kevesebbet szóljan stb.
21. Januarii 1675 Fogaras.
Teleki Mihály m. pr.
Lelkem Uram, ezen levelemet az Miklóséval együtt
küldje vissza; nem jó az egymásnak írott leveleket megtartani.
N e m z e t i Múzeum. T u n y o g i g y ü j t e m é n y .
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Bodon, 1675 januárius

21. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmednek mint uramnak szolgálok.
Adja Isten, mostani írásom is Kegyelmedet találhassa jó egészségben. Azomban akarám Kegyelmednek
magamat eszében juttatnom, látván elfelejtett állapotom a t ; kérem is tudósítson az dolgoknak folyásárúl. Én
úgy látom, magam személyemre nézve kurváúl vagyok,
naponként böcstelenebb kenyerem. Tudnék fiamnak testálni az világi dolgokról, ha nyelvemen szólhatnék meg,
de mind ezekben is fiat voluntas Dei. Im az estve érkezék
Veselyéni Pál uram levele, lévén benne ez írás, kit Kegyelmednek elküldék. Azomban Starombergh 1 lovas német
kapitánt írnak, beszélte volna, 22. Decembris sententiázta volna meg az Bellicum Commissio Lapkovicsot 2 és
Prágában exequálták volna is. Roter 3 és más egy nagy
ember, belső tanácsa ő felségének megholtanak Bécsben.
Cuculi és Sporc együtt vannak, de nem érthetem, szabadon vagy arestumban. Biznak oda ki az elfoglalt templomoknak visszaadatásában, tulajdonitván Lapkovics és
Volczának az persecutiot. Biztatnak Szakmárról, hogy
megtartatnak vallásokban az magyarok, de ellenben az
vármegyéken német birókat parancsol Spankó tétetni.
Ha ezek így vannak, eddig Kegyelmednek lehet értésére.
Megszolgálom Kegyelmednek, tudósítson, Kapi uramék
mint és mennyire procedáltanak; mert én semmit onnan
nem hallhatok minapi levelénél egyebet, ki(ne)k is ma
12 napja, 4 mélyföldre vagyunk egymáshoz. Kegyelmed,
Uram, nekem parancsoljon. Ajánlom Istennek Kegyelmedet ezekkel.
Datum Bodon, 1675 die 21. Januarii.
Kegyelmednek jóakarattal szolgáló barátja, kész
szolgája
Béldi Pál mpr.
1
2

Gróf S t a h r e m b e r g R ü d i g e r .
L o b k o w i t z Vilmos.
3
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Lelkem Uram, az adó, az hadnagyoknak való ajándék, az praesidiumnak való hópénz és mi, hát az kik
magunkét költöttük, (s máig még böcstelenség lön s leszen
is jutalmunk) ha mind így, ne felejtődnénk el mi is minnyájan. Én már vén legény is vagyok, úgy tetszik, mikor
éjjel eszemben jut is az [
. . ] 1 bizony megbecsül
vele, mert az mint az elméket hallom, az dolgokat látom,
sokan közűlünk az privátumot s nem az köztünk való
szeretetet tartják nagyobbnak s bizony bánnám, ha abból
is kirekesztenének.
Czím. Tekintetes nemzetes Teleki Mihály uramnak,
nekem jóakaró uramnak ő kegyelmének adassék.
E r d é l y i N e m z e t i M ú z e u m . Gr. K e m é n y József g y ü j t e m é n y e .

7.
Javarow, 1675 februárius 11. Forbin-Janson
Mihálynak.

Teleki

Magnifice et Generose Domine.
Quod meo nomine nobilis iste Celsissimo Transilvaniae Principi proponat, ita prosperum et aequum negotium est, et animi sui super hoc intentio tanto honore,
tantaque benedictione Celsitudinem Suam cumulabit, ut
non est quod dubitem, quin illud benignissime accipiat,
nec minus quin etiam Generositas Vestra approbet, et
gaudens iuuet, quantum poterit, ut feliciter succedat. Cui
negotio si Celsissimus Transilvaniae Princeps fauerit, successus a bonis omnibus optatus erit haud dubius. Sicut
ergo Generositas Vestra consiliorum et secretorum Celsitudinis Suae particeps est, ita maxime erit particeps in
benemerendo de Christianissimo Galliarum Rege Domino
meo, quem certiorem faciam de applicationibus omnibus
et officiis, quae nomine eius per ipsum nobilem a Generositate Vestra peto. Christianissimi Galliarum Regis
animum clarius quam meae literae ipse coram exponet,
1
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quippe perfecte instructus. Nihil aliud mihi optandum
superest, nisi rogare Generositatem Vestram, ut illi plene
fidem adhibeat, et me credat
Magnificae Generositatis Vestrae
Ad omnia officia paratissimum Servitorem
De Forbin Episcopum Massiliensem stb.
Datum Jauarouiae in Russia, 11. Februarii 1675. —Miss. 254.

8.
Javavow,

1673 februárius 11. Forbin-Janson
Mihálynak.

Teleki

Magnifice et Generose Domine.
Ab isto nobili has literas reddituro intelliget Generositas Vestra, quid obstitit, quin citius ad illam mitterem.
Intelliget etiam, quam maxime se participem esse negotii,
quod prosequi decreverim, de quo iste nobilis cum Generositate Vestra, cumque amicis vestris collaturus est, ut
in omnibus se gerat Generositatis Vestrae consiliis, utque
illi innixus omnino confidat, mandatum accepit. Quod
clarius intelliget Generositas Vestra speciali huius nobilis
expositione. Itaque nihil mihi aliud superest optandum,
nisi rogare Generositatem Vestram, ut omnibus, quae
meo nomine dicturus est, fidem adhibeat et adducta sit
me vere et perfecte esse
Magnificae Dominationis Vestrae
ad omnia officia paratissimum servitorem
De Forbin Episcopum Massiliensem stb.
Datae Jauarouiae in Russia,
Miss. 254.

11-ma Februarii 1675. —

9.
Fogaras, 1675 februárius 25. Teleki Mihály

Beaumontnak.

Magnifice Domine mihi confidentissime.
Mirarer Magnificentiam Vestram a tanto tempore
ab omni prorsus correspondentia et informatione rerum
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abstinuisse, nisi expeditiones bellicas, aliaque praepedimenta occasionem ad silentium subministrasse scirem.
In praesenti Magnificentiae Vestrae conferentiam praeterlapso authumno habitam, nec non Christianissimi Regis
Galliarum labefactatis Hungarorum negociis succurrendi
benignam intentionem in memoriam revocare volui.
Quandoquidem obstaculum illud, Bánfi, quod negocium omne vel turbare, vel in vertere poterat, ex justo Dei
decreto concidit, jam tempus esset et modus intentionem
cognitam resuscitandi et in effectum deducendi. Proinde
Magnificentiam Vestram pro eo, quod mutuo fovemus,
sinceritatis vinculo, rogo, ne cesset inchoatam semel tam
salutarem intentionem apud Christianissimi Regis excellentissimum in Polonia legatum promovere, ut quandoquidem ratio temporis jam exposcit, deducatur ad operationem sopitum hactenus propositum, meamque personam de meliori nota commendet, quod si in praedeclaratis
rebus mihi quidpiam commissum fuerit, eo intendam,
ut realitas mea et in negociis Hungaricis promptissimum
studium ubique elucescat stb.
Fogaras, 15. Februarii 1675.
Michael Teleki.
E g y k o r ú m á s o l a t a a bécsi t i t k o s l e v é l t á r b a n .

10.
Fogaras, 1675 februárius 16. Teleki Mihály Baxa

Istvánnak.

Kegyelmed két levelét böcsülettel vöttem. A dolgokat
realiter, fundamentaliter nem érthetem; úgy hozzá sem
szólhatok. Jó volna igen Kegyelmednek bejűni. Azt elhitesse Kegyelmed magával, in fundamentalibus egyezni
láttatnak ugyan a Fábián uram hozta dolgok a mi kegyelmes urunk ő nagysága hívei relatiójokkal, de in modalitatibus, mint az ég az földtűl, annyira járnak.
A diffidentia penig a két fél között naponkint nevekedik. Kegyelmetek a mi emberink relatióinak nem hiszen,
mi is kételkedünk a Kegyelmetek emberei relatiójokban.
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Valamíg ez nem tollálódik, jót nem várhatni. Isten engedvén, én is nemsokára ki felé megyek; ha Kegyelmeddel
beszélhetnék, nem volna káros.
A debreczenieknek a commissiót megirattam.
Hogy a commissarius urak bé nem j ü t t e k : az oda
ki való dolgokrúl urunk a tanács előtt relatiót nem tészen.
Addig a somlyai, petri gazdálkodás dolgábúl Kegyelmednem nem szolgálhatok; azután a miben lehet, abbeli
kivánságát is véghez vinni igyekszem. Én a mikben
Kegyelmednek szolgálhatok, jó szívvel cselekszem, Kegyelmedet szolgáival, lovaival, mindenivel is bizony jó
szívvel látom stb.
Fogaras, 16. Februarii A. 1675.
Egykorú kézirat. Miss. 312.
II.
Fogaras, 1675 februárius 20. Teleki Mihály Szepesi

Pálnak.

Édes Komám Uram !
A napokban Kegyelmed három levelét v e t t e m ;
a kettei igen rövid terminusokkal volt, a harmadik hoszszabb. Irhatnék ezeknak mivoltokrúl sokat, de elhallgatom. Mi lehessen oka Kegyelmeteknek (noha én tudom,
csudálkozom inkább) újabb-újabb forma conceptusinak,
dolgainak igazgatásinak, dexterizálásának, én, mások is
fel nem találhatjuk egyéb okát, hanem hogy azt hitették
el magokkal, mézes mattzagot vonván a szájakon, könynyen elhitethetnek bennünket. Nem is csuda a mifelőlünk
való opinio, ha az egész keresztény világot, a hatalmas
nemzetet is orránál fogva való hordozással akarják magok
pártjára jobban s mélyebben is vonni. A diffidentiák miatt
sok erős országok elvesztek; a penig Kegyelmeteknek
kedves csemegéje lévén ez romlott állapotokban is, hogy
senkinek, kiváltképpen nekünk ne hidgyenek, sőt sok jótéteményünk után kit-kit közzülünk, sőt a nagyobb,
a mi nagyobb, a mi kegyelmes urunknak (ki Kegyelmetek
ügye mellett sok ezereket költött, Kegyelmetekhez, kivált-
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képpen Kegyelmedhez szép kegyelmességgel volt) bűzt
költenek, a portán, egyebütt vádoljanak, a mint sokképpen ezeket elkövették. Isten, a ki a szíveket látja,
nem engedte a Kegyelmetek conceptusa szerint lenni a
dolgokat.
Kegyelmednek adott alkalmatosságot a diffidentia;
mégis hogy szintén sült bolondokká nem tehettük magunkat, mik voltunk okai a Kegyelmetek szavak szerint
dolgok haladásának. Igaz az Isten, igazak az ő ítíleti és
bizony félek, Kegyelmetek közűl sokakat, de kiváltképpen Kegyelmedet meg ne büntesse, ha nem resipiscál.
Tudja Kegyelmed: Homini ingrato etc.
De mi haszon ebben is, hogy én is így kiterjeszkedem
írásomban (nem lehet különben)? Kérem azon Kegyelmedet, a mik voltak eddig, muljanak e l ; vegye újabban
jobban, reálisabban az dolgokat és ne tettesse az eddig
való diffidentia adott alkalmatosságot; ne kételkedjék
hozzánk, mert hidgyje el Kegyelmed, a mi kegyelmes
urunk ő nagysága a közjónak igaz javát kivánó promot o r a ; mi is sokan ő nagysága szolgái a mellől el sem
állunk, de meg kell azt is Kegyelmednek tudni, azt a formát, kit Kegyelmetek követni akar, nem szeretjük és
hidgye, Kegyelmetek dolgainak folytatásinak módját nem
javalljuk. Az előtt, mikor Kegyelmetek előtt a nagy
akadály (Kegyelmeteknek sokrendbeli panaszolkodási szerint szólom) volt, realisabb correspondentiájok volt velünk,
mint sem mostan. Lelkem Uram, hazátokon kívűl vagytok (én is többithetném írásomat) mégis oly fennyen
vagytok Isten s török császár kegyelmességébűl uralkodó
fejedelemmel és jámbor híveivel; hát ha még Kegyelmetek intézte regimenre kaphatna Kegyelmetek ?
Ha Kegyelmetek veszi a mi kegyelmes urunk porta
engedelme után kegyelmességét, hidgye Kegyelmetek,
ő nagysága kegyelmességében semmi el nem mulik, de
nem a Kegyelmetek concipiálta formában.
Én részem szerint, hidd el koma, ha nem dexterizál
is bennetek az urával s velünk is szolgáival, igaz szolgátok vagyok, leszek, de csak meg kell vallanom, az kez-
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dett új forma regiment nem javallhatom. Hidgye el
Kegyelmed, a mi kegyelmes urunknak is ő nagyságának
is vadnak jóakarói, meghozzák legtitkosabb dolgait is
Kegyelmeteknek. Summa szerint ha veszi Kegyelmetek,
ez részrűl fogyatkozás nem leszen; ha nem veszik is, de
mi el nem állunk úgyis a közjó mellől, de nem a Kegyelmetek ductusa szerint követjük. Hiszem Istent, megsegíti a közjót, sok ártatlanokat Kegyelmetekért nem
büntet. Isten vezérelje Kegyelmedet minden jóra.
Fogaras, 20. Februarii A. 1675
Kegyelmed szolgája, komja.
P. S. Jó löttél volna tátosnak, mert kerülve is hamarébb jártál volna másoknál.
Oldalt Teleki M. kezével: Szepesi uramnak írt levelem páriája.
Miss. 312.

12.
Pócstelke, 1675 márczius 11. Székely
Mihálynak.

László

Teleki

Kegyelmed levelét böcsülettel v e t t e m ; hogy leveleimet meg küldötte Kegyelmed, megszolgálom Kegyelmednek. Én, Uram, ide szombaton estvére érkeztem,
mivel nagy sárok vadnak, az szolgáim alól igen elállottak
volt az lovak. Tegnap újabb lovakért küldvén, ma oda
akartam menni az Kegyelmed udvarlására, azonban az
estve hozák meg bizonyosan, hogy Kegyelmed reggel az
székre indul. Lettek volna ugyan valami beszédim Kegyelmeddel, az summája e z : Béldi uram mint egy male contentus mene el u d v a r t ú l ; tart attúl, valami suspust ne
ejtsenek ű kegyelmén. Az emberek sok hazug híreket
hordozván, ű kegyelmének úgy vitték meg, hogy már
ű kegyelme ellen procedálni is kezdtek volna az fejedelem
előtt, de én igen biztattam s úgy tetszik, csendesedett is
ű kegyelme. Bizony én nem is hallottam, a fejedelem előtt
szollottak volna. Naláczi uram is, higyje el Kegyelmed,
egészen male contentus az új tiszttel azért, hogy az fizetést
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jobban nem meliorálták. Már még Isten Kegyelmedet
vissza nem hozza, addig Kegyelmeddel nem beszélhetek
az Hedri uram lánya dolgában; penig Uram az mint
Naláczi urammal beszélgetett vala Kegyelmetek, semmit
ne kezdjen, mert én bizony meg nem állom, míg újobban
nem beszélek Kegyelmeddel.
Egyéb híreket Kegyelmednek udvartúl megírtak.
Tegnap érkezék az hav(asalföldi) vajda hopmesterének
levele hozzám, ki is azt írja, hogy az császárnak parancsolatja jött hozzájok, az vajda menjen az tatárokkal az lengyelekre. El is ment. Én, Uram, ha Isten engedi, holnap
ugyan elmegyek már Alamorra, ott is vagy egy nap mulat o k ; ha elébb nem is, szombatra udvarhoz ügyekezem.
Kegyelmedet, Uram, kérem, az feljebb megírt dolgok maradjanak Kegyelmednél stb.
Datum ex Pocstelke, die 11. Martii A. 1675.
Székely László mp.
A czímlapon:
D á v i d d e á k is K e g y e l m e d n e k köteles
szolgálatját ajánlja.
A czímlapon
Miss. 792.

Teleki M. kezével:

Béldi uram felől 1675.

13.
Szent-Péter, 1675 márczius 16. Teleki Mihály Béldi

Pálnak.

Ki nem írhatom, mint bánom, Kegyelmed ki nem
jöve 1 , nem beszélheték Kegyelmeddel. Lesznek vala sok
beszédim. Kegyelmednek maga dolgairúl is s magamérúl
is, értvén némelyektűl Kegyelmed mostani dolgokban való
panaszolkodásit és hogy azokban énnekem is tulajdonítana.
1

Béldi Bodolán márczius 8. kelt kiadatlan levelében írja
Telekinek, hogy feleségét fájdalmas nyavalyája kezdvén háborgatni, őtet meggátolta a székre kimenő útjában. A mint eddig
is bizonyos időtől fogva Teleki jóakaratjában ajánlotta magát,
úgy mostan is törvényére nézve a Teleki jóakaratját várja,
hadd mehessen elő Tordavármegye törekedésére kezéből kiadott
jószágának ügyének törvénye.
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De mivel tiszta lelkem esméreti, én el nem hittem, sem
hiszem, mert én Kegyelmednek gondolatommal is nem
vétettem, tovább is nem vétek és Kegyelmed szolgálatja
mellől el sem állok. Volnának ugyan nekem magamnak
is conceptusim, kikbűl kihozhatnám, hogy még sem volna
nekem Kegyelmed előtt egész hitelem; de azokra is magam
magamnak megfeleltem. Hitesse el magával, hogy én Kegyelmednek igaz szolgája vagyok, leszek. Tudom, reménlem
is, én is Kegyelmed hozzám való affectiójában meg nem
fogyatkozom. Másképpen is én megesmert jóakarómat
sok vétkére is én nem szoktam megvetni; kötelessége
mellől el sem állok könnyen. Egyébaránt az mindenképpen
fennforgó haza dolgai azt kivánják, egyet értsünk. Már
én is Kegyelmedet gyermekségemtűl fogva esmérvén,
higyje el, míg élek, Kegyelmed köteles igaz szolgája kivánok lenni, elhivén, engem sem fogyatkoztat meg eddig való
hozzám megmutatott jóakaratjában. Én azért, akárki
mit mondjon, de el nem hiszem; elhiszem, Kegyelmed is
azt követi. Isten visszahozván, ez írásimnak okát adom,
mindazáltal válaszát addig is elvárom.
Gerenden valék. 1 Harczom nagy volt. Ott is Kegyelmed szolgája voltam minden dolgokban. Úgy találtam
az dolgokat, mint Kegyelmed nekem beszélte, írta. Ott
kész sokaknak az sententiájok, csak volna executorok.
Csak nem lehet az vér vizzé.
Szánom Veselényi Pál uramat. Az Isten megverjen,
ha igaz szűből nem írom és tudom, balul veszi ő kegyelme,
de izenek: bizony félek, elvész. Ha jól magára vigyázna,
még szolgálhatna nemzetének. Én úgy látom, az fejedelem
asszony, valaki az fiának affélét jovall, nem t a r t j a igaz
szolgájának.
Kegyelmed jovallása szerint írtam volt Kende uramn a k ; mit írt, Kegyelmednek elküldtem, kérem küldje
vissza. Kapi urammal eleget beszéltem. Én úgy látom,
szántszándékkal nem akartak véteni Kegyelmednek. Lel1

Lónyai Annánál, kinek fia Wesselényi Pál Béldi leányát
bírta nőül.
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kem Uram, az választ is nézték. Isten is parancsolja az
vétkeseknek való megbocsátását. Rédei uram is, úgy látom,
Kegyelmednek szolgálni kiván. Lelkem Uram, engedni
kell az üdőnek sokat, egymásnak is, ne nevessenek rajtunk az ellenkező felek. Kegyelmedet kérem, igaz szívbűl
származott írásimért meg ne itíljen, bizony igaz, Kegyelmedhez való igaz szívbeli kötelességembűl írom.
Kegyelmed tóháti biráját elhozattam vala egy darabig, mivel ökröket nem adott, de elbocsátám; Kegyelmedre hagytam büntetését.
Ezzel három levelem leszen válasz nélkül, U r a m ;
szintén megharagszom. Kegyelmedet kérem, ha mi hírei
lesznek, tudósítson.
16. Martii 1675 Sz.-Péter.
Teleki Mihály mpr.
Az lengyel követ Bethlenben vendégeskedik, én is
arra felé megyek, Kegyelmedet tudósítom. Kende Gábort
is hozzám várom. Urunk parancsolta, iratott magoknak
is, Keczerrel, Kende Mártonnal, Baxával szemben legyek
és megmondjam, el ne szakadjanak ő nagyságátúl, az
töröktűl is. Ezeket Kegyelmednek írom.
Eredetije az Erdélyi Nemzeti Múzeumban gr. Kemény
József gyűjteményében; egykorú másolata a gr. Teleki-levéltárban. Miss. 312.

14.
1675 márczius 19. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Nagyságodnak kétrendbeli méltóságos maga kezével
irott leveleit alázatosan v e t t e m ; hozzám mutatott fejedelmi kegyelmességét, adja Isten, Nagyságodnak alázatosan szolgálhassam meg. A lengyel király követe
c s a k 1 érkezék ide, ki által, úgy látom, a Nagyságoddal
való barátságot akarja meg újétani. Vadnak panaszi is
a maramarusiak ellen ; instál Petrőczi uram mellett is.
1

Egy szónak üres hely van hagyva.
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Úgy vészem eszemben, a franczia követ hogy inkább
czégér nélkül járhasson, azért jött leginkább; hogy igen
kivánna, úgy látom, a magyarországiakkal beszélleni
s tractálni és el is kezdette volna itt is, de mivel én tőlem
megkérdezte, van-e Nagyságodnak hírével az dolog, ezt
m o n d o t t a m : a franczia királyhoz menő követeknek sollicitáltak ugyan passust a magyarok, de a dolgot egészen
ki nem jelentették. Igy ő sem tractált, mivel az a parancsolatja, Nagyságod híre s akaratja nélkül vélek ne tractáljon, hanem Nagyságodhoz megyen elsőben. Engemet is
bé vár, úgy kezd a dologhoz. Úgy vettem eszemben,
a királyoknak a felföldi magyar urak meg fogták izenni,
hogy Nagyságod által és méltóságos nevezeti alatt kezdjenek a dologhoz, úgy ők is előállanak. Másképpen is a
lengyel királynak csakugyan az egész akaratja, hogy ott
is Nagyságod legyen szomszédja. Porta ellen hogy Nagyságod vagy a magyarok cselekedjenek, nem kivánják.
A franczia követ sohul magát nem nevezi, csak a lengyel
király követi nevezeti alatt jár, hogy a dolog titkosabban
legyen. Nagyságodnál követségeket elvégezvén, a lengyel
a relatoriával visszatér, a franczia a portára megyen, hogy
az ott való residens interponálja magát a töröknél, hogy
megbékéltesse a lengyellel, mivel igen-igen nagy vágyódások van a békességre. Én úgy látom, Isten a magyarok
dolgát éppen Nagyságod által akarja végben menni.
A franczia pénzt eleget ád t i t k o n ; eddig is csak a pénz
hija volt a dolognak. Ezek a követek lassan j á r n a k ;
Oláh Lápostúl eddig tíz nap jüttek. Rettenetes vén s beteges is a franczia, Segesváratt mulatni akar, orvosságokkal akarván élni. Bár Nagyságod oda parancsolna, provideálnának reájok. A residensnek, ki a portán vagyon,
írt egy levelet; kéreti Nagyságodat, küldje Daczó uram
kezében és ha ott leszen a residens, adja meg; ha ott nem
lenne, hanem Constantinápolyban lenne, oda küldené meg,
hadd jühetne válasza r e á ; az igen jól is esnék. Már, kegyelmes Uram, így levén az dolog, szükség, hogy az dolgot
tartsa titokban. Az én itíletem szerint Kapi urammal,
Nagy Tamás urammal, ott levén ő kegyelmek, közölheti
Teleki oklevéltár. VII.

2
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Nagyságod. Már én nem tudom, a gyűlés felől mint gondolkodott Nagyságod, de ad 18. Aprilis a lengyel király
követének jövetelire az urakat mind oda kellene hívni.
Tudom, Keczerék s mások is Kűvárban eljűnek, azoknak
kelletik-é jelentenem a dolgot és mondanom nekik, küldjék
követeket plenipotentiával? Béldi uramék is, Bánfi Sigmond uramék is ott levén, ezekrűl szólhat Nagyságod
ő kegyelmével is. Én, a tanácsot mikor hivatja Nagyságod,
mind javallom hogy hivják. Szepesi Pálnak is írna egy
levelet Naláczi uram komám s írná azt neki, hogy a kihez
Nemesánit küldötték volt, az emberét ide küldötte, azért
javallaná neki, sietne ki, ha nem lehet penig, igazán tudósítson az ott való dolgokrúl, ha ki erre felé jűne, Isten
Nagyságoddal szemben juttatván, sok titkos dolgoknak
megyen végére. Némely ember igen megvetemedett volt,
de hiában, mert Isten rendelése ellen nincsen tanács.
Nagyságodat alázatosan követem bű írásomrúl. A kikkel
mit kelljen közölni, elsőben Nagyságod komám Naláczi
uram (mal), öcsém postamester uram (mal) végezze e l ;
de kérem alázatosan Nagyságodat, az én levelemet ne
lássa senki. Eszterhás Mihály már engem ott Huszthoz
közel fog várni. Nagyságod kegyelmes parancsolatját mindezekrűl elvárom, kiváltképpen a franczia dolgokban,
a magyarokkal mint procedáljak, mondjak n e k i k ; Eszterhás Mihálynak is, tűle a felföldi uraknak mit izenjek,
vagy Prinyi Gábor urtúl.
19 Martii A. 1675.
Kívül Teleki M. kezével: Franczia követről. Egykorú kézirat
Miss. r. 257.

15.
1675. márczius 19. Teleki Mihály Béldi

Pálnak.

A lengyel követek hozzám jüvén, Oláh Lápostúl
fogva tized napra jöttek ide. Az éjjel itt háltak, ma bocsáttám el üket. Kegyelmednek is visznek levelet a királytúl
és a franczia residenstűl. A lengyel, úgy hiszem, azért
küldetett inkább, hogy ne legyen híre a francziának.
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Az, úgy látom, a Beaumont által lött dolgokat akarja
elővenni és ő nagyságá(nak) offerálni a dolgokat. Eddig
is, azt mondják, elküldött volna a király urunkhoz, de
a szegény úr Bánffi uram miatt mulatták el, ki felől sokat
beszélnek. Urunkkal szemben lévén, úgy tractálnak abban
a formában a magyarokkal, a mint ő nagyságának tetszik,
nagyra böcsülvén abban a Kegyelmed tetszését is. Én
már kérem Kegyelmedet, consuláljon az én böcsületemnek is, ne legyen nálam nélkül válaszok. Én elébb 17.
Aprilisnél jelen nem lehetek, akkorra híhatnák a több
urakat is. Kegyelmedet kérem, tudósítson az hírekrűl.
A király Ilvóban van, koronázathoz készűl.
19. Martii 1675.
Egykorú kézirat az előbbivel egy papiron. Miss. r. 257.
16.
1675 márczius 19. Teleki Mihály Naláczy

Istvánnak.

Kegyelmednek két leveleit vettem. Isten fizesse
Kegyelmed böcsületemre való vigyázását; ha lehet, meg
is szolgálom. Tudom, gonoszakaróim irigylik is.
A követek állapotjárúl urunknak írtam, de kérlek
lelkem Uram, más levelemet ne lássa. Nektek többet
írok; már ti lássátok, mikor miket mi formán mondotok
meg. Ezek siettenek volna, de én kértem, lassan járjan a k ; noha bizony nem is igen mehetének, mert betegek,
de ugyan jobban mentek volna. Ezek, úgy hiszem, 13.
Aprilis szándékoznak bé. Én Kegyelmednek az én szívemnek állását ki írom. Ezek mindenek felett az urunk
nevezetit tötték s teszik fel, úgy hogy én általam vitesse
végben ő nagysága, ha maga nem mehetne, az harmadévi forma szerint. Ók pénzt eleget adnak. Veselényi Páltúl idegenek, rossz formában is folytatván ott is dolgait.
De errűl szemben szóllok. Úgy is vettem eszemben, a
felföldi urak is csak megírták nekik, urunk nélkül semmire nem mehetnek. Az én dolgom csak a z : ha urunk
meghiszen rajta, jó, ha nem, arra bizhatja, a kinek többet
2*
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hiszen. A portán is ajándékkal sokat vihetni végben,
de ha nem is, ő nagysága veszteg ülvén, ha egy ember
elmegyen, azért nem követi veszedelem a hazát. S u m m a :
mindenek rajtatok állanak, mert én éppen oda igazítottam. Az urunk levelét is jól megolvassátok. Ezen én
levelemet Kegyelmed postamester öcsémen kívül senkinek ne mutassa. Az urunknak írott levelemet Kapi uramék
megláthatják. Én neki azt írtam, Kegyelmedtűl mindeneket megért. A király nekem, a franczia Lengyelországban
levő residens mit írjon, Kegyelmednek elküldtem. Azokat
urunknak ő nagyságának megmutathatja, Kapi uraméknak is. Ezek már mennek-e, magok t u d j á k ; de ha oda
mennek, úgy kell velek a dolgokat alkalmaztatni, hogy
franczia a lengyel előtt az ő követségét egészen ki ne
mondja.
A franczia expeditus a portán levő ő residensekhez,
hogy a békességben interponálja magát. A lengyel király
úgy akarná tettetni, mintha neki kedve nem volna a
békességhez, hanem a franczia kérésére cselekeszi; de
ez kevélység. A lengyel azt mondja, hogy adót adjanak,
Kamenyiczot oda engedjék, nem cselekeszik; de a franczia
azt m o n d j a : bárcsak az adót engedné el a török, bár lenne
Kamenyicz. A lengyel sem békesség, sem magyar dolgárúl nem szól, úgy hiszem, ott is, mivel űtet csak praetextussal küldték e l ; de ugyan az jár elől, a dolgokat
tudja is, mivel igen kedves embere a királynak. Úgy is
vettem eszemben, a békesség dolgában urunkat is kérni
fogják, a mint némely kérdésekbűl conjiciálhatom. Ott
is, látom, jár elméje, ha békességek egészen nem lehetne,
bárcsak inducziát obtineálhatnának és hogy Kamenyiczben küldene valakit a császár tractára.
Ez urunk engedelme nélkül nem tractál a magyarokkal. Errűl írtam u r u n k n a k ; már Kegyelmed irasson
választ.
Lelkem Uram, mindenekrűl írjatok, irassatok választ, úgy tudok én is procedálni. Az urunknak írt és
ezen levelemet, kérlek, jól megolvasván, avagy küldd
vissza, édes Komám, avagy tartsd meg, míg oda megyek.
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A tanács urak öszvehivása, ha Kapiéknak s Kegyelmeteknek is tetszik, úgy legyen. Engem, lelkem Komám,
bűvön confidenter mindenekrűl tudósítsatok, ne resteljétek az írást.
Én bizony szerencsésebb embert a fejedelemnél nem
láttam. Isten adjon nagyobbakat is. Én bizony csak azon
volnék, mutathatnám meg valósággal is hűségemet.
Gerenden valék. Ott csak átkozódnak szegény Bánffi
Dienes uram haláláért, haragusznak Veselényi Pál uramért. Sok hiában valót is szollott. Én úgy is hiszem, sem
Keczert, sem másokat be nem bocsát Veselényi uram.
Ha senkit be nem bocsát, kell-e mind azelőtt reám bizott
dolgokrúl, mind a franczia dolgárúl oda izennem? onnét
írjátok meg. Kapi uram, úgy látom, az én vélem való
beszédet nem bánta maga is, de igen felültette Veselényi
uramat (ki bizony elveszti magát. Én bizony szánom).
Keczer felől sokat beszélnek, de nem kell mind elhinni;
igen eszére tért. Nagy hittel mondja Kende Gábor, mások
is, ha szó, biztatás nem éri űket (kit én el nem mulatok
ugyan), el olvadnak. Az a végezések, ha ugyan nem
bízhatnak urunkhoz ő nagyságához: az egész had öszvegyűl, úgy kezdenek tractálni a némettel. De úgy hiszem,
a dolgokat megértvén, megvigasztalódnak egyszer; de
bizony nem ártana az egész nemességnek írni, külön az
hadaknak is, hogy a mit izenek nekik, higyjék el. A
deputatusoknak is. De ezekkel nem kellene késni, egy jó
posta elhozhatná, mivel az én szolgámnak Béldi uramhoz
is el kell menni, kinek én in generaliban írtam. Szemben
levén, sokat hall Kegyelmed tűlem.
Szegény Bánffi uram felől sokat beszélnek és mondják, ha ű szegény nem lött volna (mivel tudták nagy
hatalmát urunk s asszonyunk előtt és hogy az ausztriai
háznak fizetett szolgája volna), régen elküldött volna a
francziai király urunkhoz ő nagyságához ezen dolgok
felől; de az mulattatta el.
Beszélik, a muszkákat a tatár chám elijesztette és
hogy álgyújokat s munitiójokat elhagyván, feles ezer
ember kárral mentek vissza, mely miatt is kellett a király-

nak eljűni, két helyén kivűl a többit megvevén kozákországnak.
A király Ilvóban v a n ; koronázatra készűl. A svecusokat, beszélik, a franczia király mellé állott volna és
hogy a franczia császár hadát deczemberben megverte
volna.
Ha Bánffi Sigmond uram ott lészen, azt mondhatja,
ő kegyelmének is írtam, de felesége kezében küldtem.
Akarám Kegyelmednek megírnom, a Zólyomi Hunyadon l a k ó 1 jött vala hozzám Sorostélyra, ki Szilvási urammal oda ki járt Váradra. Őtet megeskettette László
György, hogy másnak rajtam kivűl meg ne mondja.
Nekem azt izente, küldjem hiteles emberemet hozzá, oly
dolgokrúl izen nekem, meglátom, hogy ő szolgál n e k e m ;
de én ezt csak tökéletlenségnek tartottam, tartom is,
de mégis meg akarám írni, ne hallják mástúl.
Kívül Teleki M. kezével: Franczia követrűl. Egykorú kézirat.
Miss. 258.

17.
Fogaras, 1675 márczius 22. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Szolgálok, Uram, Kegyelmednek.
Kegyelmednek, Uram, leveleit, kiket iteratis vettem
böcsülettel ez mostaniakkal, megszolgálom, rólam való
el nem felejtkezését nagyra böcsüllöm. Az mi illeti ezelőtt
való 2 levelét, mivel hogy egyszersmind jöve majd és
olykor, már volt parancsolat arról kin, hogy udvarhoz
menjek az commissarius urak dolga végett, voltam olyan
vélekedéssel, hogy Kegyelmed is itt lenne és magam
hoznám meg az választ, noha másképpen lévén az dolog,
ugyan el nem mulattam volna Kegyelmednek való válaszomat. Az mi azért az István deákról való Kegyelmed
írását illeti, ohjon Isten, hogy már oly uramnak, mint
Kegyelmed, de alsó rendü jóakarómnak is injuriájára
kivánnám szolgáim számát szaporítani, sőt inkább más1

Itt egy szónak üres hely van hagyva.
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nak is nem suadeálnám, nem tartván az iránt arányi
t ö r v é n t ; de azt csak Kegyelmednek írom. Azért más
vélekedéssel legyen ez iránt is felőlem.
Mostani két levelében is Kegyelmednek mik legyenek, az kiket érthetek, írhatom, az követtel hogy roszszúl bántanak az én betleni szolgáim, szégyenlem, mindazonáltal nem gondolom, mert az ki tiszttartó volna,
azt ma is fogva tartják Kolozsváratt, táplálván oly
reménség, ma-holnap eleresztik, mást sem teheték, (mivel oda menő utamat meggátlá az brassai Kegyelmetek
útja és így paraszt ember csak az gondviselőm képe).
Úgy vagyon egy barátomat kértem, oda tekintsen;
talám az is nem volt akkor ott, noha az én akaratomból
másképpen lett volna. Minapi Kegyelmed írásához képest
Vesselyéni Pálnak írtam vala. Menti magát, sem hogy
mások jószágára quartélt nem adott, sőt inkább Szilágyban egynehány puszta falut megülletett; sem praedát Hadadban vinni nem tud errűl az részrűl. Kornis
uram embereit contentáltatta, Kegyelmed jószágában kárt
nem tettek, valamint informálták Kegyelmedet. Úgy
látom, az szerencséhez addig biztatták, hogy ragaszkodjék, majd az földhöz ragad.
Ezekről is Kegyelmedet akarám tudósítani. 16. kelt
Kegyelmed leveléből értem, hogy meg lett az szék, és
mert úgy hallatott vala, haladott, az mint megírtam vala,
mi ok gátolt meg, nekem is bizony nehezen esék, mert
egészen dispositus voltam már az útra s kivántatott volna
is az dolgok kitanulásáért is kimenetelem; sőt ha tudtam
volna az commissarius urak oda való terminusokat, így
sem mulattam volna talán el. Azért arról való Kegyelmed írását, intését is megszolgálom Kegyelmednek és
kérem, ezután is ha mit kivetőt lát, hall, ne mulassa
el az intést, mert nem unadalmas nállam, elhivén, hogy
az Sándor példája szerént egyik fülét én mentségemre
most is az mint megtartotta, ezután is megtartja. Kiktől
hallotta panaszimat, nem érthetem; egyet gondolok, de
nem mentem annyira az előtt is az panaszban, mint
Kegyelmed előtt. Újságot ott nem érthetett és jó, hogy
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megaláztál engemet, Dávid mondása. Kegyelmed szerint
én is írhatom, jó hogy oly némely uraim elméjét kitanulhattam. Bizony dolog az realitást szeretem, követem
tehetségem szerént és annak is akarok subjaceálni; azt
az tökélletlen terminust, az dexterizálást nem szerethetem semmi jószágáról másoknak is, ha kik tőlem kérdeznék jószágáról, nem jovallhatnám. Isten ójon attól,
hogy oly vastagon vélekedjem efélében is, ki miá adversarius atyafiak kaczagásra vennének alkalmatosságot.
De az ítílet Kegyelmednél, ha mikor valakinek szolgálatját, synceritasát Kegyelmed megmutatná mint barátjához, azomban azon materia jól véghez menvén, azután,
az mint szokták volt mondani parasztul egy [. . .] 1 állatot
h a j t a t n á n a k 2 emberrel: jól esnék-e ez, édes Uram,
helyes volna-e? Hiszem már én is kiköltem az gyermekkorból s meg kell vallanom, hogy bizony sajnálom az
böcstelenségemet. Itt az iránt sokszori Kegyelmed szovai
jutnak eszemben s citálhatnám is. Nekem ugyan patiensnek kell lennem, az időnek is kell szolgálnom, mert egyéb
sem lehet benne; ha Rázmány uram s ha Bernád deák
uram tekinteti nagyobb volt, arrúl sem tehetek. Látom
Kegyelmed írásábúl, egészen engem ítíl vétkesnek; de
ha én is replicáimat megmondhattam volna, úgy tetszik,
más conceptusát vettem volna Kegyelmednek.
Bizony akarom, hogy ha az gerendi dolgokat úgy
találta, az mint én mondottam. Ha úgy járt most is
elméje az asszonnak, az mint azelőtt hallottam, jó emlékezetet felőlem, alig hiszem, hallott. Hallhatott ellenkezőt eleget. Az iránt is jóakaratját Kegyelmednek megszolgálom.
Az mi Kegyelmed parancsolatját illeti az lengyel
követek(nek) válaszadásra, Kegyelmed bejövetelire h a l a d ;
repugna(n)st bár senkit is nem látok. Hogy immár Kegyelmed elébbi írására recurráljak, hogy velem való beszédi
lettenek volna, értem és az mint írám felyebb is, bizony
1
2

Kiolvasatlan szó.
Bizonytalan kiolvasás.
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bánom többekre is, de inkább az commissarius urakra
nézve is hogy elmulattam. Miből vagy mikből való conceptusi voltanak Kegyelmednek felőlem, kiket resolvált magában, nem tudom, mert az realitast követem, szeretem,
annak is subjaceálok, másképen is ha gondolkozom,
úgy is Bolem Sirákkal megtapasztalt megbántódásim
vinnének arra. Jó correspondentiás barátomat mint változtattam, arra okot bizony nem tudom, hogy szolgáltattam volna, avagy akarnék én magam részemről szolgáltatni. Látom továbbá is, hogy az én elmémnek kétségét
említi írásában Kegyelmed atyafiságához; de azt is,
édes kedves Uram, Kegyelmed könnyen megorvosolhatja
és Isten is úgy áld meg bennünket. Im az inclusákat megküldtem. Az Baxa uram levelét nem értem. Ide mi semmi
bizonyos hírt nem hallunk. Szeredán múlék egy hete,
hogy jöve szolgám Havasalföldéből. Egy emberséges
boér izente, az tatár chám indult volt meg Kremben
Lengyelországra s oly fortuna találta, hogy az pusztán
veszett el tizenkétezer lovok s vissza mentenek.
Többel Kegyelmedet nem terhelem, hanem kivánom,
hogy írásom Kegyelmedet találhassa jó egészségben.
Nekem Kegyelmed parancsoljon. Ajánlom Istennek Kegyelmedet.
Fogaras, Anno 1675 die 22. Martii.
Kegyelmednek jóakarattal szolgáló barátja
Béldi Pál mpr.
Miss. 884.
18.
Drinápoly, 1675 márczius 31. Szepesi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét Pósalaki uram által nagy böcsülettel vöttem és meg kell vallanom, nagy lelkem fájdalmával is, és jóllehet, és jóllehet ez nyomorúlt szánakozásra s pironkodásra jutott sorsú állapatomban látván
több együgyű leveleim is minemű magyarázatot vöttek
és reám mit hoztak, ahoz képest mit írjak, bizony nem
t u d o m ; de az böcsületnek regulája s tartozó kötelességem
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szerént (noha már az tökéletlenségnek és háladatlanságnak köntösében egészen beöltöztetett szolgája Kegyelmednek), hogy azt vakmerő embertelenséggel ne itíltessem tetézni, ezt írhatom, édes kedves Uram, magam
aziránt való állapatjárúl Kegyelmednek: Ha nemes Erdély
országának, annak méltóságos keresztyén fejedelmének,
híveinek és szolgáinak dexterizáló, azaz tökéletlen és
háladatlan szolgája v o l t a m ; ha Kegyelmednek méltóságos személye aránt igaz szolgája nem voltam, istenes,
keresztyéni és az közjóra való előmenetelit nem kívánt a m ; ha abban részemrűl csekély és együgyű állapatom
szerént igaz munkás és béres nem v o l t a m : halasztok arra
az minden szíveket és indulatokat látó Istenre, kirűl
Kegyelmed levelében emlékezik és a ki, a mint Kegyelmed írja (az dolgok úgy levén), engemet mint oly háladatlan
ebet és nem embert ez világ rettentő örökös példájára
büntessen meg.
Igaz dolog, én az méltóságos fejedelemnek ő nagyságának, az minemű sorsú s állapotú szegény legény vagyok,
ahoz képest nagy dologban, ámbár mint akartam volna
is, nem szolgálhattam. Értvén penig ezt is csak igyekezetemrűl s indulatomrúl, hogy kegyelmességével nem éltem,
erre méltó nem voltam, azt az egész világ előtt megvallottam s ezután is megvallom, mennyiségérűl annak s
mineműségérűl bizony feljebb az mint volt, dicsekedve
emlékezvén mindenkor. Kegyelmedhez való kötelességemben is soha bizony szántszándékkal nem hibáztam
t u d t o m r a ; lehet mindazáltal sokak itíleti szerint (mert
én is csak egy gyarló féreg és teremptett állat vagyok)
láttathattam hibázni; halasztok mindazáltal ebben is
Isten után az magyarság közt levő Kegyelmed jóakaró
szolgáira, kiért is sokaknál s inkábbára nagyobb részénél
ma is minemű itíletben legyek, szomorúan jóllehet, de
tudván, mi okokra, örömmel viseltem annak is terhét.
Az dolgokat az mélyérűl, minthogy sem az elmém, sem
az mostani idők nem arra valók, nem hántorgatom, de
az Kegyelmed lelkével bizonyítok, midőn már kicsiny
tehetségemet végképpen meghatározó idejéig elmentem
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és Istenre s az közjóra való kénszerítéseket töttem Kegyelmed előtt, ez volt válaszom: hogy Istenen s az időn nem
erőszakoskodhatunk, noha mind az istenes és világi mód
szerént is szabados útak mint mutogatták magokat,
sőt ugyan kévánva is mint kévánták és az kik Kegyelmednek abban az nemes hazában igaz tökéletes nagy és
méltóságos renden való jóakarói voltak, nekem arrúl
sokszor mit mondtak, csak hallgatok. Ha nem mindeniket
is, de nagyrészét mindezeknek az idő, ki naponként az
dolgokat érleli, de mindenek felett az mindeneket maga
szabados sz(ent) akaratja szerént rendelő Isten az következendő idők által kinyilatkoztatja és az melyek most
titokban lenni láttatnak is, világosságra hozza. Kit ha
érhetnék, hiszem letöröltetnék szomorú orczámrúl az
tökéletlenségnek és háladatlanságnak mocska és szennye.
Egyedűl való vigasztalásom: minthogy úgy tetszett
az mindeneket teremptő Isteni mindenhatóságnak, hogy
minden ez világban valók az sokszerű és keserves változások alá legyenek vettetvén és ottan-ottan való viszontagságokat szenvedjenek és nem találtatik az bűnös
Ádám maradéki közűl, ki minden dolgaiban való fegyhetetlenségével méltán dicsekedhessék, kiváltképpen ez
mostani újabb-újabb ábrázatokban tündekelő világban
és időkben, melyek nemcsak nekünk, boldogtalanságban
merűlt s veszeklő magyaroknak, de más megállapodott
rendben helyheztetteknek is nevezetes próbaköve ma i s ;
az mint feljebb is írám, sokak itíleti szerént hibázhattam
én is kiváltképpen kéntelenségbűl, az olyankori idő s
alkalmatosság sem engedvén külömbet cselekednem (az
minthogy sok és nagy helyeken való és igen új példákat
is mondhatnék), de ha szántszándékkal és gonosz indulatbúl igyekeztem véteni és háládatlan lenni, bár édes
kedves Uram, ne viseljen többé az föld az ő hátán, hanem
mint oly háladatlan terhet, az mint Kegyelmed írja, ma
nyeljen el.
Én ez iránt való boldogtalanságom terhét is, úgy
tetszvén Istennek, hogy afflicto afflictio addatur, örömmel
és kedvvel viselem, más sok bűneimért nagyobbakra is
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levén érdemes, de ebben bizony lelkem ismereti nem vádol. Soha az erdélyi nemes hazát, méltóságos fejedelmet,
hiveit és szolgáit nem vádoltam, Istenem bizonyságom
s az idő is majd külömbet mutat. Mások dolgaiban (ha
vagyon olyan) sem tudós, sem részes nem vagyok. Utamat
hogy erre vettem, oka nem egyéb, hanem Keczer uram
ő kegyelme ki érkezvén, az volt az parancsolat, hogy az
kijüvő méltóságos urak által tudósíttassék az mi kegyelmes urunk és tanácsurak és hogy ő nagysága is mindjárt
bizonyos meghitt emberét küldi be másfelől dolgunk
segítségére és így nem lévén bizonyos parancsolatunk is
és még akkor fenn levén Erdélyben az nagy viszontagságok is és elme s indulatbeli nagy különözések (kiket
az jó Isten bár végképpen csendesített legyen meg), úgy
jöttem erre, mint szolga, principalisim parancsolatjok
szerint, noha eziránt is mint csekély tetszésem, arrúl is
hallgatok. Mind ez azért s mind más az Kegyelmed levelében letött nehézségek és okozások mint tulajdoníttathassanak az én együgyű személyemnek, legyen Isten s
ez világ itíleti rajta. Én mindeneket csak arra hagyok és
arrúl való magam hosszas mentegetésével Kegyelmedet,
édes Uram, nem terhelem, esedezvén alázatos mindennapi
imádságom által Istenem előtt, nyomorúlt életemet szánja
meg és ez tökéletlenség s háladatlanság nevezetének
viselése alól, a mely úton jobbnak látszik isteni felségének,
szabadítsa szegény fejemet. Legyen Kegyelmed bölcs
itíleti rajta, ha nem könnyebb volna az ily méltatlanságok szenyvedése kivűl disznópásztorkodni valahol, mint
efféle miatt ennyiszer meghalni lelkében és gyötrődni.
Mire tudjak penig Kegyelmed írása szerént resipiscálni és mire magamat fordítani, én, Isten engem
úgy segéljen, nem tudom, mert mi ennyi boldogtalan
esztendők elfolyási alatt is az erdélyi dolgoknak egy óráig
egy nyomban való valóságos megállapodását, kihez az
mi ezernyi ezer változások s alkalmatlanságokban forgó
dolgainkat lehatározhattuk volna, nem tudom, sem értem.
Én penig itt egyébben nem foglalatoskodom, hanem az
mint igazán és valóságosan az uraknak Somlyón meg-
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mondottam, mint követ, az fényes porta megigírt segítségét szorgalmazom, nevezet szerint penig az mi kegyelmes urunk mint keresztyén fejedelem és győzhetetlen
császárunknak is ily igaz és tökéletes híve által lenni
hogy megnyerhessem. Áll Istenen dolgainknak boldogítása, ki az ő igyének az ő idejében meg nem fogyatkozik
és ebben is azt cselekszi, az mi sz(ent) szemei előtt jobbnak látszik; kinek sz(ent) oltalmában Kegyelmedet szerelmesivel együtt ajánlom és hosszas s alkalmatlan írásomrúl bizodalmasan követvén, maradok stb.
Drinápoly, ult(ima) Martii 1675.
Szepesi Pál mpr.
Én inkább, édes kedves Uram, most is az Jesus
Christus vére hullására kérem s kénszerítem Kegyelmedet,
meggondolván ámbár csak világi mód szerént és külsőképpen, minemű alkalmattosságokat bizott Isten Kegyelmedre, tegye ugyan ugyan valóságosan kezét az magyar
dolgokra és bírja minden jóra az mi kegyelmes urunkat
is. Bizony az Úr Isten úgy áldja meg mind ő nagyságát
s mind Kegyelmeteket szerelmes maradékiban is.
Teleki M. kezével: Szepesi uram levele, kiben koczódik,
reménkedik 1675. Miss. 323.

19.
Segesvár, 1675 április 4. Du Fresne Teleki

Mihálynak.

Spectabilis et Magnifice Domine.
Literas Spectabilis et Magnificae Dominationis Vestrae
debito honore accepi, oralemque harum exhibitoris informationem intellexi. Cum ipse oretenus etiam Spectabili
et Magnificae Dominationi Vestrae referet, quid ex me
audiuerit, super ea omnia, quae mihi exposuit, superuacaneum foret fusius hic me declarare. Quapropter sufficiet
gratias quam maximas Spectabili et Magnificae Dominationi Vestrae agere pro ea, quam mihi contestari voluit
benevolentiam et humanitatem; utinam daret se occasio
etiam referendi; certe nullam unquam me praetermissu-
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rum quaeso velit adductum esse, meque felicem reputauero, si tanti nominis tantaeque famae et mentis viro,
secundiorique fortuna dignissimo inseruire possem. Interea Spectabilem et Magnificam Dominationem Vestram
divinae protectioni commendo maneoque cum sincero
affectu et singulari cultu et observantia
Spectabilis et Magnificae Dominationis Vestrae
ad servitia paratissimus
Du Fresne mpr.
Datum in Segeswár, die 4-a. Aprilis 1675.
Miss. 325.
20.
Kővár, 1675 április 6. Teleki Mihály Béldi

Pálnak.

Mint uramnak szolgálok Kegyelmednek !
Kegyelmednek két rendbeli levelét böcsülettel vettem, kikre hogy magam nem rescribálhatok, követem, de
bizony nem lehet írnom, mert Husztra mentemben éczaka
kimenvén az házbúl, egy pincze gátorban estem, félholtan vettenek fel, sokáig eszemen sem voltam, mely miatt
a fél oldalam s fejem mind öszve romlott. Isten tudja
mint vagyok; ez rettenetes úton annál is inkább öszve
romlottam, mert én soha életemben ennyi ideig egyvégtében ennél gonoszabb útat nem jártam. Már négy
hete, hogy Sorostélyról elindultam, azolta egy napnál
több jó idő nem volt, hanem többire mind éjjel-nappal
esett az eső, gyakorta penig hóval elegyesen, az mint
hogy tegnap is az szerint esett. Isten velem lévén, ha az
útak s az egészség engedné, azon lennék, mához egy
hétre Sorostélyra mennék, onnét nem késem udvarhoz
menni, ha lehet, az hon reménlem, Isten Kegyelmeddel
is szemben juttat. Alig is várnám, Kegyelmeddel szólhatnék. Elhiszem Kegyelmednek is lehetnek matériái az
beszédre, de nekem is lesznek. Az párt l á t o m ; Kegyelmed
mint hiszi, azt nem tudom, de hogy az dolgok külömben
vadnak, azt jó lélekkel írhatom. Mind erről s mind egyéb
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leveleiben feltött dolgokrúl, Isten szemben juttatván,
szólok Kegyelmeddel és hogy én eddig is s ezután is
Kegyelmednek igaz szolgája voltam és leszek, minden
alkalmatossággal jelit adni kivánom.
Úgy értem, urunkhoz ő nagyságához onnét felűl is
követ ment. Követeink már elegen vadnak, csak tudnánk, vagy akarnánk kinek-kinek rendesen választ adni.
Én úgy veszem eszemben, csak Istenünket félnők, urunk
méltóságát s hazánk javát respectálnók egyenesen, szeretnők egymást s értenénk egyet, mind hazánknak, nemzetünknek sokat szolgálhatnánk. Kérem, Uram, Kegyelmedet, ha mi hírei lesznek, antecedenter is tudósítani
ne nehezteljen. Ha az írásra való erőm megjő, én is írok
Kegyelmednek némely dolgokrúl, mert bánnám, ha másoktúl értené meg.
Az lengyelek igen bíztatják magokat az békességgel;
az koronázathoz készülnek, mi lesz dolgokbúl, Isten
tudja. Az suét már Slesiában, Morvában csidázik. Úgy
hinném, annak is nemsokára követje jő be. Vesselényi
uram Hadadban volt, de kiment. Nékem sem írt, sem
izent; igen haragszik reám, jobbágyimat sem contentáltatta, kiknek kárvallásokat hívalkodó szemmel bizony
nem nézhetem, kikről is Kegyelmeddel beszélgetek. Eddig
is ha én Kegyelmedet nem tekintettem volna, contentáltam volna az én jobbágyimat. Az Istennel bizonyítom,
soha ő kegyelmének okot nem szolgáltattam és most is
igaz szolgája volnék, ha v e n n é ; bizony több javát kívánom, mintsem az páros levél író.
Úgy jut eszemben, Uram, kijövetelemkor megírtam
Kegyelmednek, kikkel parancsolta urunk az magyarországiakkal szemben legyek s mikről beszéljek velek.
Azon levele pedig urunknak szólott az urnak is egyiránt;
de én azon dologrúl egy szót sem szólottam azon emberséges emberekkel, mert ezen követségek azon fel ütött.
Ispán Ferencz, Kende uramnak penig urunk én töllem
bizony sem nem írt, sem nem i z e n t ; de több is van abban
az írásban, kiben énnekem sem hírem sem tanácsom; de ha
mind úgy volna is, nem kellene oly hamar megsententiázni.
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Nem csuda, mert a tájékon karózták volt fel az tököt
is, nem tudván micsoda állat. Igy úgy látom, haragjában
jó szolgáján is föl a d a t n a ; de hála Istennek pedig, hogy
Kegyelmed gratiára verdődött. Kegyelmed se légyen bár
jobb procatorom, mint én valék nem régen Kegyelmed
mellett. Ugyanott, ha az egészségem engedi s az idő,
megpróbálom mostani bémenetelemben is mit tehetek.
Úgy tettetem, mintha úgy hinném, hogy az felső graduson vagyok az gratiában és az dolgokban semmit nem
tudnék. Ám látná, maga mit csinálna, csak azt az én
régi jóakaró uramat ne vesztené e l ; de én bizony félek,
az Kegyelmed jövendölése ne teljék be. Bő írásomrúl
Kegyelmedet követem stb.
Datum Kővár, 6. Aprilis 1675.
Teleki Mihály m. pr.
Egykorú kézirat czím nélkül. Miss. 312.
21.
1675 április 23. Du Fresne Teleki

Mihálynak.

Magnifice Domine.
Quamplurimum debebo Magnificentiae Vestrae, si
placeat, ut mihi in hesterna conferentia promisit, Celsissimo Principi in memoriam reuocare, me ab Excellentissimo Domino Galliae in Polonia legato extraordinario
expeditum esse ad Celsitudinem Suam, ut nomine Christianissimi Regis certam et fundamentalem Vngariae et
praesertim Dominorum Exulum rerum informationem
haberem, resciremque, quo animo et affectu erga ipsos
Exules esset Celsitudo Sua, vtrum vellet et posset ipsos
iuuare, in qua forma, et quibus mediis, sine laesione
Ottomanicae Portae; nec non etiam, ut Celsitudinem
suam rogarem, eadem, qua hucusque ipsos Exules prosecuta est gratia et benignitate prosequi, seque de vlterioribus modalitatibus ipsorum res promouendi declarare
dignetur.
Rogo etiam quam enixe Celsitudinem Suam, cum
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Dominis Vngaris legatis, qui huc venerunt, colloquendi
facultatem concedere velit, cum in mandatis habeam
haec negotia non tractare sine participatione et consensu Celsitudinis Suae tanquam Vngarorum majoris et
patroni. Rogabo denique per Magnificentiam Vestram
Celsitudinem Suam, si necessitas postulauerit, ut me conferam ad Ottomanicam Portam, velit saluum conductum
indulgere pro majori itineris mei securitate et facultate.
Super haec omnia favorabilem Celsitudinis Suae
declarationem eo confidentius spero et expecto, quod in
eo non solum de tota Vngarica gente, sed de Christianissimo Rege demerebitur Celsitudo Sua. Quaeso itaque
Magnificentiam Vestram, velit mihi procurare Celsitudinis
Suae responsum; meque interim credat esse realiter et
sincere
Magnifice Domine
paratissimum servitorem
Du Fresne mpr.
Die 23-a. Aprilis 1675.
Teleki M. kezével reájegyezve: Franczia követ. 1675. Miss. 254.

22.
1675 április 25. Du Fresne Teleki

Mihálynak.

Mox intellexi Magnificentiae Vestrae in aulam adventum, quem summo cum desiderio expectavi, non
solum ut meam erga se observantiam contestari possem,
sed ut litteras, quas habeo excellentissimi domini Galliae
in Polonia legati pro Magnificentia Vestra, redderem et
cum ipsa de rebus mihi ab Excellentia sua commissis
communicarem. Cum ergo placuerit tempus et commoditatem mihi significare, quamprimum adero, nihilque aliud
expecto, ut Excellentiae Suae mandata adimpleam stb.
Du Fresne mp.
25. Aprilis 1675.
Erdélyi Nemzeti Múzeum, gr. Kemény J. gyüjteménye.
Teleki oklevéltár. VII.

3
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23.
Fogaras,

április 30. Teleki Mihály Szobieszki
lengyel királynak.

János

Serenissime ac Potentissime Rex Domine Domine
mihi clementissime.
Benignas Sacrae Majestatis Vestrae literas per Magnificum Dominum Ghyski emissas eaque, qua decet humillima observantia, accepi. Quod Sacra Regia Majestas
Vestra in negocijs modernis mihi mandare dignata sit
maxima cum voluptate recognosco, et sicuti hactenus
pro omni occasione jussis Sacrae Regiae Majestatis Vestrae
juxta possibilitatem meam satisfacere pro magna foelicitate reputavi, ita praesentem quoque Majestatis Vestrae
requisitionem apud Celsissimum Dominum Principem
promovere non intermisi. Ceterum Sacram Regiam Majestatem Vestram humillime rogo, ut et in posterum, si
occurrentiae rerum id ipsum efflagitaverint, mihi benigne
demandare dignetur. Intendam, ut Sacra ac Serenissima
Majestas Vestra in omnibus occasionibus promptissimum
seruiendi studium et in negotiis agendis debitam humillimamque obedientiam experiatur. In reliquo Eandem
Serenissimam ac Sacram Majestatem Vestram diu foeiicissime valere et regnare desidero.
Datum in arce Fogaras, die 30. Aprilis Anno Domini
1675.
Serenissimae ac Sacrae Majestatis Vestrae
servus humillimus
Michael Teleki mpr.
Teleki M. kezével reájegyezve: Giski vitte levelem páriája.
Miss. i. 313.

24.
Fogaras, 1675 április 30. Teleki Mihály

Forbin-Jansonnak.

Literas Excellentiae Vestrae per illustrem Dominum
Dufresne emissas debito cum honore accepi, oralem
quoque declarationem ejusdem intellexi. Quousque in
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negotiis agnitis progredi tempus et modernus rerum
status mihi concesserint, praefatus Dominus Dufresne
Excellentiae Vestrae fundamentalem sufficientemque informationem dare poterit, ad quem me omnimodo remitto.
Ego sicuti hactenus in promotione causae et rerum Hungaricarum nec sumptibus nec fatigiis peperci, ita imposterum quoque eamdem promptitudinem contestari paratus sum. Quidquid vero intentioni Christianissimi Galliarum Regis servire potero, eo intendam, ut ex parte
mea nihil, nisi realitas et in operatione rerum constans
promptitudo elucescat, cujus Christianissimae
Regiae
Majestati ut Excellentia Vestra personam meam humillimam recommendet, rogo.
In arce Fogarensi, die 30-a Aprilis 1675.
A levél élén: Copie de la lettre de Mr. Teleky á Mr. l évéque
de Marseille.
Egykorú írás a franczia külügyministerium
Parisban: »Hongrie« II. kötet 106. db.

levéltárában

25.
Kerellő-Szent-Pál,

1673 május 9. Haller
Mihálynak.

János

Teleki

Noha nem voltam szintén üres dolgaimtól, még sem
állhattam, hogy Kegyelmedet írásommal meg ne látogassam és utom felől is ne tudósítsam. Fogarasból eljüvén,
jöttem Keresdre szegény nyavalyás Betlen János uram
látogatására. Ott látom, hogy valóban fájdalmas testben
lakik az lélek, ha eddig el nem búcsúzott tőle. Mindazáltal
bizonyos, hogy elméjében egészen vagyon minden fogyatkozás nélkül és az mint lehetett az fájdolmoktól, örömest beszéllett szegény velem, kinek, megvallom, féltem
beszéditől, mert hazánkra s nemzetünkre valóban roszszakat jövendőlt, kiváltképpen magunk fejére csakhamar,
kik még Isten kegyelméből éljük ez nyomorult világot;
melynek egészen minden okát csak az magunk között
való egyenetlenségnek mondja és hogy semmi tanácsunk
3*
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nem lehet nekünk, melyen mindnyájan megegyezzünk,
akármely jót találna is fel nagyobb rész közülünk; de
vagyon oly köztünk, az kinek csak az a mestersége, hogy
elbonthasson minden jó végezést. Oly nagy búsulását
láttam ilyen s több ehez hasonló nyavalyánkon, hogy
többet tött az sirásnál. Azon csudálkoztam, pedig, hogy
olyan suttonban fekvő ember és annyi nyavalyákban
zabált, mely mélyen kitanúlta s tudja az titkokat, melyeket nem hiszem senki elhinne ő felőle, hogy ő azokat
tudná. Megvallom Kegyelmednek, hogy csaknem próféta
gyanánt hallgattam, melyről szemben, ha elégséges üressége leszen Kegyelmednek, többet beszélek, mert elég
gondolkodásra s munkára is adtak okot beszédi. Az Mikó
Ferencz írását is megviszem Kegyelmednek, Isten az
gyűlést adván érnem s Kegyelmedet jó egészségben
látnom.
Sz. Pál, 9. Pünkösd havának 1675.
Kegyelmed kész szolgája, sógora
Haller János mp.
Czímlapon Teleki M. kezével: Haller János uram levele
Betlen János uram felől. 1675. Miss. 792.

26.
Bodola,

1675 május

13. Béldi

Pál

Teleki

Mihálynak.

Francisco uram által küldött Kegyelmed levelét is,
Uram, vettem böcsüllettel (hogy eddig választ nem írtam,
arrúl követem) mert 1. okom ez v o l t : Az moldovai vajdához udvarhoz való menetelemkor küldtem vala, várakoztam az u t á n ; ím az estve érkezék. 2. Legrádit küldtem
vala Bukurestre, tudakoznék Bomont 1 ott való magaviseletérűl, ki is tegnap érkezék. Az mi az Kegyelmed
írását illeti, Uram, mint fekütt legyen az franczia, é r t e m ;
én el is hiszem, de hogy factio ne volna benne, az iránt
más értelemben vagyok. De ezt nem bizták reám. Tovább
1

Beaumont Miklós.

micsoda terminust teszen levelében, olvasom, de magyarázatját várnám. Kit serénséggel, kit lassúsággal közülünk circumscribálnak az emberek, de az mostani világnak természeti az. Isten Kegyelmednek adjon jót jó
affectiójáért. Bizony Uram nekem igen szükséges Kegyelmetek jóakaratja, mert sok rosszat hallok naponként,
úgy hogy Dáviddal azt m o n d h a t o m : ha Isten nem örzött
volna, most fekünném az sírban. Továbbra is, Uram,
Kegyelmed tudósítását várom, jó akaratját. Im az vajda
levelét in veris paribus Kegyelmednek megküldtem.
Úgy hiszem, törökös az gyomra, mert onnan jütt emberem
azt beszélli, 200 szeménye készül feles élés és egyéb portékás szekerekkel Kameniczben az vajdának. Azomban
feles kozák, lengyel, litván hadak várván lesben őket,
Hutinnál felverték s le is vágták nagyobb részét. Jancsár
is volt velek feles, úgy referálja. Hír lévén Kameniczben,
kiment az lovas praesidium, de az más rész had útban
állván az Neszteren Moldova felé, nem mert az török
az Neszteren által j ő n i ; emezek is békével elvitték nyereségeket. Az elmult kedden küldte el generalissát bizonyos
hadakkal; látta is, úgy mondja, arra be vigyázni az
vajda. Az havasalföldi had is felette lassan halad, úgy
hozzák. Kegyelmedet kérem, ha mi hírei vannak, tudósítson. Kivánom, írásom Kegyelmedet találhassa jó egészségben. Kegyelmed nekem parancsoljon.
Bodola, 1675 die 13. Maji.
Béldi Pál mpr.
Miss. 792.
27.
Szentpéter, 1675 május 17. Teleki Mihály

Béldi

Pálnak.

Kegyelmed levelét becsülettel vöttem. Már írtam
volt egy panaszolkodó levelet Kegyelmednek, kivel reggel
akarom vala szolgámat küldeni Kegyelmedhez. Bomont
havasalföldi magaviseléséről bánom nem írt Kegyelmed.
Az franczia mentségeiben Francisco uram többet tudott,
ő kegyelme fordítván leveleit. Az ő dolgát én reám is nem
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bizták, Uram, noha az magyarok között az a híre, sok
pénzt hozott volt számokra, de én loptam el tülle. Tudom,
ki h í r e ; hozzá szoktam.
Az vajda, meglátszik, törökös; nem tudja ő azt,
hogy az török elnyelheti Lengyelországot is, rosszabbul
leszen az ő dolgok is az miénkkel.
Az híreknek velem való közlését Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját tovább is várom.
Csáki István lejövetelit Bécsbűl értettem, ki Spanko
mellé rendeltetett Hartyánival, Macskai püspökkel az
difficultasoknak complanálására. Úgy hallom, ide ki való
commissiója is volna.
Az bányaiak biztatják magokat papjoknak, templomoknak visszaadásával, vételével.
Az magyar atyafiaknak valóban ajánlják a császár
részéről a gratiát. Három felé való csatájokat írják, szerencsés volt az atyafiaknak és hogy az hajdúkban feles
ment közikben.
Az francziával való békességet járják az imperialis
fejedelmek a császár részéről.
Az suetet hirdetik az özvegy lengyel királynét kérni.
Az magyar atyafiak, úgy értem, minden jóval biztatják magokat és hogy harmadik jó útjok is nyújtatott
volna.
Mindezeket, elhiszem, Kegyelmednek bövebben megv i t t é k ; igazak-é, nem-é, nem t u d o m ; úgy irhatom, az
mint hallottam.
Gerendről rendes izenetekkel expediáltatott volt Ladányiné asszonyom. Az én részemről már felfogadtam, az
mit Kegyelmed nekem affélét mond, csak kérdésben sem
veszem, felettek nem is okoskodom. Igazán nescit quid
petit ő nagysága az én régi asszonyom. Coram plura.
Ha félne Kegyelmed, haragudnám Kegyelmedre némely conceptussiért. Dáviddal együtt minden keresztény
embernek van szüksége az Isten ő felsége őrizésére; de
Istennek hála másképpen én afféle dolgokat nem értettem,
afféléktől nem is félhetek; más jóakaró uramot is nem
féltem, úgy Kegyelmednek is afféle baját nem tudom,
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mert legkissebbet értettem volna is vagy értenék, Kegyelmednek értésére adnám. Bizony afféle vélekedések csak
gonosz akaróinak szarvokat emelnék.
Én az mint voltam, úgy leszek, vagyok Kegyelmed
igaz szolgája; kérem parancsoljon.
17. Maji 1675 Sz. Péter.
Teleki M. kezével reájegyezve: Béldi uramnak írt levelem
páriája. 1675. Miss. 312.
28.
Javarow,

1675 május 31. Szobieszki János lengyel
Teleki
Mihálynak.

király

Joannes Tertius stb.
Magnifice ac generose sincere Nobis dilecte.
Non fefellit nos expectatio illa, quam de humanitate
promptoque erga Nos studio Sinceritatis Vestrae conceperamus, cum Nobis Generosus Joannes Giski subdapifer Owrucensis aulicus noster intimus ab Illustrissimo
Principe Transylvaniae redux prolixe exposuerit, omnem
se se Sinceritatis Vestrae benevolentiam in promovendis
desideriis nostris apud praedictum Illustrissimum Principem expertum esse. Quo nomine veluti mutua benevolentiae nostrae officia Sinceritatis Vestrae devincta
sunt, ita Nobis gratum fore semper confidat, si eadem
aliqua reali contestatione approbare queamus. Damus
etiamnum ad Illustritatem Suam literas certo in negocio;
quamobrem diligenter Sinceritatem Vestram requirimus,
ut et literas nostras recte ad Illustrissimum Principem
deferri curet et tam laudabili negocio suum devoveat
studium. Caeterum bene Sinceritatem Vestram valere
cupimus.
Datum in Palatio nostro Javoroviensi, die X X X I .
May Anno Domini MDCLXXV.
Joannes rex mpr.
Eredetije az Erdélyi Országos Múzeumban gr. Kemény J.
gyűjteményében. Egykorú másolata a gr. Teleki-levéltárban.
Miss. 313.
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29.
Javarow, 1675 június 3. Giski János Teleki Mihálynak.
Feliciter redux ad Sacram Regiam Majestatem Dominum meum, justa et debita officia reddidi in personam
Magniflcentiae Vestrae, uti etiam apud suam Excelleniam,
et non dubito, quod ambae inclusae cum hac mea praesenti
testentur meum obsequium, ad quas me totaliter refero.
Scribo ad Celsitudinem Suam ex ordine Sacrae Regiae
Majestatis Domini mei clementissimi, et id ut locupletius
in eo sensu, in quo sibi nimis complacuit, mihi injungendo
ratione suae mediationis apud Portam, ut habeat totaliter
Sua Celsitudo satisfactum propositum.
Itaque uti principali suo animo Sacra Regia Majestas
Dominus meus iterare hunc sensum mihi Magnificentiae
Vestrae praecipuit, ut quam citissime, quid possit in id
contribuere apud Suam Celsitudinem, non differat Magnificentia Vestra, in quo expectabimus nuncios suos cum
totali requisitione.
Et vellem sine mora, quia Cham Tartarorum, qui
offendit regem suis excursionibus ordinariis, antea promittendo optima media pacis, ut aliquo commodo tractu
in recompensam sui mancamenti non reconciliet Sacram
Regiam Majestatem. Non dubito itaque, quoniam interesse
Christianitatis est commune, quod Magnificentia Vestra
ordinario suo cursu in tam gloriosum opus contribuet stb.
Datum Javoro, 3. Junii 1675.
J . Giski mpr.
Vitra mihi recommendata habeo et praesto erunt. Novi
nihil habemus, nisi quod Sacra Regia Majestas relicta
omni bona provisione in Vkraina, hic consiliis occupatur.
Tartari vero ibi in solis campis grassantur, sed cum damno,
quia illorum his diebus tria millia Sirko cecidit et in
dies ita.
Feci mentionem Sacrae Regiae Majestati de transfuga
Bomont, quae supra modum mirata tam turpi actioni
et rogamus ut possimus quam citissime informari de illo.
Eredetije: Miss. 254. Egykorú másolata: Miss. 313.
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30.
Javarow, 1675 június 4. Forbin-J anson Teleki

Mihálynak.

Epistolam, qua me Celsissimus Dominus Transylvaniae
Princeps decoravit et vestram eodem tempore exaratam
simul accepi. Ex utraque summa cum voluptate didisci et
praesertim ex Domini du Fresne ore et relatione Celsitudinis Suae laudabilem et generosam intentionem erga
dominos ex Hungaria tam inique exules, vestrum quoque
pro publicae rei bono zelum et in domini mei Regis desiderio
amplectendo promptitudinem. Nihil omnino me latet
eorum, quae ad tam gloriosum consilium contulerit Spectabilis Dominatio Vestra et quanta ei in illo assignanda pars
sit, qua tantopere sibi Regem Galliae demerebitur, qui
nimirum summopere exoptat oppressorum injuste tam
egregiorum uirorum in pristinum decus restitutionem et ad
omnes Hungaros pertinentium immunitatum
tuitionem,
vt Regem Galliae de singulis celeriter certum facerem et
de auxilii, quo Domini illi indigent, urgenti necessitate
cursorem statim ad ipsum data opera proficisci jussi, Ideo
in dubium revocare non debent, quin brevi agnoscant se
adjutos fore. Pro negotio illo tam studiose a Spectabili
Dominatione Vestra promoto et perducto ad bonum illum,
quem mihi Dominus du Fresne retulit, statum labore
vestro et cura, Regis Galliae grati animi loculenta signa
ad ipsam cito perventura persuasum ei omnino sit. Ego
vero nihil eorum reticui, quae demonstrare eximias vestras
dotes valeant et unice directam ad eam rem fovendam
mentis vestrae vim zelumque pro patriae libertate indefessum, nulla opus est exhortatione mea, ut ipsa in tam
salutari consilio perseveret immota et Celsitudinem suam
in iisdem quos ipsi insinuavit Spectabilis Dominatio Vestra
sensibus foveat. Dominis vero Hungaris animos addere et
in decoro illo proposito fortiter assumendo erigere et confirmare Spectabilis Dominatio Vestra sedulo haud dubie
procurabit, per tam potentis auxilii vicinam adeo spem
et per praesentem opportunitatem, e qua fructum percipere quam citissime illorum adeo intersit. Haec ego modo
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respondere possum iis, quae continentur in epistola, qua
me honestavit Spectabilis Dominatio Vestra et ad ichnographiam jam nobis a Domino du Fresne exhibitam ultima
Regis mei mandata expectando, quae omnia intentioni
vestrae conformia futura esse automo, Celsitudini Suae
venerationem et obsequium ut Spectabilis Dominatio
Vestra deferre meo nomine velit, etiam atque etiam rogo et
me semper credat stb.
T. de Forbin de Janson
Episcopus Massiliensis stb.
Datum Javaroviae, 4-a Junii 1675.
Miss. 254.
31.
Kassa, 1675 június 19. Spankau

Teleki

Mihálynak.

Spectabilis ac Magnificus Dominus Gabriel Liber
Baro de Pereny Cassouiae apud me defacto existens,
occasionaliter sub tempus conuersationis mihi aperuit,
quanto zelo et fervore Illustrissima Dominatio Vestra erga
Augustam Suae Majestatis Sacerrimae Domini Domini
nostri clementissimi Aulam feratur, ut si occasionem
seruiendi videret, omnino sese fidelem et sincerum praetactae Suae Majestatis Aulae remonstraret. Pro qua
Illustrissimae Dominationis Vestrae resoluta promptitudine officiosissimas ego, sicut unus ex alte nominatae
Suae Majestatis ministris, ago gratias. Et siquidem praetactus Magnificus Dominus Baro hoc etiam mihi in confidentia reuelasset, quasi Illustrissima Dominatio Vestra
illius ante tres circiter annos contingentis circa Szathmarinum actus aliqualem considerationem haberet, sit
certus, si mihi confidenter intimauerit, meamque operam
seruilem desiderauerit, agam pro posse meo in Augusta
Suae Majestatis Aula sollicitatorem, ut illa de Illustrissima Dominatione Vestra pro tunc praeconcepta opinio
contraria, in meliorem statum reducatur: hoc si citius
attactus Dominus Pereny mihi indicasset, bene fecisset.
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Quia vero saepefatus Dominus Baro petiit sibi passum
in Partes Transylvaniae ob certa ibidem peragenda sua
negotia, impertiendum, ideoque eadem occasione Illustrissimam Dominationem Vestram per eundem Dominum
Baronem officiosissime salutandam cupio, qui coram
reliqua Illustrissimae Dominationi Vestrae declarabit,
per hunc responsum ab Illustrissima Dominatione Vestra
praestolabor stb.
Cassoviae, 19. Junij 1675.
Paris Spandkow mpr.
Miss. 694.
32.
1675. Teleki Mihály

Spankaunak.

Kegyelmed Kassáról iratott levelét nagy böcsüllettel
vöttem. Mind Perinyi Gábor uram s mind más böcsülletes
emberek tehetnek arrúl bizonyságot, hogy én ő felségének
igaz szolgája voltam. Tovább is, fenn maradván uramhoz
s fejedelmemhez való igaz hűségem, ki ellen tudom ő felsége s Kegyelmed sem kivánja, hogy cselekedjem: valamiben ő felségének s az egész keresztyénségnek vékony és
csekély állapotom szerint nemzetem s vallásom oppressiója nélkül szolgálhatok, el nem mulatom. Kérem is
ő felsége előtt recommendálni méltóztassék, relegálván
magamat az úrnak Hartyáni uramnak irott levelemre.
Parancsolván Kegyelmed, maradok.
Reájegyezve: Spankau uramnak iratott levelemnek párja.
Egykorú kézirat; ugyanazon papiron latinul is. Miss. 694.
33.
Szent-Péter, 1675 július 4. Teleki Mihály Forbin-

Jansonnak.

Excellentissime et Reverendissime Domine Domine
mihi colendissime.
Literas Excellentiae Vestrae accepi quidem, sed quia
chifris aliis, non quae Vesselino in Hungaria traditae
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fuerunt, scriptae sunt, continentias earumdem intelligere
non potui, quod quam difficile acciderit, Excellentia
Vestra facile judicare poterit, nec modus alius investigandi
sensum est, nisi ut clavis huc mittatur, quam etiam
expectabo. Quoad resolutionem meam in causa Dominorum
Hungarorum, in ea subsisto fixus et immotus, nec alium
intentionibus meis scopum proposui, quam qui ad recuperandas libertates et ampliandam coram orbe Regis Galliae
gloriam tendit, Celsissimoque Principi domino meo clementissimo optime resoluto et in bona dispositione existente,
de quibus illustrem dominum Du Fresne aperte informavi.
Res et negotia ita disposita sunt, ut subsidiun Suae
Majestatis realis de facto subsequatur emptio, quam
Domini Hungari Exules aliique partibus eorundem faventes
maximis desideriis expectant. Interea nihil amplius restat,
ut modis omnibus allaboretur, ne tempus et tot rerum
gerendarum occasiones e manibus nobis effluant, quod ut
Excellentia Vestra praecaveat, spero omnia sua consilia
eo diriget.
Mandata dispositionesque Excellentiae Vestrae inposterum quoque expectans facturus sum, ut ad omnia,
quae promovendis rebus conducant, paratum me inveniet.
In reliquo etc.
Datum in curia mea Sancti Petri, quarta Julii 1675.
Egykorú kézirat a franczia külügyministerium levéltárában
Párisban: »Hongrie« II. kötet 108. db.

34.
Szentpéter, 1675 július 4. Teleki Mihály Szobieszki
lengyel királynak.

János

Serenissime ac Potentissime Rex stb.
Benignas Sacrae Regiae Majestatis Vestrae literas
humillima devotione accipiens, Regio ejusdem Majestatis
Vestrae mandato obtemperare pro foelicitate semper
reputavi et reputo. Cursorem sine mora cum homine
speciali ad Aulam Celsissimi Principis Domini Domini
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mei clementissimi expediui; quia vero negotium, de quo
agitur, magni momenti est, vix existimarem Celsitudinem
Suam resolutionem daturam, antequam cum Dominis
Consiliarijs super eodem non contulerit, quae causa si
cursori moram et tardiorem dimissionem attulerit, rationi
specificatae erit imputandum. Ego prouti hactenus devotam Sacrae Regiae Majestati Vestrae seruiendi promptitudinem contestari omnibus viribus intendi, in negotio
quoque praesenti id facturus sum, quod obedientiam serviendi erga Sacram Regiam Majestatem Vestram in realitate comprobabit, spero et confido Celsissimum Principem
Dominum Dominum meum clementissimum quoque pro
summo erga Majestatem Vestram inclytamque Rempublicam affectu in id allaboraturum, quod sincerum seruiendi
gratificandique studium, nec non vis obligationis suadebit.
Datum in curia mea possessionaria Szentpeteriensi,
die quarta Mensis Julij Anno Domini 1675.
Pár helyen Teleki M. kezével bővített kézirat. Miss. 312.

35.
Nagy-Szőllős,

1675 július 7. Prinyi
Mihálynak.

Gábor

Teleki

Szolgálatomat ajánlom Kigyelmednek, mint jóakaró
uramnak, sógoromnak stb.
Kigyelmed Szent Péterrűl 30 praeteriti mensis Junii
nekem becsülettel írt levelét ez estve nyolcz óra előtt valamivel becsülettel vettem. Ki nem jövetelén szívesen
búsulok, mindazonáltal az Kigyelmed parancsolatja szerint ím az dolgot, az menyire lehet, megírom, noha Spork
generális uram ű nagysága és Hartyáni András uramék
levelibűl bűven megértheti. Mindazonáltal akarván én is
Kigyelmed igaz jóakaró sógora, szolgája Kigyelmedhez
való szíves szolgálatomat mutatnom, azért édes Sógor
uram, ez két levél rész szerint credentia is, melyekben
általam generális uram ű nagysága s Hartyáni András
uram ű kigyelme Kigyelmednek ajánlják becsülettel való
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szolgálatjokat s kérik azon Kigyelmedet, mutassa ebben
dexteritását s igaz hűségét kegyelmes királyunkhoz s mind
az magyar hazánkhoz, hogy ez pártos atyafiakat maga
méltóságos szép elméjével hozza vissza az ű felsége h ű s e gére, ne romoljon s pusztuljon tovább is ez szegény haza.
Mert ha ő kigyelmek tovább keménkednek s meg[vetik
az ő felsége] kigyelmességét, melyet sok méltóságos urak
alá[zatos instan]tiájára ű felsége most mutatna ű kigyelmekhez, félő, hogy jövendőben nagy romlásokkal s romlásunkkal ne [. . . .]1 és azután haszontalanúl sollicitálnak.
Ez az egész dolognak az veleje, édes Uram, Sógorom, mely
dologban szívesen fáradozván Kigyelmed s dicséretesen
véghez vivén, nemcsak jó emlékezete leszen, de kegyelmes
királyunktúl ű felségétűl nagy gratiát fog nyerni s az
elébbeni fogyatkozását ezzel úgy helyre viszi, hogy bizony
maga sem gondolná meg. Kire mind generális uram s mind
Hartyáni András uramék ajánlják cum assecuratione
Kigyelmednek magokat, sőt generális uram azt mondja,
hogy csak Kigyelmed vigye végben ez dolgot, bizonyára
tisztességes ajándékkal megajándékozza, ki nem öt-hatszáz tallérokbúl, hanem egynehány ezer forintokat érő
ajándékbúl áll s többi között az Kigyelmed Nagybányán
elvett háza is restituáltatnék. Megvallom, kedves édes
Sógor uram, hogy egynehány szót még kellene írnom, de
az szemeim gyengesége miatt nem l e h e t ; coram plura,
ajánlván magamat Kigyelmed atyafiságában, kiben meg
vagyok nyugodva. Az mi az assecuratio kivánságát illeti,
nem egyéb, édes Sógor uram, hanem ha Kigyelmed azt
kivánta volna, hogy Erdélyben bemennék, tehát azért
kivántam, hogy mind menet, jövet lehessen jó securitásom, nem az én jó kegyelmes uramra s Kigyelmedre nézve,
hanem az más atyafiakra, kiktűl bizony most is filek
s házamnál sem merek lakni. Kire is kérném szeretettel
Kigyelmedet, találna módot ű kigyelmeknél, vagy az
mint Kigyelmednek jobbnak tetszik, hogy lehetne házamnál való bátorságos lakásom, kit is meg igyekezem Kigyel1

Kiolvashatlan szó.
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mednek szolgálni. Az én jó kigyelmes uramnak ű nagyságának ajánlom alázatos szolgálatomat. Az debreczeniek
dolga végett ím választ írt Spork generalis uram ű nagyságának stb.
Kelt Nagy Szőlőst, Szent Jakab havának 7. napján,
1675 esztendőben.
Kigyelmed jóakaró sógora szolgál
Perini Gábor mpr.
A zárjelbe tett részek az eredetiben ki vannak szakadva.
Miss. 694.
36.
Jaroslaw, 1675 július 21. Forbin-J anson Teleki

Mihálynak.

Quanquamin dies spero serenissimi Regis Galliae
Domini mei clementissimi responsum in relationem, quam
illi misi de itinere domini du Fresne in Transylvaniam, non
differam tamen cursorem vestrum remittere, qui mihi
literas tradidit, quas Spectabilis Dominatio Vestra quarta
huius mensis ad me scribere dignata e s t ; quem non
diutius detinebo, ut maturius clauem chiffrae accipiat,
unde literas, quas antea miseram, facillime explicet; ad
quas priores literas nihil mihi est quod addam, donec
mandata suae Maiestatis acceperim, quae propitia fore non
dubito, quae ubi ad me peruenerint, statim per cursorem
spectabili Dominationi Vestrae significabo. Interim non
est, quod dubitet Spectabilis Dominatio Vestra, quin
omnem curam et diligentiam contulerim, ut responsum
tale sit, vt ipsi placeat omnino; quia Maiestatem Suam certiorem feci Spectabilem Dominationem Vestram autorem
fuisse non solum constantis Hungarorum exulum propositi,
sed etiam fauentis in eos propensionis Celsissimi Principis
Transylvaniae.
Nihil literarum Illustrissimis Hungarorum
Exulum
scribo, quia nihil mihi est speciatim illis significandum.
Placeat, quaeso, ut haec epistola sit illis communis. Caeterum enixe rogo Spectabilem Dominationem Vestram, dignetur exhortari eos, ut constanter omnes perseuerent in illo
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forti et generoso proposito. Id unum rogo Spectabilem Dominationem Vestram, cuius maneo
Spectabilis ac generosae Dominationis Vestrae
ad omnia obsequia paratissimus seruitor
T. de Forbin de Janson Episcopus Massiliensis et Regis Christianissimi extra
ordinem in Polonia legatus.
Datum Jaroslauiae, 21-a Julii 1675.
Miss. 254.
37.
Jaroslaw,

1675 július 21. Du Fresne Teleki

Mihálynak.

Non licuit per valetudinem meam statim post reditum
Magnificentiae Vestrae scribere, meamque ipsemet obseruantiam contestari. Sed non defui meo erga se officio
promissaeque fidei in relationibus meis tam ad Excellentissimum Dominum legatum, quam ad aulam, vbi nihil
ignorare volui de omnibus, quae expertus sum, officiis
ex parte Magnificentiae Vestrae. Gratias ago habeoque
amplissimas pro noua beneuolentiae suae testificatione,
rogoque velit eadem semper me prosequi, nec dubitare
vnquam me ex corde singularique cultu esse
Magnificentiae Vestrae
observentissimum Servitorem
Du Fresne mpr.
Datum Jaroslauiae, die 21. Julii 1675.
Miss. 254.
38.
Lemberg, 1675 július 25. Szobieszki János lengyel
Teleki
Mihálynak.

király

Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte.
Ex nuperrimis Sinceritatis Vestrae litteris accepimus
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tabellarium nostrum secure ad Sinceritatem Vestram
pervenisse, utque ibidem aliquantisper commoraretur visum fuisse; quod veluti minime improbamus, ita nobis
longe gratissimum fuit ea de re a Sinceritate Vestra informari. Ac istae quidem Sinceritatis Vestrae litterae in ipsis
nobis regiis castris nostris redditae sunt, quae iuxta Leopolim metamur, ut perniciosos hostium insultus reprimamus,
si hisce oris imminere praesumpserint. Quamvis enim ab
ineunte vere deserta Ukrainae numeroso cum exercitu
inundaverint, nullum tamen aut subegerunt, aut impune
agressi sunt locum, quem nostro muniveramus praesidio:
imo prospero saepius nostrorum Marte, variis affecti sunt
cladibus. Quippe et a Baro, quam ante paucas hebdomadas obsidio tinxerant, praesidiariorum nostrorum virtute strenue reiecti s u n t ; et recentius aliquot ipsorum
millia prope Camenecum per generosum colonellum nostrum
Rzewuski caesa sunt profligataque. Sollicitaverat nos
equidem Han Crimensis, ut tentando tractandoque opera
sua mediante pacis negotio nostros ablegaremus commissarios, quos etiam aequis conditionibus instructos misimus,
ne amicum ipsius studium aspernari videremur. Cum
tamen Imbraim passa arbiter negotii e parte Turcarum,
pingvioribus conditionibus pacem parari, seu verius comparari debere contumaciter asserat; adeo dubium ipsius
reddit eventum, ut fere sit desperandus. Nihil itaque
reliquum facimus, quo vires hostium atteri aut distrahi.
Nostrae e contra augeri firmarique valeant. Abiit eo fine
fidelis noster Sierko in Crimeam, aliquot Scytharum Calmucensium et Cosakorum Zaporoviensium millibus stipatus. Promissam insuper a magno Moschorum duce
armorum societatem propediem nobiscum ineundam speramus, iamque ad ipsas Boristhenis rippas aliquot e nostris
destinavimus legiones, qui Moschorum exercitui in ipso
dicti fluminis traiectu iugantur. Haec compendiosa narratione Sinceritati Vestrae innuere voluimus, ut pro suo
erga nos studio expendat, ponderetque res nostras nedum
eo esse loco, qui aut emolumento hostibus aut nobis,
reiquepublicae sit exitio. Caeterum tabellarii illius nostri
Teleki oklevéltár. V I I .

4
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reditum praestolaturi prosperam Sinceritati Vestrae valetudinem optamus. Datum in castris nostris regiis ad
Leopolim, die 25. Julii anno Domini 1675.
Joannes rex.
Másolata az Erdélyi Nemzeti M ú z e u m b a n a gr. K e m é n y J .
A p p a r a t u s epistolaris X . köt.-ben.

39.
Lemberg, 1675 augusztus 8. Szobieszki János lengyel király
Teleki
Mihálynak.
Joannes III. Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte.
Quod Sinceritatis Vestrae insigniumque ejus in rem
Christianam meritorum apud nos aestimium, idem et
instantia ejus pro generoso Adamo Bieniewski Prusak
interposita invenit. Gratissimo itaque illam suscepimus
sinu effectuque probare dignabimur, modo leges patriae
permittant, quarum favorem hac praesertim rerum tempestate, qua a porta Ottomanica agitamur, praenominatus
Bieniewski mereatur, suffragante Sinceritatis Vestrae nisu,
et componendo tam atroci bello, accedente Illustrissimi
Principis authoritate Sinceritas Vestra incumbere velit,
quam optime valere cupimus, eidemque Sinceritatis Vestrae
bonam valetudinem precamur.
Dabantur in castris nostris ad Leopolim, die VIII.
mensis Augusti, anno Domini MDCLXXV. regni nostri
II. anno.
Joannes rex mpr.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyűjteménye.

40.
1675 augusztus 28. Teleki Mihály

Forbin-Jansonnak.

Literas Excellentiae Vestrae de dato 21. Julii debito
cum honore accipiens, easdem cum dominis legatis fideliter
communicavi. Caeterum cum irrecuperabili temporis jactura
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nihil aestimabilius sit, et alioquin etiam negotiorum ratio
celeritatem potius, quam moram deposcat, ob id exhibitorem
praesentium nobilem Danielem Absalon ad Vestram Excellentiam emittendum perquam necessarium duxi, confidens
eandem Excellentiam Vestram relationi ejusdem, necnon
rerum et ex ulteriori dilatione emanandarum
extremitatum
fidae declarationi fidem omnimodam adhibituram. Ego
in facta semel resolutione constanter persevero stb.
A levél élén: Copie de la lettre de M. Teleki du 28. Aout 1675.
Egykorú másolat a franczia külügyministerium levéltáráb a n : >>Hongrie« II. köt. 111. db.

41.
Szent-Péter, 1675 szeptember 6. Teleki Mihály
Zsigmondnak.

Mikola

Kegyelmed levelét böcsülettel vöttem. Már azt gondoltam, éppen kivetett atyafiságábúl. Lehetetlennek is
hiszem még mostan is, ne löttenek (de ha már voltak is,
csak volna még most is) volna Kegyelmed(nek) felőlem
idegen conceptusi s vélekedése, kire, bizonyságom az én
Istenem, ki szíveket, veséket lát s vizsgál, én okot nem
adtam. Nehéz volt és, megvallom, sok szenyvedésim
voltak az utólbi gyűléstűl fogva sok jóakaró uraimnak
felőlem concipiált, beszéllett, hirdetett szók miatt, kikben is ártatlan vagyok. Úgy is hiszem, azokban való ártatlanságomat magok is azok az jóakaró uraim alkalmasint
által l á t t á k ; naponkint jobban-jobban az üdő kinyilatkoztatja. Némelyek a mikkel deferáltak, magok afféle
dologban fülig ü l t e k ; de minthogy azoknak nagyobb részének distinctiójokban s hozzám való affectiójókban nem
voltam olyan megnyugodt elmével, mind Kegyelmedben
bíztam s bízom most is, igen nehezen szenyvedtem, hogy
ennyi üdők alatt csak izenetit is nem vehettem Kegyelmednek, kibűl magamnak olyan tanácsot adtam, megvallom (mivel lehetetlennek hittem, az én felőlem való
rossz vélekedésekben ne értett volna), hogy talán Kegyel4*
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medet is gonoszakaróim elhitették és ha szintén ellenem
való dolgot nem vihettek, de azt véghez vitték, hogy nekem semmit azokban meg ne jelentsen. Levelét vévén
Kegyelmednek, már csendesítettem elmémet, reménlvén,
vagy semmit azokban nem értett, vagy ha értett is, ideje
nem volt az megjelentésére azoknak. A mint hogy megismert jóakaró uramat sok okért sem szoktam megvetni,
ne adja Isten, én bennem csak szikrája is legyen Kegyelmedhez való idegenységemnek, sőt jó lélekkel írom Kegyelmednek, igaz szolgája, atyjafia s komja vagyok, leszek.
Ha Kegyelmed elvet magátúl, én megvallom, ugyan Kegyelmednek nem szolgáltam, mert arra való alkalmatosságom
nem volt, noha a mikor mikben lehetett, azt is elkövett e m ; de hogy Kegyelmednek nem vétettem, azt jó conscientiával í r o m ; úgy azt is, hogy én Kegyelmedet igaz
jóakaró uramnak tartottam s tartom most is. Kérem
nagy szeretettel s confidenter, Kegyelmed is ismerjen
igaz szolgájának és ha ellenkezőrűl informáltatnék, vagy
informáltatott volna, el ne higyje, sőt ha olyan van, vagy
leszen, kérem adja értésemre; bizony mind megszolgálom
s mind megmentem magamat. Bizony dolog, szívesen
kivánnék Kegyelmeddel beszéllenem; látom, szerencsétlen vagyok ennyi esztendők alatt is, hogy Kegyelmedet
puszta házamnál láthassam, de rövid üdőn meglátogatom
Kegyelmedet és ha addig udvarnál vagy egyebütt szemben nem lehetek is, akkor minden panaszomat kiöntöm
Kegyelmed előtt. Gondolnám azért, Szamosujvárott udvarolni fog Kegyelmed is a mi kegyelmes urunknak ő nagyságának. Az én kedves komám asszonynak velem együtt
feleségem úgy Kegyelmednek is szeretettel való szolgálatját ajánlja. Kegyelmedet kérem, nekem parancsoljon és
rólam ne felejtkezzék, bizony Kegyelmednek míg élek,
maradok
Sz. Péter, 6. Septembris 75.
Igaz szolgája s komja.
A levél élén: Mikola Sigmond uramnak írt levelemnek párja.
Egykorú kézirat. Miss. 312.

42.
Szent-Péter, 1675 szeptember 6. Teleki Mihály Béldi

Pálnak.

Hogy bésiessen oly hirtelen, meg sem gondoltam.
Látom sokak sokképpen magyarázzák is; nagy is az híre,
Kegyelmedet ő nagysága hadakért küldötte volna be.
Szolgája is Kegyelmednek beszéllette Vásárhelyett, kiben
van-e valami, Kegyelmed tudja. Szenyvedéssel vagyok
Belényiné asszonyom 1 miatt. Böcsülletes emberek adták
értésemre, beszéllette ő kegyelme, hogy kiváltképpen való
oka Kegyelmed bémenetelinek az, hogy Kegyelmed székely
atyafiakat disponálja én ellenem és mivel én igen lator
ember vagyok, én rajtam elébb kell a d n i ; jobb egy ilyen
embernek, mint én, elveszni. Én, Uram, ezt n e m 2 (nem
is örömest annuálok az ily vélekedésnek) hogy ebben legkissebbet is vött volna Kegyelmedtűl Belényiné asszonyom, de ezt ő kegyelme szájábúl böcsületes emberek
hallották s többet is, de azok nem illetnek engemet. Volt
ő kegyelme Bonczidán is ez napokban i s ; ott sem felejtett
el engem. Én az igazságnak rendit követvén és hogy ha
mit értek, Kegyelmednek értésére adjam, maga is kért,
megírom Kegyelmednek, kivel ha vétek, csak értsem,
többé efféle írásommal nem terhelem. Azomban kérem,
tudósítson, ha kijűn-e Szamos Ujvárra. Ha mi hírei lesznek Kegyelmednek, kérem tudósítson. Én most semmit sem
értettem. Hirdetik valóban a francziának megveretését,
német hadak alá felé való jöveteleket. Pálffi Károly el is
érkezett kilencz kornyéta horváttal. Kezdettek olyat is hirdetni, hogy a császár a francziával megbékéllett volna stb.
6. Septembris 1675 Sz. Péter.
Ha az pánczél Kegyelmednek nem kivántatik, eddig
formáját vehették, kérem, hozassa ki magával együtt.
Oldalt Teleki M. kezével: Ezt is visszavárom Kegyelmedtűl.
A levél élén: Béldi uramnak írott levélnek párja. Egykorú
kézirat az elébbivel egy papiron. Miss. 312.
1
Belényi Zsigmondné, Vitéz Anna — Vitéz György leánya —
testvérnénje volt Béldi Pál feleségének, Vitéz Zsuzsannának.
(Gr. Teleki-levéltár. 400. számú geneologiai táblázat.)
2
Kimaradt: hittem.
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43.
Várhegy, 1675 szeptember 9. Nemes János Teleki

Mihálynak.

Nagy szeretettel vöttem, Uram, Kegyelmed levelét
s panaszát meg é r t e t t e m ; de azt most csak elhallgatom.
Az mi penig az párt illeti, megolvastam s értem. Micsoda ok
hozta Béldi uramat be, én bizony még eddig semmit nem
érthettem, noha valóban volt vigyázásom rá. Elég, hogy
minden cselédit elhagyta, csak egy hintóval jött. Innen
még senki hozzá nem ment az vicéknél több. Mikes uramot
hivatja. Im szintén most mene el tűlem ő kegyelme. Nekem
is izent, akarná, ha szemben lehetne velem, sőt mások
által intimáltattam, hogy mennék alá. Isten holnapot
adván érnem, el is megyek, meglátom, mit akar. 1 Ne gondolkozzál Koma semmit innen mü felőlünk, csak arra
vigyázz, ha én rajtam feladnak, azután viselj gondot
magadra. Nem hiszem, csak merne is valamit említteni
ide be két három tökéletlen embereknél senkinek is. Nyugodjék meg Kegyelmed benne, én sem aluszom és ha mit
érthetek, bizony el nem titkolom. Én nem hiszem, practikáljon semmit, csak magát oltalmazhassa. Hírekrűl való
Kegyelmed tudósítását megszolgálom Kegyelmednek, de
én ezeket csak úgy hiszem, az mint akarom. Némely
napi levelében paripa felől ír Kegyelmed. Bizony nekem
is volna nagy szükségem paripára, de bizony nem kaphatok. Mikes uramnak fejér serényü, farkú fakó paripája
bizony nincsen; vagyon fekete serényü, f a r k u ; maga
nevelte fel, de én azt is nem láttam. Már békesség leszen,
mit csinálunk az paripával? Az párt vissza küldöttem
Kegyelmednek stb.
Datum in Várhegy, die 9. Septembris 1675.
Nemes János mpr.
Miss. 792.
1
Nemes János ezt az útját Béldihez
említi. (Tört. Tár 1902. évf. 547. 1.)

naplójában

nem

44.
Bodola, 1675 szeptember 10. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

6. költ Kegyelmed levelét vettem, Uram, ma 10. tartozó
böcsülettel, rollam való el nem felejtkezését s tudósítását
Kegyelmednek megszolgálom, noha másképpen kivántam
volna, mindazáltal így is nemhogy idegenségnek tartanám,
de inkább confidentiával veszem. Nem kétlem, Uram, hogy
bejövetelemet sokképpen nem magyaráznák sokak Kegyelmed írása szerént; mindazáltal tudván már sok emberek
szokását, mitől fogva bejöttem, számat adhatok mindazokról, kik jüttenek hozzám s kiknek s kikkel micsoda
beszédem volt. Mit beszéltenek volna az én szolgáim Vásárhelt, nem tudom. Tudom azt, hogy 2 bekéredzett vala,
de háló helyemig utól érének; mulatságok az beszédre
ott nem lehetett. Úgy vagyon, Tállyait küldtem vala be
egy nyergem és pallósomért az mesteremberekhez, de tudtomra annak ha más nem mondta, alig hinném felölle;
mindazáltal megeskettetem őket, talám lelkekre nem rakják. Az atyafiaknak az is nem megvető hír lett volna,
noha én bizony most hallom. Külömben is, Uram, sok
rossz ember jár böcsülletes ember neve alatt sokszor, mint
erre már sok az példa.
Az mi illeti, Uram, az Bellényiné dolgát, sem követséget reá nem bíztam, sem nem consuláltam t u d t o m r a ;
mit beszéllett, ő tudja. Ójon penig Isten avagy csak az
gondolatjátúl is annak, hogy Kegyelmed személye avagy
más böcsülletes ember ellen való olyan idegen indulattal
jöttem s mulattam volna házamnál, annál inkább valóságátúl, és avagy csak egy szó is arra czélozó forgott volna
előttem Kegyelmed vagy más akárki ellen is. Az takarodás most lévén, olyas emberek még látnom is nem igen
jöhettek; azzal conscientiám sem terheltem, sem nem
követtem. Távoztassa Isten az gondolatját is. Az mint
azért Kegyelmed nem hitte, úgy ezután is ne hidgye
s megtapasztalja és az dolog is megmutatja írásomnak
igazságát. Bonczidán mit keresett, volt-e, nem volt-e én

— 56 —
tőlem való elmenése után, én bizony nem t u d o m ; azt
tudom, hogy tűlem nem volt küldve, sőt arrúl is meginttettem feleségem által, azelőtt is mit keresett o t t ;
tovább annál nem mehettem. Azomban ha emberséges
szovahihető emberek előtt volt, az ugyan m á s ; de sokszor
sok ember, hogy már magát jó urával kedveltesse, mások
szovait bővíti magátúl is. Elhiszem, Kegyelmed is, mint
böcsülletes ember, discretiállja az dolgokat, ki elhivésre
s ki nem arra való. Nemhogy ez iránt való Kegyelmed
írása unalmas, de bizony bizony nagy kedves és az közöttünk való correspondentia is azt k i v á n j a ; ezután is
Kegyelmed jóakaratját várom. Bizony dolog, nekem is
jelentette kővárvidéki jószágirúl panaszát; de én számban is nem tartottam, sőt relegáltam Kegyelmedre; úgy
is tudom, hogy Kegyelmedhez volt is. Jó szívvel érteném,
ha tudósítana írása szerént több szovairúl is.
Hírek bizonyosak nincsenek; van embere az viczének Gyászvásárra, de még meg nem j ö t t ; ha mi bizonyost
hoz, Kegyelmedet el nem mulatom tudósítani. Az két
Oláhországban pestis rettenetes van. Úgy értem, itt is
némely helyen halogatnának, de nem tudom bizonyoson.
Bizony dolog, jó volna onnan való passusokra vigyázni,
mert azt onnan ide is elhozzák az dögös emberek. Voltam
olyan reménséggel, hogy én is itt az székeket eljárhatom
és felőlem ide hozott sok rossz hírt jelenlétemmel elnyomh a t o m ; de ahoz is nem lőn szerencsém; lött enyém csak
az munka és törődés. Feleségem hertelen betegedék vasárnap reggel; éltéhez reménség semmi sem vala többire,
de Isten estve felé megkönnyebbíté. Hogy Kegyelmed magára azt az hazug hírt nem érti, írja, rendesen, és Isten is
mind Kegyelmedet, mind más böcsülletes embert nem
attúl s hasonlótúl, hanem legkissebb alkalmatlanságtúl is
oltalmazza, sőt mindazokat, valakik hazánknak, urunknak, nemzetünknek igazán akarnak szolgálni. Kivánom
ezekkel, írásom Kegyelmedet találhassa jó egészségben.
Kegyelmed nekem parancsoljon stb.
Bodola, 1675 die 10. Septembris.
Béldi Pál mpr.

Az pánczélt nem késem megküldeni, az mint Szent
Péteren beszéllénk. Amaz németek [felől?] talán megfelejtkezék Kegyelmed sok dolgai között.
Czím: Tekintetes nemzetes Széki Teleki
uramnak bizott uramnak adassék.

Mihály

Miss. 792.
45.
Lemberg,

1675 szeptember 11. Szobieszki
király Teleki
Mihálynak.

János

lengyel

Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte.
Redux non ita pridem e Transylvaniae partibus
tabellarius noster, responsorias nobis tam ab Illustrissimo
Principe, quam a Sinceritate Vestra attulerat litteras. His
vero diebus expressus Illustritatis Suae ad nos pervenit,
a quo veluti plena (testimonia) proni Sinceritatis Vestrae
erga nos studii accepimus; ita in promovendo ipsius itinere
omnem eidem testatam fecissemus benevolentiam, verum
temporis et praesentium personarum circumstantia tulit,
quod continuandi itineris ulterioris sublata fuerit necessitas, quemadmodum ipsemet uberius coram exponet.
Caeterum expediendum ad nos Illustritatis Suae legatum
pando praestolaturi affectu; Sinceritatem Vestram optime
valere cupimus.
Dabantur in castris nostris regiis ad Leopolim, die
11. Septembris 1675.
Joannes rex mpr.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.
46.
Szabad, 1675 szeptember 16. Béldi Pál Teleki Mihálynak.
Az mi kegyelmes urunk levelével együtt Kegyelmed
írását is vettem már kijövő útamban Segesváron t ú l ;
rólam való el nem feletkezését Kegyelmednek köszönöm
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hírekrűl való tudósításával együtt. Bizony az szép dolog
az lengyel részrűl, ha az békesség meglett, csak az vége
legyen jó. Irja Kegyelmed, tudósítanám Kegyelmedet,
ha ki jövök-e, nem-e? Azért ha eddig velem járt emberek
meg nem vitték, akarom Kegyelmedet tudósítani, Isten
adván életemet és békességes útamat, holnap pusztás
komlodi házamhoz mennék, azon vagyok. Kegyelmedet
kérem, tudósítson, mikor indul udvarhoz s mi hírei vannak. Én semmit nem hallottam azután, hogy Kegyelmednek írék stb.
Datum Szabad, anno 1675 die 16. Septembris.
Béldi Pál mpr.
Miss. 792.
47.
1675 szeptember 17. Teleki Mihály

Béldi

Pálnak.

Tegnap írt Kegyelmed levelét most vöttem délben,
rólam való nem feletkezését Kegyelmednek köszönöm.
Mely napra kellessék udvarhoz mennem, onnat való tudósítástól várok. Híreket nem értettem olyakat, kiket Kegyelmed is nem tudna, tudván Vesselényi uram mindeneket
megír Kegyelmednek. Engem penig hogy felettébb tárgyul tött fel, azt tudom, érzem is. Jobb Isten embernél.
Voltak, vadnak, lesznek, úgy értem, ő kegyelmének sok
szép dolgai. Mindezeket tudom meg értette Kegyelmed,
ha nem is, meg érti. Ha mit érthetek (az mint várok is
Lengyelországból), csak tudjam, hol leszen, Kegyelmedet
tudósítom. Szolgám által írott levelében valami németekről is emlékezik; nem érthetem, ha nem magyarázza. Az
több dolgokról szemben kivánok Kegyelmeddel beszélnem.
17. Septembris, 1675.
Egykorú kézirat Béldi Pál szeptember 16-ikán Telekinek
írt levele czímlapján. Miss. 792.

48.
Komlód, 1675 szeptember 18. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét szeretettel vettem, tudósítását
böcsüllettel köszönöm. Mit írjon az Veselényi Pál állapatjárúl, látom, de mik lehessenek azok, megvallom, én
bizony azokban jövevény vagyok, kihez képest ha tudósít
(míg Kegyelmeddel szemben lehetnék is) Kegyelmednek
megszolgálom. Továbbá is azt tudtam, hogy ad 23. lévén
terminusa az Újvárra való menetelnek, akkorra igyekeztem, de úgy látom, Kegyelmed is onnan vár. Kérem szeretettel, tudósítson, talám újabban is elhaladt. Bizony dolog,
Kegyelmed írása szerént kévánnám s szeretném is Kegyelmeddel szemben beszélleni, csak érthetném Kegyelmed
aziránt való akaratját. Értem azt is, hogy Láposon is
kárt tettenek az talpasok. Bizony igen bele vágtanak,
ha úgy van. Várom azért Kegyelmed tudósítását mindezekben stb.
Datum Komlód, 1675 die 18. Septembris.
Béldi Pál mpr.
Megbocsásson Kegyelmed, Uram, az clavisos írásról,
mert én bizony ennél jobban nem tudok írni, vagy clavis
vagy nem clavis.
Miss. 792.
49.
Szamosújvár,

1675 szeptember 19. Teleki
Pálnak.

Mihály

Béldi

Szolgálok Uram Kegyelmednek.
Kegyelmed levelét ma utamban v ö t t e m ; lehetetlen
volt onnét í r n o m ; ide jövék, urunk vadászni van, asszonyunk Bonczidán, úgy értem. Mikor érkeznek be az atyafiak, Isten tudja, sok lévén köztök, a mint értem, a factiók.
Veselényi uramnak nem sok kedve a bejövetelhez, úgy
Zuhay uramnak. Úgy értem, töröktűl való akadályokat
praetendálják. Kemény Jánosné fejedelemasszony írja,

-

60

-

úgy értette volna, fia elébb 24. vagy 25. nem érkezhetnék
bejűni, ha bejűnek is. Már az jövő hétig itt töltöm üdőmet.
Tudom Kegyelmed is nem késik, de azalatt is a dolgokat
megérti; nem akarom, hogy én tűlem értse. Passionatus
levén én igen, Veselényi uramtúl készen írhatnék mindeneket. Adja Isten, az vélekedésem szerint ne legyenek a dolg o k ; de én nehezen hiszem jó végét az dolgoknak, a mint
a nemesség, hadak elméjét lenni hallom. Im Katona
Mihály uram két levelében mit ír, Kegyelmednek odak ü l d ö t t e m ; kérem felette igen, küldje vissza. Azokbúl is
kitetszik az én szenyvedésem. A lengyel dolgok felől semmi
bizonyost nem hallottam. Mely napon jű ide, örömest
érteném. Isten éltesse Kegyelmedet.
19. Septembris 1675. Szamosujváratt.
Teleki Mihály.
Egykorú írás Béldi Pál szeptember 18-ikán Telekinek írt
levél czímlapján. Miss. 792.

50.
Lemberg, 1675 szeptember 20. Forbin-Janson
Mihálynak.

Teleki

Epistolam Spectabilis ac Generosae Dominationis
Vestrae 28-a Augusti die datam a Domino Absalom accepi
summa cum voluptate. Multum quidem mihi doluit, quod
simulatque Dominus Absalom advenerit, ad me introduci
non potuerit, quia violenta admodum tussi cum acutissimo
capitis dolore laborabam, et tamen summa, qua Spectabilem ac Generosam Dominationem Vestram colo, observantia in causa fuit, cur adversa valetudine diutius Domini
Absalom colloquio et aspectu carere noluerim; et ille
quidem egregius omnino vir est, et ab illo omnia, quae
habebat in mandatis ab Spectabili et Generosa Dominatione
Vestra, magna cum delectatione audivi. Vicissim illi credidi ea, quae ad me pervenire a Christianissimo Rege
Galliae Domino meo Elector Brandenburgicus passus est,
aut quae potius suorum indagationi elapsa sunt, postquam
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trium consequentium postarum fasciculos ad me regios
rapuit et detinuit. Possum ego interim Spectabili et Generosae Dominationi Vestrae assecurare, quod pro explorato habeo, nempe apud Christianissimum Regem Galliae
summo in existimationis gradu Celsissimum
Transilvaniae
Principem et Principissam haberi. Quod spectat vero ad
Spectabilem et Generosam Dominationem Vestram, non
possum satis dicere, quo in precio penes Christianissimam
Majestatem sit, quamque illi accepta, cum summas virtutes,
quibus ornata sit, probe norit stb.
T. de Forbin de Janson Episcopus Massiliensis stb.
Datum Leopoli, 20-a Septembris 1675.
Miss. 254.
51.
Retteg, 1675 október 16. Bethlen Farkas Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét v e t t e m ; értem, hogy búsul azon,
hogy Francisco instructiójában ott van írva, hogy Kegyelmeddel correspondeáljon. Ezt nem is egyéb végre írták,
hanem mivel olyan írás lőn, hogy az hír sőt levél nélkül
járó magyar hadak kórborlóit somlyai kapitány vagy
más közelbik véghelybeli tisztei ő nagyságoknak megfogassák és az várakban vitessenek be, így legyen correspondentia az dolgokban, noha egyébaránt is mit ártana,
mert nagyot külömböz az egyetértés az dependentiátúl;
ha penig egyet nem ért, mint lehet az kóborlóknak meg
zabolázások? Bár most is úgy lett volna, mert ím szintén
az estve érkezék szabadosom Szilágyból, most újonnan
Bánya táján kóborló magyarok kártételét értvén az
németek, utánnok ültek, bennek is el fogtak ugyan, de
Monónak, Gardánfalvának és némely helyeknek meg
esett, mü faluinknak feles lovok, marhájok oda van.
Vesseléni uram instructiójában is benne van. Egyébaránt
is abban csak azt írták, az mit nekem mondtak. Nem
tudom, micsoda articulus kivonást ért Kegyelmed, kin
búsul; örömest érteném. Az inclusákat vissza k ü l d t e m ;
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az kit illik, tudósítok felőle. Kegyelmed csak azt sem írta
meg, hogy Isten új áldását terjesztette Kegyelmedre; 1
ez idegenségnek jele; én mindazonáltal kivánom, Isten az
új vendéget maga dicsőségire, Kegyelmednek örömire
éltesse, nevelje. Feleségem Kegyelmednek velem együtt
komám asszonyomnak ő kegyelmének ajánlja szolgálatj á t ; Istentől gyógyulást, jó egészséget kivánunk ő kegyelmének. Ha Isten Kegyelmedet Désre hozza, én is Kegyelmednek eleiben menyek. Örömest érteném, az kaplyani
gátnak menet lesz-e nézése? Jobb is volna így s hamar
meg lehetne.
Ha mi hírei vannak Kegyelmednek, Kegyelmedet kérem tudósítson stb.
1675 16. Octobris Rettegen.
Bethlen Farkas mpr.
Tudósítson Kegyelmed idején, mikor jő Désre és
Bethlen Gergely uram s több commissariusok Kegyelmeddel együtt lesznek-e s kik ?
Miss. 792.
52.
Balázsfalva,

1675 október 17. Székely László
Mihálynak.

Teleki

Kegyelmed levelét böcsülettel vettem az inclusákkal
együtt. Igazán eb tette törvény az a Kegyelmed felől való
feltett czél, de azt bizony elhiszem, hogy Kegyelmeddel
együtt örömest feladnának egynehányunkon, hogy kezeken lenne az kulcs inkább. Erre urunk azt kérdezte,
igen? ki mondta? Mondám, hogy nincsen megírva; úgy
szidá meg űket, meglátom, úgy mond, ki meri megpróbálni.
Baxa uram írta levelében látom, hogy Kis Mihályt elfogták. Az nem igen jól esett, kiváltképpen ha olyan
ember volt, a ki tudta az dolgokat. Barkóczi is, úgy látom,
hamar oldalban rugná az császárhoz való kötelességét.
1

László nevű fia születését érti.
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Az mint Kegyelmed megírta, én mindenekben az szerint
cselekszem; de kérem Kegyelmedet, írja meg, kit küldjünk el az komornyikkal; ha Pernyeszit javallja Kegyelmed, én megíratnám neki urunk neve alatt, hogy menjen
Kegyelmedhez s még ott érné Kegyelmedet s instruálná
Kegyelmed; az míg Fejérvárra jűne, addig én is rajta
leszek az pénz készítésén; ha penig más, az is hasonlóképpen. Noha Kegyelmed eléggé le írta, de addig több is
jutna Kegyelmednek eszében az instruálás felől, mert
kivántatik ahoz több is. Irását Kegyelmednek az expeditiók után elküldöm. Azonban arrúl is tudósítson Kegyelmed, urunkkal micsodás forma levelet irassak Kegyelmed
után s mely tájban s mi legyen continentiája. Jut ugyan
eszemben, de inkább akarom, hogy írásban küldje Kegyelmed. Az Kende uram memoriáléját visszaküldöm Fejérvárrúl. Arrúl is tudósítson Kegyelmed, hogy az mosikok
ajándékát s az váradi pasáét elébb vigyék-e, vagy egyszersmind az hópénzzel s mi legyen az ajándék mindeniknek külön.
Az öszvérekkel mihelyt érkeznek, mindjárt küldöm
Kegyelmedhez. Mondta vala Kegyelmed nekem, az Francisco instructiójában mit írtak, hogy egyet értsen Kegyelmeddel; azon semmit sem kell törődni, ha egyenlő tetszésbűl (ha penig nem) könnyü mind megtartani, mind
megváltoztatni. Úgy hiszem én, hogy az volna Béldi
uram előtt most kevesebb. Elküldök az pecsétes reversalisokért és regestrumokért ű kegyelmekhez. Orlai uramnak is, az miben tudok, örömest szolgálok. Az Veselényi
uram nekem írt levelét én odaküldtem Kegyelmednek, de
az nekem sem írt többet, mint Kegyelmednek. Alig hiszem,
hogy ezután úgy ki terjeszkedjék, gondolám hogy megmutatom Kegyelmednek. Kegyelmed levelét senki sem
látja. Mi eddig békével érkezénk, holnap, ha Isten engedi.
Fejérvárra hálni stb.
Datum ex Balásfalva, die 17. Octobris A. 1675.
Székely László mpr.
Miss. 217.
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53.
Szerednye, 1675 október 18. Gróf Csáky István
Mihálynak.

Teleki

Kornis Gáspár fiam uram levelébűl felette nagy örömmel értettem, hogy az elmult szamosujvári gyűlésben
Kegyelmed az méltóságos fejedelmet ő nagyságát régi
kivánságom ajánlása és reménségem szerint bölcsen arra
bírta, hogy kegyelmes királyunk ő felsége méltóságának
méltó s illendő becsületivel ő nagyságához közönségesen
folyamodott bujdosó atyafiak mellett öcsém uram á l t a l 1
törekedjék; kivel ha beszélhetek és tanácsomat követni
szabad leszen, hiszem Istent, nem fárad haszontalanul.
Ő kegyelmét jó szívvel várom s látom stb.
Szerednyén, 18. Octobris 1675.
G. Csáki István mp.
Miss. 730.
54.
Lemberg, 1675 október 25. Forbin-Janson
Mihálynak.

Teleki

Quibus me et honore et litteris Szempeteris 9Octobris datis afficere voluerit, per Generosum Dominum
Absalonem gratissime accepi, qui mihi omnia a Magnifica
et generosa Dominatione Vestra sibi credita et deposita
mihique referenda fideliter exposuit. De omnibus itaque
intime collocuti, secretis et pluribus in colloquiis confidenter egimus, eorundemque omnium fidem et notitiam
illum Magnificae ac Generosae Dominationi Vestrae facturum puto. Vrbanitatis autem et honestatis in me suae
argumenta, nec pro merito suo, nec pro animi mei gratitudine commemorare valeo. Certam tamen fieri volo
Magnificam et Generosam Dominationem Vestram nul1

Gróf Csáky Lászlót érti, kit a tanácsurak szamosújvári
összejövetelek alkalmával a magyarok sérelmei orvoslása sürgetésére Bécsbe küldtek.

-
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lum vnquam majori reuerentiae et existimationis affectu
Magnificae ac Generosae Dominationi Vestrae obsequia
sua praestiturum. Regem autem serenissimum dominum
meum peculiari et meritorum opinione et amicitiae suae
aestimatione affectum spondeo, affectusque illius in omni
occasione testificandi et in actum redigendi voluntatem
affirmo. De caeteris vero omnibus nobili ac generoso
Domino Absaloni explicandis et referendis, eadem qua
Magnifica et Generosa Dominatio Vestra fiducia et opinione
commisi. Interim credat velim neminem unquam promptiorem nec ad obsequia sua paratiorem fore, quam qui sum
Magnificae ac Generosae Dominationis Vestrae
ad inserviendum promptissimus Janson T. de Forbin de
episcopus massiliensis stb.
Leopoli, 25. Octobris 1675.
Miss. 254.
55.
Geszt, 1675 október 25. Kubinyi

László Teleki

Mihálynak.

Minek előtte ez esuriens quartélyban érkeztünk volna,
annakelőtte generális u r a m 1 ő nagysága az útbúl a pasa
és tihája látogatására ajándékokkal beküldött vala, de
mint minden emberségtűl üres emberek, nemhogy emberségesen láttak volna, mint az elébbeni pasa, de még szómat is, úgy a mint kellett volna, meg sem hallgatták, sőt
az ajándékot is rejiciálván, 2 semmi kivánt válaszszal nem
eresztettenek, hanem az úrnak izenték, hogy mennél
hamarébb lehet, maga menjen be hozzájok, kivel, én úgy
látom Uram, nem egyébre annyira intendálnak, mint
hogy a quartélyoknak nagy részét, kiváltképen a fővezér
jószágit kivegyék a kezünkbűl, melyet körmünk közül
ha kicsipnek, én meggondolni bizony nem tudom, ezeket
1

Wesselényi Pál.
Kende Gábor október 26. kelt — kiadatlan — levele
szerint 100 tallért küldtek neki kölcsön kért pénzből.
2

Teleki oklevéltár. V I I .

5

-
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az vitézlő rendeket holott s miképen conserválhassuk. Ez
elmult napokban az ónodi németekben és horvátokban
Harsány György egynehányat levágván és el is fogván
közülök, feles lovakat nyert el tőlök; de másfelől a filekiek
igen visszaadták a szegény ónodiaknak, noha nem abban
a nagymértékben magok személyire nézve, mert magokat,
valamennyit elfogtanak, elvevén lovokat és fegyvereket,
magok személyében őket mind szabadon bocsátották.
Kegyelmednek mint uramnak alázatosan megszolgálom, az
én pisztolyimat méltóztassék Francisco uramnak kezéhez
küldenie, tudom, ő kegyelme kiküldi a quartélyomban.
Datum Geszten, 25. Octobris Anno 1675.
Kubinyi László mpr.
Én is Kegyelmed köteles szolgája élek a Kegyelmed
szolgálatjára. Kivánom, Isten minden dolgaiban szerencsésen boldogítsa Kegyelmedet.
Ilosvay Péter mp.
Miss. 323.
56.
Hosszuaszó,

1675 október 27. Macskást
Mihálynak.

Boldizsár

Teleki

. . . Azonban akarék Kegyelmednek ilyen dolgot is
[jelen]teni, az Kegyelmed kimenetelinek alkalmatosságáról nem az valóság[gal] feltött czélt forgatják az emberek
elméjekben, hanem azt, hogy az magyarországi dolgokat
forralja, tractálja és teljességgel az igyekezeti Kegyelmednek, jövendőre fegyverre indítsa Erdélyt is, az kitől oly
idegenek, teljességgel mentik magokat, nem cselekszik.
De én Kegyelmedet mindenek előtt, az mint Isten tudnom
adta s Kegyelmed becsületi hozta, modeste mentettem el
is hitetvén sokakkal, soha Kegyelmed azelőtt is nem
magától indult Szathmár felé, mert azt forgatják, hanem
sokaknak intimatiojára s urunk parancsolatjára, mint
magyaroknak, véreinek, tagjainak szállás adással s
maga jovaiból való részeltetéssel kötelesnek tartja magát,
Isten is azt parancsolván, az jövevényeknek, bujdosók-
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nak, úton járóknak minden keresztény ember tartozik
kedveskedéssel. Ezt én így experiáltam magam is forog[ván Kegyelmed]nél; így adtam eléjekben. Mindazonáltal
mindezekben az az [. . . .] regula, soha az nyelvek mozogni
meg nem szűnnek s [
] elességet hányja, csakhogy az
elme futtatás, nyelveskedés [ . . . . ] csapogóknak, kiknek
nyelveket be nem dughatni nihil pra[
] csak kötelesnek tartom magamot Kegyelmednek becsülni való
szókkal ( . . . . ] hirré adnom, mindenkori szolgálatomra
ajánlván életem fogytáig magamat.
1675, die 27. Octobris Hosszúaszón.
Matskási Boldisár mpr.
A zárjelbe tett helyek az eredetiből ki vannak szakadva.
Miss. 884.
57.
Nagy-Bánya,

1675 október 27. Hartyányi
Mihálynak.

András

Teleki

Szent-Péterrűl 9. praesentis nemzetes vitézlő Báncsy
Márton uram, nékem nem idegenem, kedves uram s atyámfia, mostani arestumából való szabadulása végett adott
Kegyelmed tekintetes levelét (kegyelmes uram ő felsége
bizonyos dolgaiban Szakmár és Nagy Bánya felé jövetelem alkalmatosságával) útamban becsülettel vettem.
Én eddig is mind szegény Báncsy Márton uramhoz s mind
több hasonló rabságban levő magyar atyámfiaihoz való
kötelességemből szabadulásokban szívesen fáradoztam és
munkálkodtam s tovább is a tévő lészek. Nem kétlem,
az iránt sokan rabságból megszabadult becsületes rendek
bizonyságot tehetnek felőle. Higyje Kegyelmed, édes
Teleki uram, eddig nemcsak arestumban levő rab atyánkfiai előbbeni szabadságokra juthattak volna, sőt édes
hazánk mostani veszedelmes tüze is előbbi szabadságunknak helyre állatásával csendesen megoltatott volna, csak
üdő vontatással ne procrastináltatnék az dolog s ha Kegyelmed is igyekezik szegény megromlott hazánk felháborodott zürzavaros állapotjának lecsendesítésében munkál 5*
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kodni, Isten jó végét adja hamar üdőn, nem kétlem.
Mivel én jó igazsággal írom Kegyelmednek, az mi kegyelmes urunk ő felsége nincsen gonosz szándékkal sem országunkhoz, sem nemzet linkhez, csak azok is, az kiknek
illenék venni ő felsége királyi kegyelmességét, megvetői
annak ne lennének. Közönséges hirűl értettem, hogy az
méltóságos erdélyi fejedelem az mi szegény megromlott
hazánk közönséges javára czélozó mediatiót gróf Csáky
László uram ő nagysága által instituált legyen az mi kegyelmes urunkhoz ő felségéhez, kinek is Isten adja kivánatos jó végét, szívből kivánom. Megvallom, nem utolsó
szerencsémnek tartanám, ha Kegyelmeddel való esmeretségemet nyerhetném mind az közönséges jóra s mind
jövendőbeli Kegyelmednek való szolgálatomra nézve.
Minek előtte penig Isten az mi kegyelmes urunk ő felsége
természet szerint való kegyelmessége által kivánt örvendetes állapatjára juttatná hazánkat, kérem a nagy Istenért
Kegyelmedet és Kegyelmed által hazájokot s nemzeteket
szerető több magyar jóakaró uraimot s atyámfiait, szüntesse meg Kegyelmetek az szegény ártatlan községet
természet szerint való, töröknél és tatárnál jobban rontó,
nyúzó, pusztétó, tolvaj, pajkos talpasokot és ezekkel
együtt hasonló praedálókat, kik miá az szegénység is
teljességgel éhelhalásra jutott már is s annyival inkább
ezután minden marhájokból való kipusztétások miatt
megszámlálhatatlan faluk határi vetetlen m a r a d t a n a k ;
csendesítse meg Kegyelmetek a dolgokat, lehessen bátorságos az szegény nemességnek és parasztságnak házoknál
való lakások; ne hordják pribék módjára és ne satczoltassák. Hiszem magyarok és keresztének vagyunk, nem
kellene tűzzel vassal egymást így emésztenünk, rontanunk
és pusztétanunk; holott még mind eddig is felebbvaló
esztendőbéli természet szerint való ellenséginek hazánkon
s nemzetünken elkövetett pusztítását és romlását elegedendőképpen el nem felejthetjük. Én nagy jó bizodalomban vagyok, csak üdő vontatással az jó alkalmatos üdőt
ne halaszszák hazájokon kivül levő magyar atyánkfiai
ő kegyelmek, Isten jó végét adja az dolognak. Az mi
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Kapi Gábor uram által Kegyelmed számára való vásárlásokban kivánt szolgálatomat nézi, örömest cselekeszem,
csak tudhassak miben Kegyelmednek szolgálatommal kedvezkednem. Kérem Kegyelmedet becsülettel, nékem bizvást parancsoljon, itt most közel lévén az szomszédságban,
értem Kegyelmed parancsolatját jó szívvel. Én is ha merném Kegyelmedet busítanom jövendőbéli szolgálatomnak
meghálálásával, pénzemért egy jó forma katona paripát
kivánnék Kegyelmedtül; az egy fejér szőrön kivűl akármely szőrü lenne, csakhogy szép s jó forma lenne, jó lépő
és jó kantáros s futása is lenne alkalmatos, köszönettel
az árát innen Kegyelmednek megküldeném, csak Kegyelmed értésemre adni méltóztatnék s ha annyi tekintetem
lehetne Kegyelmed előtt, ide Nagy-Bányára méltóztatnék küldeni, igen megszolgálnám Kegyelmednek. Innen
Kegyelmed emberi békével bocsáttatnak. Kegyelmedet
kérem bizodalmas búsításomrúl; megbocsássa, hogy esmeretlenségemre ilyen bátorságos confidentiával élek Kegyelmeddel. Ha felette szálas nem leszen is a ló, nem hajtok
reá, csak vesés, gyomros és szép ályú legyen, az mint
feljebb is írám, köszönettel az árát megadom stb.
Hartiány András mpr.
P. S. Ha Kegyelmedtől érthetném Csáky László uram
felmenetelét, megszolgálnám Kegyelmednek s viselő követségének meritumát in summa confidentia velem közleni
méltóztatik, talám én is oly helyeken cooperálhatok előmenetelében az dolognak. Megvallom cum summo desiderio hacsak egynehány szóval is kivánnék beszélenem
Kegyelmeddel, melyek Kegyelmednek is ártalmára nem
volnának. Mindezekre kérem Kegyelmed hamar való válaszát. Az méltóságos fejedelemnek ő nagyságának szóló
levelemet, kérem szeretettel, bizonyos embere által juttassa ő nagysága kezéhez s ha mi választ méltóztatik adni
ő nagysága, azt is kezemhez juttatni ne neheztelje Kegyelmed. Abbéli jóakaratját Kegyelmednek megszolgálom.
Nagy Bánya, 27. Octóbris 1675.
Miss. 694.
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58.
Kővár, 1675 október 28. Teleki Mihály Hartyáni

Andrásnak.

Nagy Bányárúl írt levelét vöttem böcsüllettel. Bántsi
Márton urammal s többekkel is ha most jót teszen, Istentűl áldást veszen érette; úgy szerezhet magának jó hírt
nevet. Valamint azelőtt is jó üdővel megírtam Kegyelmednek (kire is nem jöve válaszom), úgy most is azt
í r o m : higyje el minden bizonnyal, valamiben nemzetemnek szolgálhatok, csak ne legyen vallásom oppressiójával,
jó szívvel megcselekeszem, fenntartván mindenekben
urunkhoz s hazámhoz való kötelességemet; azokkal ellenkező dolgokra magamat nem birhatom. Ha Kegyelmed
velem való szemben lételét alkalmatoson kivánja, megcselekeszem, csak értsem akaratját és ne volna későn,
mivel nekem holnap meg kelletik Huszth felé indulnom,
ott kelletvén ultima lennem a több böcsülletes úri főrendekkel együtt reám is bizatott commissiónak végben vitelére. Ott is nem késhetvén, hazánknak közönséges gyűlése
közelegvén, oda kell sietnem.
Csak tudhatnék Kegyelmed természetéhez való paripával kedveskednem, jó szívvel megcselekedném most is.
Kegyelmed bocsássa hozzám ahoz értő emberét. Az ország
gyűlésének alkalmatosságával reménlem kaphatni, jó
szívvel kedveskedem Kegyelmednek, nyereségnek tartván,
ha miben Kegyelmednek szolgálhatnék. Innét is jó szívvel
küldenék, csak tudhatnám, melyikével találhatnám Kegyelmednek kedvét hitván paripáim közűl.
Gróf Csáki László uram maga kérezdvén fel az én
kegyelmes uramtúl ő nagyságátúl, annak alkalmatosságával a mostani dolgokrúl izent alázatosan az én kegyelmes
uram, fejedelmem ő felségének, kiket pennára nem bízhatok. Ha gróf Csáki István urammal beszélleni fog
Kegyelmed, aperiálja, tudom, mivel szemben kellett
ő nagyságával lenni.
Ha érthetném, meddig mulat itt e tájon, hol nekem
is kellenék Kegyelmedet tisztem szerint requirálnom, kiket
ha Kegyelmetek nem meliorál, rossz consequentiájátúl
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félek az rossz dolgoknak. A mi részeinkről a szabados járás,
kereskedés nem impediáltatik; az jó szomszédság megtartatik. Az részrűl ellenkezőűl folytatják az dolgokat.
A magyar hadakbeli némelyek dolgai, praedálási
nem javalltatnék a mi részünkről is, de higyje Kegyelmed,
nem refrenáltathatnak oly könnyen. Kegyelmedet kérem,
Gróf Csáki uramnak szóló levelemet ne neheztelje megküldeni stb.
28. Octobris 1675 Kűvár.
Kegyelmed kész szolgája
Most estve vöttem Kegyelmed levelét.
Egykorú kézirat. Miss. 312.
59.
Kővár, 1675 október 28. Teleki Mihály
Istvánnak.

gróf Csáky

Nagyságod levelét böcsülettel vöttem. Mit írt legyen
az én kedves uram sógorom Kornis uram, még én nem
tudom, de elhiszem, mint igazságot szerető, hazugságot
gyülölő méltóságos úr ember, nekem is jó uram, az igazságot írta meg. Mert én nemzetem dolgait, csak ne legyen
nemzetem oppressiójával, uramhoz s hazámhoz való
kötelességem sérelmével (mert afféle formában bizony nem
cselekeszem legkissebbet is) jó szívvel segítem. Meg tudom
gondolni azt is, mit kivánjon oly nagy hirű felséges
monarchának méltósága. Gróf Csáki László uram, elhiszem,
szemben volt, ez levén parancsolatja is ő kegyelmének;
azon materiárúl nem szükség írnom. Ezen hónak utolsó
napján, Isten engedvén, én is Huszton leszek, közelebb
Nagyságodhoz, ha mikben parancsolatit vehetem, higyje
el, az mint voltam, úgy tovább is leszek.
Kűvár, 28. Oktobris 1675.
Nagyságod kész szolgája.
Egykorú kézirat. Miss. 312.
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60.
Debreczen, 1675 október 28. Baxa István Teleki

Mihálynak.

Mivel a levelemet bizontalan ember viszi és kézről
kézre elébb elébb adván, úgy megyen Kegyelmed kezéhez, azért nem irhatom meg nevét, de elég az, hogy vallásunkon való bizonyos emberséges ember izente minden
bizonnyal, hogy Baló Mátyás uram Bécsből kijüveteli
után megharczolván a császár hadai a francziával, megverettetett a császár hada és hogy Montecuculi uram is
futva szaladt el, ki is immár Bécsben vagyon; ki miatt
az üldöző pápisták consternáltattak és kivánnak békesség
s tracta által accommodáltatni. Biztatják is magokat a
Hartyáni uram Erdélyben való bemenetelivel, ki is
2 hete Kassáról kiment, eddig Erdélyben benn is lehet,
ha passusa volt.
Kassáról ide nekem izentenek is az embereknek
a nagyja, hogy ők is igaz magyarok s igen megunták
a német igáját. Sem izentem, sem írtam semmit is, mert
a mi magyarink igen suspiciosusok, scrupulust nem kivánok szívekben csinálni, noha bizony egyiknek sem engedem meg, nálamnál igazabb lehessen nemzetemhez, mert
én egyedűl vallásomhoz való szeretetemért hagytam el
sokaknál több javaimat.
A lengyelországi hírek itt így folynak. A török és
tatár igen-igen megverte a lengyeleket, kiről én Kegyelmedtől mint uramtól bizonyosbbat kivánnék értenem.
Nagy György, a Hatházi uram vicéje, 5 hajdút,
nehány lovat kapott el Nánás alól. Utánna is mentek volt
a hajdúk, de azokban is levágott s békével jütt el.
A Tiszántúl valóknak is volt valami csatájok, kik is
17. a német táborrúl elkapván, az utánnok ment németet
megvárták és mindkét félben esett el. Három tisztet mondják ezekben elesett, de mi lött a vége, még bizontalan.
Ezután azt is megírom Kegyelmednek.
Kazinczi Péter Patakon comediában tétette ki a mi
bujdosó, fogoly és a gályán nyomorúságot szenyvedő
praedicatorinkat és a szent ministeriumot, csufolván val-
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lásunkat, Istenünket, kit azért cselekedett, pápistaságát
mutatta s erősítette vele; mert a császár Demete nevü
kastélyát Sáros vármegyében, ki a szegény Bocskay
Istváné volt, és az én falumat Duplint neki adta nem
jámbor szolgálatjáért, hanem árultatásáért. Nem volt
a magyar hazának és urának nagyobb árúlója nálánál.
Vártam a fejedelem ő nagysága szolgáját passussal
és czímerrel s ő nagysága az itt való biróra szóló parancsolattal, kit Tályai uram elfelejtett Kegyelmednek emlékezetiben hozni udvarnál, ezután is jó leszen s még jobb,
mikor Kegyelmednek alkalmatossága leszen.
Immár végezőjében voltam ezen írásomnak, a mikor
15. Szent Péterről írta Kegyelmed levelét igen nagy böcsülettel elvöttem ugyan mai napon. Azután is írtam Kegyelmednek azon Barkóczi uram materiájában, kinek is írására, sem izenetire semmit nem resolváltam. Ezután is
a Kegyelmed jóakaratjához és az ő nagyságok kegyelmességekhez bizom, nem kételkedvén semmit is, abban megfogyatkozzam, mert végig kivánok megmaradnom az
ő nagyságokhoz való hűségben és Magyarországban is
ő nagyságok szolgája leszek, míg Isten éltet, mindaddig
ő nagyságokon kivűl más urat ismerni sem akarok.
Immár, Uram, várok abban is Kegyelmedtől, mint s mikor
szállítsam beljebb házam népét és ha, Uram, Kegyelmedet meg nem bántom vele, míg beljebb költözném,
annak előtte udvarhoz menvén Kegyelmed, a fejedelem
asszony kegyelmes asszonyunk ő nagyságánál a kivánt
gratiáját végben vivén Naláczy urammal, kinek is megadása a 12. May anno praesentis lenne Husztról. Mivel
én is a mi kegyelmes urunk ő nagysága mellé rendeltettem,
akarnám, Uram, tudnom, mikorra kellessék beljebb mennem mert ha be kellene mennem, itt hagynám feleségemet
és azután onnan küldenék érette. A kik itt kinn vadnak
is, azok is ne szólongatnának, azért kivánnám tudnom,
mikorra s hova menjek be stb.
Debreczen, die 28. Octobris A. 1675.
Baxa István mpr.
Miss. 323.
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61.

Gyula-Fehérvár,

1675 október 31. Székely
Teleki
Mihálynak.

László

. . . V a l a m i n e h e z e n és nem igen jól ma bocsát á m el Pernyeszi uramot. Innét az portusrúl harmadfél
ezer forintnál többet nem szerezhettem neki. Az Bánfi
Sigmond uram ötezer tallérát asszonyunk nem akarta
kiadni, azt mondván, hogy Bánfiné asszonyomat illeti;
hanem nagy nehezen harmadfél ezer tallérát kiadták
ü nagyságok s innét tízezer f o r i n t t a l i n d u l h a t o t t
c s a k ; h a n e m urunk neve alatt i r a t t a m az debre
czeni birónak s az tanácsnak, hogy szerezzenek hatezer forintot kölcsön, az mely emberek bejű az gyűlésre, ű nagysága megadatja neki egészen; melyet ha
meg nem találnak cselekedni, mi jű ki belőle, Kegyelmed általláthatja. Én, Uram, bizony eleget fáradtam
benne, látták az itt való böcsületes emberek. Vili
Sigmond is megváltozók, 1 mert asszonyunk ű nagysága
borok vásárlani küldé, hanem Inczédi Mátyást küldtem
el helyében. Im, Uram, az instructio s az közönségesen
Veselényi uraméknak szolló levél s az kapitányoknak
közönségesen írt leveleknek minutáit Kegyelmednek ezen
levelemben includálván elküldtem. Az mint, Uram, kitölt
az szegény háztúl, én eleget munkálódtam rajtok. Baló
Mátyás az mely leveleket onnan felyűl hozott, azoknak is
igaz páreájokat megküldtem Kegyelmednek. Mivel jött
legyen penig, maga azt mondja, mindeneket megírt Kegyelmednek. Az oda ki való dolgokról is megírattam az
levelet urunkkal, most elvitte Lipcsei uram. Az váradi
pasa követje Huszain agával most jött ide. Levelének
páreáját elküldtem volna, de nem régen levén szemben
urunk ű nagysága vele, még nem fordították meg. Az
mint mondá az török deák, azt kivánja, hogy Gyalu
hódoljon. Urunk ű nagysága innét az gyógyi feredőben
indul most. Szombathoz egy hét visszajű ű nagysága. Ha
1

Október 29-ikén kelt kiadatlan levele szerint Vili Zsigmondot akarták volt Pernyeszi Zsigmonddal együtt elküldeni.
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mi oly hírek interveniálnak, Kegyelmedet tudósítani el
nem mulatom.
Datum ex Alba Julia, die 31. Octobris A. 1675.
Székely László mp.
Miss. 217.
62.
Geszt, 1675 november 1. Vesselényi Pál és Kende Gábor
Teleki
Mihálynak.
Bizonyos és mindnyájunkat s legközelyebb az mi
igyünket concernáló dolgok végett sietséggel kellett nemzetes Bornemisza Mihály uramat Kegyelmedhez küldenünk, az melyekről bőven is informáltuk ő kegyelmit.
Kérjük annak okáért nagy szeretettel Kegyelmedet,
nevönkkel mondandó ő kegyelme szavait az mi izenetünknek tartván, adjon mindeneknek hitelt és megmondandó
dolgokban szokott jóakaratját s jó tanácsát és segítségét
nyujtsa és mutassa meg mindenekben; az melyért kötelességünk szerint Kegyelmednek szolgálni el nem mulatunk,
el is várjuk az Kegyelmed jó válaszát.
Datum Geszt, die 1 Novembris Anno 1675.
Vesselényi Pál mpr.
Kende Gábor mpr.
P. S. Mi, Uram, látván az nagy előttünk álló veszedelmet s az dolgokból való kifogyást s azonban hogy Isten
az alkalmatosságot is adta, úgy izentünk, higyje el Kegyelmed. Bizony ha az jó Isten valami hamar való alkalmatossággal bennünket elő nem viszen, bizony elveszünk s belé
sülünk s akkor aztán sem egy, sem más nem lehet.
Miss. 323.
63.
Geszt, 1675 november 1. Kende Gábor Teleki

Mihálynak.

Szintén ez órában érkezénk, Uram, meg Váradrúl.
Nem akarám elmulatnom, Kegyelmedet ne tudósítanám.
Az pasa behivatván, Uram, bennünket, az egész váradi
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divánt begyűjtvén és portai fű törökök is levén vele, az
urat és engemet behivata. Bizony keményen kezdé az
urat tractálni és fenyegetőzni is. Azt kérdé, miért quartélyozunk ennyit Bihar vármegyében, mert az fű vezér az
egész váradi szancsákságot adta nekünk quartélyúl, az
melyen értetik az erdélyi két vármegye is. Azért mindjárt
fel keljünk és oda menjünk, mert ezt tovább pusztítani
nem engedik. Minthogy ezelőtt is forgottam az másik
pasa előtt ezen dologban, én állék elől, mondám neki az
pasának, az másik pasa is az váradi urakkal eleget próbálgatták azt, hogy oda vigyenek bennünket, de véghez nem
vihették; de másképpen is nem azért adtuk mi hatalmas
császár oltalma alá magunkat, hogy fegyverrel vegyünk
kenyeret magunknak, hanem Bihar vármegyét adta f ű
vezér n e k ü n k ; míg mást nem ad, semmiképpen innen ki
nem megyünk, sőt azt kivánjuk, az mely városokat, falukat kivett az Mutabeli kezünkbűl, azt is visszabocsássa,
mert nekünk fű vezér adta. Sokáig hallgatván az pasa,
ezt m o n d á : úgy, de nem parancsolta azt az fűvezér, hogy
embert öljetek, prédáljatok. Arra azt felelém n e k i : nem
parancsolta, nem is mi akaratunkbúl cselekszik, hanem az
török adott arra alkalmatosságot. Az magyart levágta,
panaszt tettek Váradra, nem orvosolták és űk is azért
cselekedték; de ha az törököket meg nem fenyítik és
katonát vágnak le, attúl félő, az váradi urakban vágnak
le és némethez mennek, mi okai nem leszünk. Még azt
kérdé az pasa, ugyan nem akartok-é az két vármegyére
menni? Mondám, nem megyünk. Meglássátok, panasz ne
jűjön reátok, míg igazításban veszem az quartély dolgát,
mert megírom az fűvezérnek, nem jól jártok. Az sok
panaszló paraszt embereket felhivaták; ezzel lebocsáta
bennünket és megizené, el nem bocsát, ű vendégi legyünk,
az minthogy az nap, más nap is bű gazdálkodással voltanak. Széna, abrak, hús, fűszerszám, bor, egyébféle gazdálkodásokkal tékozlásképen mind divánkoztak az nap.
Más nap is délután 3 órakor izenék, lóra, menjünk négyen
az tihája szállására. Csauzok jüttek érettünk, oda vezettek
bennünköt. Ott az tiha volt portai két fű törökkel. Az
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sokat beszélgetvén velünk, ajánlotta magát nagy böcsülettel és ott is megmondok, az quartély megszűkűlt, nem
élhetünk, nem is akarnak gazdálkodni. Én mind az debreczeni quartélyt sollicitáltam. Sok beszéde után azt felelé,
legyetek helyben, az hol eddig voltatok; még az pasa új
ember, az dolgokat, itt való földnek adóját nem t u d j a .
Két hét alatt jűjön be emberetek, az quartély dolgát eli g a z í t j a ; mi is panaszolhatunk. Csak az nagy maga ajánlása volt: oltalmaz bennünket, császár, fűvezér kegyelme
az fejünkön. Azzal kijövénk. Az pénz dolgát Kubinyi uram
által említettük meg, hogy az fejedelem ad hópénzt, hogy
az császár hűségében inkább megmaradjon az magyarság.
Arra csak azt felelte, jó. Úgy veszem eszemben, az magyari
dolgokban megrágták az fülét az pasának. Száz tallért,
egy paripát vittünk az p a s á n a k ; az tihának ötven tallért,
egy p a r i p á t ; el nem vevé. Az tolmács megmondá, az
váradi uraktúl nem merte elvenni, hogy azt ne mondják,
mint az másik pasa felől: eladta az jóságát pénzen az
magyaroknak. Immár, Uram, csak az hópénzzel érkeznének. Százonként jűnek, Uram, reánk, úgy mocskólodnak. Csak hazugsággal tartjuk űket. Rákóczi uram ma
érkezék, Uram, ide. Az hegyes tőrt nem pénzen, hanem
ígíretem szerint ajándékon adom, Uram, Kegyelmednek,
de bizony az kivitelét másra nem bízhatom, de ne kételkedjék, Uram, Kegyelmed, mert bizony nemcsak azzal tartoznám Kegyelmednek; életemig az Kegyelmed sok jóakaratjárúl nem feledkezem el, mert én is tovább is akarok
élni az Kegyelmed jóakaratjával. Az oda fel való ember
követségérűl írtam vala, Uram, Kegyelmednek, de azután
bűvebben beszélgettem vele. Az igen biztatna bennünket.
Bornemisza uramtúl izent generális uram Kegyelmednek.
Megértvén az dolgot, tudom bölcs elméjebűl feltanálja,
mit kell ezekben az dolgokban az magyar nemzet javára
elkövetni. Az jó alkalmatosságot sem kell, Uram, elmulatni.
Csak jűne, Uram, az fizetés, vehetnők rendben magunkat
és látnók meg az erőnket. Kegyelmednek beküldém az
registromot és addig mindenünnen megjűnek, ki mutatják az dolgok magokat. Én, Uram, bizonyságom az Isten,
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nem igyekezem azon, hogy izgágát szerezzek, sőt csendesítsem az dolgokat; de, Uram, most is némelyek az
nyelveskedéstűl nem akarnak szünni és egyéb alkalmatlanságoktúl, noha bizony semmit sem tehetnek. De elég
az, mind az köz jóra nézve s mind az hittel való szoros
kötelességemre nehéz elhallgatnom, kirűl sokat írhatnék.
Kegyelmed, Uram, clavist küldjen és az fizetésnek alkalmatosságával hitnek formáját; lássuk, ki esküszik fejedelem hűségére, ki nem. Tudjuk, ki mienk, ki másé.
Istenért is kérem, Uram, Kegyelmedet, az hópénzzel ne
késsenek. Sok had, Uram, ez; bizony több, az mennyinek
hittem. Már az legestromok jűnek be kezünkben, noha
bizony haszontalan emberre zsoldot nem adunk, de ha kimarad az fizetésbül, az elmegyen; most penig bizony
onnét is az más pártrúl jűjenek. Barkóczinak ha Kegyelmed izenne, az bizony ide jűne, ha igaz az hiti. Kiváltképpen Batyáni, Esterhásék rá izentek, mit pribékeskedik maga nemzete ellen; szidták is és mikor isznak az
magyarokért, űtet kiintik és minekünk szerencsénket
kivánják. Az fejedelem indulását várnák, csak fülében
ütnének. Sírt, azt mondotta, eleget vétett az magyar
nemzetnek, de többet szolgál és helyre állítja fogyatkozását. Bizony, Uram, munkálódni kellene az dolgokat. Több
írással, Uram, Kegyelmedet most nem busítom. Kivánom,
Isten Kegyelmedet boldogítsa minden dolgaiban.
Geszt, die 1. Novembris 1675.
Kegyelmed szolgája, míg él
Kende Gábor mp.
P. S. Még, Uram, semmi ujsággal nem tudtam Kegyelmednek kedveskedni. Fáczánt sem fognak még; kását is
Debreczenbűl küldök, Uram, Kegyelmednek.
Már, Uram, ez levelemet elvégeztem vala, hogy az
praefectus uram levele érkezék. Egy jobbágyomra biztam
kevés szilágyi jószágocskámat, azt kivánja praefectus
uram tűlem. Kérem, Uram, Kegyelmedet, tanáljon módot
benne, ne kivánják jobbágyom is. Másik az, magam ide
levén, ki visel gondot javaimra ? Lám az régi fejedelmek
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idejében több volt az jószág, mégis elég tisztet t a n á l t a k ;
bizony most is tanálnak. Szabadok ű nagyságok, de jóakaratombúl nem adom most kiváltképpen.
Miss. 323.
64.
Gyeke, 1675 november 3. Kornis
Mihálynak.

Gáspár

Teleki

31. Octobris nekem írt Kigyelmed levelit Bertóti
Ferencz, gróf Csáki István apám uram becsületes fő ember
szolgája megadá, de én azt az Kigyelmed levelit nem
értem; ki előtt nincs hitele, nem tudhatom, miben botránkozott meg annyira. Az mely leveleket gróf uram nekem
küldött, Kigyelmednek elküldtem. Bányára csak azért
fáradott most, az mint értem, hogy ha accommodálni fognák magokat, az templomot meg adná. Azomban kérem
tudósítson, micsoda módot gondol Kigyelmed az Kigyelmed háza meg adásában. Gróf uram ugyan nekem adta,
úgy hogy én találjam módját s adjam Kigyelmednek, de
én is eddig hozzá nem nyúltam. Én, Uram, írtam újabban
gróf uramnak, Kigyelmednek az én tetszésemből, csak
írná meg, mire van hatalma s mire nincs ő kigyelmének;
mivel én úgy értem az Ur izenetiből, hogy nevezetit sem
akarják hallani oda fel az tractának, hanem ezeknek sub
certis coditionibus adattatott kezekben az g r a t i a ; így
nekem is úgy tetszenék, ha engem, nem mást, urunk
küldene oda kérdőre, micsodák azok az conditiók, meg
kellene mondaniok. Ha szeretné Kigyelmetek, kész volna
az dolog, ha több kivántatnék hozzája, még az posta
Csáki László uramat utól érné, mert az mint eszemben
veszem, olyat onnan felyűl nem várhatni, az kiknek autoritas adattatnék az alkalomra, úgy az mint lehetne az
alkalom; hanem vagy az commissiójára halasztnák, vagy
ugyan csak conditiók alatt leküldik az gratiát, vegye az,
kinek kell.
László uram, az mint értem, csúfosan járt Munkácson
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talám nem is ment volna fel, ha gróf uram maga utánna
nem ment volna s el is tagadott mindeneket előtte, inkább,
mint sem tanúságot vett volna. Valóban fél apám uram,
hogy ha fenyegetődző szót talál ott mondani; mert noha
világoson itt ugyan olyat nem mondott, de ahoz közelítőt
ejtett, mely nem esnék jól. Baló Mátyás dolgán is búsul.
Onnan felyűl ugyan megírták gróf uramnak, hogy jelentést tegyen ide be, hogy ezt is t u d j á k . Az debreczeni dolog
mellett éjjel oly fejedelmek követihez járt tractálni, mely
az udvarnak nem esett jól. Valamit végeztek, micsoda
órában, mind t u d j á k ; még is azt nem nézvén ő felsége,
ajándékkal bocsátotta. Urunknak is írt gróf uram, melyben kész szolgálatját ajánlja. Kigyelmed lenbeli jó akaratj á t még most köszöni feleségem, de ezután nem is merjük
vásárlásra Kigyelmedet kérni. Ezzel maradok
Kigyelmed köteles szolgája, sógora
Gyeke, 1675 3. Novembris.
Kornis Gáspár mpr.
Miss. 792.
65.
1675 november 6. Teleki Mihály

Forbin-Jansonnak.

Literas Excellentiae Vestrae cum honore accepi,
resolutionem ex Domino Absalone intellexi, ultima necessitas et imminentium periculorum magnitudo aliam optassent, aliam sperare jussissent, jamque confusiones et ex
illis quae mala in statum publicum redundantia praevideri
et expectari possint, declarare nolo. Utinam tempus et infelix
rerum eventus nos non doceat. Certum est inauditam hanc
dilationem si non omnibus, ad minimum militiae, qua
praecipuum totius negotii fundamentum consistere videtur,
portam viamque aperire ad desperationem. Ego confectis
his negotiis ad Celsissimum Principem Dominum Dominum
meum clementissimum revertar, dominum Absalonem ad
faciendam coram Celsitudine Sua relationem mecum ducturus. In reliquo stb.
Datum 6. Novembris 1675.
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Ex literis domini Absalonis, quas ex mandato meo
scripsit, plura intelliget.
A levél élén: Copie de la lettre de Mr. Teleki.
Egykorú másolat a franczia külügyminisztérium levéltáráb a n : Hongrie II. kötet 159. darab.

66.

Krakkó, 1675 november 10. Gróf Vesselényi László
Mihálynak.

Teleki

Az Kegyelmed 9. Octobris Szent Péterrűl írott böcsületes levelét igen nagy kedvesen és böcsülettel vettem,
ki nem írhatom, mely nagy szívem örömével, holott régtűl fogva akartam Kegyelmeddel való esmeretségemet,
legfőképpen értvén ez elmult esztendőben Nemessány
Bálint uramtúl ő kegyelmétűl az Kegyelmed úri qualitásit
és nagy emberségit, de mindenek felett az mi igyefogyott
állapotunkhoz mutatott igaz magyarságát és keresztény
segétségét, kire nézve annyira kötelezett engem az Kegyelmed szolgálatjára ezen Kegyelmed magnanimitásának
böcsületes híre, hogy kivánva kivántam és kerestem olyan
alkalmatosságokat (nem lévén módom benne még eddig),
melyben Kegyelmeddel megesmerkedhessem hálaadásom
megmutatásával. Mert ugyanis nemcsak én, de egész
nemzetem is méltó hálaadással tartozik Kegyelmednek és
hogy Kegyelmed tovább is az elkezdett dolgokban és
azoknak szerencsés folytatásában igaz magyar vérének
és édes nemzetének előmozdítója és pártfogója legyen
s abban meg ne szűnnék, egyik tagja én is nagy bizodalommal és kötelességgel kérem Kegyelmedet. Azt is igen
köszönem Kegyelmednek, hogy Kegyelmed esmeretlen
szolgáját ezen böcsületes levelével méltóztatott böcsülni.
Higyje el Kegyelmed, azon igyekezem minden cselekedetimmel, hogy Kegyelmed contentus legyen az én igaz
Kegyelmedhez való kötelességemmel és Kegyelmed által
felnyittatván ezen eorrespondentiának útja, az közönséges
jó is kivántabb successussal folyhasson és ha Kegyelmed
Teleki oklevéltár. V I I .
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tovább való correspondentiáját velem kivánja, szükség
hogy késedelem nélkül Kegyelmed levele által adja értésemre az correspondentiának bátorságos útját, noha ugyan
szükségesnek javallom lenni, ha bégyöhetne mentül
hamarébb Nemessány Bálint uram, mivel ő kegyelme
megismerkedvén immár az itt való urakkal, confidentiájok is vagyon ő kegyelméhez, rendesebben ketten
munkálkodhatnánk itt benn az közjóban, azonkévül is
igaz szolgája lévén ő kegyelme Kegyelmednek. Ezekrűl
elvárván az Kegyelmed böcsületes válaszát, ajánlom magamot az Kegyelmed barátságában és confidentiájában.
Datum Crakoviae, die 10. Mensis Novembris, Anno
1675.
G. Wesselény László mp.
Czím:
nak stb.

Tekéntetes

nemzetes Teleki Mihály uram-

Miss. 254.
67.
Szilágy-Somlyó,

1675 november 13. Pernyeszy
Teleki
Mihálynak.

Zsigmond

Hogy az Úr Isten Kigyelmedet minden idvességes
jókkal megáldja s dolgaiban boldogítsa, kivánom. Nem
akarám Uram elmulatni, hogy Kegyelmedet levelem által
ne látogassam s állapotunk felől is ne tudósítsam.
Az mi kegyelmes urunk ő nagysága engemet Fejérvárrúl 31. Octobris tízezer forintokkal megindítván, Tordárúl osztán Inczédi Mátyás urammal együtt indulván
meg, die 8. praesentis Isten kegyelméből Somlyóra békével s kár nélkül érkeztünk. Mivel penig az mi kegyelmes
urunk ő nagysága az debreczenieknek committált hatezer
forintok felől, innét mindjárást az ő nagysága commissióját
elküldöttük; azóta semmi válaszunk nem jüvén, csak
hijában töltjük itt az időt. Ha meg tanálunk csalatkozni
az pénz dolgából, én Uram bizony nem tudom, mit kell
cselekedni, mert most is az hadak, az mint értem, igen
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zúgolódnak; az pénz kevés, az had penig, az mint értem,
valóban gyűl. Sok paraszt ember az marháját eladván,
szakálát (ha ősz is) elborotváltatja s úgy jő oda az hópénz
kedvéért. Kigyelmedet mint uramat alázatoson kérem,
ne nehezteljen tudósítani, mit kell cselekednünk; mert ha
szintén pénzt adnak is az debreczeniek, tizenhatezer
forintból annyi embernek hópénz nem jut. Privatus embereknek is parancsolván ő nagysága bizonyos pénznek
kiadása felől, mint az instructiónak párjából Kigyelmed
Uram megláthatja: ha ugyan pénzt nem adnak Debreczenből, kételen magamnak kell béfáradnom udvarhoz. Az
mustra is hul lehessen ebben az alkalmatlan időben, én
bizony nem tudom. Generalis uramot sem tudósíthatjuk
addig semmi oly dologrúl, a míg pénzünk nem leszen.
ÉnUram bizony nagy confusiótúl félek. Az mi hűséges
szolgálatunkban az mi kegyelmes urunk bizony meg nem
fogyatkozik; ha más akadályok miatt fogyatkozás leszen
s az mi kegyelmes urunknak s Nagyságtoknak s Kigyelmeteknek búsulása, nekünk ne tulajdoníttassék. Mindezekrűl Uram Kegyelmed tudósítását elvárván, maradok
Somlyó, 13. Novembris 1675.
Kigyelmed köteles szolgája
Pernyeszy Sigmond mp.
P. S. Az hadak Uram, az mint értjük köz hírrel, két
hópénzt kivánnak s holott az egyik sem telik jól ki. Ez
iránt is mit kell cselekedni ?
Miss. 877.
68.
Szilágy-Somlyó,

1675 november 13. Pernyeszy
Teleki
Mihálynak.

Zsigmond

Immár Uram Kigyelmednek írt levelemet elküldöttem vala, hogy érkezék válaszunk Debreczenből. Urunknak ő nagyságának választ nem adtanak, hanem küldöttenek egy Bátori János nevő városi embert hozzánk
egy credentia mellett, mely ezen órában érkezvén hozzánk,
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resováltak magokat az debreczeniek, hogy csak nincsen
módjok benne, hogy pénzt adhassanak; itt penig Uram
az mint Kigyelmednek az elébbi levelemben is megírtam, több pénz nincsen tízezer forintnál, melylyel mi
bizony azok közé a hadak közé nem merünk menni, mert
ha integre az tizenhatezer forint meglött volna is, korántsem telnék ki az egy hópénz s az az fizetés, az mely felől
ő nagysága parancsolt; annyival inkább ilyen kevéssel
csak confusiót csinálunk közöttök, melyre nézve én bizony
félek attúl, hogy urunknak ő nagyságának s Nagyságtoknak, Kigyelmeteknek nagy búsulása leszen. Kigyelmedet azért mint uramot alázatosan kérem, méltóztassék
ezen dolog felől írni az mi kegyelmes u r u n k n a k : avagy
sietve pénzt küldjön ő nagysága utánnunk, míg az hadak
eszekben nem veszik az dolgot, avagy parancsoljon ő nagysága, mitevők legyünk ezen dologban; mert mi várunk
az ő nagysága s Nagyságtok, Kigyelmetek parancsolatjátúl. Bárcsak húszezer forint volna, mégis egyszer megfizethetnénk nekik. Az mustra is hogy lehessen s micsoda
helyen ilyen alkalmatlan időben, mi bizony nem tudjuk stb.
Somlyó, die 13. Novembris 1675.
Pernyeszy Sigmund mp.
Miss. 877.
69.
Szilágy-Somlyó,

1675 november 14. Farkas László
Mihálynak.

Teleki

Naprúl napra minemű boldogtalanságra jutott az
nemes vármegye zászlói alatt való nemességnek dolga,
magával hozván az szükség, kénszerittetem úri méltóságodat informálnom, mivel tavaly esztendőben is ide be
az Kőrös két felére szorítván az nemességet quartélozásra,
kit megöltenek bennek, kiket penig igen megkárosítottanak, úgy annyira, hogy majd csak az egy zászló alól
kilenczszáz forint érő paripákat vittenek el az oláh tolvajok, kiket az magok oláh gazdái adtanak ki nagyobb
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részére. Im mostan is immár ez új pasának bejövetele
után azon veszedelmes helyekre rendelték az nemességet
és mostan is oly fenyegetőzésekkel vannak az oláhok, hogy
az egész Fekete Kőröstűl fogván mind föl akarnak támadni. Az egy élő Istenért kérem úri Méltóságodat, hogy
legyen azon az mi kegyelmes urunk ő nagysága előtt s találjon oly módot benne, hogy mind ez rettenetes veszedelem
távoztatódjék el s mind penig azok az tolvajlások és tolvajoktúl lett orzások büntetődjenek meg érdemek szerint,
mivel világosságra jött minden dolgok azoknak az tolvajoknak, mely dolgoknak alkalmatlanságirúl informátiót
tehet voltaképpen nemzetes Madarász Mátyás uram
ő kegyelme is úri Méltóságod előtt. Az nemesség most
is folyamodik Méltóságodhoz az mi kegyelmes urunk
ő nagysága gratiája után és igen alázatossággal kéretik
azon kicsinytűl fogva nagyig úri Méltóságodat, hogy úri
Méltóságod legyen azon az mi kegyelmes urunk ő nagysága előtt, hogy ő nagysága legyen valami pénzbeli segitséggel szegényekhez, mivel igen fogyatkozott állapottal
vannak. Azonban az nemes Szabolcs vármegyebeli nemesség általam igen nagy alázatossággal könyörög az mi
kegyelmes urunknak ő nagyságának, méltóztassék ő nagysága parancsolni, hogy az szegény nemesség ne prédáltassék, hadd lakhassanak bátorsággal házoknál; sőt
generális uram ő nagysága tiszti s kötelessége szerint az
eltolvajlott marhákat minden imide-amoda mutogatás és
kedvezés nélkül adattassa meg, mivel sem vice ispánok,
sem szolgabirák nem maradhatnak házoknál; egynehány
ízben fölverték őket házoknál. Most vagyon ideje, hogy
az úri Méltóságod cselekedete és igyekezete által orvosoltassanak ezen dolgok, kire Isten segélje úri Méltóságodat
és életét terjeszsze sok számú esztendőkre boldog előmenetelekkel.
Datum ex Somlyó, die 14. mensis Novembris, Anno
1675.
Farkas László mpr.
Miss. 323.
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70.
Geszt, 1675 november 17. Vesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Már ez harmadik vagy negyedik rendbeli levelem
Kegyelmedhez, melyre válaszom nincsen Kegyelmedtűl.
Akartam azért mostan is Kegyelmednek levelem által
udvarlanom, kivánván, tanálja szerencsés órában. Én is,
Uram, nyomorogva élek még Kegyelmed szolgálatjára.
Azomban az elmult hetekben egy egész postára való leveleket elfogván a katonák Kassa táján, letötték valami
szalmában s feljebb mentek s míg visszatértek, a levelek
ott hevertek s azután elhozták, de az vizek miá későre
jüvén alá felé s hozzám is nehezen hozhatván, míg én is
extractust csináltathattam belőle, üdőt foglalt le, mindazáltal immár Kegyelmednek megküldöttem. Bizony
alkalmasint tanulhat az ember belőlök. Az diák s magyar
leveleket pedig ím in specie megküldöttem, akarván ez
iránt is Kegyelmedhez való kötelességemnek megfelelni.
Irják ugyan, hogy mi is meguntuk a hadakozást, de úgy
látom, bizony ők is örömest békélnének; azomban igyekezetek s szándékok tovább mi legyen, Kegyelmed megértheti. Számtalan sok levél, de inkább mind szerelmesek;
Csernel uramnak valók. Az fizetéssel jövők még Kolozsvárrúl írnak, hogy jőnek, de én nem tudom, hova lönnek.
Éppen kétségbe estek a hadak felőle, el is adták fele áron
némelyek; nagy bajban vagyunk miattok. Ihon a quartélyból is k i k o p t u n k ; csak Isten tudja, mint élünk.
Noha a debreczeni quartélyt egy embere által a basa
azután is megigírte s minden jóval ajánlja magát hozzánk,
de már annyira vadnak a Debreczenben nyomorgó magyarok, már egynéhányát a piaczrúl kötözték fel a labanczok
s úgy vitték el, melyért magam is reájok írtam, a basával
is reájok izentettem, de csak azt mondották, egyik előtt
sem teszik bizony űk be a kaput, akármit csináljanak,
holott azelőtt soha nem volt az, hanem bizony békességesen
laktak. Annyira van, Uram, az dolog s úgy megkedvetlenedtek kiválképpen a kiknek házok népe ott van, hogy
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azt mondják, hogy azelőtt, míg az fejedelemhez nekik
kötelességek nem volt, bizony jobban volt állapotjok, de
azolta mind rosszabbúl vagyon. Noha írt volt a fejedelem
azelőtt is a debreczenieknek, de azolta még hamisabbak, azt
mondják. Hanem az Istenért Kegyelmed orvosolja, mert
vajki kedvetlen az ember, mikor cselédje rossz helyt van,
s minél hamarébb vagy írjon, vagy irasson, mert bizony
rosszúl van dolgok. Im, írtam a fejedelemnek ő nagyságának is felőle s mind affelől, hogy az elfogott leveleket
megküldtem; hiszem Kegyelmed küldje úgy oda mind
levelemet s mind a többit, a mint Kegyelmednek tetszik.
Még sem lőn, Uram, énnekem az én megbántódásimrúl
való szíves panaszomra semmi válaszom. Én mint más
levelemben is megírtam Kegyelmednek, soha bizony
nehezebben nem szolgáltam, mint most s várom vala is
szívesen Kegyelmed örvendeztető válaszát; de hadgyáron,
talám Isten napfényre hozza s megorvosolja az én bántódásimat, mert így bizony kedvetlen szolgálok sokáig,
pedig bizony nem is tökéletes bizodalommal levén tovább
is Kegyelmed hozzám való szeretetéhez s kötelességéhez.
Szinte mikor ezt írom vala, jöve olyan hírem, hogy az
hópénz nem levén több tízezer forintnál, az debreczeniekhez küldtek hatezer forintért s azok nem adtak. Már azt
Barkóczi szinte úgy m e g t u d j a ; de ám hadd tudná, csak
lenne meg másunnat, ki ha meg nem lesz, mi elveszünk.
A nagy Istenért kérem Kegyelmedet, ha már ennyiben
van a dolog, öt-hatezer forintért ne hagyjon bennünket
elveszni, mert bizony oda leszünk. Ihon se quartélyunk,
se az megigért fizetés a napjára készen! Inkább mindenünket el ké adnunk, mégis meg kellene fizetnünk,
hogy már megbiztattattak vele a hadak, kirűl, Istenért
kérem, minél hamarébb tudósítson, noha bizony a tizenhatezer forint sem lesz elég koránt is.
Datum Geszt, 17. Novembris 1675.
Vesselényi Pál mp.
Miss. 323.
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71.

Szilágy-Somlyó,

1675 november 21. Pernyeszy
Teleki Mihálynak.

Zsigmond

Kigyelmed levelét, Uram, alázatoson vöttem és noha
még udvarnál létemben mindjárást tudósítottam Kigyelmedet ezek felől az dolgok felől s azután is immár három
rendbeli levelem által, de azok, a mint Kigyelmed leveléből értém, Kigyelmed kezéhez nem jutottanak. Kihez
képest Uram, Kigyelmed parancsolatja szerint most sem
mulatám el, hogy Kigyelmedet az dolgokrúl ne tudósítsam.
Die 31. Octobris urunk ő nagysága tízezer forintot
adatván én kezemben, indított meg Fejérvárrúl avval az
pénzzel. Hatezer forint felől parancsolt ő nagysága az
debreczenieknek, hogy adjanak kölcsön az mostani országgyűléséig. Én Inczédi Mátyás urammal megegyezvén
Tordán, Kolosvárra érkeztünk. Onnét mindjárást írtunk
az debreczeni birónak (noha egy kis vétség esett itt, mivel
az urunk commissiója helyett az generális uramnak
szólót tanáltuk volt elküldeni; melyet észre vévén, az
másikat is mindjárást postán küldöttük utánna, úgy
hogy abban semmi fogyatkozás nem esett) az hat ezer
forint felől. Azalatt Somlyóra érkezvén, egy hétig kellett
várakoznunk az debreczeniek után. Egy hét múlva jött
osztán onnét válaszunk, melyet mind az mi kegyelmes
urunknak s mind Kigyelmednek, Uram, és mind Rédei
Ferencz uramnak ő kigyelmének megírtunk s postán
mindjárást el is küldöttünk, melyről való parancsolatját,
Uram, ő nagyságának most is várjuk. Veselényi Pál uramot is tudósítottuk, Uram, hogy megyünk, de mivelhogy az
pénznek híja volt, instructiónk szerint nem procedálhattunk, mert ha instructiónk szerint az tizenhat ezer forint
meg nem lött, s az hadak is azalatt öszvegyűltenek volna,
annál nagyobb confusio lött volna az pénz nem léte miatt.
Debreczenben penig nem mehettünk generális uram s az
ott levő becsületes rendek híre nélkül; azonkivül is úgy
informáltattunk Kende Gábor uram által, hogy feles német
s magyar vagyon Debreczen táján, az kik ezt az pénzt
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lesik, melyet ugyan egy Debreczenből jött ember is bizonyoson monda itt Somlyón. Irja Kende uram azt is, hogy
húszezer forint sem elég annak az hadnak s annyival
inkább, Uram, tízezerrel mit vihetünk véghez, maga
bölcsen megitílheti, Uram, Kigyelmed; mód nélkül penig
meg nem indulhatunk, mert az pénzzel emitt-amott nem
quartélyozhatunk, puszta lévén az föld, szalmát sem
kaphatni. Privatim is penig sok becsületes embereknek
parancsolt ő nagysága, hogy pénzt adjunk, melyből ha
a hadaknak sem jut s amazoknak sem adhatunk, félő,
hogy egy rút confusio ne legyen. Mely dolgokra nézve
Uram, immár nekünk kételen itt kell mulatnunk, valamíg
az mi kegyelmes urunk s Nagyságtok, Kigyelmetek ez
iránt való dispositióját nem veszszük, mivel Kende uram
is megírta, hogy onnét kivűl míg hír nem jű, addig innét
meg ne mozduljunk.
Kigyelmedet azért mint uramot alázatosan kérem,
ne nehezteljen tudósítani bennünket minél hamarébb és
Isten udvarhoz vivén Kigyelmedet, instruálni, hogy az
itt való késedelem miatt ne legyen valami fogyatkozás,
avagy az hadak között valami confusio. Én Uram bizony
úgy tudtam, hogy az instructiónak párját Kigyelmednek
kiküldötték s ezek felől is így tudósítottak udvartúl s arra
nézve írtam volt az instructio felől Kigyelmednek. Most
azért, Uram, az instructiónak párját Kigyelmednek beküldöttük; Inczédi urammal együtt várunk is mindenekben az mi kigyelmes urunk s Nagyságtok Kigyelmetek
parancsolatjátúl.
Somlyó, die 21. Novembris 1675.
Pernyeszy Sigmond mpr.
Miss. 877.
72.
Varsó, 1675 november 21. Akakia

Teleki

Mihálynak.

Quod debitam Spectabili et Magnificae Dominationi
Vestrae gratiarum actionem pro vna et altera, qua me
honorare dignata est epistola, huc vsque distulerim, mea
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non solum ab Excellentissimo Domino Legato absentia, sed
etiam inualetudo in causa fuit. Cum autem neutrum latuerit nobilem Dominum Absalon, meque ab aula Poloniae
in tranquilliorem locum sanitatis recuperandae gratia
secedere coactum fuisse, non dubitaui, quin Spectabili
et Magnificae Dominationi Vestrae referret, eaque pro
sua benignitate tarditatem responsi et officii excusaret.
Aegrius profecto informitates meas tulissem, si aliquantulum morae rebus vestris afferre potuissent, sed Dominus
Absalon, qui vanas habuit hac de materia cum Sua Excellentia conferentias et optime informatum relationibus
meis et optime dispositam experturum eam confidebam,
meamque ipsi inutilem omnino futuram operam (így!). Jam
in quo haereat Excellentia Sua, quisnam adhuc ipsi scrupulus supersit, cum dominus Absolon coram intellexerit
ad ipsius relationem vltimasque, quas ab Excellentia sua
accepit literas, me refero, nihil enim quod addam habeo,
nisi quod non desinam pro viribus meis apud Excellentiam
Suam inchoatum opus promovere, vt et ardentissimo zelo
promouere allaboraui, nec eam ignorare passus sum vllas
circonstantias, quae eam permouere possent. Hoc velit
Spectabilis Dominatio Vestra credere meque fidelem et
accuratam vt debebam informationem Eccellentiae Suae
dedisse, meoque muneri et officio in eo non defuisse, vt
et nunquam defuturus sum Spectabili et Magnificae
Dominationi Vestrae cum occasionem nanciscar, meum
erga se cultum opere et facto ipsi contestandi, cum sim
ex corde et animo futurusque sim vbicunque, quoad
vixero
Spectabilis et Magnificae Dominationis Vestrae promptissimus et obsequentissimus servus
Akakia mpr.
Datum Varsauiae, 21. Novembris 1675.
Miss. 315d.
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73.
Zolkiew,

1675 november 23. Forbin-Janson
Mihálynak.

Teleki

Literas Spectabilis et Generosae Dominationis Vestrae
summa cum voluptate accepi et non possum satis laudibus
extollere constantiam et generosam mentem Spectabilis
Dominationis Vestrae, cum jam vero ipsa, qui sint sinceri
Christianissimae Majestatis sensus de rebus Hungaricis
fovendis et promovendis a domino Absolone, cui illos penitus
credidi, audierit procul dubio; hoc unum addam, mihi
omnino constare Regem Galliae eodem semper modo ad
Hungarorum injuste adeo oppressorum levamen, tum non
tantum inclinatum, sed prorsus animatum esse summo
interim cum desiderio, quod tam sanctum maturare consilium potest expectabo et Spectabilem ac Generosam
Dominationem Vestram divinae protectioni commendans stb.
T. de Forbin de Janson stb.
Zolkieuae, die 23. Novembris 1675.
Miss. 312.
74.
Geszt, 1675 november 23. Kende Gábor Teleki

Mihálynak.

Sok és alkalmatlan írásimmal kell, Uram, Kegyelmedet terhelnem, kirűl mint uramat követem Kegyelmedet, mert örömest az javában is írnék az hírnek, ha
volna, de az kevés kedvetlenséget szerez az írásban. Az
Tiszán túl való hadak szerencsések, gyakran németet,
horvátot vágnak, fognak nyavalyások. Ma is úgy hozák,
Pálfi Károlyt két fű némettel hozta volna el Mozik és
Harsányi; de még magoktúl ide nem jütt tudósítás, azért
nem merem írni, mint bizonyost Kegyelmednek. Az hadakat, Uram, most veszik rendben, most hozzák be az
legistromokat, mert még itt az sem volt. Páriáltatom és
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Kegyelmednek ugyan nevenként beküldöm. Most is egy
jegyzésben elküldöttem volt. Igyekezem benne, hogy
kevesíteném üket az pénznek szűk voltához, noha az mi
szükségünkhez szaporítani, nem fogyatni kellene. Ihon,
Uram, Török János, az alföldi szegény hadnagyokat régen
bíztatván, állott volna elől 8 száz jó fegyveres emberrel;
de mind az töröktűl való félelem, az kivel ültettük le
s mind az pénznek nem léte miá csak az hadnagyokat
hagytuk fenn, az hadat reménység alatt hagytuk, ha
indulás leszen, fizetünk nekiek. Mert Uram, ez az egész
föld hadra készűl velünk tavaszra; mind vetetlen maradtak az életek. Most is az mezőben ki kit az üdő miá el
nem nyomtathatja, ha mi jót tanálna benne is. Az kenyér
rettenetes s z ű k ; széna nincs, szalma sincs, az nem nyomtatás miá abrak nincs, csak járnak ránk az hadak. Az
török, kiválképpen az pasa, az quartélyt nem ellenezné,
csak volna mit találnunk. Volna ugyan, ha az üdő által
Isten el nem venné, meg nem gátolná; mi tavaszig kiérnők szegényűl vele. Mert Uram, hacsak négy vagy
ötszáz tallérom volna, tudnék én ennek az egész hadnak
oly quartélyt szerzeni, az hol jól kitelelne; de az török
adom nélkűl semmi; maga mutogatná az alkalmatosságot;
noha ugyan munkában vettem és fáradozom az pénz
szerzésben. Ma küldtem Varga János gazdámért által;
ha pénzt szerezhetnék tűle, mi bizony bevihetnők az hadat Debreczenben és elrántanánk vagy két hónapot, azután
Isten mutatna más alkalmatosságot. Immár Uram, Farkas László uram bemegyen; megérti az dolgokat ű kegyelmétűl. Kérem Istenért, Uram, Kegyelmedet, ne hagyjon
bennünket, ezt az szegény magyarságot, ne veszszünk el
rend kívűl. Noha tudom, generalis uram is megküldötte
Kegyelmednek az 13 vármegyében levő németeknek
számokat, az mint az magok pecsétes legistromokból is
kitetszik, de ím Uram, én is megküldtem Kegyelmednek.
Az magam bemenetelem felől Kegyelmedet most nem
búsítom, mivel látom az sok alkalmatlanságot, míg rendben nem vétetődnek az dolgok. Csak győzném az költséggel, de az én pénzem fogy, vagy el is fogyott. Az ki
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jól is él, gyűl is az pénze, az szép dolog. Kegyelmedet
mint uramat követem az bű írásrúl és búsításrúl.
Geszt, die 23. Novembris 1675.
Kende Gábor mp.
Az debreczeni quartélyt, Uram, titokban legyen. Ott
is már az pasának való pénzt megszerzettem Varga
Jánostúl.
A czímlapon: P. S. Huszain kiérkezvén, egy pribék
volt benn vele. Szitkozódott ide ki Huszain: Ebek, elárultátok az császárt; az fejedelem pápista követet küldött fel az ti akaratotokbúl az békesség járni, de az követeteknek is elütik az portán Szepesinek az fejét. Mind
fejedelem, mind ti rosszul vagytok. Elhiszem, oda be
sugták ezt az Huszain fülében.
Miss. 323.
75.
Drinápoly,

1675 november 26. Daczó János
Mihálynak.

Teleki

Akarám, Uram, Kegyelmedet tudósítani, Isten segítségébűl ide Drinápolyba jó egészségben érkeztem, az országra semmi nehézség nincsen. Portárúl érkezék Zólyomi
s Budai uram levele, melynek egyikének páriáját, másikát
in spetie urunknak küldvén, tudom Kegyelmeddel communicálja; de mivel az Budai uram levele magyarábban
vagyon írva, in paribus Kegyelmednek is meg küldöttem,
meg akarván ez iránt is Kegyelmedhez való szeretetemnek
s kötelességemnek felelni. Kegyelmedet kérem, ha alkalmatosság lészen reá, rólam is ne feledkezzék.
Datum in Drinápol, die 26. Novembris anno 1675.
Daczó János m. pr.
P. S. Kegyelmedet az Istenért kérem, az Zólyomi
resolutióját alkalmaztassa úgy, hogy veszedelem az hazát
ne kövesse; engemet is úgy instruáljon, hogy valamint
jámbor szolgálatimért némelyek előtt suspicióban ne essem,
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kitűl bizony tartok, egyébiránt ha teljes hitelt látok
dolgomban, bizony mind az hatot rá fogom.
Miss. 334.
76.
Bécs, 1675 november 29. Pálffy Tamás
Teleki
Mihálynak.

nyitrai

püspök

Perillustris ac generose Domine, Domine mihi observandissime.
Salute et servitiorum meorom commendatione praemissis.
Kedvesen vettem böcsületes levelét Kegyelmednek,
édes Teleky uram. Hozzám való synceritásával engem
felettébb is kötelezvén Kegyelmed, csak miben szolgálhatnék, szerencsémnek tartanám s azért is ne kéméljen
Kegyelmed, hogy mind énnekem szerencsém nevelkedjék
azzal s mind én felőlem is hitethesse el Kegyelmedhez való
jóakaratomat.
Aminemű dologban penig szóval izent Kegyelmed,
arról ez levelem megadó meghitt igaz jóakarója szóval
teszen Kegyelmednek relatiót, a ki, engedje Isten, találja
jó egészségben Kegyelmedet.
Viennae, 29. Novembris 1675.
Perillustris ac generosae Dominationis Vestrae
servus paratissimus
Thomas Pálffy mpr.
Ep. Nitriensis.
Czím:
Perillustri
Teleky stb.

ac

generoso

domino

Michaeli

Miss. 694.
77.
Püspöki, 1675 deczember 1. Kende Gábor Teleki

Mihálynak.

Kötelességem szerint akarám, Uram, Kegyelmedet
tudósítanom, Huszain aga micsoda hamis hírekkel, kiket
ott levő valamely pribékes magyar mondott neki, kivel
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az portára vagy maga, vagy Cifra el fog menni; nem
árt az portára írni az kapitihának, vigyázzanak.
Hogy az fejedelem az magyarokat vissza akarja
vinni császár hűségére és most is pápista követet küldött
fel; az török ellen tractál az némettel.
Az lengyen követ benn jár Erdélyben, és micsoda
leveleket írt az lengyen király az fejedelemnek, azt is
tudja és oly dolgoknak ment végire, az kiket császárnak
tudtára kell neki adni. Mocskolja u r u n k a t : rosszul látták,
enniek sem adtak; több sok tökéletlenség is és Kegyelmedet is szidja. Noha ezekből semmi sem lesz, tudom,
de kötelességem szerint Kegyelmednek értésére adom.
Igaz az egriek harcza az némettel. Hat török veszett,
ketteit elfogták. Az maklári vicét másodmagával [megnyúzták]. 1 Már az egri pasa mindenfelé leveleket [folyt a t t a t ] 1 az végekre. Beküldtünk Váradra megtudni.
Arrúl is informálom Kegyelmedet stb.
Püspöki, die 1. Decembris 1675.
Kende Gábor mpr.
Bizony, Uram, húszezer forinttal is jól meg nem
érjük az fizetést.
Miss. 323.
78.
Püspöki,

1675 deczember 5. Vesselényi Pál, Kende Gábor
és Kubinyi László Teleki
Mihálynak.

Noha több dolgok közt a vitézlők quartélya dolgárúl
is nevezetes főrend atyánkfiaitúl Farkas László uraméktúl ő kegyelmektűl követség által izentünk alázatosan
kegyelmes urunknak ő nagyságának és Kegyelmednek is,
mindazáltal naprúl napra mind inkább inkább szorulván s
fogyatkozván az quartélyok, azonban az vitézlő rend és
quartélyok lakosi is szüntelen panaszolkodván nagy fogyatkozásukrúl; annyira jutottak, hogy már ezen túl lehetet1

Bizonytalan kiolvasás.
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len csak meddig is azon helyekben maradhassanak. Irtunk
mostan is felőle alázatosan a mi kegyelmes urunknak
ő nagyságának, annak előtte azonban idejében az quartélyokrúl az váradi pasát is megtaláltuk és noha az pasa
sűrün való szorgalmazásunkra az quartélyokat nemes
Bihar vármegyében közönségesen, úgy Debreczenben is
nagy bajjal megigírte, mindazáltal oly véggel, hogy csak
magának (másokon kívűl) azon jóakaratjáért ötszáz tallérokkal, nem condescendálván alább semmiképpen, kedveskednénk. Nekünk magunknak, tudhatja Kegyelmed,
nincsen, hanem ezen fogyatkozott állapotjában is romlott nemzetünk Isten után szemeit kegyelmes urunk
ő nagyságára függeszti és ő nagysága kegyelmessége által
várja azon fogyatkozásának is orvosoltatását.
Értvén azért Kegyelmed is az vitézlő rendnek quartélyában ily igen megszorúlt és nagy fogyatkozott állapotját, Kegyelmedet nagy bizodalommal és szeretettel
kérjük, hogy valamiként az vitézlő rend nemzetünk
ennél is nagyobb romlásával vagy el ne oszoljon, avagy
quartélyának nem léte és megemlített nagy fogyatkozása
miatt ellenségünk közé csalogatására (mint is már némelyek cselekedtenek) vissza ne menjen; vagy penig mint
is már magában az vitézlő rend feltette, kegyelmes urunkat uroknak ismervén, magokat ő nagysága szolgáinak
közönségesen mindnyájan (ez iránt keveset hívén már
nekünk) bé ne menjenek és magokat ezen etxremitásban
ki ne a d j á k : ne neheztelje kegyelmes urunknál a megírt
summának kegyelmességébűl leendő megadásáért és késedelem nélkűl való kezünkhöz küldéseért nagy becsülettel
törekedni, mert az által conserváltathatnak egyikkel az
hadak, ha quartélyok lészen; egyébiránt ha az nem lészen,
az hópénz is, részérűl az vitézlő rendnek, ha szintén
hórúl hóra megadatnék is, haszontalan. Annak felette
tudván jól Kegyelmed a török nemzetnek természetit,
a nélkűl ő előtte kissebb dolgot is végben nem vihetni s tovább penig annak nem léte, vagy penig csak késedelme
is micsoda változást szerezhet előtte, vagy mi tovább
való alkalmatlanság következhetik belőle, megírását szük-
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ségesnek nem itíljük, hanem bizzuk mindazokat Kegyelmed okosan és bölcsen való meggondolására. Kegyelmed
abbeli jóakaratját nemzetünkkel együtt minden alkalmatossággal megszolgáljuk, várjuk is rúla késedelem
nélkűl való tudósítását stb.
Raptim Várad-Püspöki, die 5. mensis Decembris
Anno Domini 1675.
Kegyelmed kész szolgái
Vesselényi Pál mp.
Kende Gábor mp.
Kubinyi László mp.
Miss. 328.
79.
Püspöki, 1675 deczember 5. Kende Gábor Teleki

Mihálynak.

Én, Uram, csak tegnap is írtam Kegyelmednek az
Huszain tökéletlenségérűl, bűvön írtam Kegyelmednek. 1
Immár Huszain azzal az tökéletlen informatióval hetfűn
indul az portára. Még megelőzheti Kegyelmetek, mert
kerül is, az út is rossz. Az pasának egy belső emberével
ismerkedtem meg; mindent tudhatok általa. Harminczöt
tallért adtam bizony neki tolmácsával együtt. Az Huszain
informatorát is bizony alkalmasint kitapogatom, de jobban is végire megyek. Isten nélkül való emberek vannak
közöttünk.
Az Majos dolgában legyen, Uram, Kegyelmed jóakarattal. Most is szép emberséget cselekedtenek stb.
Püspöki, die 5. Decembris 1675.
Kende Gábor mpr.
A czímlapon: Ha bizonyos ember megyen be, írok
én Kegyelmednek errűl az materiárúl; többet is tud
akkorra Kegyelmed, kik beszéltek Huszainnal.
Miss. 323.
1

Ez a levél n e m k e r ü l t elő.

Teleki oklevéltár.

VII.
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Püspöki,

1675 deczember 9. Vesselényi Pál, Kende Gábor
és Kubinyi László Teleki
Mihálynak.

Nem kétlyük, másunnét is ne tudósították légyen
Kegyelmedet, mindazáltal kötelességünk szerint mi sem
akaránk elmulatni, az itt kinn forgó veszedelmes állapatokrúl ne tudósítanánk. A német horvátokkal és a
hamis magyarokkal, mint is értettük, öt avagy hatezeren egybegyűlvén, ezelőtt harmad nappal Debreczen
városában, nem levén mostan mint egyébkor Váradrúl
is a töröktűl oltalma, bészállott, holott is benn találtatott
bujdosó szegény atyánkfiai közűl Baxa uramat, Recski
Györgyöt, Takaró Mátyást, Patay Jánost, Tokay Nagy
Andrást és azonkívül is sokakat, kiknek is most ily hirtelenséggel mind végire nem mehettünk, megfogdosván,
rabúl tart Baxa uramon kívűl, kit is elbocsátván, közöttök szabadon jár. Azonfelűl sokaknak javokat felprédálta és a több bujdosó s futott atyafiaknak is ottan
letött javokat inquisitio által is keresi. Ily romlásban
s veszedelemben vagyunk, mely soha is még ezelőtt ennyi
változások és romlások között is szegény nemzetünkön
ily mértékben s ily keservesen nem esett. Tovább is
penig ellenünk mi veszedelmes szándéka, csak Isten tudja
s magok. Az debreczeniek ez veszedelmes állapatokrúl ma
tudósítván az váradi pasát, minket is hivatott, de ha nem
hívatott volna is ez romlás felől, ketten bémentünk volna.
Magunk is beszéltünk Váradon a debreczeni hírmondóval
és nekünk is a megírt dolgokat az szerint referálta. Divánt
tartván felőle az pasa, azután azt cselekedte, mind arrúl
s mind penig, mint is eszünkben vettük, a Szilágy és
erdélyi dolgokban adott kegyelmes urunk válaszával,
melyet is Huszain aga által adott, nem levén contentusok, informátióval az fényes portára ugyan Huszain
agát késedelem nélkül beküldötte. 1 Ehez képest ha kegyel1

K e n d e G á b o r ugyanezen n a p o n P ü s p ö k i b e n kelt levele
szerint H u s z a i n deczember 9-dikén i n d u l t el a p o r t á r a .
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mes urunknak ő nagyságának és Kegyelmednek is úgy
tetszenék, talám jó volna, ő nagysága is maga részérűl
szükséges dolgai között az debreczeni romlásrúl is informatióval az fényes portára beküldene. Azonban az pasa
directiója alá tartozó minden végekre mindjárást parancsolatokat küldött, hogy készen legyenek. Tovább mindazáltal, úgy vettünk eszünkben, vár az iránt az fényes
porta parancsolatjátúl és addig semmit sem mozdít
A mi magunk állapotját illeti, nekünk azt hagyta, legyünk
veszteg itten bizonyos ideig, míglen is felőle újabb izenetit
veszszük; azomban az hozzánk tartozó hadaknak keményen parancsoljuk meg, legyenek oly készen, ha izeneti
jön, ne csak feles kenyérevő legyen az föld népén, hanem
fegyver végire is elég emberünk legyen s mehessünk, az
hová kivántatik s parancsolja.
Ily veszedelemben levén szegény nemzetünk dolga,
vagyunk nagy gondban s búsulásban is egyszersmind,
mert ezzel a romlással az hadak s több rendek is már
annál is inkább reméntelenek s csüggedeznek és az hópénznek késedelme és a quartélyokban való nagy szükség és fogyatkozások is igen segítvén mostani romlásokat,
tartunk attúl, ha hamarjában most jó rendben s gondviselésben fizetés által nem vétetnek, nagy confusio és
abbúl utolsó nagy gonosz ne következzék és az ellenség
csalogatására kevés javai után, minthogy visszaadni
megigírte, mint is értettük, vissza ne menjen, vagy penig
ha az nem lenne, már mindenétűl teljességgel megfosztatván, az fizetésnek nem léte, vagy késedelme és quartélybeli szüksége miatt el ne oszoljon s több gonosz is
ne következzék belőle.
Kegyelmedet azért nagy bizodalommal és szeretettel
kérjük, értvén ily szorongatásban és majd utolsó veszedelemben való állapotját szegény nemzetünknek, tovább
való megtartásában és javára tartozó állapotjában mennél jobb úttal móddal lehet s tudhatja, fáradozzon kegyelmes urunk ő nagysága előtt, hogy ezen romlás felől való
informatióval is méltóztassék ő nagysága az portára
beküldeni és dolgunkat siettetni azzal is. Azomban az
7*

— 100 —
hadak hogy megtartathassanak, az fizetést mentűl hamarébb csak azzal a Somlyón levő pénzzel is, míg is a
többivel kiérkeznek, elkezdeni s tovább is rólok kegyelmesen gondot viselni, mert ha még tovább is késedelmeskedtetik, tartunk egy nagy confusiótúl s abbúl következő nagy gonosztúl. Kegyelmed abbeli jóakaratját s fáradozását, Isten bennünket éltetvén s jobb napokra juttatván, egész nemzetűl minden alkalmatossággal megszolgálni igyekezzük. Elvárván késedelem nélkül Kegyelmed jó válaszát, Isten után keresztyén országunknak és
nemzetünknek javára és megmaradására kivánatos jó
egészségben szerencsésen éltesse, szívbűl kivánjuk.
Raptim Várad Püspöki, die 9. mensis Decembris
Anno 1675.
Kegyelmed kész szolgái
Vesselényi Pál mp.
Kende Gábor mp.
Kubinyi László mp.
Miss. 323.
81.
Püspöki, 1675 deczember 9. Vesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Noha, Uram, közönségesen is írtunk Kegyelmednek,
mindazáltal kötelességem szerint akarám Kegyelmedet
tudósítanom. Mi, Uram, valóba rosszul vagyunk. Azt
senki nem hitte, hogy a német Debreczenbe szálljon.
Bezzeg nagy kárt tőn, hogy egy harczon való megverettetésünkkel nagyobb kedvetlenségre nem fokadott volna
a magyarság. Isten tudja csak, mire fokadnak, a kiknek
javok s házok népe ott van, ki felől egyéb hírt nem hallottam, a kit a közlevélbe írtunk. Baxa mindeneket tudván, elhiszem tanácsolja őket. Nem tudom, ezeken kivűl
kik vadnak még kézben. Ezek elkedvetlenednek, hogy
nemhogy velek járhatna az ember, de köztök is mint
lakjunk, bizony nem tudom. Bezzeg ha megfizettünk volna
nekiek, jobb lesz v a l a ; de mindenképpen elreméntelenedett a magyarság. Dajka, Csótó, Frater György ki-
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csalattak; többrűl nem tudok írni. Kis Ferenczet arra
felé küldvén hír tudni, azt is ötöd magával elfogták.
Nem hiszem, hozzájok ne álljon. Mi bezzeg ebűl vagyunk
most. Az basa biztat, de semmit nem tehet. Úgy látom,
félt bennünket. Meghagyta, innét el ne menjek. Mi a
quartélyban is egy hétig sem adhatunk hírt egymásnak
az kiírhatatlan iszonyú üdő s vizek miá. Uram az Istenért
hadd jőjön a hópénz; bizony felkötöznek bennünk.
Hogysem ennyire haladott, bár biztatás se lesz vala felőle,
mert már semmit nem hisznek s bizony Uram, Kegyelmedre nézve is nem esik jól, hogy elhaladt a terminusról.
Mindazáltal a mostani üdőben bizony mindenképpen
kell szolgálni ennek a nemzetnek. Én, Uram, több orvosságát a dolgoknak nem látom, mostanába egyéb orvosságát, kit, látja Isten, köztünk sem merem beszélni,
mert mindjárt kimegyen az szó közülünk, hogy az hópénzt minél hamarébb kifizessük, meg levén egészen elégedendő. Másik az, Uram, hadd adjuk vissza nekik, ha
csak valami formában is. Ihon Bányán el vövék a templomunkat s magok is csak rabok nyavalyások. Hadd
készüljünk neki, hadd szálljunk belé, ott patert s egyéb
latrokat, a kik kárt vallottak, hadd prédáljuk fel. Az
város népét ne bántsuk, azomban költözzék el a város
népe; hanem könnyü szerrel maradjanak ott a gazdák;
ha megállhatnak, lakjanak benne; ha pedig meg nem
állhatnak, mindenestűl jűjenek k i ; míg ott lennének
pedig, az bányákrúl való pénzt felszedhetnők s vele fizethetnénk; ha pedig benne meg nem maradhatna az ember,
mind a város népivel együtt jőne ki s égetnők fel. Jobb
hogy pusztán álljon s az német ne vegye hasznát, hogysem egészen csak német bírja s úgy éljenek nyavalyások,
mint a barmok. Ezt, Uram, úgy gondolom, végbe vihetn ő k ; de eddig is, Uram, az keresztyénséget hántuk, de
bizony valamit csak cselekedjünk, mert bizony oda leszünk. Mi haszna, hogy van bánya, csak a német él belőle
ennyi esztendőtűl fogva. Hiszem ha maradhatnak, jó,
ha nem, építsék meg, ha békesség lesz. Bizony nagy erszénye szakad a németnek is ki, ezek is az nyereséggel
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újulnának. Ha pedig e tetszenék Kegyelmednek, írná meg,
hadd készülnénk hozzá. Az német(nek) is megzavarodnék
az elméje. Lássa Kegyelmetek. Bizony oda leszünk, ha
csak heverünk. Olyhoz pedig fogni, hogy markunkba
szakadjon, rossz lenne. Én, vagyon másfél hete, csak
kornyadozok; nem tudom, ha ijedtembe-e, vagy hogy
Kegyelmedet kérem, tudósítson; azonban az én dolgomról se felejtkezzék, mert vajki gyakran jut a nekem
eszemben. Én míg Isten éltet, maradok stb.
D(atum) Püspöki, 9. Decembris 1675.
Vesselényi Pál mpr.
Az mi Huszain dolgát illeti, látja Isten, nem tudom,
ki informálta s informálták-e, vagy nem, de itt is nálam
beszélt az eb Kegyelmed felől, noha volt válasza. Ő olyan
a kutya fia, mint czigány; arra bizony semmit se hajtson
Kegyelmed. Minden dolog Istenen áll.
Miss. 758.
82.
Krakkó,

1675 deczember 10. Giski János

Teleki

Mihálynak.

Spectabilis ac Magnifice Domine et Frater colendissime.
Recepi hodie mihi ex aula remissam literam Magnificentiae Vestrae de dato 7. Novembris in Huszt scriptam, quam legatus Celsissimi Principis reliquerat ibi me
absente, quod mihi summe displicet; jam vero ibi accinctus sum itineri ad servitia Majestatis Suae in aula,
ubi, si me honorabit suis mandatis, non deero, constanter manendo semper paratissimus ad servitia Magnificentiae Vestrae.
Non dubito, quod idem legatus insinuavit Magnificentiae Vestrae de coronatione futura Sacrae Regiae
Majestatis nostrae 2-da Februarii hic Cracoviae, ad quam
pomposissimam jam res ubique procurantur. Aliquot dies
ante sepultura duorum insimul regum, nempe Casimiri,
qui allatus ex Gallia nuper in cimba et Michaelis ultimi
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anticipabit cum summo apparatu. Secunda die post
ingressus regis Joannis fiet et coronatio sequenti d i e ;
post vero die altera omnes proceres, provinciae, urbes
jurabunt et sequenter comitia, ubi omnes confirmationes
legum inprimis fient et distributio vacantiua; post vero
nuntii deputati in suo loco electo directore vulgo marescalco proponent inter se et concludent negotia et commissa sibi in terris suis in facie Reipublicae. Rex vero
cum senatu in loco separato illa ab ipsis proposita truti
nabit et concludet. Sed de his cum tempore omnibus non
omittam.
Dicitur hic quod Sirko tandem obligaverit Dorossenkium ad submissionem et obedientiam Serenissimo Regi,
Domino meo, quia destitutus omnibus cum et Turcae
parum hoc campo magnis suis damnis effecerint. Unde
eveniet, quod tam magno studio, tempore, cura, impensis
solum Camenecum remanet Turcis. Faxit Deus, ut et ipsi
sua incommoda agnoscant et quia Deus ipsis aliquid permittit et tandem in illorum majus detrimentum.
In Germania nihil factum hoc campo, nisi quod
Turenius ex tormento occisus. 1 Exercitus invicem pugnabant strenue et Germanicus recessit usque huc Transrenum, non audens in illa parte quartieria sibi figere;
se hac gemme fiet aliquid. Princeps Condeus ad Strasburgum in Alsasia quartieria tenet usque ad tempus firmum, transiturus brevi aliquid tentare.
Particulares principes nihil memorabiles egere, nisi
in Pomerania et Brema contra Suecos nonnullos conflictus inter se sine magno unius et alterius progressu; jam
omnia silent. In Flandria Rex Galliae occupavit unam
in principio campi provinciam, reliqua occupata solummodo curat manutenere, ubi exercitus conjunctus Hollandohispanis non potuit ipsi quidquam defendere eandem
provinciam, nec pedem figere. Jam vero quisque ad quartieria rediit, sed speratur particularis pax cum Hollandis
1

elesett.

1675 július 21-dikén Salzbachnál ágyúgolyótól

találva
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et Gallis pro majori bono et posse Galliae contra suos
hostes.
In Italia summos habent Galli progressus et jam in
Sicilia regem suum deciaraverunt. Idem promittitur et
Neapoli regno vicino ibi. Haec protunc nova hic sunt.
Apud nos exercitus ad quartiera ivit et precustoditus
esse quam citissime paratus et cogitatur de progressu
ulteriori belli successu. Cum his omnibus facio reverentiam Magnifico Domino Comiti Tekelio et maneo
semper stb.
Litra hodie mitto ibi ad Jauoroniam optarem, ut
ibi aliquis sit a Magnificentia Vestra, ut illa recipiat et
quaerat me in aula.
Miror, quod et Magnificentia Vestra nihil mihi scribit
de rebus ibi, rogo in quo statu omnia sunt, mandet mihi.
Cracoviae, 10 Decembris 1675.
J(ohannes) Giski mpr.
Miss. 254.

Püspöki, 1675 deczember 11. Kubinyi
Mihálynak.

László

Teleki

Hogy Isten Kigyelmedet jó egészséges hosszú élettel
megáldja, szívem szerint kivánom. Kigyelmed, Uram,
sokat hivén Baxa uramnak, addig adaperiála mindeneket
nekie, hogy már nemcsak minket, hanem Kigyelmeteket
is kitanulják belőle. Megvallom, Erdélyben laktomban
nagy németekhez való szemhunyorítást vettem ugyan
eszemben aránta, de hogy a németekhez mások ily nagy
kárával adja magát, magammal soha el nem hitethettem.
Baranyai uramat is hallom hogy vissza ment, a kin egyebekkel együtt én is semmit nem búsulok, de hogy Husztrúl ment el, Kigyelmed inspectioja alól, azon, igazán
írom, nem kevéssé törődöm, kiválképpen mikor hallom
az embereknek ez aránt való külömböző itílet tételeket.
Kigyelmedet azért kérem mint uramat, maga nagy itíleti
szerint orvosolja meg azt, ne legyen már avagy csak azok-

nak, kik tovább is ki akarnak (módjok levén benne)
szökni, azon az passuson elmenni, mert nem esmervén mindenek úgy Kigyelmedet, avagy csak a mint én is, félek
attúl, nem érdemlett itíletet fognak nem kevesen Kigyelmed felől tennie. Mostan feles leveleket fogván el, minek
előtte az úr kezéhez deveniáltanak volna, elébb némelyeket s kiválképpen a Károlyi Lászlónak szóllókat a katonák felszaggatták, a melybűl látván, hogy a német útára
akarnák őket visszavinnie, nem kevesen (azok közül, kik
a dolgot és a politiát nem értik) ütköztenek meg benne;
de generális uram velem együtt modificálván a dolgot,
minden tehetségével azon volt, hogy a scrupulust teljességgel kivegye az vitézlő rendnek az elméjébűl, a melyet
sokaknál tudom hogy véghez is vitt ő nagysága. Ezeknek
alkalmatosságával Kigyelmednek szóló levél is jutott a
kezéhez, melyet hogy felbontson s meglásson, igen tanácslottam vala, de csak azért, hogy Kigyelmedhez való
sinceritását ez aránt is kitanulván, megtudassam magammal, ha állha(ta)tosan akarja-e Kigyelmedhez a relatiót
megtartania, avagy nem. De akkor reá nem vehetvén,
vele fel nem bontathattam. Annak utánna szaggatta-e
fel, nem-e, nem tudhatom, melyet Uram ez tartozó kötelességembűl írt levelembűl ki tanulhat Kigyelmed. Az
szegény Herczek Mátyás halálát, nem kétlem, Uram,
hogy ne értette legyen Kigyelmed, kire nézve, minthogy
a gyalogok kapitány nélkül nem lehetnek, úgy vettem
eszemben az úr generális uram ő nagysága beszédébűl,
hogy ezaránt a mi kegyelmes urunkat ő nagyságát fogja
ő nagysága megtanálnia, várván urunktúl ő nagyságátúl
ebben is, kit praeficiáljon ő nagysága ezen vitézeknek
eleiben; kihez nekem talám szólnom nem is kellenék, de
minthogy lelkem esméretiben járó dolognak esmerem,
nem állhatom, hogy kérdetlen is, mint értelmes úr embernek, ez aránt valami intimatiót, avagy csak insinuatiót
ne tegyek. Én igazán írom, bizony nem tudom, specificál-e, nem-e az úr valamely embert urunknak ő nagyságának, de akár specificáljon s akár ne, mindazáltal
énnekem az tetszenék, ha Kigyelmed javallhatná, hogy
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kigyelmes urunk ő nagysága senkit nevezet szerint ne
nevezne ebben a materiában meg; mert tartok attúl, ha
ebben nekije praescribálni fognak, ezen dolgoktúl teljességgel annál is inkább elkedvetlenedik és olyant fog
magával elhitetnije, hogy sem hitele, sem semmi authoritása teljességgel már ezután nem lesz nekie; ki hogy eltávoztatódjék, Istenért is kérem, lelkem édes Uram,
Kigyelmedet, ebben és hasonló materiában ha lehet
efficiálja, ne praescribáljanak nekie, hanem az eddig való
authoritásában tartsa meg Kigyelmed s mind penig a mi
kegyelmes urunk ő nagysága, hogy így a tiszt tétel miatt,
ha valami non putarem tanálna is lennie, a nehézség mind
urunkrúl s mind penig Kigyelmed méltóságos személyérűl
hárítódnék el stb.
Püspökiben, 11. Decembris A. 1675.
Kubinyi László mpr.
Miss. 323.
84.
Püspöki,

1675 deczember 12. Vesselényi Pál
Mihálynak.

Teleki

Újobban is akarám Kegyelmedet az német dolgokról
tudósítani. Még mind eddig is Debreczenben prédálták
az szegény futottak jovait, noha az debreczeni embere
is bizony kel mellette, a mint a debreczeniek hozták. Nem
tudhatjuk bizonyosan, kik állottak hozzá, hanem Béci,
Baxa, a tihája, miskolczi Cseh Mihály, ezek szabadon
járnak. Apagyi Sámuel, Dajka, Frater György, szilvási
Farkas Sándor s más több közönségesebb nemes emberek
is felesen szaladtak ki csak valami rongyos gunyákban
Testig lelkig mindenek oda lesz most, az Isten is megszánná szegényeket. Balkó felől semmit sem érthetek.
Az pócsai hidhoz jöttek volt éppen az ellenség, de látván
mind a vizet s mind az őrizetét, csak visszatértek. Az
mely debreczeni ember hozzám jött volt, azt mondja,
akkor már a hajdúk szekerei is mind bementek volt s
Debreczen körül való szekerek is, kit a német kivánt.

Az hajdú a maga egyetmását kiviszi; az német is, úgy
hiszem, az préda alá s rabok alá vette az szekeret s talám
vissza fog menni. Éppen elcsügged az emberek elméje;
szöktön-szökik oda a katona. Adta volna Isten, fizethettünk volna meg nekik s ilyen bódulás köztök nem lött
volna. Megírtam vala Kegyelmednek, Kis Ferenczet elfogták ötöd magával. Most olyan hamisságot cselekedtek
Barkócziék, hogy az ő neve alatt levelet irattak ide a
hadaknak, hogy ő aristom alatt vagyon ugyan még, de
elbocsátják s mindenét megadják s tisztet is adnak n e k i ;
azért így értvén a dolgot, ők is menjenek oda, ne veszessék el m a g o k a t ; tisztet s jószágot adnak nekiek. De oly
stilussal van a levél, hogy soha bizony az apja, vagy
minden nemzete sem tudott volna olyat írni Kis Ferencznek, az kibűl el hittük, formált hamis levél és noha bizony
valóba féltem Kis Ferenczet, ha oda áll, de némelyek
biztatnak. Azon leszünk, minél hamarébb kiváltsuk. Az
levél nem akadott az tisztek kezébe, mert mind az közjóért s mind a magam életéért a mint lehet vigyázok.
Patenseket is bocsátám ki, ne higyjenek hamis hütöknek,
csalogatásoknak s vallások s hitek mellől el ne álljanak,
mert maholnap vissza adjuk a németnek a mostanit;
azomban pedig már a fizetés is minden bizonnyal készen
van, csak fizetek minden órában, hogy inkább bátorodjanak. Más levelemben is írtam vala Kegyelmednek, hogy
ebben a quartélyban meg nem maradunk, ha megfagy.
Immár naponként megfagy; az hadaknak az szíve azonkívül is elcsüggedt, kit nyereséggel s fizetéssel hozhatnak helyre. Arrúl a bányai dologrúl tudósítson Kegyelmed,
sőt én úgy jovallanám, ha lehetne, hogy magokkal ké
ezt a dolgot elvégezni. Mi haszna ott lakni nyavalyásoknak olyan nyomorúságban. De ha nem akarnák is, bizony
csak meg ké azt cselekedni s még akkor, az mikor az pénzt
elkészítik, a mint holnap számra vagy hogy visznek Szakmárra, hogy azt is tapasztolná ott az ember. Az módokat
meg írtam Kegyelmednek. Ne késsünk, Uram, ha meg
akarjuk cselekedni. Bizony sok pénzt lelünk B á n y á n ;
azonkívül is hiszem mint kellene oda menni s mennyin, azt
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elvégezhetné az ember, de annak most a déren lenne ideje.
Oda préda szerető tiszt nem kellene, mikor pedig azt el
akarnók követni, az végbelieknek készülni kellene, hogy
a híre elmenne másutt, még Margita táján s harmadik
Bányára. Barkóczi el nem merné hagyni az hajdúvárosokat, mert a végbeliektűl féltené; az szakmári meg margitai gyülekezettűl Bányát nem merné segíteni; de ha
segitené is, bizony az szakmáritúl nem félteném a Bányában levőket. Igy, Uram, mégis nem hevernénk, de nagyobbat nem tentálhatunk s csak a heverésbe vesz el a hadnak
a szíve. Az Istenért gondolkodjék hamar Kegyelmed és
tudósítson, ha jovallja Kegyelmetek; onnat, hiszem
Istent, fizethetnénk. Az gyalog kapitány dolgát a mi illeti,
én, Uram, látván Apagyinak nagy hűségét, sőt most is
egy csepp véréig ajánlja magát a hűségre, bizony őtet
jovallanám, más bizony nincsen. Mind régi ember s mind
vitéz ember, sőt Bányába is őtet szeretném küldeni. Én
várom az Kegyelmed tudósítását. Az basával most végezünk, hogy mit ítíl; ha befagy, meg nem maradhatunk,
hanem csoportba szállunk jó vigyázással. Az katonák
s nemesekben azt hirdetik, hogy a debreczemi dolgon
megalkudt a német a törökkel; az török meg mitőlünk
fél, hogy erdélyiekkel, némettel megegyeztünk s azért
jött a német s reájok akarunk menni. Tegnap agákat
küldtek volt hozzám; most valóban szépen beszélnek,
esküsznek Allahra, Mahumetre, hogy csak el ne álljunk
mellőlök, míg két török lesz, addig el nem állanak mellőlünk. Mi is viszontag biztattuk, bizony mi sem. Igy vagyunk velek. Ha a bányai dolog lábra kapna, inkább
telelhetnénk, mert csoportba lennénk, kirűl még is kérem,
jól gondolkodjék s hamar tudósítson s mind a gyalog
kapitány dolgáról. Azomban ím micsoda leveleket fogtak
el, Kegyelmednek az Kegyelmednek szollókat egészen
megküldtem, úgy az urunknak szollót is, az mellett Károlyi
leveleit is. Ebben, Uram, panaszom lehetne Kegyelmedre,
mert én bizony makulát sem tudtam az Csáki László
uram követségiben, hanem most látom a levelekből,
a kiket a katonák szakasztottak fel s már azok is tudják
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a dolgot, noha megintettem, a nyelveket veszteg tartsák.
Az Kegyelmed levelei pedig valamint kezemhez akadtak,
azon egészen küldöm Kegyelmednek. Más német levelek
is vadnak, de azokat is most fordíttatom s elküldöm
osztán. Kamara leveleit is elküldöttem s ím a fejedelemnek ő nagyságának is írtam, hogy el küldtem. Kérem,
Uram, Kegyelmedet, presentálja szómmal és cselekedjék
úgy, a mint nekem becsületesebb s hasznosabb, bízván
minden dolgomat Kegyelmed kész indulatjában s hozzám
való kötelességében és utoljára pedig, Uram, az én dolgom se felejtse Kegyelmed, kit már megírtam Kegyelmednek. Lássa Kegyelmed, de bizony így csak nem szolgálhatok, azt megvallom.
D. Püspöki, 12. Decembris 1675.
Vesselényi Pál mp.
Itt rettenetes az út. Nem hiszem, egy nap két mély
földet mehetnének. Az Istenért, Uram, az basának való
pénz legyen meg hamar. Semmi dolgunkban pénz nélkül
elő nem mehetünk; bizony csak vész dolgunk. Huszain,
úgy látom, Erdély ellen ment s ellenünk is, hogy egyet
értünk Erdélylyel, a némettel. Nem árt a portán vigyázni.
Strasoldo esküdt, ne üdvezüljön, ha az ő ura lelke hóhérát,
úgy mint engem, a quartélyomba is fel nem keres. Csáki,
Lászlót megtartóztatta volt Kassán, de amaz azt mondta,
ha mindjárt fel nem bocsátja, vissza megyen s nem merte
tartóztatni.
Külön papíron: P. S. Az mi Kegyelmed szökött szolgái dolgát illeti, bizony eddig kezembe került volna, de
némely tisztek a disznó fiak kiadták a dolgot s a katonaságot zendítették föl; de most újobban bizom hozzá.
Higyje el Kegyelmed, bizony hacsak lehet, minden tehetségemmel azon leszek, hogy kedvét töltsem Kegyelmednek.
Az páterek levelinek némelyikét azért küldtem párba,
rettenetes nehéz olvasó volt s közte német írás is, hogy
elig-elig tudtuk elolvasni. Igy is considerate hallgatva olvassa Kegyelmed bár, mert nehéz megérteni.
Miss. 758.

85.
Püspöki,

1675 deczember 13. Kubinyi
Mihálynak.

László

Teleki

Rajtunk történt siralmas és soha örökké el nem felejthető keserves kárvallásinknál, úgy tetszik, mind nagyobbnak és fájdalmasabbnak tartom már azt, hogy ezek a
mi felette igen megfélemlett és sok kárvallási miatt neki
búsult katonáink közül csak már is nem kevesen menvén
el, tovább is ez nagy reméntelenségben vissza az ellenséghez menni szándékozni meg nem szünnek. Kinek okáért kérem Istenért is Kegyelmedet, a hópénzt a hópénzt
mennél hamarébb küldesse ki nekiek és szóljon valami
szívek szerint való szót nekiek, mert ha ez kettővel őket
mostan igen hamarjában meg nem örvendeztetik, igen
félek attúl, hogy rövid nap serengenként fognak bizony
a labanczok pártjára visszamennije. Huszain agának
mint resolváltanak oda be, jóllehet én azt nem tudhatom,
de ez egyet minden bizonnyal mondhatom: oly comminatióval mene el a portára, hogy ha szerit teheti (kit
én nem remélhetek) mind Szepessi Pál személyének veszélyt s mind penig a mi dolgainknak nagy rövidséget
s akadályt szerezzen. Kire nézve, minthogy azt mondja,
hogy Szepessi Pál csak a mi kegyelmes urunk követe és
hogy a magyaroknak is nem egyébért fizet most meg
ő nagysága, hanem hogy hatalmas császártúl elszakasztván, a némethez annál is könnyebben vihetne vissza
bennünket, ő nagyságának és Kegyelmednek tulajdonítván a lengyeleknek törökökkel való meg nem békelését i s :
nekem, Uram, az tetszenék, hogy ha a több terhes nagy
okokra nézve ezekkel együtt a portára akarna Kegyelmetek követséget instituálnia, nagyobb foganatnak okáért
az ideki táborozó becsületes főrendek közül küldenének
hamarébb oly embert be, ki által ezeket a mi siralmas
dolgainkat (mint szemmel látott ember által) exponáltatván, azon alkalmatossággal az Huszain aga rossz
munkáját is rontaná el általa Kegyelmetek és az szegény
nagy brodáju Szepessi Pált is megmentvén, hitetné azt
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el a vezérrel, hogy az Huszain aga követsége s méltatlan
embertelenkedése mind Szepessi Pálra s mind a mi Erdélylyel való szövetségeskedésünkre nézve nem egyéb okbúl,
hanem csak Erdély ellen való gyomroskodásának megveszettségébűl származott és hogy mostan is Szepessi
Pál a követséget nem mástúl, hanem a bujdosó magyarságtúl viseli. Az melyet ha táborunkbúl ment embertűl
ért ellenközepen meg az vezér, elhitettem magammal,
hogy az Huszain aga tökéletlen követsége magának,
maga szemére térne vissza, amint hogy csak magamtúl
is némely nap vala Váradon válasza ezekrűl az urak előtt
Huszain agának. Megszolgálom mint uramnak Kegyelmednek, ha az aga aránt való dolgok magánál Kegyelmednél maradnak, Uram, meg etc. Harsány Gyurka az
ónodi új praesidiumot, melyet nem régen vittenek volt
bele, az elmult napokban hármon kívűl levágta, kihez
hasonló jó hireket hogy többeket is Kegyelmednek írhasson, szíve szerint kivánja.
Püspökiben, 13. Decembris Anno 1675.
Kubinyi László mpr.
Miss. 323.
86.
Püspöki, 1675 deczember 14. Vesselényi Pál, Kende Gábor
és Kubinyi László Teleki
Mihálynak.
Noha ezelőtt is a debreczeni romlásrúl, mennyiben
is akkor hirtelenséggel végire mehettünk, írtunk alázatosan mind az mi kegyelmes urunknak s mind penig Kegyelmednek kötelességünk szerint, mindazáltal azon romlásrúl újobban is ez levelünk megadó becsületes posta követ,
nemzetes és vitézlő Tokay Patai János atyánkfia, ő kegyelme által (ki is már az romlás alatt szabadult ki Debreczenbűl ellenségünk közül) akartuk mind kegyelmes
urunkat ő nagyságát s mind penig Kegyelmedet is tudósítanunk, kinek is az aránt hitelt adván Kegyelmed beszédének, ő kegyelmétűl azon romlás felől bővebben s világosabban érthet. Mint is megírtuk, írtunk felőle újobban
is alázatosan a mi kegyelmes urunknak ő nagyságának,
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azomba az tekintetes tanácsúr hiveknek ő kegyelmeknek
s ő nagyságoknak is, melyet is volanter Kegyelmed kezéhez küldvén intitulálás nélkül, kiknek itíli szükségesnek,
bizzuk Kegyelmedre intituláltatását; mert ily sietséggel
most arra való időnk nem volt, hogy külön külön írhattunk
volna. Ez romláson, de mindenek felett feleséginek, gyermekinek megmezitelenittetésén, testben való sanyargattatásán és mint a híre közönségesen foly, ellenségünk
által elvitelre való szándokán és eddig is vélek irgalmatlanúl és pogány módon való cselekedeteken az nemesség
és vitézlő rend már is annyira megbódult és megháborodott, búsult és keseredett, hogy ha most hamarjában csak
részben is nyavalyánknak orvosoltatása felől jó reménséggel való vigasztalás és annak bizonyos jele nem mutattatik s adatik, soha még az idő alatt, miolta igaz
ügyünk mellett fegyverben vagyon, oly spiczczen dolga
az hanyatláshoz és veszedelemhez nem volt, mint mostan
vagyon. Feleségitűl, édes gyermekitűl és minden javátúl
megfosztatott, quartélya nincs, mert a ki volna, elfogyott
s elpusztúlt, elélte ily nagy és hosszú idő a l a t t ; fizetése
sincs. Akármint biztassuk is az hópénznek megadásával,
de igen kevés előtt vagyon az iránt hitelünk; annyira elreméntelenedtek s csüggedtek, hogy Isten tudja, micsoda
nagy confusio és gonosz következhetik, ha hamar meg nem
előztetik.
Ily veszedelemben levén édes nemzetünk dolga, hogy
reménségében megújuljon s vigasztalódjon addig is, míglen orvosoltatása ez nyavalyának jobban lehetne, minden
rendeket méltóságos levele által kegyelmes biztatásával
jó reménséggel táplálni, az fizetést késedelem nélkül
admaturálni és romlásunkrúl az fényes portára is benn
levő becsületes atyánkfiai közül értelmes atyánkfiát
postán egész imformatióval késedelem nélkül beküldeni,
ki is atyánkfia Szepessi uram által, ha még ott találja,
ha penig hogy ott nem érné is, maga személyében is keserves romlásunkat repraesentálván az fővezérnek ő nagyságának, mentűl hamarébb való orvosoltatását szorgalmazhassa, siettesse, méltóztatnék kegyelmesen ő nagysága
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és ezen felül valamit legjobbat s hasznosabbat az idő alatt
is romlott nemzetünk oltalmára s megtartására bölcsen
tekintetes tanácsúr híveivel együtt feltalálhat, azt is
követné el kegyelmesen ő nagysága, írtunk felőle ő nagyságának alázatosan.
Kegyelmedet is azért mind ezekben teljes bizodalommal és szeretettel kérjük, értvén keresztyéni szánakozó szívvel édes nemzetünk ily romlott és keserves állapotját, hozzá és igaz igyéhez való tökéletes szeretetibűl
mindenekben mind az mi kegyelmes urunk ő nagysága
s mind penig tekintetes tanácsúr hívei ő kegyelmek s ő
nagyságok és ő kegyelmek előtt mennél jobban s hasznosabban lehet s maga szép elméje szerint is valamit
hamarjában legjobbat feltalálhat, nemzetünkért fáradozni s törekedni ne nehezteljen, lehessen Isten után
kegyelmes urunk és Kegyelmed serény gondviselése által
(hová is ajánlottuk s adtuk magunkat s igaz ügyünket
egészen) édes nemzetünknek tovább bátorságos oltalma,
megtartása és dolgainak boldog kimenetelire jó reménséggel való várakozása. Mert egyébiránt a mint már többször is megírtuk, ha romlott nemzetünknek most orvosság
nem nyújtatik, sőt ha csak késedelmeztetik is, annál
inkább ha most hamar Szepessi uram az f(ényes) portárúl
jó válaszszal nem bocsáttatik, utólsó veszedelemben levén
nemzetünk, tartunk attúl, késő lesz azután felőle mind
gondolkodni s mind penig gondot viselni. Várjuk mindazáltal ily romlásunkban is késedelem nélkül az ő nagysága kegyelmességét és Kegyelmed jóakaratját, hogy
meg nem fogyatkozunk, melyet is alázatosan vévén nemzetünkkel együtt ő nagyságának mint kegyelmes urunknak és Kegyelmednek is nagy becsülettel minden alkalmatossággal meghálálni és megszolgálni igyekezünk.
Raptim Várad Püspöki, die 14. mensis Decembris
Anno 1675.
Kegyelmed kész szolgái
Vesselényi Pál mpr.
Kende Gábor mpr.
Kubinyi László mpr.
Teleki oklevéltár. VII.
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Kende G. kezével: P. S. Már, Uram, ez levelünket el
is végeztük vala, hogy hírünk érkezék az hadak közűl.
Bizony közikben sem merünk m e n n i ; azt mondják, az
pénznek meg nem adása viszi ezt az hadat az német közé
és az tisztek új esztendeig várakoztatták az hadat és ha
addig nem lesz, együtt mennek vissza. Az német penig
minden bizonnyal eljű, ha megfagy. Megírta az váradi
pasának is, hogy ha Várad mellett elmegyen is, az töröknek kárt nem teszen. Félő, az Huszain aga tökéletlen híre,
akaratja, gondolatja kívül embernek, be ne teljék. Lássa
már Kegyelmetek, mit csinál. Az ellenségtűl bizony úgy
nem félünk, mint az magunk felekezetitűl; az törökhöz
sem bízhatunk.
Külön papiron Kende G. kezével: Urunknak az német
generál írt levelet Debreczenbűl, kiben az volt írva, hogy
igíreti szerint békéltesse meg az magyarokkal. Az szentjóbi bég elfogatta az levelet, Váradra küldte, az pasa
portára küldi.
Miss. 323.
87.
Püspöki, 1675 deczember 15. Kende Gábor Teleki

Mihálynak.

Noha utólban Patai uram által bűven informáltam
Kegyelmedet mindenekrűl, kiválképpen az török dolgairúl, csak annyira megcsináltak az(ok) minket, hogy csak
kimondá tegnap az pasa az divánban, mi üdőn kérdést
tettem, ha az ellenség erre jű, az mint meg is mondotta,
felkeres bennünket, micsoda securitást mutat, segít-e
bennünket: hogy ő nem, mert fél, levágjuk űket és az
német mellé állunk; az vár is oda lehet; hanem ha itt
akarunk lakni és segítséget várni, be adjuk az zálogot,
míg az német is kin jár lesen. Már az pasa maga is megbánta, hogy olyan hamis informatióval küldte be Huszaint.
Mondám az pasának, immár hatalmas császár, fűvezér
mind másképen tanálja az dolgokat, az mint Nagyságod
írta. Ezt felelé, ű új ember, neki úgy mondották. Más
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török azt mondá, az ti emberitek mondották. Magam
személyérűl nem is írok, mert azt gondolná Kegyelmed,
megijedtem. Az mit Isten felőlem elrendelt, annak kell
meglenni, de bizony személyenként adták ki az embereket
az törökök. Nekem és Kubinyi uramnak azt mondják,
azzal hitetem el űket, hogy igaz ember vagyok, ha zálognak bemegyek; de én bizony nem megyek, vagy leszek
igaz, vagy nem, előttök. Be kell mennem, mikor h i v a t ;
ha megrekeszt, arrúl nem tehetek. Már azért addig beszéltem nekiek, már rá fakadtak arra az szóra, hogy most
látjuk az ebeket, hogy azok hamisak, az magok vérét
elárulta az többi. Az hópénzt, mint halljuk, ki hozták,
16 ezer forintot. Immár melyik hadat hagyjuk ki az
fizetésbűl, Kegyelmed mentűl hamarébb informáljon:
lovast-e, gyalogot-e, vagy ha Tökölyi uramtúl kérhetnének az atyafiak kölcsön pénzt. Bárcsak az egy fizetés
esik vala egészen, ne adnának vala alkalmatosságot az
hadnak az elmenetelre. Mi arra képest nem sietnénk az
innepig az fizetéssel. Vajki sok sententiát mondottak,
Uram, már az én fejemre, de én erre csak rászántam
magam, noha bizony igen megütköztem abban, hogy
Kegyelmed ritkán ír és soha semmirűl nem tudósít. Olyat
gondolok, vagy desperatióban vadnak az dolgok, vagy
elvette kezét Kegyelmed az dolgokrúl, melyet ha eszemben vehetek, bizony itt hagyom, az hol t a n á l t a m ; egy
fejem vagyon. Másszor kissebb dologban is írásomra
vettem választ Kegyelmedtűl, most ilyen extremitásokban nem. Kérem, Uram, Istenért Kegyelmedet, vagy én
rám, vagy másra való nézve ne hagyja ezt az igyet. Vajki
sokat írhatnék, Uram, ha mernék, de azt elhagyom stb.
Püspöki, die 15. Decembris 1675.
Kende Gábor mp.
P. S. Kérem, Uram Kegyelmedet, legyen jóakarattal.
Az szakácsomat, János mestert Zsuki Pál vitette Zsukra.
Már csak rám szoktak, mint az favágatóra, húz minden
ember. Bizony keservesen esik ily bujdosásomban.
Miss. 323.
8*
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88.
Püspöki, 1675 deczember 16. Vesselényi Pál, Kende Gábor
és Kubinyi László Teleki
Mihálynak.
Noha az itt kinn levő rossz állapotokrúl már Kegyelmedet mind levelünk s mind penig atyánkfia Patai János
uram által eléggé tudósítottak, mindazáltal mostan is
egyebet nem írhatunk, hanem hogy szegény nemzetünk
még is azon romlásban vagyon és naponként s óránként
annál is nagyobbtúl s iszonyúbbtúl féltjük. Az commissariusok ő kegyelmek levelét Somlyórúl már Patai
uram beküldése után vettük. Értjük újobban is, hogy
már az fizetésre való pénz ott vagyon, mindazáltal hija
levén mégis, abbúl egészen az fizetés ki nem telik; kihez
képest nem kicsiny fogyatkozás és akadály az vitézlő
rend részérűl, de hogy sem az fizetésnek messzire való
haladása, vagy ha már igíretben vagyon, elmulatása miatt
veszedelmes confusio és abbúl más nagy gonosz következzék, nekünk jobbnak úgy tetszik, azzal az pénzzel is,
a kiket az vitézlő rend közűl megérnénk, csak el kellene
az fizetést kezdenünk. Mindazáltal tudván már bizonyosan, hogy azzal az pénzzel bé nem érjük, ha több nem
leszen hozzája, várakozunk mégis kevéssé Kegyelmed
informatiója után és nem kezdünk mindjárást az fizetéshez, akarván érteni Kegyelmedtűl, kiket akar kihagyni s kimarasztani az vitézlő rend közűl, tudhassuk
magunkat az szerint alkalmaztatni. Egyébiránt az kik
az fizetésbűl kinn maradnak, az olyak részérűl nem tudunk mást egyebet Kegyelmednek mit írni, hanem azoknak útjok s alkalmatosságok nagy lészen (kit Isten
eltávoztasson) az ellenség közé való visszamenetelre, látván egyébiránt is mostan azoknak szerencséjeket s előmeneteleket, mely is hogy ne következzék, Kegyelmedet
ebben is nagy bizodalommal és szeretettel kérjük, ne
neheztelje az közjóért és a vitézlő rendnek egészen való
megtartásáért kegyelmes urunk ő nagysága előtt tovább
is egészen való megfizetésekért hasznosan fáradozni és
törekedni; másképpen a kik kimaradnak, mint is meg-
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írtuk, féltjük őket az visszameneteltűl. Eddig is az fizetésnek híre s késedelme nem kicsiny botránkozást tett
elméjekben az vitézlő rendnek; ha penig hogy több pénz
az fizetésre nem leszen, úgy kik maradjanak ki az fizetésbűl, akaratjárúl Kegyelmed késedelem nélkül tudósítson. Kegyelmed ebben való jóakaratját s fáradozását,
Isten éltetvén s jobb időkre juttatván, édes nemzetünkkel együtt minden alkalmatossággal megszolgálni el nem
mulatjuk. Elvárván Kegyelmed tudósítását késedelem
nélkül stb.
Raptim citissime in Várad-Püspöki, die 16. mensis
Decembris, Anno 1675.
Vesselényi Pál mpr.
Kende Gábor mpr.
Kubinyi László mpr.
Vesselényi P. kezével: P. S. Én, Uram, bizony nem
győzöm csudálni, hogy Kegyelmed minket így ide hagya
s felejte. Semmit pedig Kegyelmednek írni nem tudok
egyebet nyomorúlt állapotunknál, kinek mi végit adja
Isten, vagyon titkában. Bár az Szilágyra lenne jobb
vigyázás, jőnének valami hadak ki. Ha több pénz nem
lesz, az végbeliek a nélkül maradnak, ha most megmaradnak is, mert noha sok lött s leszen ma is labancz, de ha
kivetünk is benne, úgy is lesz ötezer ember ez, ha el nem
mennek. Az zálogadásba némely tisztek akadályoskodn a k ; vagy hamisan jár az elméjek, vagy nem értik a dolgot. Ők ugyan úgy teszik ugyan fel, hogy a fejedelemnek
reversalist adtak s hogy hogy leszen, hogy a töröknek
is zálogot a d j u n k ; ha pedig nem adunk, bizony most
odaleszünk. Ha az Isten megcsendesíti most ezeket az
állapotokat, Uram, vagy az, hogy reformáljuk a tiszteket,
vagy az, hogy az ilyen, mint én s más, elébb álljon közülök, mert bizony csak megkötöznek s oda visznek a németnek, akkor osztán csak azt m o n d j á k : jaj szegény be
rosszul járt !
Miss. 323.
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89.
Zolkiew,

1675

deczember 22. Szobieszki
király Teleki
Mihálynak.

János

lengyel

Johannes III. Dei gratia Poloniae rex stb.
Magnifice ac Generose sincere Nobis dilecte.
Dum ad Illustrissimum Principem pro peculiari confidentia mittimus ablegatum generosum Joannem Casimirum Giza, subdapiferum Owrucensem, aulicum nostrum
cubicularium, ad ea, quae pacis sunt inter Serenissimam
Portam et Majestatem Nostram, promovenda, Sinceritatem una Vestram, cuius perspectum in nos animum
habemus, duximus compellandam, contendentes, ut pro
pietate Christiana in idem negotium incumbere ac sincero consilio contribuere, vicinisque Regnis mutuam
tranquillitatem curare velit. Fidem itaque praedicto
ablegato nostro adhibeat, monstretque studium expectat u m ; quod Regio affectu Sinceritati Vestrae semper
gratificabimur, quam bene valere cupimus.
Dabantur in arce nostra Zolkieuiensi, die X X I I .
mensis Decembris anno Domini MDCLXXV. Regni
Nostri II. anno.
Joannes mpr.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.
90.
Somlyó, 1675 deczember 22. Pernyeszi Zsigmond és Inczédi
Mátyás Teleki
Mihálynak.
Majd ezen órában érkezvén generális Vesselényi Pál
uram ő nagysága levele hozzánk, írja ő nagysága, hogy
oly készen legyünk, hogy az hópénzt az innepek után
innét mindjárást megindítsuk és az katonák fizetéséhez
is mindjárást hozzá fogjunk, mivel immár ő nagysága
az vitézlő rendnek tiszteivel így végezett az dolog felől
De, Uram, az sok külömb-külömb alkalmatlan hírek és
dolgok miatt mi semmiképpen a mi kegyelmes urunk
s Nagyságtok, Kigyelmetek híre nélkül az pénzt innét ki

— 119 —
nem mertük indítani, mert az hírek felette alkalmatlanok levén, félünk attúl, hogy ha a mi kegyelmes urunknak s az hazának valami búsulása leszen miatta, jövendőben mi okoztatunk ő nagyságátúl s az hazátúl érette.
Mi azért, hogy jövendőben is ne okoztassunk, akartuk
ő nagyságát s (az urakot) Nagyságtokat s Kigyelmeteket
tempestive tudósítani felőle. Az német hadak még Debreczenben vadnak és az mint az hírek bizonyoson folynak, ott is lesznek, valamíg az idő megkeményedik s akkor
osztán valamely felé elcsapnak minden bizonnyal. Úgy is
hallatik, hogy még többet várnak magok után. Bizonyoson beszélik azt is, hogy azért expediáltatott Huszain
aga Varadrúl az portára, hogy a mi kegyelmes urunkat
vádolja avval, hogy az magyarokkal együtt vissza akar
az német pártra állani ő nagysága s azért is expediálta
Csáki uramot Bécsben; mely hír minden kétség nélkül
valóságos. Továbbá (a mi nagyobb) somlyai katonák
érkezvén ma Debreczenből, jelenték, hogy urunk ő nagysága étekfogója akarván bemenni Debreczenből (kit is
ő nagysága Szepsi András becsületes praedicatorért küldött volt oda), Csatádi János nevü magyar kapitány
fogva vitte generális uramhoz: mely dolog nagy scrupulust szerezvén elménkben, generális uramnak azt a
választ írtuk, hogy ő nagysága legyen várakozásban,
a míg urunktúl válaszunk jű. Bajunk, Uram, nekünk
bizony nagy vagyon, mert urunkhoz s hazánkhoz való
kötelességünk arra kénszerít, hogy ő nagyságát s az urakot
minden dolgokrúl tudósítsuk s innét kívűl is mi okoztatunk, hogy eddig az fizetés meg nem lehetett. Mi rajtunk penig, látja Isten, nem mult s most sem mulnék,
csak látnók jó módját, mert nekünk is könnyebb volna,
ha innét akármint is már egyszer megszabadúlhatnánk;
de urunk s hazánk kárára Nagyságtok, Kigyelmetek híre
nélkül mi sem cselekedhetünk. Kigyelmedet azért mint
bizodalmas urunkat kérjük, mindezeket az nagy dolgokat
jó consideratióban vévén, egyenlő consensusból ne nehezteljen úgy instruálni bennünket, hogy sem az mi kegyelmes urunknak, sem Nagyságtoknak, Kigyelmeteknek, sem
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az hazának e dolog miatt ne legyen jövendőben is búsulása. Egyébiránt mi az mi kegyelmes urunkat s Nagyságtokat, Kigyelmeteket tartozó kötelességünk szerint minden dolgokrúl tudósítottuk, hogy ha (kit Isten távoztasson) valami non putaram a hazára következnék is, nekünk
ne tulajdoníttassék s conscientiánk is megmenekedjék.
Vadnak, Uram, ilyen difficultásink is, hogy az mi kegyelmes urunk nekünk instructiónkban azt parancsolta, hogy
az hadakat egészen megmustráljuk s úgy fizessünk nekiek.
Ismét generális uramot az deputatus urakkal együtt consuláljuk minden dolgok felől. Az mustrát ha itt Margita
táján megengedik is az németek, de az hadaknak a legjava oly helyen vagyon, a hová most lehetetlenség menni
sem lovon, sem jégen. Az deputatus urak közül sincsen
több senki generális uram mellett, hanem Kende Gábor
és Kubinyi László uramék és így instructiónk szerint
ebben sem procedálhatunk. Mindezeket, Uram, Kigyelmed így értvén, bizodalmason kérjük mint urunkat
Kigyelmedet, az mi kegyelmes urunkkal együtt parancsoljon úgy minekünk, hogy az mi kegyelmes urunk
s Nagyságtok, Kigyelmetek előtt legyen hasznos mostani
szolgálatunk; tudhassuk meg azt is, instructiónk kívül
feleszegen s az deputatus urak nélkül megmustráljuk-e az
Margita táján levő hadakat s megfizessünk-é egy részének, avagy generális uram kezéhez adjuk az pénzt kifizetésre, mivel az hadakot meg nem mustrálhatjuk egészen
s talám rész szerint is az ellenség miatt, avagy mit csináljunk evel a pénzzel, mert ennek igen nagy híre levén,
nem is bátorságos sok ideig itt lenni. Mely dologrúl az
Nagyságtok s Kigyelmetek parancsolatját várjuk s kérjük
is igen alázatosan, legyen mennél hamarébb, mert onnét
kivül is felette igen siettetnek bennünket. Talám generális
uramnak sem ártana az mi kegyelmes urunknak egy commissiót iratni ezen dolgok felől, hitetné el ő nagysága is
magával, hogy nem mibennünk vagyon az fogyatkozás.
In Somlyó, die 22. Decembris Anno 1675.
Pernyeszy Sigmond mpr.
Miss. 887.
Inczédi Mátyás mpr.
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91.
Püspöki, 1675 deczember 23. Petrőczy István,
Pál, Kende Gábor és Kubinyi László Teleki

Vesselényi
Mihálynak.

Az debreczeni romlásrúl már mind kegyelmes urunkat s mind Kegyelmedet, a mennyire kitanulhattuk s érthettük, írásunk s izenetünk által is voltaképpen informálni el nem mulattuk és most sem irhatunk felőle egyebet, hanem hogy az ellenség benn vagyon, édes nemzetünket és kiválképpen bujdosó édes atyánkfiait kiméletlenűl rontja, pusztítja, nyomorgatja s javokat praedálja,
mint is ezt Kegyelmed kegyelmes urunk ez levelünket
praesentáló becsületes szolgája, nemzetes vitézlő Galgóczi
Páltúl atyánkfiáúl ő kegyelmétűl, ki is szemmel látott
tanú és közülök mostan is jött ki, bővebben meg fogja
érteni. Onnan penig mikor megyen ki, Isten tudja s magok;
hová? azt is. Szándékozott ugyan azon, hogy bennünket
bujdosó magyarokat közönségesen innen az Berettyó
vizén Várad vidékén is, ha Isten az vizeket felfagylatta
volna, Debreczenbűl kijövén, felkeressen s verjen, mint
is sűrün az hírét hozták, mindazáltal Isten ez nedves
időket, nagy árvízeket és nehéz útakat akadályokra fordítván, szándékokban elő nem bocsátá. Azonban minket
is Isten segítvén vigyáztunk s vigyázunk most is ellenek
szorgalmatosan.
Az fizetés dolgát a mi illeti, már tovább nem várakozhatunk, hanem hogy az vitézlő rend tovább is annak
haladásával ne csüggedjen, Isten segítségébűl az ünnep
után hozzá kezdünk. Mindazáltal, mint értjük, a lajstromok szerint a kiküldött pénz mégsem elegendő; hozzá
kezdvén a fizetéshez, minthogy már tovább halasztani
káros is volna, mint azelőtt is Kegyelmednek megírtuk,
rendre menvén az hadak között az fizetéssel, tartunk
attúl, minthogy az végbeliekre legutolszor kerül, ki ne
maradjanak, ki is ha úgy találna lenni, semmi jót nem
várhatni belőle, mert a kik kimaradnak, mintegy búcsúadás által alkalmatosságok lészen az ellenség köziben
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való visszamenetelre; azomban abban az megfizetett rend
is igen igen megütköznék. Hanem hogy aziránt is az
vitézlő rend részérűl minden akadály tolláltassék, kegyelmes urunktúl ő nagyságátúl annyit, mennyivel beérjük,
szerezni s utánnunk küldeni ne neheztelje, kérjük nagy
bizodalommal és szeretettel; hiszen a mi megmarad,
könnyű lészen visszavinni; mert ha az fizetésben fogyatkozás lészen, az debreczeni romlás által egyébiránt is
sok becsületes vitéz emberek megromolván, feleségek,
édes gyermekek nyomorúságán s javai felpraedálásán
igen búsult és háborodott lélekkel levén (Isten, a ki kegyelmébűl eddig is igaz ügyünk mellett megtartotta és
ezután is ily nagy extremitásban m e g t a r t j a ; noha mint
Isten bennünket segített, mi sem mulattuk el az vitézlő
és több rendeket is sok szép vigasztaló intésekkel s bíztatásokkal bátorítani s megtartani), tartunk utólsó nagy
gonosztúl és veszedelemtűl, melyet is Kegyelmednek
bővebben elő számlálnunk nem szükség.
Hogy penig az fizetéssel együtt reménségekben annál
is inkább meg erősödjenek minden rendek, kegyelmes
urunknál végben vinni ne neheztelje, kegyelmes biztatásával és ha csak részben is, jó hírekkel méltóságos levele
által megbátorítani s vigasztalni és az által is megtartani
s mindenekben kegyelmesen gondunkat viselni méltóztassék ő nagysága, ha lehet késedelem nélkül, mert eddig
is az vitézlő rend az szamosujvári gyűléstűl fogva és a
mostani szorongatásban is ő nagysága méltóságos levelét
nem vötte, abban is csügged és reméntelenkedik.
Az nemesség is mely igen elfogyatkozott, ha nem
mondjuk is, tudhatja Kegyelmed, kiválképpen penig
sokaknak ő kegyelmek közűl nagyobb részének Debreczenben lévén kevés java letéve, kihez is Isten után nyomorúságos állapotjában bizodalma lehetett, az ellenség
által felpraedáltatott, ki miatt vadnak ő kegyelmek is
nagy reméntelenségben. Kérjük azon is Kegyelmedet
nagy bizodalommal és becsülettel, ne nehezteljen ő kegyelmekért is kegyelmes urunk ő nagysága előtt fáradozni, vehessék ily fogyatkozott s romlott állapotjokban
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ő nagysága kegyelmességét, melyet is a megírt rendek
experiálván, az ő nagysága kegyelmességét velünk együtt
alázatos háladatossággal szolgálhassák meg és Kegyelmed
ezekben való hasznos fáradozását is minden alkalmatossággal köszönhessük és szolgálatunkkal is recompensálhassuk.
Raptim Várad Püspöki, die 23. mensis Decembris
Anno 1675.
Petrőczy István mpr.
Wesselényi Pál mp.
Kende Gábor mp.
Kubinyi László mp.
P. S. Az török is nem kicsiny biztatással vagyon ugyan
hozzánk, mindazáltal az ő igíreti, mint is tudhatja Kegyelmed, gyakran változó; ki is hogy hozzánk annyival is
édesednék és dolgunkat jobb szívvel segitené, az mely
pénzrűl Farkas László uram által kegyelmes urunk előtt
alázatosan instáltunk, ne neheztelje azt megszerezni, az
által reménljük, nagyobb kedvvel s jobb szívvel fogna
segíteni dolgunkon. Kegyelmedet kérjük, ne fogyatkozzunk meg ez iránt is az ő nagysága kegyelmességében.
Azomban az fizetést is egészen szerezze meg ő nagyságátúl, mert ha kimaradnak az fizetésbűl, jót nem várhatni
belőle, kiválképpen ha az végbeliek maradnak ki, ott sok
becsületes vitéz ember van, az a hadak ereje, semmi jót
nem várhatunk belőle, kit ha reménségünk kívűl kegyelmes urunk meg nem küldene, azon állapotban Kegyelmetek maga jó igíreti szerint egyet értvén gróf urammal
és az benn levő több becsületes úri főrend atyafiakkal,
valahogy s valamint légyen azon Kegyelmetek minden
tehetségével, fizethessünk meg egészen az hadaknak és ne
maradjon senki is ki a vitézlő rend közül, mert így jobb
nak s hasznosabbnak itíljük.
Kende G. kezével: P. S. Ez levelünket már el is végeztük vala, hogy Szücs János érkezék azzal az hírrel,
az végbelieknek Strasoldo és Barkóczi leveleket küldvén,
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írják nekiek, minden elpraedált javok meglévén, vissza
adják nekiek s többekkel, csak menjenek vissza, kiben,
látván az nagy reméntelenséget, igen meg is ütköztek.
Im mindjárt újobban küldünk közikben, ha használna,
de oda már minden hitelünk; ha urunk nem élesztgeti
űket, félő, oda ne legyen minden eddig való munkánk.
Külön papiron: P. S. E napokon jüvén hozzánk egy
becsületes ember, ki is oly authentica persona, kinek is
beszédében az iránt nem kételkedhetni, nagy szíve fájdalmával jelenté, az vitézlő rend közűl némelyeknek és
kiválképpen az kállaiaknak nemzetünk igaz ügyéhez
mind beszédekbűl s mind penig magok viselésébűl és cselekedetekbűl felette nagy idegenséget és ugyan olyat vett
volna eszében, hogy ellenségünkhöz nagyobb hajlandósággal s hűséggel vadnak és várják csak az alkalmatosságot, de kétség kívűl vissza mennek, és már sokan azt
is cselekedték, kik annak előtte házok népét Debreczenbűl az ellenség előtt ez földre hozták, ismét Debreczenben ellenségünkhöz közelebb visszavitték; naponként
többen is igyekeznek s készülnek elvinni, kibűl is ellenek
egyátaljában nagy kétség lehet. Ezt penig independens
kapitány Jaksó csak elnézi és sem nem orvosolja, sem
akadályozza, sem az úrnak generális uramnak megorvoslásra értésére nem adja, sőt magát is az vitézlő
rend közt úgy viseli, nemhogy igaz ügyünk előmozdítására s épületire beszéllene, másokat építene és jó reménségekben megerősítene, inkább azzal ellenkezőt mutat és
cselekszik. Innen vagyon, hogy az váradi törökök is
suspicálván hozzánk, előttök semmi hitelünk nincs,
bennünket azzal mocskolnak, régen mind németesek vagyunk s hozzájok hajlottunk. Ezért is kivánják tőlünk oly
szorosan a kapitihát, mert nem hisznek, gyanakodnak
állhatatlanságunk felől.
Tagadhatatlan dolog, eleitűl fogva a megemlített
kapitány maga rossz indulatja után járó, senkitűl nem
függő, engedetlen és rosszra igyekező tiszt v o l t ; soha az
alatta valókat szoros disciplinában nem tartotta, sőt
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mindenben maga levén gonosz példa, minden gonoszt meg
is engedett nekik, kikrűl ha szintén megintetett s fenyíttetett is, nemhogy foganatja volt volna, sőt annál nagyobb engedetlenséget mutatott, kibűl is félő egyáltaljában, ha egy vagy más úton meg nem zaboláztatik s orvosoltatik, jót nem remélhetni, sőt egykor, kire is Isten
ne bocsássa, nagy rossz feltett szándéka szerint felkél
és többekkel együtt, félő, sokaknak romlására az ellenség
közé ne menjen.
Mely gonoszt hogy is ember kezdetiben lenyomjon,
akaránk tartozó kötelességünk szerint Kegyelmednek
értésére adni idejekorán, tudhasson rúla gondot viselni
és kegyelmes urunk kegyelmes dispositiója által úgy
megorvosoltatni, miatta sokaknak vagyis mindnyáinknak romlása ne következzék, melyben mi Isten s keresztyén világ és nemzetünk előtt lelkünket megmentjük, mi
dolgát el nem hallgattuk, hanem Kegyelmedet felőle idejekorán, hogy orvosoltathassa, tudósítottuk. Miképpen
s minemű úton legyen penig, azt bizzuk kegyelmes urunk
bölcs dispositiójára és Kegyelmed jó discretiójára. Egyébiránt tartunk attúl, ha mi ezt behunyt szemmel néznők,
felkelvén seregestűl ne menjen el, mely rossz példábúl
a több vitézlő rend is rossz példát vevén, könnyen utánna
ne menjen és így ezzel az hatalmas török nemzetet nemzetünknek s országunknak utolsó romlására és veszedelmére (kit is Isten szent fiáért távoztasson) ne provocálják.
Végezetre, mikor már ezeket elvégeztük volna, érkezének hozzánk becsületes hadnagy és más annak előtte
tisztet viselő becsületes nemes emberek, kik is bizonyosan
mondották és tudakozták: ha vagyon-é hírünkkel, sokan
már az kállaiaknak az elei háza népét, feleségét, gyermekit etc. Debreczenben az ellenség felé kiljebb s kiljebb
s közelebb vitték és többen is igyekeznek. Mi légyen az
oka és mit akarnak, ők nem tudják. Az kapitány tudván,
nemhogy ellenzette s megakadályozta és tartóztatta,
vagy penig az úrnak generális uramnak orvoslásra értésére adott volna, sőt némely katonának, hogy az falusiak
háza népe alá szekeret adjanak, levelet is adott. Ehez

képest azon becsületes hadnagy és vele lévő emberséges
emberek és többen is nagy sokan, kiknek is még házok
népe az Berettyó vizén innen quartélyban van, benne igen
megütköztenek, rajta megindultak s búsultak, okát nem
tudván, egyszersmind tudakozván arrúl: ha olyat tudnánk
s vettünk volna eszünkben, mely is veszedelmes volna,
hogy házok népérűl gondot viselhessenek, adnánk értésére
ideje korán. Kiknek mi mindazáltal ebben most választ
nem adtunk s nem is adhattunk mindaddig is, míg ezekre
kegyelmes urunktúl válaszunk nem lészen, hanem hogy
legyenek csendességben, helyben, mi Istennek hála olyat
nem tudunk, kitűl is félteni házok népét kellene; megtartja Isten, keresztyének lévén; ha mi oly ártalmokra
valót eszünkben vettünk volna, tőlük nem titkolnánk.
Mindazáltal házok népe kiljebb való költöztetésével az
olyak mire incudáljanak, azt tovább nem declaráljuk,
hanem bizzuk Kegyelmed bölcs itíletire és kegyelmes
urunk orvoslására tartozó kegyelmes dispositiójára.
Miss. 323.
92.
Zolkiev, 1675 deczember 26. Szobieszki János lengyel király
Teleki
Mihálynak.
Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac Generose sincere nobis dilecte. Dum ad
illustrissimum Transilvaniae principem ablegatum nostrum
generosum Casimirum Giski dapiferum Owrucensem et
intimum aulicum nostrum pro residentia mittimus, iis
duntaxat instructum mandatis, quae studium conciliandae
cum Porta Ottomanica pacis pro scopo habent, non
praetermittendum duximus, quin Sinceritatem Vestram
praesentibus compellaremus, regiaeque nostrae propensionis certam redderemus. Extra dubium enim est Sinceritatem Vestram in veteri suo erga nos studio perseverare, eaque libenter arripere officia, quae stabiliendae
tranquilitati vel maxime sunt consentanea. Qua super
re cum praedictus generosus ablegatus noster uberius
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coram acturus sit, superest, ut Sinceritatem Vestram
bene valere cupiamus.
Datum in palatio nostro Zolkieviensi, die 26 a . mensis
Decembris Anno Domini 1675.
Joannes rex.
Másolata az Erdélyi Nemzeti Múzeumban a gr. Kemény J.
Apparatus Epistolaris X. kötetében.
93.
1675 deczember 27. Teleki Mihály Bornemisza

Annának.

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
Már Barkóczi uram is be jött Máramarosban. Én
jovallanám Nagyságodnak, az pénzt ne adatná oda neki
az terminusig; ott az itélő mester előtt adnák meg neki.
Ha Nagyságod parancsolja, én is akkorra bé igyekezném.
Ugyanott az donatiót is megirathatnók és ugyan onnént
el mehetnének az deákok. Ha úgy kellene lenni, magam
is el mennék vele, Isten éltetvén, akkor. Már Nagyságod
annyit költött, én is annyit fáradtam, azt akarnám,
ugyan jól és rendesen menne végben. Nagyságodat kérem,
urunk, maga és az kisasszony ő nagysága egészsége felől
méltóztassék tudósítani gyakran. Isten hetfüt adván
érnem, meg indulok. Isten Nagyságtokat viraszsza fel szerencsésen sok új esztendőkre az szintén következendővel
együtt.
27. Decembris 1675.
Nagyságodnak alázatos szolgája
Teleki Mihály m. p.
Oldalt a levél szélire írva: Ha szintén izenne is Nagyságodnak Barkóczi uram, csak azt kellene válaszul neki
izenni, várja el már az terminust és mivel Nagyságod
vele én általam alkutt meg, az pénzt is én általam adja
ki neki. Bizony jobban leszen így.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény S gyüjteménye.
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94.
Gyula-Fehérvár,

1675 deczember 28. Bornemisza
Teleki
Mihálynak.

Anna

Isten minden jókkal áldja meg Kegyelmedet, édes
Bátyám Uram.
Édes Bátyám Uram, Kegyelmed levelét elvettem,
melyből értem az Kegyelmed egészségtelenségét. Isten
ő szent felsége gyógyítsa Kegyelmedet s adja meg elébbeni
jó egészségét. Édes Bátyám Uram, az mi penig az németek dolgát illeti, noha ők most oly fenn vadnak, de én
hiszem Istent, másképen leszen. Az mint hallom, ezek is
jól levágtak most. Mindazáltal Kegyelmed írása szerént
az emberek nem egy szőrövek s ki tudja, ha innen biztatások leszen, legalább Kegyelmed ellen ezek az pápisták.
Mi édes Bátyám Uram, az ki legszebben szól, annak nem
kell hinni, az az pápista paraktika. Édes Bátyám Uram,
nyilván ugyan nem félek, az mint írám Kegyelmednek.
Édes Bátyám Uram, ím az levelet is megirattam Szamosújvárra. Édes Bátyám Uram, az pattantyús supplicatióját
is visszaküldtem; két köbel búzával megjobbíttattam,
immár öt köbei búzája lesz; de ha még egygyel többet
adnak, sem bánom, legyen bár hat köbel, csak viselje jól
magát. Édes Bátyám Uram, már az Barkóczi uram dolgából is Kegyelmedtől várok, tudósítson Kegyelmed,
mivel ez mostani rossz alkalmatossággal ha ugyan ki kelletik vinni, hogy be nem jön, csak úgy küldeném, ne
sokan tudnák, csak az kik viszik. Édes Bátyám Uram,
magunk egészségéről irhatom Kegyelmednek, szenvedhetőképen vagyunk, mind uram ő kegyelme; az gyermek
is már Istennek hála jobban van, immár eszik is, noha
néha még hurut hajnalban kivált, de Isten áldott neve
jocskán van. Édes Bátyám Uram, az mi az Sós György
uram dolgát illeti, örömest, csak tudósítson Kegyelmed,
hová küldjem s mit. Édes Bátyám uram, uram ő kegyelme
parancsolá, Kegyelmednek írjam meg, hogy Kegyelmed
nem írt ő kegyelmének, megbocsásson Kegyelmed, azt
az hosszú szakálát, ha itt volna Kegyelmed, bizony meg-
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húzná. Édes Bátyám Uram, Istennek ajánlom Kegyelmedet; Isten ő szent felsége engedjen Kegyelmednek is
sok innepnapokat békével s jó egészséggel kedvesivel
együtt érni s eltölteni örömmel sok esztendőkig.
Datum in 28. Decembris 1675.
Kegyelmednek minden jót kivánó atyjafia
Bornemisza Anna mpr.
Édes Bátyám Uram az szegény Villi is, az Veres
Péterné atyja, micsoda véletlen holt meg, semmi gondja
nem lévén, öcsémasszonynak megírtam.
Külön papirszeleten: Édes Bátyám Uram, már levelemet megírtam vala, hozák, immár az német is elment,
de mint ment el, nem í r t á k ; talám Isten adja, nem mennek békével el.
Miss. 1042.
95.
Bihar, 1676 januárius 1. Vesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét Ugrisi uram meghozá, Farkas
László uram pedig azután, mert egymást nem é r t t e t t é k ;
az quartélyba jött Farkas László uram s azután még
Somlyóra jött, onnat meg úgy jütt ide. Én ki nem tudom
írni, micsoda búval vagyok, hogy urunk s Kegyelmed
azt írja, hogy kivitték. Urunk az Kegyelmed levelire
halaszt, Kegyelmed pedig az ő nagysága levelire; egyikbe
sincs az, hogy meghagyták, hogy mindjárt fizessenek,
hanem hogy csak kivitték. Én oka nem leszek a veszedelemnek, mert bizony jobb lött volna, meg se igértetett
volna. Az Isten tudja, magam élete is micsoda veszedelembe forog a miá egyik miá. Ihon most is kértem a fizető
mestereket, jűjenek ki, fizessenek meg s azt írják csak
szintén most, hogy ők bizony nem jöhetnek, mert parancsolva van, ki ne jűjenek. Most még újobban elküldtem,
lássák ő kegyelmek, mit csinálnak. Az kapitánság felől
azt írja a fejedelem ő nagysága, hogy Kegyelmed tudósít
róla; Kegyelmed pedig egy makulát sem ír, hanem szóTeleki oklevéltár. V I I .
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val mondja Ugrisi uram, hogy akit akarok, azt tegyem.
Kubinyi uramnak meg hogy írja Kegyelmed, úgy hiszi,
kedvem szerint való válaszom lött s ezekrűl gondolom,
hogy talám reám hagyták. Én ugyan Apagyi uramat
fogom tenni, ha fizetés lenne, a kihez már a katonaságnak
nagyobb része bizony majd semmit sem bízik s ezért is
letten lesz labanczczá. A mi pedig mind minapi s mostani
Kegyelmed írását illeti, hogy Kegyelmed által nem folyhatnak dolgaink az irigyek miá, bizony maga vétke
Kegyelmednek, mert miért kell az én leveleimet mutogatni? mert hiszen mindenkor megírjuk mi a fejedelemnek a dolgokat, csakhogy jobban s bővebben informálom
Kegyelmedet s az olyat nem ké mutatni, hanem könnyü
volna az szerint hozzá szólni Kegyelmednek s így senki
nem irigyelhetne semmit. Én, Uram, csuda hírt hallék,
de el nem hihetem, hogy Kegyelmed nekem meg nem
írta, hogy Kegyelmed Lengyelországba készül az koronázatra, és kérdetlen tanácsot is adok Kegyelmednek, hogy
az én tetszésemből el ne m e n j e n ; mert elhiszem ugyan
én, hogy mind a törökre nézve s mind maga hazájára nézve
úgy tette Kegyelmed fel, hogy bátorságosan elmehet,
de soha bizony úgy fel nem tehette, hogy ha elmegyen,
azok meg nem változnak. Mert ha a töröknek valami
akadálya lesz a lengyel miá, ha nem Erdély, de félő,
Kegyelmed ne vádoltassék s okoztassék a török előtt.
Másik az, akárki mit mondjon, de ha most ittlétében
Kegyelmed gonoszakarói úgy akarnak bánni Kegyelmeddel, hát ha elmegyen, mit csinálnak? Bizony nem jovallh a t o m ; specificálhatnám is én azt, mik következhetnek
Kegyelmed gonoszakaróitúl, de maga jobban tudja az
dolgokat. Procul a fulmine, qui procul a Jove. A ki a
tűznél űl, a fütőzik. Én bánom, hogy nem tudtam, ha
Kegyelmed ugyan elmegyen, hadd írtam volna oda be
jóakaróimnak. Jaxó ím beküldött, csakhogy már az
Kegyelmed bemenetelének híre egészen megzavará elmém e t ; de ha már most Kegyelmed udvarnál volna, hát jó
volna ez izivel magát behivatni s oda be tartóztatni, mert
én bizony attúl félek, egyet értvén Kende Márton uram-
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mal, magok gondolatlanúl olyat követnek, hogy se egy,
se más rendes úton végbe nem mehet dolgunk, hanem csak
szakadozva veszedelemmel; mert sok kárt is vallottak,
el is kedvetlenedtek. Ezekrűl mind többet is érthet Kegyelmed, de ha egyik nem volna itt kinn, nem levén kivel
correspondeálni a másiknak, inkább megállhatnának a
dolgok. Igy jovallanám a dolgot, mert vajmi bűrömbe is
jár, Uram, nekem ez, kit Kegyelmed meggondolhat.
Kőszegi kezembe fog akadni. Jó lélekkel írom, annyi bajom
volt miatta, ki nem tudom írni, mert a mely tisztekre
biztam volt, hogy már Kegyelmed jóakaróira, a disznók
kiadták a katonaságnak a dolgot s nagy zúdulás volt
miatta, sőt Kegyelmed jóakaróinak kiket tart, levén
gonoszakaróim azok is nekem, elannyira feltekerték a
katonaság előtt, hogy soha azelőtt zászló alól ki nem fogtak ilyen ember gyermekit, mint van s hogy van. Ezt
pedig bizony ellenem cselekedte, kevés becsületecském
rontaná. Mondta azt is, mustrakor megkérdik, miért
fogták meg, mint van, hogy van. De ezeket, Uram, nem
vádlás szerint írom, mert én bizony csak tudva tartom
s Kegyelmed is tudva tartsa. Számot adok én, ha kell.
Hanem én, Uram, arra kérem Kegyelmedet, hogy cselekedje meg érettem, ne bántassa semmiképpen, hogy az
én kicsiny becsületem is maradjon helyén, hogy lássák,
van. Büntetésre s annálinkább felettébb való büntetésre nem adom o d a ; hiszem Uram, másként szolgálja
Kegyelmedet, csak ne büntesse semmiképpen meg én
érettem s az én szolgálatomért; mert ha ebben Kegyelmed kivánt válaszát vehetem, Kegyelmed kezébe szolgálatjára odaadatom. Kérem pedig Kegyelmedet, ezért
meg ne itéljen, mert bizony mind a Kegyelmed s magam
becsületének consulálok eziránt. Kérem azért Kegyelmedet, tovább is tudósítson a dolgokról.
D. Bihar, I. Januarii 1675. 1
Vesselényi Pál mpr.
Miss. 758.
1

Tollhibából ír 1675-öt 1676 helyett.
9*

— 132 —
96.
Kővár, 1676 januárius 3. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak

Kegyelmes Uram, Fejedelmem.
Tegnap ide jöttem. Újabb hírek nincsenek; itt
körül csendességben vannak. Már ezután mint leszen,
Isten tudja. Franczia, lengyel követ jű, kikkel szemben
lévén, Nagyságodat alázatosan tudósítom. Nagyságodat
alázatosan kérem, rólam méltatlan szolgájáról ne feletkezzék el. A követek felől mit írnak, komám hopmester,
öcsém postamester uramnak küldöttem. Isten Nagyságodat sok esztendeig éltesse.
Kűvár, 3. Januarii 1676.
Nagyságodnak
Veselényi László Nagyságodnak küldte levelét alázatosan megküldtem Nagyágodsnak.
Nekem Lengyelországbúl miket irtanak, az viceispán is oda való hirekrűl, Nagyságodat nem akarván
terhelnem, ő kegyelmeteknek in specie oda küldöttem.
Én bizom Istenben; úgy hinném, Isten Nagyságodat,
Nagyságod által az magyar nemzetet megáldja ez esztendőben.
alázatos szolgája
Teleki Mihály m. p.
Nemzeti Múzeum. Tunyogi gyüjtemény.

97.
Kővár, 1676 januárius

3. Teleki Mihály

Béldi

Pálnak.

Én Uram ide jövék tegnap. Itt körül csendesség
vagyon.
Francisco uram mit írjon nekem, lepáriáltattam,
noha tudom, Kegyelmedet tudósította.
Hírt én eleget tanáltam, ennyi-amannyi had érkezik
ma-holnap.
Lengyelországban járt emberem olyat beszél, hogy
Lengyelország újobban rebellált volna.
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Giza levelét v e t t e m ; ő minden jót ír és hogy 2.
Februarii leszen az koronázat.
Máramarosi viceispán írja, Giza francziával jűnének
urunkhoz követségben.
Az mely dolgokrúl Kegyelmeddel az ország házában
beszéltünk vala, szemmel olvasott dolgot beszélek Kegyelmednek, szemben lévén Kegyelmeddel.
Kegyelmedet kérem, Pelei uramat kértem, asszonyom, feleségem után menjen, parancsoljon, kedden
estvérebár csak 160 ökröt hajtsanak az felkási hágó alá,
hogy szeredán jó hajnalban hoznák be.
3. Januarii 1676 Kűvárban.
Teleki Mihály mpr.
Az máramarosi vásár felől nem t u d ó s í t a ;
Kegyelmedet, ne bántana meg azzal.

kérem

A czímlapon: Csáki László uram 3. Decembris indult
ki Bécsbűl. Új híreket hirdetnek ide ki felé az emberek.
Nemzeti Múzeum. Tunyogi gyüjtemény.

98.
Kolozsvár, 1676 januárius 5. Rhédey Ferencz
Mihálynak.

Teleki

Micsoda levele jöve, Uram, hozzám Strasoldonak,
mind az subscriptiójához gyanakszom s mind pedig arra
az engemet nem illető titulussára nézve gyanakszom,
hogy ha nem ő levele volna. Ugyan piskolti ember hozta
Somlyóra; piskoltiak levelét is hozta, melyeket, Uram,
mind az Francisco uram levelével együtt Kegyelmednek
odaküldöttem. Maga subscriptióját is Kegyelmed jobban
ismervén, kérem tudósítson, igaz levélnek itélné-e Kegyelmed, vagy minek? s mind pedig az leveleket küldje vissza,
mivel választ is még reá nem tettem. Azt is tegyek-e?
s mit javall pedig hogy tegyek? kérem ne nehezteljen
tetszésérűl tudósítani. Csáki uram követsége felől való
inclusa semmi nem volt Uram egyéb, hanem az az egri
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pasának írt levelének nyomtatott páriája és ugyan amaz
nyomtatott novellák. Noha, Uram, én Francisco uramnak
is immár kétszer is megírtam Kegyelmed Kővárba való
érkezését és hogy minden hírekrűl ő kegyelme is Kegyelmedet oda tudósítsa, mindazáltal akarám én is Kegyelmedet tudósítani. Most is templomban létemkor micsoda
czédula által való tudósításom érkezett, Kegyelmednek in
paribus elküldöttem.
Noha, Uram, elhittem, udvartól is Kegyelmednek
megvitték, de én is akarám Kegyelmedet tudósítanom:
az estve énnekem azt hozák, Uram, hogy mindenfelé
parancsolt ő nagysága az felülés felől, melyben való sok
alkalmatlanságokrúl is én, Uram, bizony félek s írtam
vala is egynehány consideratióra való dolgokat ő kegyelmeknek és hogy az urakban is, a kik ott közel lennének,
ő nagysága convocáltatna. De én bizony úgy hiszem,
hogy nem volt arról igen hosszú tanácskozások. Immár
az hadak is ha érkeznek, azokat merre, mint vigyük, hová,
meddig menjünk, mit csináljunk, semmi instructio semmiről nincsen. Ha valami jól esik, fogadja Isten; ha pedig
valami valakinek nem fog tetszeni, ezer s meg ezerképpen
kárhoztatják az embert, csak egyéb is ne lelje miatta.
Kérem Kegyelmedet, ne neheztelje mindezen inclusákat
is jól megolvasni és mindenekről tetszését adni. Minapi
hír érkezésekor Béldi uramat ő kegyelmét is tudósítottam
vala, Uram, kérvén némely dolgokban való tetszésérűl
is ő kegyelmét, hogy tudósítson, de ő kegyelme azokat
válaszábúl kifelejtette; másokat is, kiket consulálni nem
tudok. Kapi uram is oda alá vagyon. Bánffi Sigmond uram
is Örményesre megyen. Akár csak Kegyelmed adja mindenekben való tetszésit, ha mit másnak tudni nem kell,
bizony nem tudja.
Én, Uram, sokat gondolkodom gyenge értelmem
szerint. Félek, ha csak Barkóczi uram után várakoznak
és tekergenek ott annyit és bizony én mind Somlyót
s mind Hadadot féltem, sőt csak ne szállnák meg az többit
is. Az út is ilyen alkalmatlan levén, ha volna mivel élni
az asszonynak Szamosujváratt, talám ne sietne onnan el
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ő kegyelme. Jó volna kitanulni, hol fog járni és kikkel
leszen szemben Barkóczi u r a m ; olyant vihet, Kővár alá
is elmehetnek. Valóban roszkor esett az parancsolat is
az hadaknak. Ha valamint tanálták fascinálni őket és
felülésben fognának akadályoskodni, egész Németország
tele lenne vele, noha ha az nem lenne, talám másképpen
a készület s rezgelődés nem ártana, hogy hírét vinné
mindenfelé. Talám az máramarosi útjával sem kellene
Kegyelmednek sietni.
Francisco uram szaporán írja, Uram, énnekem, az
váradi törökök félelmeket: mint félnek és költözködnek.
Másunnan nem annyira hallom, sőt adószedésre is felesen
jöttenek volt ki Somlyóra.
Eddig megírtam vala, Uram, hogy újabb levele érkezék Francisco uramnak, melyet is in paribus Kegyelmednek megküldöttem.
Keczeli Gergely uram nemhogy minden rendbeli
adósságát beadta volna, de csak egyiket sem még; itt is
mindennap az fizetés miatt zúgolódnak. Ilyen állapotban
bajos az fizetetlen praesidium. Kérem Kegyelmedet, írna
egy kis czédulát ő kegyelmének is.
Kolosvár, 5. Januarii Anno 1676.
Rhédei Ferencz mp.
Miss. 884.
99.
Szilágy-Somlyó,
1676 januárius 5. Pernyeszi
Zsigmond
és Inczédi Mátyás Teleki
Mihálynak.
Ez alkalmatossággal sem akarók elmulatni, hogy
Kigyelmedet az itt való dolgok felől ne tudósítsuk. Mi,
Uram, az sok alkalmatlan hirekre s időkre nézve mindeddig sem meheténk ki innét Somlyórúl, noha csötörtökön
elkészültünk vala s indulófélben is voltunk, hogy az németek felől felette rossz hírek érkezének, mely miatt
meg kelle tartózkodnunk ismét. Az is az szándékok,
amint kitanulhattuk s Strasoldo urunknak s kapitány
uramnak írt leveleiből is láttuk, hogy csak ezt az mustrát
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s fizetést várja s mindjárást erre indul s az Szilágyon
megyen keresztűl Nagy Bányára. Nem kicsiny búsulásban vagyunk, Uram, bizony, mivelhogy udvartúl sem
vehetünk választ leveleinkre; oda ki is az dolgokban nagy
fogyatkozások vadnak, mert az hadak igen confuse vadnak. Az mustrában is ilyen difficultas vagyon, hogy ha
mind jovának, roszszának fizetünk, az pénz jobb részének
s a jovának nem j u t ; ha penig hánni kezdjük instructiónk
szerint üket (mely mellől nem is recedálhatunk), félünk,
hogy jobb részére a más pártra megyen s az többi is eloszlik. Az alfődön penig a kik vadnak, semmiképpen most
oda nem mehetni. Mindennyi labirintusban, Uram, ezt
tanáltuk legjobbnak közönségesen is fel, hogy írjunk
generális uramnak ő nagyságának, vegye kezéhez ő nagysága jó assecuratio alatt ezt a pénzt és ő nagysága urunknak ez iránt való igaz meghitt szolgája levén, mustrálja
csak titkon meg az hadakat s fizesse úgy ki az jovának
s érdemessének az urunk pénzét s adjon ő nagysága
pecsétes igaz registromokkal urunk ő nagysága előtt számot. Igy sem az mi kegyelmes urunk, sem az haza nem
vádoltathatik méltán egyik portátúl is aperta hostilitással s az hadak is ugyan meglesznek s panaszok sem lehet
ő kigyelmeknek. De ha mi ott leszünk, félő, hogy így ne
legyen, minthogy olyan szókat immár eleget hallottunk
is. Mely dolgok felől írtunk is, Uram, noha nem ily bű
szókkal, melyre ma bizonyoson válaszunk jű s ha így
tetszik ott az urakkal együtt generális uramnak is. Ha
penig csak az tetszik, hogy kimenjünk, holnap Isten
segítségéből kiindulunk s itt az Várad táján való hadakot,
ha engedik, megmustráljuk s megfizetünk nekiek; az alföldön levő végbeli hadak fizetését penig jó rendben
generális uram kezénél hagyjuk. Ezekrűl akartuk, Uram,
Kigyelmedet tudósítani stb.
Datum in Somlyó, die 5. Januarii Anno 1676.
Pernyeszy Sigmond mpr.
Inczédi Mátyás mpr.
Miss. 877.
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100.
Balázsfalva,

1676 januárius 6. Székely
Mihálynak.

László

Teleki

Kegyelmed levelét böcsülettel vettem. Hiszem a
semmivel egy embert oda nem fáraszthatok; inkább is
tartozik Kegyelmed az idevaló küldéssel, mintsem mi az
oda valóval, mert hiszen itt lakik az ura Kegyelmednek.
Béldi uram felől a ki mit írt, ű tudja, de bezzeg én ha
lehet senki kedvéért hazugságot nem írok, mivel nem
ügyekeztem az olyan scolának az küszöbit nyomni, meg
sem szokom, ha lehet; elég az, hogy én csak legkissebb
bal emlékezetet sem hallottam ű kegyelmétűl sohult is
Kegyelmed felől. Belényi Sigmondot Kegyelmed discretiójára hagyta urunk, ha kibocsátja is, ha nem is. Az kűvári difficultasokrúl való beadott Kegyelmed írásit tudja
Kegyelmed, hogy az tanácsban választ szerzénk r e á ;
annak utánna bevivé Kegyelmed asszonyunkhoz. Ű nagysága penig azt mondja, hogy Kegyelmed ott nem hagyta,
mert mihelyt megmutatta, mindjárt kihozta onnét és így
Kegyelmed hova tette, én nem tudom. Az kapitányoknak
külön s Vesselényi uramnak is külön most iratok, melynek is páreáját ím megküldtem Kegyelmednek. Kende és
Rédei uramék leveleit Kegyelmednek visszaküldtem. Az
Pernyeszi uram expeditiójárúl való levelet is nemsokára
visszaküldöm, csakhogy most itt nincsenek az leveleim.
Nem kétlem, hogy eleget nem mondanának Kegyelmed
(felől), hiszem én felőlem is mit nem mondanak? az ördög
s az hamis ember mindent feltanál. Urunknak bár ne
írjon Kegyelmed sokat, hanem keveset. Egyébaránt az
kiben kérnek, azt nem igen szokták kedvelni. Az katonák
hópénzérűl érthet Kegyelmed az maga levelébűl, a melyet
urunk írt. Itt nem akarnak adni.
Az lengyel királynak szóló levelet Ebesfalvárúl megküldöm, mert a leveleimmel elküldtem előre. Vesselényi
uram nekem az reversalis felől semmit nem í r t ; én csak
elhallgattam. Ennek utánna, ha lesz, megírom Kegyelmednek.
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Azon oda küldött levélnek páreáját Strasoldonak
Balásházi nevü étekfogó vitte meg. Barkóczi Sándornak
s Fáinak írt levelek derék factióbúl vannak. Mi megmarasztok Naláczi és Mikes Kelemen uramékkal 20.
praesentisig, de elvontatjuk az terminusig. Az uraknak
való ki írással nem sietünk, de ha ugyan látjuk, meg nem
akar maradni, azt is elkövetjük.
Az szegény Nagy Thamás tegnap megholt; holnap
egy órakor az koporsóban teszik. Macskási Boldisár uram
penig megházasodott; Samariai Péter uram leányát vette
el, melyet maga is megírt Kegyelmednek. Úgy látom,
Betlen Farkas uram holnap keresztelteti a fiát Lászlónak,
mivel az igen szép név. Holmi levelei Kegyelmednek,
melyek kezemhez jöttek, ezen levelemmel együtt mind
megküldtem üket. Innét csötörtökön indulunk meg, szombatra Ebesfalvára s ott leszünk az terminusig.
Datum ex Balásfalva, die 6. Januarii A. 1676.
Székely László mpr.
Miss. 217.
IOI.
Kővár, 1676 januárius 7. Teleki Mihály Rhédey Ferencznek.
Már expediálni akarok vala Kegyelmedhez, hogy
5. írt levele érkezék. Hogy az inclusákat velem közlötte,
Kegyelmednek megszolgálom. Nekem úgy tetszik, a Strasoldo subscriptiója. Én arra csak azt a választ tenném,
jó ajánlását köszönöm, kérem protegálja szegény emberimet; többet nem írnék. Francisco uram nekem ritkán kezde írni, honnét tudom, ő is uram. Az urunk ő nagysága felülésről való parancsolatja nem jól esett, arra szükség sem volt volna, hanem Aranyos széknek, Tordának;
a többnek nem. Elhiszem, azt is nekem tulajdonítják az
emberek inkább, mintsem Kegyelmednek. Nem kell,
Bátya, oly igen félni az emberektűl, Isten az igazságot
segíti. A Csáki uram kivánságirúl való írást örömest
látnám. Barkóczi is hogy ebelkedjék, van hírekkel az
németeknek, de kivált a Csáki uram factiója. Én bizony
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nem félhetek most némettűl, valahová teszen az Isten.
Feleségem már kiindult Szamosújvárbúl, én pedig feleség
nélkül, Bátya, bizony nem leszek. Urunknak kellene
Kegyelmednek írni, felülésrűl nem kellene parancsolni,
hanem készen lételrűl. Én bizony félek, nagy lárma leszen
azzal a felüléssel az országban. Kegyelmedet kérem,
tudósítson. Isten éltesse Kegyelmedet.
7. Januarii 1676 Kűvár.
Kegyelmed szolgája.
Az inclusákat mind visszaküldtem. Itt most is eső
esik, rossz keleti van német uramnak. Keczeli uramnak
irtanak, nekem azt izenték.
Udvartúl bizony Szent Pétertűl fogva levelet nem
vettem van már két hetinél több, az is tíz szóból állott.
Egykorú kézirat Rhédey Ferencz 1675 januárius 5. kelt
levele üres lapján. Miss. 884.

102.
Kővár, 1676 januárius 7. Teleki Mihály Pernyeszi
mondnak és Inczédi
Mátyásnak.

Zsig-

Kegyelmetek levelét vettem. Kegyelmetek discursussát, avagy inkább mondjam, végezését l á t o m ; de a mi
kegyelmes urunk ő nagysága arrúl a dologrúl Kegyelmeteknek lött parancsolatját meglássák, egyez-e azzal
a Kegyelmetek végezésével. Kegyelmetek én tűlem sem
választ nem kiván, sem semmirűl nem kérd. Én is azért
nem írok. Elég az, a magyar atyafiak nekem oly dolgot
írnak, a kit Kegyelmetek írt volna oda ki, hogy arrúl
a mi kegyelmes urunk ő nagysága soha nem is gondolkozott. Immár Kegyelmetek írta-e oda ki, nem-e, én nem
tudom. Nem kellene az szolgának az uránál okosabbnak
lenni.
Kűvár, 7. Januarii 76.
Egykorú kézirat Pernyeszi és Inczédi 1676 januárius 5. kelt
levele czímlapján. Miss. 877.
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103.
Drinápoly, 1676 januárius 13. Brankovics
Mihálynak.

György

Teleki

Ez alkalmatossággal nem akarám elmulatni itt fennforgó dolgokrúl ne tudósítsam Kegyelmedet. Megértve
az porta urunk ő nagysága méltóságos levelibűl az lengyelek dolgát, ő nagyságának mind az fűvezír írt s mind
az tihaja. Nekem az tihaja meghagyá, hogy urunknak
ő nagyságának meg írjam, minden dolgokat félre tevén,
ha az lengyelek dolgaihoz fogott ő nagysága, siessen és
legyen rajta, lengyelekkel való békesség menjen végben,
úgy opprimálhatja ő nagysága mind az két magyar birodalmokat egy guberniuma alá hamarább; mivel űk az
egy ellenség kapuját még be nem zárják, addég más ellenség kapuját nem szokták nyitni. Magyarországi uramék
ellen az végbeliek sok panaszokat tevén, az tihaja meghagyá nekem, írjam meg ő kegyelmeknek, legyenek vesztegségben, az szegénységet ne r o n t s á k ; ha békességes
tűréssel várják az dolognak kimenetelit, ehez a portához
folyamodók meg nem fogyatkoznak, hanem vidám kedvvel szokta(k) megtérni. Az mely választ Szepesi uramnak
igírtek vala, azt is az tihaja végbeli pasáknak megküldötte stb.
Adrianopoli, 13. Januarii 1676.
Brankovits György mpr.
P. S. Szepesi Pál uramnak is megírtam az tihaja
izenetét, bűségesen megértheti Kegyelmed.
Miss. 217.
104.
Ebesfalva, 1676 januárius 14. Naláczy István és Székely
László Teleki
Mihálynak.
Kegyelmednek egynehány rendbeli leveleit vettük
az sok inclusákkal együtt. Kiválképpen egyik levelében,
a kit jámbor szolgája hozott, panaszolkodik ellenünk, hogy
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még csak rendes választ sem adunk, holott nekünk úgy
tetszik, hogy az mennyire az üdő és az alkalmatosság
engedi, mindenekre választ teszünk. De azt szokták mondani, az tarcsák az taligát mentűl inkább vonszák, annál
inkább csapják; szintén úgy vagyunk mi Kegyelmeddel.
Az mikrűl peniglen Kegyelmed tűlünk kedve szerint való
resolutiót nem vehet, ne az mi restségünknek és gondviseletlenségünknek tulajdonítsa, hanem az többi között
három kiválképpen való dolog mulattatja el velünk I. Oly
dolgokrúl kiván Kegyelmed általunk ű nagyságátúl resolutiót és bizonyos instructiót venni, nemhogy mi ketten
fel mernők tenni azt, de ha az egész tanács itt volna is,
sok discursussal kellene hozzá nyúlni. Tudván azért mi,
Erdélyben az nagy emberek s az tanácsi rendek oly
egyesek, mint az vissza szegzett kaszák, nekünk is minden
dolgot úgy meg kell rágnunk, hogy alá nyelhessük, nem
akarván többször magunkat evocáltatnunk, kivált Kegyelmednek is a mennyi jóakarói vannak köztök. 2. Tudja
Kegyelmed, urunk mikor erre a földre jű, igen az vadászatnak szokta adni m a g á t ; hajnalban kimenvén, estve
jű b e ; az üdőben a mit ellophatunk, akkor mehetünk
valamire. 3. Az Kegyelmed boszorkány írása, kit rettenetes főtörődéssel kell nekünk olvasnunk. Sok dolgokrúl
írván Kegyelmed, egyiket míg kisillabizáljuk, a másikat
elfelejtjük. Kezdeti ugyan még is van, de a végére mintha
kűvárvidéki bikákat bocsátottak volna mászkálni. Hanem
minthogy az mi kegyelmes urunknak ű nagyságának úgy
tetszik, hogy az terminus eleire Kegyelmed is bejűjön,
akkor Isten behozván Kegyelmedet, mindenekrűl bűvebben. A. uram igen eblábon jár. Mihály uram azt mondogálja, ha az nyers fán megesett nem régen, az aszúf(án)
hamarébb meg esik, kirűl alig várja hogy Kegyelmeddel
beszéljen. Szép dicséretet is teszen arrúl a familiárúl. Barkóczi Sándor még Hunyad vármegyében vagyon. Azt,
a mint ennek előtte való levelünkben is megírtuk v a l a 1
1
J a n u á r i u s 3. Segesváron kelt k i a d a t l a n levelökben í r j á k ,
hogy a f e j e d e l e m Teleki megérkezése előtt n e m b o c s á t j a el
Barkóczit.

— 142

-

Kegyelmednek, azt ű nagysága ki nem bocsátja az terminusig. Gyulai Ferencz uram is mindenét kivitette Dévárúl Hunyadra, hogy inkább kilophassa űket. Ispán Ferenczet csak szalaszsza Kegyelmed s rántsd el az faluját.
Az inclusákat mind visszaküldtük. Nagy Thamásné
asszonyom nekem min reménkedik, Kegyelmednek oda
küldtem levelét; arra Kegyelmed tetszését elvárom. Strasoldotúl micsoda válasza jött urunknak szintén ma,
páreáltatván ím Kegyelmednek oda küldtük. Egy kis
czédulában maga kezével mit írt, abban Kegyelmednek
is lehet része. Kegyelmed tetszése szerint im Jaxóéknak
mutatták ű nagyságok kegyelmességeket Sós Györgygyel
együtt. Látjuk Vesselényi uram mit írjon az hópénz
sollicitálásárúl. Úgy írják nekünk Somlyóbúl, már osztják is stb.
Datum ex Ebesfalva, die 14. Januarii A. 1676.
P. S. Az lengyel követet Kegyelmed csak magával
hozza bé. Kegyelmednek nagyobb szabadsága s ideje van
az dolgoknak rendben való vételére, mégis nincsenek vétek
nélkül, mert egy levelében az házassággal áld bennünket.
Az én házasságomat későn tudta meg Kegyelmed, noha
annak már alkalmas jelei vadnak, nekem penig nincs
hiremmel.
Naláczy István mp. és
Székely László mp.
Miss. 217.
105.
Kővár,

1676

januárius

25. Teleki
Annának.

Mihály

Bornemisza

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
Vagyok szegény feleségem miatt nagy búban, van
már tized napja nem ett, nagy betegségben vagyon. Ha
könnyebbednék, nem késném bemenni. Az terminusra
Hedri uramat is ide kellene hivatni. Az itt való fogyatkozásokrúl való Nagyságod kegyelmes rendelését értem;
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csak effectuáltatná Praefectus uram. Az lengyel követ és
egyéb dolgokrúl komám Naláczi uram, öcsém postamester uraméknak sokat írtam, tudom (ő) kegyelmek
alázatoson értésire adják Nagyságodnak. Én ha lehetne,
nem késném bé menni. Várom az doctort minden órában.
Bizony azt sem tudom, mint vagyok. Nagyságodat kérem,
urunk ő nagysága, Nagyságod és az kisasszony ő nagysága
felől méltoztassék tudósitani stb.
15. Januarii 1676 Kűvárban.
Teleki Mihály m. pr.
Egy bányákhoz tudó német jött ide. Én Kapnyikra
küldtem, hogy megjárja. Be viszem vagy küldöm Nagyságodnak egy posztó vagy materiát csináló némettel
együtt.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény S. gyüjteménye.

106.
Komlód, 1676 januárius

15. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Két rendbeli Kegyelmed leveleit, Uram, Kegyelmedtől böcsülettel vettem, rúlam el nem felejtkezését, hírekrűl való tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, továbbá is jóakaratját várom. Istennek hála még én is élek
Kegyelmed szolgálatjára. Az mi Uram az oda való híreket
illeti, hogy minapi beszédünkről szemmel látott írásra
akadott, értem és el is várnám arrúl való tudósítását, mivel
ha az rettenetes út megengedné, szegény bátyám Nagy
Thamás uram temetésére igyekezném Isten akaratjából.
Hogy oda Szakmár felé megcsendesedtenek, az jó hír,
de nekem Serédi uram ellenkezőt izen másfelől, hogy
csak az vizek beállását várnák s reájok jőnének. Ma valának nálam Pócsai és más dési emberek vármegyérűl.
Micsoda peregrinus volt, nevét nem tudák mondani, szovait mondák, hogy onnan felyül jövén, intették baráti
és jóakarói, ne jűne Erdélyben, mert conclusum, hogy
felfordítsák. Csak ne lenne igaz, de az Isten talám irgal-
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masabban bánik velünk, mintsem várhatnók, vagy remélhetnők. Az lengyel követ jövetelét Kegyelmed írásából
látom. Nem vélem hozzám jövetelét, noha én is Bethlenben indulok. Elhiszem, ha szintén Kegyelmeddel szemben
nem lenne is, de megírja és az király leveléből kitanulja
követségének fundamentumát. Az mi legelső levelemet
illeti, hiszem együgyüvé lett(em) Kegyelmednek ez új esztendőben; nem érti az én írásomat, holott megírám világoson, ha Bethlenben lakom is, de nem szokásom az,
hogy más vásárában álljak. Még instálék Kegyelmednek,
hogy tiszti alatt szerzene hetven embert bár csak pénzemért, ratióját is megirám miért, kire én most is kérem
Kegyelmedet. Azomban látom, Kegyelmed jóakaratjának radiusi sok böcsülletes emberekre terjednek gyümölcsözőn penig; kiknek jószág, kiknek másban. Bizony
dolog, ha reám is hatna benne, mind kivánnám, mind
várnám és jobb megírnom magamnak, mintsem másra
bíznam (noha nem néztem meg, ha szerencsés-e az mai
nap azvagy nem, mivel calendariumom is nincsen még),
mert úgy szomjuhozza Bethlen Kuldut, hogy igen; kit
ha Kegyelmed akarna, mindjárt meg is olthatna jó contentumával Bethlennek, hadd érzeném én is gyümölcsözve Bethlennel Kegyelmed jóakaratját ez iránt is, noha
tudom, erre mi volna az felelet, de könnyü azt véghez
vinni, ha az jóakarat benne. Én Uram bizony semmi hírt
nem hallok. Van Moldovában emberei az tiszteknek az új
v a j d á h o z ; jó ideje elmenéseknek, hova lőnek, nem tudom. Csáki uram igen megragada Máramarosban; félek,
meg ne vigyék elébb magánál, mivel járt oda. Értem,
Daczó uram is megjűtt volna, de nem tudom bizonyoson.
Azomban bátorságos írásomrúl Kegyelmedet követem stb.
Datum Komlód, A. 1676 die 15. Januarii.
Béldi Pál mpr.
Miss. 792.
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107.
Kővár, 1676 januárius 19. Teleki Mihály Béldi

Pálnak.

Kiirhatatlan búsulással kelle Kegyelmednek írnom,
noha ezen kívűl négy levelem oda válasz nélkül. Ez
elmult szeredán izene be egy szolgájátúl Beléni uram,
neki ki kell menni. Én azt izeném, ki mehet, de vissza
ne jűjön, oda lakjék, birhatja úgy is jószágát. Pénteken
bejöve maga, izené, neki ki kell menni, urunktúl is úti
levele v a n ; Kegyelmed is írta neki, menjen ki, de ne
tudja senki is, mert Kegyelmed szolgái lovai vannak
nála. Én izentem neki, hozza be magával az urunk
passussát, Kegyelmed levelét is, mert én el nem hihetem,
Kegyelmed szolgái volnának nála, mert nekem is írt
volna felőlök Kegyelmed. Ma bejüvén Kegyelmed szolgájával, mutatták még augusztusban írt urunk útlevelét
Kegyelmed szolgáira szólót és Kegyelmed szolgabiráknak
írt levelét. Én szabadságot adtam most az kimenetelre.
Fájhat az szívem, mert affélében Kegyelmed nekem nem
ír. Az dolog így volt, nem különben. Bizony igen neheztelem Belényi uram ily szabadon járását, ki csak egyátaljában nem jó dolgokban foglalatos. Tudhatja Kegyelmed, mi lün Gyulai Ferencz uram felől, az tanács
deliberatumát. Az pedig erdélyi fi, unióra ő nagyságanak
hites. Akarám Kegyelmednek az dolgot értésére adnom,
[mert] bizony ha lehetne Kegyelmednek legkisebben is
véteni nem kivánnék; ebben is bizony azért voltam ily
tűrő, másképen Belényi uram nem jól járt volna, mert
nehezteltem, hogy körölettem kímeskedik. Isten éltesse
Kegyelmedet.
19. Januarii 1676 Kűvárban.
Kegyelmed szolgája
Teleki Mihály mpr.
Az homagiumot elmondá, míg Erdélyben lakik, 1
már inkább járhat alá s fel. Kegyelmedet követem, hogy
1

E d d i g a Teleki M. kezével, a t ö b b i az í r ó d e á k írása.

Teleki oklevéltár. VII.

10
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magam nem irhattam, mivel feleségem betegsége miá
(igen rosszul lévén) igen distractus vagyok.
Miss. 312.
108.
Ebesfalva, 1676 januárius 19. Naláczy István
László Teleki
Mihálynak.

és Székely

Kegyelmed levelét vettük az inclusákkal e g y ü t t ; az
melyeket illett, urunkkal ű nagyságával communicáltunk
is. Nincs kétségünk benne, hogy Kegyelmednek búsulása
nagy nem volna az asszony ű kegyelme betegségén;
hallgassa meg Isten Kegyelmed kérését s elébbeni jó
egészségét adja meg ű kegyelmének, mi is azt kivánjuk
ű felségétűl. Mivel jött légyen az lengyel követ, az Kegyelmed írásábúl látjuk. Noha Kegyelmed írása s intimatiója szerint urunk az fű vezérnek értésére adja, de ha az
respublicatúl ple(ni)potentiája nem lesz, alig hiszszük, hogy
hozzá fogjanak az tractához, annál inkább, hogy ide
küldjenek embert tractálni. Evel veszítik el az egész dolgot, úgy hiszszük. Az lengyel országi püspök hamis practicájában nem lehet igen sok kétség, mert úgy jut eszünkben, hogy Csáki uram Kegyelmednek írt levelében úgy
olvastuk, hogy cardinálságot adtak neki. Az Absolon
expeditióját halasztotta ű nagysága az terminusra, mivel
akkor Kegyelmetek mind együtt leszen s ha úgy fog tetszeni, ű nagysága azt is el követi; az alatt talám az portárúl is jű valami válasza urunknak mind az lengyelek
dolgaira s mind az magyarok dolgaira nézve s így a követ
is bizonyosabbat írhat az urának. Urunknak az lengyelországi nemességet meg említők; de nem hogy sollicitálná,
de ha ide küldenék, sem hiszszük hogy meg köszönné.
Egyéb aránt ha Kegyelmednek kedve leszen hozzá, nem
fogja ű nagysága ellenzeni. Az Eszterhás uram emberével
urunk örömest kezet fogna. Oda való nemzetségek mit
csináljanak, azt is értjük. Dorosinkonak mivel ereje nem
sok, tökéletlenségével az mit el követhet, el hiszszük,
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azt tartja nyereségnek. Az lengyel királyné ha még férjhez nem ment volna, posta mester uramnál még nem járna
hijában. Emlékezem reá, mikor Mikes Mihályt be küldte
vala Rákoczi György Lengyelországban segítségekre bizonyos számú hadakkal, mely dolognak lenyomására Barcsai Ákost küldte vala az portára s igen nehezen is csendesedtek vala le, noha az után több dolgaival együtt
arrúl is meg fizete. Akármint vigyázzunk, de ittas korában mind el beszélget ű nagysága. Hogy Strasoldonak,
Csákinak és Károlyinak practikájok ellenünk nem volna,
ebben nem lehet kétség, melynek az misteriumát örömest
is értjük Kegyelmedtűl.
Eddig is rendesebben esett volna, ha keresztyén,
nem pogány által tractálták volna lengyel uraim a dolgot.
Az franczia residens levelét is el küldjük. Ha Kálnoki
uram ide érkezik, Kegyelmed intimatiója szerint mi is
megvizsgáljuk. Csáki László uram ebben az materiában
való serény forgolódását el hiszszük, mert ha boldogulna,
neki is jó volna Szepes vára. Az királybiró levelét meg
küldtük. Balkó uram ide j ö t t ; több hópénzt sollicitál
s dobokat, zászlókat és magok feleségek mellett való
írást Strasoldonak. Az végbeliek írását láttuk annak
előtte is. Máramarosiak dolgát is látjuk, de arrúl mi nem
tehetünk. György deák uram levelét el küldjük, de nekünk
itt annyi aranyunk magunknál nincs, hanem holnap meg
probálom asszonyunknál. Az inclusákat mind vissza
küldtük.
Datum ex Ebesfalva, die 19. Januarii A. 1676.
Halljuk, mi felőlünk szép comme(n)datiókat tettek
oda f e l ; de bezzeg Kegyelmed felől is igen szépet a portán.
Naláczi István m. pr.
Székely László m. pr.
Miss. 217.

10*
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109.
Ebesfalva,

1676

januárius 20. Szepesi
Mihálynak.

Pál

Teleki

Kegyelmednek mint uramnak nagy kötelességgel való
szolgálatomat ajánlom. Drinápolybúl kiindulván főkövet
urammal, Boros Jánost az Novák havassán innen egy napi
járó földdel találtuk elő. Kegyelmed levelét, édes kedves
Uram, nagy böcsülettel vöttem és hogy tudósítani méltóztatott, adja Isten szolgálhassam meg, Uram, Kegyelmednek. Adta volna az jó Isten, bár Drinápolyban ért
volna az Kegyelmed levele és Boros uram azon dolgokkal,
noha így is csak az lesz, vagy lenne meg, az mint az jó
Isten sz(ent) rendelése. Huszain aga eljövetelünk előtt
harmad nappal érkezvén, ő tőle megértettem volt az
németek Debreczenben szállását, de egyebet ő sem hozott,
nekem penig tőle senki azon dologrúl nem írt. Ide Ebesfalvára urunkhoz tegnapelőtt jöttünk. Jóllehet tudom,
édes Uram, Kegyelmedet az dolgokrúl sok jó akaró uraim
ő kegyelmek tudósítják, de nékem az én szolgai kötelességemnek kell megfelelnem. Most azért írok csak röviden,
minthogy hiszem Istent, személyemben is udvarolhatok,
Uram, Kegyelmednek. Az mi dolgainkban most is csak
az lengyelekkel való dolog okoztatik, mindazáltal a mint
azelőtti levelemben is megírtam volt, Uram, Kegyelmednek,
míg ez debreczeni hír nem érkezett is, már alkalmasént
észre vettük, hogy nem azelőtti úton fog continuáltatni
az lengyelek ellen való hadakozás, hanem oly részérűl
az török birodalomnak, hogy az mi dolgainkon is annak
alkalmatosságával lehessen javítás. De mivel még végválaszunkszóval nem volt az beadott dolgokra, érkezvén
Huszain Váradrúl és minden más végekbűl is az posták,
nekem is csak azt mondotta az t i h á j a : Im látom magam
is, mindenfelől újulnak az német ellen való dolgok, azért
annyival is inkább jó reménségben lehetek, várakoznom
penig ott nem szükség, mert soká is lenne, hanem az
követtűl el ne maradjak. Minthogy már ezek nagy dolgok,
ezekhez derekasan kell fogni és sok tanácskozásoknak kell
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lenni, az császár penig már kiment egynehány hétig való
vadászatra; hanem hagyjon egy postát ott az követ és
az által mindenekrűl s nevezetesen az mi dolgainkrúl is
irat urunknak az fővezérrel és maga is mindenekrűl tudósítja ő nagyságát. Az minthogy az debreczeni hír előtt is
már megmondta volt az tiha Daczó uramnak, hogy megmondja urunknak, hogy ezután is minden jóval legyen
ő nagysága az bujdosó magyarokhoz, mert ha az fényes
porta és császár meg nem akarná segíteni, nem is biztatná.
Hogy penig se az elmult nyáron, se most velem szemben
nem lehetett, abban meg ne ütközzünk, mert nagy oka
vagyon és az nekünk nem káros stb. Immár Boros uram
is beérkezvén, tudom bővebben leszen az tudósítás. Irtam
én is útambúl mind az universalis tolmácsnak, mind
György deák uramnak. Bizony, édes Uram, én magam is
kész leszek vala visszamenni, de t u d j a Uram Kegyelmed,
hogy énnekem egy csepp magános alkalmatosságom sem
volt. Kegyelmed Szuhay uraméknak szóló levelét ma adá
meg Naláczi uram. Szívem örvendezésével olvastam Kegyelmed írását. Az Úr Isten bizony megszán bennünket,
mert mindenfelől arra vannak az alkalmatosságok ő szent
Felségétűl kiadva. Már csak akkor is nagy megindulásnak
jeleit l á t h a t t u k ; tudom penig, azután is azok mind szaporodtak és naponként szaporodnak. Elhiszem Huszaint
sem bocsátják üresen, Egrűl is derék iszpahiák voltak és
az budai vezér tihája is ott volt, kit ugyan hivatott volt
az vezér már ezen dolgok előtt, és azzal is beszéltem.
Most már ezt ebben hagyom, hanem édes Uram, minthogy urunk engemet úgy bocsáta ma el, hogy ha Kegyelmednek úgy fog tetszeni, az segesvári terminusra is reá
jőjek, én már ma Kolosvárra beszállott cselédim megtekéntésére megyek; Kegyelmed parancsolatját ott várom,
hova menjek és mikor Kegyelmed eleiben és ha úgy-e,
hogy ugyanazon utambúl Kegyelmeddel ismét eljőjek,
vagy ha Kegyelmed gratiajából lehet valamíg ott lennem;
én immár mindezekben Kegyelmed parancsolatját várom.
Hiszem ha Kegyelmed Szent Péterrűl, vagy másunnan
ismét valamely napra visszabocsát és azután való valamely

napra parancsolja Segesvárra menésemet, én édes Uram,
mind a tevő leszek, az mint hogy talám igy is meglehetne,
de ójon Isten, abban én nem praescribálok, írom csak
azért, hogy Kegyelmednek is be kellvén indulni, én talám
csak két nap sem lehetek szegény cselédim közt, kik is
mint legyenek, csak Isten tudja.
Alázatosan megszolgálom édes Uram, ha valamely
lovacskáimnak és szolgáimnak Szent Péteren egy kevés
korig szállást adatni méltóztatik és Isten is megáldja
Kegyelmedet, bizony édes Uram, igen elfogyatkozott
vagyok és már ez debreczeni mostani romlás újabban az
földre nyoma le. Kérem Istenért is, szemtelen búsításomrúl megbocsásson. Az Úr Isten áldja meg az mi kegyelmes
urunkat, ő nagysága adatott egynehány tallérokat és
azzal megyek szegényekhez. Énnekem az édes Daczó uram
is Kegyelmed tekintetiért sok jóval volt. Az Úr Isten
áldja meg, Uram, Kegyelmedet s ő kegyelmét is stb.
Ebesfalva, 20. Januarii Anno 1676.
Szepesi Pál mp.
Miss. 323.
110.
Kővár, 1676 januárius

22. Teleki Mihály
Annának.

Bornemisza

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
Méltóságos levelét Nagyságodnak alázatoson vettem.
Ha szegény feleségem annyira könnyebbedik, hogy el
hagyhatom, az doctor is biztat, be megyek, Isten engedvén, és ez jövő héten megindulok. Akkor az mikrűl lehet,
az üdő, Nagyságod sok gondjai engedik, alázatoson szólok
Nagyságoddal stb.
22. Januarii 1676. Kűvárban.
Teleki Mihály mpr.
Bizony most szegény feleségem, úgy látszik, rosszabbul
vagyon. Asszonyom anyám is fekünni esett vasárnap, de
úgy tetszik, ő kegyelme jobbacskán vagyon, de feleségem
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bizony rosszabbul vagyon. Én nem is láttam soha ilyen
sárga embert. Isten rendelése mi leszen, ő felsége tudja.
Ha jobban leszen, hogy bátorkodhatom elhagyni, az jövő
héten megindulok.
Teleki Mihály mpr.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény S. gyüjteménye.
111.
Kővár, 1676 januárius 22. Teleki Mihály Béldi

Pálnak.

Eőrbűl írt Kegyelmed levelét böcsülettel vöttem,
rólam való nem felejtkezését Kegyelmednek megszolgálom.
Egyéb hírt Kegyelmednek nem írhatok, hanem az németeknek nagyobb része helyekben haza oszlott, Strasoldo
generál is Szathmárra ment volt egynehány század magával; ott harmad vagy negyednapig mulatott, a szathmári
lovasokban, gyalogokban melléje vevén, Béltekre ment,
annak helyét akarja körül venni. Ott dolgát végezvén,
hallatik, hogy Erdőszádánál is sánczot akarna vetni, hihető
azért, irruptiótúl meg is oltalmazhassa Szatmár megyét
és úgy menne Nagy-Bányára és ott praesidiumot hagyna.
De én inkább elhiszem, a szegény nagy-bányaiakat akarja
megrontani. A mi nyakunk beliek rosszullétét illeti, azt
bizony tudom én, hogy rosszul vagyunk, de valahova
teszen Isten, én szerintem annyira, a mennyin jüttenek,
nem félhetnének, csak lehetnének egyesek; mert ha
szintén a francziával megbékéllik is az német, de a mennyi
pénzt ő az hadakra elköltött, hirtelenséggel ő azt nem
recuperálhatja, másképpen is nem örömest kap az törökben. Csáki László uram oda fel sok tribulatiókon ment
által s sokat is szenyvedett, de ha a mi kegyelmes urunk
ő nagysága s kegyelmetek akarja, ő kegyelme oda másszor
is felmegyen, igaz magyar levén, maga böcstelenségével
is szolgál hazánknak, nemzetünknek.
Kűvár, 22. Januarii 1676.
Egykorú kézirat több helyen Teleki M. pótlásával. Miss. 312.
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112.
1

Kővár, 1676 januárius.

Teleki Mihály

Forbin-Jansonnak.

Literas Excellentiae Vestrae summa cum honore
accepi, et quia status rerum Hungaricarum iisdemque jam
jam imminens extrema ruina oralem potius, quam literalem declarationem exposcunt: ideo nobilem Danielem
Absolon ad Excellentiam Vestram denuo emisi ad afferendam ultimariam et cathegoricam resolutionem; spero
Excellentiam Vestram eidem non tantum fidem adhibituram, sed et circa effectum ultro promissi succursus
ita allaboraturam, ut et gloriae Christianissimi Regis
et existimationi propriae conveniat. (Betoldva Absolon
kezével: Hoc est, quod Excellentiam Vestram unice
rogo) stb.
Excellentiae Vestrae
In arce Kűvar, Januarii 1676
Servus paratissimus
Michael Teleki mpr.
Ugyanezen papíron van a czímzett megnevezése nélkül egy
másik levél másolata Absolon kezével. Miss. 312.

113.
Kővár, 1676 januárius.
Teleki Mihály
1

Akakiának.

Spectabilis ac Magnifice Domine mihi observandissime.
Dum extremitates rerum Hungaricarum et eversionem status publici per cunctationem excellentissimi
domini legati in tanta discrimina prolapsi intueor, fatendum mihi est, quod recordatio provisionum Magnificentiae
Vestrae intima affectuum meorum viscera tangant et
revocet sibi quaeso in memoriam ea omnia, quae dicta et
conclusa sunt, judicetque an non justam publicamque
conquerendi causam habeamus et materiam. Quod cum
prolixis verbis reprimere passiones animi non permittant,
sincero nostro nobili Danieli Absoloni oretenus declaranda
1

A napnak üres hely van hagyva.
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commisi, cujus expertae sinceritati Magnificentiam Vestram
fidem indubiam adhibituram spero, quam in reliquo etc.
Absolon kezével írt másolat. Miss. 312.
Ugyanezen papiron van Vojenszkynek írt levél másolata
Absolon kezével és egy másik levél másolata a czimzett megnevezése nélkül Teleki által aláírva. Térhiányában mellőztettek.
114.
Kővár, 1676 januárius

23. Teleki
Annának.

Mihály

Bornemisza

Nagyságodnak három rendbeli méltóságos levelét
alázatosan vettem. Isten fizesse Nagyságodnak szegény
feleségemrűl való kegyelmes tudakozását. Könnyebedni
kezdett vala, de kedden estvétűl fogva rosszabbul vag y o n ; közelebb halálához. Holnap eret vágatok újobban rajta. Ha annyira könnyebbedik, hogy bátorkodhatom
elhagyni, el indulok az jövő héten, ha nem, el nem hagyhatom szegényt, kiért Nagyságodat is kérem, ne nehezteljen. Urunknak ő nagyságának is szóljon, ne nehezteljen, mert ha elmehetek, bizony elmegyek. Az mely levelet Nagyságod vissza parancsolt küldeni, alázatosan
vissza küldtem. Bizonyítom az Istennel, magam is csak
alig vagyok. Asszonyom anyám is beteg volt, de már
könnyebben van. Nagyságodat alázatosan kérem, urunk,
maga és a kisasszony ő nagysága felől méltoztassék tudósítani.
23. Januarii 1676 Küvár.
Teleki Mihály mpr.
Hogy Nagyságod étekfogóját méltóztatott ide szegény feleségem látására küldeni, életem fogytáig meg szolgálom Nagyságodnak.
Szegény Sós uramhoz mutatott kegyelmességéért
Nagyságtokat Isten áldja meg.
A czímlapon Teleki M. kezével: Décseiné asszonyom
fiára leszen, kegyelmes Asszonyom, gondom.
Erdélyi Múzeum. Gr. Kemény S. gyűjteménye.
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Kővár, 1676 januárius 23. Teleki Mihály Naláczy
nak és Székely Lászlónak.

István-

Kegyelmetek levelét becsülettel v e t t e m ; az dolgokat
értem. Absolon uramat szintén expediálni akartam, gondolván, az leveleket utánna vihetik. Már Kegyelmetek
írását látván, meg tartózkodott, el sem megyen. Meg sem
gondoltam, ily jó dologban való expeditiója el muljék. Az
lengyel országi nemességet én is üdvesség gyanánt nem
tartom, el is mulatom; ugyanis az(t) senki által nem
sollicitálhatom. Ha lehet, én is meg indulok az jövő héten,
de az én szegény feleségem közelebb halálához; most
tegnapelőttűl fogva nehezebben is vagyon; holnap ismét
eret vágatok r a j t a ; ha nem könnyebbedik, el nem hagyh a t o m ; ha könnyebbedik, el megyek Isten engedvén, ha
nem mehetek penig, kérem, mentsenek ő nagyságok
előtt.
Látom Kegyelmetek neheztelli, hogy némely írásokat
oda küldök, de én azt confidentiábúl cselekeszem; nem
neheztelleném én. Im most is mit írt nekem Vesselényi
uram s Kende uram, oda küldtem stb.
23. Januarii, 1676. Kővár.
Az én személyemet illető portán lött vádakrúl ha
többet írt volna is Kegyelmetek, nem verte volna meg
Isten Kegyelmeteket.
Egykorú kézirat Naláczi és Székely László 1676 januárius
19-ikén kelt levelének czímlapján. Miss. 217.
116.
Bethlen, 1676 januárius

23. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Két rendbeli Kegyelmed leveleit Kegyelmednek vettem böcsülettel az kalendáriummal e g y ü t t ; Kegyelmednek meg szolgálom és továbbá is minden jó akaratját
várom. Az mi illeti az német hírt, patvar tudja, mit tettenek azok fel, mert az rák természetet majd le teszik és
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tatárrá lesznek. Rédei uram levelét is h o z á k ; írja benne,
hogy Hadadot félti; meg esik, ha úgy leszen, Vesseléni
Pál u r a m n a k ; jár úgy, mint szegény Petki István néhai
terminusa vala. Az mi illeti, Uram, továbbá is az
dolgokat, bizony szükség a vigyázás most, mert volna
példa előttünk. Az causám (tudod Isten) nem félelmes,
de az terminus is jó, az haza dolgainak kormányozása is
szükséges, noha ezt nem vizsgálom. Az mi illeti az 19.
írt levelét, értem, Uram. Az mi az tanács Gyulai uram
felett való beszélgetését illeti, emlékezem reá, hogy interdicáltaték az salvus passus a d á s ; tovább ha volt, arrúl
megfelejtkezhetém. Én azt tudtam, Uram, az mint az
bokályos házban velem beszélgete, hogy már nyavalyás
Bellényirűl elmult Kegyelmednek indignatiója, azkori szovaihoz képest, hogy Kegyelmed hírével menne és ne hír
nélkült, melyet, az mint Kegyelmed írásában látom, el
is követett, Kegyelmednek böcsülletinek meg adásával,
mind feleségének fel menetelivel, mind maga Kegyelmed
udvarlásának alkalmatosságával, böcsüllettel requirálván
Kegyelmedet, melyet jól is cselekedett, azt kivánván az
dolognak rendi és az becsület; ez után is azt kövesse az
jámbor. Kimeskedését ő tudja, van-e, nincs-e; de én csekély értelmemet iteratis meg mondottam Kegyelmednek;
mi szükség most is iterálnom? Egyébiránt úgy látszik,
nem lévén ő az tanácsban, másutt az titkosabbakat is
tudják, kihez képest keveset nyomhatna, tehetne olyan
ember informatiója oda. Elég van informator; bár se egy,
se más ne volna. Az én szolgám és arra czélózóknak salvus passusa az nyárban költ Radnóton, attúl fogva azon
lovak Betlenben voltanak, őket nem láttam s mivel
liber passust nem tilalmaznak, talám nem volt szükséges
sem Kegyelmedet búsítanom, se kegyelmes uramat. Bizony dolog, még ebben semmit is nem tudván, ide szombaton érkeztem, vasárnap mentest küldtem utánna, hoznák vissza lovaimat, de már Kegyelmed írása szerint az
examen akkor v o l t ; külömben volt annyi confidentiám
Kegyelmedhez, ha írtam volna felőlek, nem frustráltattam
volna. Bizony ha rosszul cselekedett volna, méltán bün-

tetést érdemlett volna hazájátúl, urától. Az mi az 20.
kelt levelében való Kegyelmed oblatióját nézi, Kegyelmednek böcsülettel köszönöm és várom jó akaratját. Én
nem láttam, sem hallottam soha ilyen hírét terminusnak,
mert úgy játszák, rabolják az itélő mesterek ez országot,
rettenetes; kik jóra, kik balra csak hova kez(d)tenek az
hódoltatáshoz. Az kalendáriumot megszolgálom Kegyelm e d n e k ; már reá vertem volt magamat. Havasalföldében
az hun szünt volt is az pestis, újabban hozzá kezdett.
Nekem, Uram, parancsoljon.
Bethlen, 1676 die 23. Januárii.
Béldi Pál m. pr.
Az asszonyok gyógyulásával Isten Kegyelmedet örvendeztesse, kivánom.
Miss. 792.
117.
Szent-Erzsébet,

1676

januárius 23. Daczó János
Mihálynak.

Teleki

Ez alkalmatossággal akarám, Uram, Kegyelmedet
hazaérkezésem felől tudósítanom, noha ha módom lett
volna benne, megvallom, ideiben kellett volna tudósítanom, de az hosszas nehéz útnak miatta mellettem levő
szolgáim megbádgyadván, elmaradoztak; itthon valók
pedig későre érkezének elé. Az adót, Uram, jó szívvel
elvevék, még ha több leszen vala is, nem küldik vala
vissza. Istennek hála, sem az országra, sem az mi kegyelmes urunkra semmi nehézség fenn nem maradott. Bizony
dolog, mostan egyszer Kegyelmed résziről nem ártott az
én személyemnek ben létele, mivel honnat esett s kitől,
nem tudom, de Kegyelmedet nagy kommendatióval egy
mértékben vagy valamivel elébb csinálták volt Bánfi
uramnál, elhitetvén az portával, micsoda rettenetes nyomorgatást s rontást teszen Kegyelmed Erdélyben s az
szegénységen. De erre én megfelelvén, úgy hiszem, alig fog
többé fel fordulni. Isten Kegyelmeddel szemben juttat-
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ván (coram plura). Én, Uram, Kegyelmed vásárlásinak
végben vitelire, bizonyítom az Istennel, Szepesi Pál
uramékkal, hogy tehetségem szerént váltig forgolódtam
s valamit lehetett, Kegyelmed írása szerént igyekeztem
volna végben vinni, de az pénzzel is nem érém, egyetmást is olyat, az micsodást én szerettem volna, nem kaphattam, mindazáltal igyekeztem. Szőnyeget 24 vettem.
Az tálakot mind megcsináltattam s azok valóban szépek.
Karmasinokot is v e t t e m ; egyebet mind vettem a micsodást kaphattam Kegyelmed parancsolatja szerént, csak
tollas botot, tarka materiát, heránt nem vehettem. A miket
vettem is, azokot is pótolnom kellett. Én most ki nem
küldhettem, hanem ide Sz. Ersébetre k i h o z a t t a m ; Isten
Kegyelmedet ide hozván, mindeneket kezihez a d o k ; ha
pedig valami hamarébb kevántatik, bocsássa bizonyos
emberit s mindjárást odaadom. Kegyelmed itthon nemlétemben hozzám megmutatott jóakaratját s tökéletes
atyafiságos szeretetinek megmutatását, adja Isten, teljes
életemben Kegyelmednek hasonló tökéletes szeretetemnek
megmutatásával recompensálhassak. Meg is nyugodjék
Kegyelmed bennem, hogy maga szolgálatjára annyira kötelezett, hogy alkalmas habnak csapása is nehezen tántorít meg, várván továbbra is mindenekben Kegyelmed
atyafiságos szolgálatját. Akarám ezt is Kegyelmednek
értésére a d n o m : az debreczeni dolgot megértvén az porta,
igen megindula rajta, érkezvén Érsekujvár s Várad s az
több véghelyekről is panasz az német porta ellen. Az
császár Kustanczinápoly felé ment vala vadászni, mely
miatt magokra híre nélkül választ nem tevének az fenn
forgó állapotokról. Az tihaja poroncsolatjából emberemet
hagytam volt hátra, mely is ma negyed napja hogy megérkezék udvarhoz, de török levelet hozván s egyik török
deák is ott nem levén, Dávid deák uramhoz vivék fordítani Herepére. Mit írtanak, nem tudhatom. Postamester
uram azt fogadá, hogy a páriáját Kegyelmednek is megküldi s nekem is.
Datum Sz. Ersébet,

die 23. Januarii Anno 1676.
Daczó János mpr.

P. S. Kegyelmedet bizodalmason kérem, ha az terminusra bejő, útjában levén Sz. Ersébeti puszta házam,
ne neheztelje egy hálásra ide jőni s ezen emberemtől tudósítani is felőle, mikorra érkezhetnék ide, hogy én is akkor
tehetnék itt házamnál. Ha Isten éltet, abbeli atyafiságos
jóakaratjának megmutatását meg igyekezem Kegyelmednek szolgálni, mint uramnak.
Miss. 884.
118.
Kolozsvár,

1676 januárius 24. Szepesi
Mihálynak.

Pál

Teleki

Kegyelmednek mint uramnak köteles szolgálatomat
ajánlom. Kővárban 23. költ Kegyelmed levelét ezen órában nagy böcsülettel vöttem. Bizony édes Uram, tudván
kötelességemet, valamit csekély itíletem szerént az megírásra szükségesnek gondolhattam és Kegyelmed előtt való
jelenlétemig nem haladhatónak, azokat megírtam; hanem
az mely aprólékos dolgokrúl levelemben emlékezém, tudja
az Úr Isten, én azokrúl nem tudok hogy írni, hanem arrúl
az szemben való beszéd leszen szaporább, mert egyik szó az
másikat kihozza és írással csak unalmat szerzene Kegyelm e d n e k ; nem is derék dolgok, haladhatók is és az jó Isten
úgy adhatja, azok el is mulhatnak, vagy másképpen változhatnak, és Istenért kérem Kegyelmedet, ne neheztelje,
hogy már Kegyelmed beljebb érkezéséig azokrúl írásommal Kegyelmedet nem terhelem. Úgy áldjon meg Isten,
ha oly meritale volna, nem Kolos, hanem Kővár felé mentem volna minden tartózkodás kívűl és nem addig, hanem
tovább s mindaddig, míg kifogyna az pára belőlem. Dávid
uram hogy reám halaszt, szokása az ő kegyelmének. Örömest relegál másra, noha bizony az mint én észre vehettem, igaz szolgája Kegyelmednek. 1
Az Kegyelmed felől való emlékezet (minthogy magá1
R o s n y a i D á v i d 1676 j a n u á r i u s 20-dikán E b e s f a l v á r ó l ezt
í r t a Telekinek : »A p o r t a i dolgokrúl hosszas írásom n e m szükség,
t u d v á n , a z o k r ú l b ő v ö n t u d ó s í t o t t á k K i g y e l m e d e t ; különösön

nos audientiája volt Daczó uramnak a tihával, én jelen
ott nem lehetvén), de az mint szórol szóra kitanultam és
az circumstantiákat hozzá vetettem, nem oly mérgesen
volt, hogy arrúl ember, úgy az mint Kegyelmed ír, gondolkodhatnék, noha minthogy innen belől való munka,
elhittem, az authora, ki is bizonytalan, bizony Kegyelmednek szívesen kévánt ártani, kit ha Kegyelmed megért
úgy, az mint volt, megcsendesíti elméjét, mert Daczó
uram is arra úgy replicált hogy az tiha is annak adott
hitelt és abban maradott. Summa rei, hogy Kegyelmed
egészen tudhassa, e z : Kegyelmedet kezdte kérdezni az
tiha s az kérdezkedés közben ez szókat m o n d t a : Én úgy
hallom, hogy Teleki is olyan gonosz az szegénségen (vagy
ország lakosit említette, mert itt én előttem külömböztek
az szók), mint Bánfy, — ez a dereka. Ezt miért nem
írtam meg Kegyelmednek, ha meg nem menthetem magam, Kegyelmed, Uram, úgy büntessen, az mint érdemlem. Szolgáim s lovaim felől való Kegyelmed gratiáját
mint uramnak alázatosan megszolgálom. Azt az nagy
D.t Kegyelmed levelében és az

soha ki nem talál

hatom, noha én azt is jóra magyarázom stb.
Irtam Kolosvárt, 24. Januárii 1676.
Szepesi Pál mp.
Édes kedves Uram, én veszem eszemben Kegyelmednek majd ugyan rendkívül való búsulásival küzdekedésit,
holott azért affélében sok része volt már Kegyelmednek.
Bizony mások példájára is kell Kegyelmednek azokon
győzedelmeskedni, mert azokat Isten bizony mind jóra
fordítja s megszenteli ez sok keserves viszontagokat.
Miss. 323.
Kigyelmed személyérűl mi formában való beszéd volt, Szepesi
Pál uram ő kigyelme töllem megértvén, t u d j a ; úgy hiszem
nállamnál elébb leszen ő kigyelme Kigyelmeddel szemben, akkor
megértheti, ide nem akarván írni. Én, Uram, Isten bizonyságom, egészlen Kigyelmed részérűl voltam s tovább is úgy leszek.
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119.
Kővár, 1676 januárius 25. Teleki Mihály Szobieszki
lengyel királynak.

János

Serenissime ac Potentissime Rex, Domine Domine
mihi clementissime.
Benigna Sacrae Regiae Majestatis Vestrae mandata
ex magnificis dominis Gysa et Gyerőffio intellexi, post
cujus ex Polonia reditum, quod Celsissimus Princeps
hominem suum specialem ad Portam Otthomanicam
emiserit, Sacrae Regiae Maiestati Vestrae ex literis Suae
Celsitudinis huc usque innotuisse existimo.
Ratio pacis inter Sacram Regiam Majestatem Vestram
et Fulgidam Portam, si vel solam foelicitatem Serenissimae Reipublicae spectaret, studia mea et sinceram
operam contribuerem. Jam quia et salus nostra et totius
Christiani orbis tranquilitas in eadem vertitur, effectuationem eiusdem eo feruentiori zelo promovendam esse
censeo, quo majora damna ex vicinitate tam potentis
belli et in hanc et alias provincias Christianas redundare
posse praevideo. Ego quicquid in cooperatione tanti boni,
facto et consilio apud Celsissimum Principem Dominum
Dominum meum clementissimum (in cujus promptitudine
pacisque tractandae summo studio Sacra Regia Majestas
Vestra secura esse poterit) prodesse potero, faciam, ut et
Sacrae Regiae Majestati Vestrae et toti Reipublicae
sinceritas mea aperte constet, qui summam in rebus
humanis foelicitatem me attigisse putabo, si in pacando
serenissimae Reipublicae statu vel minimum instrument u m compertus fuero.
Caeterum, ut certas quasdam et singulares modernarum periclitantium rerum causas (quas Sacram Regiam
Majestatem Vestram bene intelligere et sentire credo)
quae quia intuitu Celsissimi Principis et mei, aliorumque
interessatorum et ultro quaesitorum medelam, nonnisi
sub authoritate Sacrae Regiae Maiestatis Vestrae admitterent, ex fundamento intelligeret, ejusdem Majestatis
Vestrae ablegatus ex ordine et dispositione Celsitudinis
Suae in arcem hanc principalem ad me diuertit, quem
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etiam ut ad aulam comitarer, mihi commissum fuerat,
nec detrectassem, nisi rationes ineuitabiles et impedimenta domestica obstitissent. Hic igitur per dies aliquot
subsistens memoratus dominus ablegatus, de rebus cum
eodem sincere contuli. Quia vero papiro vel calamo easdem
committere minime consultum videbatur, nobilem Danielem Absolon ad Sacram Regiam Majestatem Vestram expediendum decreveramus, quam intentionem Celsissimo Principi ego humillime notificans, expeditionem hanc eousque
differendam placuit, donec Celsitudo Sua cum domino
ablegato ipsa etiam loqueretur, et homo post adventum
domini Gyerőffii ad Portam emissus cum responso rediret.
Accederet Celsitudinem Suam dominos consiliarios ad
aulam convocasse ad consultandum de rebus, quibus
peractis, vel praefatum Danielem Absolon, vel alium ad
Sacram regiam Majestatem Vestram emittendum statuit
pro facienda super occurrentiis omnibus fundamentali
informatione, quod brevi etiam subsecuturum spero.
In discessu suo abhinc dominus ablegatus literas
quasdam dicto Absoloni perferendas tradidit, quas interea
ad Sacram Regiam Majestatem Vestram ad evitandum
vel minimum defectum per cursorem meum emisi, sperans
Eandem Sacram Regiam Majestatem Vestram etiam ex illis
informationem habituram. Interim et ego sto in procinctu
ad aulam, ubi et in emissione expressi alicuius et tractanda
pace ita allaborabo, ut Sacra Regia Majestas Vestra serenissimaque Respublica realitatem meam experiatur.
Legatus Celsissimi Principis post depositum tributum
ex Porta Otthomanica regressus, bellum ineunte vere
cum ingenti mole et potentia suscipiendum adornari certo
refert et jam universis viribus transmarinis tempus et
ordinantia data ad movendum. In reliquo stb.
A levél alján: Expeditae in arce Kővár, 25. Januarii 1676.
Egykorú másolat. Miss. 312.1
1

Ugyanezen papíron Absolon Dániel kezével másolva vannak Marczinszky Markusnak, Szomovszky Jánosnak és Vojenszky
Szaniszlónak írt levelek tér hiányában mellőztettek.
Teleki oklevéltár. VII.

11
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120.
Kővár, 1676 januárius 25. Teleki Mihály

Bethunenek.

Illustrissime et Excellentissime Domine mihi colendissime.
Ne miretur Excellentia Vestra, nec temeritatem judicet, quod cultum et observantiam meam, licet eidem
Excellentiae Vestrae adhuc ignotus, sincere tamen devotus per praesentes comprobem; requirit hoc innata
Excellentiae Vestrae magnanimitas et summus, quo erga
oppressionem gentis Hungaricae ducitur, affectus, quem
ex declaratione magnifici domini Gyza cum singulari contento intellexi. Hoc motus de reditu Excellentiae Vestrae
ex aula Christianissimi Regis ex animo gratulor et ut
Divinum Numen Excellentiae Vestrae vitam et in rebus
agendis ad gloriam Christianissimi Regis salutem et
emolumentum orbis Christianae et nostrum, nominis sui
perennem famam, felices progressus largiatur, desidero.
Caeterum quas praenominatus dominus Gyza hic reliquit
literas, per nobilem Danielem Absolon perferendas, eas
his inclusis (cum propter certas causas expeditio illius ad
breve tempus dilata sit) Excellentiae Vestrae emisi, plura
occasione proxima denunciaturus. In reliquo me favori
Excellentiae Vestrae commendans sum et maneo Eidem
ad serviendum semper obligatissimus.
Absolon
Miss. 312.

kezével írt másolat az előbbivel egy papíron.
121.

Ebesfalva,

1676 januárius 26. Bornemisza
Mihálynak.

Anna

Teleki

Kegyelmed levelét elvettem, édes Bátyám uram,
melyből értem az öcsém asszony ő kegyelme ismét megnehezedését, melyen bizony szívem szerént búsulok. Isten
ő szent felsége gyógyítsa meg ő kegyelmét s adja meg
elébbeni egészségét. Édes Bátyám, az mi az Kegyelmed
bejövetelit illeti, bizony valóban kivántatnék, ha Isten

-
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öcsém asszonyt megkönnyebbítené, mivel az sok dolgok
mindenfelől valóban most egyszer öszvegyőltek, melyekről tudom komám uram s postamester uramék tudósítják
Kegyelmedet; mivel követ van, azonban az portáról is
most jöttek s Csáki uramék. Mindazáltal, édes Bátyám
uram, én magam is tudom, bizony ilyenkor kivántatik az
ember egymásnak. Édes Bátyám uram, magunk egészségéről írhatom Kegyelmednek, áldott Istennek szent neve,
mind uram ő kegyelme s mind az gyermekkel egyött szenvedhető egészségben vagyunk. Édes Bátyám uram, uram
ő kegyelme bizony nem neheztel Kegyelmedre; maga is
búsul ő kegyelme öcsémasszony nyavalyáján, noha bizony
várná Kegyelmedet ő kegyelme is stb.
Datom in Ebesfalva, die 26. Januarii 1676.
Bornemisza Anna mpr.
Miss. 1042.
122.
Kővár,

1676 januárius

27. Teleki
Annának.

Mihály

Bornemisza

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
Bizonyítom az Istennel, eddig is elindultam volna,
de nem lehetett szegény feleségemet elhagynom. Most is
igen-igen beteg. Ha lehet, könnyebbedik annyira, Isten
velem lévén, csötörtökön megindulok és ha lehet, holnaphoz egy hétre oda megyek. Ha azért Nagyságtok onnét
elmenne, méltóztassék parancsolni mind az Barkóczival,
mind az Pécsi familiával való dologrúl. Az én feleségem
szegény bizony csak élet-halál között vagyon. Ha penig
ugyan semmiképen el nem mehetek, Nagyságodat alázatosan tudósítom stb.
27.1 Januarii 1676 Kűvárban
Teleki Mihály mpr.
Asszonyom anyám jól vagyon most.
Erdélyi Múzeum. Gr. K e m é n y S. g y ű j t e m é n y e .
1

E l é b b 26-ot írt, de ezt á t h ú z t a és 27-et í r t helyébe.
11*
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123.
Ebesfalva, 1676 januárius 29. Székely László
Mihálynak.

Teleki

Kegyelmed kettőnknek szóló levelét böcsülettel vettem. Az asszony ű kegyelme betegségét szomorúan értem.
Isten ű kegyelmének adja meg elébbeni jó egészségét.
Nem örömest hágnék, Uram, az doctorok tisztiben, de
Szuhai uram kére az Istenért, hogy írjam meg Kegyelmednek, sárgaságbúl oly embert gyógyított meg, a kinek a
doctorok sem tehettek semmit is. Ez az orvosság, hogy
tiszta rozs lisztbűl süssenek kenyereket s az mint az kemenczébűl kiveszik, az embert vetkeztessék mezítelen
s egy asztalon hanyatta fektetvén, az kenyereket rakják
körülötte, az fejéhez s lábához is e g y e t ; csak szintén az
testét ne érje az embernek, mert megégetné. Akkor mindjárt takarják be az embert az kenyerekkel együtt mindenét
s addig el ne vegyék rúla az leppelt, valamíg az kenyerek
melegsége tart. Az fejére köti, hogy azután mindjárt talpára állítja az embert. Ha használna, ez igen könnyű
orvosság volna, Uram.
Azomban urunk az puskások felől azt parancsolja,
hogy hacsak huszonötöt is hozzon be Kegyelmed. Azt
parancsolja ű nagysága, hogy Baxáért küldené ki Kegyelmed Heteit maga kivánsága szerint, hadd szökte(t)né be.
Én valóban akarnám, Uram, ha Isten behozná Kegyelmedet a terminus napjára, hadd perelnénk együtt. Ott,
Uram, mi két hétig leszünk s onnét egyenesen megyünk
Fogarasban. Az mely leveleket idehoztak, Uram, azokat
mind páreáltatván, ennek előtte való levelünkben elküldtem Kegyelmednek. Tegnap Naláczi urammal az követnél valánk, megmutattuk a fűvezér levelét, de énnekem
annak előtte kiadta vala magát; tegnap sem mene többre.
Most is hivat, oda akarok most menni. Kivánsági azok,
hogy urunk a kapitihának írja meg, hogy arra nem tanálnak menni, hogy ide követet küldjenek a portárúl, mintegy magátúl mondja meg, hogy a lengyelek azt kivánnák,
hogy Kamenyiczet adják vissza. Ha azt nem cselekszik,
rontsák e l ; ha azt sem, engedjék meg, hogy űk is épít-
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senek egy várat, mint az császár Leopoldvárát Érsekujvár elleniben. 2. Okrajnához semmi közit ne tartsa.
3. Az kozákságban a ki kezénél van, ne kivánja. 4. Az
mely emberek arestumban vannak Ilvóbúl, bocsássa el
s az hátra maradt rész summát ne kivánja. 5. Hogy az
tatár chámnak legyen parancsolatja, ne úgy mint eddig,
hogy csak gondolta magát s becsapott Lengyelországban,
nagy károkat tevén, visszament. Ezután sem egyszer,
sem másszor efféléhez ne nyúljon. Ezek a kivánsági. Mindazáltal, az mint eszemben vettem, ezekben is le hagyna ű,
csak hogy az mint kicircáltam, ennek bizony az respublicátúl semmi plenipotentiája nincsen. Az portára való
expeditiót én örömest addig nem iratnám meg, míg Isten
Kegyelmedet idehozná. Mindazáltal az terminus napjánál
tovább nem húzhatom.
Datum ex Ebesfalva, die 29. Januarii A. 1676.
Székely László mpr.
Miss. 217.
124.
Krakkó, 1676 februárius 12. Szobieszki János lengyel király
Teleki
Mihálynak.
Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte. Expeditum
nuper ad Illustrissimum Transylvaniae Principem ablegatum nostrum generosum Joannem Casimirum Giski subdapiferum Owrucensem, aulicum nostrum cubicularium,
his etiam instruximus mandatis, ut Sinceritatem Vestram
nostro amanter salutaret nomine, et quae commissa habet,
coram exponeret. Quae cum universam rei Christianae
concernant tranquillitatem, cordi et curae Sinceritatis
Vestrae futura veluti non dubitamus, ita eidem majorem
in modum commendata cupimus. Optimam caeterum Sinceritati Vestrae optamus valetudinem. Datum in arce
Cracoviensi post felicem coronationem nostram, die 12.
Februarii 1676. regni nostri anno secundo.
Joannes rex mpr.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyűjteménye.
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125.
Segesvár, 1676 februárius 15. Teleki Mihály Pálffy
nyitrai
püspöknek.

Tamás

Nagyságod levelét engedelmesen vöttem. Én az mikben nemzetemnek szolgálhatok, csak ne legyen vallásom
oppressiójával, jó szívvel cselekeszem. Mindazokban, egyebekben is Nagyságodnak parancsolatit vévén, igyekezem
szolgálnom, csak érthessem. Kérem is, nekem parancsoljon.
Az dolgokat az inclusákból megértvén, tudom, alkalmaztatni fogja úgy az dolgokat, hogy igaz magyarságának megfelelhessen. Isten Nagyságodat sok stb.
15. Februarii 1676 Segesvár.
Egykorú írás Pálffy Tamás 1675 november 29. kelt levelének az alján. Miss. 694.
126.
Hadad,

1676 februárius 22. Vesselényi
Mihálynak.

Pál

Teleki

Kegyelmed levelét Jenei uram által tött izenetivel
becsülettel vöttem s megértettem. Az urunk ő nagysága
levelét is az Jaxó dolgában noha elvöttem, mindazáltal
avval együtt Kegyelmed jó tetszését is várom vala,
a mint hogy én ezen dolgokrúl Jenei uram által Kegyelmednek, úgy emlékezem reá, két ízben is izentem, melyekről való tetszését valamíg nem vehetem, csak függőben
hagyom ezen dolgokat, kiről hogy gondolkodjék s hozzám
megigért kötelessége szerint is hogy tudósítson s tanácsoljon, bizodalmason kérem. Azomban az Jaxó dolgában
ilyen dolog is vagyon, hogy három mezei zászlója vagyon,
kik is engem bizony régen untatnak, hogy adjam őket
mezei kapitány alá, mert mind maga viseletlenségét
Jaxónak megunták s mind pediglen Jaxó kállaiak, végbeliek kapitány(a) levén, mezei kapitányságra nem szakadhat. Azomban Isten boldogítván igyünket, ő csak
Kállóban megyen, azt mondják, akkor s ő reájok osztán,
kapitányok nem lévén, semmi tekintet nem leszen; ők
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azért magokrúl most akarnak provideálni. Ha azért Uram
Kegyelmednek tetszik, irasson urunkkal oly formában,
hogy a dolog jobb rendben lehessen s mind pedig a had
jobban megzabolázódjék, a végbelieknek legyen külön
kapitányok s az mezeieknek meg külön. Ha pedig Kegyelmed azt itíli, hogy ezt magamtúl is megcselekedhetem,
kérem adja tetszését arrúl is, én csak elkövetem. Én,
Uram, berugaszkodtam, míg feleségem állapotja el válik,
addig úgymint három-négy nap Betlenbe leszek. Szívesen
akarnám, ha valahol Kegyelmeddel szemben lehetnék
s várakoznám is inkább egynehány nap Kegyelmedért,
kiről felette kérem, tudósítson sietve. Az portára való küldésben, idejében s módjában Kegyelmed tetszésén megnyugodtam, csak adná Isten, sokára ne haladna, hogy az
üdő el ne veszne tőlem s ezt is bizom Kegyelmed jóakaratjára. Én elbúsult lélekkel vagyok e miá a had miá.
A kapitányok lágyak-e? mit akarnak-e? nem zabolázzák
a hadnagyokat. Szabó Istvánt megfogattam s itt tartatom.
A kállai hadnagyot eluntam az sok hamisságát. Csak vázok
ezek a kapitányok. Most is oláh templomokat vertek fel
a más párton. Szánszándékkal pusztítja némelyik a quartélyát is. Nem tudok mit tenni köztök.
Datum Hadad, 22. Februarii 1676.
Vesselényi Pál mpr.
A czímlapon: Én az urunk válaszát meg nem várhattam, mert azt gondoltam, tovább mulathatok oda ki,
de feleségem levelét vevén, el kellett sietnem. Ez iránt
való megmentésemet is Kegyelmedre bizodalmason bízom.
Kubinyi uramnak szóló levelemet, kérem Kegyelmedet, adja meg.
Czím: Tekintetes nemzetes Teleki Mihály
nak stb.
Cito, cito, citissime.
Miss 758.

uram-
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127.
Krakkó,

1676 februárius 25.
király Teleki

Szobieszki János
Mihálynak.

lengyel

Johannes Tertius dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac Generose sincere nobis dilecte. Dedimus
equidem nuper inter caetera ablegato nostro, generoso
subdapifero Owrucensi mandata, ut Sinceritati Vestrae
palam faceret ferream, quam hactenus in castris contra
hostes Christiani nominis gestavimus galeam regia tandem commutatam esse corona. Pro eo tamen, quo Sinceritatem Vestram prosequimur animo, hoc addendum
videbatur, ut seorsivis etiam litteris felicem nostram,
simulque serenissimae reginae consortis nostrae coronationem die secunda praesentis peractam esse significaremus. Quemadmodum enim Sinceritatem Vestram nobis,
regiaeque domui nostrae addictissimam novimus, ita
votivum praedicti actus eventum in partem laetitiae
eidem fore confidimus bene insuper Sinceritatem Vestram
valere cupientes. Dabantur in arce nostra Cracoviensi,
die 25. Februarii anno domini 1676. regni nostri secundo.
Johannes rex m. pr.
Eredetije az Országos Levéltárban.
128.
Nagy-Sink,

1676 februárius 27. Naláczy István és Székely
László Teleki
Mihálynak.

Kegyelmednek kétrendbeli levelét vettük. Veselényi
uramtúl nem nagy confidentia, ha csak leveleit sem adja
meg Kegyelmednek. Ha tovább is ilyen akadályoskodását
reméli Kegyelmed, jó volna most kirekeszteni, ha az hadak között valami confusio nem lenne miatta. Egyébaránt
nagy authoritást vindicált magának, hogy kapitányokat
változtat meg az ura híre nélkül; seregeket akar egyik
alúl az másik alá csapni. Jaxót, elhiszszük, azért vádolja
Kendével; elhiszszük, hogy azok nem olyan hívei, mint

— 169 —
az többi; mindazáltal mit kövessen el Kegyelmed, álljon
maga tetszésében. Az sem lenne talám rossz, hogy ha
újabb parancsolat menne ki arrúl, hogy Kendét, Jaxót
ne bántsa s lovassit meg ne szaggassa, mert tudja Kegyelmed, hogy azt írja vala nekem küldött levelében, hogy
hiti tartja, azokkal együtt nem lakik, s még az levelet is
vissza kellene kérni, hogy nagyobb scrupulust szerezzen
ember elméjében. Mindezeket Kegyelmed maga tudja,
el kelljen-e követni, nem-e? mivel Kegyelmed fog ezután
is velek j á r n i ; csak azt ne mondja osztán akkor, hogy
ű fáradt s más veszi el az gloriát. Mindazáltal úgy látjuk, nem derék dolog ű kegyelmek előtt azt véghez vinni.
Az Kende uram levelében nagyobb része az Ali bék titkának benne van. Az bizony nem is sokáig fog titokban
lenni, egyébaránt mü az míg lehet ugyan tartsuk titokban. Az szegény magyarok részérűl bizony jól esett,
mert nagy vigasztalást vettek s talám Pál is azért készíti
Szücs Jánost, hogy azokat meghallotta. Az végbeliek
fizetésének kiszerzésére leszen gondunk, ha Isten Fogarasban viszen bennünket s Kegyelmed kezéhez küldjük.
Az váradiakkal jött kapucsi micsoda leveleket hozott
mind az fűvezértűl, mind penig az thiajátúl s azokra mi
választ tettek, mind az kit az kapucsi elvitt s mind penig
az kit az posta, az kapitiha levelének pareájával együtt
Kegyelmednek megküldtük. Az kapucsi csak magának
urunknak azt mondá, hogy az váradiak vádlották azzal,
hogy az németek közel jüvén, semmit ellenek nem mozdított s az magyaroknak fizetett s az némethez való
favorban cselekszi ű nagysága, de az thihaja nem hitte.
Az váradiak egyszer voltak urunkkkal szemben, de akkor
csak azt kivánták, hogy az vezér levelében mi meg van
írva, arra adjon ű nagysága választ. Másnap nem hozták
fel űket. Kivántak volna levelet, de mivel űk sem hoztak,
mi sem adtunk nekik, hanem az vezér levelére igazítottuk.
Boros tegnap Abodra jöve meg, ki is micsoda leveleket
hozott az fűvezértűl s thihajatúl, Kegyelmednek in paribus elküldtük. Az követnek is, deákúl megfordíttatván,
megküldtük s megírtuk, hogy jűjön utánnunk s lássa ha
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van-e tovább való plenipotenciája az tractára, hogy
ű nagysága is tudósíthassa az p o r t á t ; de az betegség miá
két vagy három nap még ott fog mulatni s úgy jű el, az
mint írja. Szóval Boros azt beszéli, hogy az thihaja azt
mondotta, tökéletlen emberek azok a lengyelek, nem
békesség kell azoknak, hanem kard. Meg ládd, hogy az
fejedelmet is szintén úgy megcsalják, mint az tatár chámot.
Azok, úgymond, miért nem küldnek az nagy emberek
közül s plenipotentiája is nincs. Ezután is ha mi hírek
érkeznek, Kegyelmedet tudósítjuk; az leveleket is visszaküldtük. Ezen levelünket égesse el Kegyelmed.
Datum ex Nagy Sink, die 27. Februarii A. 1676.
Naláczy István mpr.
Székely László mpr.
Az szebeni szászok most hogy el akarunk vala jűni,
kérdék, hogy hova küldjék, mert háromszáz aranyot
készitettek számukra s mi azt mondók, hogy csak
adják Kegyelmed kezében, mivel oda megyen Kegyelmed.
Naláczy I. kezével: Az feleségem ajánlja Kegyelmednek szolgálatját; követi Kegyelmedet, hogy szemben nem
lehetett Kegyelmeddel, minthogy igen sietett Kegyelmed,
azt gondolta, komám asszonyhoz sietett Kegyelmed, nem
Halmainé asszonyomhoz, de jól esett nekem nagy könynyebbségemre.
Miss. 217.
129.
Hadad, 1676 márczius 4. Wesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Sietve kelle, Uram, Kegyelmednek írnom, nem tartván az közeli hadak, kiváltképpen Jaxó és Kende Mártonék, magokat a végezésekhez, hogy megvárják az urunkhoz ő nagyságához küldött követeket, a kállaiakban kiindulva Debreczen felé Somlyón túl mentek, hogy Kende
Ferencz is oda Tasnád felé volt vagy Szakmár felé;
ő onnan jött, elhiszem bizony, Szakmárrúl tudakozott
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vagy oda practicált s ezeket szemközbe találta s megtérítette, osztán tegnap, úgymint 3. Perecsenben ők
bizony csak elvégezték: jőjenek hozzám s híjanak s ha
nem megyek, csak menjenek. Kende Ferencz pedig levelet hozott onnat nekem, Jaxónak, Kende Mártonnak
s Apaginak. Én az én levelemet urunknak küldöttem,
Josa Miklósét. Az Isten ostora, hogy olyan ember adja
a gratiát. Idejővén hozzám, szintén Farkas Fábián uramnak is erre lévén útja, itt talált nálam lenni. Eleget, valamit feltaláltam, istenkedtem nekik, utoljára nem tudhattam olyat, a kit nekik nem m o n d t a m ; végre arra fakadtak, esküdjem meg, véllek elmegyek s harmadnapig várakoznak. Eleget gondolkodtam, hogy ha csak legkisebbet
használhatnék is, de ez felzendült nép közt csak lehetetlen s magamat s lelkemet én érettek bizony el nem
vesztem. Én megmondám, nincs modom benne, hogy ily
hirtelen mehessek, s ők is csak elbúcsúzának. Holnap,
ugymint ötödik, az hadak egybe való gyűléséjért várakoznak, 6. megindulnak, sok izben ezen megesküdtek.
Ők azt mondják, megegyeznek a végbeliekkel, de én
bizony nem hiszem s lehetetlen is, mert amazok sem
élhetnek a quartélyokban, se török, se német pedig ott
sokáig nem is szenvedi s éppen csak a gyehennára mennek.
Látom, soknak nem volna kedve, de ki marad, s ki nem,
Isten tudja. Az Úristen rossz üdőkre juttata bennünket.
Én, Uram, úgy hallom most, hogy Kende Gábor uram
azt beszéllette sok emberséges embernek, hogy mikor a
fejedelemasszony 1 most Szent Benedekre ment, akkor
Strasuldo követje volt ott s tractáltak vélle s hogy én
magam oda nem mehettem, az feleségemet küldöttem arra
a tractára. Itélje meg az Isten ezeket a méltatlanságokat
s ilyen s több méltatlan vádoltatásim eleget forgottak
ugyan előttem s ijesztettek az odabé való lakástól, de
legyen úgy, ha Isten akaratja. Inkább halok meg mégis
az erdélyi rabságban, mintsem lelkem, Istenem, nemzetem ellen cselekedjem. Legyen úgy, a mint az én Iste1

Lónyai Anna.

nemnek tetszik. Én bizony soha Erdélyt [ . . . . ] 1 Akartam
Uram azért ezeket sietve Kegyelmednek megírnom,
ajánlván magamat Kegyelmed gratiájában. Énnekem
Uram már csak valami szolgálat kell, mert én másképpen
bizony nem hiszem elélhessek.
D. Hadad, 4. estve 1676.
Miss. 269.
130.
Fogaras, 1676 márczius 8. Naláczy István és Székely László
Teleki Mihálynak.
Kegyelmed levelét vettük az inclusákkal együtt,
melyeket megolvasván vissza küldtünk. Jaxónak magának
is biztató választ adtunk, de Veselényi Pálnak megirattuk egészen, hogy hozzá ne nyúljon s zászlóit se bontsa
meg. Mindeniket megláthatja Kegyelmed s ha tetszik,
küldje meg s ha nem, mi úgy iratjuk, az mint Kegyelmednek tetszik. De ha az ember amoveálni akarja tiszti mellől,
nekünk úgy tetszik, hogy efféle mortificatiókkal leszen
meg. Az lengyel követtel az ebbel elég bajunk vagyon,
mert az mit egy nap végezünk vele, másnap mást mond.
Miben állapodott meg elméje és mi formán írtunk az
vezérnek, a kit maga is látván javallott, Kegyelmednek
pareáját odaküldtük. Az micsoda hírei penig Lengyelországbúl jöttek, azokat maga megírta Kegyelmednek.
Mi formában koronázták penig meg az királyt, azt pareáltatván Kegyelmednek ezen levelünkben includálván megküldtük. Ez mindennel ijesztené az török császárt, hogy
az ű urával az keresztyénség akar confederálni az porta
ellen, de ű rajtok mult eddig is; vártak a portátúl, talám
reá mennek a békességre. Kálmánné asszonyomnak ugyan
vagyon miért úgy beszélni, mert ha ugyan akartuk volna,
jobban folytak volna az ű kegyelme dolgai. Én mellettem penig igazán fogta Kegyelmed, mert semmi is
nincs benne, de Kegyelmed híre nélkűl nem is lesz. Az
1
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szebeni királybiró az háromszáz aranyot meghozván,
igazán három felé osztottuk s ím Kegyelmednek a maga
részét megküldtük. Szóval eleget mondottunk neki, de
ű is szóval eleget felelt nekünk s ajánlotta magát. Azon
leszünk, hogy a zászló mentűl hamarébb elkészüljön,
melytűl maga fizet meg. Tudósítjuk Kegyelmedet felőle,
ha elkészül. Az passusokrúl való commissiókat megirattuk Kegyelmed kivánsága szerint, de más ezt bizony itt
nem obtineálná. Az Balassa szolgáját az egy úttal ugyan
el kellene Kegyelmednek bocsátani. Az Absolon expeditióit Kegyelmed ideadott minutája szerint megiratván, ím
Kegyelmed kezéhez küldtük. Az titulusokat nem irattuk
meg, mert nem tudtuk, de hiszem maga intitulálhatja
ű kegyelme. Az száz tallér útiköltséget Kegyelmed kivánsága szerint megküldtük. Az Katona Mihály levelébűl
az mint látjuk, úgy hiszszük az két praedicator írására
nézve, az német portának is értésére van az török szándéka. Kende Gábor írásában mire czéloz, a ki nem pennára való, örömest értenők. Urunk ű nagysága, az ki azt
emlegeti, hogy hamar tavasz lesz, veréssel fenyegeti. Az
kik V(esselényi) Páltúl idegenkednek, most Kegyelmednek
jó módja volna benne, hogy magához édesítené.
Datum ex Fogaras, die 8. Martii A. 1676.
Kegyelmed kész szolgái
Naláczy István mp.
Székely László mp.
Naláczy I. kezével: P. S. A feleségem ajánlja Kegyelmednek szolgálatját, úgy komám asszonynak, Istentől jó
egészséget kivánván Kegyelmeteknek. Én is ajánlom az
édes komám asszonynak szolgálatomat, Istentől gyógyulást
kivánok ő kegyelmének. Az én Jankóm igen nyomorúltúl
vagyon az lábával. Itt egyikünk nem igen akarná a
Kegyelmed elől való járását, ha Isten boldogítaná az
dolgokat.
Miss. 217.
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131.
Fogaras, 1676 márczius 10. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi Dei gratia Princeps Transsylvaniae stb.
Spectabilis et generose fidelis nobis sincere dilecte stb.
Kegyelmed Naláczi István uramnak és Székely László
postamester hiveinknek küldött s az gályán nyomorgó
evangelicus praedicatoroknak nekünk írt levelekből, micsoda inségben s szenvedésben legyenek, értjük. Ennekelőtte
is nyavalyásoknak dolgok forogván előttünk, minden
útakat s módokat szabadulásokban elkövettünk volna
s most is elkövetnénk, de ha római császárnak írunk,
tudjuk, annak semmi láttatja. Hanem nekünk tetszenék
az, hogy ha Absolont Kegyelmed expediálja s francziai
királylyal ő felségével szemben lészen, adja instructiójában, hogy nyavalyás praedicatoroknak méltatlan szenvedéseket mondja meg s ő felsége által szabadulásokat
sollicitálja. Ha külömben nem lehet, úgy értjük, száz-száz
tallér sanczok, tegyen igíretet nevünkkel, hogy megadatjuk, csak ő felsége szegényekért tegye le. Eidem stb.
Datum in arce nostra Fogaras, die 10. Martii A. 1676.
M. Apafi mpr.
Diplomaticai osztály. Nro 3676.
132.
Kővár, 1676 márczius 10. Teleki Mihály Naláczi
és Székely Lászlónak.

Istvánnak

Jósával szemben l ő k ; úgy látom, Strasoldo vissza
hazudná nyomtatássát, kit Csáki uram alkalmatosságával
nyomtattatott volt ki Debreczenben. Akkor ez v o l t :
mi közi ő nagyságának a rebellisekhez? most ez azt
mondja, őtet azért küldi Strasoldo császár parancsolatjából, hogy ő nagysága reducálná ő felsége hűségére az
magyarokat. Azt mondja, az Bellicumból az volt az parancsolat, őtet nem mást küldjék be. Én kettőnek hiszek:
1. Vagy úgy vagyon, az mint írám. 2. Vagy az mely
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leveleket Csáki László urammal írattanak oda fel Segesváratt, azokat szaggatta fel Strasoldo, azt akarja megelőzni, mert hiszem az nyomtatásban (kinek párját
Kegyelmeteknek beküldtem) ki adták ott m a g o k a t :
ő nagysága ne szóljon a magyarok dolgához. Mikor én
dolgom volna, kettőt cselekedném vele: vagy egy olyan
nyomtatást adnék kezében, azt mondván neki, hiszem
ő nyomattatta ki, mi nem szollunk hozzá, elbocsátanám;
vagy azt izenném 1 n e k i : ezen materiában irattam oda
fel az ő felsége ministerinek, azokra várok választ. De én
írom az én opiniómat, bízom a dolgot a nagyobb süvegű,
elméű tanácsokra, kiknek hírek nélkűl elbocsátását nem
is javallom semmiképpen; sőt ha halad expediálása, jobbnak mondanám. Többet mit viszen, nem t u d o m ; nekem
azt mondotta, de elhiszem, én tőllem eltitkolta. Kegyelmeteket kérem, tudósítsanak és párját leveleinek, követséginek, kit én leiratnék vele, kérem, küldjék m e g ; úgy
a válasznak is. Ez igen tökéletlen ember, lator is, pap is,
katona is, másik Barkóczi István, huszonnégy lóval van
és én megizentem neki, követnek sok, harczolni kevés.
Az én tetszésemből is helyben igen illendőképpen gazdálkodtatnak neki, de bezzeg azután semmit sem élne pénzen. Az passus felől mit írjon most is Frater uram, az
vármegye is, Kegyelmeteknek oda k ü l d t e m ; azt is,
Frater uramnak mit írtam. Im Hedrivel való cimborából
telnek effélék ki. Az az professor, ki urunknak dedicálta
azt a könyvet, kit beküldöttem Kegyelmeteknek. Ez az
pap katona sokat beszél az franczia németek felől, de az
dézmáját sem kell h i n n i ; ha rosszul nem volna nyakokbeli, nem járnának így ő nagysága után. Bárcsak addig ne
bocsátanák el, míg én Máramarost megjárnám. Az én
íratásom h é t ; kérem Kegyelmeteket, küldjék vissza.
Lelkem Uraim, holmi egyetmásokat csináltatok Szebenben, kik ad 21. praesentis lesznek készen, kérem Kegyelmeteket, küldjenek oda egy emberséges ifiú legényt,
ki az idevaló tíz mázsa salétrommal (kiről is asszonyunk1

A másolatban ez áll:

izentem.

— 176

-

kal parancsoltassanak a királybirónak) hozza ide. Im
sorostélyi gondviselőmnek is irattam egy levelet, ott is
vadnak holmi edényim, azokat is hozza el, nem kerül
arra is. Menyhárt uramat is kértem valami hústartókra,
azokat is elhozhatná. Az ki elhozza, megajándékozom.
Az végbeliek fizetésével, kérem Kegyelmeteket, ne
késsenek. Az Jósa követségéről írni kellene talán Vesselényi uramnak, ne gondolkozzanak, mert ellenek való
dologra nem lépik ő nagysága; ha urunk írja, én írok. Az
portára is írni kellene felőle postán, mert oda ezt megviszik.
Én ennek mondottam olyat is, hát ha a török bek í v á n j a ? Fél igen. Az étekfogót azért rendeltem melléje,
hogy vigyázzon reá, hol jár, kikkel mi formán beszél,
mert én úgy hiszem, ezt azért küldötték be, hogy circálódjék. Én evvel sokat beszéltem. Ő csak azt mondja,
hogy kész volna ő felsége az atyafiaknak jószágokat mega d n i ; az mely templomok megvadnak, azokat megadni,
sőt többeket is adnának meg, az hol meg nem adnák,
másokat engednének csinálni. Csak elhigyjétek, Uraim,
hiszek Istenben, jól lesznek a dolgok, ezeknek rosszul
van odafel dolgok. Beszéli azt is, csak látnák urunk ő
nagysága hajlandóságát az tractára, lejűnének az magyar
urakban, csak reájok írt ezekre. Énnekem úgy tetszenék,
ezt nem kellene mostanság visszabocsátani, portárúl még
válasz jűne. Mikor elbocsátják, kérem, küldjék én felém.
Addig szeretném, benn lenne, míg a Csáki uram irta
levelekre válasz jüne, vagy legalább kitanulnák, elvitték-e,
mert én gondolom, Strasoldo elszakasztotta azokat. Azomban talám Eszterhás Páltól válasz jűne, Ali bégtől is jűne
tudósítás. Ez, tudom én, iparkodni fog az válaszért, mert
ez Asmodaeushoz hasonló tolvaj, praedáló, parázna pap
katona. Kegyelmeteket kérem, tudósítsanak, mit lesznek
cselekedendők. Az lengyel békességet sajnálják igen. Az
töröktől félnek stb.
Keővár, 10. Martii 1676.
A levél élén: Naláczi István és Székely László uraméknak
írt levelemnek párja.
Egykorú kézirat. Miss. 312.
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133.
Fogaras,

1676 márczius 10. Székely
Mihálynak.

László

Teleki

Kegyelmed levelét böcsülettel vettük Naláczi urammal ű kegyelmével együtt, de ű kegyelme megindula
Brassó felé szintén most. Vesselényi uram, elhiszem,
Uram, hogy sajnálja, Kende Gábor nem annyira submittálja magát neki, a mint kivánná s Jaxóval és Mártonnal is hogy nem bánhatik úgy, a mint akarná, de még
inkább fogja sajnálni, ha meglátja, a mely levelet neki
írattam. Szintén csak nem régen lőn urunkkal olyan
discursusom, hogy ha az induláshoz kell nyúlni, akkor
le kell venni azon tisztit rúla s Kegyelmed keze alá bizza
ű nagysága közönségesen űket. Énnekem úgy tetszik,
nem kellene aperiálni az dolgot egészen előtte, miben
van, remélvén, hogy sokáig sem lesz foganatja dolgoknak.
Igen jól esnék, ha maga találna búcsúzni, mindjárt bocsátanók. Bezzeg jól esett az a szava Kegyelmednek,
nem hogy azt a reversalist visszaadnák, de még erősebbet
kell adni, ha indulás lesz. Ha sollicitálni akarja ű nagyságátúl, útat kell mutatni reá s abban való választételekkel kell jól élni, inkább kiijeszthetni belőle. Amazoknak is
meg kellene írni, semmit alább ne hadnának a hozzája
való magaviselésben. Úgy látom, igen megháborodott
elmével van Gábril, még nem láttam ilyen levelét. Hihető,
nem tréfa tekerte az hasát, mikor írta.
Az bányai passusrúl látom, Uram, mit írnak Kegyelmednek. Bizony hamar kirepült s hamar foganatja is lett.
Naláczi urammal nekünk úgy tetszenék, hogy tartaná
Kegyelmed az tanács deliberatumához magát. Mint egy
kicsiny szégyen forog is benne, ha már egyszer conclusumban ment s el nem követjük, mindazáltal Kegyelmed
tudhatja jobban, az a föld mennyire nem lehet el oda ki
való járás s kereskedés nélkül; azt is respectusban kell
venni.
Az gályán levő papok instantiáját urunknak beadván,
könyveze ű nagysága. Mit írt Kegyelmednek felőle, megTeleki oklevéltár. VII.
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láthatja. Az Kegyelmed ideküldött leveleit mind visszaküldtem. Madarász még nem érkezett meg. Strasoldot
ha felvinnék, nem ártana, talám nem lenne olyan lator
canis filius az a Snajda. Az lengyel királynak újobban
irattunk ennek a követnek instantiájára, melynek páreáját
Kegyelmednek megküldtem stb.
Datum ex Fogaras, die 10. Martii A. 1676.
Székely László mpr.
Az király levelét Kegyelmednek küldtem, adja
Absolon kezében Kegyelmed. Im maga is az követ bocsátotta egy emberét a királyhoz levelekkel, ugyanezen postával. Meghagytam, Kegyelmedhez vigye egyenesen. A fűvezérnek szóló urunk levelének páreáját tegnap elfelejtettem volt megküldeni; ím most azt is megküldtem.
Miss. 217.
134.
Bethlen,

1676

márczius 10. Vesselényi
Mihálynak.

Pál

Teleki

Én, Uram, itt a mint lehetett, úgy adtam fel a dolgokat, hogy az közjónak Kegyelmetek szíves meg egyeztetésével használhassak. Az szó annyi volt, ki nem győzném írni. Az dolognak summája e z : Vagyon Kegyelmed
ellen az úrnak sok rendbeli szíves panasza, de még én
azokra az Kegyelmed ő kegyelme ellen való panaszival
feleltem s így megmondtam ő kegyelmének, hogy a panaszok ellen Kegyelmednek is panaszi lehetnek. Látom
hihetetlenkedik, hogy a porta megengedné, annál is
inkább hogy a parancsolná a fejedelemnek; kihez képest
nem tudván a dolgokat, vakoskodik, de én, nem levén
módom a dolgoknak megmondásában, mondtam azt,
hogy Kegyelmed Apám uram nem hiszi, hogy megengedjék,
de ha megengedik, azt mondja hogy nem engedik. Én
meg azt mondtam, ha megengedik s csakugyan megengedik, bizony alig tudott ő kegyelme reá felelni hirtelen,
de azt mondja, nem ellenkezik benne. Isten látja lelkét,
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eddig is gonosz igyünkhöz nem volt és summa summarum mint áll, a dolgot nem tudja s nem is hiszi, csak úgy
szólhat hozzá; de úgy látom minden beszédit, ha hitele
s becsülete meglesz, azt megtapasztalja, bizony szívesen
szolgál. Egyszóval minden mostani nehézsége maga
becstelenségében áll, abban hogy hitele nincs hogy tudna
szolgálni. Én nekem Uram úgy tetszik, ha a dolgokat
tudná s megmondhattam volna, bizony kész dolog lött
volna ő kegyelme iránt ez azért a közdologra nézve.
A mi pedig Kegyelmed személyit illeti, mint feljebb is
írám, vagyon panasza Kegyelmed ellen, de csak lássa,
hogy Kegyelmed kiván complaceálni neki, jó affectióját
látom. Egyszóval mikor Kegyelmeteket szemben hozhatnám, úgy tetszik az szíves megegyezést bizonyosan
remélhetem. Kegyelmed is azért, édes Teleki uram, alkalmaztassa úgy a dolgokat, esmervén az urat, hogy használhasson a közjónak vele.
D(atum) Betlen, 10. Martii 1676.
Vesselényi Pál mpr.
Több dolgokrúl Kubinyi uram által izentem; kérem
adjon hitelt szavának.
Miss. 758.
135.
Kővár, 1676 márczius 13. Teleki Mihály a lengyel

királynak.

Serenissime ac Potentissime Rex Domine Domine
mihi clementissime.
Benignas Serenissimae Regiae Majestatis Vestrae et
in illis expressam affectus Regii propensitatem non alia,
nisi demissa animi submissione recepi et amplexus sum,
in qua demerenda sicuti per realium speciminum declarationem hactenus nihil laboris praetermisi, ita etiam in
posterum in eo, quod ad summam rerum in fluctione
praesenti promovendam pertinet, indefessa industria
contendam, ut in oculis Sacrae Regiae Majestatis Vestrae
serenissimaeque reipublicae appareat, quod in studio,
12*
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stadioque sincerissimi obsequii et officiorum constantissime decurro, cui et factorum veritas et verum testimonium nobilis Danielis Absolonis stabilimentum addere
poterit, cujus ad Serenissimam Regiam Majestatem
Vestram ad Celsissimo Principe, domino domino meo
clementissimo, expediti negociationem singulariter commendo, spe et fiducia firmissima ductus Serenissimam
Regiam Majestatem Vestram pro innata sua clementia
statum causamque vicinae Pannoniae benignitate sua ita
complexuram, ut rebus agonisantibus salutariter succurratur. De coetero Serenissimae Regiae Majestati
Vestrae vitam longaevam, foelicitatem non interruptam
gloriososque ad immortalitatem temporum et famae in
rebus omnibus successus desiderans, maneo
Serenissimae Regiae Majestatis Vestrae.
In arce Kűvár, 13. Martii 1676.
Egykorú kézirat. Miss. 312.
136.
Kővár, 1676 márczius 13. Teleki Mihály XIV.

Lajosnak.

Christianissime et Potentissime Rex Domine Domine
mihi clementissime.
Dum celsissimus Princeps, Dominus Dominus meus
clementissimus, per exhibitorem praesentium nobilem
Danielem Absolon causam gentis Hungariae in sinum
Christianissimae Majestatis Vestrae devolvit, ut clementi
ejusdem succursu et patrocinio sublevata, post tot rerum
vicissitudines dulce respirium, spiritum et vitam recipiat:
audeo et ipse coram throno Majestatis illius per praesentes comparere, cujus clementiae fama coram orbe universo
in eminenti posita aeternitati temporum inscribenda venit.
Nec dubito Christianissimam Majestatem Vestram labefactatum Regni tam florentis statum fatiscentis Hungariaw agon(i)as ea inclinatione respectaturam, per quam
a tantis oppressionibus vindicatus ad pristinae felicitatis
tranquillitatisque immortalitatem animetur, habeatque,
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quod sibi in aeternum de reparata per benignitatem Christianissimae Majestatis Vestrae salute publica cum immortali rerum praeconio gratuletur succursum ejusdem Majestatis Vestrae anhelans Pannonia. Fundamentalem totius
negotii declarationem Majestas Vestra ab ore praememorati Absolonis accipere dignabitur, cujus clementiae me
commendans ex clementia et indultu Celsissimi Principis
meam in actione rerum sinceritatem in reliquo eidem etc.
compromitto. Eidem Christianissimae Majestatis Vestrae
vitam longaevam, victorias et triumphos felices ex animo
desidero.
Miss.

Absolon
312.

kezével

írt

másolat

az

elébbivel

egy

papíron.

137.
Kővár, 1676 márczius 13. Teleki Mihály

Forbin-Jansonnak.

Literas Excellentiae Vestrae per magnificum dominum
Gysa emissas summo cum honore accepi, quod responsum
hucusque protractum sit, certae rationes obstiterunt. Jam
quia status rerum Hungaricarum oralem potuis, quam literalem declarationem deposcit, ideo Celsissimus Princeps,
Dominus Dominus meus clementissimus, nobilem Danielem
Absolon ad Excellentiam Vestram denuo emisit ad afferendam ultimariam resolutionem: spero Excellentiam Vestram
eidem non tantum fidem adhibituram, sed et circa effectum ultro promissi succursus ita allaboraturam, ut et
gloriae Christianissimi Regis conveniat, super quo Exceltentiam Vestram nimie rogans, eandem in reliquo divinae
protectioni commendo stb.
Keüvár, 13. Martii 1676.
Michael Teleki m. pr.
Eredetije Párisban a külügyminiszterium
Hongrie II. k. 112. d.

levéltárában:
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138.
Harsány, 1676 márczius 15. Kende Gábor Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét Uram nagy böcsülettel vöttem.
Biztatását Kegyelmednek megszolgálom. Szintén jókor
esett, volt szükségem reá, mert engem más ember vétkéért csaknem megölének az törökök Váradon. Tavaly az
székely, most az t ö r ö k ; nem tudom az másik esztendőben
micsoda nemzettűl kell szenvednem. Elunván az szegénség az rettenetes inséget az katonátúl az mint úgy magunktúl az török is elkeseredvén, behivattak nehány böcsületes
emberrel. Bementem. Ott volt ezer paraszt ember, az
egész váradi török az pasa ablaka alatt. Ott minden
vétkeket az szemünkre hányván, csak nekünk rivalkodának onnét alól, de az szó sok és nem is pennára valók.
Annyira voltunk, csaknem az pasa házábúl is kivonának
bennünket, úgy annyira, hogy az pasa is kiment közikben, de alig oltalmazhata meg bennünket. Már csak elszántam vala magamat és azt izenék ki, mindjárt mást
generalist tegyünk, mert ű teszen, mert az Béldi veje
olyan áruló apjostúl, mint Bánfi. Urunkat is mocskolták,
szidták és Péchi Gáspárt, Török Jánost elfogák, az várban bevivék. Engem velem levőkkel az pasa, míg mecsetben voltak az törökök, mivel pénteken volt, úgy küldett ki lopva. Noha az pasa simította az dolgot, ezt Uram
bővebb szóval kellene megírnom, mert sok az dolog, de
nem mind pennára valók. Ubresi uramat küldöttük be
az méltóságos fejedelemhez ű nagyságához és visszajövet Kegyelmedhez megyen; noha én is addig, ha az úr
kijű, szemben leszek Kegyelmeddel, ha lehet. Az mikor
eljüttem, kérdettem az pasátúl, úgy tartja-e mint rabokat ő k e t ? Azt mondja, nem, mint zálogot; de ezt meg
nem érti Kegyelmed, míg meg nem magyarázzuk jól
Kegyelmed előtt, mert nagy factiók vadnak. Csak az
volna szükség, ezt az hadat conserválhatnók, mert már
látják az hadnak állhatatosságokat az fejedelemhez, ezt
oszlatják el az quartélyban való infestálással. Az portán
kellene, ha jól nincs, urunknak dolgát véghez vinni; ha
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penig jól vagyon, ha csak fűre is, némely részét az hadnak
beszállítani, mert most van az ördög derekasabb munkájában. Irjon Kegyelmed udvarhoz, Ubresi uramat ott
ne tartóztassák, küldjék Kegyelmedhez postalovakon.
Sokat fárad szegény; bizony most is magam költségén
küldtem be, csakhogy nem merem az dolgokat másra
bízni. Az magam bemenetelem is mikor lehet, nem tudom,
mert bizony veszedelemben forog magamnak is életem
ez rossz török előtt. Most annál inkább sokat kell veszekednem vélek. Az tiháját levetette az pasa, mást tött.
Vereti, rabul tartja. Kérem Uram Kegyelmedet, írja meg,
Kűvárban mikor s meddig leszen, ahoz képest tudjam
magamat alkalmaztatnom, ha az idő engedi. Lándor
Fejervár felől igen feles had takarodik fel Tömösvár felé.
Az élést felette hordják arra felé. Császár, vezér házait
készítik. Újobban ha mi hireim lesznek, tudósítom
Uram Kegyelmedet, de az meritalisát magammal viszem.
Datum in Harsány, die 15. Martii 1676
Kende Gábor mp.
Engem halálig csak az öt vármegyére visznek vala
az törökök. Most urunkhoz is beküldöttek felőle.
Miss. 323.
139.
Hadad, 1676 márczius 16. Vesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed válaszát szeretettel vöttem. Az mi Béldi
uram állapotját illeti, bizony arra kérem én is Kegyelmedet, valamiben lehet conplaceáljon neki. Higyje Kegyelmed, mind Kegyelmedért, mind az közjóért én Béldi
uramnak sokat beszéltem az confidens correspondentiárúl,
kire ajánlotta is magát.
Az mi pedig, Uram, az én búsulásomat nézi feleségem
s magam boldogtalan dolgaira, az Isten tudja s magam
lelke, mennyi törődésim vadnak nekem magam igyefogyott dolgain. Úgy áldjon Isten meg, Uram, hogy
ebbűl a hadadi jószágbúl idevaló tizennégy gyalognak
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meg nem tudok fizetni. Nekem pedig vagyon hetven
vagy nyolczvan cselédem s magam, feleségem ruházatja
s cselédimé honnét telik ki, csak az Isten megmondhatója.
Ihon a ki élni akarna, most ké kétfelé kapni. Feleségem
nyomorult, magam itt nem lehetek, szolgám arravaló
nincs, a mim volt is, az is mindennap vesz. Az alföldi
jószágomnak egynehány esztendőre való adaját kifacsartam s eddig avval v o l t a m ; az hitván jószágot is avval
váltottam. Már mint éljek ezután, csak az Isten tudja,
mert ezt a jószágomat is az somlyaiak, a török s a vármegye, hogy nincs ki oltalmazza, bizony éppen elpusztitják. Meghűlne, Uram, Kegyelmed bele, mit csinál az
somlyai had ezen a földön s még maga mint ingerli a
töröket a rosszra. Egyptumi inség van ezen a földön,
de ezt senki sem bánja, ha elsűlyed is, úgy látom. Az
szegénység kiált éjjel-nappal az Istenhez az saccoltatásért
s igy, Uram, nekem valóban csak rossz előmenetelem
van ám ebben a világban. Szánna meg az Úr Isten!
Az mi a diószegiek dolgát illeti, én Uram ma is úgy tudom,
hogy magam személyében is vádoltak, hogy pénzt vöttem
s kértem rajtok s haragomban cselekszem rajtok s Kegyelmed vonta volna ki akkori supplicatiójokbúl, mert
ebben az írásban magam személye iránt semmit nem
l á t o k ; de a dolgot, Uram, én igy tudom. Hogy pedig
senki olyat nem írt udvarhoz, hogy én nem becsülöm,
holott urunknak ők igaz hivei, én azt is úgy tudom s el
is hiszem, Kegyelmed nekem azokat értésemre adta volna,
kivel is igen kötelezett volna. Az mi bemenetelemet illeti,
magam is úgy gondolkozom, hogy urunk híre nélkül
nem cselekeszem; mindazáltal jól cselekszi Kegyelmed,
ha elvégzi, hogy osztán akadályom bejövetelemben ne
legyen, hadd legyen készen a dispositio. Csernel s Kubinyi
uramék dolgát a mi illeti, higyje el Kegyelmed, bizony
nehezen esett, hogy egy kis collatióért elmaradtak ő
kegyelmek s kiválképpen akkori bús állapotomban csak
fél mélyföldig sem jöttek. Én hívtam ő kegyelmeket,
mindazáltal nem parancsolhattam ő kegyelmeknek. Egyébiránt bizony tiszta szívvel vettem volna ő kegyelmektűl.
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De az már elmult s engem Isten azonkivül is elhozott.
Az mi az komaságot illeti, nekem szintén olyan panaszom
lehetne Kegyelmedre, mert én most is hivám Kegyelmedet s meg is igéré, Csernel uramat képiben küldi (bár
csak úgy leszen vala), de kitagadá magát belőle Betlenben.
Én Uram Kegyelmednek nemcsak jóakarója s komja,
hanem igaz köteles szolgájának is tartom magamat.
Az mi az diószegi dologban való urunk parancsolatját
illeti, én Kegyelmed tetszése szerint már kivárom Kubinyi
uramat, addig választ nem adok reá. Azon levélben
vagyon az is, hogy Szántó Ferencz nevü hadnagyra törvényt láttassak s a törvényt a supplicatióval együtt
urunknak k ü l d j e m ; noha talám kellene annyi authoritásomnak lenni, hogy egy hadnagy dolgát akár életre
s akár halálra magam is eligazithatnék; de álljon az ő
nagysága jóakaratjában. Az mi pedig Kegyelmed beindulását s az én bejövetelemet illeti, bizony magam
is akarnám, szemben lehetnék Kegyelmeddel s ha lehet,
úgy alkalmaztatom útamat, hogy Kegyelmeddel megegyezhessek, mert tudom négy-öt nap Kegyelmed is elvárakozik értem, én pedig tovább is Kegyelmedért.
Tudósítson azért maga szándékáról, hadd tudhassam
dolgaimat intézni. Kubinyi uram hogy kijőjön, magam
részirűl nem bánnám, mert senki sincs többire ide ki
azonkivül is, de a pénz nélkül nem jovallom. Kende
Gábor uram pedig ha bejű, én ott csak Ugrisi és Péchi
uramékkal maradok. Azért mindezek álljanak Kegyelmed
tetszésén; cselekedjék úgy, a mint legjobb.
Datum Hadad, 16. Martii 1676.
Vesselényi Pál mpr.
Pater Jósát az én tetszésemből nem most bocsátanák ki s bizony meglátnám, mint fordul a koczka. Az
lovakban én nem válogattatok magam embere által,
hagyom az Kegyelmed jóakaratjára. Azomban Uram
a bátyámnak küldtem valami leveleket, kérem Kegyelmedet, küldje meg első alkalmatossággal, megszolgálom
Kegyelmednek. Kende uram azt írja nekem, az basa
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az tihaját megfogatta. Eddig való rossz dolgait arra
vette. Kubinyi uram dolgáról tovább is gondolkodám,
de ha Kende uram bejű, bizony Kubinyi uram ott nem
léte fogyatkozással lesz. Kegyelmed esmeri az embereket.
Miskolczi hallom hogy Kegyelmedhez ment, de mivel,
nem tudom. Énnekem soha meg nem csendesedhetik
lelkem ismereti, hogy a Baxa ebségében részes ne volna.
Miss. 758.
140.
Püspöki, 1676 márczius 23. Vesselényi
Mihálynak.

Pál

Teleki

Én, noha a dolgoknak vége szakadtáig gondolom
vala, hogy Kegyelmedet ne tudósítsam, de újobban
gondolkodván, tartván Kegyelmed nehézségétől, ha késem
a tudósítással, akarám Kegyelmedet tudósítani. Én ide
merő tűz közé jöttem. Én nem tudom, mit csináltak az
atyafiak, de itt valóban ocsmány dolog vala, kit Kende
uram Kegyelmednek elhiszem megírt, noha nekem csak
hírré adta, de a dolgokat semmi részben meg nem í r t a ;
úgy Ugrisi uramnak micsoda instructiója van, csak most
hallogatom. Én azért ideérkezvén, hát mind a török a
magyartól tart s mind már a magyarság szörnyen fél
a töröktűl és már feleségekkel is futottak némelyek.
Én osztán mindjárt beírtam a pasának, miért fogatta
meg a főembereket? Szépen választ kezdett reá adni,
hogy az országot elpusztítottuk, az jobbágyokat a hadakban fogattuk s erdélyi kóborlókat tartunk. Még vissza
írtam neki, erdélyi had itt bizony nincs, az ország hogy
elpusztult, mit t e h e t ü n k ? mert már megunt bennünket
tartani. Az jobbágyok dolgát megorvosolhatni, csak
bocsássa el hamar azokat az urakat, mert egyátaljában
a magyarság nem tudván mire vélni, semmi jó dolog ebből
nem következik. Még visszaírtam, mi haszna hogy ott
tartja, mert ha örökké ott tartja is, avval a dolgok nem
orvoslódnak, hanem küldjön ide két-három iszpaiakat,
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végezzük el, mit cselekedjünk ezekben a dolgokban s
alkudjunk meg szépen, ne veszekedjünk már utoljára.
Erre aztán hajlottak és ha tegnap a somlyaiak űzésére
nem voltak volna ki az iszpaiak, ma talán által estünk
volna rajta, ha nem hazudnak. Igírte a pasa magát,
ha megjűnek, vagy kiküld, vagy innét embereket hivat
be s eligazítván a dolgot, elbocsátja őket. Külömben
a várban szabadon járnak, ha akarnak, a városon is járhatnának. Az ő módjok szerint becsülettel tartják, de
hiába, a magyarnak csak ugyan nem tetszik. Én nem
tudom, kiktűl s mitűl volt ezen dolog, de a fejedelmet
s engem elocsmánylottak, noha már most tagadják, kit
másoktúl is megért Kegyelmed. Valami kását, azomban
nehány vett szalonnát s még valami szegény bujdosó
asszonyt András deáknét s Szepesi uramnak egyetmását küldtem be, ki hat szekérre tölt s avval is szidtak.
De kiválképpen a fejedelemre nézve szidtak szörnyen.
Az szekeret huszonhat szekérre nevelték, osztán sok ökröt
mondtak hogy megholt belé. Már most az falukból, a
hol elvitték, mind beküldöttem Váradra a birákat, hitekre
mondják meg az én emberem előtt, ha egy bornyú kárt
vallottak is s mert tudom, hogy nem vallottak s szidják
a törökök űtet. Mindenekfelett Kende uramék benn létében
azért dühödtenek volt meg, hogy azt találta Kende
uram mondani, hogy ha harminczezer katonává lesz is,
mind befogadja. Ezt osztán beiratták a kádiával s portára
küldték. Nagy dühösséggel voltak azon, hogy azt mondta,
azt mondván, hogy mi titeket tartsunk is, mind az ország
elpusztuljon s mégis az jobbágyokat katonának tegyétek,
meg nem engedjük. Akkor forgottak osztán kövekkel.
Én nem tudom, kitűl s mitűl, de engem valóba csak
nem szeretnek a kutya fiai. Kende uram amint írja,
már ideki nem mulat. Kende Márton Szőcs Jánosék
több hadnagyokkal Károlyt felvervén, nagy nyereséggel
jártak, kiből Kegyelmednek részt tettek, egy monyas
német lovat s nálam van. Kende Márton uram úgy végezte
volt magába hírem nélkül, hogy mindjárt maga vigye
Kegyelmednek, de minthogy gazda nélkül vetett számot,
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el nem bocsátom, levén most rossz állapotunk is s tudván
azt is, hogy Kegyelmed is Kűvárban nincsen és csak
meg akartam ismertetni, hogy hírem nélkül nem cselekedhetik, de külömben bizony Kegyelmedhez mindenkor
elbocsátom. Idegenséget azért belőle ne gondoljon, ha
valakitűl szó lesz is felőle, mert látja Isten, az szívemen
olyan nincs. Itt jól tartatom s Kegyelmed parancsolatját
felőle elvárom, sőt ha akarja Kende Márton, tőle küldöm
el is ezután, csak eziránt meg akartam előzni űket Kegyelmed előtt s Kende Gábor uramnak is egy fél hintót
adtak. Egy szép német asszonyunk is van, kin Balkó
uramnak feleségét szabadítjuk, ha lehet rajta, noha úgy
látom, nálunk is megmaradna, nem sietne Németországra.
Csak olyan húr fog lenni nekem a többi között. Kende
uramra van panaszom, mert még annyi hasznom nem
lött volna gyehennálisságomban, mint most. Valami
hajdúk marhái voltak valami szin alatt Túron s én azt
elhajtattam s hogy itthon nem voltam, az szolnokiak
írtak s emberüket is k ü l d t é k ; nekem bizony becsülettel
írtak mind. Elég az, hogy nem várt ő kegyelme engem,
csak megizente, hogy ő parancsol most s azt bizony
csak visszaadatta. Ménesre bezzeg reá vertem volna
magamat. Száz egynehány kancza volt s ökör i s ; ennek
legalább fele nálam maradhatott volna, de az csak oda
van. Maga afféle hajdúk marháira bizony sokszor kért
ő kegyelme maga is levelet, de én még nem tapasztalhattam
ugyan ő kegyelme ittlétében sem hasznomat, sem becsületem nevekedését. Már amint Kegyelmednek megírtam,
az Jaxó levelinek páriáját is el is küldöttem volt Hadadbúl. Már azt megtudta, a kit mi ideki el is végeztünk
volt Kende Gábor, Farkas László, Kubinyi László, Ugrisi
Pál uramék együtt lévén, az csak végezésben ment s csak
jovallottuk, hogy minél hamarébb véghez menjen. Már
ezt azért megtudta. Bizony félek rajta, azt is megtudja
hamar, ha eddig nem tudja is, hogy parancsolat vagyon
megfogása felől. Ki tudja, mire fokad. Én nem tudom,
mit cselekedjem, mert előttem tűz s hátam megett víz.
Bizony erumpál valamire. Kegyelmedet azért az én
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hozzám való kötelességére (kiben nyugodt szívvel vagyok) kénszerítem, adja tetszését, ebben mit cselekedjem, minél hamarébb, mert bizony mindeneket ki tud.
Én várok Kegyelmed parancsolatjától. Hatházi uram
Kegyelmednek rabokat, egyéb ajándékokat fog küldeni,
kinek már úti levelet is adtam. Kubinyi uramat ne
késleltesse, mert mellettem senki sem lesz.
Datum Püspöki, 23. Martii, 1676.
Vesselényi Pál mp.
Miss. 758.
141.
Máramaros-Sziget,

1676 márczius 27. Teleki
Apafy
Mihálynak.

Mihály

Kegyelmes Uram s Fejedelmem.
Nagyságod méltóságos levelét alázatosan vöttem,
kegyelmes parancsolatját alázatosan értem. Hogy velem
is méltatlan hívével pater Jósa hozta dolgokat közleni
méltoztatott, Nagyságodnak alázatosan megszolgálom.
Én, Kegyelmes Uram, a mint vele magával is beszéllettem,
beadott írását s vitte leveleknek páriáit látom, az dolgokat
is, a kik most fenn forganak, mind Nagyságodra, hazánkra, nemzetünkre, vallásunkra nézve, fenn tartván a
portai s lengyelek s imperiumbeli dolgokat: vékony
ítíletem szerint hamar való elbocsátását nem javallom
s akkor is az egész tanácsnak convocáltatását szükségesnek ítílem és hogy ő kegyelmek nélkül elbocsáttassék,
sem egyszer sem másszor nem javallom; mert el hidgye
Nagyságod, Kegyelmes Uram, az ő expeditiójához sok
discursus kivántatik stb.
Szigeth, 27. Martii 1676.
Teleki Mihály m. pr.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény S. gyűjteménye.
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142.
Fogaras,

1676 márczius 30. Bornemisza
Mihálynak.

Anna

Teleki

Édes Bátyám uram, Kegyelmed levelét elvöttem,
melyből értem, hogy már Isten kegyelméből annyira
végben vitte Kegyelmed az dolgot, hogy csak az sóaknákon volt h é j j a ; melyet is kedvesen veszünk Kegyelmedtűl, hogy Kegyelmed fáradozott benne. Isten ő felsége
Kegyelmedet szerelmes gyermekivel együtt számos esztendeig éltesse. Édes Bátyám uram, az mi az ott való
dolgokat és fogyatkozásokat illeti, úgy tudom, írt volt
is Kegyelmed, s legközelebb beszéllettem volt is Kegyelmeddel, csak mostan Segesváratt. Az míg az dolog végben nem ment, magamnak is félegesen volt kedvem
hozzá, de végben menvén az dolog, immár vagyon.
Édes Bátyám uram, bizony dolog mind oltalmazására, mind gondviselésére az olyan várnak kell gondot
viselnünk, s nagy szüksége is van affélére az várnak.
Mindazáltal jövedelmét eddig sem igen vöttem, mivel
nem is jött kezemben igen sok, hanem valamikoron
Kegyelmed írt, hogy most ez, vagy amaz kivántatik
az várhoz, mindeneket megparancsoltam commissiók által,
hogy mind pénzt adjanak, mind az tiszteknek megfizessenek, vagy jő be nékünk valami jövedelem, vagy nem,
melyet is ők nekünk írásban adtanak bé, hogy mindeneket fogyatkozás nélkül megadtanak, hanem ha már
meg nem cselekedtenek. Ha azért Kegyelmednek, édes
Bátyám uram, tetszik, én mindjárt két deákot küldök
ki, vallattassanak; ha kinek csak mi maradott is el,
megadatom! Nesteken és valami madarakon kivül,
bizonyos, esztendeig ide semmit nem hoztanak, hanem
1675. 8. mensis Septembris hoztanak fl. 1412. 1676. penig
csak fl. 1000. Ide annál többet jövedelmében két esztendők
alatt nem hoztanak.
Az mi pedig szegény nagyasszonyunk példáját illeti,
bizony dolog, az igaz és hív szolgát meg kell böcsülni;
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de én úgy tudom, senkinek semmi méltó panasza reám
nem lehet.
Azonban az élés dolgát is az mi nézi, tehetségemmel
rajta vagyok, mint meg is mondám Kegyelmednek Segesváratt: Katonából mintegy van két hete, miolta
300 kis köböl búzát szállítottanak Beszterczére; csak
szállíthassák, én esmét mindjárást többet k ü l d ö k ; most
csépelnek is, meg is hagytam.
Az mi por, tüzes szerszám, golyóbis dolgát nézi,
Segesváratt, ha Kegyelmed reá emlékezik, így beszélénk,
hogy ha nyár lészen, mivel olyankor csinálhatni s újithatni affélét meg, Isten ide Fogarasban hozván, az új
pattantyússal beszélek s az mikoron ideje leszen, Kegyelmedet tudósítom felőle; melyet is ím meg cselekedtem,
beszéllettem vélle. Csak Kegyelmed írja meg, mikorra,
ha mindjárt az innep után kivántatik is, el küldöm.
Ez az puskapor törő malmot is meg t u d j a csináltatni,
az tüzes szerszámokat is újítani, melyekről commissiót
is irattam mind az udvarbirónak, mind az kamara-ispánnak, hogy valamit fog kivánni Frater uram, vagy ez az
Czeitber, mindeneket adjanak hozzájok, mely leveleket
Kegyelmednek el is küldtem. Itt az dolgot hátra hagyattam vélle, ha aratásig vagy aratás utánig ott lészen
is, az míg az ott való dolgot véghez viszi, itt nem igen
kivántatik. Ha akarnak, az több pattantyúsok is tanulhatnak tőle; ez nem titkolja mesterségét.
Kegyelmed, édes Bátyám uram, írja meg Frater
István uramnak, az több pattantyúsokat reája h a j t s a ,
tanoljanak tőle, segítséggel lévén mellette, mivel ha ott
el végezi dolgát, itt is kell, mivel félben hagyta itt az
dolgát. Ezek is hadd t a n u l j a n a k ; semminek nem j ó k ;
az egy por csináláshoz hogy tudnak, azon kivöl semmit
nem. Az mi pedig az por újítását illeti, csak az malmot
meg csinálják, azt kevés munkával véghez vihetni; melyről is parancsoltam, hogy minden dolgot hátra hagyjanak,
s azt csinálják meg. Az commissiókot Kegyelmed, édes
Bátyám uram, bontsa fel, megláthatja, mindenekről
parancsoltam bennek. Az építés dolgát is az mi illeti,
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Kegyelmed jobban tudja, mivel és mire érkezik az jószág.
Az mi pénzbeli építésre kivántatik, arról is parancsoltam,
hogy adjanak pénzt; hanem ha az várban kivántatik
az építés, oda alá az udvarházat hagyassa félben Kegyelmed s ott építsenek.
Az mi pedig az praesidium dolgát illeti, én azt tudom,
Kegyelmed mindeneket úgy karban állított, hogy több
praesidium nem k i v á n t a t i k ; hanem azokat az paraszt
orosz gyalogokot bocsáttassa el Kegyelmed s fogadtasson
jó magyar gyalogokot helyében. Az hajdúkot is úgy
tudom, ötvenen vagy hatvanon fognak ott lenni, az mint
az urbariumból ki tetszik. Fizetéseket is az mi nézi, úgy
tudom, édes Bátyám uram, Erdélyben se tiszteknek,
se praesidiumnak jobb fizetések nem jár, mint ott az
kik vadnak, csak adják meg nekik. Most is újalag meg
parancsoltam, megfizessenek nekik; az ki udvarbirótúl
ki nem telik, az kamara ispán pótolja ki. Az kik pápisták
az praesidium és tisztek között, Kegyelmed bocsáttassa
el és fogadtasson másokat helyekben.
Édes Bátyám uram, mindezeket Kegyelmednek leirattam. Summája mindezeknek e z : mind kapitányoknak,
tiszteknek parancsolja meg, lám mindenek felől parancsoltam, hanem az építésen rajta legyenek; hogy ha
pénz kivántatik az építésre, azt adnak, ha emberi segítség,
azt is a d n a k ; addig minden fogyatkozásokot véghez
vigyenek, míg Isten ki nem viszen bennünköt, mert ha ki
megyünk, akkoron nem tudják, ha tartsanak-é vagy építsenek. Ezzel ajánljuk Isten gondviselése alá Kegyelmedet.
Datum in Fogaras, 30. Martii 1676.
Kegyelmednek sok jót kivánó atyjafia
Bornemisza Anna mpr.
P. S. Édes Bátyám uram, már mind ezeket rendelje
el. Elsőben is mihez és micsodának építéséhez fogjanak.
Az Czeibert mihelyt ki mégyen, mindjárt hozzá foghat
az tüzes szerszámoknak megújításához. Hanem Kegyelmed arrúl tudósítson, édes Bátyám uram, ha az ott való
pattantyúsok tudnak-e az puskapor csinálásához.
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Az mi pedig az kővári dolgot is illeti, mikoron mi
lehetett, oda is szállítottunk élést; de azt maga tudja
Kegyelmed, hogy Dobolyi is mennyit l o p a ; csak az mi
szemlátomást való dolog volt is, arról sem fizetett meg.
Ha az olyan meg fizetne, bár nekem ne adnák, mind
jó volna büdöskő s egyéb ott való szükségre. Azt én,
édes Bátyám uram, jól tudom, hogy nem Kegyelmed
szükségére vitték, mivel Kegyelmednek is másunnan
adatunk fizetését; de az mint hallom, az előtt az oda
való tiszteknek is onnan fizettek s be is adtanak az
fejedelmeknek; de én nem kivánom, csak az ott való
szükséget érnék be vele. Édes Bátyám uram, az ott való
udvarbirónak is parancsoltam praefectus uram által,
hogy ott is mindjárt csináljanak puskapor törő m a l m o t ;
hanem Kegyelmedet kérem, az míg ott leszen Kegyelmed,
mindjárt fogasson hozzá; felét az jószágnak vessék
csinálására. Az puskaport is megújíthatnák az pattantyúsok.
Édes Bátyám uram, az büdöskő felől is már rendelést tévén, Kegyelmednek el k ü l d ö t t ü k ; Kegyelmed
az szerint tegyen rendelést s abból meg láthatja. Az
salétromot is eddig királybiró uram meg indította, az
hova kivántatik, rendelje el Kegyelmed; csak hogy
Kegyelmed meg nézesse, jó legyen, mert tavalyi restantiát is, az kivel ide tartoztak, most hozták meg; meghozván, három mázsája rossz volt, visszaadattam. Tavalyi
esztendőre már az salétrom felől is megtalálván az
universitás, 45 mázsára le engedtük — az előtt negyven
volt — úgy, hogy az az negyvenöt mázsa tiszta legyen.
Kegyelmed azért meg nézesse azt is.
Azonban ím édes Bátyám uram, az deákoknak az
tall. 30. Kegyelmed kezéhez küldtem, követvén Kegyelmedet, hogy magam nem irhattam, mert bizony igen
rosszul voltam. Az gyermek is negyed nap alatt igen
rosszul v o l t ; most mégis, áldassék Istennek nagy neve
érette, jobbadon van.
Édes Bátyám uram, hogy az huszti alházak építését
is elrendelte Kegyelmed, igen kedvesen veszem KegyelTeleki oklevéltár. VII.

13

— 194

-

m e d t ű l ; csakhogy édes Bátyám uram, ha a várat szükségesebb építeni, először hadd építenék az ledölő félben
levő romladozott k ő f a l t ; annakutána azt is véghez vihetnék. Édes Bátyám uram, az egy mázsa büdöskővel
is alkalmasint újíttathat Kegyelmed, az míg az többivel
elérkeznek.
Eredetije Bornemisza A. sajátkezű több betoldásával: Miss.
1042, egykorú másolata keltezés és aláírás nélkül a Nemzeti
Múzeumban (Tunyogi-gyűjtemény).

143.
Kővár, 1676. április 4. Teleki Mihály Bornemisza

Annának.

Az huszti fogyatkozásokról való méltatlan írásomra
lött Nagyságod válaszát értem. Isten látja az én lelkemet,
én mindeneket Nagyságod javára kivánok cselekednem.
Oda két deák vallatni nem kell, mert az ott való
dolgoknak végire mehet az nélkül is. Már vevén Nagyságod kegyelmes rendelését, mindenekről írtam Frater
István uramnak. Az mikre még válaszom nincsen, tudom
azokrúl is kegyelmesen gondolkozik. Talán én is nem
sokára beszélhetek Nagyságoddal. Én bizony ha én
dolgom volna csak, én Nagyságodat nem búsítnám, de
mivel duplás kötelességem kényszerít reá, az Nagyságod
java, szerelmese, azért cselekeszem.
Magyar gyalogot penig ott nem k a p h a t n i ; németet
mostani üdőben ott tartani nem bátorságos. Sok írással
Nagyságodat nem terhelem, mert bizony ezt is alig irhatom.
Kővár, 4. Aprilis 1676.
Egykorú kézirat Bornemisza Anna 1676. márczius 30-án
írt levele üres lapján.
144.
Harsány, 1676 április 4. Kubinyi László Teleki Mihálynak.
Bizony dolog, valamiulta hajdani édes hazánkbúl
elbujdostunk s erre a török panaszos kenyérre szorultunk,
ritkán mondhattuk volna, hogy legédesebb falatunkat
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is méreg nélkül ehettük volna meg miattok; mindazáltal
mégis soha ily embertelenűl s ily temérdeken mint most
velünk nem bántanak s végbúcsunkat is ki nem adták.
Mert annak előtte mégis nagy reménségek nyujtásával
s tökélletlenségbűl halmazott aranyhegyek mutogatásával
mindenképen azon voltanak ezek a semmirekellő hitván
váradi rossz kalmár törökök, hogy valamint s valahogy,
de ezeket a bujdosó szegény maroknyi magyarságot
urok s magok hűségében megtarthassák; mostan pedig
mi oktúl viseltetvén, magok tudják, némely nap Balku
uramat s ő kegyelme által generalisunkat és mindnyájunkat elebeztek, kutyáztak, hamisoltak, meg izenvén
a tihaja, hogy valamint eddig, úgy soha tovább is
h(atalmas) császárnak nem kellettünk, sem kellünk, akárhova ördögben legyünk. Melyen mint ilyen váratlan és
nem reménlett dolgon (kiválképen az gyengébbek) igenigen megütközvén, ki nem mondható nagy bódulásban
vannak (hozzáadván a töröknek a kapitihák benn marasztásának alkalmatosságával történt alkalmatlanságokat
i s ; annak felette a sok katonáknak és nemes embereknek
mind útazásokban s mind quartélyjokban való megölettetéseket és a tolvaj törököknek s föld népének
azokért való büntetetlenségeket), kihez képest (másoktúl
ennél is jobban megértvén Kegyelmed a dolgot) legyen
azon Uram Kegyelmed, mennél hamarébb ezt a mi kegyelmes urunkkal ő nagyságával orvosoltassa és a hadakat is biztató levelével örvendeztesse m e g ; mert bizony
úgy látom, abban a non putaram ejtik az emberek magokat,
a kitűl eleitűl fogvást féltették és oltalmazták nemzeteket. Ez penig ezelőtt harmadnappal meg is lett volna,
ha Hatházi Gergely uram azokat a négy törököket (kik
katonáit quartélyára kergették) elérhette volna. Hogy
azért az mi hoszszas szenyvedésünk s mind penig a mi jó
kegyelmes urunk sok költsége és Kegyelmetek, a melyet
véghez vitt, hasznos és munkás fáradozási haszontalanúl
füstben ne menjenek, legyen azon Kegyelmed, hogy
mind a fővezérnek ezeket a vakjában való búcsúadásokat
és a nekünk adott kenyerének szánkbúl kivenni való
13*
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szándékozásokat a váradiaknak mennél hamarébb adassa
értésére és orvosoltassa s mind ennek a hitván pasának
(kinek a váradi gaz törökök nyakára ültenek s orránál
fogva hordozzák) irassa meg a mi kegyelmes urunkkal
(kire ezek a mi dolgaink s dolgainkra való vigyázások
bizattanak), hogy ne bánjék így ezekkel a magyarokkal,
kiket h(atalmas) császár maga is kedvesen fogad; mert
azért való számadása netalántán terhes fog neki lennie,
kit is ha ő nagysága cselekeszik, hiszszük, minden jó származik ki belőle; orvoslás nélkül való elmulatásábúl penig
egy hertelenében megeső confusum chaostól tartok. Most
egy kapucsi basa érkezett ide Váradra, kinek alkalmatosságával megparancsolták ezek az állhatatlan ebek a
szegény embereknek, hogy azok a helyek, melyek egyébként gazdálkodhatnának is a katonáknak, lakóhelyeket
hagyják mind pusztán, hogy annyival is inkább a császár
avagy fővezér embere előtt mérgesebben vádolhassanak
bennünket. Micsoda ördög bujt most beléjek, én nem
tudhatom, elég a z : annyira vagyunk már el velek, hogy
semmi magoknak tetszett velünk való végezéseket sem
a quartélynak változtatásában, sem peniglen más szükséges dolgokban meg nem állják. Egyébaránt is csak ebűl
vagyunk, mert ez a generális is igen megkedvetlenedett
most újobban, egyszer egyikért azért, hogy a mások
cselekedetit (kirűl sem most, sem jövendőben szólni nem
kivánok) neki tulajdonítják s érette kárhoztatván, urunkat
is reája haragították, sajnálván, hogy minden futó híreket
elhisznek felőle. Másikért azért, hogy némely tisztek
kiválképen már most semmit tűle függeni nem akarnak,
holott meg vala a mondva a szamosujvári gyűlésben,
hogy senki vagy urának engedelme, vagy generálisa híre
nélkül be ne menjen Erdélyben; de úgy látom, mind
közrend, mind tisztviselő csak ott jár, a holott maga
akarja. Ehez járul az is, hogy egy debreceni embernek
törvéntelenűl elvett feles marháit nemhogy visszaadta
volna Jaxó uram az úr parancsolatja szerint, de in super
még egyetlen egy fiát is azután megfogta a jámbor embernek és a mint az atyjának írja, péntekessé akarja tenni.
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Azomban miulta én Erdélyben vagyok is, Barkóczinak
mind ő maga izent s mind penig választ is vett tűle,
kirűl másoknak irott levele vagy izeneti tanúbizonyság
felőle. Az ilyenek s ezekhez hasonló több dolgok, a mint
írám, annyira elkedvetlenítették, kit kimondani is alig
tudhatok etc. Mind a kímek s mind a Kassárúl jütt rab
atyafiak beszéllik, hogy minekelőtte a németekben fel
vinnének, a volt a szándékok, hogy vagy minket itt
Bihar vármegyében, vagy a végbelieket Túron előbb felverjék. Meg is indult volt már egyszer Strasoldo, de tovább,
hallván Harsányiéknak gyülekezeteket, Fürednél nem
mehetett, a honnat is két kanokat vitt el. Csak szintén
az elébb hozák hírűl (igaz-e, nem-e, nem tudom), hogy
Kassa táján a Strasoldo öcscsét ennehány német nagy
urakkal együtt elfogták, kirűl ha bizonyosabbat érthetek, felőle Kegyelmedet tudósítani el nem mulatom,
maradván stb.
Harsányban, 4. Aprilis A. 1676.
Kubinyi László mpr.
Barkóczi István katonáiban, kik magával együtt
voltanak, levágván ennehányat bennek a végbeliek, az
deákját elevenen elfogták. A katonákban hála Istennek
semmi kár nem lött. A hópénz felől keveset, de valóban
jót írt Kegyelmed. Ezután is azont cselekedje Kegyelmed
s nem fáj a szája Kegyelmednek; csak a kék kővel felettébb
ne fagygyazza Kegyelmed.
Miss. 323.
145.
Fogaras, 1676 április 5. Naláczy István
László Teleki
Mihálynak.

és Székely

A dolog késedelmet nem kivánván, az Kegyelmed
leveleire és egyéb dolgokról most nem irhatván, akarók
Kegyelmednek értésére adni, hogy az nyughatatlan s
Isten nélkül való elmék újabb practikát forrolván ellenünk, veszedelmünkre igyekeznek és kígyó módra küvet
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fúnak ellenünk, kivel is igen sietnek, mivel az üdőt igen
rövidnek t a r t j á k . Egynehányunk életét tették fel, úgy
a fejedelmét is. Bizonyos jó akaróink megértvén a dolgot,
postán küldtek ide hozzánk, az Istenért kérvén bennünket,
megelőzésével ne mulassunk, mert bizony periculum in
mora, hanem Kegyelmedet postán hivassuk bé és praeveniáljuk az dolgot. Kegyelmedet azért az Istenért
kérjük, siessen bejőni, magára vigyázván az úton. Én
is e jövő héten haza akarok vala menni, de azok a jóakaróink nem engedék, míg a dolgokon által nem esünk.
Mi, Uram, a míg Kegyelmed ide nem jő, semmit nem
mozgunk; Isten idehozván Kegyelmedet, a kiket concernál a dolog, Kegyelmed egyező tetszésibűl öszve kell
convocálnunk és a mire Isten segít bennünk(et), úgy kell
hozzá fognunk. Ezt tréfának ne vélje Kegyelmed, mert
igen elcsinálták ellenünk az emberek elméjét; csak az
alkalmatosságtól várnak. Hiszem cselédjét hagyja el
Kegyelmed inkább most és maga siessen bejőni. Isten
hozza Kegyelmedet.
Fogaras, 5. Aprilis 1676.
Kegyelmed szolgái
Naláczy István mpr.
Székely László mpr.
Az egész levél Naláczy kezeírása. Miss. 196.
146.
Betlen, 1676 április 6. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Igen nagy böcsülettel vettem, Uram, Kegyelmed
levelét mostan is; rúlam való el nem felejtkezését Kegyelmednek megszolgálom. Én, Uram, azt az terminust kivánom vala magyarázatjában Kegyelmedtűl, az mint
első levelében írá, nem volna olyan híre, ki nálam jobban
nem volna t u d v a ; csudálnám, ha ilyen hamar elfelejtkezett volna róla. Tovább, Uram, az désiek nem egészlen
ok nélkült félnek, mert az dézmán kapdosván az váradiak,
adajakat némely faluknak be nem akarják venni és
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magok kijővetelivel fenyegetik őket. Az mi az Olt mellékét illeti, én nem tudom, vox populi vox Dei gyakran,
de hiszem az mint értem, arrúl már urunknak parancsolatja ment ki.
Hírem azolta, hogy Kegyelmednek írtam, nem jöve.
Én azolta is, hogy ide jöttem, udvarhoz is nem küldtem
eddig, mások is nem voltanak nálam, házamnál töltöttem
időmet. Ám az két temetésen voltam, onnét is estvére
menten el jöttem, Földvárrúl ugyan reggel menvén
csak oda. Buzában hétfűn estvére mentem és szeredán
jüttem el 8 órakor. Ha lehetett, úgy tetszik, ott, vagy
azon útban hallották szolgáimban, hogy az páter Jósa
követségére dispositiója volna az tanács Fogarasban való
menetelirűl; de én is obiter hallottam; ha urunknak
úgy tetszett, elhiszem, külömben nem leszen, noha minap
censurát kivána ő nagysága reá, kiből vélekedtem úgy,
hogy az expeditiója nem késnék. Én nekem úgy tetszik,
több kár ott tartásában, mintsem haszon.
Nemességnek való quartérnak igíretének, se sollicitálásának én, Uram, eddigelé hírit nem is hallottam,
hanem most Kegyelmed írásából látom.
Csernel Pál sógort, mint atyafiat, én jó szívvel láttam,
atyjafia mellé ültettem, az szomszédja is eléggé biztatta
és testificált is ellene, hogy másutt szárazon tartotta az
b ö j t i t ; de nem tudám semmire is venni.
Micsodás szándékkal legyenek Kegyelmed ellen, írásából látom. Mint felyebb is írám, én sem voltam másoknál,
mások is én nálam, udvarhoz is most küldtem az désiek
mellett, benne semmit is nem tudok. Talám gondolom,
hírt csinált valaki az mostani jó szokás szerint; mert
az már ugyan termő föld volt sok emberben. Noha bizony
ez mostani tökélletlen világ az elmékben való változást
igen be oltotta az emberekben; szemben szépen szólnak
embernek, de másutt másképpen. Bizony úgy kell ugyan
keresztény embernek hinni, quod destinatum est in
coelis, hoc fit in terris; de ha az nyughatatlan elmék
módját fel találhatnák, bizony az isteni rendelésnek is
nem hiszem ne praescribálnának s keserves igen szeny-
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vedni, kivált ártatlanul, mivel fazakamban főtt, tudom
magamrúl, de sz. Catoként dum tu recte vivas etc. Ha
annyira bátorkodhatnám írásommal, érteném világosabban az dolgot. Csudálom, ha az lengyelekrűl Kegyelmednek híre nincsen; bizonyos, eddig vége lett az gyűléseknek.
Értem, hogy a király Ilvót akarja építtetni. Nem bánja
török császár, ha nem elég Kamenicz, amazzal szaporítsák
meg. J a j lelkem Uram, kevés reménségem nekem az francziához. Úgy hallom, hogy beszélik, van még Bécshez
200 magyar mély föld. Hogy portára német követ ment
és olyan szók is lettenek volna, az Tiszáig odaadják az
töröknek, ezt [
] 1 itt is zsibongjak, én nem is kétlem,
ha Isten nem könyörül rajtunk, mi kára benne. Hogy
Csáki uram levele végett jött-e be Jósa Strasoldotól,
nem lehetetlen.
Itt írom vala levelemet, Kegyelmed levele újabban
is érkezett. Én Uram utólbi levelemben is csak itt való
félelmes hírekrűl írtam vala, mivel untalan infestálnak
az désiek. Kivánom azért, Isten engedje, írásom Kegyelmedet találhassa jó egészségben és adjon sok örvendetes
innepeket érni. Nekem Kegyelmed parancsoljon. Ajánlom Istennek Kegyelmedet.
Betlen, 1676 6. Aprilis.
Kegyelmednek kész szolgája
Béldi Pál m. p.
Újabban is érkezék az dési hadnagy levele, ugyan
csak continuálódik az rossz hír, az falukrúl be járó paraszt
emberek hozák Váradrúl, hogy újabban bé kültenek
Váraddá azon dézma dolgáért, csak onnan várják embereket és az oda ment törököket [frigyével] 2 vagy erejével
ha hódolni nem engedik szép szerént, fegyverrel is reá
mennek.
A czímlapon Teleki M. kezével. Visszavárom. Miss. 792.
1
2

Kiolvasatlan szó.
A kiolvasás helyessége kétséges.
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147.
Kővár, 1676 április 8. Teleki Mihály Béldi

Pálnak.

Legelsőben is Kegyelmedet böcsülettel követem,
hogy magam nem irhatok, mert bizony rosszul vagyok.
Levelét, Uram, Kegyelmednek s rólam való el nem feletkezését kedvesen vöttem s meg is szolgálom, hasonló
jó akaratját tovább is várom.
Francisco uramat kérvén valami épületnek fundálásnak nézni, hogy ide jőjön, ő kegyelmével beszélgettem;
a mint ő kegyelmének elméjét látom, lehetetlennek
mondja ugyan a dési dolgot, de én nem gondolhatnám;
mindazáltal bizony non est sapientis dicere, non putaram.
A németek felől, kivált még páter Jósa benn leszen,
nem igen félhetnék, másképen az hadi regula azt dictálja,
ha ugyan csak elhitetheti magával a töröknek ellene
való igyekezeteket s kezdte is penig hinni, fel szabadulván
köztök a csata, magára nem várja s már is úgy kezdték
hirdetni, hogy vagy Szendrőhöz, avagy az Harangodra
száll Strasoldo táborban. A kassai consultatió után Szendrőben el is ment v o l t ; le jött-e, vagy hova lett, nem tudom.
Bizonyos dolog, jó darab föld még Bécshez a franczia
országa és annak is kalapja vagyon; de ugyan ha avval
is hadakozik a német, erre felé legalább kevesebb hadat
küldhet. Úgy is hirdetik most is, igaz-e, nem-e, én bizony
nem tudom, hogy 13 compania németet vittenek volna
fel és hogy Barkóczi Ferencz is egy nehány száz magyar
lovassal fel ment volna. Az én minapi írásomnak értelmét
a mi illeti, hogy akkor nem volt olyan hírem, kit Kegyelmed jobban ne tudna, egyebet bizony nem értettem,
hanem hogy az oda ki levő atyafiak dolgait nálamnál
jobban tudhatta, Vesselényi Pál uram megírta Kegyelmednek s az ő kegyelme informatiójábúl elébb megértette.
A mi peniglen mostani én személyem ellen való
némelyek igyekezetekrűl való írásomat illeti, arrúl, Isten
Kegyelmeddel szemben juttatván, irásokat mutatok Kegyelmednek. Ám lássák a jó akaró uraim. Én bizony
egyiknek sem vétettem, sőt szolgáltam, ez után is ha
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szolgálhatok, én bizony szolgálok, legalább nekik gonoszt
nem kivánok. Pater Jósa követsége, vagy inkább kémsége, bizony tanácsbúl való expediót kiván s még penig
sok discursus után valót; úgyis Isten boldogíthatja végét.
Ki javallásábúl parancsolt urunk a nemesek részérűl
való készület felől, én bizony nem tudom, mert én olyat
nem írtam udvarhoz, sem nem javallottam; én is Bánffi
Sigmond uramtól értettem elsőben. A mi azt illeti penig,
a bizony nem volt ártalomra való dolog. Vajmi, Uram,
a hír is sokszor sokat teszen; jam geruntur bella; sőt
mikor én dolgom volna, bizony mustrák is lennének;
de quod supra me, nihil ad me.
Bizonyoson higyje Kegyelmed, nekem egyéb lengyel
hírem azoknál nem volt, a kit írtam, Karvasocsék s a
viceispán mit írjanak, ím Kegyelmednek elküldöttem.
Előtte szintén el nem buvom, de ha tisztességges módját
fel találom, én velem bezzeg nem leszen szemben; ha
leszek peniglen, a mit belőe kivehetek, Kegyelmedet
tudósítom, csak tudhassam, meddig leszen Kegyelmed ott.
Úgy értettem, a krakkai gyűlést Varsuára vitték által,
ott leszen gyűlések.
8. Aprilis 1676 Kővár.
Egykorú kézirat Béldi Pál 1676 április 6-ikán Telekinek írt
levele czímlapján.
148.
Fogaras, 1676 április 10. Naláczy István Teleki

Mihálynak.

Legelsőben követem Kegyelmedet, hogy bővebben
nem írék Kegyelmednek, gondolván, Isten Kegyelmedet
hamar behozza írásunkra nézve, kiről most is azt írom,
tréfára nem vevén, siessen bejőni, mert már az a dolog
közönséges. Daczó János is benne levén, maga kiadta
magát, tudniillik követet küldtek ő kegyelméhez. 1 Már
1

Április 12-dikén Daczó ezt í r j a Fogarasból T e l e k i n e k :
»Annyi a sok közhir i t t , h o g y el n e m t u d u n k igazodni k ö z t ö k .
K e g y e l m e d e t a z é r t k é r e m . . . ne nehezteljen . . . t u d ó s í t a n i . . .
m a g a bejövetele felől is, mivel é n n e k e m k i v á l t k é p p e n való dol-
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ő nagyságoknok is vagyon hírekkel. De kiváltképen oka
nem írásomnak, az én Istenem bűneimért látogat. Vagyon
három hete feleségem Enyeden lakik Gyuricza mellett.
Az immár könnyebbedett és meg is indította onnét erre
felé. Jankó vasárnap estve megbetegedvén, kevés reménségem élete felől. Magam nyughatatlankodom szegény
mellett. Mire adja Isten végét, ő felsége titkában vagyon.
Úgy látom, hagymáz fog lenni; de a fejét állja. A kisasszonyt is a 3-ad napi hideg leli. Nem kevés szomorúságban vagyon asszonyunk ő nagysága, mint a kinek
egyetlen egy vagyon. Ubrisi uram elégséges képen informálta Kegyelmedet az dolgokról, de hiszem Isten idehozván Kegyelmedet, coram plura. De bizony édes
Komám uram az előttünk álló tűzet kell elsőben megoltanunk. Lator kompánia a z ! Immár egy embernek
minden készületi megvagyon az fejedelemséghez. Paládi
a portáról megérkezék. Minden dolgokat suspendáltak,
mivel az misziri pasát az föld lakósi megölték. A császár
annak lecsendesítésére az portára megyen, csak elig ha
tovább is nem kételenittetik menni, ha az szükség úgy
fogja kivánni. Szintén most parancsolá asszonyunk ő
nagysága, mind Köpeczi uramért, mind szebeni doctorért
postán elküldjek. Ő nagyságok szívesen várják Kegyelmedet, nem győzik kérdeni, mikorra várom Kegyelmedet stb.
Fogaras, 10. Aprilis 1676.
Naláczy István mp.
Szuhai Mátyás is beteg, nem szereti az itt való aert.
Teleki János u r a m 1 igen emberségesen viselte magát
a feleségemhez. Az Isten nevelje. Emberséges embernek
emberséges fia.
Miss. 196. 4.
g o m volna Kegyelmeddel, m e l y e t p e n n á r a n e m m e r e k bízni . . ,
h a n e m h a Kegyelmeddel szemben lehetnék, b á t r a n megbeszélleném világosan. E n g e m m e g m á r t i r o m o z n á n a k , h a lehetne, az
emberek«. (Miss. 792.).
1
Teleki M. legidősebb fia.
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149.
Fogaras, 1676 április 12. Naláczy István és Székely
Teleki
Mihálynak.

László

3-madik levelünk már ez Kegyelmedhez ezen materiáról, noha a mint veszszük eszünkben, nem ért volt
Kegyelmedhez egyik is. Im mit írjon Kelemen 1 uram
Bethlen Gergely uramnak, in specie levelét odaküldtük.
Gergely is itt vagyon, F a r k a s 2 is bejű maholnap. A dolgok
és factiók homály nélkül valók, elhigyje Kegyelmed. Vén
J á n o s 3 is ide jött vala. Farkas börét, de szőrét, párducz
torkosságát nem változtatja. Canis pater, canis et filius
Mihály uram ballagjon Kegyelmed jobban és vigyázva,
mert eclipsis esik r a j t u n k . Kende uram calendariuma
nem tudom mit jövendöl mostanra. Holnap a Kegyelmed
emberét is visszabocsátjuk. Hozza Isten Kegyelmedet.
12. Aprilis 1676.
Naláczy István m. pr.
Székely László m. pr.
Miss. 229.
150.
Fogaras, 1676 április 13. Naláczy István és Székely László
Teleki
Mihálynak.
Kegyelmed levelét az inclusákkal együtt vettük.
Mivel már ennek előtte való levelünkben az idevaló
jövetel felől írtunk Kegyelmednek, minden dolgokat
hagyunk Kegyelmeddel való szemben lételünkre. Az
uraknak közességesen i r a t t u n k , hogy 23. praesentisre
ide jűjenek, mindazáltal Bánfi Sigmond uramnak, Kapi
uramnak, Rédei uramnak s Betlen Farkas uramnak így
irattuk az commissiókat, mint Kegyelmednek, 21dikére,
hogy az dolgokrúl addig beszélhessünk egymás között.
Urunk is alig várná Kegyelmed idevaló jövetelét, hanem
1
2
3

Mikes Kelemen.
Bethlen Farkas.
Bethlen János (?).
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siessen Kegyelmed s az útban magára vigyázzon Kegyelmed. Urunknak hármas búsulása vagyon. Magának ő
nagyságának a torka fáj s az kisasszonyt is a hideg leli,
s az harmadik ez a dolog. Igazán most van az hogy a
ligábúl caligát akarnak csinálni az emberek. Úgy látjuk,
az jóért gonoszszal akarnak fizetni. Vesselényi Pálnak
megirattuk urunk neve alatt, hogy be ne jűjön mindaddig, míg más nem megyen ki helyében. Giskának
küldtük valami leveleit Kegyelmedhez, melyeket elküldhet Kegyelmed; az elébbeniekrűl penig valami formán
ne írjon Kegyelmed neki, hogy visszahozattuk.
Datum ex Fogaras, die 13. Aprilis A. 1676.
Naláczy István mpr.
Székely László mpr.
Miss. 196.

Maros-Szent-Király,

1676
Teleki

151.
április 15. Bánffy
Mihálynak.

Zsigmond

Kegyelmed levelét igen becsülettel vöttem, melynek
egy résziben mit írt Kegyelmed, bizony valóban szomorán
hallottam. Isten ő felsége oltalmazza Kegyelmedet attól.
Bizony dolog, Uram, hogy valóban akartam volna, ha
magam is elmehettem volna Fogarasban, de én tűlem
bizony nem lehet, mivel ma talám szinte negyed napja,
hogy négy darab húst vágtak ki az szemembűl. Ma ismét
hetet vágtak ki s igen rosszul vagyok, de mégis hogyha
Kegyelmednek vékony szolgálatom kivántatik, ilyen roszszul is hacsak az szekérben lefekszem is, mégis elmégyek;
mert úgy áldjon Isten meg, hogy a miben lehetne, jó
szívvel szolgálnék Kegyelmednek. Kérem Kegyelmedet,
édes Sóguram, hogy Kegyelmed életemig való szolgálatomért engem tudósítson mindenekrűl, én is életem
fottáig meg igyekezem szolgálni Kegyelmednek. Szebben
is írjon Kegyelmed, mivel énnekem mostan csak egy
szemem vagyon s el nem olvashatom. Nekem adja Isten
azt a gonoszt, az kit én Kegyelmednek kivánok.
Datum in M. Szt. Király, Anno 1676 die 15. Aprilis.
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Én az tanács, az én kegyelmes uram úgy vigyázzon
Kegyelmed életére, hogy akkor bizony az maga életére
vigyáz, mikor Kegyelmedre vigyáz.
Bánfi Sigmond mp.
P. S. Az feleségem ajánlja Kegyelmednek szolgálatját. Isten Kegyelmedet minden dolgaiban boldogítsa.
Az gyermek mostan Istennek hála jó egészségben vagyon.
Miss. 792.
152.
Fogaras, 1676 április 16. Naláczy István és Székely László
Teleki
Mihálynak.
Kegyelmed levelét vettük. Három rendbeli postáink
is vadnak Kegyelmednél; elhiszszük, már azok Kegyelmedet Kűvár felé keresik. Merre s hol legyen félelmes,
arrúl nem szükség Kegyelmedet tudósítanunk, mert azon
már által jött Kegyelmed, mint az czigány az menyországon. Az idevaló jövetelét penig Kegyelmed ne
halaszsza, hanem mennél hamarébb jűjön ide s jó volna,
ha Kerczesora felé jöhetne Kegyelmed itt Fogarasföldén
fel. Egyéb dolgokat hagyunk Kegyelmeddel való szemben lételünkre. Urunk ű nagysága is valóban várja
Kegyelmedet. Ezzel Istennek áldását kivánjuk Kegyelmedre. Valóban bánnók, az postáktúl küldött leveleink
más ember kezében akadna.
Datum ex Fogaras, die 16. Aprilis A. 1676.
Naláczy István mp.
Székely László mp.
Naláczy I. kezével: P. S. Betlen Farkas uram,
Mikes uram, Daczó uram itt vadnak. Nemes János uram
is idejön.
Miss. 196.

Bocsárd, 1676 április
Teleki

153.
16. Macskási
Mihálynak.

Boldizsár

Kegyelmed nekem nagy confidentiával irott levelét
vöttem. Bizony dolog, parolámat tudván, lelkemet,
szívemet Kegyelmednek tartom és életem elfogyásával
is Kegyelmednek szolgálnom kész vagyok. Az sibongást
Kegyelmednek jelentettem vala, értvén az gyűlés előtt is.
Az gyűléskor holmi privatumok csendesítették némelyek
részéről, de az principalisok soha azt fúvni, coholni meg
nem szünének, az terminus is ejtett valami gáncsot benne;
már nagyobb latorkodások vadnak. Az az czél: Bánfi
Dienes halálával semmi nemesi szabadság, semmi publicum helyre nem állott; idegen országokkal való egyezés,
confoederatio sem lehet, nevezet szerént Kegyelmed miá.
Kegyelmed foveálja az magyarországiakat 1 és hadra is
Kegyelmed akarja vinni ez hazának lakosit, abban vannak az resolutióban, akkor tanítanak meg az emberekben.
Nem nevezik Kegyelmedet, de bizony oda czéloznak.
Az ligát emlegetik, az mellett meg lehet minden. Ha
én hozzám nem gyanakodnának Kegyelmedhez való
addictiomról, több titkoknak mehetnék végére, de gyanús
vagyok, noha soha oly titkon, ha fejérvármegyei ember,
küküllővármegyei, marosszéki kettő vagy három megtudja az nevezetes emberek közűl, lehetetlenség meg
ne értsem s Kegyelmedet, megnyugodott elmével legyen,
tudósítom, vigyázással leszek, soha Kegyelmed szolgálatjától életemnek napjaiban el nem akarván szakadnom.
1676, die 16 Aprilis Bocsárd.
Matskási Boldizsár mp.
P. S. Én Uram Kegyelmedet mind strásáltattam,
mikor érkezik Szent Péterre, oda akarván mennem, itt
1
E z t í r j a Mikola Zsigmond is Telekinek S z a m o s u j v á r r ó l
április 14-dikén: »Az egyet hallom, a z t is m á s o k t ú l , j ó a k a r ó i m túl, hogy h a l l o g a t n á k néhul, m i n t h a K e g y e l m e d f o m e n t á l n á
az m o s t a n i m a g y a r o s f e n f o r g ó d o l g o k a t , de é n n e k e m a z t is
Kegyelmed c a l u m n i á j á r a soha senki elő n e m h o z t a , m e r t l e t t
volna válasza.« — Miss. 792.
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is értvén Kegyelmed jövetelit s levelét is Panyit felől
pénteken estve Enyedre hozván, közel Sorostélyon értem,
szerencsém nem lőn. Én csak Kegyelmed szolgája vagyok.
Irtam vala az viszolyai dologról egy levelet, nem tudom
adták-e meg, nem-e. Nemes János uram practicál ellenem
holmit; bánnám, ha udvarnál valamit supplántálna.
Én csak donatiómhoz tartom magamat, kiben Kegyelmed
oltalmát várom. Erről tudom Isten rövid nap Kegyelmeddel való beszélgetésre időt ad. Levelemet jó igéreti
szerint valaki ne lássa.
Miss. 792.
154.
Bodola,

1676 április

18. Béldi

Pál Teleki

Mihálynak.

Szolgálok Kegyelmednek mint jóakaró uramnak.
Idejövő útamban értém, Uram, Kegyelmednek sietve
való útját udvarhoz; noha én mások relatiójában úgy
tudtam, hogy tovább való terminust tett volt beindulásának. Akarám azért Kegyelmedet látogatnom, kevánván,
hogy írásom is Kegyelmedet találhassa jó egészségben;
kérvén Kegyelmedet, hogy ha szabad tudnom, érthetném
postán menetelinek okát. Én is, ha feleségem változó
egészsége engedi, itt nem késném. Utolsó levelemre válaszom nem jöve, talám nem érték helyben Kegyelmedet
vele. Nekem Kegyelmed parancsoljon. Ajánlom Istennek
Kegyelmedet.
Bodola, 1676 18. Aprilis.
Kegyelmednek kész szolgája
Béldi Pál mpr.
Miss. 792.
155.
Szent-Miklós,

1676 április 18. Bethlen
Teleki
Mihálynak.

Miklós

Csudálkozva olvastam Kegyelmed 16. 17. Aprilis
költ leveleit mind datumjára, mind continentiájára nézve,
mert én Kegyelmedet Kővárban hittem lenni, hát Soros-
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télyról ír. Az continentiát a mi nézi, én bona fide írom
Kegyelmednek, hogy semmit az dologba nem tudok,
mert énnékem sem levele, sem annál inkább beszéde
által semmit senki Kegyelmedet illető dolgot nem jelentett, hanem popule hírűl hallottam, az német fenyegetőzésére nézve sibongván az emberek, közönségesen beszélették, hogy ha hadi insurrectio leszen, aligha az
statusok meg nem kérdezik, miért kell hadakozni? ki
kérte a töröktől az annuentiát? ki miatt nem lehet békeség? etc. etc. De ezt is én nem in privato, nem is nagy
emberektől, hanem közép emberektől imitt-amott hallottam. Némely mondá egy szolgám azt is, hogy az magyarországiak azzal biztatják magokat, ők assecuratusok,
hogy pünköstig vagy valuján indul fegyverrel, vagy
külömben jó karban hozódik dolgok. Az assecuratio
kitől lött, nem tudom. Ezelőtt penig esztendővel hallottam
s még talám az előtt is, hogy nem csak Kegyelmed, hanem
Kapi, Rédei uramék is assecuráltak volna; de ez talám
amaz régi hüt, melylyel én is, Kegyelmed is kötelesek
voltunk. Assecurálom Kegyelmedet, hogy semmi több
particularitást nem tudok. Egyébaránt, Uram, közönségesen mondják az emberek, hogy Bánfi Dénes halálával
semmi jó nem redundált az országra, sőt most az dolgok
rosszabbul v a n n a k ; Máramaros hogy nagy oppressióba
vagyon et similia. De mi haszna Kegyelmednek ilyen
piacziakat írnom? Nem tartom tanácsosnak, hogy
Kegyelmed mód nélkült lármát csináljon m a g á n a k ; én
ugyan bizony semmi realitást nem tudok, tudni sem
kivánok. Az napokba Gyéresen lévén, Rédei uramnak
is csak ezeket m o n d t a m ; de csak az Isten adná, hogy
Kegyelmetek nagy rendekül egyezne, az alsóbb rend
sibongása meg szünnék. Ezzel Isten kegyes oltalmába
hagyom Kegyelmedet.
Sz. Miklós, 18. Aprilis 1676.
Kegyelmed kész szolgája
Bethlen Miklós m. p.
Miss. 792.
Teleki oklevéltár. VII.

14
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Keresd, 1676 április 27. Bethlen János Teleki

Mihálynak.

Nem mulathatám el, egy-két szóval meg ne köszönjem Kegyelmednek ez mostani állapotokban magamhoz és enyimekhez mutatott jóakaratját, melyért Isten
sok jót adjon Kegyelmednek és oltalmazza minden szerencsétlenségtől. Kérem szeretettel Kegyelmedet, ennek
utánna is ne vonja tőlem meg jóakaratját. Látja Isten
az emberek cselekedetit, én igazságomhoz úgy bízom,
hogy meg merem birálni az én Istenemet igyemben.
Kegyelmed által csak azon instálok az én kegyelmes
uram előtt, ne becstelenittessem ilyen nyomorult vénségemnek idején addig, hanem akárki munkája által
jőjön napfényre vétkem, ha az én kegyelmes uram ellen
cselekedtem valamit, böcsületemnek s életemnek legyen
egyszersmind vége. Hogy ante mortem nemo beatus,
magamon tapasztalom, ez mindenekkel k ö z ; oltalmazzon Isten minden felebarátomat. De az magam dolgaimat
ebben hagyván, kérem Kegyelmedet s mindazokat, a
kiket illik, a nagy Istenre s jó lelkiismeretire, most siessen
Kegyelmetek az váradiakkal való dolog complanálásával, talám Isten ingyen való kegyelmességéből nyujtotta
ezt az alkalmatosságot, hogy a töröknek distractiója
levén, szenvedhetőbb conditiókkal mehessen véghez az
egyezség velek, mely ha most elmulik, complanálván
a török az tengeren túl való dolgait, bizony félek, egyszersmind oda lesznek az praetensióban forgó sok tartományok mind Déssel e g y ü t t ; elvész egészlen a haza.
Ha importunusnak itéltetem is ezaránt, arról nem tehetek, de lelkem esméreti semmiképpen nem engedé a
hallgatást.
Datum ex Keresd, 27. Aprilis A. 1676.
Kegyelmednek vén szolgája
Bethlen János mp.
Miss. 792.
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157.
Lóna, 1676 április 29. Macskási Boldizsár Teleki

Mihálynak.

Én Uram, Kegyelmed parancsolatja szerént elsiettem, az mint lehetett és tegnap estve Kornis urammal
szemben löttem. Bizony ő kegyelme igen megijedt állapottal volt, mivel hírei olyak jöttek, hogy ő kegyelmét is
meg akarnák fogni. Tartván attól, én jövök megfogatására, mind az mezőn tekergett, strásáltatott minden felé:
armadával megyek-e? mivel hogy inkább megtartózkodjék, elküldtem volt s írtam, várjon meg. Mit resolvált
eszében, Kegyelmednek in specie elküldtem. Egyszóval:
soha el nem tudom hitetni ő kegyelmét, valami feltött
czél ő kegyelme ellen is nincsen. Esküdt meg háromszor
előttem: Isten ő kegyelmét úgy segélje, ura s hazája
ellen soha sem practikált, sem senkivel nem tractált,
csakhogy tart, ártatlanúl is ha megragadják, méltatlan
rabsággal sanyargatják. Azelőtt is gyakran keltettek bűzt
hozzá s alig menekedett meg az fogságtól. Kegyelmednek
maga szolgájától í r ; kévánsága az leszen: Kegyelmed
adjon hitet s levelet s urunktól is szerezzen assecuratiót,
se személyében, se jovaiban bántódása nem leszen. Magát
pedig inducáltam az urunknak adandó reversalis levél
adásra, és Kegyelmedet is, ha az praemissumok meglesznek, megvárja itt Gerenden, kire bizony nehezen vehettem. Én eleget esküdtem, de bizony csak nem adhatott hitelt; velem is soha nem akart szemben lenni
egy elsőben, noha hitlevelet k ü l d t e m ; szolgámot is
megeskettette, öreg legény ismert szolgámat Vizaknai
Mihályt, nincsen senki velem; úgy másodmagammal az
mezőben várt meg Gerenden kivül az sikon. Az n a p
semmire is nem vehettem, hanem ma sok beszélgetések
után hozódntt ilyen karban az dolog, az mint feljebb
írám. Éppen kilenc órakor most indulok Lónáról Tsáki 1
uramhoz is. Az úgy hiszem, még fortélyosabb leszen.
Oda senkit nem praemittalék, meglepem, hanemha vala1

Csáky Lászlóhoz.
14*
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mint az elméje jobban megütköznék, mintsem kelletnék,
szemben sem lenne velem. Én ezen térek Gerend felől
vissza, értvén Kegyelmednek Kornis uramtól erre való
szándékát, szombaton estvére Bocsárdra megyek, talám
itt útjában szemben lehetek Kegyelmeddel.
1676 die 29. Aprilis szeredán Lónán.
Matskási Boldizsár mpr.
Miss. 884.
158.
Prázsmár,

1676 április 30. Mikes
Teleki
Mihálynak.

Kelemen

Mi Uram Bodolára elmentünk vala, de még csak
követeinket sem ereszték be, nemhogy magunkat. Az
választ levélből olvasták, hogy nem látnak sententiát,
mi mellett procedálnánk; ultimarie azt izenék, hogy
küldjük be párba, miforma hütöt kevánunk tőlök és az
praesidiumtól s ha oly formába lesz, meglátják; de
ők úgyis sem ki nem jőnek, sem magunkot be nem eresztenek. Ezek Uram éjjel-nappal onnan Fogarasból vesznek informatiot; éjjel-nappal írnak ide. Im az praefectusa írt most Béldi uramnak. Ha azon írásra meg nem
adják, úgy látom, obsidiálnunk kell; mert úgy értem,
el vagyon végezve, hogy fegyverrel is oltalmazzák. Medgyest is az szerént. Mi Uram az egész gyalogokat az havasokra és útakra mindjárást kiszállítjuk s ha csendesen
az dolgot végben vihetjük, úgy akarnók, ne lenne az
szomszéd országban is lárma benne. Csak urunknak
írtunk Nemes János urammal, hogy az brassai gyalogot
adatná ide ő nagysága. Bodoláról Uram majd minden
egyetmást kihordottanak, meddig beérkeztünk. Én Uram
bizony félek, hogy vagyon valami nagy bizodalmok,
hogy opponálni merik magokat. Ismét Kegyelmedet
Uram mindenekről tudósítom s nekem parancsoljon.
Prázmár, 1676 30. April.
Mikes Kelemen mpr.
Nro 3689.
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159.
Piski, 1676 május I. Barcsay Mihály

Teleki

Mihálynak.

Kiis írásommal Kegyelmedet látni akarám, egyszersmind kötelességemnek is megfelelnem, Kegyelmedhez való affectio nógatván. Ide mi felénk keddtől fogván
igen alkalmatlanúl folynak az hírek, melyekről nem
akartam elmulatni ne értetném Kegyelmedet. Hogy
feles emberek lajstráltattak az elvesztésre, hirdettetik,
mely is úgy hiszem árad mind az mi kegyelmes urunk
nem jovára s mind penig Kegyelmeteknek, kik vigyázván
ő nagysága s az szegény haza megmaradására, ellene
való tumultus oriáltatására. Azért édes Uram mind
kegyelmes urunkat, hazánk és vallásunkat nézze és
czélozza Kegyelmed minden dolgaiban s kormányozza
is úgy az dolgokat, hogy jövendőre is áldás mind magára
s gyermekére szálljon. Én nem úgy mint tanácsadó,
mert az nem enyém, hanem Kegyelmed tökéletes szolgája,
jovallanám manifestáltatni urunkkal az dolgokat minél
hamarébb, hogy lázadás ne következzék, nagyobbára
pápístaságból állván ez nyomorult haza. Ha nem vigyáz
Kegyelmetek, félek, ez az számtalan oláhság is, közelítvén vallások az pápístaihoz, allattomban nagy rossz ne
inchoáltassék, melyet a jó Isten messze távoztasson.
Az penig, tartok, hogy el ne követődjék, ha eddig nem
lött is, lévén az a híre, hogy az pápistai urakat czélozza
ez az motiva. Nem tudván az parasztság az dolgokat,
csaknem egy levén vallások, előttem is egynehány oláh
esperestek úgy panaszolkodtak, őket vallásokban bolygatni akarnák. Ezt az bolond populét könnyű fellázasztani,
ha idején nem vigyáz ő nagysága. E mellett ha szabados,
örömest érteném én is ezt az dolgot, mivel ide csak amint
sibongják, úgy tudhatni. Másként elhigyje Kegyelmed,
mint feljebb is írám, az tumultustól tartok, ha nem
vigyáz. Az nevezetben Kegyelmed van feltéve. S(apienti)
s(atis). Hogy Kegyelmedet írásommal terhelem, viszen
mindezekre az szeretet. Ha vétek benne, bocsánatot
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v á r o k ; másként tudatlanságból teszem, nem akarván,
ha írásomban hiba találtatik. Maradok ezzel
Piski, die 1. Mai 1676.
Kegyelmed kész szolgája
Barcsai Mihály mp.
A
lovaimat fűre eresztettem ki előtte ez hírnek s az aka
dékom.
Nro 3666.
160.
Kaplyon,

1676 május 1. Gróf Csáky
Teleki
Mihálynak.

László

Meg vallom, Uram, ezt a metamorphosist csudálva
hallom. Kegyelmednek biztató levelét l á t o m ; Isten sok
jót adjon érette Kegyelmednek. Soha se uramnak, se
hazámnak árulója nem voltam, Kegyelmed részére is
pedig mindenkor igaz, jóakaró szolgája v o l t a m ; az
megfogástúl, nem tudván semmi vétkemet, bizony nem
tartok, de mivel mind Bánffi példája, mind pedig az
mindennapi sok rossz rettent, kételenittetem hazámbúl
el bujdosni, az rendetlen mészárlástúl irtózván. Hogy ha,
Uram, Kegyelmedtűl sub bona forma és udvartúl is modo
eodem oly assecuratióm lesz, kiben nyughassam, elvár o m ; holott nem, el kell vonódnom az mészárlás előtt.
Lelkem Uram, szállj az igazi lelked ismeretidben és sokszori adott hütedre gondolkozzál, mert vagyon Isten.
Én Kegyelmednek gratiájában magamat ajánlom
Datum Kaplyon, 1. Maii 1676.
Gr. Csáki László mpr
A czímlapon: P. S. Uram s hazám porancsolatjához
kész vagyok magamat alkalmaztatódnom.
Miss. 792.
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161.
Sorostély, 1676 május 3. Teleki
gróf Csáky Lászlónak.

Mihály

Kaplanbúl írt Kegyelmed levelét most vettem böcsülettel. Értettem Macskási uram levelébűl is Kegyelmed
conceptusit; de én meg vallom, ha én Kegyelmed levelébűl nem értettem volna, soha el nem hittem volna. Csudálkozom igen Kegyelmed dolgán, hogy ily lármát csinált;
bizonyítom az Istennel, Kegyelmed megfogásárúl való
dispositiót s parancsolatot nem értettem, nem is volt,
nincsen is. Szándékát is én a mi kegyelmes urunknak,
hogy többeket fogasson, se egyet, se mást, nem értettem,
nem is volt, nincsen is; affélékkel Kegyelmed scrupulust
szerez elméjében ő nagyságának s az embereknek. Istennel, jó lelkemmel, s böcsülletes emberekkel bizonyítom,
hogy én Kegyelmednek igaz szolgája voltam s vagyok
most is. Esküszöm az élő Istenre, a Bánffi Dénes dolga
semmiben most fenn nem forog, hogy azért valakit büntetni a k a r n á n a k ; azért senkire is legkisebb nehézsége
is ő nagyságának nincsen. Béldi uramat, Bethlen János,
Miklós uramékat ő nagysága fejedelemsége ellen való
igyekezettel vádolták. Kegyelmedet kérem, csendesítse
m a g á t ; ne gondolkozzék idegenül a mi kegyelmes urunk
ő nagysága felől. Az assecuratiót mi formában kivánná,
nem t u d o m ; ha én tanácsomat kivánná, affélének
békét h a g y n a ; de ha ugyan csak az leszen akaratja,
csak tudósítson, én írok u d v a r h o z ; de én bizony nem
javallom, kérje Kegyelmed. Arrúl Kegyelmedet sub bona
fide Christiana assecurálom, hogy én Kegyelmed meg
fogatásában soha nem igyekeztem, se nem igyekszem,
mint felyebb is írám, az mi kegyelmes urunk ő nagysága
részéről is olyat eszemben nem vettem. Hidgye Kegyelmed,
én Kegyelmednek igaz szolgája voltam s vagyok; búsulok
igen Kegyelmed ez rendkivül való cselekedetén s vélekedésén és hogy senkinek is nem hiszen.
P. S. Jó Uram, Kegyelmedtűl a mi kegyelmes urunk
nem érdemlené azokat a terminusokat; senki fel mészárol-
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tatásában nem szokott ő nagysága gyönyörködni; ha
pedig én reám érti, úgyis vétkezik; szebb terminusokkal
is lehetne írni. Lelkem Uram, hidgye el, Kegyelmed veszedelmére való dolgot nem értettem.
Datum Sorostély, 3. Maii 1676.
E g y k o r ú kézirat gróf Csáky László
Telekinek írt levele c z í m l a p j á n . Miss. 792.

1676 m á j u s

1-jén

162.
Bocsárd,

1676 május

3. Matskási
Mihálynak.

Boldizsár

Teleki

Igyekezém írásom szerént szombaton estvére visszajöjjek, de Kaplonban találtam szintén gróf uramot, ma
délre érkezhetem meg. Igen-igen nehezen sok esküvésemre
juthaték szemben ő kegyelmével. Mint hütös mátkájának, Haller Györgyné asszonyomnak s mind Bethlen
Ferenczné asszonyomnak eléggé esküdtem, nem veszedelmére, javára s böcsületére küldettettem, de soha hitelt
nem adnak vala. Maga is, midőre az vadászatból éjjel elő
kerüle, csak declarálá magát, bizonyoson olyat értett,
már katonák háromszor nyargalván házát, én is rossz
szándékkal vagyok. Azért meglássam, lármát vagy valamit ne indítsak; közönséges hír, az kolosvári praesidium
rendeltetett reája megfogatására mellém. Maga mellől
el nem b o c s á t ; ha meg kell halni is, magát bizony soha
praesidium keziben mészárszékre nem a d j a ; nekem is meg
kell halnom. Urának, hazájának sohasem vétett, esküdt
menyre földre, abban lelkiismereti nem vádolja, csakhogy
a rossz példáktól fél, kivált Bánfi Dienes haláláért rettegteti az. Bizonyos híreket értett, kit Kegyelmednek szóval
megjelentek. Úgy értem, Beczében, holnap Szent Királyra
igyekezik. Kevánsága az, Kegyelmed maga küldjön
assecuratiót, hit levelet, mezőben szemben leszen. Urunktól is szerezzen in bona forma, semmi szín és praetextus
alatt se maga, se mások által, se személyében, se jovaiban
meg nem bántódik. Törvénytől nem tart s azt nem is
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teszi fel, mert nem vétett, csak gyalázatoson darabontak,
praesidiariusok által ne mocskoltassék. Én Uram soha
sok hitemmel is hitelt szovaimnak nem tudék szerzeni.
Olvasván Kegyelmed levelét néhányszor, az mint Kegyelmed írta, volt nehézség s Kegyelmed csendesítette le.
Igen, mondta, valamikoron arról gondolkozik, nemhogy
csendesednék elméjében, inkább felháborodik. Mindezekről Uram coram plura. Kegyelmednek mint uramnak
erre való igyekezetihez képest megszolgálnám, ha az
puszta quartélyt el nem kerülné. Jól nem tarthatnám,
de bizony jó szívvel l á t n á m ; kiről is, mint uramnak
megszolgálom, ezen szolgámtól tudósítson, virradtig visszajőne, járul-e abbeli g r a t i á j a ; éppen itt lenne ebédlő helye.
Magam is, Uram, bizony örömest odamentem volna, ha
feleségem igen rosszul betegen nem fekünnék s szolgáim
lovai is igen elvesztek az útazásban.
Bocsárdon, 1676 3. Aprilis, vasárnap délben.
Matskási Boldizsár mp.
Maga is írt ő kegyelme gróf uram mátkája szolgájától.
Miss. 792.
163.
Fogaras, 1676 május 3. Apafy Mihály

Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi Dei gratia princeps Transsylvaniae stb.
Spectabilis ac generose fidelis nobis stb. Pelei Ferencz
hivünket expediáltuk oda ki az hadak közé az végbelieknek való hópénzzel. Igaz dolog, parancsoltunk ő
kegyelmének is, mi tévő legyen az dologban, mindazonáltal parancsoljuk kegyelmesen Kegyelmednek is, tudós
lévén Kegyelmed azon dolgokban, Pelei Ferencz hivünket
voltaképpen informálja, de kiváltképpen adja eleiben
azt, Veseléni Pál urammal mikor a fizetés dolgából beszél,
igen reá vigyázzon, mint jár és hova czélozzon az ő
kegyelme elméje az iránt, holott csak nem régiben is,
hallatik, esett volna olyan dolog Béldi Pál és Vesseléni
Pál között, azt mondották volna, hogy amaz az szé-
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kelyekkel, ez penig az oda ki való hadakkal sokat vihetnek végben. Ki t u d j a , ha még sepreje az ily terveknek
hátra maradott volna, ehez képest úgy kell instruálni
megírt hívünket, ne legyen alkalmatlanság a vége stb.
Datum in arce nostra Fogaras, die 3. Mai, Anno
Domini 1676.
M. Apafi mpr.
Miss. 880.
164.
Fogaras, 1676 május 3. Apafy Mihály

Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi Dei gratia princeps Transsylvaniae stb.
Spectabilis ac generose fidelis stb. Páter Jósa az
elmult estve mellette lévő embereinket megrészegétvén,
éjszaka elszökött, ki elhisszük ha valaholott magát
bizonyos ideig meg nem vonja, siet kimenni s ha külömben nem, paraszt ember ruháját veszi magára s mégis
elmegyen, ha szerét teheti, az passusokon. Kegyelmesen
parancsoljuk annak okáért Kegyelmednek, ez commissiónkat vévén, mindjárást éjjel-nappal az passusokra
küldjön el és vigyáztasson mindenütt, valamiképpen az
határból ki ne szaladjon. Meg kell penig hagyni, hogy
valakiket olyakat kaphatnak, kik arra ki mennének az
országból, akármicsodás öltözetben legyenek azok, jól
megcircálják; ne is csak két vagy három nap alatt legyen
az aránt való vigyázások, hanem tovább is, mert ha
valaholott egy dorabig megvonja magát, azután ugyancsak elmegyen. Azért szüntelenöl vigyázzanak mindenütt
és ha valamiképpen valaholott megfoghatják, különben
ugyan ne bántsák, de mindjárást hozzák vissza udvarunkban. Vér Mihály hívünk írja hozzánk küldött levelében, hogy Belényi Sigmondot 1 be hivatta Kolosvárra
s ott tisztességes arestum alatt tartván, kivánta felőle
való dispositiónkat. Mi azért megírtuk ő kegyelmének,
hogy mindjárást küldje mint rabot K ő v á r b a n ; azért
1

Béldi P á l s ó g o r á t .
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Kegyelmed viseltessen gondot ott reája, mint rabra. Cui
de reliquo stb.
Datum in arce nostra Fogaras, die 3. Mai 1676.
M. Apafi mp.
Miss. 880.
165.
Bethlen, 1676 május 4. Sárosi János és Inczédi
Teleki
Mihálynak.

Zsigmond

Isten Kegyelmedet minden üdvességes javaival, jó
egészséges hosszú élettel boldogítsa, szívünk szerint kivánjuk. Kivánván Kegyelmed előtt tett igíretünknek
eleget tennünk, akarók Kegyelmedet, Uram, az itt való
állapatokrúl voltaképpen tudósítanunk. Mi Istennek kegyelmességéből ide érkezvén, kegyelmes urunk ő nagysága
méltóságos parancsolatját az itt való tiszteknek és
praesidiariusoknak megadván, ő nagysága szóval való
kemény parancsolatját is megmondottuk nekiek. Szombaton estve érkezvén ide, ma reggelig tanácskozván egymással, bebocsátának bennünket, mindnyájan k(egyelmes)
urunk ő nagysága hűségére megesküvének. Mi Uram
ezt az várat derék praesidiummal nem tanáltuk, lévén
benne német N° 15, jószágbeli hites oláh drabant N° 20.
Magyar drabant sohul egy is nincsen, sőt még magyar
emberbűl álló jószág is nincsen annyira való, kibűl magyar
gyalogokat állíthassunk; kihez képest instructiónk szerint
húsz magyar gyalog itt való hagyásában semmit sem
effectuálhattunk, hanem arrúl várjuk kegyelmes urunk
ő nagysága dispositióját, micsoda és mennyire való
praesidiumot kellessék itt hagynunk. Az mi német vagyon,
az is igen kedvetlen, mivel fizetések eddég ki nem járván,
raboknak mondják inkább hogy voltak, hogysem mint
praesidiumnak ebben az helyben. Mindazáltal ha ő nagysága kegyelmes dispositiójábúl fizetések meg járna, talám
ők is hívebben forgódnának ezután. Porkolábot találtunk
itt egy nagybányai emberséges embert, ki is eleitűl
fogva efféle állapatokban forogván, úgy látjuk, jó szolga
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s afféle állapotra alkalmatos. Háza népe is mostan jövő
útjában vagyon, maga is nem régen jövén ide, minthogy
nyavalyás hazájában sem lakhatik, akar ragaszkodni
egészlen kegyelmes urunk ő nagysága fejedelmi kegyelmességéhez, igírvén tehetsége szerint való hűséges szolgálatját s reménkedik is nyavalyás ő nagyságának azon,
hogyha ez helyben nem is, másut méltóztatnék ő nagysága
vékony szolgálatját venni. Mi ugyan mostan az porkolábságban őtet állítottuk és hogy az várat inkább kézhez
adják, assecuráltuk, hogy kegyelmes urunktúl ő nagyságátúl assecuratoriát szerzünk nekie, hogy jövendő
üdőkben az várnak mostani feladásáért háborgatni fognák, kegyelmes protectiója alá veszi ő nagysága; kirűl
ő nagyságát is alázatosan requiráltuk levelünk által,
hogy arrúl való kegyelmes assecuratoriáját méltóztassék
ő nagysága kezünkben küldeni, hadd praestálhassuk mi
is fogadásunkat; mely materiában Kegyelmedet, Uram,
kérjük, ne neheztelje Kegyelmed kegyelmes urunknak
ő nagyságának maga jó tetszését megírni, azon porkolábot
helyben hagyhatjuk-e, nem-e ?
Ez mellett mi, Uram, itt feles fejér cselédet is találtunk Belényi Sigmondné asszonyom két leánykájával
együtt, kiket is minemü dispositióval hagyjunk, itt
maradjanak-e, vagy más jószágban transferáltassanak,
várjuk az iránt ő nagysága kegyelmes dispositióját.
Irhatjuk Kegyelmednek azt is, hogy ma egy hete jütt
ide Béldi uramnak egy Sidó János nevü szolgája nagy
postán, az ki az itt való öreg asszonnyal együtt titkon
az házakban menvén, holmi leveleket vett kezéhez.
Elégette-e, nem-e, vagy elvitte, még nem bizonyos,
noha reménlenők, hogy alkalmasint végére mehetünk,
mert már az vén asszonyt igen megijesztettük. Elég az,
hogy azt mondta Sidó János, hogy őtet az asszony expediálta, hogy egy levelet keressen fel s égesse el, mert
ha kézben akad, az urának mentest fejét veszik. Ha ő
nagysága azt az legényt felkerestetné, meg tudná mondani,
az micsoda levél lehetett. Itt Béldi uram ellen számtalan
a panasz. Kicsinytűl fogva nagyig majd nincsen oly
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rend, az ki ő kegyelme ellen ne panaszolkodjék; melyek
micsodák lehessenek, annak idejében Kegyelmed előtt
is világosságra kel. Levelünket szintén végezni akarván,
érkezék meg egy itt való szabados Fogarasbúl, hozván
Béldi uram írását, melynek origináléját kegyelmes urunknak ő nagyságának, párját penig Kegyelmednek megk ü l d ö t t ü k 1 oly végre, hogy ha valahogy azon levél küldés
ő nagyságok hírek s engedelmek nélkül lett volna, tudhatna ő nagysága az vigyázásrúl más dispositiót tenni.
Ezeket kegyelmes urunknak ő nagyságának is rendel
ez szerint írtunk meg. Egyebekrűl mostan Kegyelmedet,
Uram, nem informálhatjuk, mivel ma jövén be az várban,
reánk bizattatott dolgainkban naponként procedálni igyekezünk, várván tovább is az ő nagysága méltóságos
dispositióját s kegyelmes parancsolatját.
Datum in arce Bethlen, 4. Maii Ao. 1676.
Sárosi János mpr. és
Inczédi Sigmond mpr.
Miss. 792.
166.
Fogaras, 1676 május 6. Bethlen Miklós Teleki

Mihálynak.

Ha Isten megszabadít, kötelesen szolgálok stb.
Szomorúan értém, Uram, Kegyelmednek Sz. Péterre
és onnét Kővárba való indulását, mert én reménlettem
Kegyelmednek mostanság Sorostélyon való mulatását
és Kegyelmed jóakaratja által szabadulásomnak hama1
E másolat, m i n t ezen levél melléklete, m e g v a n a g r .
Teleki-levéltárban. M á j u s 1-sején í r j a Béldi Várallyai I s t v á n
d e á k n a k , h o g y a fejedelem c o m m i s s a r i u s o k a t k ü l d ö t t B e t h l e n b e ,
hogy a d a r a b a n t o k a t ő n a g y s á g a és az ország hűségére eskessék
meg és hogy i n v e n t á l j a n a k . U t a s í t j a , h o g y e n g e d j e n e k a fejedelem p a r a n c s o l a t j á n a k , n y i s s á k meg a b o l t o k a t és a leveleket
m u t a s s á k meg. — U g y a n e z e n p a p í r o n v a n D o n á t h László levele
m á s o l a t a Béldihez P r á z s m á r r ó l április 30-ról, m e l y b e n í r j a , h o g y
commissariusok m e n n e k B o d o l á r a , h o g y a p r a e s i d i u m o t a fejedelem és ország hűségére eskessék, de a v á r a t és jószágot
n e m foglalják el.

rább voltát. Azért kérem is bizodalmason Kegyelmedet,
ha szembe nem lehet is, levele által urunkat engesztelje
hozzám, ne szenvedjek itt ártatlan, ne pusztuljak hitván
házaimnál, ne tétessem alkalmatlanná mind uram, hazám
és Kegyelmetek szolgálatjára; hiszem ha kezességen kiadnak, evocáljanak, inquiráljanak, procedáljanak mindenképpen törvénynyel ellenem, bizony nem bánom, sőt
azt kivánom.
Azonban t u d j a Uram Kegyelmed, Torda vármegyében a szilvási és Küküllő vármegyébe a bényei hitván
jószágocska végett micsoda per vagyon én ellenem.
Ha Uram én itt ülök s amott perelnek, bár egy táskát
s egy kolduló levelet vegyek én, mikor innét kimegyek.
Ha jelen lehetnék penig, bizony nem félteném törvénytől.
Ebbe, kérem igen bizodalmason Kegyelmedet, találjon
módot urunk ő nagysága gratiája által, hogy avagy
bocsáttasam ki, vagy a míg dolgom egy felé elválik, ne
pereljenek, ne romoljam meg egészen igazságomban.
Mind ebbe s mind kiváltképpen szabadulásomba várom a
Kegyelmed jóakaratját, melyet adja Isten Kegyelmednek
és maradékinak szolgálhassak meg.
Fogaras, 6. Maii A. 1676.
Bethlen Miklós mp.
Miss. 792.
167.
Kővár, 1676 május 11. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Kegyelmes Uram, Fejedelmem.
Méltóságos levelét Nagyságodnak alázatoson vettem.
Hogy Ali bég semmit azon dologrúl nem írt, azon nem
kell megütközni; elhiszem az magok között oriált alkalmatlanságoknak lecsendesítésében fáradoznak elsőben,
az lengyellel való békességnek végben viteliben; úgy
szólnak amahoz. Az németnek az békesség dolgábúl
valamikor valamint Nagyságod akarja, könnyü alkalmatosságot a d n i ; én úgy hiszem, ha az francia nem tágít
rajtok, magoktúl is adnak. Úgy tetszvén Nagyságodnak,
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én is nyujtok kevés reménséget. Nem is kell ahoz való
reménségeket ugyan teljességgel elmetszeni, de úgy kell
abban procedálni, az török eszében ne vegye. Tudja
Nagyságod, most is mely igen kételkedik Nagyságodhoz;
de ha szintén az nem volna is, ahoz az békességhez kevés jó
reménség lehet; mert azt el higyje Nagyságod, Kegyelmes
Uram, soha az német jó kedvébül az templomokat vissza
nem adja. Én mindazonáltal mindenekben az Nagyságod
parancsolatihoz alkalmaztatom magamat. Pelei uram
most indul ki az végbeliek fizetésére. Semmi bizonyos
hírt nem hallhattam még eddig; mindenfelé vannak
embereim, ha mit érthetek, Nagyságodat tudósítom.
11. Maji 1676. Küvárban.
Teleki Mihály mp.
Nemzeti Múzeum. Tunyogi-gyűjtemény.
168.
1676 május

12. Teleki

Mihály

Vesselényi

Pálnak.

Kegyelmed levelét böcsülettel vöttem. Hamar hinni,
senkinek nem hinni, mindennek hinni: egyet teszen.
Esküvéssel sokszor sokat meg szokott az ember tagadni.
Ha Kegyelmed apjának levelét ott az hul mondotta,
látta, bár én meghaljak, annál inkább, ha ott neki mut a t t á k . Mik voltak penig a Kegyelmed felől való szók,
hiszem nekem is Kegyelmed jelentette és így megitílheti
Kegyelmed, ki beszél két képpen. Mindenekben a békességes tűréssel üdővel ember ura, fejedelme, hazája előtt,
hozzájok való hűségében meg maradván, végét éri gonosz
akarói vádjoknak. Felebarátjához való igaz szereteti is
embert sokra kötelezi, annál is inkább meggyőzi, ha az
gonoszért is jóval fizet. Patientia ornat (?) etc. Remedium
injuriarum est oblivio. Hallgatva sok dolgoknak nagyoknak mehet jobban is végére. Én mind Kegyelmednek s
mind másnak a békességes tűrés után az egyetértést s
az egymás szeretetét javallom, úgy mehetnek jobban elő
hazánknak s fejedelmünknek dolgai. Hogy Kegyelmed

— 224 —
az ipának ne írjon, azt Kegyelmedtűl a mi kegyelmes
urunk nem ellenzi; szabados is az. Én, higyje Kegyelmed,
nehézségét ő nagyságának Kegyelmed ellen semmit is
eszemben nem vöttem. Ura, fejedelme Kegyelmednek
velem többekkel együtt bizony jó vagyon. Levelében
való terminusát Kegyelmednek nem szerethetem magamra
nézve, de én Kegyelmednek igaz szolgája levén, azt is
jóra magyarázom, az hol írja, levele bár megtartassék.
Higyje Kegyelmed, én Kegyelmednek igaz szolgája voltam,
leszek tovább is. Nem kell kicsiny dolgokkal oly felettébb
törődni. Gönczi uramat elvárom. Igen akarnám, ha nem
késnék; félek minden vásárlásim oda lesznek, ha nem
sietek beszállíttatni. Isten Kegyelmeddel.
12. Martii 1676.
E g y k o r ú k é z i r a t egy szóban Teleki M. j a v í t á s á v a l .

Miss. 792.
169.
Püspöki, 1676 május 12. Kubinyi László Teleki

Mihálynak.

Én Uram a Kegyelmed parancsolatja szerint bemenvén Váradra, [mankával ?] nem keveset beszéllettem
s kértem azon, hogy mondja igazán meg, ki volt az az
ember, a ki Erdélyt s az én kegyelmes uramat, de kiválképen Kegyelmedet fejedelemségre való vágyódással s
több méltatlanságokkal vádolta s vádoltatni akarta a
fényes porta előtt és én ő nekije tisztességes ajándékot
fogok adnija. Melyet mikor megértett volna tűlem, nagy
álmélkodással csudálkozott rajta, hogy Kegyelmednek,
mintsem annak az igaz magyarnak, ki ő nekijek H(uszain)
A(gá)val együtt megmondotta a dolgokat a mi jövendő
beli hasznunkkal, vagyok nagyobb jóakarója; holott az
az ember ezen dolgot nem a maga, hanem az egész magyar
nemzet javára igyekezte cselekednije. Kinek, látván, hogy
a dolognak kimondására semmi kedve nincsen, én nemcsak
magam kevés mesterségét vettem elő, hanem az ajándék
ajánláshoz nyúlván, igéretet is tettem neki negyven

tallérig s hogy láttam, azzal sem birhatom semmire,
végre az ötvent is megadtam volna nekije, csak mondotta
volna meg maga valóságában egészen minden dolgot;
de bizony mindezekkel sem vehettem vala ki belőle,
hanem meg szeretvén egy paripámat, melyen most odabe
voltam Váradon, azt kivánta, adjam neki, minthogy
régen is kérte tőlem és valamint voltak a dolgok, semmit
benne el nem vevén, mindeneket igazságosan meg fog hit
alatt mondania. Ki előtt látván hogy semmiképpen el
nem mehetek s egyébaránt is szándékomat nem assequálhatom, a paripámat de facto oda adtam s azt kivántam,
semmit hozzá nem tévén, csak valamint volt a dolog,
nekem akképen mondja meg. A ki is nagy assecuratio
alatt, hogy nevét nemhogy másnak, de még Kegyelmednek sem mondom meg, mindenre magát reá ajánlván,
azt mondá, hogy senki nekiek azokat a dolgokat nem
mondotta, hanem csak F. F. uram és hogy a vádok feledékenységben ne menjenek nálok, mindeneket papirosra
tött le nekiek, a melyet is estve ezen embernek adván
magának kezéhez, hogy az agának megadjon, meghagyta,
többé már az ő szállására ne is menjen, mivel gyanúságban
ejtené magát, hanem megindulván Isten hírével menjen
le H(uszain) A(gá)hoz és akképen mindeneket eleiben
adván a vezérnek, legyen azon, hivattassa őtet is és ő
elmenvén maga mindeneket el fog a vezérrel hitetnije.
Kihez képest már így értvén Uram Kegyelmed a dolgot,
kérem Istenért is Uram Kegyelmedet, sem ennek a töröknek, sem nekem nevünket ki ne adja, mert bizony mind
amannak s mind énnekem romlanom kell miatta. Itt úgy
látom, némely renden való atyafiak, ha társat kaphatnának magok mellé, nem örömest várnának kéztül, hanem
disponálni fel akarnának menni a tótság közé; de a
mint írám, nem tanálhatván oly társat, ki javallhatná
nekiek a dolgot, annál inkább valamire őket reá segíthetné, szándékokkal magoknak fognak maradnija, kiváltképen ha onnat belől valami fomentumot nem adnak
újobban ismét nekiek; kiknek cselekedetekre igen szemesen vigyázván, mihelt valamit veszek eszemben utánTeleki oklevéltár. VII.
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nok, az úrral nemcsak ellenek állok, hanem Kegyelmedet
felőle tudósítani is el nem mulatom.
Datum Püspökiben, die 12. Maii Anno 1676.
Kubinyi László mp.
A czímlapon Teleki M. kezével : Arrúl való, ki izent volt
énfelőlem Husszaintúl portára.
Miss. 685.
170.
1676 május

13. Vesselényi

Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét Patai uram által becsülettel
vöttem, noha bővebben való informatiót reméllettem
mostani dolgokrúl, várom mindazáltal Kegyelmed igíreti
szerint Jenei uram által való bővebb informatióját.
Úgy hallatik ide, hogy Béldi uramat nyavalyást Kővárba
vinnék. Ott talám Kegyelmed keze alatt jobban lehetne
tartása, kirűl kérem Kegyelmedet tudósítson és arrúl is,
ha írhatok-e neki s úgy urunknak is mellette és tovább
mit reméljek nyavalyásnak dolgai felől. Hallom, Uram,
én is hogy vagyok hacsak kicsiny suspitióban is; de
eziránt biztat igazságom s jó lelkem ismerete s a körülöttem valók, hogy megtísztítnak abbúl is. Vajha az én
tanácsomat fogadta volna nyavalyás, bizony magát sem
rontotta volna el s gyermekinek sem metszette volna
meg torkokat. Lelkem Uram, nekem mindenem Betlenben v a n ; hadd ne praedálódjék, és vigye véghez, hadd
vehessem ki onnat, mert bizony félek, vagy lopó, vagy tűz
miá kárt vallok s kuldussá leszek; kirűl bizodalmoson
kérem, provideáljon s engem tudósítson. Azonban nagy
bizodalommal akarom Uram Kegyelmednek jelentenem,
ha valaha kivánt, Uram, Kegyelmed nekem szolgálni,
most az ideje, hogy az én igazságomnak is szolgáljon.
Lelkem Uram, úgy hallom, Betlent s Bodolát urunk elfoglalta s az Betlenek már is sürgetik, ha eddig el nem
nyerték is. Hiszem Uram magátúl hallottam azt én
Kegyelmedtűl, hogy nincs igazságok hozzá, törvénynyel
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el sem nyerik; hadd ne szenvedjenek maradéki, ártatlanok levén. Kegyelmed t u d j a Uram a dolgokat. Ha jónak
s ha mostani alkalmatossággal való dolognak t a r t h a t j a ,
munkálódjék, hadd essék kezemben; bizony az Isten
is megáldja Kegyelmedet, mert vagy egy, vagy más
úton hacsak igy közre lesz, örökké odalesz maradékitól.
Azért lelkem Uram én ennek útjának megirtását s azon
való munkálkodást hagyom Kegyelmedre jó lelki esmérettel s hozzám mindenkori kész kötelességgel való szolgálatjára s ez iránt való m u n k á j á r a ; ha élek s ebben
Kegyelmed szolgálatját megtapasztalom, higyje bizony
szolgája leszek és magamat megváltozhatatlanúl megnyugotom ennél is jobban Kegyelmed hozzám való
tökéletes kötelességében. De az mi nagyobb, eziránt való
igazságnak pártolásáért 1 bizony az Úr Isten Kegyelmedet
maradékostúl megáldja. Én Uram ezt senkire nem bíztam,
sőt említeni is nem merem Kegyelmedem kívűl. Lelkem
Uram, munkálódjék Kegyelmed benne, hogy én közöttem
s Kegyelmed között, az én s Kegyelmed maradéki között
maradjon mindenkori egymás szeretetire ösztönző okúl
köztök az Kegyelmed eziránt való hasznos szolgálatja
s hadd legyen örök emlékezetben nálok, kirűl én nagy
bizodalommal elvárom Kegyelmed tudósítását, hogy aziránt is mint alkalmaztassam kihez-kihez magamat.
Nem tudok Kegyelmednek mivel kedveskedni; szinte
szerencsére fris tokot hoztak, melyet Kegyelmednek
valami aszú halakkal együtt nagy szeretettel küldtem,
kivánván, szerelmesivel együtt költse egészséggel.
Datum ex campo, 13. Mai 1676.
Vesselényi Pál mp.
A czímlapon: Én Uram urunknak nem írtam, minthogy a fejedelemasszony 2 írja, míg Jenei ki nem jő, addig
ne írjak, noha volt szándékomban, hogy megírjam ő
nagyságának, hogy ő nagysága az én hűségemben ne
kételkedjék, mert minthogy eddig is a volt s ezután is
1
2

A szövegben ez áll : p á r t l á s t á s á é r t .
Lónyai A n n a .
15*

úgy remélem, hogy jó kegyelmes uram lesz ő nagysága,
bizony én is igaz szolgája vagyok s leszek ő nagyságának.
Én Uram valóba készülék az innepre be, kiről lött
ugyan valami régen költ válaszom urunktól, de én minden
órán saniorbat várnék. Bárcsak az innepre mehetek vala
be Hadadban, onnat Kegyelmed udvarlására is el akartam
menni. Bizony terhes szolgálat, Uram, ez az enyém, ha
nem könnyüdik, bizony elfogyok.
Külön papíron: Jaxóék állapotjok felől való Kegyelmed izenetit megértettem. Megszolgálom Uram Kegyelmednek, hogy a dolgot elein által látván, izent, hacsak
homályosan is. Isten s az üdő mindent kihoz. Egyébiránt megmutatta Jaxó urunkhoz való hűségit még
azelőtt, mert az urunk hópénzével Somlyórúl kiszökék
mind hadastúl. Akkor így kezdé el a hűség t a r t á s t ; bizony
úgy is végezi mihent más szél fú. Kende Mártont Tordán
Beleznaival s Bogosival megeskettük erős hittel, velünk
együtt t ű r halálig s fordula s kiszökék mind társaival.
Ez itt lakik s amazok birják hogy már a jószágát, atyafisággal élnek. Ilyen az ő kegyelmek hűségének kezdete,
adja Isten végét most is jobbat mutassanak. Az budai
vezér neve alatt való írott levél semmirekelő s minden
pecsét s czímer nélkül levén, semmire való. Kubinyi
uram el fogta küldeni, nála állván. Ilyeneket csak egy
hadnagynak is eleget írnak, azt bővön osztják, az pecséteket is, kiket én semmirevalóknak tartok. Im Kegyelmednek elküldöttem; haszontalanok.
Miss. 758.
171.
Betlen, 1676 május 13. Sárosi János és Inczédi
Teleki
Mihálynak.

Mátyás

Isten Kegyelmedet minden jókkal meg áldja.
Nem akarók el mulatni, hogy Kegyelmedet újabban
az itt való dolgokról ne tudósítsuk. Urunktól ő nagyságától későn jövén meg válaszunk, már itt szintén egy hetet
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és két napot mulattunk. Ő nagysága az előtti porkolábot,
tiszteket és praesidiariusokat parancsolja helyben hagynunk, azokat hagytuk helyben. Az mi lövő szerszámok
itt voltak, azokat az lakadalomra be vitték volt Bodolára
s oda vagyon. Bizony félelmes ezt a helyet gondviseletlenül
tartani. Itt, Uram, mi az tárházat üresen találtuk, semmi
egyéb holmi dibdáb portékánál nem lévén benne, semmi
sincs több s drágább marha, mint vászon; egy pénz,
egy darabocska ezüst, egy fegyver, sehol semmi sem
találtatott; ez csak pusztán vagyon. Leveleket sem találtunk egyebeket, hanem holmi régi, Vitéz familiát concernáló leveleket. Az mint az előtt is irtuk vala Kegyelmednek, mint égették itt el az levelet, már bizonyosan
végire m e n t ü n k ; az vén asszony is hittel s mások is ki
vallották s az tisztekkel relatoriában csináltattuk. Vagy
harmad napig mind tagadta az szüle, de hogy az sekát
nem állhatá, kibeszélé. Kegyelmed az urakkal együtt
írt vala minapiban az Vesseléni Pál uram ő nagysága
itt való javai felől. Az szolgája azon épségben találta, mi
hozzá nem nyúltunk, nyúlni is nem akartunk. Értettünk,
Uram, ilyent is, hogy Béldiné asszonyom titkon páter
Jósával végzett volna úgy, hogy Bányáról ebbe az várba
az erdőkön titkon küldene németeket s itt embere leszen
s bebocsáttatja, melylyel útjában is még kérkedett páter
J ó s a ; de mi, úgy vagyon, ennek hitelt nem adtunk,
mindazáltal akarók Kegyelmednek értésére adni, tudván
azt, hogy Kegyelmed minden dolgoknak inkább végire
mehet s ha valamit mesterkednek benne, praeveniálhassa
jobb módjával. Az szorgalmatos vigyázást mindazáltal
mi itt úgy meg hagytuk s oly rendben disponáltuk, hogy
úgy hiszem, semmi kedve szándékában az jó asszonynak
nem telik, mivel mindennemű rendeket úgy el idegenítettek volt itt magoktól, hogy ide ezek soha sem várnák.
Az jószágot úgy elpusztították, minden jobbágynak erőszakosan egy egy ejtel gorojkát adtak minden innepre,
vagy kellett, vagy nem kellett; egy ejtelért R. 1 di. 20
vettek, az mely úgy meg rontotta, hogy én nem hiszem,
mind el ne bujdossanak. Adósságot sem találtunk többet
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künn, hanem Felső Bányán vagyon R. 1ooo, melyért
aranyat a d n a k ; Beszterczén R. 2000, melyre interest
adnak esztendeig R. 400; itten dolgost Nr. 800. Mi már
itt dolgainkat véghez vivén, holnap Isten azt adván
érnünk, innét elmegyünk.
Datum in arce Betlen, die 13. Maii A. 1676.
Sárosi János m. p.
és Inczédi Sigmond m. p.
Miss. 792.
172.
1676 május 15. Teleki Mihály Vesselényi
Pálnak.
Pelei, Patay, Jenei uraméktúl a dolgokat alkalmasint megértette. Én most is azokra relegálom magamat.
Im Kende, Jaxó uramék mennek vissza. Én bizony
Kegyelmed ellen való dolgokat nem vettem eszemben,
nem is vádolták Kegyelmedet; másokat okoznak. Istenért
kérem Kegyelmedet, alkalmaztassa magát ő kegyelmekhez. Úgy veszem eszemben, ő kegyelmek engedelmeskedni akarnak Kegyelmednek, engedelmeskednek is. A
nagy embereknek sokat kell szenvedni, úgy szokta alatta
valóit magához édesíteni, sőt a Jaxó uram ellen való
felindulását is a katonaságnak lecsendesítvén Kegyelmed,
maga jó hírét nevét öregbíti. Eleget beszéltem én is ő
kegyelmeknek. Úgy látom, jó szolgái lesznek Kegyelmednek. Esküsznek is, hogy legkissebben is vétkek
nincsen, kivel vádolták. Az úrnak Béldi uramnak miért
nem írhatna Kegyelmed? csak küldje udvarhoz. Sokat
Kegyelmednek nem írhatok, mert bizony rettenetes főfájás vagyon rajtam. Ha mi Kegyelmednek a mostani
urunk ő nagysága levelében nem tetszenék is, kérem
csendesítse magát, mindenek jobb renddel lesznek ezután.
Kegyelmedet kérem, tudósítson. Isten éltesse Kegyelmedet.
15. Mai 1676.
Kegyelmed szolgája, komja.
A levél élén : Veselényi Pál u r a m n a k írt levelemnek p á r j a .
E g y k o r ú kézirat. Miss.

312.
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173.
1676 május 15. Teleki Mihály Kubinyi

Lászlónak.

4. írt Kegyelmed levelét vettem becsülettel. Igírt
jóakaratját, hogy azon dolognak végére menvén, tudósít,
Kegyelmednek megszolgálom. A békésiekben itt kettő.
Igen akarom, hogy Kegyelmed is érzi, hogy az több
igaz magyart háromnál nem ismer. Azok is veszszenek
el, ha csak ők az igazak. Béldi uram esete keserves példa.
Errűl Kegyelmednek ha szólhatnék, úgy érthetné jobban
meg. Errűl is, a mit lehetett, izentem Pelei uramtúl.
Egyebekrűl penig mindenekrűl izentem Kegyelmednek,
relegálom azokra magamat. Vajha, édes Komám, félnapra
idejühetne, igen akarnám. Urunk ő nagysága mind portára
s mind Budára írt leveleket. Ő nagysága iratott mind
nemességnek, katonaságnak; Pelei uram vitte el. Az
háromszáz tallér imide-amoda vett ajándékoknak megfizetésére leszen gondom, de hirtelen nem lehet. Lelkem
Uram, csendesítené Kegyelmed az urat. Kende, Jaxó
uramékhoz is csinálja meg ő kegyelme e l m é j é t ; jó
szolgálatra való emberek, éljen szolgálatjokkal ő kegyelmeknek. Lelkem Komám uram, tudósítson mindenekről. A nagy főfájás miatt többet nem írhatok. Isten
Kegyelmeddel.
15. Mai 1676.
Kegyelmed szolgája, komja.
A levél élén : K u b i n y i u r a m n a k í r t levelem p á r j a .
Egykorú

kézirat

az elébbenivel

egy p a p í r o n .

Miss.

312.

174.
Csik-Vacsárcsi,

1676 május 16. Daczó
Teleki
Mihálynak.

János

Hogy mind eddig is Kegyelmedhez szolgámot nem
expediálhattam, Kegyelmedet böcsülettel és szeretettel
kérem, megbocsásson, mivel bizonyoson nem érthettem,
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Kegyelmedet holott kellessék kerestetnem; mindazonáltal ez alkalmatossággal meghagytam szolgámnak, Kegyelmedet valahol találja, csak felkeresse. Kivánom Istentől, írásom Kegyelmedet jó egészségben, szerencsés órában
találja. Postscriptában Kegyelmedet minden dolgokról
bővön és valósággal tudósítottam. Kegyelmedet kérem
szeretettel, ne neheztelje engemet is minden ott künn
levő dolgokról és állapotokról voltaképpen tudósítani.
Datum in Uacsarczi, die 16. Maii A. 1676.
Daczó János mpria.
Külön papíron Daczó János kezével: P. S. Én Uram
úgy járék, irhatom Kegyelmednek, mint az Vargasi
ördöge, hogy Istent említék s az uraim közül az bodolai
dologbúl itt maradék, noha apendixnem engem is oda
iratott vala Kegyelmetek s azután is poroncsolván urunk,
hogy ott legyek, megírám Nemes János uramnak s gyalázatoson azt írá, ő nem bánja, ha ott leszek is ugyan,
de ő nem látja az instructióban az nevemet; melyre nézve
én is nem obtrudálhatám magamat. Úgy is vagyon,
bizony jobb mezejek volt az asszonnyal való tractában,
hogy én ott nem voltam; de ez ebben maradjon. Irhatom
Kegyelmednek, Béldiné valóban hányja-veti az kalafintát.
Münköt adtak ki Kegyelmeddel ketten, mü vagyunk
okai az ura fogságának; de nemsokára az Isten megszabadítja az u r á t ; bizony feljő még az nap. Az emberek
tekéletlenek igen s biztatják, az boszorkányok is valóban
b i z t a t j á k ; azért az Istenért kérem Kegyelmedet, írjon
az fejedelemnek, tartassa úgy mint r a b o t ; ne legyen
szabad az várban is szélyel járni. Azonban ne járjanak
az szolgái oda. Bizony kiszabadítják, elszöktetik; bizony
az neki való kedvezés miatt fejedelmestől, országostól
veszünk el. Periculum in mora. Legyen gyűlés; elég
dolog vagyon ellene, kit ide nem írhatok. Bizony noha
érdemetlen szolgája vagyok az uramnak, de bizony
vigyázok. Most oly emberre találtam, kivel arról tanácskozott, micsodás az Panajot leánya, mert elvéteti bizony
egyik fiával, ha arravaló leszen; ki is mire való volt volna,
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akárki megitílheti. Kérem azon is Kegyelmedet, intimálja Urunknak, legyenek mellette az urakban, mert
bizony nem jó, hogy csak magánoson vagyon. Itt valóban sok rossz hírek folynak. Azt is beszélik, az asszonyt
ő kegyelmét az németek elfogták; azt is, Gillányinét,
Korlátovit urammal, feleségével, gyermekivel Veselényi
uram elvitette volna, ki noha ha úgy nincs is, de szél
fuatlan nehezen indul; gyakorta vox populi be kezde
telni. Mindezekről s több dolgokról is, kérem szeretettel,
ne nehezteljen engem is tudósítani. Úgy veszem eszemben,
az Béldi levelei Bodolán voltak. Szaporán írja volt, az
Istenért az leveleket rejtsék e l ; azért is küldte volt Kakas
nevü inasát Bodolára, hogy elrejtse. Coram plura. Ez
levelem égjen el, ne lásson napfényt.
Miss. 792.

Zabola, 1676 május 16. Mikes Kelemen Teleki

Mihálynak.

Im Uram az Kegyelmed tetszése szerént Tompa
uramot Kegyelmedhez kiküldöttem. Kegyelmedet kérem,
ne valami meghánt vetett pénzt, hanem jó igíreti szerént
szép aranyakat küldjön, úgy hogy ugyanazonokot adhassam vissza Kegyelmednek vagy asszonyomnak az jószágért s jó igíreti szerént bátor csak Désig vagy Bethlenig
késértesse Tompa uramot vagy 6 puskással. Bizony dolog,
Uram, hogy ugyan mintegy csalhatatlanul várom vala
mostan az Kegyelmed jó akaratját az jószág dolgából,
mivel Rédei uramnak is most szerzé Kegyelmetek emez
jó f a l u t ; de eziránt is Kegyelmed jóakaratjából én még
jó reménség alatt várakozással leszek s várom effectumát
Kegyelmed igírt dolgának.
Mi Uram Bodolára be mentünk vala s az mi ott volt,
inventáltattuk, de ott Uram bizony majd semmi sem
volt; az házakban lévén valami kárpitok és szőnyegek
hitvánok, de az szőnyegeket is úgy atták számban, hogy
nem Béldi uramé, hanem az brassai nagy papé. Az mi
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hitván trombitási magának voltanak, azok Uram most
mind félre állottanak; de ha elékerülnek s valamire jók
lesznek, Kegyelmednek oda szerzeni el nem mulatom.
Az szekeret is Uram megszegődtem. Ha lehet úrnapjára
elkészítik, 75 forintért csinálják meg. Bodolán Uram az
haza és urunk hűségére az praesidiumot megesküdtettük;
ott Gyulai Sándort hagytuk. Ott Uram bizony sem egy
pénz ára ezüst, arany marhát, sem egy pénzt, sem köntöst,
egyszóval semmit sem találtunk az munitión kívűl. Még
bor is nincsen, búza is kevés, marha egy is, sem juh nem
volt. Bennünköt megtaláltatván mult hétfőn küldöttünk
urunkhoz ő nagyságához követeket, Mikes Thamás öcsémet választván többekkel o d a ; de már annyira meglágyította Isten urunk szívét Béldi uramhoz, hogy akárki
is bejárhat ő kegyelméhez. Vendégeskedik. Én Uram
az paripát is kiküldöttem, de megmondottam, nem mind
úgy vagyon, mint Daczó uram commendálta. Mindazáltal
most megyen még hatodfűre. Adja Isten, Kegyelmed
jó egészséggel járhasson rajta. Tegnap érkezvén Vásárhelyre valami kereskedő emberek Moldvából, azok hazudják, hogy az tengeren túl mind császárt, fővezért megölték volna. Az moldvai vajda az Neszterhez szállott,
az hídat kötteti. Ugyanazon kereskedők mondják, hogy
Sirkó bement volna nagy erővel Tatárországban s az
Fekete tengeren is az kozákok megindultak.
Zabolán, 1676 18. Mai.
Mikes Kelemen mp.
A czímlapon : P. S. Mi Uram Czakó uramtól igen
erős reversalist vöttünk. Valóban is megdobbantottuk
vala az szívét, hogy az biróságból kitétetjük. Az mely
örményeket felakasztottanak vala, esküszik, hogy csak
800 tallér sem volt nálok. Most ismét bemegyünk, meglátom, mit sutulhatok rajta.
Nro 3678.

176.
Gyula-Fejérvár,

1676 május 18. Bornemisza
Teleki
Mihálynak.

Anna

Édes Bátyám uram, Kegyelmed levelét elvöttem;
hogy Isten Kegyelmedet békével odavitte, igen örülök
rajta szívem szerint. Az mi az Kegyelmed főfájását illeti,
bizony szívem szerint bánom, mivel afféle nyavalya nem
igen jó. Az mi az kőmives dolgát illeti, praefectus urammal beszéllettem. Szebenben királybiró urammal is beszélvén ő kegyelme, igírt egyet, ki felől is parancsoltam
mingyárást, hogy meginduljon. Édes B(átyám) uram,
mireánk valóban ránk szálla az égetésből az kár, mert
az mint értegetjük, nyavalyás segesváriakra s az szászságra s az mi jószágainkra ugyan reá tanakosztanak,
hogy felégessenek, ha Isten nem könyörül. Fogarasban
is az elmult napokban tiz ház megégvén, kettei úgy égett
el, egyszersmind fellobbanván, mintha puskával lőttek
volna benne, oly rettenetes ropogással égett. Édes Bátyám
uram, az parmasánt is meghozták; igen kedvesen veszem
Kegyelmed jóakaratját. Kegyelmedet kérem, maga, az
gyermekek s öcsémasszony ő kegyelme felől is tudósítson
Kegyelmed.
Datum in Fejér(vár), 18. Maji 1676.
Bornemisza Anna mp.
Bornemisza Anna kezével:
Édes Bátyám uram,
igazán páter Jósa itt hagyá az lábanyomát. Ugyancsak
az égetést nekik tulajdonítom; az mint hallogatjuk, az
többivel együtt Ebesfalván is három ház s az oláh templom
égett el. Almakeréket is fel akarták g y ú j t a n i ; elszalasztatták. Én szépen jártam. Haller Jánosné asszonyom
kérdé, vajjon kik égetnek ? hirtelen, mondám: Az pápa...1
Miss. 1042.
1

A levél t ö b b i része hiányzik.
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177.
Javorow, 1676 május 23. Szobieszki János lengyel
Teleki
Mihálynak.

király

Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte. Luculentum ex literis generosi Casimiri Giza subdapiferi
Owrucensis accepimus testimonium, quo studio, quave
pietate Sinceritas Vestra ad promovendum consilio et
opera pacis inter nos et Serenissimam Portam negotium
se se hactenus applicuerit, atque in posterum pro dexteritate prudentiaque sua in id incumbere velit. Quo
in passu veluti Sinceritas Vestra plurimum de re Christiana
meretur, ita regium animum et propensionem nostram
plenius sibi devinciet, quam aliquando Sinceritati Vestrae
re ipsa contestari non intermittemus. Uberius super his
praedictus generosus Giza noster ad illustrissimum principem ablegatus cum Sinceritate Vestra conferet. Quam
interea optime valere cupimus.
Datum in palatio nostro Javoroviensi, die X X I I I .
Mai, anno Domini MDCLXXVI-to.
Joannes rex mp.
Erdélyi N e m z e t i M ú z e u m .

Gr. K e m é n y

J.

gyűjteménye.

178.
Fogaras, 1676 május 26. Bethlen Miklós Teleki

Mihálynak.

Soha Uram nékem Kővár olyan messze nem volt,
mint most és noha az szegény haza határának egynehány
száz mértföldig való terjedését is nemhogy bánnám, de
inkább véremmel is, ha lehetne, öregbíteném, mindazáltal
azt akarnám, hogy hacsak addig is, míg én ez idétlen
fogarasi porkolábságot birom és attól megválom, Kegyelmed is az kővári dispositiót bízná Katona Mihály uramra
és az sz(ent)péteri búzákot s az sorostélyi szőlőket látogatná és néha az mü kegyelmes urunk udvarát i s ; mert
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reménlvén, hogy levelem Kegyelmedet vagy Sorostélyon
vagy Sz(ent) Péteren találja, minap is írék Kegyelmednek,
de nem hiszem, ott találta volna levelem Kegyelmedet,
mert semmi hírem sincs felőle, melyen bizony valóban is
búsulok.
Mert Uram én Kegyelmednek mind amaz in A. 1665.
(jusson eszébe Kegyelmednek, Sz. Miklóson), mind annak
utánna én hozzám, sokszor igírt és mutatott jóakaratjára
nézve, mind vallásbeli egységünkre, az hazafiúságra nézve
és végezetre, hogy Kegyelmed Istentől sok szép jókkal,
szép gyermekekkel, mint ennek az hazának szabadságinak
az többi között azok számára való megőrizésére is kötelező
és Kegyelmedet ösztönöző annyi zálogokkal vétetett
környűl és áldatott m e g : mondom ezekre és hasonló
több tekintetekre nézve nékem az én szabadulásomba
Isten után Kegyelmedhez volt és vagyon legnagyobb
bizodalmom, tudván azt (melyet bona conscientia írok,
az mint minap Sz. Miklósról is megírtam vala), hogy
bizony semmi Kegyelmed veszedelmére való dologban
híres, részes és tanácsos nem vagyok, tudván egyszersmind
azt is, hogy senki az én ártatlanságomat ez mostani
szerencsétlenségből úgy ki nem hozhatja, mint az Kegyelmed urunk ő nagysága előtt való hitele és tekinteti.
Ezen okokra nézve azért (mert reális emberrel szót
szaporítani mi haszna) kérem igen bizodalmason Uram
Kegyelmedet, szabadulásomat végben vivén Kegyelmed,
tegyen eleget ennyi részben Kegyelmed azoknak az nagy
kötelességeknek, melyeknek teljesítésével Kegyelmed mind
az Isten előtt, mind reformata religiónk és ecclesiánk előtt,
az haza statusi előtt, sőt maga Kegyelmed szerelmesi előtt
kedvet találhat és az melylyel Kegyelmed engemet felette
igen az maga és maradéki szolgálatjára örökösön kötelezhet és az melylyel Kegyelmed ex conscientia tartozik
is; mert o h ! lelkem Uram, ki nagy bűn az büntetésre
méltó nagy gonoszt büntetetlen eltűrni, de bizony szintén
olyan nagy, vagy talám még nagyobb az ártatlant büntetni. Salamon ugyan Prov. 15. R. 17. mindeniket egyarányú utálatosnak mondja az Úr szine előtt.
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Én penig Uram Istent és az magam lelkem ismeretit
merem bizonyságúl híni, hogy uramra, hazámra és Kegyelmetekre közönségesen és in particulari Kegyelmedre
nézve oly ártatlan vagyok, mint az Kegyelmed legkissebbik gyermeke; ne hagyjatok hát itt vesztegelni, ha
Istennek tartó lelketek vagyon, büntelen; ne örüljön
az ördög és az ő eszközei, hogy ugyan mintha megbűvöltek volna bennünket reformátusokat ebbe az hazába,
hogy csak mü marjuk egymást. Azt mondja penig Sz. Pál
Gal. 5. v. 1 5 : hogyha egymást marjátok és eszitek, meglássátok, hogy viszont egymástól meg ne emésztessetek.
Hiszem nem vagyok én olyan felettébb való consideratióra és félelemre méltó nagy e m b e r ; noha ha az volnék
is, ártatlan, büntelen itt tartani ugyancsak vétek v o l n a ;
de a persvasio az aránt nem bánt, ha mások hírem nélkűl
s kedvem ellen olyan formidabilis nagy emberré nem
tésznek.
De hosszas írásommal Kegyelmedet nem terhelem.
Az lakatot is szinte most veték fel az audientiás házam
ajtajára, mely jele, hogy már le kell fekünni; kérem
csak Kegyelmedet ezen igen bizodalmason, írásomat
rosszra ne magyarázza, mert én bizony in omni synceritate
írtam. Úgy se gondolkozzék Kegyelmed, hogy ne talám
fogságomot Kegyelmednek tulajdonítom és azért írok
ilyen bővön és ilyen fontoson, mert conscientiose írom,
nincsen Kegyelmedre gyanúságom és fogságomat Kegyelmednek bizony nem tulajdonítom; de szabadulásomat
Kegyelmednek fogom köszönni, ha Kegyelmed akarja,
mert azt tudom, hogyha Kegyelmed akar, a tehetségben
fogyatkozás nem lészen. Kötelezzen hát Kegyelmed in
perpetuum maga és maradéki szolgálatjára ilyen alkalmatossággal, melynél nagyobbra engemet nem obligálhat.
Nyugtassa meg Kegyelmed elméjét rajta, jótéteményét nem
rossz helyre tészi repositumba; azt penig elhiszem tudja
Kegyelmed, hogy embernek maga és maradékira nézve
legállandóbb kincse az isteni félelem, mert annak megfizetése az maradékokban is igírtetik, és második nagy
kincses láda az igaz barátoknak szerzése, mert ez amaz
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vizek mellé elvettetett kenyér, melyet ember üdővel
megtalál. Ecelesiast. II. V. I., 2. Adja Isten Uram, valósággal mutathassam meg, hogy uramhoz, hazámhoz,
Kegyelmetekhez nem az voltam, a kinek gyanított az
világ. Kegyelmedet penig azonban és maradékit Isten
oltalmazza ilyen változástól.
Fogaras, 26. Mai A. 1676.
Bethlen Miklós mp.
Nro 3679.
179.
Kővár, 1676 május 30. Teleki Mihály

Baló

Lászlónak.

Kegyelmednek két rendbeli leveleit vöttem, tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját
s atyafiságát Kegyelmednek tovább is várom. Postamester
öcsém uram betegeskedésén valóban búsulok; Kegyelmedet kérem, tudósítson őkegyelme felől, mi nyavalyája
vagyon s mint könnyebbedik.
Az commissiókat meghozták; abbeli jóakaratját is
Kegyelmednek megszolgálom, csak lenne hasznok.
Kemény Jánosné fejedelemasszony, Csáki s Kornis
uramék udvarnál való dolgokról, kérem, tudósítson.
Az innepeken kik voltak ő nagyságánál, értem; adja
Isten, hogy sok innepeken sok becsületes híveivel mulathasson ő nagysága.
Isten sok jót adjon ő nagyságoknak, mind az én jó
kegyelmes uramnak, fejedelemasszonynak, hogy ő nagyságok kegyelmesen intimáltatják az magamra való vígyázást. Én töllem, édes Komám uram, igen derék magamra
való vígyázás ki nem telik; bízom Istenre dolgaimat;
az mit Isten ő felsége felöllem elrendelt, elhiszem, azoknak szenvedésére való békességes türéssel való kegyelmét is meg nem vonsza töllem; eddig is ha ő felsége nem
örzött volna, az mennyi gonosz akaróm volt s vagyon,
eddig is régen el kellett volna vesznem; az az Isten viselheti tovább is gondomat.
Az haza s ő nagysága dolgaiban való vígyázást én jó
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szívvel megcselekedném s cselekeszem is, kötelességem
is azt tartván, de ezekkel az szegény oláh atyafiakkal,
egyébaránt is kevesen lévén most, annál is inkább az nagy
szükség miatt szélyel menvén, igen keveset vihetek végb e n ; ezeket szegényeket eléggé kinozom, éjjel-nappal
fenn v a d n a k ; fizetett had nincsen az kevés gyalognál
egyéb, azt az várból ki nem vihetem. Máramarosban is
eleget irogatok; ott mégis több ember volna, de rettenetes szófogadatlanok, fascinálták ü k e t ; ott mégis annál
jobban vadnak, szorosabbak az útak.
Az németek magyar atyafiakkal való dolgairól,
elhiszem, Francisco uram is tudósította ő nagyságát s Vesselényi uram is. Nekem mit írjanak ő kegyelmek, Kegyelmednek oda küldöttem.
Én nekem úgy hozzák, az német újabban reájok
akarna menni, mely eddig vagy meg lött, vagy nemsokára
elválik, mint leszen. Onnét, úgy értem, Szathmárra
igyekezik Strasoldo. Olyat is hoztak nekem bizonyos
embertől, félvén rebelliótól (az mint hogy már is tizenkettőt, az felcsert De la Borda meglövődöztetett) azért
jőne Szatmárra, hogy megváltoztatná az ott való praesidiumot. Izennek sok felől olyat is, Erdélyre szándékoznék.
Ő úgy biztatja magát, őtet hívják, ösztönözik az bejövetelre. Isten tudja s ők, ha igaz-é, nem-é. Én, úgy tetszik,
nem gondolhatnám annyi bátorságát, hogy oly kevesed
magával; mert akármint iparkodjék is, de mind fizetett
hadakkal, hajdúsággal együtt is, az keze alatt való várakból ugyan jól kivívén is, hatezer embernél többre szert
nem t e h e t ; hogy peniglen az bujdosó atyafiakat s az végbeli törököket háta megé hagyja, kivált csoportoson, fel
nem adván elsőben az magyarokon, az ratió nem igen
dictálná; az hajdú is az háza népét oly messze nem hiszem
hogy h a g y j a ; az franczia ellensége lévén, alig hiszem,
az törökben oly vastagon bele kapjon. Mindazonáltal non
est sapientis dicere, non putaram. Isten is az imátkozást
s az vigyázást parancsolja. Bizony ha mindnyájan egy
szívüek, egy szőrüek volnánk, nem is kellene nekünk csak
magánoson is, Istent híván segítségül, attól az némettűl
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félnünk; de disparibus bobus male trahitur currus. Igen
kitanultak bennünket; bizony magunknál majd jobban
tudják, mi formában vagyunk. Én bizony félek, még ugyan
szintén meg nem ijedtem, ha csak mi kicsin futamatot
kaphatott is az franczia ellen az császár hada, az mi győzhetetlen császárunk emberei között való rebelliónak híre
meg nem szűnik s az mi hazánkban is az dolgok jobb rendben nem vétetődnek, az szomszéd házának égését csak hivalkodó szemmel nézzük: ne erumpáljon az német. Mi nem
mindenkor occasio facit furem, hanem az lopó keresi gyakortább az alkalmatosságot; sokszor gyakortább az ellenség kicsin dologra czéloz, látván, hogy nagyobbra is van
alkalmatossága, olyat is próbál, viszen végben, kit ingyen
reménleni sem tudott volna. Én bizony nem tudom, mit
írjak s mit javalljak determinate, mert az én dolgom mindenképpen csak baj s gyötrelem; igazán csak olyan
vagyok, mint a ki a semmi szigetében lakik; az törökösök
németnek, az német és adhaerensi éppen töröknek tartnak s engem okoznak minden rossz dologgal; akármi
dolog essék jól, affélében nekem legkissebbet is nem tulajdonítanak; nem eshetik annyi rossz, az kiket nekem
nem tulajdonítanának; így ha azt írom, ő nagysága az
ország hadaiban ültessen fel, tudom, mindjárt kígyót,
békát kiáltanak reám, egyébaránt is az az szegény embereknek s az haza fiainak terhe s károk nélkül meg nem
lehetne. Ha azt írom, csak csendességben legyünk mindnyájan, történnék oly dolog, kitől akarki is félhet, úgy is
én vádoltatnám, tudom. Az ellenség szándékát ki nem
jelenti; ember dolgoknak, szándékoknak igazán jól végire
nem m e h e t ; ha az szélekben eljő, ott két-három nap megnyugszik, megindul déltájban, vírattig, ha erre akar
jőni, ezt az helyet, ha Somlyó, Cseh felé, azokat jól meg
haladhatja. Ez az én írásom csak discursus; mit rendelt
el Isten, ő felsége t u d j a ; de ha az non putaramtól magunkat meg akarnók oltalmazni és hogy vígyázunk is, mutatni,
nekem úgy tetszik, ha ki merném írni, nem ártana egy
néhány száz embert Apahidához szállítani, azonban az
egész országra kiírni, jó declaratióval jól eleiben adván
Teleki oklevéltár. VII.
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ő nagyságoknak s ő kegyelmeknek az dolgot, hogy őnagysága az németnek legkissebbre is okot nem adott, sőt az
szép egyességre sokszor sok szép alkalmatosságokat nyujtott, de némely alkalmatlan emberek balúl informálván
űket, holott ő nagysága az magyar atyafiak mellett is
törekedésnél egyebet nem cselekedett, semmi hostilitásra
okot nem adott, ezt ugyan jól kellene declarálni, még is
az német, kiváltképpen Strasoldo mint fenyegetődzik és
mikkel biztatja magát, senki ő nagysága becsületes hívei
közűl azokban magára semmit nem vevén, holott, ő nagysága azon ő kérkedségét, hogy őtet Erdélyben hívják,
hazugságnak inkább mint valóságnak hiszi, nem kételkedvén semmit ő nagysága igaz híveihez, de hogy ő nagysága az török császártól (kinek is fővezére a kapitiának
mint resolválta magát, fel kellene keresni azon levelet,
úgy jut eszemben, úgy v a l a : ő nagysága az németre az
német bírodalomban ne menjen, de ha az erdélyi birodalomra, vagy hatalmas császárnak országának akármely
részeire jőjön is az német, ő nagysága reája menjen, azzal
mutathatja meg hatalmas császárhoz való hűségét) se az
ország lakositól vigyázatlansággal ne vádoltattathassék,
minden rend legyen oly készülettel, mihelyen ő nagyságának második parancsolatja érkezik, indulhassanak,
és így az híre ezeknek elmenvén, német uram is inkább
megvonná az bagariát. Fama reguntur bella, opinione
regitur mundus. Én penig, édes Komám, hidd el, mintsem
itt bajoskodnám, bizony jobb szívvel laknám udvarnál;
de ha innét eltávozom, én bizony rossz consequentiáktól
félek s az bizonyos, hogy az én itt lételem is ezt az darab
földet meg nem oltalmazza ugyan, de legalább Istenben
bízván, ugyan óvástabb cselekeszik, reménlem.
Bizonyítom az én Istenemmel, oly bajjal, búsulással
élek itt s költséggel, lovaimat is csak edgyütt is másutt
is tekeregtetem; az mi nagyobb, ez várat is lakván s eszemben vevén, hogy mindenek felett ide czéloz Strasoldo, nem
hagyhatom, mert ilyen várban micsoda praesidium ez,
az ki itt vagyon? mégis én itt lévén, ugyan többecskén
v a d n a k ; azonban az fogarasi conclusumnak effectumát is
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várom vala. Már elvárom ennek az németnek dolgát, mire
czéloz, mit akar, Isten velem lévén, ha lehet, nem késem
bemenni; talán két hét, három alatt elválik dolgok. Mert
én ugyan úgy hiszem, Isten másképpen a d h a t j a ; ha rezgelődést hallana ide be, megvonná a bagariát; mert egyátaljában neki derék dolgot tentálni nem lehet (hanemha,
kit én nem hiszek, Isten se adja, nagy árultatások s factiók
által lehetne meg és azt az magyarságot, ki török földön
van, vonhatná maga pártjára) irruptiót, gázolást, marhahajtást, egynehány faluknak, városoknak elégetését, ha
csak így vigyázunk, mint eddig, végben viheti s még ki
mehet vele.
Meg kell írnom, mert kötelességemben jár, én úgy
hallottam, igaz-é, nem-é, nem tudom, páter Jósának is az
várból izenték meg Fogarasban, ki menjen, mert török
kézben adják és lássák, tovább mit cselekesznek, de jobban
vigyázzanak, mert Béldi Pál uramat azért fogták meg,
hogy eddig is ő kegyelme tartóztatta meg urunkat, hogy ki
nem ment az magyarok segítségére az császár ellen. Ezzel
s többekkel maga kérkedett páter Jósa Bányán, Szatmárt,
Kállóban, Tokajban s Kassán. Én úgy írhatom, az mint
hallom.
Kegyelmedet kérem, Komám uram, ezen levelemet
közölje az tanács urakkal ő kegyelmekkel, az kik ott lesznek és az Istenért kérem Kegyelmedet, ezekben legkissebbet is ne cselekedjék az urak ő kegyelmek tetszésén
kívűl.
Kérem Kegyelmedet, mindenekről tudósítson. Isten
éltesse Kegyelmedet.
Kővár, 30. Maji 1676.
Kegyelmed szolgája.
Ha az uraknak fog tetszeni valami az én discursusomban s kiiratnak az urunk ő nagysága neve alatt az vármegyékre és székekre, az égetők által is, ha igaz az, hogy
azok azt vallják az égetők, hogy Stratoldo, Barkóczi
fogatta űket, meg kellene írni, mely istentelen útonmódon is akarja az német az országot pusztítani. Az
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portát is kellene urunknak tudósítani az németnek mindennemű actusiról, úgy az magyarok dolgai miben legyenek és mint legyenek az végbeli törökökkel i s ; mert ha
valamint az magyarok deficiálnak, meg látja Kegyelmed,
azt is mireánk veti az török s az porta ő nagyságát okozza.
Jusson esziben Kegyelmeteknek, az debreczeni dologért
is minemű nagy suspitio vala reánk. Másképpen is jőnimenni kellene az portára az ő nagysága embereinek most.
Az lengyel követ mit írjon nekem, oda küldtem. 1
Addig én választ nem teszek reá, míg Kegyelmedtől válaszom nem jő. Én bizony az lengyelt is nem mentem, mert
mind furiáját s mind impatientiáját jól tudom; de nem
őtet kell nézni, hanem az urát s az respublicát. Azonban
ismerem én Rádit is, de ezt csak Kegyelmeteknek írom.
Durum cum duro non possunt convenire in uno muro.
Látta Kegyelmetek, Absolon is azt írta vala, kedvezni
kell neki. Az én tetszésemből mást kellene melléje rendelni;
de azonban neki is eleiben kellene az dolgot jól adni, a mint
az másik levelemben is megírtam volt. Nekem bizony
nagy panaszom lehetne reája, mert énfelőllem valóban
rossz emlékezettel volt Lengyelországban írott leveleiben.
Az portára is György deáknak is meg kellene talán írni,
mely igen békételenkedik és hogy hatalmas császár kéván1
A gróf T e l e k i - l e v é l t á r b a n F e h é r v á r r ó l 1676 m á j u s 26.
kelettel Giza J á n o s lengyel k ü l d ö t t n e k egy czím nélküli t e r j e delmes levele v a n p a n a s z o k k a l telve a vele való b á n á s m i a t t ,
a m i »contra j u r a g e n t i u m « v a n , a m i t pedig még a t ö r ö k ö k
sem s é r t e n e k meg. A p o r t a és Lengyelország közti béke ügyéb e n levén megbízva, c s a k n e m fogva t a r t j á k (oppressus ableg a t u s et u t i incarceratus). A melléje a d o t t commissarius, Rádi,
»homo insipiens et p a u c i judicii«, a ki az ő n y e l v é t sem érti
jól, a ki róla és k i r á l y á r ó l »verbis calumniosis« beszél. Embereitől, k i k t ő l leveleit k ü l d e n é királyához, m e g t a g a d j á k a liber
passust, » i n h u m a n i t e r « és » c o n t r a j u r a gentium« b á n n a k velek.
M i u t á n leírta összeveszéseit R á d i v a l , egy p á r Lengyelországból
j ö t t hír közlése u t á n kéri Telekit, k ü l d j e el leveleit a k i r á l y n a k ; t o v á b b á , hogy a j á n l j a ő t valamelyik b a r á t j á n a k az u d v a r b a n , a kihez f o l y a m o d h a s s é k ; az u t ó i r a t b a n pedig a r r a kéri,
í r j o n ide, h o g y t á v o l í t s á k el R á d i t mellőle.
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ságira reá nem m e n t ; mely igen fenyegetődzik Erdélyre.
Három csomó levele van már nállam s el nem merem
küldeni urunk engedelme nélkül. Az én tetszésemből
bizony csak el küldenők. Hiszem ha nem corrigálja magát,
könnyű az királynak értésére adni az dolgot, azonban
Karvasoczki kijővén, általa mindenekről informálhatni.
Teleki M. kezével: Az én kedves öcsémnek, postamester uramnak szolgálatomat ajánlom.
E g y k o r ú kézirat. Miss.

312.

180.
Kővár, 1676 május 31. Teleki Mihály
Annának.

Bornemisza

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
26.1 irt Nagyságod méltóságos levelét alázatos engedelmességgel vettem. Az miket nekem kegyelmesen parancsol, azokban tehetségem szerint eljárni igyekezem.
Fráter István, Hedri uramnak Nagyságod leveleit elküldt e m ; elhiszem ő kegyelmek is azok szerint alkalmaztatják magokat.
Isten fizesse Nagyságodnak, kegyelmes Asszonyom,
hogy Nagyságod kegyelmesen visel gondot r e á m ; int,
hogy magamra vigyázzak. Én Istenre biztam magamat.
Az nímettűl én nem igen félhetnék, csak volnánk egy
szívűek, szőrűek. Egyébaránt is ellenségétűl embernek
könnyebb oltalmazkodni, mint vele mindennap együtt
lakó, járó, egy országban levő irigy gonoszakaróitúl. De
én mindenképpen Istenre biztam magamat, az mit felőlem
elrendelt, ahoz tartom magamat.
1

E z a levél a gróf Teleki-levéltárban v a n , de helyszűke
m i a t t mellőzni kellett. H u s z t r a és K ő v á r r a kőmíves, mész és
b ú z a küldésre v o n a t k o z ó rendelkezését í r j a meg b e n n e . E m l í t i
t o v á b b á K e m é n y J á n o s n é l á t o g a t á s á t , az égetőket, kiket, m i n t
bizonyosan beszélik, Barkóczi egy m á s ú r r a l k ü l d ö t t E r d é l y b e .
I n t i Telekit, hogy vigyázzon m a g á r a .
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Kemény Jánosné fejedelemasszony odamenetelit
értem.
Nagy örömmel értem urunk ő nagysága, Nagyságod,
az kisasszony ő nagysága jól lételeket. Isten szent fiáért
Nagyságtokat sok esztendeig szerencsésen éltesse. Kérem
tovább is alázatoson Nagyságodat, méltóztassék tudósítani.
Az kűmüves mellé itt többeket is adatván, elküldtem
Huszthra.
Az rossz Toldi be ment Bolyában, ott vagyon. Oda
kellene küldeni hozzá, iratni urunkkal, hogy engedné meg
az mész égetést az jószágában; hadd írna tiszttartójának.
Küldené ki ide hopmester uram postán.
Azt Nagyságod csak elhidgye, bizony Husztot, Küvárt
kell félteni, mert ha teheti az német, beléjek kap.
Istenért kérem Nagyságodat, kegyelmes Asszonyom,
vigyázon Nagvságtok is jobban mind konyhára, mind
egyébképen. Bár csak két száz jó lovas hadat tartana
Nagyságtok, kit magokkal hordoznának.
Az híreket urunk ő nagyságának, hopmester uramnak megírtam, onnét Nagyságod megérti, nem akartam
Nagyságodat bő írásommal terhelnem. Isten Nagyságodat
sok esztendeig szerencsésen éltesse az én jó kegyelmes
urammal, az én kedves kisasszonyommal.
31. Maji 1676 Küvárban.
Nagyságodnak
alázatos méltatlan szolgája
Teleki Mihály m. p.
Istenért kérem Nagyságodat, praefectus uramat küldje
el ide.
Egykorú
tünk . . . 1

írással

reájegyezve:

1676...

Junii

választ t e t -

Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény S. gyűjteménye.
1

P o n t o z o t t helyek k i s z a k a d v a .
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l8l.
Kővár, 1676 június 1. Teleki Mihály Bánffy

Zsigmondnak.

Mit írt legyen Kende János uram Kende Márton uramnak, ő kegyelme levelét Francisco uram küldvén kezemben, páriáltattam, úgy az Francisco uramnak írt levelet
is, akarván Kegyelmednek is értésére adnom a dolgot,
in paribus elküldöttem; kit én ugyan nem gondolok,
mindazáltal Kegyelmed azt, mint régi látott, hallott úr
ember, megitílheti. Nem gondolom dologtól félni jó és
vigyázni. Egyébaránt nem tudom én a németnek annyi
erejét, kivel árthatna Erdélynek, ha mindnyájan egyaránt
akarnók. Tegnap én udvarhoz mit írtam, tudom, Kegyelmed is megértette, ha ott volt. Én arrúl írtam rövideden,
mit kellene cselekedni. Hogy ha lehet, ha csak kevés
hadat is szállittatnának Apahidához. Az országnak készen
lételrűl parancsolna ű nagysága. Hogy az német derék
dolgot próbáljon, az én elmémben alig férhetne, hanem
ha ez vidékre, Somlyóra irruptiót, becsapást tenne, kit
ha megpróbál, tudom az országban nagy lárma leszen,
futás, kitűl igen kellene az országot oltalmazni; de ha
meg [találna esni] tudom, Kegyelmed is Szent Királyrúl
elmozdulna olyan időben. Kegyelmedet azért kérem bizodalmoson, az én fiamat, a gyermeket 1 magátúl el ne hadgya,
hanem legyen Kegyelmeddel. Én ezt Kegyelmednek úgy
írom, mint okos, régi látott, hallott, discretus úrnak, a mi
kegyelmes urunk belső úr hívének és ez hazának fő oszlopának, nekem kiváltképpen való bizodalmas uramnak,
legyen magánál titokban, levelemet, kérem, más ne lássa,
mert sokra magyaraznák az emberek. Mert valahová
teszen az én Istenem, de én nem igen félhetek német
uramtúl, nem is félnék, ha az köztünk való egyenetlenséget nem t u d n á m ; tartok csak valami alkalmatlan lármátúl, futástúl. Az fiamat olyankor hogy Enyeden lenne,
1

I d ő s e b b fiát J á n o s t értheti, a ki e b b e n az időben a n a g y enyedi iskolában t a n u l h a t o t t . B á n f f y Zs. E n y e d mellett MarosSzentkirályon l a k o t t .
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igen bánnám. Kegyelmedre, az sógorasszonyra úgy bizom,
mint az magam lelkére, szívére. Bizony az feleségem is
ez írásomat nem tudja. Kérem, lelkem Uram, Kegyelmedet, maga olvassa el és vagy küldje vissza, vagy vesse
az tűzben, más senki ezt ne t u d j a .
T ö b b kihúzással, javítással, k é t h a r m a d részben p ó t l á s k é n t
Teleki M. kezével í r t kézirat. Miss. 312.

182.
Teremi, 1676 június 3. Bethlen János Teleki

Mihálynak.

Reménségen kívűl esvén az Kegyelmed mostani
távulléte, mivel magam Kegyelmeddel való szemben
lételtől elrekeszttettem, akarám azt az fogyatkozást az
mennyiben lehete az mostoha fiamnak Kegyelmed udvarlására való kiküldésével és ez levelemmel helyreállítanom,
mely hogy szerencsés órában tanálja Kegyelmedet, szíből
kivánom. Az mostani elegyes állapot, tagadatlan dolog,
sok külön-különféle indulatokat nemzett az emberekben
s némelyeknek szíve gondolatja is naponként kezdi napfényre hozni: az mi keresztyén vallásunknak romlására
való dispositiók (akárki általláthatja azt) soha az én
üdőmben ennyire elő nem mentenek. A többinek részéről
már oly állapotban hiszik lenni az patronusokat, az mint
kivánták az ellenkezők s vagyon hátra csak az Kegyelmed
személye. Vajha szívét láthatná másoknak az ember. De
erről többet írnom nem pennára való. Az mely dolgok
valami részében másoknak nem tetszenek, higyje Kegyelmed, szeretik az zavaros vizben mások halászni s az
hasznát magoknak, az gyűlölségét Kegyelmednek hagyván. Sok szóval Kegyelmednek írni nem a k a r o k ; írom
csak azt, ne késsék mentől hamarébb bejűni, mert az késedelem az mi keresztyén ecclesiánknak veszedelmes, Kegyelmednek is igen káros. Ha Isten mostani állapotomnál
sulyosaab betegséggel nem látogat, Kegyelmed beljebb
jüvén, jó szívvel mennék Kegyelmed látogatására, bárcsak két óráig való beszédre. Akarnám igen, ha az mostoha
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fiam meg tudná valósággal az dolgokat jelenteni Kegyelmednek, az melyeket általa izentem. Vagyon mit mondani.
Hozza Isten beljebb jó egészségben Kegyelmedet.
Datum in Teremi, 3. Junii A. 1676.
Betlen János mpr.
Miss. 792.
183.
Fogaras, 1676 június 3. Bethlen Miklós Teleki

Mihálynak.

Noha ezelőtt is búsítottam Uram Kegyelmedet,
mindazáltal mivel Istennek rajtam való itíletiből az én
unalmas tömlöczöm ajtaja most is bezárva vagyon, kételenittetem zörgetni, hatodik hete lévén már ártatlan szenvedésemnek; hogy azért Kegyelmedet hosszas írásommal ne terheljem, relegálom magamat 26. praeteriti Maii
irt levelemre és kérem bizodalmason, Uram, Kegyelmedet,
ha Isten Kegyelmeteket tanácsi rendűl egyben gyűjti,
cselekedje azt Kegyelmetek az mű kegyelmes Urunk
ő nagysága méltóságos személye előtt, melyet Isten és
ez haza vehessen kedvesen, mint az köz igazságnak és az
haza szabadságinak oltalmát, én is penig minden háládatossággal szolgálhassak meg Kegyelmednek és maradékinak. Isten vezérelje az maga dücsősségére és ez szegény haza nyugodalmára, az ártatlan szabadítására
Kegyelmetek elméjét és Kegyelmedet sokáig boldogul
éltetvén, ilyen romlástól oltalmazza.
Fogaras, 3. Junii A. 1676.
Kegyelmed köteles rab szolgája
Bethlen Miklós mpr.
Isten meg áldja, Uram, Kegyelmedet, hogy rólam
nem feletkezett. 19. Maii költ Kegyelmed levelét vettem,
adja Isten, Kegyelmed igírt jó akaratját szolgálhassam
meg, Uram, Kegyelmednek.
Eredeti. Miss.

792.
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184.
Kővár, 1676 június 4. Teleki Mihály Bornemisza

Annának.

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
Ma érkeznek egy igen nagy mesterségü, ravasz, istentelen jezsuvitával Bányára, kinél tizenkét ezer arany leszen.
Az sok féle dolgokban fog mesterkedni. Istenért Nagyságod mindenképen vigyáztasson, konyhára, egyebüvé is.
Micsoda hírek legyenek egyébaránt, Nagyságod az urunk
ő nagysága levelébűl, hopmester uramtól megérti. Már
csak azt várnám, az árok készítéséhez hozzá készülnének
mindenképen, Isten jobb erőt adván, én is mentest mennék Huszthra. Isten Nagyságodat sok esztendeig szerencsésen az én jó kegyelmes urammal, kedves kis asszonyommal ő nagyságokkal éltesse stb.
4. Junii 1676 Kűvárban.
Teleki Mihály m. pr.
E r d é l y i N e m z e t i Múzeum.

Gr. K e m é n y S. g y ű j t e m é n y e .

185.
Vincz,

1676 június

4. Baló

László Teleki

Mihálynak.

Ultima Maii költ Kegyelmed levelét megadá az
urunk étekfogója 2. ejusdem, szintén mikor indulni akarnak vala ő nagyságok Vinczre, melyet Kegyelmedtől
nagy becsülettel vevén, írását mindenekben megértettem.
Postamester uram ő kegyelme noha udvarnál nincsen, de Istennek hála ő kegyelme meggyógyult s aligha
Rédei uramként nagyhírű munkáját véghez nem vitte
sub rosa ő kegyelme.
Kemény Jánosné fejedelemasszony egy nap mulatott Fejérváratt, aláment Gyógyra. Naláczi uramnál ma
leszen és szombaton jő fel az savanyú víztől. Kornis
uram ő nagysága is az f(ejedelem) asszonnyal jövén udvarhoz, ötöd napig udvarnál volt. Tisztességesen és becsülettel acceptálta s látta ő nagysága, mindennap asztalnál,
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vadászni, egy szekérben lévén ő nagyságával s mikor
elbúcsúzott is, kegyelmes maga ajánlásokkal bocsátotta el.
Ő nagyságoktól az magára vigyázásban való praemonitióban az jó affectio meg van. Istenre kell, Uram, embernek minden dolgait bízni, de ellenben az Istentől rendeltetett istenes eszközekkel való élést ugyancsak el kell
követni, nem kell megvetni az magára való rendes gondviselést. És noha én, látja Isten, semmit nem értettem,
de mégis csökély állapotom szerint az javallom, gonoszok
lévén az idők, mind az odaki valókra nézve s mind az
mostani fennforgókra, hogy Kegyelmednek s másnak is
szükség az magára való vigyázást elkövetni.
Az németeknek az magyar atyafiakkal való dolgokat
értette volt urunk ő nagysága. Az Isten szegényekre, mint
egyedül ő felségére maradtakra, fordulna már kegyelmes
szemmel, kelne ki maga igye mellett, ezután is ellenségi
ellen védelmezvén, tenné szegényeket győzedelmessé etc.
Én úgy hiszem, Uram, az micsodás felfualkodott
embernek Strasoldot hallom, abban nem hagyja, próbált
vagy próbál újonnan. Isten Sz(ent) Fiáért szégyenítse
meg. Azt is elhiszem, ha módja leszen benne és tartalékja
nem lesz, Erdélyt is megpróbálja. Noha Uram én is
Kegyelmed írása szerint contra rationem militarem való
dolognak tartanám abbeli cselekedetit.
Az Kegyelmed discursusi helyesek, rendesek és megczáfolhatatlanok; azok mind úgy vadnak s ő nagysága
előtt is urunk előtt elolvasván, jóvá hagyta ő nagysága
és noha már ő nagysága, mint megírtam, parancsolt az
articulusban specificált várasoknak s vagy három vármegyének Apahidához való szállás felől, kik is, mint
hozták, már gyűlekeznek, mindazáltal igen tetszvén
Kegyelmed leveliben specificált conceptus, az egész országra való kiiratás, ím mi formában akar ő nagysága
kiiratni, Kegyelmednek in veris paribus elküldöttem,
tudván jobb részinek intentumokat, melyhez képest nem
hiszem hogy ellenkezzenek s azon leszek, mentől hamarébb
az országra kiirassa ő nagysága s mindenfelé késedelem
nélkül elküldöm.
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Kegyelmed onnan való eltávozásában ő nagyságoknál
van meg az régi dispositio: álljon Kegyelmed szabadságában, ha pünkösd után három héttel, ha elébb, ha utánna,
az hírek folyási az mint engedik, kivévén az portait,
honnan oly jöhet, Kegyelmedet extraordinarie kell ő
nagyságának hivatni. Nemsokára, úgy ítílhet ember,
elválik az német dolga is egyfelé.
Bethlen Farkas uram levén itt, ő kegyelmével Kegyelmed levelét közlöttem. Urunk az tanács rend ő nagyságok
és ő kegyelmek híre nélkül semmit nem cselekszik.
Az portát is ő nagysága tudósította mind az németek
dolgáról s mind az végbeliek dolgáról.
Az lengyel követ dolgain, Uram, alig tud ember eligazodni, mert az akkori veszekedés után esmét öszvebékélődvén Rádival, rettenetes nagy maga ajánlással van hozzája. Úgy látom, igen esmerik egymást s megalkusznak.
Elindulásunk miatt az ezüst gyertyatartó dolgában
el nem járhaték, de Isten innen visszafordítván, mentől
hamarébb lehet megcsináltatom. Ugyan én mérettem
vala meg is szállásomon azt s annyit nyoma.
Beszterczére küldtem étekfogót, irattam oda s oly
instructiót adtam neki, százát Szent Péterre szálléttassa.
Az commissiókat is, az mennél tisztességesebb declaratióval lehetett, úgy irattam.
Urunk s asszonyunk ő nagyságok s az kisasszony is
Istennek hála jó egészségben vadnak. Itt most udvarnál
Betthlen Farkas uram, Gergely uram, Daczó János uram
és Vincz körül levő fő és nemes rendek vadnak.
Majd végezni akarom vala levelemet, érkezék ugyan
31. Maii írt Kegyelmed levele. Urunknak ő nagyságának
írt Kegyelmed levelét nem mertem eddig elküldeni Naláczi
uramnak, de elküldöm s legelsőbb alkalmatossággal Kegyelmednek visszaküldöm. Urunk el akarja vala égetni s azzal
tartám meg, jól el nem tudtam olvasni, hanem hadd
tanuljam ki. Azolta kalamaris ládámban volt, akarván
Kegyelmednek visszaküldeni. Leszen Uram vigyázásom,
amaz ő nagyságától meg nem adatik nekiek.
Mit hall Kegyelmed, Uram, Béldi uram felől, nem
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tudhatom, mert valamicsodás dispositióval hagyatott
akkor, úgy áldjon meg Isten, soha annak semmi változását nem hallottam, miolta itt vagyok, sem relaxatióját fogságának, sem keményebb tartását nem értettem.
Az mikről Kegyelmedtől és Naláczi uramtól tanúságom
van, abban fogyatkozás nem esik s bár az fejem essék el,
ha, azokra nem vigyázok. Ezenkívűl, Uram, csak tudhatnám mihez alkalmaztatni magamat s lenne instructióm,
tiszta s egész szívvel abban járnék el. Egyébiránt ha
tudatlanságom miatt más valaki valamit cselekednék
vagy vinne végben, én oka nem lehetek. Csak, mint írám,
érthessem, mit s mint s mikor kövessek el, annak bizony
elmulatója nem leszek, elkövettetem.
Az égetők már Háromszéken is grassálnak s Brassóban is találtak égető szerszámokat házak hijain s fedelében, de nem gyúlhatott m e g ; Isten kinyilatkoztatta
Embert nem kaphattanak.
Az én házam is Nagy Baczán egészen elégett pünkösd napján délben. Szegény bátyámnak és atyámfiainak (Josephen kívűl) semmijek sem maradott, csak az
rajtok valóval maradtanak.
Sombori uramat azzal vádolták asszonyunk előtt,
Szebenben részegen az étekfogókat fellázzasztván, az étket
konyhamester uramra vissza küldötte, azt mondván, csak
az kellene, kötnénk kardot, ülnénk lovainkra s adnánk
elébb az ő nagyságok méltóságán. Erről vallatván ő nagyságok, minthogy az vallók így fateáltak, rettenetesen
inhaereált asszonyunknak s megparancsolta ő nagysága
nekem, étket ne engedjek fogni, törvényt láttassak reá.
De talán még Kegyelmedhez jár, Istent híván segítségül,
enyhéthetem az ő nagysága nehézségét.
Az estve, Uram, mezőről megjövén ő nagysága s
holmi pereszleni és fogarasi alkalmatlanságokat megértvén, annyira vala az dolog, asszonyunkkal ő nagyságával
nehezen tudtuk lecsendesíteni, parancsolat nem iraték
Fogarasban : csak végezzék ki őket etc.
Ezután is Kegyelmedtől tudatott dolgokra leszen
vigyázásom.
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Gondolván Uram az censurákkal későn érkeznek,
az indusa szerint az leveleket az országra ő nagysága
elküldözé, vevén már urunk Bánffi uramnak, Rédei uramnak és Naláczi uramnak en tetszéseket nekem írt levelekből stb.
Vinczen, die 4. Junii 1676.
Baló László mpr.
Béldi uram levelét vissza küldtem. Csak egy hija
fog lenni az includált (leveleknek); így hozták vissza
Naláczi uramtól.
Miss.

217.

186.
Kővár, 1676 június 5. Teleki Mihály Bornemisza

Annának.

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
Mit írjon Frater István uram, Nagyságodnak oda
k ü l d t e m ; vissza várom levelét. Az hírekre nézve nem árt
urunknak ő nagyságának is elolvasni.
Már én (ezt csak Nagyságodnak írom, nem akarnám,
mások tudják) az jövő héten, szeredán vagy csötörtökön
innet Huszt felé meg indulnék. Nagyságod iratna maga is
Francisco uramnak, mikorra én írnám, ne neheztelne
eljűni Huszthra, hadd látná ő kegyelme is, azt az árkot,
egyéb épületeket is mint lenne jobb csináltatni. Urunk
neve alatt is iratni kellene neki, ha oly félelmes hírek nem
lennének, jó dispositióval hagyván az helyeket, jűne el
velem H u s z t r a ; de az levélnek, kegyelmes Asszonyom,
itt kellene lenni legfeljebb kedden.
Az németek most csendességben vannak, talám Isten
jobban is megcsendesíti őket.
5. Junii 1676.
Nagyságodnak
alázatos szolgája
Teleki Mihály m. p.
Oldalt a levél szélén : Az ugar szántásnak ideje vagyon.
Nagyságodat alázatosan kérem, adasson egynehány ekét
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az szegény asszonynak, Bánfi Dienesné asszonyomnak,
Oláh Láposrúl, másképen vetetlen marad.
Reá jegyezve egykorú írással: 1676. 7. Jun. erre válasz van.
E r d é l y i Nemzeti Múzeum. Gr.

Kemény

S.

gyűjteménye.

187.
Gyula-Fejérvár,

1676 június 7. Bornemisza
Teleki
Mihálynak.

Anna

Kegyelmed levelét el vettem, ides Bátyám uram, mind
az Frater István uram levelével egyött. Uram ő kegyelme
is meg olvasta, melyet vissza is köldtem Kegyelmednek.
Ides Bátyám uram, ő kegyelme tartozik megírni, az mit
hall, jól cselekszi, vagy igaz, vagy nem. Az mi az kőfaragó
dolgát nézi, eddig ott van úgy hiszem. Ides Bátyám, Farancisco uramnak is irattam mind magam s mind uram ő
kegyelme nevével, hogy el menjen Kegyelmeddel s nézze
meg; bizony igen jó leszen, mivel az fogarasi bástyát hogy
csinálták is, oda hivattam. Ő fondálta, mivel az előtt rossz
fondamentoma volt, vizes lévén, mind égerfával verték
meg. Ides Bátyám uram, Kegyelmed (me)netelit nem
mondjuk m e g ; az Farancisco uram levelét is hopmester
urammal irattam meg s Kállaival. Édes Bátyám uram,
ugyan rá eheztek az szegény Ebesfalvára; ismét meg
g y ú j t o t t á k ; öt ház még el égett, maga ugyan vigyáznak.
Ides Bátyám uram, néném asszonynak is, irattam Hedri
uramnak, adassan Láposról vaj négy ekét. 1 Édes Bátyám
uram, az levelet igen sietve í r t a m ; ha Kegyelmed valami
hibát talál is benne, értse reá. Magunk egészségéről irhatom
Kegyelmednek, uram ő kegyelme s az gyermek szenvedhető egészségben fenn v a d n a k ; magam pedig elegyesleg. Édes Bátyám uram, néném asszony ő kegyelme
dolga végett is Kegyelmednek az Hedri uramnak szóló
levelet el küldtem; Kegyelmedet kérem, ő kegyelmének
1

deáké.

E d d i g a Bornemisza Anna írása, innen

kezdve

az író-
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küldje meg. Magok egészségéről is tudósítson Kegyelmed,
édes Bátyám uram stb.
Fejér(vár), 7. Junii 1676.
Bornemisza Anna mpr.
P. S. Édes B(átyám) uram, Décseiné asszonyom gyermekét bé küldvén, Hedri uramnak adta, hogy ő kegyelme
bé küldje. Kegyelmedet kérem, mentől hamarább küldje
b e ; itt scholában adatom az Veres Péter uram fiával.
Miss.

1042.

188.
Szent-Benedek,

1676

június 8. Kornis
Mihálynak.

Gáspár

Teleki

Édes Sógor uram, Kigyelmed levelit vöttem. Az új
vendég állapotját el is felejtettem volt, mivel szokatlan
nálam az olyan. Kigyelmed szerencséltetésit megszolgálom. Isten Kigyelmeteket is örvendeztesse szerelmes
gyermekiben. Kigyelmedet Isten hozza szegény házamh o z ; szeretettel látjuk Kigyelmeteket. Bizony dolog,
énnekem nem is kellenék ez ide alább irandó dolgokat
elmémen forgatni, tudván, Kigyelmednek és az kiket is
illet, gondjak van az én serkentgetésim nélkül i s ; de
mivel én az dolgokat úgy nem láthatom s tudhatom, mint
Kigyelmetek, az miket látok pedig s hallok, féltem nemzetünk csakhamar utólsó s végképpen való vagy veszedelmét, vagy gyalázatos végire jutását, melynek is Isten
után ha lehetne orvoslása, az mi kegyelmes urunk és
Kigyelmetek által remélhetnők, az mint apám uram is
izente vala ezelőtt, noha bizony Gönczi urammal való
beszélgetésimben olyat sejdítek, hogy az ő kigyelmének
elein adatott commissiók éppen felfordultak és kétes is,
az intercessio is használna-e már, nem-e? mindazáltal
úgy értem, 20. Junij derekas harczok fog lenni az Gallussal. Míg békességre nem mennének, jó volna, édes
Sógor uram, urunkkal Kigyelmeteknek végeznie és magok
alkalmaztatásával intercedálni. Az(t) pedig, én bizony
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úgy látom, hogy csak fenyegetőzéssel véghez vinni, avagy
kezdeni nem volna jó s nem is lehet, hanem inkább elsőben magunk submissiójával kérnénk, ha mit kérnénk;
azután, ha semmit nem obtineáhatnánk, mintegy protestatió formának kellenék lenni, hogy mintsem minden
nemzetségeknek csúfjokra éljen ez az nemzet, kész és
kételen minden extremitásra magát a d n i ; ha azért ő felsége ugyancsak több keresztén hívei közi számlálni bennünk is nem akar, Isten és velág előtt okai az következhetendő minden dolgoknak ne legyünk. Ez alatt az jó
készülgetésnek lenni szükségesnek l á t n á m . De édes Sógor
uram, azt Kígyelmed tudja, ha szintén ez mostani Magyarországban lévő hadait ő felségének levágnók is, bizony
ő csak császár. Azért, az mint az paraszt példabeszédben
mondják, ember egy zsák kölest elönt, mind úgy fel nem
szedi, az mint v o l t ; az mi Istentől van, mikor megelégli
ő felsége, azon ostorát másra fordítja. Bizony édes Sógor
uram, ha Kigyelmetek másképpen nem gondolkodik s az
dolgot nem sietteti, elveszünk. Én, édes Sógor uram,
Isten előtt lelkem, semmit rossz és gonosz értelemmel
nem í r t a m ; ha nem maturálja Kigyelmetek az dolgot,
félő, sokat remélvén, magunk is el ne veszszünk. Bő
írásomról Kigyelmedet követem. Az húgomasszony ő kigyelme köszöntésit szegény beteg feleségem velem együtt
köszöni; ő is ajánlja Kigyelmednek szolgálatját.
Kornis Gáspár mpr.
Sz. Benedek, 1676 8. Junij.
Oda ki magyar úr, nem hiszem, már merjen az dologhoz szólni; azok szegények csak nyegnek.
Az mely kolczéri nemes emberre bízta Kigyelmed,
hogy megfogják azoknak az Szaszar tájékán bujdosó
tolvajoknak hadnagyát, Szaszaron együtt hevert egy
jobbágyom házánál, nemhogy megfogná.
Miss.

243.

Teleki oklevéltár. VII.

17
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189.
1676 június

10. Teleki Mihály Kornis

Gáspárnak.

Kegyelmed levelét böcsüllettel vöttem, rólam való
nem felejtkezését Kegyelmednek megszolgálom. Egy részére levelének nincsen válaszom.
Isten látja, Uram, lelkemet, én mindenkor csendes
úton kivántam, kivánom most is a dolgoknak orvosságát,
de úgy látom, minden rossznak engem tartanak okának,
jókban legkissebben is részesnek nem hisznek. A német
éppen töröknek t a r t ; senkit erdélyi embert nem injuriálnak, hanem csak engemet. Valamit Isten elrendelt felőlem,
(véghez menjen), véghez kell menni. Isten bevivén az én
kegyelmes uram eleiben, tovább is én azon leszek, hogy
csendes útakon orvosoltassanak a dolgok; de hiszem legkissebb alkalmatlanságot lám nem ád ő nagysága nekik,
mégis hiában. Mennyiszer instált ő nagysága, követei mindenkor despecttel tértenek meg. Én bizony üdvességemen
kívűl semmit úgy nem várnék, mint e mostani motusoknak
lecsendesedését, csak lehetne vallásomnak csendességével;
az ellen én bizony senkinek sem szolgálok. Azomban mást
is vallásában bántani soha sem kivántam, azután is papok
tisztiben magamat nem avatom, erővel annálinkább,
ha módom volna is benne, nem cselekeszem. Igy, mint
írám is, én bizony az jó rendes egyességnek jó szívvel
subscribálok, abban jó szívvel is fáradozom tehetségem
szerint. Isten Kegyelmedet éltesse.
10. Junii, 1676.
E g y k o r ú írás K o r n i s G á s p á r levelének üres l a p j á n . Miss.

243.

190.
Gyula-Fejérvár,

1676

június 25. Haller
Mihálynak.

János

Teleki

Mivel az tökélletes jó akarathoz nem fér az,
mit barátjának veszedelmére vagy kisebbségére
azt mentől hamarébb értésére ne adja, annál
hogy eltitkolja, megvallom, erről Kegyelmeddel

hogy az
meghall,
inkább,
szemben
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kivántam volna beszélleni, de midőn veszedelmesnek láttam az késedelmet, kételen kellett rövideden pennára biznom. Én, Sógor uram, Feiérvárra 14. érkeztem; megindulván pedig házomtól, mentem elsőben Darlaczra;
jelenti bátyám uram, hogy Bánfi György volt volna
nála, ki Bethlen Páltól jött szintén akkor s ott hallott
volna ilyen szót Kegyelmed felől, hogy az német császárnak igérte volna Kegyelmed Husztot és Kővárt, csak
Kegyelmednek adjanak hasonló jószágot az magyarországi
birodalomban. Midőn ezt nekem álmélkodással beszéllette
volna bátyám uram, mondám ő kegyelmének, hogy nem
álmélkodásra való dolog, minthogy az hír attól az háztól
futamodott etc. Az ilyenből akárki által láthatja, mely
mélyen vetik az hálót az veszedelemre az emberek. Azért
akarám idején értésére adnom Kegyelmednek, hogy ártatlanul az forrót alája ne öntsék.
Az udvari állapotokról mások, elhittem, jobban tudósítják Kegyelmedet, én ahhoz igen keveset tudván, nem
is régen érkezvén ide, egyebet sok írással sem tudnék
jelenteni Kegyelmednek, hanem az igen nagy gondviseletlenséget, kinek gyalázatos és veszedelmes végit remélh e t e m ; egyébaránt nem látnám rosszul az ő nagyságok
dolgait.
Balassa uram láb nélkül indult volt táncban, hamar
belefáradott; visszahozták. Ő is, nyavalyás, az török
földire indult volt királyság vagy fejedelemség keresni,
az mint hallom. Én Kegyelmednek semmi levelét nem
vettem jó időtől fogvást.
Feiérvár, 15. Sz: Jánoshavának 1676
Haller János mpr.
Miss.

243.

191.
Erdő-Szent-György,

1676 június 17. Rhédey Ferencz Teleki
Mihálynak.

Az mü kegyelmes urunk ő nagysága kegyelmes
engedelméből én, Uram, idejöttem vala az elmult pénteken,
17*
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úgy hogy tegnapelőtt hétfűn mindjárt menjek vissza,
de igen rosszul levén mind tegnapelőtt s mind tegnap,
nemhogy mehettem volna, de Kegyelmednek sem irhaték
semmiképpen. Úgy szédült az fejem, hacsak írást kezdettem is nézni, mintha az ház kerengett volna, másképpen bizony Kegyelmednek való válaszomot el nem halasztottam, annál inkább el nem mulattam volna. Nem tudom
ha azért-e, hogy ez üdőn eret nem vágathaték, vagy mi
az oka, de én bizony csak elveszőleg vagyok. 12. írt Kegyelmed levelét is tegnap hozák, Uram. Nem tudom az hamis
fiak közt hol késett, mert Vér Mihály uram sem írja meg.
Az nagy méreg és ambitio megemészti Kegyelmedet,
melyről való írásommal nem terhelem mostan Kegyelmedet, mert bizony ezt is alig írhatom. Reménlem, már
Isten Kegyelmeddel magával is nemsokára szemben
juttat. Feljövetelemkor, Teremiben levén Betthlen János
uram, szintén az kapuja előtt kelletvén eljőnöm, betértem vala. Igen köszönvén, hogy betértem, azomban addig
adtam alkalmatosságot Kegyelmed felől való beszédre,
igen kiterjeszkedék és várván igen Kegyelmeddel szemben jutását, azt mondja, ha 3 vagy 4 mély földnyire volna
Kegyelmed, mindjárt vitetné magát. Sokat beszéle, de
igen kért, hogy ne bízzam pennára, hanem Kegyelmeddel
ha lehet beszéljek hova hamarébb és kérjem, ő kegyelmével is szemben lételre kérjem Kegyelmedet. Summája
mindazoknak, Uram, csak ez, hogy Isten ez dolgokat
azért adta, vegyük eszünkben magunkot és vallásunkot,
mert bizony csak tántorgólag vagyon s dölő félben. Vádolja
Béldi uramat is illetlen keménykedésekkel, de fejedelem
s ország ellen való közönséges dolgát nem hiszi. Egyébiránt nagy maga megismerését tudja ezen alkalmatossággal. Ha Kegyelmednek kedve lenne hozzá, hogy megismertetnék Béldi urammal, nem Kegyelmed miatt esett
ebben, hasonlóképpen kiván is az emberekkel elhitetni,
mert mind Kegyelmed dolgának hiszik, Isten mindezeket
megcsendesítené és az kik ezeket practikálták s practikálják, szégyen vallásra jutnának. Sok az beszédje. Úgy látom,
maga is gondolkodott Kegyelmed Béldi uram ellen való
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megindult állapotja felől, de én egészen declaráltam: mint
volt, hogy volt. Az bizony dolog, sokak mások is úgy
gondolkodtanak s gondolkodnak ugyan, az kikkel beszéllettem, eléggé informáltam; immár nem tudom, ki hiszi,
ki nem. Ha egymást kezelítjük, talám inkább elhiszik.
Lamentálja maga állapotját is, de azt könnyebben hagyja.
Azt mondja, tudja kik munkálkodták azt. Úgy látom,
Betthlen uramék dolgait sajnálja. De sok volna mindent
megírnom; Isten Kegyelmedet béhozván, magam mindeneket megbeszélek, az miket tudhatok.
Bizony dolog én Uram most kezdett hitván épületemre nézve is jövék ugyan, de kevés egyetmásocskámot is akartam innen elvitetni, mert rettenetesség az,
mit itt az égetők cselekesznek. Némely falut ötször-hatszor
is meggyujtanak egymás után, de az erdőkön csak mind
elszaladtak. Minap egy hegyből azt kiáltotta kettő,
hejában vigyáztok ebek, mert bizony mikor behordtatak,
akkor égetik el mindeneket. Tegnap hozának egyet
kezemben, az bezzeg nagy dolgokat mond. Gyergyóban és
Kolosváratt mondja az fejeit. Megválik, mert bizony
érte leszek, hacsak felcircálhatom.
Ezek felett, Uram, jöttem vala az sok újobb temondádokra nézve is ide, de itt kiváltképpen Udvarhelyszéken
bizony semmi nincsen. Marosszéken is hanemha egy-két
lator ember alattomban csinálna valamit, de bizony még
most semmi nincsen. Noha szokták mondani: occasio
facit furem, de bizony etiam fur quaerit occasionem.
Egymásra nézve együtt levén két-három lator ember,
ha megvesztegetné, de bizony most semmit nem veszek
eszemben. Egyéb új híreim is nincsenek, melyekről Kegyelmedet tudnám tudósítani. Én pedig Uram holnap estvére,
vagy pénteken reggel Apahidánál leszek. Sohuva nem
is megyek, hanemha szegény Bocskainé asszonyom temetésire ha mehetnék, de onnan is mindjárt mennék vissza.
Igazán én írhatnám Kegyelmednek, hogy reám igazítja
Bánffiné asszonyomat, holott én sem generális, sem
Dobokában főispán nem vagyok, mindazáltal az miben
módomat látom, örömest cselekeszem. Lelkem Uram,
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az az Kegyelmed kedves barátja és az németek meg ne
csalják Kegyelmedet.
Erdő Szent György, 17. Junii 1676.
Rhédei Ferencz mpr.
Feleségem Kegyelmednek, az asszonynak ő kegyelmének mindketten ajánljuk szolgálatunkot minden üdvességes jóknak kivánásával.
Miss.

884.

192.
Várhegy, 1676 június 18. Nemes János Teleki

Mihálynak.

. . . Az egész Háromszék szegény úr mellett való
törekedésre választották, küldötték Vajna András uramot
Kegyelmedhez, remélvén azt, hogy Isten után Kegyelmed jóakarata s törekedése által lehetne szabadulása.
Én is azért kérem Kegyelmedet, ne neheztelje abban
munkálódni; ugyanis ha Kegyelmed nem munkálódik
benne, kicsoda munkálódhatik? Gondolja meg Kegyelmed ebben az hazában az reformata religiónak állapotját
miben legyen, s ellenben az másik mint floreál, kiről ha
kezd fudamentaliter gondolkodni, nem hiszem, meg ne
keseredjék a szíve. Emlékezzék rája Kegyelmed, csak
azt is fájlalja vala Kegyelmed, hogy más religión való
feleséget vöttem. Én meggondolván, abból minemű kár
következhetik, hát ilyen embernek Kegyelmetek közűl
való kiesése minemű kár volna? Noha egyébiránt is keresztyén embernek keresztyén felebarátját mindenkor szánni
kell, de kivált a religióra nézve sokkal inkább. Isten
távoztassa, ha Kegyelmetek vagy ketten kiesik mellőlünk,
s urunk ő nagysága is ember lévén, meg talál halni, kitől
Isten oltalmazzon, soha Erdélyben reformatus fejedelem
nem lenne. Azért Uram Kegyelmed ezeket meggondolván,
legyen azon, hadd szabaduljon meg jó módok alatt. Én
úgy hiszem, valamivel vádoltatott mind Kegyelmed ellen
s mind mások ellen, abban semmi nem fog comprobáltatni, csak a sok hitván, megveszet elméjű emberek
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fictomi fognak lenni, kiről coram plura. Ha Isten ő felsége
engedi, én is Radnótra kimegyek s Kegyelmeddel ott
többet beszélek. Kegyelmed nekem parancsoljon, tiszta
szívvel szolgálok Kegyelmednek.
Datum ex Várhegy, die 18. Juny Anno 1676.
Nemes János mpr.
P. S. Itt Uram semmi oly hírek nincsenek. A havaselföldi vajda hétfőn indult meg táborostól; Druzinkora
mondják hogy mennek. Az császárt mondják mindennap
az tengeren hajókázik Konstanczinápoly a l a t t ; de nem
megyen be az városra.
Külön papiron: P. S. Itt Uram rettenetes félelemben vagyunk az égetés m i a t t ; az emberek inkább szekerek hátán vannak az nagy félelem m i a t t ; csak egy
falut már tizenegyszer gyújtottak meg, Kézdi-Vásárhelyt
is kétszer; tegnapelőtt ugyan el is ége egyik u t c z á j a ;
ugyanakkor Szentléleken is nyolcz embernek minden
épületi. Soha, mikor ellenség jött az hazára, nem volt
ilyen confusio, mint most vagyon, mert nem tudja, honnan
lobban fel az falu, vagy város; sok helyen, ha reggel kimegyen házától, mikor haza megyen, csak az helyét
találja házának.
Miss.

243.

193.
Szentlélek, 1676 június 20. Mikes Kelemen
Mihálynak.

Teleki

Az háromszéki atyafiak választván Kegyelmedhez
Vajna András uramat, hogy az úr, Béldi uram mellett
Kegyelmed törekednék urunk ő nagysága e l ő t t : noha
azonkűl is tudom, hogy Kegyelmed, mikor alkalmatossága leszen, el nem mulatja, tudván Kegyelmednek
ő kegyelméhez való affectióját, mindazonáltal én is
Kegyelmedet kérem igen nagy bizodalommal s tudom
csalhatatlanúl, hogy meg nem fogyatkozunk benne, hogy
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szíves törekedését az úr dolgaiban ne kimílje, hadd érthessék meg azon rossz szájú emberek, hogy hazudnak
benne, kik azont hirdetik, hogy Kegyelmed lött volna
oka, s én is másokkal segítője az Béldi uram ellen való
vádnak.
Tegnap, Uram, hozának olyan hírt, hogy az havasalföldi vajda Foxénál hált táborával e g y ü t t ; az moldvai
vajdának is, hogy meginduljon, megparancsoltatott, s az
lengyelek felől való hír penig Kegyelmednél bizonyosabb.
Az nímetek felől penig itt, Uram, elegyes hír vagyon,
melyrűl hogy engemet is, az mennyiben illendő, tudósítani
ne nehezteljen, kérem szeretettel, s mind arról is, mikorra
érkeznék Kegyelmed bejőni, hogy magam is Kegyelmedhez kimehetnék (mely el sem mulhatik) s az szekérről is, ha ugyan kévántatik, Kegyelmed parancsolatját
elvárom. Nekem penig Kegyelmed parancsolván, megtapasztalja, hogy meddig élek, Kegyelmednek tökéletes,
köteles, igaz szívvel való szolgája
Mikes Kelemen mpr.
1676. 20. Juny Sz. Lélek.
Miss.

243.

194.
Kővár, 1676 június 23. Teleki Mihály Bornemisza

Annának.

Nekem jó kegyelmes Asszonyom.
Nagyságod levelét alázatoson vettem. Az kü faragó
el nem jött, ki miatt nagy hátramaradás leszen; siettetni
kellene.
Én már, kegyelmes Asszonyom, az jövő héten megindulok. Engem most is fenyegetnek némelyek.
Mit írjon nekem Haller János uram, Nagyságodnak
elküldtem. Kérem Nagyságodat, míg én oda nem megyek,
ne jelentse urunknak ő nagyságának is. Vesse öszve az
dolgokat az írásokkal, ki látszik mesterségek. De elsőben
Nagyságoddal beszélek; bizony finite hajtom az dolgot.
Az asszony, úgy hiszem, eddig Nagyságodhoz meg
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indult. Már Nagyságodnak sokat nem írok, mivel én is
bemegyek.
Feleségem is Nagyságodnak alázatos szolgálatját
ajánlja. Isten fizesse Nagyságodnak, rúla is szegény szolgájáról nem feletkezett. Ő is be jü velem, Isten engedvén.
Az alatt is, kérem alázatoson Nagyságodat, méltóztassék
tudósítani.
Balási dolga jól esett.
Sombori ha oly nagyot vétett, hogy szólanék én
mellette ?
Az Haller János uram levelei hadd legyenek Nagyságodnál. Mester az ördög, sokképen is mesterkedik.
Megvilágosítom én jobban is Nagyságodnak, de felette
igen és alázatoson kérem Nagyságodat, ne tudja senki is,
hogy oda küldtem őket. Kornis levelét is oda küldtem.
Azt se lássa más. Egyszer másszor olvasgassa Nagyságod
őket. Isten Nagyságodat éltesse, adja, hogy láthassam
jó órában Nagyságodat az én jó kegyelmes uram és kedves kis asszonyommal együtt.
23. Junii 1676. Kűvárban.
Mához egy hétre meg indulok, kegyelmes Asszonyom,
innet.
Nagyságodnak
alázatos szolgája
Teleki Mihály m. p.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény S. gyűjteménye.

195.
Balásfalva, 1676 június 25. Bornemisza Anna
Mihálynak.

Teleki

Kegyelmed levelét elvettem, édes Bátyám uram.
Eddig az kőfaragó elment; nagy bajjal tettem szerit.
Édes Bátyám uram, Isten hozza Kegyelmedet. Az mi az
fenyegetést nézi, nem hagyja Isten Kegyelmedet. Édes
Bátyám uram, az leveleket megolvastam, mind a Kornis
uramét. Bizony dolog nagy két levél, melyet ha illet-
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hetnék, alkalmasint ember általlát; de ez ilyen dologban
talám jobb nem szólnom. Édes Bátyám uram, az Husztnak eligérése s az uram ő kegyelme török hozása csak
olyan, az mely istentelenőé rám költették, hogy Bánfi
uramnak az fejedelemségét; ez is csak ahoz való, hogy
idegenedjenek az emberek. Én addig nem mondom uram
ő kegyelmének, míg Isten Kegyelmedet béhozza. Nénémasszony ő kegyelme nem jött ide, mert fél nyavalyás
jőni. Édes Bátyám uram, igen kedvesen veszem az öcsémasszony köszöntését; Isten hozza Kegyelmeteket jó egészségben, mind ő kegyelme s gyermekekkel egyött. Édes
Bátyám uram, Ballassa az minemő bolond volt, úgy esett
rajta. Édes Bátyám uram, az két levelet csak elteszem
addig, míg Isten Kegyelmedet behozza, senki ne is lássa;
nem is látta, bizony nem tudják. Bizony dolog, az ördög
s az lator ember, mikor az igaz ember aluszik, csendesen
van, vermet ás, de az Isten az igazat nem hagyja stb.
Datum in Balásfalva, die 25. Junii 1676.
Bornemisza Anna mpr.
Édes Bátyám uram, uram ő kegyelme áldott Istennek neve szenvedhetőképpen vagyon, de magam bizony
rosszul s az gyermek ismét; az igézetből az hideg borzogatta már háromszor.
Miss. 848.
196.
Ujlaki mező, 1676 június 27. Wesselényi Pál Teleki
Mihálynak.
Akarám Kegyelmedet mostan is ide való állapotok
felől tudósítanom. Az idejét sem tudnám meg mondani,
miolta egy levelét sem láttam Kegyelmednek. Én soha
meg nem tudnám írni, micsoda rettenetes nyomorúltul
élek ennyi reméntelenségekben s nyomorúságos állapotokb a n ; bizony az halálnál felyebb való, a micsoda búsulásokat, törődéseket kell szüntelen el viselnem. Ihol az előtt,
noha most hallgat ugyan, az török mint el kénza egy
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rendben. Még Kubinyi uram oda vagyon; mi lesz a vége
annak is, Isten tudja. Most már az végbeli gyalogok, sem
harag, sem szép szó nem használván nekiek, ellenünk
csak fel kelének, pártot ütének s mind egy lábig elmenének, úgy hogy a sáncz egészlen pusztán maradott. Én
mind haraggal elpróbáltam, mind az mi kegyelmes urunkhoz ő nagyságához való hűségeket, hiteket s mind az hó
pénzt nekik eleget számláltam, de csak egy napra is nem
várakoztathattam őket, azok csak elmentenek. Az ide
által való gyalogok is penig (mint hogy úgy végeztem volt
s meg igértem volt a végbeli gyalogoknak, ha ezeket
bévehetem, őket mindjárt elbocsátom) meg hallván azoknak dolgokat s azt is, hogy az előtt is egyszer, minek előtte
fizettünk volna nekiek, csak fel vették magokat, meg
indultanak, akkor hol szép szóval, hol haraggal le csendesítettük vala őket, de vissza menvén a sánczban, magok
hadnagyait s másokat is, hogy velek együtt el nem pártoltanak s meg nem indultanak, fáradtig v e r t é k : ezek is
hasonlót követtenek, be akarván jőni, útjokból vissza
tértenek, és így ilyen veszedelmes állapotokban, a két
fél között ily közel lévén az ellenség, csak pusztán volt
s vagyon mind azoltátúl f o g v a ; kiküldöttem ugyan az
kapitányokban három vagy négy száz lovassal ezek után,
hogy mind erővel, mind szép szóval hozzák be, a kit hol
kaphatnak bennek, be fog ugyan jőni bennek talám, de
aval is meddig lehetünk együtt s meddig nem, nem tudom.
Kegyelmedet kérem, én urunkat ő nagyságát nem is
búsítottam felőle, hanem legyen azon Kegyelmed, mind
az végbelieknek, s mind ezeknek az ide által való gyalogoknak irattasson egy-egy levelet, melyekben parancsoljon reájok ő nagysága erősen, hogy mostani dolgokat,
elpártolásokat ő nagysága megértette, hogy sem Istennel,
sem az ő nagysága hűségével, sem hitekkel s nemzetek
veszedelmével nem gondoltanak, csak ide hagytanak
bennünket; azért előttök járójokat megbecsüljék, generálisoktúl, kapitányoktúl, hadnagyoktúl függjenek, mert
nem az magok erszénye töltéséért s praedálásokért fizet
ő nagysága nekiek, hanem hogy ő nagyságának s nem-
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zeteknek szolgáljanak. Megiratván Kegyelmed a leveleket, küldje minél hamarébb kezemben, hadd küldjem
meg. Más képpen orvosságát most fel nem találhatjuk,
mert mi hozzánk képest az sok, fegyverrel hozzá nem
nyúlhatni, az törököt is reá nem támaszthatni, mert
mindenik nagy közönséges veszedelmet s végső romlást
hozna m a g á v a l ; míg az Úr Isten jobb időt nem ad
érnünk, azt csak lehetetlen rendben venni. Kegyelmedet
kérem, tudósítson. Ezzel Isten Kegyelmedet éltesse szerencsés jó egészségben.
Ujlaki mező, 27. Junii A. 1676.
Kegyelmed szolgája
Vesselényi Pál mpr.
P. S. Azomban ím urunknak ő nagyságának is írtam,
volanter h a g y t a m ; Kegyelmedet kérem, meg olvasván,
ha tetszik, adja be ő nagyságának. Az borbélyom felől
Kegyelmedet kérem, kérjen egy parancsolatot urunktól
ő nagyságátúl, hadd ne maradjak hamis hitben, mert
látja az Ur Isten, mind lelkemet, hitemet, életemet, becsületemet oda kötöttem neki, hogy elbocsátom, csak Váradrúl jöjjön ki. A brassaiak úgy hiszem, nem tartják meg
maguktúl, kiváltképpen ha urunk ő nagysága megparancsolja nekiek. Küldené kezemhez Kegyelmed a parancsolatot. Ebbeli Kegyelmed jó akaratját, Isten éltetvén,
Kegyelmednek meg szolgálom; azon kívűl is bizony sok
költségemben áll.
A czímlapon Vesselényi kezével: Már be pecsételtem
vala a levelet, hogy érkezék az budai vezér tihája levele,
kit Urunknak ő nagyságának ím el küldöttem. Még
Kubinyi uram akkor oda nem érkezett volt. Úgy látom,
nem fogják oly erősen az budaiak, mint az váradiak.
Külön papíron Vesselényi kezével: P. S. Úgy látom,
Uram, a lutheránus atyafiak szívesen munkálódnának
az otthon valóknak mellénk való állásában; mit izentek nekik most is, Kegyelmed meg hallja Baranyitól;
de az embert én nem láttam, kérdeztem hol van, de
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azt mondták, derék kereskedő ember lévén, tovább
Debreczennél nem mert jűni, alkalmatossága adatván,
Ujhely felé vissza ment. De az bavariai segítség ugyan
csak igaz, mert Bellavári is erős hittel ízente, mivel
az austriai háznak közelyebb való eleitől való confederariusi. Én el hiszem, Uram, hogy nézik az atyafiak
az magok hasznát is benne. De hiszen csinálná úgy már
Kegyelmetek ezeket a dolgokat, a mint jobb lenne,
mert én, tudja az igaz Isten, nem tudom mit csináljunk,
ha az török vagy Kegyelmetek meg nem segít; mert
mi se nem élődhetünk, se ellenségünkkel szerencsénket
próbára vetni nem merjük, se, ha jó volna is, békességet
innét tractálni nem m e r ü n k ; de ha mernénk is, jaj nekünk
az Bihar vármegyébűl való meg békélés; hanem, Uram,
ha egyéb nem lehet, lám Kegyelmetek is jártat embert
oda fel s ihon ezek is mire ajánlják magokat, a kettőt
tegye együvé Kegyelmetek s munkálódjék tovább is
megegyezett elmével s cselekedjünk valamit, hadd ne
vesszünk el. De ezeket úgy írom, ha frustráltatunk eddig
való reménségünkben, segítségünkben is, ha azokbúl ki
kopunk, mert ha várakozhatnánk, ha földünk volna,
ámbár várakoznánk, de lehetetlen; azért vagy egy, vagy
más végének csak kell lenni. A nagy Istenért munkálódjék Kegyelmetek s vagy cselekedjék valamit, vagy tanácsoljon valamit, hiszem ezekben is úgy disponálhat, a mint
akarja, mert rosszul vannak. Hiszem onnat is izenik, de
németek s magyarok is szöknek, bizony elig vonják a leplet, a mint mostan kiszabadult hires katona Török János
is beszéli, kit soha sem saczczon, se pénzen ki nem adtak
volna, hanem Isten meg szabadította. Argentoratum is
magát meg adta a francziának, csak meg mondták a németek. Az én levelemre még sem siete Kegyelmed az
embert el küldeni. Béldi uram nem írt választ; nem
tudom, ha meg küldhette-e Kegyelmed levelemet. Kérem,
tudósítson, azomban ha helyesnek látja, az én instantiámról ne feletkezzék el, hadd szolgálhassam meg Kegyelmednek.
Miss. 243.
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197.
Kálló, 1676 június

29. Strasoldo Teleki

Mihálynak.

Perillustris Domine Domine mihi observandissime.
Constat omnino Dominationi Vestrae, quanta damna
perpessum sit regnum Hungariae a rebellisantibus, quod
non aliam, sed gentem hanc tangunt et recenter TransTibiscum; tria oppida illustrissimi domini cancellarii
regni hujus more Tartarico invadentes, conflagrarunt et
divastarunt, cum populo tyrannice egerunt. Quodnam
similibus excursionibus subsequatur, ego non capio, timeo,
ne tandem clementia Suae Majestatis Sacratissimae in
furorem et vindictam versa, ad loca, in quibus nebulones
illi et patriae lues degunt et a dominibus pecunia (quam
utiam in ardua regni negocia verterent) sustentantur, sese
erumpat, quod etiam actum fieri potuisset, si Dei et
Christianitatis respectum non habuissemus, bonamque
vicinitatem impedire desiderassemus. Caeterum quod se
et Dominum Celsissimum Principem optimo affectu et
zelo erga publicum bonum promovendum gestent, Deus
recompensabit; credat, quod in meo voto etiam nihil
aliud est, quam ut possim, etiam si sanguinis profusione,
emolumento hujus patriae servire. In reliquo etc.
Datum Calloviae, die 29. Junii Anno 1676.
Deus det, quod videam effectus Christianitatis et
quod non ego solum, sed tot alii magni homines possint
mutare sententias. Ego carta alba [. . . .]1 ubique comparebo
et ostendam egisse quid potui pro publico bono et Christianitatis tot [ . . . . ] 1 meorum vestigia sequens
Carolus Comes de Strasoldo mpr.
Miss. 243.
1

A k i p o n t o z o t t helyek k i o l v a s a t l a n o k .
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198.

Radnóth,

1676 július

11. Teleki

Mihály

Strasoldonak.

Illustrissime Domine mihi observandissime.
29. Junii Calloviae datas Illustrissimae Dominationis
Vestrae litteras debito honore, tamen non sine admiratione
recepi. Qualiter equidem ditiones Celsissimi Principis
Domini, Domini mei clementissimi pro aliorum patratis
pati debeant, in re merito persuadere mihi non possum.
Dominus meus Clementissimus bonae semper vicinitatis et
publicae tranquillitatis pacisque studiosa (így !) nil unquam
magis in votis habuit, vel h a b e t ; nunc etiam quam possibilibus quibusvis mediis communi Christianitatis bono
consulere desideratamque pacem illibatam conservare,
modo ne ab aliis occasio illius rumpendi suppeditetur.
Ego vero in omnibus occurrentiis quaecunque iusta et
publico bono consentanea videbuntur, obligatum me scio,
Illustrissimaeque Dominationi Vestrae servire paratus ero.
Diuinae de reliquo protectionicommendans,maneboeiusdem
Illustrissimae Dominationis Vestrae.
Credat Excellentia Vestra, ego bonis modis intentionem Vestrae Excellentiae ad bonum Hungariae studentem coram Domino meo Clementissimo libenter iuvabo,
serviamque Vestrae Excellentiae, saltem dignetur mihi
imperare. Turca magno cum apparatu expediuit Ibrahim
in Poloniam.
Credat Vestra Excellentia, me semper inveniet
Servitorem paratissimum.
Michael Teleki mpr.
In Radnoth, 11. July 1676.
Miss. 243.
199.
Szentpéter, 1676 július 16. Teleki Mihály Lázár

Istvánnak.

Apóór István uram vádoltatván holmikkel, urunk
ő nagysága hivatta vala ki. Alig is hiszem, ha én más
jóakaró uramékkal el ne fordítsam, vissza mehetett
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v o l n a ; így is Mikes uram kezességén lehetett meg. Úgy
értem, Kegyelmed is ezekben a dolgokban sok vélekedésekkel van. Hidgye Kegyelmed, míg némely szavai s másokkal való tractái nem hallattak, legkisebb nehézségét
is nem vöttem eszemben Kegyelmedre urunknak ő nagyságának. Jó lélekkel írom, nem kell Kegyelmednek gondolkozni semmit is. Kérem is Kegyelmedet, sőt mint régi
igaz szolgája javallom, jűjjön mennél hamarébb udvarhoz,
úgy leszen Kegyelmednek böcsületesebb; ne építsen
Kegyelmed senki szavain s írásin, mert Kegyelmednek
a mi kegyelmes urunk jó kegyelmes ura s fejedelme;
bizony Kegyelmednek legkisebb alkalmatlansága nem
leszen.
Szentpéter, 16. Julii 1676.
Teleki Mihály mpr.
Teleki M. kezével: Lelkem Uram, kérem Kegyelmedet, ne csináljon Kegyelmed magának lármát. Jó
lélekkel írom Kegyelmednek, Kegyelmedet hogy ő nagysága meg akarná fogatni, nem hallottam, nem értettem,
ne is féljen.
E r e d e t i j e az E r d é l y i Nemzeti M ú z e u m b a n , a gróf
család l e v é l t á r á b a n .

Lázár-

200.
Radnóth, 1676 július 23. Bornemisza Anna
Mihálynak.

Teleki

Édes Bátyám uram, Kegyelmed levelét elvettem
tegnap, melyből értem, már Isten megkönnyebbítette
Kegyelmedet. Isten hozza Kegyelmeteket jó egészségben,
mivel ugyan akartam írni, hogy ide jőjen Kegyelmed,
de öcsémasszonyt is el ne hagyja s az gyermekeket, mivel
bizony nem szeretem az dolgokat. Most még lehetett
ott lenni, mivel Madarász uramék kin voltak, de ha
visszajőnek, bizony félő, ismét feltámadnak azok az
tolvajok, mivel úgy hallom, némely emberekhez közel
volt, megkeríthette volna; míg Madarász s Vér Mihály

uramék elérkeztek, csak félreállottak. Noha én nem
bosszúból íram, de látom, nem jó az dolog, az mit mivelnek s mint kin mind egy nyomon beszélnek; még az
parasztság is mit beszél, kikre f o g a d t a k ; én Kegyelmedet
féltem, mert mind csak ott tekeregnek közel. Édes
Bátyám uram, mégis jobb egy kevéssé öcsémasszony s
az gyermekekkel eljőni, míg nyomában akad az ember
s megorvosolja Kegyelmetek. Elég példa ember előtt.
Édes Bátyám uram, öcsémasszonyt s az gyermekeket
hozza el Kegyelmed; nénémasszonyt is.
Datum in Radnot, die 23. Julii 1676.
Bornemisza Anna mpr.
Miss. 848.
201.
Püspöki, 1676 július 27. Kende Gábor Teleki

Mihálynak.

Én Uram mint az elhagyatott árva csak úgy vagyok, sehonéd semmi tudósítást nem vehetek. Kubinyi
uram is rövideden azt írja, azért nem ír, sietve kell bemennem, ott benn érem és arrúl az bemenetelemrűl is
semmi levelet nem vettem, noha most generális uram is
odabe van és az ellenség is nagy készületben levén, minden
szándéka az, reánk jűjön. Harmincz öreg hajót készített
és az Beretyóra hidat csinált, kit szekereken elhozzon.
Mi bizony gyenge erővel vagyunk, mert az hadaink elhintve az országban vadnak széjjel, noha most mind az
Tiszán inned az ki leszen, öszvehivatom, de űk együtt
levén, akkor indulhat, mikor akar és addig dolgát is
végezheti. Én is éjjel nappal talpon vagyok, vigyázok;
vigyázatlanságom miá kártúl nem félek; ha az erő nagyobb
lesz, arrúl nem tehetek. Az török váltig biztat, megsegít.
Telik-e valami belőle, nem tudom. Igaz, egész Tömösvárig az végekre elküldett törökért. Attúl vát(ig) oltalmazom az hadat, hogy ne dissipálja. Az én bemenetelemrűl is írjon Uram Kegyelmed. Ha az hírek csendesednek,
talán az úr is nem késik odabe és szemben is fog lenni
Kegyelmeddel. El is kedvetlenedtünk. Rá szoktatták
Teleki oklevéltár. VII.

18

ezt az váradi törököt az rablásra. Lelkünk keserüségével
vagyon, szemünk láttára rabolják édes nemzetünket.
Bizony mind nemesség és katonaság felindult és minket
causál, az keresztyén vérrel akarjuk az magunk méltóságát keresni etc. Beküldtem az pasához, se saczon,
se kezességen ki nem adták. Még azt mondotta az pasa,
ne legyen arra gondunk, ellenség az. Istenért Uram, az
portára írjanak felőle. Inkább leteszszük az kardot, mint
ezt nézzük. Ma megesküdt az pasa, hogyha az német
érkezik, velünk együtt megharczolnak; de abban semmi
sem lesz. Az csauzok vát(ig) járnak az törökök után.
Micsoda kimeneteli lesz, Uram, dolgainknak, megírom
éjjel-nappal Kegyelmednek. Lelkem Uram, ne feledkezzék
felőlem is Kegyelmed, írásával értessen. Talám Isten
szemben juttat Kegyelmeddel. Mert fáj nekem az szívem,
maga ha senki ellen practicálok, se tísztire, se jószágára,
se böcsületire aspirálok, az Isten elveszessen bár testestűl,
lelkestűl; de bárcsak hites ne volnék az fejedelemhez,
de látom martirja leszek. De minket az Isten meg nem
áld, mert ezen gyülölség egymás ellen és hamis practicák,
privatumok most is, mint azelőtt, az miá is veszünk el
mi örökösen. Látom, némelyek rám tátották szájokat;
maga ha lehetne, egyiknek sem vétenék. Azt hiteti el
némely magával, halálára igyekezem. Ha egyiknek is
igyekezem, az Isten öljön bár meg engemet. Csak engednék elvonnom magam, akárki mit csinálna. Megbocsásson, Uram, Kegyelmed, ennyivel búsítom, de elbúsulok.
Nekem is barátim vadnak, megtudom az dolgokat. Inned
odabe vesztegetik az dolgokat, onnéd belől meg ideki
De akármi ördögöt csinálnának, csak nekem hadnának
békét. De némelyek jobban neheztelének, mert én, Isten
úgy segéljen, senkinek lelkemmel nem kedvezek, az kit
hazám, uram, jóakaróm kárára, veszedelmére valót látok.
Megirtózik Kegyelmed, ha megérti az dolgokat.
Püspöki, die 27. Julii 1676.
Kende Gábor mp.
A czímlapon : 24. Martii mit mond az kalendarium,
olvassa meg Kegyelmed. Ha Uram egyébre czélozok az
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közjónál, az Isten sem ezen az világon, sem az másikon
meg ne áldjon. Barkóczi Ferenczczel, Kis Ferenczczel az
magyar hadakat, hirdetik, franczia ellen viszik űket.
Miss. 323.
202.
Ujlak, 1676 július 29. Wesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét becsülettel vettem, kit Radnótrúl
írt, noha az közönséges dolgokrúl épen semmit sem ír,
mihez tartsam magamat, holott valóban szükséges, mert
úgy hallom, jőnek hamis lélekkel, sententiával némelyek
Erdélybűl; bizony félek veszedelemtűl, mert a rosszra
elég társat talál az ember. Vajha Uram, az én írásimnak,
sopánkodásimnak s tökélletes informatióimnak hitele lesz
vala, bizony nem ké, Uram, most félni, mert a fülét sem
mozdítaná senki; de én feci, quod p o t u i ; már mi következik, csak az úr Isten tudja, csak magam őrizhessem,
Isten után meg válik, magok mire fakadnak ki. Hogy
azért afféle gonosz intentióju embereknek csábitásoknak
helyt ne adjanak, urunk ő nagysága mostani válaszára
gyűlést hirdettem, hogy ott gyalulódjanak össze az elmék
és complanálódjanak a ellenkezések s hadd hallja az
közönséges rend is urunk biztatásit. Másik az, hogy míg
azok Erdélybűl ki jőnek, hadd igazódjanak össze az
elmék addig, hogy azután inkább ne vesztegethessék az
elméket. Már az Kende Márton hadában húszig való elment, a mint most értem, kit jobban megtudakozok.
Én magam is eleget disponálom az végbelieket; az gyűlésen meg válik, mely 31. lesz, ki végben menvén, Kegyelmedet Kubinyi uram által tudósítom, kinek is dühött
nevét költék. Vétek nélkül ember ugyan nincs, de bizony
sok csak hamisságokat reá f o g n a k ; de csak az ily s ehez
hasonló több hamis informatióknak csak ne adnának
az emberek hamar hitelt, bizony az ilyeneknek koholója
is ezeknek költésérűl mindjárt le t e n n e ; de azt gondolja,
hogy jó kedvvel hallják s örömest kapják ezeket s becsületek nevekedni fog véle. Miolta az végbeliek közé voltam,
18*
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az alatt kiérkezvén Balkó és Farkas László uramék,
fel ültették a nemeseket, sok bestelenségemre való dolgot
követtek el. Én nem tudom, honnan vették ő kegyelmek
az eredetét, ott is Erdélyben mocskolódtak s ki érkezvén, rettenetes fenn voltak. Farkas Lászlótúl csak azt
sem érdemlettem, ki jött volna előmben. Éppen el csepültek, össze állván ebben az lutheranus cenkekkel és
micsoda levelet írtak reám, Kegyelmednek páriáját
küldtem, kiben Petróczi uram serénységét dicsérik s
engemet benne aláznak. Hánták azt is, hogy behódolt a t t a m az országot, számot kell venni tőlem. Igaz, hogy
bizony álmomba sem láttam ezt a jövedelmemet, hanem
hogy ide ki szállottam, élésért minden felé el írtam,
azomban kenyeret s más élést messze levő faluk nem
hozhatván, ki hat, ki hét forintot hozott kezemben,
mely eddig 333 forintra extendálódott, noha tudom, ez
iránt való számadásomat Kegyelmed nem kivánja s
jövedelmem sem irigyli. Ezért mocskolódnak, de oka
ne legyek, én bizony leütök némelyeknek az füle mellett.
Az váradi pasa újabban meg dühödt. Most azt irja ismét,
hogy már a császár s fővezér meg tudta mind a sáncz
csinálását s mind az szegénység pusztulását, azért már
neki parancsoltak rúla, hanem mindjárt hányassam
tűbűl ki, mert ha nem hányatom, ő reá jű s elhányatja;
azért ha szovát akarom fogadni a fővezérnek, késedelem
nélkül mindjárt hányassam el. Már azt a választ adtuk
most, hogy gyűlésünk lesz s ott végezünk felőle; de ha
ugyan reánk erősödik, én nem tudom, mit kell vélle, az
ebfiával, cselekednem, hanem Kegyelmed tudósítson,
mit cselekedjem. Bizony el veszünk a kutyafiai miá, ha
itt nem élhetünk. Gondolja el Kegyelmed, a ki Váradrúl
Somlyóra menne, három helynél több nincsen, Bihar,
Micske, Tóti, de annak is csak a lelke. Ha a búzát felveheti,
bizony elmegyen az is. Az Istenért provideáljon Kegyelmetek. Már az egri sanczákságon négy-öt zászlóalja
török kergeti a k a t o n á t ; két-három százat is már meg
is lőttek a törökökbe üzésben; csak addig már, míg
két-három száz katona annyi törökkel össze megyen s

le vágják egymást; mert a katona is mit gondol vele
s azután bizony mind magok, feleségek, gyermekek
Isten tudja, mint járnak. Az budai vezér mind szépen
ír mindenről, de ezek a kutya basák semmit sem cselekesznek. Ihon Radicsnak is a portán a sáncz felől semmit
sem szóltak, azomban a budai vezér sem bánja, sőt a tihaja
azt mondta, nem kellett volna elbontatni. Ihon ezek miá
nem nyughatunk. Az én Istenem szabadítana meg tőlük.
Bécsbűl jött kecskeméti emberem; az is bizonyosan
beszéli, két ízben, egyszer öt ezeret, másszor hat ezer
németet vágott a franczia le, el is pusztította rettenetesül az országot és azt mondják, csak lehetetlen a császárnak ennek meg felelni és hogy sohun hada ide nem
jű s hírét sem hallotta, sőt igen félnek s várnak bennünket.
Magyarokat is vittek volt f e l ; azokba is csak mi sem
jött vissza s többeket sokakat beszél, de lehetetlen meg
irnom mind. Embert ké Kegyelmednek ide jártatni, a
kitűl hadd izennék szóval, mert soha bizony el nem győzöm.
Az mi Béldi uram dolgát illeti, én bizony eleget
törődöm rajta, hogy mindjárt meg sulyosodott dolga.
Noha írja ugyan Kegyelmed, hogy már azelőtt meg voltak
az dispositiók; de elég az, hogy most esett, sőt az ki is
tudódik az ilyenről s mit tudok gondolnom is egyebet.
Én azért emberemet oda nem küldhetem, hanem ím
újobban írtam az ebfiának, kinek páriáját Kegyelmednek
elküldöttem; meglátom mi lesz belőle; de azokat ki
tanulván s urunknak hírré adván azt, azoknak is bajoknak kellene lenni s észre venné a kutyafia, az is hogy én
dolgom s kihirdetné a kutyafia, de még pasquillusba
iratná. Másik az, Béldi uramat is Isten meg szabadítván,
keresménye nélkül éppen el lennék s magamnak nagyot
ártanék, mert az lehetetlen, ki ne tudódnék, noha veszedelmére, tudja az Isten, nem igyekezem, sőt dolgát segíteném s így hűségemért nagy nagy kárt szenvednék s
éppen a főldhöz ragadnék. Ezt kell, Uram, Kegyelmednek
meg gondolni, hogy jövendőre nézve is el ne rontsa.
Im gyermekim vannak nekem is. Urunk ő nagysága
ezekről mind kegyelmesen gondolkodhatik, mert ha én
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azt meg nem előzöm, nekem bizony meg esik jövendőben hűségemnek ilyen meg m u t a t á s a ; ő nagysága is
csak ember lévén, meg halhat, bizony csak koldus leszek
Erdélyben. Én pedig csak ezután remélhetek valami
lakó helyet Isten u t á n ; azért cselekedje azt Istenért,
jó szerencséjeért, hogy maradékim is ne átokkal, hanem
hálaadással köszönhessék meg Kegyelmednek; mert én
másunnat sohunnat sem várhatok s ki tudja e világ mint
fordul, bizony átokkal lesznek maradékim érette hozzám.
Az én instantiámrúl mivel biztat Kegyelmed, nem érth e t e m ; kérem bizodalmason, tudósítson felőle, noha én
bizom az ő nagysága kegyelmességére s az Kegyelmed
én hozzám való szeretetére a z t ; én lelkem ismeretének
s vallásom szeretetének, ha lehet, meg felelek.
Az borbélyrúl semmit nem íra Kegyelmed. Lelkem
Uram, ne vétetődjék el tőlem, mert egyik az, hogy pénzem
á r a ; másik az, hogy bizony nagy hitem van nála. Kérem
Kegyelmedet, tudósítson, mert urunk nekem semmit
sem ír felőle. Az váradi adósság felől sem íra Kegyelmed
semmit. Bizony a miá is veszedelembe e s ü n k ; kérem
abban is szolgáljon. Baranyai is meg érkezvén, ő azt
mondja, hogy reá állott Kegyelmed is az oda fel való
elől küldésre; azomban azt is mondja, hogy izente Kegyelmed, küldjünk fel az városokra egyik embert s biztassuk ő k e t ; de erről egyikről sem ír, hanem egy levelébe
látok három vagy négy szót, úgy tetszik, azt írja Baranyaitúl izent. Lelkem Uram, az ilyenért feddést érdemelnének, hogy nem ír, mit cselekedjem, kiváltképpen ilyen
embertűl olyan dologrúl izen, mely személy gyanús.
A mi azért azt a dolgot illeti, arrúl bővebb informatiót
várnék Kegyelmedtűl, mint, mi formában s mikor s kikkel
kellenék annak lenni; úgy tetszik, lehetetlen jól disponálni, ha Kegyelmeddel nem beszélhetünk, sőt bizony
józan tanács ké annak a dolognak, noha úgy látom,
igen könnyűnek tartják némelyek, de a bizony dolog,
lehetetlennek tartom, anélkül subsistálhassunk, mert
soha bizony mi itt nem telelhetünk s azomban pedig
sibonganak igen, hogy provideálniok kell a télrűl és vagy
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veszniök kell vagy nyerniök, vagy legalább ha sok nyughatatlansággal is, de a telet hazájokba ki vonhatják,
ha semmi egyéb haszna nem lenne is, noha többet reménlenek. El hiszem, akár mit végezzünk is, de követek
mennek be. Az Istenért csak gondolkodjék Kegyelmetek,
lehetetlen mind itt lakni, de én bizony nem tudom, hogy
hogy lehetne jól, ha Kegyelmeddel nem beszélhetünk.
Én pedig még is azt írom Kegyelmednek, az Istenért
csináljon valamit mennél hamarébb evvel a magyarsággal, mert Istennel bizonyítom, elvész, Isten, világ
előtt oka ne legyek, mert én Kegyelmeteket eleget tudósítottam s tudósitom felőle. Urunk leveléből több híreket
is érthet Kegyelmed.
D. Ujlak, 29. Julii 1676.
Vesselényi Pál mpr.
A czímlapon : Kérem Kegyelmedet, úgy disponáljon
a hadakrúl, én is a gyűlés után be megyek.
A czímlapon

Teleki

M. kezével : 4. A u g u s t i 1676. Miss.

243.

203.
Zabola, 1676 július 30. Mikes Kelemen Teleki

Mihálynak.

Micsodás hírt hoztanak énnekem onnan kívűl, úgy
hiszem, Uram, eddig már azt Kegyelmednek értésére
adta Bethlen uram. Én attúl félek, hogy mi addig nézünk
mindenekben az rendes dolgoknak követésére, hogy
elsőben engemet csak megmártirizálnak, noha Isten
után én is magamra vigyázok s nem is érthetem,
meddig jobban nem tudósíttatom felőle, honnét legyen
derekasabb tartásom; de bizony dolog, Uram, ha rajtam
elkezdik, máson végezik el, s félő, nagyobb emberen
nálamnál. Az mint Apor uramtól Kegyelmed értette,
én már attól sem tarthatok, mert az vitézlő rendet én
itt valóban oltalmazom, s igen is alliciáltam. Már most
semmi zsibongást nem igen hallok; csendességben vann a k ; az uraim is igen lecsapták füleket. De Uram, kérem
Kegyelmedet, az összegyülekezett tolvajok dolgát is ne
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vegye Kegyelmetek süketségre, lásson hozzájok, mert én
bizony attúl félek, hogy azok által gyulad meg ez haza
s úgy harapódzik el az tűz. Higyje Kegyelmed, hogy
épen practica az az dolog, s Istenért oltalmazza Kegyelmed magát s lásson többekkel együtt az haza közönséges
megmaradásához; higyje Kegyelmed, most oda Kegyelmetek felé fúják az követ az emberek. Noha az igazakot
megsegéti az Isten, de az Isten is azokat szokta őrzeni,
kik magokat őrzik. Az törökök indulása sem volt, Uram,
higyje Kegyelmed, ok nélkül; lator az ördög, s nem szűnik munkálkodni. Moldvában küldöttünk volt, Uram, emberünköt, de semmi derekas hírt nem hoza, hanem hogy
Ibrahim pasa megholt s az tatár chám Laposnyához szaladt, kik is becsaptak volt Kozákországban, de majd
szerencsétlenűl jártanak. A moldvai vajda még helyben
v a g y o n ; az havasalföldi vajda ott Moldvában az maga
klastromában vagyon, ki is hogy az lengyellel való békésséget tractálná, hirdetik. Én. Uram, mindenekből Kegyelmed tudósítását s parancsolatát várom és maradok stb.
Mikes Kelemen mpr.
1676. 30. July Zabolán.
P. S. Kálnokiné asszonyom, az feleségem anyja,
jövén ő kegyelme hozzám, nagy siránkozással jelenté,
hogy az szegény Béldi uram igen megbetegesedett s az
doctort nem bocsátják, hogy azt az régi nyavalyáját
orvosolná, mert bizony mindjárást megkönnyebbednék. 1
Azért Kegyelmed szólana, hogy az vasat hadd vágnák
le ő kegyelméről, s az inasa mindenkor hadd járhatna
be hozzája s ki is az városra, és mint annakelőtte, mások
is hadd mehessenek vigasztalására, s az mely praedicatort
akar, hadd vitesse azt oda s az doctort is szabadoson hivattathassa. Ezt, Uram, Kegyelmedet kérem, igen hamar
urunknál vigye végben; lám, most az urak is ott vannak.
Én, Uram, most Csikban rugaszkodom, ott kétfelé n é z e k ;
mindjárást visszajövök.
Miss. 243.
1

Itt a lap szélén

Teleki

M. kezével : N B .
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204.
Szent-Miklós,

1676 augusztus 4. Bethlen Farkas
Mihálynak.

Teleki

Nekem kedves Komám uram.
Udvartúl Kegyelmed eljüvén, egy utrumot Saárpataki uram ada kezemben, azt Mikes uramnak kellene
beküldeni. Nem is engem, hanem ő kegyelmét illeti beküldése, úgy hogy az elébbi utrumot ezzel öszvevetvén,
a melyikben mi jónak tetszik, vallattasson a szerint
ő kegyelme. Én Kegyelmednek elküldtem his inclusis.
Azonban kérem, Kűvárban Kegyelmednek kezéhez küldött két levelemet ez harmadikkal és egy supplicatiómmal ugyan most küldje kezemhez vissza. Szintén tegnap
érkezék egy levelem, melyben írják, egy emberséges
emberhez ment minden emberhez Fejérvárt egy magyarországi ember, ki ott beszéllette azt, hogy engem az én
nem jó akaróim szintén ott ejtenek meg, az hol csak nem
is gondolnám, melyet az a fejérvári ember izenve izent
meg nekem. Elküldtem amennyiben lehet circálni az
dologrúl. Az jó feltött szándékot bizony nem kétlem,
ha mire Isten ellenem segíti, nekem tulajdonítván némelyek egészlen azt a dolgot, a mint most is hozzák. Bizony
nem tudtam ily nagy authoritásomat. Valóban bánom
Kegyelmeddel nem beszélheték indulásakor, de nekem
azt mondák, Kegyelmed urunk házában v a n ; azalatt
beálla a caput magyarázás s ki nem meheték, mert üresen
is marad vala szintén az palota. Kérem, ha mit értett
mind onnan kivül, mind a fennforgó dolgokbúl, tudósítson. Éltesse Isten jó egészségben.
1676 4. Augusti Szent Miklós.
Kegyelmed szolgája s komja
Bethlen Farkas mp.
Visszavárom levelemet

Kegyelmedtűl.

E g y k o r ú m á s o l a t . U g y a n e z e n p a p i r o n a Béldi-perben a
vallatáskor f e l t e t t k é r d ő p o n t o k . Közölte D e á k F a r k a s Uzoni
Béldi P á l élete czímű m ű v e 144., 145. l a p j á n . Miss. 245.
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205.
Szent-Péter, 1676 augusztus 5. Teleki Mihály
Mihálynak.

Apafy

Kegyelmes Uram, Fejedelmem.
Méltóságos levelét alázatosan vettem. Látom az vajda
levelét, kinek írása vélekedteti sokképpen elmémet.
Választ tisztességest kell e levelére íratni, azelőtt jó
akaratját meg kell köszönni. Béldi uramat hogy Nagyságod sok maga ellen való dolgokért is méltán meg fogathatta volna, de mivel az némettel való titkolódásival
az porta ellen is vétett, hogy az rossz dolgot megelőzze,
azért cselekedte. Ország törvénye szerint akarja eligazittatni dolgát annak idejében. Az vajda ő nagysága tekintetit is előtte viseli Nagyságod, meg irhatnák az vajdának stb.
5. Augusti 1676. Szent Péter.
Teleki Mihály.
Egykorú
írással
s u b d a t o 5. A u g u s t i

reájegyezve
1676.

E r d é l y i N e m z e t i Múzeum.

: Teleki

Mihály

Gr. K e m é n y

S.

uram

levele

gyűjteménye.

206.
Sárfalva,

1676 augusztus 6. Mikes Kelemen
Farkasnak és Teleki
Mihálynak.

Bethlen

Tekintetes Urak.
Nekem küldött Kegyelmetek levelét mind tudósításokkal igen nagy becsülettel vöttem s Isten sok jókat
adjon érette Kegyelmeteknek, hogy azon veszedelmemre
való igyekező szándékot értésemre a d j a ; csak azt bánom,
hogy nem tudom, kitől és mi formában való vigyázásomnak kell lenni. Én már ezen dolog felől valami homályoson,
mint szintén most is, értettem volt, kiről ugyan írtam
volt is az úrnak, Teleki uramnak ő kegyelmének; de én,
Uram, ezen materiáról másféle tudósítást várnék, mivel
immár ilyen világoson és rettenetes dolgok világosságra
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jőnek. Mert ha, Uram, azt megvárjuk, hogy elsőben
megöljék, az ki ellen igyekeznek és az után kezdjük a
dolgot orvoslani, bizony késő fog akkor lenni s az elharapózott tüzet nehezebben olthatjuk, mintsem még
meddig csak füsti vagyon. Mü, Uram, az szászokat követjük, kik azt mondják, hogy csapj arczúl még egyszer,
hadd haragudjam m e g : addig várjuk, hogy ki-ki gonosz
igyekezetében elébb-elébb menjen, hogy bizony csak
sütve teszik alánk. Én ezt ugyan Istennek rettenetes
látogatásának tartom, hogy látván nem akar Kegyelmetek
látni és értvén nem akar érteni. Bizony ezek az hamis emberek az ő istentelen dolgokot majd minden palást és
tartózkodás nélkül követik, mintsem az igazságot akarja
Kegyelmetek oltalmazni amaz proverbium szerént:
»Principiis obsta« etc. ugyanis ha ezek az rettenetes dolgok
csak hallgatással mulnak el, ezek csak útat nyitnak s
bátorságot adnak az gonosznak elkövetésére, az mint
mostan is hirdetik, hogy Bethlen Pál uramon maradott
amaz országvesztő hírnek fundálása s csak egy közönséges admonitióval ment el mellőle. Ez ilyen dolognak
jobb volna titokban lenni, mintsem csak ilyen simpliciter
el mulni, mivel már ezen dologról itt nálunk példát is
vöttek némelyek. Nyugodt elmével legyen Kegyelmetek
ezen dologban, hogy némely egy néhány rossz emberek
szintén úgy viselik itt magokot, mint az szegény Rákóczi
fejedelem idejében, mikor Basa Tamás törökért küldött
vala. Már is hallatott itt olyan török hír, melynek, ha
lehet, én joban végére megyek. Az is bizonyos dolog,
hogy ezen companiából valók közűl jelentette másnak,
hogy immár ott is Kegyelmetek felé 18-an esküdteknek
az emberek öszve, melyről is csak Petki János uramot
várom s izenet által tudósítom Kegyelmeteket. Én azért
az élő Istenre kénszerítem Kegyelmeteket, ha ugyan
nem szánja magát, édes feleségét, gyermekét, szánja
akárcsak édes hazáját, ezt az keresztyén fejedelmet s
asszonyát s ne nézze ilyen szem behunyva végső veszedelmét, hanem lásson az dologhoz, serkenjen fel. Az Bethlen
János szolgája mit beszéllett, ki az paripát vitte volt
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Teleki uramnak, arról is Petki uramtól izenek, ha be jő,
s ha nem, más egy hiteles ember által. Itt most mi igyekezettel vannak, annak akarok végére m e n n i ; de bizony
valameddig urunk ő nagysága más kapitánt nem praeficiál udvarhelyszéki uraimnak, addig ezek dolgokban
semmit nem csökönnek s nekünk securitásunk nem leszen.
Itt Uram minapiban igen megcsendesedtenek vala az
uraim, de beérkezvén Kálnoki Bálint, ismét úgy meg
bíztatta azt az rossz három-négy tökéletlen embert,
hogy ő olyan könnyen menekedett az úr Teleki uram
előtt való maga mentegetésével, hogy már annál bátrabban cseleküsznek, suttognak. Jobb lött volna azon dolgot
elő sem hozni nekie az úrnak, mintsem olyan könnyen
elereszteni olyan nagy dolog mellől. Im mostan is szép
gyümölcse esék, mert, hogy Csíkban menék, az urunk
commissióját az kézdi vice királybirónak megadám, hogy
olvastassa el az Szék előtt, hogy az rab tiszttől dependentiájok ne legyen s poroncsolatjának ne obtemperáljanak, azért én nem lételemben az község előtt el nem
olvasták s az vitézlő rendnek értésére nem adták, hanem
csak magoknál tartották az urunk ez iránt való poroncsolatját, noha bizonyoson magoktól nem cseleködték
ezt, hanem oly ember instruálja őket, az ki már hozzánk
hütös, s más nagyobb dologra is tanácsolja írása által.
Mostan is bizony az ott való dolgokról tudósítja udvartól őket s urunk előtt ezeknek dolgokra vigyáz. Az Istenért ne értsen minden ide való ember minden dolgokat,
mert (az melyet soha el nem híttem volna) bizonynyal
kétfelé s igen ártalmason szánt el, az mint értem. Ha
azért, Uram, Kegyelmetek jót akar követni, ezen rettenetes vice tisztnek contumaciáját s nyilván való oppositióját, intimálja urunknak, hogy ő nagysága el ne szenvedje, hanem vagy kihivassa büntetésre, vagy mindjárást
két magyarországi cancellarista diákokat küldjön be
ő nagysága s evocáltassa az vicét. Ez, Uram, minden
palást nélkült való oppositio, mely diákok is ha beérkeznek, inquiráltatni is kell, kik nem engedték az urunk
commissióját elolvastatni s legalább Káinokit s az vicét

evocálni kell, vagy egyéb mediummal ha most meg nem
büntetik, bizony elveszünk. Immár ilyen extremitásban
kell valami jó mediumot Kegyelmeteknek elkövetni.
Tudja Kegyelmetek, az szegény idvezült Rákóczi fejedelem idejében minemü sokképen csendesítettük ezen hütötlen embereket.
1676. 6. Augusti. Saárfalván.
Mikes Kelemen mpr.
P. S. Im az commissiónak páriáját oda küldöttem;
az úr Bethlen Farkas uram az négy székre, úgymint
egyet az sepsieknek, mást kézdieknek, harmadikat orbaiaknak, negyediket miklósvárszékieknek kell írni; különkülön intitulálni. Az sepsi vicének n e v e : Mihátsi Mihály,
az kézdinek: Mihálcz Mihály, az orbainak: Szörtsei
Ferencz s az miklósvárszékinek: Cserei György. Az titulusnak így kell lenni: »Generosis egregiis nobilibus agilibus
primipilis Michaeli Mihátz, vice iudici regio caeterisque
iuratis assessoribus ac totius universitatis libertinorum siculorum sedis Sepsi«, és így per consequens az többinek is.
Ezekre az úrnak Bethlen Farkas uramnak legyen gondja,
mert most az úr Teleki uram erre nem érkezhetik. Az
Istenért, Uram, Kegyelmetek engemet világosabban tudósítson, kitől s mint kell t a r t a n o m ; magam is nem érthetem jól az dolgot. Addig várjuk, Uram, hogy maga
jőjön elé az dolog, hogy megesik rajtunk. Az én eljövetelemkor az mint végeztünk vala az vitézlő rend részérűl
hogy inquisitorok jőjenek, még az sem effectuálódék.
Ezen levelekkel és dolgokkal penig nem kellenék késni.
Miss. 243.
207.
1676 augusztus

16. Szobieszki János
Teleki
Mihálynak.

lengyel

király

Joannes tertius Dei gratia rex Poloniae stb
Magnifice ac generose nobis sincere dilecte. Abire
generosum Absolon ad Illustrissimum Transylvaniae
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Principem noluimus, quin paucis hisce Sinceritatem
Vestram compellaremus, constantisque nostrae erga eandem propensionis certam redderemus. Porro tametsi
omnia, quae hactenus desideratae in rem Christianam
paci impensa sunt studia, in irritum cesserint; minime
tandem de bona et firma Sinceritatis Vestrae in nos,
regnumque nostrum voluntate, et officiis imposterum
ambigimus, inter praecipua reponentes desideria, ut
Sinceritatis Vestrae benevolentiae nostrae realia exhibendi specimina commodae nobis suppetant occasiones.
Bene interim Sinceritatem Vestram valere cupimus.
Dabantur Casimiriae, die 16. Augusti, anno Domini
1676.
Joannes rex mpr.
Erdélyi Nemzeti Múzeum.

Gr. K e m é n y J .

gyűjteménye.

208.
Hidvég, 1676 augusztus 18. Nemes János Teleki

Mihálynak.

Nem mulathatom el, beérkezvén ide Hídvégére,
hogy Kegyelmedet ne tudósítanám ide be való állapotokról. Itt, Uram, bizony igen felháborodott állapottal
voltanak az uraim, mivel némely ember igen keményen
kezdett volt az inspectorsághoz, kit akasztófával s kit
rabsággal s kit házának feje felűl való elhordatásával,
az melyet felette nehezen szenvedtenek. Nem tudták,
honnan vötte ő kegyelme 1 azt az authoritast, mivel az
mely commissióba ő nagysága poroncsol, hogy tőlem
s ő kegyelmitől dependeáljanak, azt ő kegyelme magánál
tartotta egy ideig s azután úgy adta az vicéknek, hogy
publicálják az populenek, az mely commissio csak nekem
az vice tisztekkel és assessorokkal szól s az vicék hírem
nélkül nem merték publicálni, hanem vártanak tőlem,
kiért ő kegyelme rettenetesen megharagutt s elhiszem
fogta is vádlani őket ő nagysága előtt, hogy nyilván
1

Mikes K e l e m e n t érti.
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való ő nagysága ellen való oppositio, kiből is kilátszik,
hogy minden feltett czélja az ő kegyelmének, hogy vádolhassa őket. 1 Mert micsoda oppositio az, hogy az nekem
szóló commissiót, főtisztek lévén, hírem nélkül fel nem
szakasztották? Én már péntekre convocáltattam az
egész széket annak az commissiónak promulgálására,
mely felett is elhiszem nem kevés zajgás lészen, noha én,
a mint lehet, addig is sedálom az dolgot. Nekem azt
írja ő kegyelme, nemcsak ennek az széknek, hanem
többeknek is inspectióját urunk ő nagysága s az tanács
ő kegyelmire bízta, mely épen gyeneralisságot importál
magával. Az levelét in specie kiküldöm Kegyelmednek,
csakhogy magával akarok beszélleni s addig nem l e h e t ;
hadd lássam, mire magyarázza némely szovait. Egy
szóval, Uram, úgy megindultak volt az ő kegyelme magaviselésen, hogy nem tudták mit kellessék cselekedniek,
ha be nem jöttem volna. Ha két vagy három emberséges
ember valami dolgoknak igazítására összegyűl, mindjárást conventiculumnak nevezi ő kegyelme. Úgy látom,
ott jár az elméjek, hogy böcsülletes atyjokfiait küldjék
ki ő nagyságához s instáljanak, küldjen inquisitorokat
ő nagysága s inquiráltasson ő nagysága s ha ki vétkes,
vegye érdemlett jutalmát, ha pedig nem érdemesek, miért
vádoltatnak, s egyszersmind declárálják ő nagyságához
való igaz hűségeket életek fogytáig. Itt, most, Uram,
semmi oly hír nincsen. Ibrahin pasa helyett ugyan Sojtán
Ibrahint tötték szerdárnak, nem az kajmekámot, de
még el nem érkezék az t á b o r r a ; nincsen is szándékok
(úgy értém) Kemenicstől feljebb menjenek ez idén. Az.
lengyelnek is mondják táborát lenni Zborónál; de én
úgy hiszem, az mint akarom. Az hámokat megszegődtette
Méhes uram. Kérem, Uram, Kegyelmedet confidenter,
vigyázzon maga jó igirete szerint kicsin böcsülletemre,
s mind penig erre az székre, és ha mi hamis informatiók
mennének, ne engedje hitelt adni, mert ezek bizony igaz
1
Mikes Kelemen a u g u s z t u s 6-ikán kelt levelében f o r d u l n a k
elő ezek a v á d a k .
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hiveiő nagyságának; mi is Kegyelmednek bizony mindannyian igaz jó akarói vagyunk s leszünk.
Datum ex Hidvég, die 18. Augusti 1676.
Nemes János mpr.
Miss. 243.
209.
1676. Teleki Mihály Nemes

Jánosnak.

Kegyelmed levelét becsülettel vöttem, tudósítását
Kegyelmednek s rólam való nem feledkezését Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját tovább is várom.
Az úr Bánfi Sigmond uram ő kegyelme is nálam levén,
ő kegyelme is olvasta Kegyelmed levelét. Nagyon és
dicsíretesen felelt meg Kegyelmed tísztihez való kötelességének, az mi kegyelmes urunkhoz ő nagyságához való
hűségének, hazájához való szeretetinek, hogy az felháborodott elméket egyességre hozta. Az menyire Isten
az mi dolgainkat juttatta, az egyesség által remélhetnénk
megmaradást s valakik azzal ellenkezőt cselekesznek,
számadással tartoznak Isten s emberek előtt. Vajha mi
reformátusok más ellenkezők szokását követnénk; mind
vallásunk, mely nélkül nem élet az élet, mind hazánk
dolgai jobban folynának. Csak megvallom, afféle tisztre
való promoveálását senkinek, de kiváltképpen vallásom
ellenségének bizony nem kevánom. Mindezekről, Isten
Kegyelmedet ki hozván, beszélnünk kell és ha gehennában nem akarunk felserkenni, vallásunk dolgairól provideálnunk kell. Most az ideje, midőn Isten keresztény,
kegyes, vallását igazán szerető urunkat s fejedelmünket
szemünk előtt tartja. Kiki közülünk tegyen félre magános
vindictát s passiót, mert bizony úgy veszem eszemben,
farkasok szálltak az bárányokra. Mindezekben az csendesség, jó lelkiismerettel való itílet tétel, mely legyen
az dolognak jól végére meneteli után, vigyázván mindenek felett Istennek dicsőségére, jó jámbor fejedelmünknek
méltóságára, hazánknak nemzetünknek megmaradására.
Többet is irhatnék, de rosszul vagyok.
E g y k o r ú k é z i r a t N e m e s J á n o s a u g u s z t u s 18-ikán kelt level é h e z mellékelve. Miss. 243.
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210.
1676 augusztus

18. Bethlen

Farkas

Teleki

Mihálynak.

Édes Komám uram.
Radnóton most Kálnoki Péter melléje ülvén egy
szolgámnak, ezeket beszélte, legelsőben is azt mondván,
hogy ű régen elhagyta Béldi u r a m a t : Valjon miért fogták
meg az szegény u r a k a t ? Ez azt mondta, ű nem tudja.
Azután kérdezte, valjon elbocsátják-e, mert csak ártatlanok. Ez ismét nem tudommal felelt. Tovább mondta,
úgy hallom, valami tolvaj hír van erre kifelé. Amaz
felelte az én szolgám, én is hallottam. Kálnoki újobban
mondta, valjon kik fogatták és kik tartják ű k e t ? Ez
nem tudommal tett választ. Azután mondta Kálnoki,
én úgy hallottam, Béldiné asszonyom fogatta. Ez nem
tudommal felelt. Kérdezte tovább Kálnoki, igaz-e, hogy
elfogtak benne, valjon hol tartják űket? Ez azt felelte, nem hallottam. Azután azt kérdezte Kálnoki,
valjon volt-e Betlen Farkas uram Rettegen mostanság.
Mondta ez az én szolgám, nem volt. Utólszor kérdezte,
valjon mikor megyen immár ű kegyelme Rettegre?
Ez nem tudommal felelt. Bizony csak ez is, úgy tetszik,
elég lument ad. Másodikat ilyet akarok Kegyelmednek
értésére a d n i : Pekri uram lakodalmát azért sietteti
bátyám, szemben lehessen urunkkal, akár csak azon
alkalmatossággal. Látta Kegyelmed, mit írának most
is felőle. Bizony mihelt szemben lesz, dolgát megcsinálja,
mihent oda beférkezik, bizony többiben is szerez annyi
akadályt, megérjük vele. Jobb volna, olykor lenne,
ű nagysága ne érkeznék reá. Én megirom idején Kegyelmednek, ne mondja azt, senki meg nem jelentette. Bizony
félek sok rossztúl. Sok rossz hír zeng a nyughatatlanság
miatt. Levelemet ugyan most vissza v á r o m ; más ne is
lássa, mert bizony bánnám valóban.
1676, 18. Augusti.
B(ethlen) Fa(rkas).
E g y k o r ú másolat. Miss.

Teleki oklevéltár. VII.

243.

19

211.
Szentpéter,

1676

augusztus 19.
Eleknek.

Teleki

Mihály

Bethlen

Ajánlom Kegyelmednek szolgálatomat. Isten sok
jókkal áldja Kegyelmedet.
Istennek bölcs rendelését s az anyaszentegyháznak
bévött keresztyéni szokását követvén, tekéntetes nemzetes Apafi Miklós uram jedzette volt el magának jövendőbeli házasságra leányomat Teleki Annát, kinek haza
adását rendeltem, Isten azt adván érni, itt szentpéteri
házamnál meg lenni az közelebb következendő Sz. Mihály
havának kilenczedik napján. Kegyelmedet kérem, azon
napon reggel kilencz órakor jelen lenni ne neheztelje.
Kegyelmed abbéli jóakaratját meg igyekezem Kegyelmednek szolgálni. Isten éltesse Kegyelmedet.
Sz. Péter, 19. Augusti Anno 1676.
Kegyelmed szolgáló atyjafia
Teleki Mihály mp.
Czím. Tekintetes nemzetes Bethlen Elek uramnak
ő kegyelmének adassék.
E r e d e t i j e gr. B e t h l e n G á b o r keresdi l e v é l t á r á b a n . E g y
m á s i k p é l d á n y , Szeben t a n á c s á n a k czímezve, de a szövege szóról
szóra egyez a keresdivel, N a g y - S z e b e n b e n , a szász nemzeti levélt á r b a n . 1268. sz. a . 1

212.
Ujlak, 1676 augusztus 23. Wesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Én Isten kegyelméből meg indulván az nánási széles
úton Hatházra, mintegy más fél ezred magammal, azokat
felperzselők, noha magokban keveset vágtak le. Az
1

A keresdi p é l d á n y t D r . L u k i n i c h I m r e egyetemi m . t a n á r
volt szíves velem közölni, a n a g y s z e b e n i t i f j . Biás I s t v á n levált á r n o k úr.
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böszörményi generális Smidt noha hitet adott volt nekiek,
a kit magok mondottak, de meg nem meré segíteni,
békével el jöttünk, noha ők is lőttek hírt, de többre
nem menének. Már Dorog s Böszörmény van csak.
Ha mind egyaránt akartuk volna Isten után, bizony
eddig mind kezünkbe lettenek volna; de én, t u d j a az
Isten, eluntam az végbeliek után s Kende Márton után
postálkodtatni, mert ha együtt lehettünk volna, bizony
még most végbe vihettük volna az Tiszán innét való
dolgunkat. Csudálatos irgalmassága volna az Istennek,
ha az Tiszán innét való földet meg vehetnők. Im írtam
urunknak, hogy ha Isten meg engedi, hogy a Tiszán
innét elvehetnők a földet, noha azt bizony csak az Isten
tudja s ha jó módunk lenne benne, hogy az Tiszán is által
mehetnénk, hát mit cselekedjem, ki költözzünk-e mindenestől Biharvármegyéből s az Tiszán által menjünk-e,
ha mehetünk, vagy mit csináljunk? Az Istenért, Uram,
éjjel-nappal tudósítson Kegyelmed, mert vajki káros
most csak egy órának elmulása is. Én a minap is eleget
írtam Kegyelmednek az itt való dolgokról, de úgy látom
én, Uram, hogy bizony Kegyelmed egészen el van vonódva
az oda be való dolgoktúl; bizony meg nem tudnám írni,
mikor írt Kegyelmed csak valamely dologról is jó formában, hanem minap egy levelében. Bizony, Uram, gyakrabban kéne engem tudósítani, ide kéne Kegyelmednek
egyik fülét s elméjét tartani, mert soha nem ír ám Kegyelmetek nekem, mit csináljak s mit kövessek. Ihon
mellettem sincsen senki, csak magamtúl kell cselekedn e m ; az sok szem pedig többet látna. Az hatháziaknak
egy oda való rabtúl hitlevelet küldtem, hogy osztán
fel égettük, hajoljanak meg s nem bánttatom, mely
ember szinte most érkezék meg. Az Istennek nagy áldása,
egy gyermek, egy asszonyember meg nem égett, magokba
sem sok veszett; azt izenték, Istenért várakoznám még
egy nehány napig, azon vannak, hogy meghajolnak s
az templom kerítésébe meg maradt németet is kezembe
adják. Már most újobban oda küldtem, adják kézbe
az ott való németeket s reájok megyek s onnat elköltöz19*
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tetem s elhozom ő k e t ; már meg válik, mit csinálnak.
Ha Isten megtart, ez jövő héten elválik dolgunk, mehetünk-e a Tiszáig, nem-e. Hinném Istent, megnyernők,
ha csak úgy akarná mindenki, mint én, az mint Kegyelmed. Baranyai által most érkezék hírem az végbeliektűl,
hogy a Tiszán túl való Ónadnál levő hadak által költöztek s Túrra igyekeznének, de bizony nem rémélhetem,
hogy azt meg merjék próbálni. Most az mely embert
fel küldtünk volt oda fel kettőt a tótok közzül, a mint
Kegyelmednek Baranyaitúl megizentem, annak az egyike
megjött, Bozóki, ki az Érseken. Korponai, lévai kapitányok
mind conspiráltak; az ember azt mondja, ohajtva várnak.
Megvallom, én bizony magam sem hittem, hogy ily haszna
legyen ennek a munkának, de úgy látom, az Isten kezei
forognak ebben a dologban. Szörnyen kifokattak már,
hogy erővel vették el az horvátoktól ezen embert, magokat meg lövődözték, az kik vitték, de hogy fogva volt
is, csak csak rebellált, a praesidium erővel akarván elvenni. Im leírattam járásokat s Kegyelmednek elküldöttem. Az bozóki kapitánynak már felpraedálták a
h á z á t ; maga már beszorult Bozókba. Ezer verem búzája
v a g y o n ; szörnyen biztat, bizony eltart egy darabig.
Ha késünk, mindazokat a compliceseket s félő, magunkat
is elrontjuk. Én nekem, Uram, a mostani útamban az
fegyveres lovam elromlék, egy jó szájú paripát is szerezzen
Kegyelmed, arra féket is, bizony ha élek, meg szolgálom
Kegyelmednek; ha pedig lovam nem lesz, bizony, Uram,
ha csak szántatni megyek haza, mert talpasnak rossz
vagyok, vagy hogy bizony csak az óra meg hogy él, nem
több, de nem sokáig beszél Kegyelmetek velem. Ugyan
kérem Kegyelmedet, szerezzen, mert bizony anélkül
csak hijába van dolgom. Urunknak nem írtam mindeneket meg, hanem Kegyelmed tudja, mint kell élni a dolgokkal. Az háromszáz tallérral biztata, Uram, Kegyelmed elsőben s régen nem íra semmit; ki fojtja a török
a lelkemet. Kérem, Uram, Kegyelmedet, tudósítson,
leszen-e, nem-e; még is könnyebb. Az Isten, a ki az szíveket látja, hogy közönséges jóra költ. Én már ezen
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a héten elvárom, mit vihetek véghez Istenem kegyelmébűl s bemenetelemet ahoz alkalmaztatom.
D(atum) Ujlak, 23. Augusti 1676.
Vesselényi Pál mpr.
Kubinyi uramnak ajánlom szolgálatomat. Ha gazda
lesz, kisasszony napján igyék egy kupa bort értem, talám
használ ide ki is valamit. Tudom, sok dolgokrúl tractálnak Csernel urammal.
Miss. 243.
213.
Szent-Pál, 1676 szeptember 23. Haller János
Mihálynak.

Teleki

Látom nincsen szerencsém az Kegyelmeddel való
szemben léteihez; én mostan előttem álló dolgaimtól
nem érkeztem menni, Kegyelmednek pedig nem szokása,
hogy én hozzám jűjön. Sok dolgokról való beszélgetésim
löttek volna Kegyelmeddel, melyeket minthogy pennára
venni késedelmes és unalmas volna, ez egyet akarám
levelem által közölni Kegyelmeddel.
Im Béldi uramat meg fogták, az mint pedig Mikes
Kelemen uram által meg értettem vala, hogy fogságot
kell szenvedni, az után ellene azokban senki semmit
nem bizonyított, kihez képest ha annál nagyobb vétkes
ember nem volt volna is, de ha rá nem bizonyítják, ártatlan leszen ő, az fejedelem pedig és az kik ő nagyságával
egyet értettek meg fogásában, azok mind vétkesnek
mondatnak és így ha vétkes is és rája semmit nem bizonyitanak, az vétkesből is igazat csinálnak. Ha pedig
teljességgel nem vétkes és ilyen büntetésre nem érdemes,
még is szenvedni kell az ártatlannak akár mi okra nézve
is, bizony az sem fér hozzánk, keresztény emberekhez.
Kihez képest én azt mondanám, ha Kegyelmednek is
tetszenék, hogy az kik dolgait elsőben is eszekben vették,
vagy más képpen is tudnak dolgaiban valamit, rendes
úton hozzák nap fényre dolgait; ha nagy leszen az vétek,
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ahoz képest legyen gratiája ország előtt, ha kisebb az
vétke, esmég ahoz képest; egyéb aránt ha ország gyűlése
leszen (minthogy annak meg is kell lenni) és semmi okát
nem adják megfogatásának mind egyiknek, mind másiknak, gyalázatos rossz dolgot várok ki jőni belőle és igen
rossz példát jövendőre. Mint kellene azért ebben megindulni, Kegyelmed jobban tudja nálamnál, mert akármint mesterkedjem, de rövid írásban nem vehetem,
hanem én Mindszenteknek 10. székemben megyek, onnat
meg indítván az portai fő követet, akkor tájban Sorostélyra el megyek Kegyelmedhez, ha engem tudósít, és
ott mind erről s mind egyebekről beszélgetek, ha tetszik.
Sz. Pál, 23. Szent Mihály havának 1676.
Haller János m. pr.
P . S. Homályos ne legyen írásom Kegyelmed előtt,
mert én azt akarnám, hogy az mi közben járásunk által
lenne inkább szabadulása jó módok alatt, mint más
képpen.
Miss. 243.
214.
Sorostély, 1676 október 3. Teleki Mihály
marquisnak.

De Bethune

Illustrissime et Excellentissime Domine.
Proficiscitur cum reali declaratione Celsissimi Principis Domini mei clementissimi ad Excellentiam Vestram
nobilis Daniel Absolon ea cum spe et fiducia, ut effectivo
responso et praesenti subsidio potiatur praeparatoria ad
bellum et suscipiendam propediem actionem. Excellentia
Vestra intelligat, jam nihil aliud restat, nisi ut factae
resolutioni satisfiat, ne per defectum ipso in ortu suffocentur conatus, quorum alioquin felicem progressum
justissima cansa et quae . . . hanc semper beare voluit
divina benignitas sperare jubent. Meam intentionem et
sinceram in negotiatione promptitudinem Excellentia
Vestra ex fideli relatione domini Absolonis audiet, cui

ut omnimodum adhibeat (fidem), obligatissime rogo.
Spero firmiter Excellentiam Vestram pro magnanimitate
id facturam, quod et resolutionem Clementissimi
Principis,
et propriam suam consequenter salutem
afflictissimae
Pannoniae actionemque meam efficaciter promovebit. In
quo genere sciente omnia ab innata Excellentiae Vestrae
generositate expecto, ita in reali observantia me favori
Excellentiae Vestrae commendans, maneo ejusdem Excellentiae Vestrae
servus obligatissimus
Michael Teleki.
Ex curia mea possessoria a Sorofesj (igy), 3-a Octobris 1676.
E g y k o r ú m á s o l a t a párisi k ü l ü g y m i n i s z t e r i u m l e v é l t á r á b a n .
H o n g r i e I I . 115. db.

215.
Gyula-Fehérvár,

1676 október 24. Apafy
Mihálynak.

Mihály

Teleki

Kegyelmed levelét vettem az inclusákkal együtt.
Mit írjon Absolon az lengyelek dolgáról, é r t e m ; énnekem a tetszik, mindaddig légyen várakozásban, valamíg a királyhoz való menetelben mód lészen és reá bizott
dolgainkot continuálja.
A mi Kende Gábor uram írását illeti, tegyen olyan
választ Kegyelmed ő kegyelmének, legyenek csendességben és conserválja ő k e t ; mi is idebé az ő kegyelmek
dolgaiban nem keveset fáradozunk Kegyelmeddel együtt,
melynek, hiszszük Istent, rövid nap jó végét adja.
A mi a nemesség dolgát illeti, ha különben nem
lehet, nem bánom ha a Szilágy felé nyomulnak i s ; a kik
penig Kegyelmeddel táborban ki kévannak menni, mi azt
nem ellenzük, sőt azt kévánnók, szaporítaná Isten őket.
Albae, 24. Octobris 1676.
Apafi Mihály m. pr.
A czímlapon

Teleki

M. kezével:

Nemesség felől. Miss.

187.
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216.
Gyula-Fehérvár,

1676 október 27. Apafy
Teleki
Mihálynak.

Mihály

Kegyelmed levelét tudósításával együtt Kegyelmedtől kedvesen v e t t e m ; Kegyelmed írása szerént hiszszük
Istent, boldogítja a dolgokat; a mennyiben lehetne,
nem is kellene késnünk a külyebb való nyomulással,
egyébaránt Kegyelmedet jó szívvel elvárom és akkoron
minden dolgokról végképpen beszélgessünk.
Fejérvár, 27. Octobris 1676.
Apafi Mihály m. pr.
P. S. Isten Kegyelmedet ide hozván, megtudakozom Kegyelmedtől, ki lehet az a német had váró pápista
ember. Ha penig az igaz, hogy Forgács és Csáki alá jőnének, jele, hogy tartanak.
Miss. 187.
217.
Sorostély, 1676 október 27. Teleki Mihály özvegy
Dénesné Bornemisza
Katának.

Bánffy

Édes Asszonyom.
Levelét Kegyelmednek engedelmesen vettem, tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját
tovább is várom.
Az Veselini Pál reversalisának páriája, annak, az
kit Szamosujvárott adott, kellene igen is nekem, úgy
annak is, az melyet az magyarok adtak volt ugyan
Szamosujvárott, annak is kellene páriája. Kérem Kegyelmedet, kérje ő nagyságát, hozassa el ő nagysága.
Herpáliné akármint lenne én hozzám, csak az asszonyához volna igaz. Ha az eb végben viszi dolgát az [értsen], 1
az kit szolgáljon. Én bizony csak félek, rossz dolgot ne
vigyen az eb végben; de ennek is csendesen kellene
végben menni. Sokat Kegyelmednek nem irhatok, Ilye1

A kiolvasás helyessége kétséges.
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falvi uramtúl mindenekrűl izentem Kegyelmednek. Isten
éltesse Kegyelmedet, vigasztalja.
27. Octobris 1676 Sorostélyon.
Kegyelmednek engedelmes szolgája
Teleki Mihály m. pr.
Czím: Tekintetes, Nagyságos Bánfi Dienesné asszonyomnak, bizodalmas asszonyomnak adassék.
E r e d e t i j e a M. T. A k a d é m i á b a n .

218.
Várhegy, 1676 november 10. Nemes János Teleki Mihálynak.
Kegyelmed 6. Octobris költ levelét az estve ide
jövő útamban vöttem nagy szeretettel. Rólam való megemlékezését Kegyelmednek megszolgálom. Irásából Kegyelmed dispositióját értem s tovább sem megyen tőlem.
Im azért szolgámot küldöttem Kegyelmedhez és kévánsága szerént assecurálom Kegyelmedet sub bona fide
cristiana, hogy senkinek nem mutatom, hanem elégetem,
vagy visszaküldöm. Sem páriálom, sem páriáltatom,
mivel tudom, uram s hazám ellen való dolog benne nem
leszen. Úgy nyugodjék meg benne Uram Kegyelmed,
hogy az minek titoknak kell lenni, bizony úgy marad
nálam. Ide hozzák az lengyel békességét az törökkel,
de én nem hiszem, valamíg az punctomit az pacificatiónak bizonyoson nem értem. Az idő itt ma minálunk
hóval kezdé s erős szelekkel. Az inquisitióban, úgy hiszem,
itt semmi nem telék, mert Mikes uram be nem jöve s
ő kegyelme nélkül nem lehete. Most is várok ő nagyságától. Ha ő nagysága parancsol, hogy Daczó sógorral hozzá
kezdjek, jó, hozzá kezdek; de ha ma vagy holnap nem
érkezik, kiindulok az gyűlésre, mivel már ez is csak előttünk vagyon.
Datum ex Várhegy, die 10. Novembris 1676.
Nemes János mpr.
Miss. 1040.
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219.
Kővár,

1676

november 16. Teleki
Istvánnak.
(?)

Mihály

Naláczy

Kedves Uram s Komám.
Kegyelmed szolgám által küldött levelét az útban
vettem becsülettel; rólam való nem feletkezését s tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jó akaratját Kegyelmednek tovább is várom. A hópénz, édes
Komám uram, ha egészlen meg nem leszen, az mint
ő nagysága igérte, abbúl nagy confusio is leszen. Ő nagyságát alázatosan követem, de ő nagysága közönséges
helyen igére huszonhatezer forintot hópénzre, csak a
hópénzre; már ha az elmulik, vagy ha benne csorba leszen,
abbúl igen nagy fogyatkozás leszen. Tudja Kegyelmed
azt, ő nagysága abbúl olyan igéretet t e t t az atyafiaknak,
akármicsoda válasz jöjjön az portárúl, de azt csak odaa d j a . A czapáknak, kengyelszijjaknak, lekötő szijjaknak
a z árát hogy Kegyelmed meg nem írta, bizony bánom.
Sidó Samuka ha megérkezik, még is kérem Kegyelmedet,
az én nála levő egyetmásomat ne felejtse, úgy az fogarasi
szekszénást is. A görögökre való patens is, édes Komám
uram, nem jó, hanem ím visszaküldtem Kegyelmednek,
corrigálván. Tököly uramnak miképpen parancsolt ő
nagysága az én instellálásom felől, látom az aránt az hadaknak írt levelet, de abban az credentiában nem csak
az Tököly, de az Serédi és Orlay uramék nevének is
benne kellenék lenni, egyébaránt jól vagyon az stilussa.
Jól írja Kegyelmed, az conclusum úgy volt, ha
Isten kiviszen bennünket, kettőt vagy hármat be küldjek
az atyafiakban, de az instructióban nincsen beírva, azért
kell külön róla parancsolni.
A taraczkok felől úgy kellene disponálni, hogy hoznák ide. Golyóbis bárcsak nyolczszáz lenne az kettőhöz,
és bárcsak tizenöt mázsa p o r ; azoknak honnét kell kitelni, Kegyelmed t u d j a . Innét bizony ki nem telik, mert
csak egy várban is kevesebb munitio nincs, mint ebben,
mintha ugyan az ő nagyságoké sem volna.
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Az Apologiát, édes Komám uram, meg sem gondoltam, hogy addig az káptalanban beadjam, míg el nem
megyek.
A szathmári commendans levelét várnám vissza,
mert választ tennék reája. Urunk betegeskedését bizony
szomorúan értettem. Isten ő nagyságát gyógyítsa.
Az atyafiak azt mondják nekem, Eperjesrűl kértek
volt nagy hitre egy mosárágyút, hogy azelőtt kimentek
volt, kit Vesseléni uram Bethlenben küldött, ki nélkül
az táborban el nem lehetni. Kegyelmedet kérem, egy
emberséges étekfogót küldjön érette Bethlenben és küldje
i d e ; e nélkül csak lehetetlenség ellenni, mert csak hírt
sem tud az ember mivel lőtetni.
Im Toroczkai Mátyás is mit írt Rédei uramnak,
odaküldtem Kegyelmednek.
A császár pártján levő talpasok izenték nékem, ha
gratiát szerzek urunktól nekik, mellénk állanak. Talám
nem ártana, ha Kegyelmed iratna egyet és ha az a terminus
is benne lenne, az kiknek én levelet adok, ő nagysága
is gratiájában veszi.
Akarám azt is Kegyelmednek értésére adni, az
németek olyan discursussal vannak (Bécsben is írtak
felőle) Szathmárt, ha én kimegyek az hadak közzé, ha
csak mi kevéssé távozom is, ezt az darab földet Désig
s Máramarost elprédálják s égessék. Kegyelmed ezt ő
nagyságoknak is jelentse meg, vagy hadat szállítsanak ki
az szélben, vagy az magyar hadak közzé ültetnék be
Bányára, kire nehezen hiszem, hogy reá vehessék ő k e t ;
baj is lenne azoknak bevitelével az magyarok miatt,
az bányaiak is nem fogják azt könnyen megengedni.
Egyébaránt Szathmárt, ha negyvenezer tallérunk volna,
úgy hiszem magunkévá tehetnők.
A portáról már micsodás válasz jött vagy jő, azt
Kegyelmed tudja. Kérem Kegyelmedet, legkisebb dologrúl is, valamik ez mostani dolgokat illethetik, legkisebbrűl is urunknak méltóságos neve alatt parancsoltasson nekem. Ha valamint az török ugyancsak tilalmazná az mostani expeditiót, arrúl is, mitevő legyek
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abban az casusban, világosan parancsoltasson n e k e m :
itt kell-e subsistálnom vagy visszamenjek; az magyar
atyafiakkal mit cselekedjem; ő kegyelmek is miképpen
alkalmaztassák dolgokat? A hópénzt odaadjam-é, mint s
miformán ? s kik vigyék ki ?
Ha ugyan az török ellenzi ezt az expeditiót, vallyon
ha urunk ő nagysága az országnak izenne, jó declaratióval eleikben adván az dolgot, nem vennék-e reá magokat,
hogy ez télen quartélyt adnának az hadaknak? Ki egyet,
ki kettőt s ki hármat eltarthatna bennek, ha szépen
szólna nekik ember. A dolognak, ha eloszolnak, rossz
kimenetelit, ha eloszolnak, eleikben adván, talám vennék
valamire magokat.
A mikrűl azelőtt írtam is Kegyelmednek, kérem azokrúl se feletkezzék. Azonban itt ne felejtsen, mert én itt
sokáig nem élhetek.
A kopiákrúl, töltésekrűl se felejtkezzék Kegyelmed.
Beszterczén is csináltanak mindenikfélét, annak sem
kellene oda rekedni.
Vagy harmincz zászlónak való tafota is kellene.
Mindenek felett, édes Komám uram, Kegyelmedet
kérem, világosan és valójában tudósítson mindenekrűl.
Vesseléni Pál uramnak mint járjon elméje, az Faigel
uram levelébűl Kegyelmed alkalmasint eszében vehette.
Már írt-é oda Vesseléni uram, nem-é, nem tudom, de
ha ír, kérem, míg engem nem tudósít, választ reá adni
ne engedjen. Úgy hallom, sokan az ő kegyelme asseclái
közzűl hasonló feltett czéllal vannak. Im Pap Izrael
mit írjon nekem, Kegyelmednek odaküldtem. A mellett
sokat izent nyavalyás, de azt én most elhallgatom, minthogy még az dolog is majd bizontalanságban vagyon.
Én még pénteken ebédre jöttem ide s mind várám
eddig azt a commissiót, az ki felől beszélgettünk.
Im Mikola Sigmond uram nekem mit írt legyen,
én is ő kegyelmének mi választ tettem, Kegyelmednek
elküldöttem.
Az estve hozák hírűl, feles lovas ment volna Bányára
Szathmárrúl. Mit akarjanak, bizony még nem tudom.
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Vannak mind oda, mind másfelé embereim, ha mit érthetek, Kegyelmedet tudósítom.
16. Novembris 1676.
Teleki Mihály mpr.
Teleki M. kezével: Jól megesém az lóval idejövet.
Lelkem Komám uram, siessen Kegyelmed az tudósítással,
mert az mint eszemben veszem, Barcsai Mihály uram
feles katonákat biztatott f e l ; ha azok elérkeznek, miképen tartsam ? Az szegénység éhel halólag vagyon.
Ha az porta ellenkeznék az dologban, Barcsai uram
itt legyen-é velem, vissza menjen-é, irasson arról is
urunkkal. Az mely szolgáit ő nagysága kimenni megengedte, azoknak kell-é itt praemondát adatni? Ha az
porta az dolgot ellenzeni fogja, azok visszameneteliről
is irasson Kegyelmed.
Új rendezés: 3332

a/I-12

220.
Kővár, 1676 november 17. Teleki Mihály Wesselényi

Pálnak.

Az előtti leveleire Kegyelmednek mind választ tettem,
Tussai uram alkalmatosságával írott levelére választ
azért nem tettem, az fejedelem-asszonynyal ő nagyságával akartam elsőben beszélleni; ő nagyságával beszéllettem, tudom Kegyelmedet tudósította.
Miképen informáltatott volt Kegyelmed a Tussai
uram követségérűl, azt Kegyelmed tudja, de hogy én
nekem Kegyelmed ellen senkitűl csak egy szóbeli böcstelenségére való követséget nem hozott, azt jó lélekkel
merem íratni.
Fájgel uram ő kegyelme érkezvén tegnap hozzám,
ő kegyelmétűl értettem Kegyelmed hozzám való jó affectióját, kiért én is Kegyelmednek ajánlom köteles szolgálatomat. Hitesse el Kegyelmed magával, én Kegyelmednek igazabb szolgája vagyok s lenni kivánok, mintsem hogy Kegyelmed énfelőlem informáltatott.
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Istenért kérem, Uram, Kegyelmedet s vallásához
való szeretetire kénszerítem, tegyen félre minden emezamaz gondolatokat s hitesse el magával, hogy bizony
én Kegyelmednek gonoszt nem kivánok.
Értettem, Kegyelmed mi formában expediált urunkhoz az maga állapotjárúl. Kért vala az fejedelem asszony
ő nagysága, hogy tetszésemet írnám meg Kegyelmednek;
de már úgy látom késő. Onnat már Kegyelmednek mi
válasza lesz, tudom ahhoz alkalmaztatja magát.
Én már Isten kegyelmességébűl itt vagyok, várom
a hópénzt, kivel óránként érkeznek; lövő szerszámokat,
kopjákat, port, golyóbist.
Kegyelmed tudósítását is már elvárom, hogy tudhassam Kegyelmednek hun lételit, ahhoz képest tehessek
rendelést Kegyelmeddel egy értelembűl. Kegyelmedet
azért kérem, sietséggel tudósítson. Istenért, Uram, az
hadat conserválja Kegyelmed, már ennyi szenvedések
után ne periclitáltassák igyeket, nemzeteket, magokat
s az mi nagyobb, vallásokat.
Petróczi uramnak Kegyelmed által ajánlom szolgálatomat. Ketten Kegyelmetek Majos uram felől való parancsolatját látom. Bizony Uram, ha egy arasznyit vágott
volna is rajtam, de én Kegyelmetekért megengednék;
másképpen is nekem olyan nagy nehézségem reá nem
volt. Nagyobb dologbúl is Kegyelmetek parancsolván,
jó szívvel kedveskedem.
Hírt Kegyelmednek egyebet nem írhatok, úgy
értem az németek Cop lejövetelivel biztatják magokat,
és hogy az nemességet mindenütt az városokra kénszerítik bemenni. A török s lengyel békességet úgy hiszem
Kegyelmed érthette, az mely bizonyos. Absolon uramat
is minden órában várom, ki mivel érkezik, Kegyelmedet
tudósítom.
Én Uram már ezen a héten el nem mehetek, kapok
két felé, azontúl higyje Kegyelmed, az indulás én rajtam
nem mulik, csak az szükséges requisitumok érkezzenek,
kikkel is úgy hiszem nem késnek, mindenfelé bizonyos
emberei lévén ő nagyságának utánna.
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Szaszári ez éjjel az törökök elrablották s nekem
délután hozták meg az hirét etc.
Kűvár. 17. Novembris 1676.
Most jöve hírem, már az hópénzzel Désig elérkeztek volt.
A levél élén: Vesselényi Pál uramnak írt levél páriája.
Egykorú írás. Új rendezés.1
221.
Kővár,

1676 november 18. Teleki
Lászlónak.

Mihály

Baló

Édes Komám uram.
Engem Kegyelmed kituda. Megmondám akkor az
tanácsban is, jobb volna nekem otthon az portai resolutiót megvárnom, de Kegyelmednek nem tetszék; már
itt bajoskodom, szemtelenkedem; az hadak is külten
küldenek reám, az otthon való evangelicusok is, még
az pápisták i s ; igazán csak hazugsággal tartom ő k e t ;
mindenfelől csak engem okoznak s átkoznak. A német
micsoda patenst bocsátott ki, Kegyelmed megérti az
nagysága leveléből.
Már ma egy holnapja Boros elmenetelinek, én nem
hiszem, hogy onnét evangeliumot hozzanak.
Lelkem Uram, kérem Kegyelmedet, tudósítson. Már
tíz napja Kegyelmednek egy ujjnyi írását nem láttam.
Ha énnekem ki kelletik mennem az hadak közé, Kegyelmetek erre az darab földre, tartományra gondot nem
visel, ez bizony oda leszen. Ide ez vidékre is kellene
ha csak száz lovas is s egynehány gyalog, Csehnek is
az városában; azok ha egyébbünnét nem, Kolozsvárbúl,
Somlyóbúl kitelhetnének, kevéssel kevéssel az szegény1

U g y a n a z o n p a p i r o n Teleki M. levelének m á s o l a t a M a j o s
Ferenczhez, hely h i á n y á b a n mellőztetett. I r j a b e n n e : n e m neheztel reá, de ó v a k o d j é k a prédálástól, a mivel csak elidegeníti a z
embereket.

-

304

-

ség is segíthetné ő k e t ; azonban élnének pénzeken. Különben hidgye Kegyelmed, ez a darab föld Kolozsvárig,
Désig, Szamos-Újvárig s Bethlenig periculumban leszen.
Még annál jobban esnék, ha ezek is, az kiket írék, meglennének, azomban valaholott alkalmatos helyen kétháromszáz székely atyafi lenne csoportban egy nevezetes
emberrel. Máramarosban is kellene ha csak száz lovast
is s egynehány gyalogot bevinni; de minthogy igen
szegények, nehezen tarthatnák el, hanem talán meg
kellene őket vele kínálni, írni is nekik, optiót adván,
hogy vagy magok úgy viseljenek gondot, akár az mely
lovassal vagy gyaloggal tartoznak, azokat tartsák fenn
s akár az oda küldendő lovasoknak, gyalogoknak succurráljanak élés dolgábúl lovoknak s magoknak, másképpen
én bizony úgy hiszem, Máramaros vármegyének is beadják az alkermest. Csak elhidgye azt Kegyelmed, Komám
uram, csudálatos informatiók s tanácsadások mentenek
az németekhez. Isten jobban adhatja, adja is szent fiáért,
de én bizony sok rosszaktúl félek, akár menjek én el,
akár ne, sőt ha elmehetnék, jó lélekkel írom, több jót
reménlhetnék mindenképpen. Egyébaránt Kegyelmed tökéletesen elhidgye, az mint egymással ketten az én szállásombeli kertben beszélgettünk, én a mellől nem recedálok, mindenekben ahhoz tartom m a g a m a t ; várom az
Kegyelmed realis, egészen világos mindenekrűl való
tudósítását s ahhoz alkalmaztatom magamat.
Ha ki nem mehetek, be kell-é mennem az gyűlésre,
nem-é, az többi között arrúl is tudósítson.
Absolonnal ha francia jő s pénzt hoz az hadaknak,
mit kell vele csinálnom mind in isto casu, mind ha kimegyek, mind ha bemegyek ?
Egy szóval mindenekrűl Kegyelmedtűl várok informatiót. Azomban mindenekrűl, mind ha kimegyek,
ha nem megyek is, urunk neve alatt parancsoltasson;
ha kimegyek, az hadak dolgárúl, hópénzrűl, ha ki nem
telik, mit kell csinálni. Az vitézlő rendnek, hogy feleségeknek bátorságos helyet szerezhessünk, arra ő nagysága
mennyit deputál s honnét ? mert anélkül bizony az
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dolog nem lehet, hogy az váradi s egri pasáknak ne kedveskedjék az ember. A nemességnek is mennyit kell
belőle szakasztani, mert azok fejei az dolognak.
Ha penig ki nem megyek, úgyis az hadakkal, hópénzzel mit kell cselekedni s egyéb dolgokrúl is, én bemenjek-e s itt maradjak-e? mindazáltal mint írám is,
én mindenek felett Kegyelmed tudósítását várom s ahhoz
is tartom magamat.
Im én az páter Jósa leveleit beküldtem. Az egyik
tulajdon maga kezeírása, az másik két ugyan ő leveleinek párja, csakhogy praepostát írtak le, az elsőt utól
í r t á k ; annak az hátára vagyon írva Vesseléni Pál uram
mit írt neki egyszer vissza, arra írta ezt a levelet, a kit
tulajdon maga kezével írott. Ezekkel azért, édes Komám
uram, úgy kellene cselekedni, én ne kelnék az emberek
nyelvére. Hiszen ki kérdi azt, ő nagysága hun vette?
Azonban ha lehet ne is veszszenek el, sőt ha énnekem
be kell mennem, haladna akkorra ennek előadása, mert
én jobban el tudnám igazítani az dolgot. Eziránt is
bizom Kegyelmed lelkiismeretire kicsin becsülletemet.
Urunk micsoda assecuratiót adott volt Fogarasban
áprilisben, annak is igaz párját Kegyelmednek megküldöttem.
Eddig írtam vala levelemet, hogy érkezék Rosnyai
uram. Levelét Kegyelmednek becsülettel v e t t e m ; hogy
Boros még sem érkezett volt meg, bizony bánom.
A conclusumon én azt értettem, hogy az innét hír
nélkül való ki nem menetelről irandó parancsolatnak
az elmult szombaton kellett volna itt lenni s nem elébb.
Már én, mint írám is, csak Kegyelmedtűl várok. A kapun
ugyan néha kisétálok, de bezzeg az vidékbűl ki nem
megyek annuentia nélkül. Csak hogy édes Komám igen
borsos nekem az itt való lakás ennyi emberrel; több
van itt kétszáz lónál, ki az én abrakomat s szénámat
eszi. Az udvarbiró az ő nagysága lovainak, Barcsai uram
maga és szolgái (de azoknak is szénát én adatok) s ő
nagysága két szolgáinak gazdálkodik, az mit gazdálkod i k ; már is nincsent kiált. Én csak azon kérem KegyelTeleki oklevéltár. V I I .
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medet, sietve tudósítson, hogy tehessek rendelést magam,
cselédem s lovaim telelésekrűl.
Szomorúan értem, hogy ott is kezdettek pestisben
halni. Az én tetszésembűl ő nagyságok félben hagynák
hát az gyűlest; hiszen azután is lehetne gyűlés valamely
helyen, nem kellene ő nagyságoknak magokat, szerelmes
gyermekeket szerencséltetni; az alatt mind portai s
mind egyéb dolgokat kitanulván, az dolgokrúl is jobban
végezhetne ő nagysága. Im Somlyórúl nekem mit írjanak,
Kende Márton is mit írjon, kik is most érkeztenek, Kegyelmednek elküldöttem. Az pasa leveleit is, kiket irogatott az quartély felől, kikerestem; én nem tudom, be
kell-e küldenem, nem-é. Kérem, tudósítson Kegyelmed.
Kővár, 18. Novembris 1676.
Az ő nagysága lovait már addig, míg Boros érkezik,
itt tartom, ha be kelletik mennem, azokon megyek be.
Im Tököly uram is nekem mit írjon, Kegyelmednek
elküldöttem. Az litvaniai herczeg dolgát alkalmasint
megtanulhatta az Absolon nekem írt levelébűl.
Feleségemnek szóló levelemet kérem küldje m e g ;
azolta semmit nem hallottam felőle.
Mit írjon nekem Haller János uram most is, Kegyelmednek oda küldöttem válaszával e g y ü t t ; de kérem
Kegyelmedet, valamint eszében ne vegye, hogy tudja
Kegyelmed.
Egykorú kézirat. Új rendezés.

222.
1676 november 18. Teleki Mihály

Nemes

Jánosnak.

Levelét Kegyelmednek becsülettel vöttem. Ha én
magamat eszében nem juttatnám, el is felejtene.
Én, édes Komám, most is oly bátran nem merek
Kegyelmednek írni, az mint kellene, nem ismervén az
embert. Csudálom, restelte egy szolgájának ide való
fáradozását.
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Ha Kegyelmeddel beszélhettem volna, soknál inkább
akartam volna, de az lehetetlen; kelleték Kegyelmednek
hacsak röviden is írnom az rab urak állapotjáról.
Kegyelmed lehet bizonyságom, én ő kegyelmek
jóakarója voltam, vagyok most is és Fejérváratt Kegyelmetek előtt mondott opiniómban vagyok. Az mint
segíthetem szabadulásokat, jó szívvel cselekeszem, de
meg kell látni jól, jót akarván velek cselekedni, rosszabb
ne kövesse. Kegyelmetek azért ezekre vigyázzon:
1. Az strepitust, kiáltást és felettébb való sollicitálást
eltávoztassák, sok ember ő nagyságára ne tóduljon.
2. Úgy kell a dolgokat disponálni, hogy az mikkel
némelyeket ő nagysága előtt deferáltak, azokban hazugságban maradjanak az vádlók. I. Azt hitették el ő nagyságával, mindenfelől reá akarják választani a követeket,
hogy kiáltsanak, keménykedjenek. 2. Hogy addig semmihez se szóljanak, míg el nem szabadíttatnak. 3. Az egész
ország térdre álljon ő nagysága előtt. Ha ezek igy lennének, én jót a rab urak részéről nem várhatnék.
3. Igen beöntötték az ő nagysága elméjében, hogy
Kegyelmed azon materiában mindenekfelett kivánt munkálkodni és hogy sokat szollott abban az materiában
együtt-másutt is.
4. Igen meglássa Kegyelmetek, kiknek mint hiszen
abban az materiában, mert higyje el, némely az ki legjobban látszik beszélni, az fog ártalomra lenni.
5. Eszében tartsa ezt is Kegyelmetek, akkor Fogarasban az kik ott voltak, öszveesküdtek; úgy mondják,
az szerént a minuta szerént Kegyelmedet is megeskette
Mikes uram.
6. Urunk ő nagysága is mindazokat erősen assecurálta.
Én az rabok dolgából sokat beszéltem Daniel István,
Keresztesi uramékkal. Megmondottam ő kegyelmeknek,
mindenekfelett Kegyelmed és komám Sárpataki uram
tetszésével éljenek.
Az vallatás ha el talált mulni, bajos ugyan, de hiszem
abból is kilátszik. De hogysem rosszabb következzék,
20*
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ha keveset halad is szabadulások, nem jobb-e? mert
higyje meg, megszabadulnak nemsokára. Azomban a
szegény Bethlen Miklós dolgát együvé ne tegyék a Béldi
uraméval.
Csak hidd el, édes Komám uram, Kegyelmed felől
sok(at) beszéltek némelyek.
Istenért lelkem Uraim vallásunkra és vallásunkon
levőkre, egymásra vigyázzatok.
Már az portai válasz mi leszen, én nem tudom, de
inkább hiszem, meg nem engedi az én kimenetelemet,
így én is ha szintén az eleire reá nem érkezhetem is az
gyűlésnek, de az derekára vagy vége felé reá érkezhetem.
Nem jobb volna-e a rab urak dolgát akkorrá halasztani?
Én penig úgy megyek be a gyűlésre, ha Kegyelmed is
conscientiose javallja.
Ha penig én be nem megyek a gyűlésre, csak Kegyelmed tudósítson de omnibus circumstantis realiter; írok
én az hova illik.
Azt penig elhigyje Kegyelmed, ha az porta tilalmazni
fogja az én kimenetelemet, én ki nem megyek, hanem itt
leszek, vagy vissza megyek, mert már ő nagysága maga
tudja kik tetszéséből oda azt írta, ha megengedik elküld, ha nem, elmulatja. Igy már bezzeg veszedelem
lenne belőle.
Az magyar hadak én nem hiszem tíz nap alatt el
ne oszoljanak, vagy per partes haza ne menjenek. Az
német micsoda patenst bocsátott ki, Kegyelmednek
páriát elküldtem. Lelkem Komám, assecuratiód szerént
vagy visszaküldd, vagy égesd el ez levelemet, más senki
ne olvassa. Ne is páriáltasd. Isten Kegyelmedet éltesse.
18. Novembris A. 1676.
Egykorú kézirat Nemes János Telekinek 1676 november
10-ikén írt levele üres lapján. Miss. 1040.
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223.
Zolkiew, 1676 november 19. Szobieszki János lengyel király
Teleki Mihálynak.
Joannes tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte. Gratissimum nobis accidit illud humanitatis officium, quo nos
Sinceritas Vestra e castris non ita pridem reducem per
expressum suum excipere voluit. Porro ut reciprocam
propensam nostrae erga Sinceritatem Vestram voluntatis
exhiberemus significationem, brevissimis hisce eandem
vicissim compellare non intermittimus: idque per praesentium latorem, qui et ipse coram expositurus e s t : quam
bene Sinceritatem Vestram velimus. Cui optimam desuper
precamur valetudinem.
Datum in arce nostra Zolkieviensi, die 19. Novembris,
anno Domini 1676.
Joannes rex mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény F. gyűjteménye.
224.
Gyula-Fehérvár, 1676 november 25. Apafy
Mihálynak.

Mihály

Teleki

Michael Apafi stb.
Spblis ac generose fidelis etc.
Nem kételkedünk benne, elég nyughatatlanságival
és törődésivel várta Kegyelmed ez dologról való tudósításunkot; mi is csak az Isten tudja, minémű éjjelinappali sok búsongás és elmehányódás között vártuk
közelben Boros megérkezését és portáról való tudósittatásunkat, de midőn könnyebbülését várjuk vala az dolgoknak, Isten újabb akadályt bocsáta köziben. Az portán
nagy változás lött, melylyel minden dolgok bizontalanságban vadnak. Az magyari dolgokról György deák mit
írjon, Kegyelmednek elküldöttük, mely felette igen kétséges és bátortalan írás, úgy hogy mi semmiképpen arra
bocsátkozni nem merünk, hogy Kegyelmednek elmene-
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telre való szabadságot engedjünk. Kegyelmednek azért
kegyelmesen, de igen sério parancsoljuk, semmiképpen
meg ne induljon, hadd tanuljuk ki az portai új igazgatóknak elméjeket és ahozképest tudjuk mi is bátorsággal
alkalmaztatni a dolgokat.
Hanem ha lehet, valami formán az hadakot conserválni kell; de hogy mi az öt vármegyében nekik helyt
adhassunk az váradiaknak annak alkalmatosságával ellenünk és az haza ellen régen forraló gonosz szándékoknak
és igyekezeteknek végben vitelére, abban módunk semmiképpen nincsen, azonkívül is az nagy szükség miatt ott
nem élődhetnek, annyival inkább belyebb sok okokra
nézve. Mi ennél tovább csak nem tudunk menni. Az
portára, Baló uramnak és egyéb helyekre is mind ezen
s mind egyéb dolgokban mit írtunk, páriáját Kegyelmednek elküldöttük; meg is parancsoljuk Kegyelmednek,
különben ne cselekedjék, hanem az mint megírtuk ezen
levelünkben és meg ne induljon semmiképpen, hozzánk
való kötelességére kényszerítjük. Eidem de reliquo etc.
Datum in civitate nostra Alba-Julia, die 25. mensis
Novembris A. 1676.
M. Apafi mpr.
Miss. C. 187.
225.
Kővár, 1676 november 26. Teleki Mihály Naláczy

Istvánnak.

Édes kedves Komám uram.
Igen ide felejtétek, édes Komám, ma kilenczed
napja Kegyelmed utóbbi levele datumjának. Isten tudná
csak az én kiirhatatlan sok búsulásimat; de mindenekben
legyen Istennek szent akaratja.
Kemény emberben Veseléni uram, hogy igazán
kimutatta foga fejérit, szíve állását, noha úgy tudja ő
kegyelme, én bolond vagyok, eszemben nem vettem.
Ha lehet vala, Uram, mindenekbűl kiejtők vala;
nagy negyédességgel büszkén viselé mindenképpen m a g á t ;
de én csak állottam, böcsültem szörnyen.
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Urunk ő nagysága egészségére nem ivott még Veselényi uram, az poharat maga kétszer is visszaadtam.
Azt is elállom; leszen oly idő, megitatom vele.
Barcsai Mihály uram az éjjel Hunyad vármegyei
módon i v o t t ; nagy lövöldözéssel voltak. Kévánsága
szerént bolondsága azon érte, egy franczia nevet valla.
Sok emberséges nemes ember igen rosszul vagyon. De
ezt az [
] 1 is én csak Kegyelmednek írom. Az
hadnagyokkal is öszve szólalkozott volt. Sokszor jut
Kegyelmednek felőle való szava eszemben. Az egész
dolgokat az urak levelébűl megérti, csak kérem, tudósítson Kegyelmed is.
Az kért virágos kupát ha megküldenétek, jó lenne.
Az szegény gyermekeknek bizony nehezen adom, de az
sok szót, panaszt el akartam ő nagyságárúl hárítani.
Oh lelkem Komám, bizony szinten általjárá az szívemet
az sok rossz dolog, mert soha nem tudom, az sok szók
közül melyiket higyjem.
Lelkem Komám, az uraknak írott levelem el ne
tévedjen, vegye kezéhez, hogy valaki ne páriálhassa,
mert bizony félek, páriálják; nem örömest cselekedtem
velek anyjostúl. Hiszem ha különben nem, urunkkal elkéretheti, vegye kezéhez Kegyelmed, küldje meg. Az
több Kegyelmednek írott leveleimet is ezzel együtt
visszaküldhetné, igen-igen akarnám.
Lelkem Komám, tudósítson Kegyelmed mindenekrűl. Lelkem Komám, Kegyelmednek irott leveleimet
ártalmas szemek ne lássák.
Sokan az értelmesiben az atyafiaknak jovallják,
hogy ő nagysága az portára küldött volt az lengyelekkel
való békességre nézve.
Orlaival bizony beszélhet Kegyelmed, ő bizony igaz
szolga szegény. Kende Gábor bizony igaz szolga. Bizony
Ispán Ferencz, Szuhai, Fábián is jól viselik magokat,
Keczer is, mert igen félnek is az némettűl. Az gróf is
bizony, úgy tetszik, jól alkalmaztatja magát.
1

Kiolvasatlan szó.
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Én bizony valahová teszen Isten, de csak nem vélhetek jól Veselényi Palkó felől; még ugyan vele nem
beszéltem csak magával.
Abban irattam az uraknak, ne panaszolkodjanak,
és annál inkább inducáljam őket az válaszadásra.
Barcsai uram ezekkel az dolgokkal jó szívvel bemegyen vala, de nem vehettem reá magamat. Lelkem
Komám, tudósíts és ezen feleségemnek szóló levelemet
küldd meg sietve; ha élek, megszolgálom; el ne
vesszen, vagy tévedjen. Huszain az eb az előtt sokat
szidott; nem régen ajándékot küldött fiaimnak. Azonban
azt is igérte, kiadja, kik izentek tűle Fejérvárrúl az főbb
magyarok közűl portára. Egy süveget és egy rokamállal
béllett [
] 1 küldtem neki. Bizony bánnám, ha valaki
ezt és az kapott dolgot ebül magyarázná.
Veselényi Pál uram kére, írnék Kegyelmednek, ne
mutassa ő nagyságának azokat az leveleket, kiket páter
Jósa írt volt ő kegyelmének.
Istenért kérem Kegyelmedet, tudósítson Kegyelmed,
édes szerelmes Komám uram.
Veselényi Pál urammal sokat beszéltem; rettenetes
esküvéssel vagyon, menti sok szóval m a g á t ; igéri hűséges szolgálatját.
Én mindeneket úgy írok meg, az mint folynak az
dolgok. Kegyelmed discretiója szerint tegyen itíletet;
de én nem mentek senkit, sem vádolok, csak az hallott,
értett dolgokat írom.
Teleki M. kezével írt fogalmazás. Új rendezés.
226.
Kővár, 1676 november 26. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Méltóságos, maga méltóságos kezeivel írott levelét
alázatosan v e t t e m ; hogy rólam, méltatlan hívéről nem
feledkezett, Nagyságoknak alázatosan megszolgálom. Ol1

H á r o m szó k i o l v a s a t l a n . Az utolsó t a l á n :

mentét.
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talmazzon Isten, hogy én Nagyságod parancsolatja kívűl
legkisebbet is cselekedjem. Nekem, Kegyelmes Uram,
valóban sok méltatlanságokat kell szenyvednem. Ott
benn, úgy hallom, engem sententiáznak; az szegény
magyarok is, hogy közikben nem mehettem eddig is,
mind a hadakbeliek, mind az otthon valók engem átkoznak. Az német is valóban fenyeget, hogy valamint s
valahogy végben viszik, hogy elveszessenek. Istenért,
Nagyságodért, vallásomért mindent jó szívvel cselekeszem.
Úgy beszélik Szathmárt, csak én vagyok oka, hogy Nagyságod a magyarokat, a magyarokat segíteni akarja stb.
26. Novembris 1676.
A levél élén: Urunknak.
Egykorú kézirat az elébbivel egy papiron. Új rendezés.

227.
Kővár,

1676 november 26. Teleki
Bornemisza
Annának.

Mihály

Nekem jó Kegyelmes Asszonyom.
Méltóságos levelét Nagyságodnak alázatoson vettem.
Isten sok jót adjon Nagyságodnak, szerelmesinek, hogy
ilyen sok búban tett és alázatos szolgajárúl el nem feletkezett. Oda be is engem becstelenítenek, az szegény
magyarok is mind az hadban valók, otthon nyomorgók
engem átkoznak, hogy nem megyek. Az német is én reám
dühödött. Most is olyan szó volt Szathmárt, ha egynehány ezer aranyok megbánja is, de elvesztenek, mert
mind én vagyok oka, hogy urunk ő nagysága oly igen
fogja az magyarok mellett. Én most is azt jovallom,
ha lehet Nagyságod azon legyen, urunk ő nagysága
mostani gyűlésrűl elhalaszsza, tanácsokat ne tegyenek.
Az portus felől is az uraknak se senkinek igéretet ne tegyen.
Kérem Nagyságodat alázatoson, levelemet más ne lássa,
és méltóztassék urunk, az én kedves kis asszonyom, az
kis herczeg ő nagyságok és maga méltóságos egészségek
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felől tudósítani. Isten Nagyságodat az én kegyelmes
urammal, szerelmesivel szerencsésen sokáig éltesse.
26. Novembris 1676.
Nagyságodnak
alázatos szolgája, méltatlan hive
Teleki Mihály mpr.
Oldalt a levél szélére írva: Nagyságodat alázatosan
kérem, ha ki kell mennem az hadakkal, méltóztassék
vagy hat kilint küldeni. Alázatoson kérem, kegyelmesen
megbocsásson, hogy ezzel is terhelem.
Eredetije az Erdélyi Nemzeti Múzeumban, a gróf Kemény S.
gyűjteményében; egykorú másolata a gr. Teleki-levéltárban.

228.
Kővár, 1676 november 28. Teleki Mihály Bethlen

Farkasnak.

23, 25 írt levelét Kegyelmednek becsülettel vöttem,
betegeskedését Kegyelmednek bánom. Isten szent fiáért
erősítse Kegyelmedet. Komám asszonyomnak szolgálnom
Kegyelmed éltében kívánom, de ha Isten bölcs rendelése
az leszen, kit Isten halaszszon sokára, bizony tiszta
szíből kivánom, nálamnál elébb haljon meg, hidgye el,
én ő kegyelmének igaz szolgája leszek.
Kegyelmed tudósítását megszolgálom. Úgy látom,
igen feltátották az emberek ellenem való szájokat. Bizonyítom Istennel, azokban vétkem nekem nincsen. Kapi
uramnak is Kegyelmed szavával semmit nem szólottam,
hanem ő kegyelme azt másoknak is mondván, a mit ő
kegyelme szemére vetettem.
Hidgye Kegyelmed, én mind Fogarasban, mind
egyebütt, mindenütt szavaimnak, hitemnek állója vagyok, leszek.
Én Kegyelmed levelét jól el nem tudom olvasni,
kivált az cédulát; az czifrák igen összve vannak hányva,
sűrűn vannak írva, distinctio köztök nincsen, holott minden numerus után annak meg kellenék lenni, ritkábban
is kellene írni, kivált egyik liment az másiktól. Vissza
küldtem Kegyelmed kivánsága szerént.
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Kegyelmetek én hozzám kételkednek, másfelől Keresztesi uram azt írja, én rajtam áll az Béldi uram szabadulása.
Kálnokival emberséges emberek jelen lételekben
beszéltem keveset penig Kaczkón, vacsora előtt érkezvén
Csáki uram, ő kegyelmével beszéltem vacsora után sokáig.
Reggel beszéltem, mikor indulni akartam Kálnakival;
de olyan szavaim(at) nekem bizony igazán nem mondhatta sem ő, sem mások. Kérem szeretettel Kegyelmeteket,
ne itíljenek olyan rossz nyelvű embernek, kétszinűnek;
én bizony Kegyelmeteknek igaz szolgája voltam, vagyok,
kinek jelét experiálhatták.
Az közdolgot a mi illeti, Kegyelmed lehet bizonyságom, akaratom ellen tudának ki onnét. Megmondám,
hogy jobb lenne nekem ott benn megvárnom a portai
választ; most is, csak urunk ő nagysága parancsolná,
mentest bemennék én. Bánom, azokról Kegyelmed keveset, igen homályosan ír, kinek is okát alkalmasint sajdítom. Még az dolgok mellől elállhatni, mert én legkissebb
dispositióban sem avattam magamat az hadak közzé.
Az én leveleimből, kiket írtam, kitanulhatja a dolgokat.
Isten éltesse stb.
28. Novembris 1676.
Gergely, Elek, Kelemen uraméknak ajánlom szolgálatomat.
A levél élén: Bethlen Farkas uramnak írott levelem párja
Egykorú kézirat. Új rendezés 3341.
229.
Kővár, 1676 november 28. Teleki Mihály Kapi
és Rhédey Ferencznek.

Györgynek

Leveleit Kegyelmeteknek becsülettel vöttem. Isten
fizesse Kegyelmeteknek mindketten bő tudósítását. Az
én elmém ezekben beleholt, látván a portai változást is,
kikből is én megvallom, részünkről nagy rosszat látok,
vévén ezt is eszemben, még ki nem mentem, legkissebb
dispositióban is magamat nem avattam a magyarok
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között, még is már is sententiáznak. Az fejedelem egészen
kiijedett belőle; Kegyelmetek is, kiknek levelet együtt
írtam, választ sem tesznek úgy, az mint kellene. Egyébaránt is magok között a szegény atyafiak egész confusióban vannak, rendetlenségben; csak lehetetlennek
hiszem, Orlai uram megérkezése után várakozzanak;
vagy eloszolnak, vagy tractálnak magokban; az kik
nem akarnak is, elviszik. Én itt ennyi emberrel csak
nem subsistálhatok; bizony szégyenlem kiírni, mely nagy
fogyatkozással vagyok itt. Az portán penig hogy jobb
rendben vétetődjék az dolog, azt én nem hiszem; esmerem
a követet, tudom intentióját ezekben az dolgokban. Isten
jobban adhatja ugyan, de én bizony sok rossza kólfélek.
Az magyarok dolgokból, én úgy hiszem, a mostani
fővezér, ha ezek várakozhatnak, jobban viselné magát;
de csak hidgye el Kegyelmetek, nem várakozhatik, mert
nincsen hol élődniek. Én ugyan bizony érte lészek, hogy
várakozzék, de nem hiszem cselekedjék. Ha az mostani
urunk ő nagysága commissióját kiviszik közikben, Jaxót
is megfognák, mentest vége lenne az egész dolognak.
Jaxó hol legyen, nem t u d o m ; választ sem tett levelemre. Pataki hasonlóképpen. Az mely kevés had Vesselényi urammal van, az rettenetes praedálást teszen.
Egy bányai ember azt mondá, Maios, Rákóczi Ferencz
uram sokat beszéltek a bányai páterrel és hogy ő tudja,
Vesselényi urammal vagy szemben volt tegnap, vagy ma
szemben lészen. Egy szóval, Orlai uram megérkezvén,
én inkább hiszem, ettől a dologtól megmenekedünk.
Absolon uram az estve felé jött m e g ; magától a
dolgokat megérti Kegyelmetek. Az mely hitleveleket,
urunkét, bevitt volt, visszahozta, nálam vannak.
28. Novembris 1676.
A levél élén: Kapi György s Rhédey Ferencz uramnak
írott levélnek pária.
Egykorú kézirat az elébbenivel egy papiron. Új rendezés:
3341.1
1
U g y a n o t t Teleki M. k é t levele czím n é l k ü l ; egyik a Teleki
kezével, m á s i k az íródeákéval. Hely h i á n y á b a n mellőzve.
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230.
Gyula-Fehérvár, 1676 november 29. Apafy
M ihálynak.

Mihály

Teleki

Michael Apafi stb.
Generose fidelis stb.
Vagyon már Kegyelmednek tudtára, az oda közel
való hadaknak elméjeket mint megvesztegették, kivált
azok, kiknek inkább jóra, mint sem gonosszra kellett
volna inteniek. Im írtunk azért oda, hogy mindjárt küldjenek teljes instructióval követeket hozzánk, mivel az
fővezér halálának alkalmatosságával kelletnék velek discurálnunk; kik legyenek azért köztök ártalmasbbak,
ha lehetne, lenne azon, azok jőnének be, az többi pedig
addig subsistálna, az hol lehetne az tulsó parton. Ha
pedig látja Kegyelmed, hogy parancsolatunkra nem
akarnának követeket küldeni, annál inkább hogy gonosz
szándékokban igyekeznének inkább elémenni, vigyázzon
Kegyelmed ez hazára történhető vagy jöhető gonosznak
megelőzésére; ahozképest Hadadban küldjön Kegyelmed
praesidiumot, rajtunk ne essék (non putarem), török
vagy német kezében ne akadjon.
D a t u m : Albae, 29. Novembris A. 1676.
M. Apafi mpr.
Miss. 187.
231.
Hadad, 1676 deczember 2. Vesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Elunván szolgámat várnom, közel lévén, bérugaszkodtam vala hitván puszta házamhoz, azomban Kegyelmed levelét Uram becsülettel vöttem. A mi illeti Kegyelmed írását, hogy eljövetelemmel lármát csináltam az
hadakban, az Uram, igen kevés lárma, hogy házamhoz
béjöttem; de ha szintén azzal lármát kellett volna is
csinálnom, de mit tudtam volna, Uram, egyebet tennem,
ha maga lelkére hagyom is Kegyelmednek, holott sem
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az nemes Erdély országa, sem az uram, sem penig Kegyelmed azt meg nem engedték, sőt szorosan parancsolták s maga is tiltotta Kegyelmed, erdélyi birodalomban az hadakat ne vigyem, melyet igen előttem viselvén,
minthogy a mi kevés jószágocskám még kezem között
akadott, annak megmaradására is kellett s kell nékem
vigyáznom, melyet is ha elvesztenék, nékem valóban
megesnék az bujdosás jámbor szolgálatomra; mást nem
cselekedhettem. Azok Uram szegények úgy látom sohuvá
nem mennének, csak lehetne hol megmaradniok. Az
hadakra való gondviselés is bizony igen jó, Uram, de
a nélkül én is szűkölködöm s részem szerént is ajánlom
magamat Kegyelmed jóakaratjában, elhivén, hozzám
igaz szolgájához való jó affectiója s kötelessége szerént
rólam is el nem feledkezik. Hogy penig Uram most oda
mehessek, ily hamar nem lehet, mivel csak most érkeztem.
Kegyelmedet kérem szeretettel, nékem tovább is parancsoljon.
Hadad, 2. Decembris 1676.
Vesselényi Pál mp.
Wesselényi P. kezével. P. S. Édes Komám uram,
ugyan bizony lehetne Kegyelmedre egy kis panaszom,
hogy Kegyelmed írja, hogy lármát csináltam, hogy eljöttem. Lelkem Uram, jó lelkiismeretire hagyom Kegyelmednek, gondolkodjék jól, mikor az uram nem parancsolja, az haza tiltja, Kegyelmed kiválképpen hány
ízben kényszergetett, hogy be ne hozzam, sőt az fejedelem eleibe is micsoda írást külde Kegyelmed, hogy
mertem volna én velek együtt járni? Vagy talám ugyan
nem is akar engem Kegyelmed kártúl s kódulástúl oltalmazni? Nem azért írom, tudja az Úr Isten, hogy ezután is szívvel lélekkel nem szenvednék Istenemért s
hazámért, de eddig is mi előmenetelemre s kicsiny becsületem nevelésére volt sok keserves nyomoruságos
szenvedésem? Sőt Kegyelmedet követem, mint az ökör
farka, minden dolgomban alább-alább szállottam s szállok
naponkint, de bárcsak becsületecském ne veszne, de az
is majd a hamuba takarodik el. Én hagytam s hagyom
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az Istenre, az ki lehetetlen elfelejtse az ő tiszteleti mellett
való igaz szolgálatomat s forgolódásomat.
A czímlapon: Nekem Uram mindenképpen valóba
megesék, mert most is a szatmári talpasok egy falumnak
minden marháit elhajtották, csak két ökre maradott.
Miss. 874.
232.
Kővár, 1676 deczember. Teleki Mihály a magyar hadaknak.
Kegyelmetek beadott írásából látom az ő kegyelmek
elméjét; azt sem tagadhatom, hogy nem látnám nagy
extremitásokban való lételét is Kegyelmeteknek közönségesen. Látja Isten lelkemet, halálommal, ha azzal
meg orvosolódhatnék az dolog, kész volnék nemzetemhez, vallásomhoz való szeretetemnek jelét adnom, de
az lehetetlenségen nem uralkodhatom, szolga lévén,
uram, fejedelmem parancsolatjátúl kell függnöm, v á r n o m ;
ő nagysága is más nagy hatalmasság alá lévén vettetvén,
onnét kell várni. Az ki lelkesen akar a dologhoz szólni,
sem ő nagyságát az én kegyelmes uramat, sem hiveit,
sem másokat, sem engemet méltán nem okozhat senki is,
látván Istentől lenni az akadált az fővezérnek halálával,
ő nagysága is, az én kegyelmes uram, erővel nem vehet.
Költségét, fáradtságát nem s z á n j a ; most is nagy ajándékkal küldött a p o r t á r a ; ha szintén ő nagysága, ez
nagy akadály már meg lévén, akarna is cselekedni, az
új fővezér híre nélkül nem volna Kegyelmeteknek bátorságos. Én úgy reménlem, ez üdő alatt is munkálkodtak
ő nagysága hívei a portán, munkálkodnak tovább is, és
nemsokára kivánt válaszok leszen. Istenért, nemzetekért,
kevés ideig való tűréssel ne rontsák el ennyi ideig való
szenyvedéseket, ne siettessék magoknak, nemzeteknek
végső veszedelmeket, előttök forgatván más nemzetek
keserves példáit.
Nekem abban módom nincsen, tilalmazván az én
kegyelmes uram is, hogy én az ő nagysága birodalmában
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való quartélyozást megengedhessek, nem is engedem,
sőt kérem, kénszerítem, ha kegyelmes urunk ő nagysága,
a nemes ország jóakaratjával élni kivannak, mentest
menjenek ki az ő nagysága birodalmából, elégedjenek
meg ennyi sok kártételekkel, az melyet cselekednek a
hadak tizenkét naptól fogva, ne kellessék ellenkező
mediumokkal megorvosoltatni ez hazabeliek romlásokat,
meggondolván azt is, ha szintén az én kegyelmes uram,
fejedelmem, az nemes ország megengedné is itt az vidékben, az Szilágyon való quartélyozásokat, de semmiképpen itt már nem élődhetnének, elpusztulván ez a
darab föld és a Szilágy egészen.
Egykorú kézirat. Új rendezés.

233.
Kővár, 1676 deczember 4. Teleki Mihály Naláczy

Istvánnak.

Levelét Kegyelmednek becsülettel vöttem, tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jó akaratját
tovább is várom. De én, édes Komám, Kegyelmedet
becsülettel követem, azokból is nem sokat vehetek eszemben, mit kelljen cselekednem a magyarok dolgából.
Azonban úgy látom, ha itt leszek is, de én jobban innét
is azokon nem j a v i t h a t o k ; bizony nincsen is mivel élnem;
kérem felette igen Kegyelmedet, irasson urunkkal ő nagyságával, hadd mehessek be innét.
Az én inclusáimban sok van o d a ; kérem, ne tévedjenek el.
Az szathmári commendansnak Laborde levelét sem
küldötte ki Kegyelmed, annál inkább nem írá meg, mi
választ tegyek neki, kinek talán nem kellene elmulni.
Hadadból írt Vesselényi Pál uram levelének páriát
Kegyelmednek odaküldtem.
Az hadak takarodnak most e vidékből, ma kimennek
talán, nem sok fog itt maradni.
Bányán még ott van a német és horvát, nem bátorkodnak visszamenni, míg az hadak killyebb nem mennek.
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Lelkem Uram, hadd mehessek el innét, mert ezután
ugyan semmit sem lehet cselekedni, az porta engedelme
nélkül legkisebbet is nem cselekedhetni, nem is adom
tanácsul, de ha szintén onnét engedelem lehetne is, de
nehéz volna már és alig is lehetne próbálni.
Az urunk és Kegyelmeteknek közönségesen irott
levelét megküldöttem az a t y a f i a k n a k ; úgy hiszem, fognak követeket beküldeni.
Herpáliné dolgárúl kérem confidenter tudósítson.
Már az kik együnnét másunnét jüttek volt is, kikben én bizony egyet sem hittam, mindenfelé meg izentem,
menjenek vissza, kiki házához el is oszolnak ma-holnap.
Lelkem Komám, írjon választ levelemre.
Én úgy hiszem, Isten bevivén, együtt az urakkal beszélvén, hazánk(nak) is sokat segíthetünk még. Isten etc.
Kővár, 4. Decembris 1676.
A levél élén: Naláczy uramnak írt levél párja.
Egykorú írás az elébbivel egy papiron. Új rendezés.
234.
Kővár, 1676 deczember 5. Teleki

Mihály

Francisconak

Tegnap iratott Kegyelmed levelét ma vöttem három
óra t á j b a n ; hogy az leveleket elküldötte, Kegyelmednek
megszolgálom. Az hadaknak az ő nagysága birodalmában
való bebocsátások felől nekem sem volt parancsolatom,
sőt mindenkor azt parancsolta s iratta ő nagysága, tilalmazzam ő kegyelmeket az bejöveteltől, kit én el is követtem sok ízben, de affelől ezt a vidéket is éppen elpusztították ő kegyelmek; tizenkét nap alatt voltak
rajtok. Én bizony nem hiszem, ezek sem senkit szolgáljanak sokáig, sem adót adhassanak. Nekem mind úgy
mondták ő kegyelmek, sőt ő nagyságának is úgy írták
(kinek is szeredán mulék egy hete) az ő nagysága birodalmából kimennek, de ez vidékben is találnának eleget
bennek s az mint Kegyelmed leveléből látom, nagyobb
részint a Szilágyban vannak, kin bizony valóban is
Teleki oklevéltár. VII.
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búsulok, mert az mint urunk ő nagysága is iratta nekem,
félő, azon hadaknak bennlétele alkalmatosságával az
váradiak régi gonosz szándékokat ne vigyék végben.
Kegyelmednek mit írjak vagy mi tanácsot adjak, én,
jó lélekkel írom, nem tudom, mert úgy hiszem, hogy
őket kiverhesse, ahhoz való ereje nincsen, mely ha lehetne
is, urunk parancsolatja nélkül tudom nem is cselekedné
s úgy is hiszem én, némelynek az is a mestersége, hogy
ha reájok támadnának, azzal menthetné mind együtt,
mind másutt magát. Elhiszem, eddig Kegyelmed urunknak ő nagyságának értésére a d t a ; onnét a mi parancsolatja jű, azt követi. Én bizony ennyihányszor megírtam
udvarhoz, de csak az a válaszom, ne engedjem az ő
nagysága birodalmában quartélyozni; de miképen obviáljam, arról nem írnak.
Im én most is írtam Vesselényi uramnak s Kegyelmed is írjon, hogy vigye ki ő kegyelme a hadakat. Azonban ő nagyságát postán tudósítsa.
Keővár, 5. Decembris 1676.
A levél élén: Francisco uramnak írt levélnek párja.
Egykorú kézirat a két elébbivel egy papiron.
235.
Kővár, 1676 deczember 5. Teleki Mihály Wesselényi Pálnak.
Francisco uram panaszolkodik, hogy az egész Szilágyot
ellepték a hadak. Azt iratta vala Kegyelmetek ő nagyságának is, hogy kiviszik a hadakat az ő nagysága birodalmából, ez vidékből is még egészen ki nem takarodtanak. Lelkem Uram, Istenért kérem Kegyelmedet, legyen azon, arról az egyébképpen is mindenképpen nagy
inség alatt való földről is vigye ki a h a d a k a t ; gondoljon
jövendőre is, valamint annak alkalmatosságával az török
azon darab földet ne ügyekezze az országtól elszakasztani,
kiben Kegyelmed is nagy kárt vallana in privatis. Követeknek is odabe kiket rendelt Kegyelmetek, örömest
érteném, kik is az beindulással ne hirtelenkedjenek. Az

német még Bányán van, de nem sok. Sok vélekedéssel
lehet ember felölök.
Irja Kegyelmed, hogy én Kegyelmednek kárára
böstelenségére ügyekezem. Kegyelmedet kérem, ne legyen olyan vélekedéssel felőlem. Látja Isten, én Kegyelmednek igaz szolgája v a g y o k ; hiszem Istent nemsokára
eszében is veszi; kérem ne vélekedtesse elméjét irántam,
mert vétkezik Kegyelmed ily igaz szolgájához, hogy
kételkedik.
5. Decembris 1676.
A levél élén: Vesselényi Pál uramnak írt levél párja.
Egykorú másolat, az elébbi hárommal egy papiron.
236.
Kővár, 1676 december 6. Teleki Mihály Vesselényi

Pálnak.

Kegyelmed Hadadbúl pénteken iratott levelét becsülettel vettem. Legelsőben is kérem, írásomon meg
ne induljon; annálinkább ne gondolja, hogy passióbúl
iratnám.
Látom az hadaknak ilyen szorulásra való jutásokat
tulajdonítja annak, hogy némelyeknek dolgokat s cselekedeteket nem szeretvén s azok felől sokat írván, mégis
nem orvosoltattak volna meg annak idejében. Errűl
sokat írhatnék, de szánszándékkal elmulatom. Ezen
dologban is lehetnek nékem az mi kegyelmes urunk ő
nagysága tanácsi és akkor Segesváratt jelen lévő becsületes magyarországi atyafiak bizonyságim, aziránt is elég
authoritas adatott vala Kegyelmednek; maga tudja mi
okokért vagy inkább írjam conceptusiért mulatta el.
Kérem mégis, írásomat nehézséggel ne vegye; ím
leiratom én Kegyelmednek némely okait ez mostani
akadályos dolgoknak, nagyobb részét szánszándékkal
elhagyván.
Tudja Kegyelmed, Szamos-Ujváratt az lőn az conclusum, hogy mind nagyot s kicsinyt az mi kegyelmes
urunknak ő nagyságának értésére adjon s velem is
21*
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correspondeáljon. Az utólsórúl még ott micsoda szókra
fakadott, maga tudja jobban, attúl fogva irott levelei is
megmutatják. Az én dolgom semmi; de az dolgokrúl
igen ritkán tudósította Kegyelmed ő nagyságát az ő
idejében, hanem olykor írta gyakortább meg, az mikor
mások meg is unták, az dolgok is meglettek; sőt gyakran
nem is írta maga Kegyelmed meg, hanem mások informatiójábúl értette meg ő nagysága. Az többit elhagyván,
az elmult tavaszszal hírtétel nélkül szálla mezőben, kivivén
az hadakat quartélyokbúl, kezdete sánczot csináltatni,
kirűl mikor az török rontatni kezdette, akkor kezd urunknak ő nagyságának irogatni. Lám az végbeliek sáncz
nélkül is, noha bizony sok bajjal, quartélyokban voltak
eddig. A nélkül az sáncz nélkül az mint az hadak ellehettek
quartélyokban, tovább is ellehettek volna. Az a sáncz,
ahoz való béhódoltatása az földnek adott alkalmatosságot
az váradi törökök magyarok ellen való vádjoknak elhitelére az fővezérnek.
Szücs János uram is, úgy értem én s úgy Apagyi
uram is helyben vadnak, elhiszem ugyan sok szenyvedéssel ma is. Itt is elhagyom az közben való dolgokat.
Mikor Kegyelmed akarta, hirtétel nélkül az hadakat
odahagyta s ugyan hirtétel nélkül az hajdúvárasok ellen
az egész hadakat felvevén (noha abbúl ha Kegyelmed
tudja, micsoda okokért lött) az hadakat eloszlani nem
engedi vala, sok jó jöhetett volna ki és ugyan hírtétel
nélkül el is oszlék az had, kirűl is hová mit írt Kegyelmed,
elhiszem el nem felejtette. A tájban békéredzett vala,
kit az mi kegyelmes urunk ő nagysága nemcsak megengedett, sőt kivánván az dolgokrúl Kegyelmeddel beszélleni, hivatta. Akkor elmulatta béjövetelit; azután
kezdődvén az nagy confusiók az török és az hadak között,
olykor vitték meg az arrúl írt Kegyelmed levelét ő nagyságának, mikor már azelőtt harmadnappal Hadadban is
volt. Maga tudja, kit-kit az kapitányok közül micsoda
dispositióval hagyott. Kende Gábor uram úgy írta, ő
kegyelmével az mint kellett volna az dolgokrúl nem
beszéllett, hanem másoknak parancsolt.

Már ő nagyságánál s nálunk is híveinél úgy volt
tudva, ki nem megyen addig, míg én is kiljebb jövén
velem nem beszél. Kegyelmed levelét vevén ő nagysága,
úgy parancsolta kimenetelit, megparancsolván azt is,
Kegyelmed az hadakat conserválja s az ő nagysága birodalmában ne hozza. Én is tudósítottam Kegyelmedet
izenetem által az dolgokrúl; de minden reménség kívűl
inopinate mint lőn Kegyelmeteknek erre az félre való
jövések s vissza menések, szóljon az dolog, én hallgatok
azokrúl is.
Ez megírt s az elhallgatott s az közjót nem segítő
egész actusokban minthogy semmi részem nincsen, úgy
számot is azokrúl nem adok. Mit tartson instructióm,
tudom, a mellől nem is recedálok, hozzája járulván azután
jött kegyelmes uram s fejedelmem parancsolati is, kikben
is én teljes tehetségemmel eljártam és ha azok megengednék (az fővezér halálával fényes Portán lött változás
nem interveniált volna) az hadak közé való menetelemet,
bizony jó szívvel mennék Kegyelmetek köziben és Kegyelmed s más becsületes atyafiak tetszésébűl egyiránt
akarván s egy czélra lövődözvén, hiszem Istent, azt az
hadat megtarthatnók.
Lelkem Uram, tegyen félre csak Kegyelmed minden
akármi eddig meglött vagy ezután lehető okokat, vélekedéseket, conceptusokat, az nagyjátúl fogva az alsóig
szólva akárkik ellen lött s leendő nehézségeket, következhető gondolatokat s gondolja meg Istenéhez, vallásához s nemzetéhez való szeretetit s kötelességét; fordítsa
minden elméjét, elűzvén magátúl minden nehézségeket,
kedvetlenkedéseket, az hadak conserválására, kiket ha
akar, félretévén, az miket iratok, meg is tarthat. Ennyi
esztendőktűl fogva való szenyvedéseket egy nehány napi
szenyvedéssel hogy ne toldana meg Kegyelmed i s : volenti
nihil difficile. Lássák csak Kegyelmednek egész kedvét
az dolgokhoz, az egész had megszivesedik. Meg kell azt
is Kegyelmednek gondolni, akármicsoda féle formában
való nem jók következzenek, de mindazok Kegyelmednek
tulajdoníttatnak ; megtartatván pedig (az hadak, kiknek
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én bizony, az kikkel beszéltem, ahoz nagy készségeket
is láttam és úgy hiszem, ha nem vesztegetnék őket, minden
akadály nélkül szenyvednek tovább is), Kegyelmed örökös
jó hírt nevet szerez magának, világ szerint is nagy jutalmát várhatja. Nem is tudom, akármely jóakaró uram
is mit teszen az rendetlen hazamenetellel; mert jól meg
sem nyughatik, míg elérkezik az az erő, ki által megbüntettessék. Nem jobb-é egynehány hétig szenyvedni,
hogysem mint örökös veszedelmet szántszándékkal keressen és az hatalmas nemzetnek okot adjon maga s
nemzete romlására ? Im Uram az végbeli törökök mindent
tudnak s látnak, naponként való dolgokat fel is írnak és
ha némelyek nem jó gondolkozások szerint az némethez
visszamennek, félő, oly üdőre ne jussunk, hogy kinekkinek cselekedetit cathalogusbúl ne számlálják eleiben. Minden megeshető rosszaknak megelőzése áll kevés idéig való
várakozásban.
Maga látja azt Kegyelmed s bizony az hadak is
eszekben vették, ha szintén az mi kegyelmes urunk ő
nagysága engedné is, de ezen az darab földön s az Szilágyon nem élődhetnének. Az mint tegnap is írám Kegyelmednek, magának Kegyelmednek in privato is mások
felett leginkább kell igyekezni az hadaknak Szilágybúl
való kivitelekben; mert félő, annak alkalmatosságával
ne szakaszsza el az török azt az darab földet az országtúl,
kiben senki Kegyelmednél nagyobb kárt nem vallana.
Én azért mégis Istenére, lelkére, vallásához, nemzetéhez Való szeretetire, az mi kegyelmes urunkhoz való kötelességére kénszerítem, conserválja az hadakat, kiben van
is mód, kirűl én eleget beszéltem Rákóczi urammal.
Lám az végbeliek, Szücs János uram is, noha elhiszem
sok bajjal, de helyben vadnak. Fajgel uram is jót hozhat,
én is vévén Kegyelmetek resolutióját, bémegyek postán
és azon leszek, mindenképpen orvosoltassanak az dolgok.
Egynehány levelében írja Kegyelmed becsületiben
való megbántódását. Kérem eziránt is világosítsa elméjét,
ha orvosolhatom, hadd orvosoljam. Higyje Kegyelmed,
az mi kegyelmes urunkra nem panaszolkodhatik ; én pedig
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teljes tehetségemmel nevelni kivánom inkább mintsem
kissebbíteni. Efféle gondolkodásokkal, félek én, Kegyelmed
magát kedvetleníti az jó dolgokban való szolgálattúl.
Istenéért, hazájáért embernek nemcsak szenyvedni, de
meghalni is szép és dicséretes dolog, az mi minden ez
világi jók felett való jobb. Isten mind Kegyelmednek,
másoknak is, valakik érette szenyvednek, megjutalmazt a t j a szenyvedéseket az örök életben.
Kűvár, die 6. mensis Decembris, Anno 1676.
Teleki Mihály mpr.
Nro. 3056/a2.
237.
Fogaras, 1677. Bethlen Miklós Teleki

Mihálynak.

Isten szabadítván, kötelesen szolgálok, mint kedves
bizodalmas uramnak és kívánok Istentől örvendetes új
esztendőt Kegyelmednek kedvesivel együtt.
Az Kegyelmed izenetit és jó intimatióját az szegény
feleségem megmondá. Isten áldja meg, Uram, Kegyelmedet jóakaratjáért, tudósításáért, mert bizony dolog,
keservesen tapasztalom naponként igaznak amaz Salamon
mondását. Pro. 13.
12. Az vontatott reménség megbetegíti az elmét, — és vajha immár tapasztalhatnám
azon mondásnak második részét is: Az bételjesedő kivánság
penig életnek fája, — mely is ha végbe megyen, Istenem
irgalmassága és urunk kegyelmessége után, úgy látom,
egyedül az Kegyelmed jóakaratjának tartozom köszönni
és nagyobb is leszen az én Kegyelmedtől veendő adósságom, mintsem én azt megkölcsönözhessem. Mindazonáltal
én bizonyoson hiszem, hogy mind maga, mind maradéki
személyében megtalálja Kegyelmed ezaránt való istenes
jóakaratjának j u t a l m á t ; mert ez bizony sok pohár víznél
több, az mit Kegyelmed keresztyén rab atyjafiával, szolgájával akar követni. Matth. 10. 41. 42.
Magam részemről penig azt mondhatom, hogy legyen
az Isten közbiró ebbe az írásba, ha én valaha arravaló
ember lennék, hogy szolgálni tudnék, ha én Kegyelmed
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jóakaratját minden tehetségemig meg nem igyekezném
hálálni Kegyelmednek és maradékinak. Kérem is Istenért
Kegyelmedet, effectuálja Kegyelmed jó igíretit, bizony
mind az mü kegyelmes urunk, ha ő nagysága megszán,
mind Kegyelmed áldást veszen Istentől, ha ilyen ártatlant
megszabadít.
Feleségemtől szóval izentem Kegyelmednek, mert
az írás minthogy tőlem tilalmas, ezt is az én Kegyelmedhez való egész confidentiám jelének tarthatja bízvást
Kegyelmed. Adja Isten, édes Uram, valósággal is tapasztalhassa Kegyelmed az én háládatosságomat.
Fogaras, rabságom tizedik holnapjába, 1677.
Kegyelmed szegény rab szolgája
Bethlen Miklós mpr.
Czím: Tekintetes nemzetes Teleki Mihály uramnak stb.
Miss. 1040.
238.
Saint-Germain,

1677

januárius 7. XIV.
Mihálynak.

Lajos

Teleki

Monsieur Teleki, vous apprendrez par le Sieur Marquis
de Bethune, chevalier de mes ordres et mon ambassadeur
extraordinaire en Pologne, les dispositions oú je suis
de vous donner des marques de mon affection et que je
contribueray volontiers au succés des affaires que vous
luy avez proposées. Je seray bien aise que vous adjoustiez
une créance entiére á ce qu'il vous dira de ma part sur
ce sujet et que vous soiez persuadé de ma bienveillance
pour vous. Sur ce je prie dieu qu'il vous ait, Monsieur
Teleki, en sa sainte garde.
Escrit á Saint-Germain en Laye, le 7-e jour de Janvier 1677.
LUIS mpr.
Arnauld mpr.
Kívül: A Monsieur Teleki premier Ministre et Conseiller de mon Cousin le Prince de Transilvanie.
Miss. 179.

239
Szent-Miklós,

1677

januárius 9. Bethlen
Mihálynak.

Farkas

Teleki

Hogy Isten az édes komámasszonyt békével megszabadította, fiú magzattal áldotta, szívem szerint örvendem. Isten továbbra is vigasztaló áldását terjeszsze
Kegyelmetekre, szíből kivánom. Bizom én is reménséggel, Isten annyira könnyebbíti Kegyelmed kedves
betegit, engem is jóakaratjában részeltethet; mert hétfőn
hajnalban ha megindul, 10 óráig Enyeden lehet, ott fél
óra alatt elvégződik az dolog; evén keveset, az n a p
bizony ismét Sorostélyon lehet. 1 Kérem is nagy bizodalommal, ha lehet, tetézze azzal is igaz sinceritását, hozzám
mindenkor mutatott reális affectióját. Bánfi Sigmond
uramnak az levelet elküldtem; igen helyesen van. Baló
uramnak is ím Kegyelmed keziben küldtem urunk levelét;
kérem juttassa keziben ő kegyelmének. Irtam magam
is az mellett. Én holnap ebéd után estvére, ha Isten
engedi, Bánfi Sigmond uramhoz megyek. Kelemen uram
is oda jő. Visszaküldtem Kegyelmed leveleit, de nem
tudom, mire nézve kivánta visszaküldésit, nem levén
semmi oly dolog abban.
1677, 9. Januarii Sz.-Miklós.
Bethlen Farkas mp.
Miss. 1118.
1

A fejedelem B a l á z s f a l v á n 1677 j a n u á r i u s 6-ikán kelt
levelében Telekit küldi ki, h o g y a j a n u á r i u s 11-dikén N a g y E n y e d e n t a r t a n d ó generalis gyűlés a l k a l m á v a l B e t h l e n F a r k a s t ,
F e j é r v á r m e g y é n e k egyik főispáni h i v a t a l á b a igtassa be
(Miss.
187.). Teleki egy — ismeretlen — levelében B e t h l e n F a r k a s n a k
azt í r h a t t a , h o g y n e j e á l l a p o t a kétségessé teszi az í r t időben
és helyen megjelenhetését, m e l y levélre B e t h l e n F a r k a s j a n u á r i u s
8. kelt — k i a d a t l a n — levelében a r r a kéri Telekit, h o g y h a I s t e n
vigasztalást ad neki, ne h a g y j a el őt ilyen d o l g á b a n (Miss. 1040.).
Az i t t közölt levél is B e t h l e n F a r k a s n a k a főispáni h i v a t a l b a
beigtatására vonatkozik.
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240.
Sorostély, 1677 januárius 28. Teleki Mihály de Béthune
marquis lengyelországi franczia követnek.
Illustrissime et Excellentissime Domine, Domine
mihi colendissime.
Tametsi informationem meam de statu rerum et
occasione suspensae actionis Excellentiam Vestram hactenus accipisse non dubitem, volui tamen per correspondentiam ulteriorem realem et intemeratam observantiam porro
contestari, ut praesentem totius negotii imaginem in
sua forma plene et profunde cognoscat.
Legatus Principis Transilvaniae ex Porta rediit feliciter, qui tam ab Imperatore Turcarum, qam supremo
Vesirio honorificentissime acceptatus est et habitus. Argumenta tulit majoris erga Principem Transilvaniae affectus,
quam vel credere vel sperare poteramus, adeo, ut consideratio propter suspectum supremi Vezirii in novam
fiduciam versa sit, qui cum loco indignitatis, uti suspicabatur, animi, specimina dedit ingentis propensitatis.
Ita saepe munera placant hominesque deusque.
Nobilis, quem exules pro residente ad Portam expedierant, sub nomine et umbra Principis
Transilvaniae,
acceptatus est occulte, solito tamen residentes tractandi
modo propter patriam. Ad praesens omisso legato regis
Poloniae in fulgida Porta expectabo acceptandus, si
quis a Sua Majestate mittetur cum singulari pompa et
solennitate Constantinopoli, quo Imperator Turcarum cum
universa aula eum in finem propediem profecturus est.
Suntque manifestissimae apparentiae Imperatorem Turcarum ad ratihabitionem et conservationem conclusae
cum Rege Poloniae pacis omnino intentionatum (esse).
Quod statum rerum Hungaricarum attinet, supremus
Vezirius, qui juxta regulas et dispositiones antecessoris
tam vasti moderatur habenas Imperii, ad promotionem
earundem per Principem Transilvaniae
propensissimus
est, nec obstaret operationi, nisi quandam adhuc reflexionem haberet ad pacem Rex Poloniae, de cujus
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firmitate dubius cum sit, declinare non videtur arma
contra duos hostes, secus in casu ratificatae cum Rege
Poloniae et respublica pacis manifestam in rebus operationem non abnegat.
Proinde cum solidum et rigorosum suscipi, quod
possit, hac parte diversionis fundamentum dependeat a
plenitudine pacis, Excellentiam Vestram ad stabilimentum illius apud Regem Poloniae cooperaturam spero,
ut sic remotis omnibus obstaculis, manum operi adhibeamus cum securitate plena, pondere et efficacia.
In Valachia, Moldavia cum et in istis partibus varii
rumores sparguntur de Rege Poloniae, sed cum fortitudinem et magnanimitatem Suae Majestatis et summam
in rebus incipiendis sapientiam felicitatemque
noverim,
contempsi et contemno omnia, quaecunque malevolorum
perversitas in vulgo seminat, certissimus Suam Majestatem
non minori gloria conservaturam, quam fecit haec ad
facilitandam, optari et indubius est gradus statusque
publici summum stabilimentum; ratificata enim pace
finitoque cum Excellentia Vestra tractatu, longe utilius
erit pacem habere a fulgida Porta propter nomen et famam,
quam molem immensam virium.
De affectu et promptissimis serviendi studiis Celsissimi Principis domini mei clementissimi Sua Majestas
secura sit. Novi sinceritatem et devotissimum Suae Celsitudinis animum, quem per realia obsequia in omni occasione erga Suam Majestatem et serenissimam rempublicam
contestabitur.
Pluribus nolo hac vice Excellentiam Vestram onerare,
sed remitto ad relationem domini Absalon propediem.
Summa rerum, cujus finalem determinationem Excellentia Vestra omni conatu promoveat, necesse est, ita nullum
amplius obstaculum, nulla mora, sed apertus ad agendum campus, plena facultas. In me Excellentia Vestra
cognoscet nullum vel defectum, vel tergiversationem, sed
sinceritatem et alia serviendi studia ex benigno indultu
Principis Transilvaniae alacriter praestanda. De cetero stb.
Datum ex Curia mea Serosteli.
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A levél élén: Lettre du comte Teleki escrite á Mr de Béthune
28. Janvier 1677.
Egykorú másolat a francia külügyminiszterium levéltárában. Hongrie II. köt. 127 drb.

241.
Szárhegy, 1677 februárius 4. Lázár István Teleki

Mihálynak

Némely napokban Apor István uram által való
Kegyelmed izenetit és nekem tött intimatióját igen kedvesen és nagy becsülettel vöttem, Uram, Kegyelmedtől, 1
tudván azt, nem haragból és gyűlölségből l ö t t ; de mindazonátal meg kell vallanom, nem kicsin szűbeli fájdalommal értettem Kegyelmed izenetének némely részeit és
felőlem való idegen vélekedésit, látván egészen ezen
materiában énbennem való Kegyelmetek hihetetlenségét
és kételkedését forgani. Az mi azért Kegyelmed izenetének continentiáját illeti, tudniillik, hogy én talám az
mi kegyelmes urunkat uramnak agnoscálni nem akarván,
azért abstrahálom magamot ő nagysága udvarlásától és
Kegyelmetek közűl való conversatiótól, kinek csak
gondolatjától is ótalmazzon Isten, nem levén más hazám
s több uram ő nagyságánál. Igaz dolog, hogy udvartalanságomnak vétkes voltát nem tagadhatom, Uram. Cum
bona declaratione egyik oka az, hogy én ennek előtte
való üdőkben sem levén igen udvaros, de kiváltképen
már az ősztől fogvást Isten ő felsége magamra és egészen
minden házam népére sokrendbeli sulyos látogatásit
bocsátotta érdemlett bűneimért. Ki miá én, Uram, bizony
még mindeddig is csak egyik házamtól az másikhoz sem
mehettem. Másik oka az, szívem fájdalmával írhatom,
az mikor mentem is, gyakorta magam bestelenségemmel
1
A p o r I s t v á n L á z á r f a l v á n f e b r u á r i u s 3-dikán kelt — kia d a t l a n — levele szerint Teleki megbízásából kereste fel L á z á r
I s t v á n t , k i t Teleki a f e j e d e l e m i r á n t i hűségben m e g t a r t a n i igyek e z e t t . A m i t A p o r e l á t o g a t á s á r ó l levelében (Miss. 1073.) jelent e t t Telekinek, a z t L á z á r I s t v á n levelében b ő v e b b e n kifejezve
megtaláljuk.
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és orczám pirulásával, könyves szemmel kellett visszajőnöm, azt sem tudván az uram, voltam-e ott, nem-e?
néha harmadnapig is eltekeregvén az palotán, kiből nem
egyebet, hanem az én udvaroskodásomnak kedvetlen
voltát remélhettem, tudván azt, hogy ennek előtte való
boldog emlékezetű uraim idejekben ha nem sok is, de
volt kicsin böcsületecském. Az mi pedig Kegyelmetek
közül való conversatiómnak abstrahálását illeti, bizony
nem egyéb az oka, hanem régi eleimtől és mesterimtől
is azt tanoltam vala, hogy gyakorta az nagy emberek
között (nimia familiaritas odium parit) etc. Továbbra
az mi az Kegyelmed izenetinek második czikkelyit illeti,
tudniillik, hogy netalán (az Mezőségi és Szamos melléki
hirektől viseltetem), de Isten, ki minden szíveknek és
titkoknak vizsgálója, tud s lát mindeneket, engem úgy
segéljen s úgy boldogítson, senkinek az mostani kegyelmes
urunk idejében csak egy nevezetes personának is semminemű hazám és uram ellen való ártalmas levelét s izenetét
nem vöttem, sem nem láttam, annálinkább az ő nagysága
igaz hívei ellen sem az mostani fennforgó matériákban
sem egyéb dolgokban. Mindezek honnan szármoztak s
kitől az felőlem való idegen itíletek és hírek, meggondolni
nem t u d o m ; de egyéb átkot nem kivánhatok reája,
hanem azt mondhatom, adjon Isten itélőszéki előtt számot róla s ez világi mód szerint se szenvedje ő felsége
büntetését s bár én is Kegyelmetek előtt büntetődjem,
ha igazán szenvedem; holott Isten bizonyságom, Uram,
ha szintén egészségem szenvedte volna is, studio kerültem
Mezőségen való lakásomat az mostani állapotokra nézve.
Hogy pedig Isten látogatásából ide be nyomorodtam
meg, nem levén másutt is alkalmatosbb lakóhelyem,
úgy veszem eszemben Kegyelmed izenetének tenorából,
hogy azt is sokan gonoszra magyarázzák, nem tudom
mire nézve. Mert akárhol lakjam is én ez országban,
mindenütt kezében az üstököm az én kegyelmes uramnak, ki ellen homagiumom depositiója után soha bizony
sem titkon, sem nyílván nem practicáltam, kiért az én
édes Istenemnek is szine eleiben bátor szívvel és tiszta
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lélekkel merek menni. De mindezeket így értvén, nem
egyébnek, hanem az én boldogtalan sorsomnak tulajdonítom lenni; kihez képest ha volna hol laknom s mivel
élnem, bizony az rejám való gyanakodásnak eltávoztatásáért az aerbe is kész volnék menni, ha képes a volna.
Mivel többi között Kegyelmetek szívében plantáltatott
rejám való gyanoság nekem mind keservesb s mind
fájdalmasb, nem levén elégséges hitelem Kegyelmetek
előtt, holott tudja jól maga is Kegyelmetek sok rendbeli
Kegyelmetekhez s uramhoz hüttel való kötelességemet,
kit is mind Barcsai Ákos s mind annak utánna való
fejedelmek idejében én bennem fejem s jószágomnak
periclitásával experiált. Úgy ennek utánna s most is
mind uramhoz s mind ő nagysága híveihez, ha lehetne,
szívem kiterjesztésével is kész volnék comprobálni, micsoda igazságos és állhatatos addictióval Vagyok s voltam
Kegyelmetekhez. Minek okáért, Uram, kérem Kegyelmedet, hogy némely hamis gonosz akaróimnak informatiójokra és hazugságokra nézve ne abscindáltassam én
is az Kegyelmed hozzám sokszor megmutatott jóakaratjától, hanem az én dolgaimat is kormányozza úgy Kegyelmed mind az mű kegyelmes urunk s mind az ő nagysága
méltóságos hívei előtt, hogy teljes életemben szolgálhassam meg Kegyelmednek, igyekezvén én is mindenekben
Kegyelmed szolgálatjához és parancsolatjához magamat
alkalmaztatni stb.
Datum in Száárhegy, Anno 1677 die 4. Februarii.
Lázár István mpr.
Miss. 768.
242.
Fogaras, 1677 februárius 7. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi stb.
Spectabilis ac generose fidelis stb.
Gróf Tökölyi uram által találván meg bennünket
a magyar hadak kapitányoknak állítása felől, Veselényi
uramnak irott levelünkben mi e szerént tettünk felőlök
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rendelést, hogy ő kegyelme Kende Márton helyében állítsa
Majos Ferenczet, mivel azelőtt is az ő seregebeli hadnagy volt. Az Jaxó hadát penig Szőcs János kapitánysága
alá rendelje, a maga ezerét penig Torma Mihálynak
visszaadván, mivel azelőtt is az övé volt. Melyet Kegyelmednek is akarok megjelenteni, hogyha Kegyelmednek is
tetszik, e szerint lévén a róla való írás a Veselényi uramnak
szóló levélben, küldje el ő kegyelmének; ha penig nem
tetszik, hagyja magánál azon commissiónkat; azonban
Isten Kegyelmedet udvarunkban hozván, bővebben is
beszélgessünk Kegyelmeddel felőlle stb.
Datum in arce nostra Fogaras, die 7. Februarii Anno
1677.
M. Apafi m. pr.
Miss. 187.
243.
Kaplyon,

1677 februárius 9. Gróf Csáky László
Teleki Mihálynak.

Elhittem, távullétem Kegyelmed szerencsés virágzó
állapotjában vagy feledékenséget, avagy személyem
eszébe jutásával is egész unadalmot hozhat (kirűl nem
tehetek), ez levelemmel akartam Kegyelmedet, Uram,
udvarlanom, az ő szolgái közűl Kegyelmednek magamot ma is egyikének tartván. Isten ő szent felsége
kegyes irgalmábúl fiúval megáldott. Kérném mint uramat
Kegyelmedet, mind az asszonnyal ő kegyelmével együtt
méltóztatnék komaságát felvállalni, és ha az gyermeknek
idétlen és gyenge volta reá nem erőltet, keresztségét
Kegyelmedtűl praefigált üdőre halasztván; ha pedig az
idétlenség azt nem várhatná is, méltóztassék komaságát
mind az asszonnyal együtt megtartani, Kegyelmednek
megszolgálom stb.
Datum Kaplyon, 9. Februarii 1677.
G. Csáki László mp.
Miss. 149.
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244.
Balásfalva,

1677 februárius 10. Teleki
Lázár
Istvánnak.

Mihály

Levelét Kegyelmednek böcsülettel vettem. Bánom
igen, hogy Kegyelmednek külömben eszében sem jutok,
hanem mikor obtendálom magamat. Ha sokan mondották
volna is, nem hittem volna el, hogy ily despectben
juthassak Kegyelmed előtt. Én Kegyelmednek mindenkor igaz szolgája voltam, vagyok most is. Kérem Kegyelmedet, higgye el, én sem Kegyelmednek sem senkinek
gonoszára nem czélozok; Kegyelmedhez való affectiómbúl írom, alkalmaztassa más formában magát, ne ve
hessen senki ellenkező gondolatokat Kegyelmed dolgainak folytatásábúl. Mi Uram, tudni kell Kegyelmednek
is, opinione regitur mundus. Panaszit Kegyelmednek
é r t e m ; csudálom, hogy azokon fundálja mentségit. Mikor
lehetett az, hogy Kegyelmed udvarnál való lételit nem
is tudta volna az mi kegyelmes u r u n k ? de ha szintén
úgy lett volna is, ember urán, fejedelmén haraggal, maga
elvonásával, erővel nem szokott venni. Az méz is maga
szokta magát nyalatni. Egyik fejedelme (még az kik
mellett életét koczkáztatta is Kegyelmed) sem volt
Kegyelmednek jobb ura, mint az mi kegyelmes urunk
ő nagysága. Én legkisebb nehézségét is Kegyelmed ellen
nem hallottam ő nagyságának. Egyik Bátori Istvánnak
volt az az szokása, hogy E c s e d ? 1 nélkül járni nem
akart. Akármelyik házánál lakjék is Kegyelmed, 2 azzal
az mi kegyelmes urunk ő nagysága ellen nem v é t ; de ez
hazában lakni, ország gyűlésére is nem járni, urát, fejedelmét egy esztendőben egyszer l á t n i : ha más cselekedné,
Kegyelmed is megitélné. Szolgáljuk igazán Istenünket,
urunkat, fejedelmünket, hazánkat, akárki mit beszéljen,
arra ne hajtsunk. Egy Istenünk, egy urunk. Mások
1

A kiolvasás helyessége kétséges.
Oldalt idegen kézzel:
Mindenik ő nagysága
ban van.
2

birodalmá-
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szovaira nem kell építeni Kegyelmednek is. Bizony
voltam, vagyok most is, szolgáltam is Kegyelmednek én
is többet is, mint azok, az kik Kegyelmednek elméjét éntőlem idegenítik. Kérem, hitesse el is magával, ezekre is
vitt az Kegyelmedhez való confidentiám, noha látom,
igen félre vetett engem. De az én dolgom semmi; csak
Kegyelmed kegyelmes urunkhoz ő nagyságához való
hűségében, melyben én nem is kételkedem, legyen állhatatos és accommodálja magát, minden emberek szavának ne hidgyen, úgy leszen Kegyelmednek üdvösségesebb,
böcsületesebb. Nekem pedig Kegyelmed parancsoljon,
én Kegyelmednek igaz szívvel kivánok Kegyelmednek
szolgálnom.
10. Februarii Balásfalván.
Teleki Mihály mpr.
Eddig a Teleki M. kezével, ezentúl az íródeákéval:
Panaszt, szót eleget hallottam ily Kegyelmed elvonásáért, kit a mi kegyelmes urunk ő nagysága, tagadhatatlan, szó nélkül nem állott. Az ő nagysága körül levő
gyakortább forgott hivei felől is nem kell Kegyelmednek
kételkedni; mi ő kegyelmeknek is velem együtt nincsen
több hazájok, lelkek is vagyon, bolondságokban nem is
kapnak az falra. S u m m a : éljünk igazán, szolgáljuk
hiven jámbor keresztyén fejedelmünket, hazánkat, az
biró sem büntethet meg. Mi Isten is az halálig hiveknek
igérte az koronát.
Miss. 768.
245.
Nagy-Enyed,

1677 februárius 11. Teleki
Csáky Lászlónak.

Mihály

gróf

Levelét Kegyelmednek böcsülettel vöttem. Az elein
levő terminusokat is jól értem, de én felelek az utólsókra.
Hogy Isten Kegyelmedet új vendéggel, fiúval megáldotta,
szívem szerint örülöm. Isten Kegyelmednek, é d e s a t y j a ,
az én kedves komám asszony, édes anyja, örömére éltesse,
Teleki oklevéltár. VII.

22
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hazája szolgálatjára nevelje, kivánom. Kegyelmednek
megszolgálom komaságra való hivatalját is és jó szívvel
el is megyek, Isten életben megtartván. Feleségem mikor
kelhet fel, nem tudom. Hat hete betegségének az jövő
vasárnaphoz egy hét leszen. Igy ha szintén akkor felkelhetne is, de mentest útra nem vihetem. Csak Kegyelmed olykorra rendelje az terminust, hogy reá mehessek,
mind feleségemmel együtt jelen lenni el nem mulatom.
Ha penig azalatt, kit Isten ne adjon, az kisdednek nyavalyája interveniálna, helyettem egy böcsületes ember,
feleségem helyében egy böcsületes asszonyembert felállítván, higyje, én afféle tisztemnek is megfelelni el
nem mulatom.
11. Februarii 1677 Enyed.
Egykorú kézirat. — Miss. 877.
246.
Varsó, 1677 februárius 16. Szobieszki János lengyel király
Teleki
Mihálynak.
Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice ac generose sincere nobis dilecte. Juxta
literas, quas recenter ab Illustrissimo Transylvaniae
Principe accepimus, non ingratum sane nobis fuit a
Sinceritate Vestra officiosissime compellari. Veluti enim
hac ipsa ratione constantissimi Sinceritatis Vestrae erga
nos studii specimina m e t i m u r ; ita in partem satisfactionis
accipimus literaria ab eadem habere officia. Porro veluti
mutuo erga Sinceritatem Vestram propendemus affectu,
ita eidem et prospera quaeque et bonam apprecamur
valetudinem.
Datum Varsaviae, die decima sexta mensis Februarii,
anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo. Regni nostri anno tertio.
Joannes rex mpr.
Erdélyi Múzeum. Gr. Kemény József gyűjteménye.
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247.
Szent-Miklós,

1677

márczius 10. Bethlen
Mihálynak.

Farkas

Teleki

Reménlvén Kegyelmednek eddig házához való vissza
érkezését, akarám láttatni, kivánván, írásom tanálja jó
egészségben Kegyelmedet. Kelleték ez mellett ilyen
dologról is írnom, én nem tudom kitől származott, de
Csáki uramat ismét elijesztették, hogy az elmult héten
is urunk reá akart küldeni és meg akarta fogatni; de
mit írjak, azon nem annyira csudálkozom az híren, de
ma két rendbeli levelet Vettem jóakaróimtól olyat, hogy
magamra vigyázzak, mert egy úr udvarnál azt mondta,
bizony ma-holnap engemet és Bethlen Gergely uramat
megejt, sütve teszi a l á n k ; ez penig bizony jóakaróm,
mert nekem, midőn elébb akartak rajtam is adni Bánfi
Dienes alkalmatosságával, ő találtatott csak ez hazában, az ki nekem hírt tett arról az akkori indulásról,
senki nem más. Egyébaránt bizony nem kell igen sok
mesterség arra, az ki minket meg akar ejteni, mert az
könnyen nyilván is végben mehet. Én írám Csáki uramnak, hogy én bizony nem hiszem azt a hírt, kit ő kegyelme
felől hirdettek; lám többször is tapasztalta hamisságát
az olyan költött hírnek. Egyébaránt is úgy látam, most
csendesebben vagyon és én hozzám is inkább applicálta
magát. Kegyelmed levelét vissza küldtem, másban semmi
nem volt. Feleségem Kegyelmednek velem együtt az
asszonynak ő kegyelmének ajánlja szolgálatát minden
jók kivánásával stb.
1677 10. Martii Sz. Miklós.
Bethlen Farkas mpr.
Udvarhoz, örömest érteném, mind kiket hínak és
ha az rabok dolgán túl lesz-e egyéb igy. Látom urunk
leveléből, hogy az van írva, miben forogjanak az haza
dolgai, tudhatom. Én bizony minden rosszat t u d o k ;
egyébaránt mostanában udvarnál nem lévén, ez hazára
nézendő új dolgot én nem tudok. Olyat értek, hogy az
22*
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váradiak feles pénzzel mentek portára a végre, hogy az
öt vármegyét tőlünk teljességgel elszakaszszák.
kinek visszaküldéséről
Isten engedi.

írtam.

Megadom

magam,

A
ha

Miss. 803.
248.
Fogaras, 1677 márczius 13. Haller János
Mihálynak.

Teleki

Én még ez ideig udvaroskodtam, már azért egy
kevésség én is házomhoz akarok tekéntenem. Úgy látom,
hogy urunk előtt csak oly gyengén vagyon az Béldi
uram állapotja, hogy ha derekas ellensége találkozik,
nem nagy munkával elbontja, az mit épített volt is Kegyelmed; hanem az Betlen Miklós uram dolgát látom
könnyebben lenni. Az portáról írják urunknak ő nagyságának, hogy az kozák ellen készűl az török, mert az
Zmelnicki fia az portára ment, Drosincko pedig az
muszkához folyamodott. Az muszkának is nagy erejét
mondják lenni. Vagyon itt most tatár követ i s ; az is azt
mondja az muszka felől. Az lengyellel mindazáltal hogy
kész mindenképpen az békesség, azt mind tatár mondja,
mind az portáról írják.
Prinyi Gáborné asszonyom igen köszöni az Kegyelmed
jóakaratját, kéri is Kegyelmedet, toább se vonja meg
árva atyjafiához való indulatját. Én kimenvén innét,
az rab urak állapotjáról beszélek az atyafiakkal, az
mint Kegyelmednek is tetszett, igyekezem csendesíteni.
Fogaras, 13. Bőjtmás havának 1677.
Haller János mpr.
Miss. 1040.
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249.
Nagy-Teremi,

1677 márczius 16. Bethlen
Teleki
Mihálynak.

János

Hogy ennyi foglalatossági között én is írásommal
terhelem Kegyelmedet, arról követem megbocsásson,
mert bíztat egyfelől ez mostani hosszas boldogtalanságimban magamon tapasztalt Kegyelmed jóakaratja, látván hogyha eddig is Isten Kegyelmedet nem indította
volna fel méltatlan személyemnek az mü kegyelmes
urunk ő nagysága méltóságos személye előtt való mentésére, az én ellenkezőimnek feltött czélja szerént egymástól elhullhatott volna nemcsak az én csontom, hanem
az rabságban levőké is. Mindezekben hozzám mutatott
Kegyelmed jóakaratjáért Isten sok jót adjon Kegyelmednek, maradékinak is. Másfelől kénszerít az én ellenkezőim mesterséges sok csalárd practikája, az kik husvéttól fogva az ország gyűlésééig valamennyi hazugságot
feltalálhatának, mindennel vádlának az fiscus előtt.
Akkor látván azt, hogy a minemű vétkekkel engem
vádlottanak, afféléknek competens birája az ország,
meg fogná vizsgálni igazságoson, ki mond igazat s ki
nem? tudván magok a magok cselekedetinek igazságtalanságát, megnémulának, más útat keresvén ellenem,
hanem a gyűlés után kapának hamis tanút ellenem,
a ki a segélyével esküdt meg, hogy a fejérvári gyűlés
alatt Sz(ent) Imre táján talált engemet az mü kegyelmes
urunk bosszuságára practikáló munkában. Ezt úgy segélje Isten, a mint megesküdt! bár engemet is úgy,
hogy ott nem v o l t a m ; sőt á duodecima Decembris usque
ad vigesimum septimum Februarii a garádicsomon sem
léptem le, igen sulyos betegségben nyomorogván. Ezt
az ellenem való csudás vádot két kézzel kapván némely
kedves atyámfia, felettébb való szeretetit mutatta hozzám, vacantiába levő tisztemben belépett (az mint ő
kegyelme intézte szavait és íratásit), noha élő embernek és nem proscriptusnak sőt ez hazában jelen levőnek
tiszte miképpen lehet vacantiába, új philosophiából kell
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kisülni. Úgy hiszem, azon házból terjedett más ellenem
való csúfos hír is, hogy tudniillik: Betlen János csak
dög vén ember, meg is esküdt, hogy soha semmi tisztet
nem visel; nem kell gondolni az ő állapotjával semmit;
ezzel a hír csinálással nem azt jelentvén meg, min
esküdtem volna én meg, hanem azt, a mit kivánna ennek
utánna is hogy következzék én reám. Ilyen és több
böcstelenségim keservesek, de mindeneket szenvednem
kell, valamíg Isten rám bocsátja. El is higyje azt minden,
hogy feljebb böcsülöm a tisztességes halált az ilyen gyalázatos életnél. Vas a lábamon nincsen ugyan, de sok
vasban levők állapotjánál boldogtalanb sorsom, mert
nemhogy az idegenek akármely szükséges dolgomban
is mernének velem társalkodni, de még a magam fiamot
is elijesztették istentelenűl, hogy ha felém jő, neki is
mindjárt el kell veszni. Nekem arról sem írt, sem izent
senki, hanem közhírrel jű fülemben, hogy ad vigesimum
quartum praesentis igazításban vétetődnék a rabok állapotja, melynek adja Isten ő felsége boldog végét s vezérelje ő felsége az mü kegyelmes urunkot igaz híveivel
együtt az ő neve dicsőségére. Mondják, hogy a rabok
suplicatióval is találták volt ezen dologrúl meg urunkot
ő nagyságát s jó válaszok l ö t t ; sőt a mü kegyelmes urunk
convocatoriája ki is ment volna már ezen dologról; de
énnekem sem a fiscus nem poroncsolt oda menésem
felől, sem más nem írt semmit, azonban a rabokkal
együtt estem én is ebbe a rettenetes becstelenségbe,
melybe fülig úszok, minden becsületemtől megfosztatván
és elevenen megölettetvén, lehetetlenséget látok abban
is, hogy ott nem létemben igazittassék el igazságoson
dolgom, mert azt sem tudom mivel vádlanak, nem hogy
választ tehetnék reá. Mondanák szemembe árultatásomot,
mindjárt napfényre jűne, én vagyok-e lator, vagy más?
Ez világi boldogtalanságnak igazán ritka példája vagyok,
azt se tudjam, mit vétettem, azonban ilyen gyalázatoson
veszedelmezzek. Im írtam egy alázatos suplicatiót a mü
kegyelmes urunknak nyomorúlt sorsomnak megorvoslása
felől, melyet ez levelem megadó szolgám Kegyelmednek
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kezében ád. Kérem Kegyelmedet a nagy Istenre, compatiáljon rettenetes esetemnek, meggondolván e világi
állapotnak közönséges változó sorsát, legyen segítséggel
dolgomban, szerezzen az én kegyelmes uramtól jó választ
alázatos könyörgésemre. Én mások szolgálatjával ezaránt
élni szántszándékkal nem akartam, eddig is Kegyelmed
jóakaratját érezvén veszedelmim között magamon. Talám
orczám pirulása nélkül meg sem jelenthetem, de az elkerülhetetlen kételenség megjelenteti velem, minemű
nagy bizodalommal voltam a Kegyelmed jóakaratjához
eleitől f o g v á n : Midőn rettenetes kinaim között másnapra való vírradásomat sem reméllettem volna, akkor
is mindenek felett az haza fiai közűl megszomorodott
szegény feleségem és neveletlen fiacskám tutorának
Kegyelmedet vallottam, az melyet igy lenni meglát
minden, a ki testamentumomot fogja olvasni. De nem
várta a mostani csudás világ, hogy feleségem özvegygyé
és fiacskám árvává maradjon, magamnak is valóban
vagyon szükségem a Kegyelmed tutelájára. Melyben
hogy meg ne fogyatkozzam, kérem Kegyelmedet Istenére
s jó szerencséjére, hogy maradékira is terjeszsze Isten
Kegyelmednek áldásit bőségesen, melyet szívből is kivánok Kegyelmednek és maradékinak.
Datum in Nagy Teremi, die 16. Martii A. 1677.
Kegyelmednek beteges vén szolgája
Betlen János mpr.
Miss. 1040.
250.
Teleki

Mihály

Bethlen

Jánosnak.

Levelét Kegyelmednek becsülettel vettem. Az mi
kegyelmes urunk ő nagysága parancsolatjábúl én is
mához egy hétre ő nagysága méltóságos udvarában jelen
lenni ügyekezem, a holott Kegyelmednek is szolgálni
kivánok. Suplicatióját is Kegyelmednek ő nagyságának
beadom s azon leszek több becsületes ő nagysága híveivel
együtt, Kegyelmed dolga is igazításban vétessék. Egyéb-
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aránt is én mind Kegyelmednek, mind az asszonynak
ő kegyelmének, mind Kegyelmetek szerelmes gyermekinek
jó szívvel kivánok szolgálni. Isten éltesse Kegyelmedet
és vigasztalja.
Egykorú írás Bethlen János Telekihez írt levele üres lapján.
Miss. 1040.
251.
Szárhegy, 1677 márczius 25. Lázár István
Mihálynak.

Teleki

Kegyelmed érdemetlen voltomra nekem böcsülettel
tött resolutióját s egyszersmind rendes ratiókkal irott
oktató levelét némely napokban igen affectiose vöttem,
Uram, Kegyelmedtől, kiből nem egyebet, hanem Kegyelmed hozzám méltatlan szolgájához való igaz jó
affectióját mind ennek előtte s mind most experiáltam,
meg is nyuguván abban eleitől fogvást minden scrupulus
nélkül. Hasonlóképen én is Kegyelmedhez való minden
üdőbeli igaz addictiómat és kötelességemet fenntartván,
annak szántszándékkal mocskolója soha bizony nem
leszek, várván továbbra is minden üdőben Kegyelmed
hozzám sokszori megmutatott jóakaratját. Azonban,
Uram, Kegyelmed levelének continentiáját punctatim
értvén, bizony dolog, nem levelem átal, hanem magam
praesentiámmal akartam gratiarum actiót tenni, nem
kedvezvén magam gyenge egészségemnek i s ; de Isten
újobban feleségem nyavalyájával és kis fiacskámnak
sulyos betegségével látogatván, a miá kelle halasztanom;
de már Isten ő felsége naponként könyebbítvén csak mártiust kibúhassam, kimenetelemet udvarhoz nem halasztom (mivel az medicusok is mostani kinn járásomat
nem szerencséltetik), kinek bizony Uram eddig is gyakrabban követője löttem volna, ha Isten egynehány rendbeli sulyos látogatásit rejám nem bocsátotta v o l n a ;
mert megvallom, mióta emberkort értem, soha ily bokros
látogatási egyszersmind Istennek az én házam táján
nem voltak, mint egynehány üdőktől fogva. Kihez képest
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nem kétlem, Uram, hogy netalántám mind Kegyelmed
s mind több böcsületes jóakaró uraimnak is valami idegen
vélekedések nem lehetett volna felőlem, kiváltképen
mindenekfelett az ki nagyobb, az mü kegyelmes urunknak is. Mindazonátal oltalmazzon Isten engem annak
csak kissebb gondolatjától is, hogy én mind az én kegyelmes uramhoz s mind Kegyelmetekhez, nekem jól
tött uraimhoz, idegen és változó elmével löttem v o l n a ;
holott én Isten után mind életemet s mind kicsin méltatlan állapotomban való megmaradásomat az én kegyelmes
uramnak és ő nagysága után Kegyelmeteknek köszönh e t e m ; mert énnekem érdemetlen voltomra ő nagysága
bizony természet szerint való jó kegyelmes uram s az mü
kegyelmes asszonyunk is jó kegyelmes asszonyom volt
eleitől fogvást; Kegyelmetek is egynehányan hasonlóképen; kiért ha háládatlansággal fizetnék, bizony méltán
Isten ostorát várhatnám fejemre. Noha Uram én azt jól
tudom, hogy ilyen tíz-húsz hitván ember nélkül ő nagysága mindenkor ellehet s nem is tudna ártani (kit Isten
tőlem távoztasson); minek okáért mind ezeket és Kegyelmed szép oktató s tanító levelét is előttem viselvén,
több fejedelmet sem agnoscálván ez hazában ő nagyságánál, bizony ő nagyságának igaz hű szolgája voltam s
vagyok míg élek Kegyelmetekkel együtt. Istennek hálá,
Uram, egyébaránt is engem soha bizony oly persvasio
nem bántott, sem lelkem ismeretitől, sem gonosz cselekedetimtől nem furdaltatván, kiért ő nagysága méltóságos személyét és udvarát kerültem volna eddig is,
tudván azt is, hogy akárhol lakjam én ez hazában, mindenkor ő nagysága kezében van üstököm. Mindezeket
jó consideratióban vévén, Uram, Kegyelmed, kérem
mint uramot Kegyelmedet, gonoszakaróimnak idegen
magyarázatjokat Kegyelmed ne higyje, sőt az mü kegyelmes urunk méltóságos személye előtt is annak legyen
orvoslója, kit én is igaz synceritással fejem fennállásáig
szolgálhassak meg Uram Kegyelmednek stb.
Datum in Szaárhegy, Anno 1677 die 25. Martii.
Lázár István mpr.
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A czímlapon:
P. S. Kegyelmed parancsolt volt,
Uram, nekem még régen Szentpéteren létemben egy
czapa készittetése felől, de az mestere igen beteg levén
sok üdőktől fogvást, mostan készítette ki. Kit is ezen
alkalmatossággal megküldtem, Uram, Kegyelmednek.
Miss. 1073.
252.
Fogaras, 1677 márczius 30. Teleki Mihály Lázár

Istvánnak.

Levelét Kegyelmednek böcsülettel v e t t e m ; szónként Kegyelmed írására nem felelek; nyugott elmével
legyen Kegyelmed, én Kegyelmednek jóakaró szolgája
s attyafia vagyok. A mi kegyelmes urunk ő nagysága
is Kegyelmedre nem neheztel, igaz hivének s szolgájának tartja Kegyelmedet.
Fogaras, 30. Martii 1677.
Teleki Mihály mpr.
Teleki M. kezével: Hidgye el Kegyelmed, ő nagyságok [Kegyelmedre] bizony nem neheztelnek. [Nekem]
penig parancsoljon.
A zárjelbe tett rész az eredetiben kiszakadva.
Eredetije az Erdélyi Nemzeti Múzeumban,gróf
család levéltárában.

Lázár-

253.
Keresd, 1677 április 5. Bethlen János Teleki

Mihálynak.

Nem hozván magával az alkalmatosság azt, hogy
Kegyelmeddel szemben lehessek, nem mulathattam el,
hogy az Kegyelmed hozzám meg mutatott jó akaratját
meg ne köszönjem, kivánván Istentűl sok jókat Kegyelmednek az mostan fenn forgó dolgokban reám terjesztett
synceritásáért, egyszersmind kötelezvén is magamat Kegyelmednek beteges vén állapotom szerént való igaz
szolgálatra. Azomban kérem Kegyelmedet szeretettel, ne
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nehezteljen tudósítani, miképpen alkalmaztassam magamat az mostani állapotokban? mert az mü kegyelmes
urunk ő nagysága kegyelmességéért, úgy tetszik, kötelességemben járó dolog volna, hogy az ő nagysága méltóságos udvarát ne resteljem nyomni, egyszersmind a jó
tétemént igen alázatosan szemben is meg köszönni. Ellenben a szemtelenkedésnek munkája is nem illik hozzám,
mert gyermek nem vagyok. Mikorra jovallaná azért
Kegyelmed és hová menjek az ő nagyságok személye
eleiben, kivánnám igen érteni. Egyéb dolgok felől való
tudakozásommal Kegyelmedet terhelni nem akarom, el
hivén azt, hogy a kikkel illett, istenesen consultálkodott
arrúl, hogy dormientibus hominibus inimicus ne possit
seminare vivaria, melyre Isten segélje Kegyelmeteket,
kinek gondviselése alá ajánlom én is Kegyelmedet.
Datum in Keresd, die 5. Aprilis A. 1677.
Kegyelmednek beteges vén szolgája
Bethlen János mpr.
Miss. 795.
254
1677 április.

Teleki Mihály

Bethlen

Jánosnak.

Levelét böcsülettel vettem. Az én Kegyelmednek való
szolgálatom nagy köszönetet nem érdemel, Isten után
az egész kegyelmességét az mi kegyelmes urunknak
ő nagyságának méltán köszönheti az mi jó kegyes természetű kegyelmes asszonyunk ő nagyságának. Én úgy
hiszem, Kegyelmedet, ha eddig nem is, de nem sokára
hivatni fogja ő nagysága udvarhoz. Kegyelmed, Uram,
nekem parancsoljon, készséggel kivánok Kegyelmednek
szolgálnom.
Teleki M. sajátkezű fogalmazványa Bethlen János 1677
április 5-dikén Telekinek írt levele üres lapján. Miss. 795.
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255
Szent-Miklós,

1677 április 6. Bethlen
Teleki
Mihálynak.

Farkas

Ez alkalmatossággal akarám Kegyelmedet láttatni,
kivánom, írásom tanálja jó egészségben Kegyelmedet.
Azonban ha meg nem bántom vele, kérem tudósítson,
mint lőnek az én eljövetelem után udvarnál az dolgok.
Az rabok szabadulása is azon formán lőn-e, vagy többittetett, vagy elvétetett az conditiókban? Azonban
Bethlen János urammal is mint lett az dolog, mivel
minden tiszteinek visszaadását írta nehány helyekre.
Azért kérem, ne nehezteljen tudósítani róla, hadd tudhassam én is, ne becstelenkedjem felette. Ezen kérem meg
ne induljon, mert én bizony nem idegenségből, hanem
Kegyelmedhez való confidentiámból írom, tudván azt
Kegyelmed, hogy én ahoz Kegyelmed tetszésiből jóakaratja
által jutottam, úgy tovébb is azont várom s kivánom
mind abban, mind egyébben. Egyébaránt is ha mi velem
közölhető hirei lesznek, ne nehezteljen tudósítani, kérem.
Kegyelmed mely nap indul s melyre megyen, örömest
érteném, postamester uram lakadalmában. Csáki uramtól nekem semmi válaszom nem jöve, noha még Fogarasból írtam volt, az mint Kegyelmed meghagyta volt.
Feleségem velem együtt az asszonynak ő kegyelmének
szolgálatját ajánlja minden jók kivánásival.
1677 6 Aprilis Sz. Miklós.
Bethlen Farkas mp.
Miss. 212.
256.
Medgyes, 1677 április 7. Bethlen Miklós
Mihálynak.

Teleki

Noha elhiszem, nagy helyes okok rekesztének el
engem Fogarasban attól, hogy a Kegyelmed nagy kiváltképpen való jó akaratját tartozásom szerént szemben ne
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köszönhessem meg, mindazonáltal még is nem lehet
kicsiddég nem búsulnom r a j t a ; azért ez kis írásomat
elégtelennek tartván annak az hibának kipótlására, kérem
bizodalmasan Kegyelmedet, tudósítson engem ezekről :
1. Hol és mikor lehetek én Kegyelmed megbántodása
nélkül Kegyelmeddel szembe? és erre ne udvarice,
hanem mint igaz barát barátjának, úgy feleljen
Kegyelmed meg, mert egyébaránt az sül ki belőle, hogy
Kegyelmednek az aránt való elméjét nem tudván,
alkalmatlan leszek; de bizony úgy is elmegyek, ha
Szent Péterre vagy Kövárba kell is mennem, ebben
resolutus vagyok.
2. Udvarhoz való menésemet mikor és hová jovallja
Kegyelmed? mert én az urunk kegyelmes válasz
tételébe való más házokon ő nagyságoknak Porombákat érteném örömest. Balásfalvát Kegyelmedtől
könnyen által látható okokra nézve alkalmatlannak
tartom ez ujjászületésem után való első udvarlásra.
Ebbe penig Kegyelmednek nem csak tudósítását,
hanem abbeli jó akaratját is várom, hogy udvarnál segítse az aránt való dolgomot, hogy mehessek
bátran Porombákra, ha mikor ő nagyságok arra
felé indulnak.
3. Tordai határ osztásának hírit hallom, melybe mivel
énnékem igen nagy károm forog, terminussát örömest
érteném, mely is ha lehet, lenne olykor, ne akadályozná az Porombáki és Dési ú t a m a t : fűig ugyan
már mint oszthassa Kegyelmetek, módját alig látom.
4. Egy roska franczia jött Kegyelmedtől hozzám; ott
való maga viselését, fizetését, és elválását örömest
érteném, és megfogadásába magamat ahhoz alkalmaztatnám.
Az úr atyám uram is örömest venné Kegyelmed
censuráját maga udvarhoz menéséről, mert az én vékony
tetszésem ő kegyelmének nem igen tetszék.
Hogy ennyivel búsítom Kegyelmedet, arról nem
követem, tudván, hogy az igaz barátság afféle követé-
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sektől bosszuságot szenved, hanem feleségemmel együtt
Kegyelmednek, az asszonynak és szerelmes gyermekinek
Istentől minden áldásokat kivánván, maradok, míg
Isten éltet, Kegyelmed igaz jóakaró köteles szolgája.
Medgyes, 7. Aprilis 1677.
Bethlen Miklós mpr.
Miss. 269.
257.
1677 április 21. Teleki Mihály Szobieszki János
királynak.

lengyel

J a m tandem favente divina gratia discussis et remotis,
quae potissima videbantur obstacula Celcissimi Principis
domini domini mei clementissimi et communi dominorum exulum consensu tendunt domini ablegati in Poloniam ad jucundum et finiendum tractatum; justissimam
vicini causam et cognati populi ut Serenissimae Majestati
Vestrae commendam, non censeo necessarium, eo quod
ejusdem regia propensio et tot argumentis contestata
condolentia erga oppressam gentem et ejusdem libertates
manifesta sit, unde eam indubiam fiduciam habeo Serenissimam Majestatem Vestram in ulteriori promotione
regiam benignitatem suam efficaciter contestaturam, in
illisque securitatem meae personae concernunt, coram
magnifico domino Reverend sincere et sufficienter me
expectoravi, ad quibus genuinam relationem me remitto
ea spe fretus, quem semel devotum et humillimum clientem
suum regia propensione sua complecti dignata est, ulteriori
protectione non destituturam, eo in genere per generosum
dominum Absalon quoque nonciari, cui ut Serenissima
Majestas Vestra fidem adhibeat, demississime rogo. In
reliquo Majestati Vestrae longam vitam omniaque regia
incrementa desiderans maneo etc.
A levél élén: Copie de lettre de Teleki au Roy de Pologne
Egykorú másolat Párisban a
t á r á b a n . H o n g r i e I I . k. 133 d r b .

külügyminiszterium

levél-
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258.
1677 április 21. Teleki Mihály
királynak.

XIV.

Lajos franczia

Diffusa per universum orbem Christianissimae
Majestatis Vestrae erga miseros et oppressos clementiae fama,
sicuti bonos omnes in stuporem rapit et reverentiam, ita
mihi quoque incitamento erat, ut per demissimas has ad
purpuram Christianissimae Majestatis Vestrae studia et
submissionem meam deponerem. Jam tertius vertitur
annus, ex quo Christianissimae Majestatis Vestrae opressionibus afflictis succurrendi regia benignitas nuntiata
fuerat, quam veluti insperatam non poterant domini
exules, omnesque illi, qui causae ipsorum favebant aliter,
nisi inexplicabili gaudio et promissis ad externam gratitudinem studiis acceptare, cujus desideratus et ad faciendam ex hac parte potentem diversionem efficax effectus
quo modo per duorum annorum et aliquot mensium
cunctationem retardatus fuerit, non videtur necessarium,
sed et prolixum foret declarare, hinc mature videbantur
omnia, quin imo justissima causa et post tot annorum
exilium languescentes dominorum exulum
desperationis
animi, quam spei viciniores fuerant, sed per opportunum
adventum excellentissimi domini Marchionis, et ingentem
activitatem prudentiamque ejusdem agonisantium rerum
conditio, nova stabilimenta spiritum vitamque resumpsit,
in cujus tandem calamum applicare nolo, cum actionibus
ejusdem etiam exquisitissimae laudes impares sint, fecit
facitque, quod fido gloriaeque sui regis et aeternaturae
famae intendenti ministro convenit; quia vero in actu
et tractatu rerum suae excellentiae piacuit, ut post patrocinium celsissimi principis mea quoque persona interessatur, non potui detractare, licet multae rationes obstitissent,
ut devotionem meam et realia serviendi studia erga
Christianissimam Majestatem Vestram, zelum pietatemque
erga afflictam gentem meam per obsequium sincerum
et constans non comprobarem; et proinde me clementiae
Christianissimae
Majestatis Vestrae submitto ad nutus
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et benignissima ejus imperata, quicquid ad dilatandam
Christianissimae Majestatis Vestrae gloriam, existimationem Celsissimi Principis, et vindicandam ab opressionibus Austriacis Pannoniam pertineat, alacriter facturus,
et quia virtutes herous animus et merita excellentissimi
domini Marchionis affectum et propensionem meam ita
concitarunt, ut nihil magis expertum, quam ejusdem
aspectu et colloquiis frui pro ingenti felicitate reputarem,
si uti unum obsequium erga Christianissimam
Majestatem
Vestram ita et idem campus et continua actio nos conjungeret. Id quod benignae dispositioni Christianissimae
Majestati
subjicio, devotio Celsissimi Principis
erga
Christianissimam
Majestatem Vestram quia summa est,
ita super eadem et promptitudine zeloque genti Hungaricae
succurrendi eandem Christianissimam Majestatem Vestram
assecuro. In reliquo Christianissimae Majestatis Vestrae
longaevitatem, regnorum suorum augmentum,
contra
hostes victorias et triumphos, imo quicquid ad gloriam
nominis et immortalitatem famae pertinet, demisse desidero.
A levél élén: Copie de la lettre dudit Teleki au Roy.
Egykorú másolata Párisban a külügyminiszterium levéltárában, az előbbi levéllel egy papiron.

1677 április

259
21. Teleki Mihály De Pomponne
franczia külügyminiszternek.

Arnold

Dum negotium Hungariae ad formalem operationem
per clementem Christianissimae Majestatis assistentiam deponitur, meamque personam post succursum Celsissimi
Principis suscipiendae propediem actioni interessare excellentissimo domino Marchioni de Bethune placuit,
volui per praesentes erga Excellentiam Vestram cultum
et observantiam meam contestari, ut videat, quantum
magnanimitatem et virtutes ejusdem aestimem, quas
fama publica etiam in his terris illustravit. Nihil est,
quod in benignitate tanti regis, quem universus orbis
suspicit, dubito, sed cum negotium, quod suscipimus,
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arduum, aliaque belli dubia sint, non judicari temerarium
Christianissimae Majestati uti causam publicam, et ejusdem
vigorosam promotionem, ita et mea privata interessa
per excellentissimum dominum Marchionem Excellentiae
Vestrae commendare, sperans et confidens Excellentiam
Vestram pro summa sua prudentia res in aula Christianissimae Majestatis tam profunde et efficaciter disposituram, ut actiones istae in cursu potentis diversionis
non remorentur, meorum quoque laborum in incertitudine rerum Christianissimae Majestatis benigna protectio
concedatur. Ego ubi ex indultu Celsissimi Principis post
finitum cum excellentissimo domino Marchione tractatum manus operi admovero, ita deo clementer adjuvante
procedam, ut realitas mea et constantia in rebus, devotio
vero erga Christianissimam Majestatem ex publica fama
elucescat. Caetera omitto tempori, me vero et interessa
mea favori et gratiae Excellentiae Vestrae, cujus affectum
in prima hac compellatione ita probum spero et efficacem,
ut eandem, dum vivam, constanti zelo colendi occasionem
accipiam, sicuti ob hoc momento sum et me semper
profitebor,
Excellentiae Vestrae
obsequentissimum servum.
A levél élén: Domini Teleki ad dominum de Pomponne.
Egykorú másolata Párisban a külügyminiszterium levéltárában a két előbbivel egy papiron.
260.
Szent-Péter,

1677 április 21. Teleki Mihály
marquis-nak.

De Béthune

Illustrissime et excellentissime Domine Domine mihi
colendissime.
Non mirabitur Excellentia Vestra, multominus oblivionis vel inurbanitatis notam censebit, quod ad binas
ejusdem et gratissimas litteras responsum non dederim,
expectatio cursoris ex Polonia cum confirmatae pacis
desiderata fama, post supervenientem ordinem Excellentiae
Teleki oklevéltár. VII.
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Vestrae illustrissimorum dominorum ablegatorum certitudo subministrarunt occasionem intermitti vel dilati
officii; jam cum ex parte Celsissimi Principis domini
domini mei clementissimi, et per unanimem consensum,
dominorum exulum ex communitate ipsorum domini ablegati ad Excellentiam Vestram ad ineundum et finiendum
tractatum per sufficientia requisita proficiscuntur, potius
placuit orali relationi domini Reverend declaratione omnium rerum committere, quam prolixa et molesta scriptione Excellentiam Vestram molestare. Ego prouti dexteritatem in agendo suae Illustritatis expertus sum, ita
de pari in faciendis relationibus non dubito. Quae vero
personam meam in particulari concernunt, in illis quoque
omnibus fundamentaliter jam satis me expectoravi,
committendo reliqua industriae et sinceritati domini
Absalon, cui Excellentiam Vestram fidem omnimodam
adhibituram, spero. De cetero committo me favori et
affectui Excellentiae Vestrae, rogoque, ut securissima
semper sit de devotione mea erga Christianissimum Regem,
cultu et reali sinceritate erga Excellentiam Vestram,
zelo pietateque erga gentem Hungaricam, et quod in promotione publicae causae nihil aliud intendo, nisi quod
gloriam Christianissimae Majestatis et Celsissimi Principis
domini domini mei clementissimi, existimationem Excellentiae Vestrae, salutem et emolumentum Hungariae
promovere possim, hoc sincere et bona fide quaero, et
constanti proposito demonstraturus, in actu publico resolutionem meam ab operatione nunquam fere difformem
habendo, quam mandatum et ordines Celsissimi Principis.
Quod superest, Excellentiae Vestrae vitam et felicitatem
desiderans, sum et maneo ex toto corde
Illustrissimae et excellentissimae Dominationis Vestrae
Ex possessione mea Sancti Petri, 21. Aprilis 1677
servus humillimus
Michael Teleki.
A levél élén: Copie de la lettre de Teleki á M. de Béthune
Egykorú másolata Párisban az előbbiekkel egy papiron.

261.
Konstantinápoly,

1677

május 4.
Mihálynak.

Kende

Gábor

Teleki

Az alkalmatosság, Uram, elébb nem engedte, hogy
Kegyelmedet tudósíthattam volna, noha, Uram, az közönségesen írt levelünkben informáltuk Kegyelmedet 1 minden
szükséges dolgokrúl. Itt mindenek biztatnak bennünket
az segítséggel, az mint hogy az kihajával kétszeri szemben
lételünkben is megigérte, jó válaszunk leszen és az vezér
is szemben leszen velünk és kivánatos válaszunk is leszen
és publica sustentatiónk is, az mint ki is adtak száz
osparát napjában egy személyre, 30 lúra füvet. Vele
bizony meg nem érjük, de az füsti nagyobb az pecsenyéjénél. Azt látom, másoktúl féltnek bennünket és
sokat is használt, hogy eszekben vettek, másonnét is
lehetne segítségünk. Csak már óvást kell bánni az francziai dolgokkal; még itt is féltnek bennünket az oratorral
való t r a c t á t ú l ; tilalmazzák is. Az francziai residenssel
is csúfosan járt némely nap. Az vezérhez felmenvén,
maga az vezér még ki nem jött volt az házábúl, az residens
bemenvén az diványos házba, meglátja, hogy az széki
alább vagyon, mint másik vezér idejében; fogja, az
elébbi helyére teszi; az vezérnek megviszik, megizeni,
vegyék el és alább tegyék, úgy is lött. Megharagszik az
residens, csak szállására megyen. Igaz, másnap szemben
voltak egymással. Itt Uram minden erejével készül az
császár vizen-szárazon. Tegnap indítá meg Szejdit az
kapitány pasát igen nagy pompával, hatvan gályával;
maga császár felczafrangoztatta űket, vendéglette, úgy
bocsáttá; nagyszerü ágyúlövésekkel menének el. Az
misiri pasát is ezelőtt negyed nappal czafrangozá fel,
mustrálta maga császár; felette fényes hadakkal volt.
Az tengeren túl is mentem vala Borossal. Az ásiai hadak
is mind jűnek éjjel-nappal, mind az Duna mellé takar o d n a k ; itt penig nagy divánkozások, kikben császár
1

E z a levél n e m k e r ü l t elé.
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mindenkor benn van. Egyszóval: minket, valaki száját
táthatja, csak b i z t a t ; az jelek is úgy mutatják, csak
Isten adná, jól lenne. Most kellene már tractálni és jó
rendben ütni az dolgot, ha volna mi mellett; de most
egy kapura sem mehetünk, mert nincs mivel; hogy igérünk, csak nevetik. Másszor mégis jobban jöttek emberink
ide, maga ha valaha, most kivántatnék.
Zólyomival voltam nehányszor szemben kapitia
utammal. Elhiszem,bűvön informálta űkegyelme urunkat.
Magánoson is hivatott egyszer. Ű megesküvék az kezemen, hogy megigírtetett neki az fejedelemségre való
vitel ezen alkalmatossággal, mikor az magyarokat megsegítik az lengyen békesség után és urunkat velünk bocsátanák ki. Mások is eleget beszélnek; igaz-e, nem-e,
Isten tudja. Az bizonyos, ha úgy lenne, kit Isten ne adjon,
Kapi uram ű nagysága, Naláczi uram, nehányan az urak
bár ne várnák meg. Kegyelmed felől nem hallok idegen
emlékezetet. Némely napon kéretett az fűvezértűl ezer
tallért, vagy adjon neki, vagy írjon rá urunkra, az jószági jövelmét küldje be. Az volt válasza, ne kérjen
onnét semmit, adnak itt. Mindeneket asszonyunknak
tulajdonít és azt is emlegeti, Paládi nevü postátúl mérget
küldött volna asszonyunk neki. Én eleget beszélék neki,
az mint hogy írt is urunknak, az országnak. Három
rendben állott kivánsága. Ketteit kiküldtem, az utólsó
levelében van leírva akaratja. Budai is írt urunknak.
Örömest tractált volna, de meg mondottuk, senkitűl
semmi nincs reánk b i z a t t a t v a ; az levelét elküldjük.
Azt mondja, ezt lelkeismereti salválására cselekeszi még
egyszer. Jó volna innen kiveszteni valamely ú t o n ; valami
keresztyén ország romol meg vele; most annál is bolondabb, mint azelőtt volt és tirannusabb. Azt mondja,
csak harmadnapig birhatja is Erdélyt, elvesz is, nem
bánja, csak bosszuját állhassa. Bethlen János, Béldi
uramot igen szánja. Budai vát(ig) esküszik, ajánlja magát,
de bizony keveset hihetni neki. Irt ű is urunknak levelet.
Hunyad vármegyét egészen odaigérte, de azt mondja,
kétannyit is ad, nehány ezer erszény pénzért; azt mondja,
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mind az urakéból adja meg. Boros uram is mindenekrűl
tehet informatiót. Szulimannál tegnap voltam Borossal;
az császár lovai közt fűven t a n á l t a m ; szeretettel látott,
épen mellé ültetett. Első kérdése is az lőn, vöttünk-e
pénzt az francziátúl és honnéd lenne segítségünk. Mondám,
még nem vöttünk, se segítségével senkinek nem éltünk,
mivel ide folyamodván az fényes portához, inned vártunk.
Hát az fejedelem segített-e hópénzzel? Mondám: segített.
Felelé: Na jól v a g y o n ; én az császárral sokat beszéllettem az ti dolgotokrúl, és jól el is végeztük, noha most
az eb Druzinko ebelkedik, de az semmi. Vigan legyetek,
mint eddig édes apátok voltam, ezután is az leszek.
Mint uramat, kérem, Uram, Kegyelmedet, ha posta
jű be, küldjen egy erős lépő pajzán lovat is a l á m ; elveszének, bénulának, túrosodának az lovaim, eladám,
gyalog vagyok többire. Az feleségemnek szóló levelet
küldje meg Kegyelmed és választ is k ü l d j ö n ; ha élek,
megszolgálom Kegyelmednek. Az vásárlásban fáradozok,
az kanavászat, gombot, majcz övet kiküldtem Borostúl.
Az réz tehént, 15 tallért kérnek, én drágálom; medenczét
8 talléron. Irjon Kegyelmed felőle. Kézíjat, nyilat megvöttem, az többit is, míg Isten kiviszen. Lú, katonaszerszám megócsódott volt, gondolván az török, békesség
leszen, de most látják, hadra kell menni, ismét megdrágódott. Kapitija uramnál az p é n z ; ű kegyelme fizet
az vásárlásért. Az Váradra szóló levelet kiadák. Urunknak levelére akkor adnak választ, mikor m i n e k ü n k ;
ha most ű nagysága az portát megcsinálja maga részére,
ű nagysága is, mi is jól leszünk. Félek, csak az pénz vagy
annak szüksége veszt el bennünket mindkét részrűl. Noha
minket itt az F(ranczia) residens mindennel segítene,
de már egyszer urunk ű nagysága költségével forgattuk
dolgainkat, az farkában elrántani az kést nem akarnók,
el is kerüljük, míg extremitasra nem jutunk, mert itt
költség nélkül semmit véghez nem viszünk. Isten után
Kegyelmedhez bízunk.
Die 4. Maii 1677.
Kende Gábor mp.

— 358

-

Czímlapon:
Kérem Uram Kegyelmedet, ha posta
jű be, egy erős posta lovat is hozzanak, kin az portékát
kivihessem; nincs egy vezetéklovamnál több.
Lelkem Uram, kérem Kegyelmedet, ha ide késnénk,
az takarodásban, írasson Kegyelmed urunkkal Franciskónak, segíttessen, bizony mindenem kinn vész, és az
urnak, Bánfi Sigmond uramnak is szóljon, az asszonynak
is, fogadásuk szerint takartassák fel.
Még ennyire eszemben nem vöttem, de bizony böcsületes állapot ez az török császárság; csak fel kellene
venni Kegyelmednek. Engem tenne füvezérré, komámat,
szegény Csernál Pál uramat, az régi hivataljában állítanók be, lenne maszkoránk.
Külön papiron: Én, Uram, eleget igyekeztem olcsón
vásároljak, de bizony magam drágálom. Az öveket,
materiát, gombot elküldtem, az Váradra szóló levél(lel);
az ocska övet is kivitte Boros.
Miss. 269.
262.
Porumbák,

1677 május 4. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Nem kétlem, ne legyen Kegyelmednek itíleti felőlem,
hogy ezideig is se magam, se írásom Kegyelmednél
meg nem jelenheték, kivel is tisztemnek eziránt is satisfaciálhattam v o l n a ; arrúl azért követem. Az lakadalmi
alkalmatossággal szolgámat küldtem vala, Uram, én is,
hogy Kegyelmednek udvarló levelemet praesentálná,
hivén bizonyoson jelen lenni Kegyelmedet mindaddig,
míg szolgám vissza nem hozá Kegyelmednek küldött
levelemet, szomorúan értvén általa Kegyelmed jelen
nem lehetésének okait. Hogy aziránt való szomorúságiban is az Úristen Kegyelmedet vigasztalja és hasonlóktól
oltalmazza, kivánom. Kérem azért mégis, ha mit fogyatkozásnak itílhetne is haladott dolgomban, hagyja itíletit
jelenlétemre. Megvallom, Uram, Kegyelmed jóakaratja
és jelenlétével kivánom vala mostani udvarhoz való

jövésemet, úgy hogy Kegyelmeddel készíthessem be és
kegyelmes uramnak s velem sok jót tevő kegyelmes
asszonyomnak gratiájával továbbá való dolgaimnak jobban való folytatására Kegyelmed jó tanácsának, jó tetszésének elkövetésével praesentálhassam maga(ma)t; mindazonáltal jóakaró uraimnak jó tetszések szerint, feltett
czélomnak félretételével kelle udvarhoz jőnöm szolgai
kötelességemnek alázatossággal való bemutatásával. Azért
akarván én is Kegyelmedhez való devotiómnak megfelelnem, mind köszöntő, mind köszönő levelemmel jelennem
meg Kegyelmednél írásom által, kivánom, hogy írásom
is ez alkalmatossággal Kegyelmedet találhassa jó egészségben és szerencsés órában szerelmesivel együtt. Azonban
mind magamhoz személyemben, mind az enyémekhez
megmutatott Kegyelmed sokrendbeli jó affectióját, atyafiságát, adja az Úristen, örvendező szívvel és vidám
arczával szolgálhassam meg Kegyelmednek, mint bizott
uramnak, atyámfiának, melyet is kivánok követni, Isten
életemet halasztván, várván jó reménséggel továbbra is
Kegyelmed jó affectióját, atyafiságát nevekedő mértékben fentartatni, maradni (minden örvendeztető, nem ily
szívet fonyasztó casusban, kitől az Sz. Isten minden
böcsületes embernek még szolgáját is ójon meg), azért
is, hogy dolgaimnak jobban folytatásában, azért is, hogy
Kegyelmedhez s Kegyelmedéihez való devotiómnak jobban
való declaratiójában mind boldogabb, mind bátorságosabb
lehessek, igírvén tőlem kitelhető atyafisággal, szolgálattal
Kegyelmednek kedveskednem én is, úgy kivánván az
atyafiságnak törvénye is. Jóllehet, Uram, én itt még
novicius (de külömben is hiszem bő informatióját) nem
tudom semmirül tudósítani egyébrűl, Istennek hála ő
nagyságokat jó egészségben láttam. Szombaton érkeztem
udvarhoz; vasárnap reggeli praedicatió alatt Daczó
János uram is érkezék; hétfűn jó reggel menvén urunk
az Ujegyházszéki erdőkre, kin az szép leveles zöld fák
alatt bizony igen kies, mulatságos ebéde lőn az királybirónak, elannyira, az erdő is zöld levelesen magában
kedvessé tévén azt, annál inkább az szép muzsikáknak
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kedvet szerző zengési nemcsak az embereket (kiknek
az idő engedte) vidámíthatta, de talám az vadakat és
madarakat is vidámságra indíthatta. Úgy hiszem, ha az
sógor, Czernel uram jelen lett volna, vagy régi dolgainak
recapitulálásával paenitentiára indult volna, vagy többel
rakott volna fel az lelkére, az borra, az musicára, az jó
vérre, de az fraues aval is kezdte vala emlegetni az dámákat. Ezt azért akarám Kegyelmednek megírni, hadd
mégis az sógor az ő sokszori, ifjúságából megszokott,
világi gyönyörűségben magát gyönyörködtető szívecskéjét ha vidámíthatná, avagy csak hallásával, ha ott valóságával nem is. Bő és bátorságos írásomrúl Kegyelmedet
követem és ezekkel Kegyelmedet Istennek ajánlom,
várván Kegyelmed parancsolatjától s maradok Kegyelmednek szolga atyjafia, kész szolgája
Porumbák, A. 1677. die 4. Maji
Béldi Pál mp.
Miss. 269.
263.
Uzdi-Szent-Péter,

1677 május 6. Teleki
Béldi Pálnak

Mihály

Levelét Kegyelmednek becsülettel vöttem, rólam
való nem feledkezését megszolgálom. Örömmel értem
Kegyelmednek az mi kegyelmes urunk ő nagysága méltóságos udvarában való lételét. Adja Isten, sokszor víg
örömmel szívvel udvarolhasson ő nagyságoknak. Én
Kegyelmed szerelmesének sokat nem szolgálhattam, az
mit cselekedhettem, el nem m u l a t t a m ; ezután is, míg
élek, Kegyelmednek és ő kegyelmének szolgálni kévánok.
Hogy eddig nekem nem írt, azért tőlem itíletet nem
vött s nem veszen. Daczó János uram (Kegyelmedet az
tréfáról követem) akármikor sem mehetett jobb szívvel
udvarhoz, mint mikor kedves apja, öcscse jelen lételekben viheti szolgai kötelességét is véghez. Jó jelinek tarthatja Kegyelmed, hogy elsőbb udvaroskodásának alkalmatosságával esett oly rendes alkalmatos vigassága ő
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nagyságának, holott ha Csernel bátyám uram is jelen
lehetett volna, elhiszem sok szép tréfáival megtöbbitette
volna az ő nagysága és Kegyelmetek méltóságit. 1 Kegyelmedet kérem, nekem parancsoljon.
6. Maii 1677 Sz. Péter.
T(eleki) M(ihály).
Az híreket tudom udvarnál megértette. Én sem
írhatok sokat, cura alatt levén, Kegyelmedet is nem
kevánom sok írásomnak olvasásával fárasztanom.
Egykorú kézirat. Miss. 269.

264.
Konstantinápoly,

1677 május 6. Keczer Menyhért
Teleki
Mihálynak.

Mivel mind az közönségesen írt leveleinkből s mind
penig az atyafiakéból Kegyelmed, Uram, bőségesen megérti az eddig való dolgainkat, azért Kegyelmedet sok
írásommal terhelni nem mertem, relegálván mind azokra
magamat, Boros uram is mindenütt jelen volt, ha eszében
jutnának ő kegyelmének, rendesebben esnék az kimondása. Hanem édes Uram, én csak arra kérem az Istenért
is Kegyelmedet, értvén már miben legyenek dolgaink,
bölcs itíleti szerint disponálja úgy az dolgokat, hogy
mind az portának s mind az francziának legyenek contentumával s az mi nagyobb s az két hazának is előmentire
és hasznára forduljanak. Azonban münket is éjjel-nappal
informáljan Kegyelmed, mit parancsol tovább urunk
ő nagysága? ha mi újabb kérdések lesznek, kire mit
feleljünk? mivel félek attúl, hírével talál lenni Erdélyben
való maradása az franczia emberének, hertelen szorítanak
neki minket az feleletekre; ha miben vétek talál esni,
Istenért vétkünknek ne tulajdoníttassék, mert jó lélekkel
írom, sohasem tudtuk kire mit feleljünk; olyan leczkén
1

Igy e helyett:

vigasságit.

még egyikünk is nem igen volt. Feleségemnek irott levelemet, kérem édes Uram, küldje el sietséggel, hadd vehessem nyavalyásnak válaszát. Azomban tovább is ajánlom az Kegyelmed ajánlott kegyes és soha meg nem
fogyatkozott gratiájában s patrociniumjában cselédimet
mind az aprókkal együtt, hadd dicsekedjem, nemcsak
jelenlétemben, sőt inkább idegen helyben való létemben
is szokott úri jóakaratját mutatta Kegyelmed, legkiváltképen jó oltalmával, mivel ott az országnak az szélin
vagyon és igen rossz emberek közé vetett volt az Úr
Isten azelőtt. Az Úr Isten éltetvén és visszavivén, igyekezem Kegyelmednek mint uramnak megszolgálnom.
Datum Constantinapoly, die 6. May 1677.
Keczer Menyhárt mpr.
Kegyelmedet, Uram, én sok írásommal nem kivánom
terhelni, mivel tudom az atyafiaknak ő kegyelmeknek
írnak Kegyelmetek, de én félek attúl, tovább is minket ne
bocsássanak nagy jó reménséggel, noha Uram ez csak
vélekedés, de az dolgok úgy vadnak az, mint leírtuk.
Mivel pedig Uram az udvar nyilván tudja, hogy az keresztyénség kész megsegíteni az magyarságot, de az mi
nagyobb, mi nekünk is meg vagyon mondva, hogy igen
is igérik magokat az keresztyének, az kik evangelicusok
és ellenségi az ausztriai háznak, hogy megsegítenek, sőt
ha ugyan ha nem segittethetünk az portátúl, megtartván
eddig ajánlott hűségünket, magunk urunk ő nagysága
és mások segitségével hozzá fogni kéntelenittetünk. Ezen
praemittált ratiókra nézve azért az keresztyénséget megvetni tanácsos nem volna. El kell, úgy látom, várnunk
az itt való resolutiót, melyet urgeálni, az mint az üdő
és itt való portának formája megengedi, el sem mulatjuk.
Ma mondá Radics uramnak francziai residens, hogy az
hollandusok oratora tegnapelőtt proponálta az fővezérnek, kérdvén, az magyarokat megsegíti-é, vagy n e m ?
mert ha megsegíti, az francziai királynak nagy előmentire leszen, kire nevetve felelé az fővezér: hiszem ő csak
egy király, mit féltek tőle, sokan vadtok ellene, német
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császár, királyok s fejedelmek s ti is, és csak ebben maradának az dolgok s úgy bocsáttaték el. Édes Uram,
kérem Kegyelmedet, ne hagyattassunk el í g y ; legyen
posta itt mentűl hamarább, ha az dolog kivánja, legyen
kitűl írjunk. Boros uramnak talán nem ártana Váradra
elmenni, beszélhetné el, az mint tihaja szájábúl hallotta.
Ezeket írám Uram meg, mivel már urunknak most nem
adatik válasz, hanem csak általunk.
Miss. 877.
265.
Szent-Miklós,

1677 május 9. Bethlen
Teleki
Mihálynak.

Miklós

Mind Kegyelmedre, mind magamra, mind az közönséges dolgokra nézve igen szomorkodtam, hogy Kegyelmed útja meggátlódék, mindazáltal csak Isten Kegyelmedet szomorúságtól oltalmazza, az mivel haladott,
talám avval el nem mult. Bizony dolog akarom vala s
akarnám most is, ha jó alkalmatossággal Kegyelmeddel
beszélgethetnék, mert minap is az szentgyörgyi beszédnek
reménsége és egyéb sok Kegyelmed distractiói csak
megkóstoltatták alig az dolgokat velünk. Kérem tudósítson Kegyelmed, Fejérvárrá jő-é s mikor? azonban
ne sajnáljon arról is tudósítani, ha jovallja-e már udvarhoz való menésemet, mert a két öreg gárgyán már szinte
eleget udvaroskodik. Én, minthogy doctorra is van szükségem, úgy gondolkoztam, ezen az szombaton vagy
hétfűn Fejérvárrá menjek, ha Kegyelmed is jovallja,
mert úgy is gondolkodom, hogy immár urunk közel lévén
hozzám, talám nem leszen jó sokára halasztanom.
Tölthetném Kegyelmed füleit panaszszal az én falus
felem atyámfia ő kegyelme dolgáról, ki valamint tavaly
az sok rosszat személyemre, úgy most a Küküllő vizét
réteimre, berkemre, malomhelyemre úgy feltolyta s tolya
egy újonnan minden szükség kivül épittetett veszekedésre
való malmával, hogy elszenyvednem lehetetlen. Holnap
kell főbiróval admoneáltatnom, melyet tudom másra
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magyaráz, de nem tehetek róla. Hogy mind magamot,
maradékomot olyan nagy kárban ejtsem, nem kivánhatja senki. Ugyan feltöttem vala magamba, hogy mindent tűrjek, el is mentem vala udvarlására; de nem
látom semmi módját, hogy az mint azelőtt, ezután olyan
familiariter élhessek ő kegyelmével, míg Isten és keresztyén emberek interpositiója által securussá nem tétetem
és csendessé. Bizony Uram annyi az injuriám mindennap,
hogyha találnék valahol ehez hasonló jószágot, bár ezer
forinttal vagy tallérral volna alábbvaló, mindjárt elcserélném. Követem Kegyelmedet panaszomról, de ugyan
könnyebb, ha confidens uramnak kebelébe önthetem ki.
Tsernátoni uram mondá Kegyelmednek egy izenetit.
Bizony édes Uram én valamire az én Istenem hivutt,
avagy hí, az ő dücsőssége mellett mindenre kész volnék,
de bizony napokat kivánna az a nagy dolog és talám
nagyobb industria, nagyobb titok, több tanácskozás
kivántatnék hozzá, mintsem az mennyit avagy csak én
gondolok felőle lenni. Ha Kegyelmed sokat késik, én
udvaroskodásomot végezvén, Tordára és onnét Kegyelmedhez fogok tekinteni. Isten, Uram, Kegyelmedet és
szerelmesit védelmezze és adjon örvendetes hírt Kegyelmetekről hallanom, melyet az feleségem is, az asszonynak ő kegyelmének köteles szeretettel való szolgálatját
ajánlván, szívesen kiván
Sz. Miklós, 9 May 1677.
Kegyelmed köteles igaz jóakaró szolgája
Bethlen Miklós mpr.
Miss. 212.
266.
1677 május

13. Macskási

Boldizsár

Teleki

Mihálynak.

Urunknak ő nagyságának mit írtam, megláthatja,
volanter küldtem; hop mesternek is. Kegyelmednek ha
tetszik, küldje meg. Ma die 13. érkezék hozzánk Betunenek az lovászmestere. Intimatiója a z : legyenek az magyarországiak ő kegyelmek az mi kegyelmes urunk és az
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én követségemnek praetextussa a l a t t ; írjak az vice cancellariusnak, fő lovász mesternek, secretariusnak menetelemről és hogy annak alkalmatosságával az Austriacusoknak szeme bedugódjék s az én acceptatiómra út nyittassék: ugy reménlyük, publica audentiám leszen elsőben, azután privata együtt az magyar követekkel. Vannak sok h i b á k : az király titulussát sem találták, királynak is az máramarosi dolgon kívül rést szép szónál egyebet
nem proponálhatni. Instructióm vékony van az királyhoz az magyarok dolgán kívül, mindazáltal az mire
Isten segít, tehetségem szerint mindeneket elkövetek.
Isten után mindeneket jól folytat. Ha az portáról jó hír
érkezik, vagy nem érkezik is, csak készülni kellenék,
kivált az hadak el ne oszolnának, sőt szaporodnának,
tudom Kegyelmednek gondja leszen több becsületes magyarságát szerető emberekkel.
Az király Danczkára igyekezett, de Betune intercessiójára az dolognak maturálására maradt meg. Hiszem
Istent, jó válaszszal térek hamarsággal vissza, az mint
hogy ha valami provisio helyben nem leszen, vagyon
ugyan biztatás, nem is subsistáltatni az rettenetes drága
országban. Semmi Bécs s egyéb országok ehhez képest.
Az novelláknak páriáját francziai győzedelmeknek megküldtük közönségesen Kegyelmednek, én pedig az nagy
embereknek előbb irott levélnek páriáját. Mind az
háromnak azon tenorral írtam. Feleségemnek is írtam
egy levelet, ne neheztelje megküldeni.
1677 die 13. Maji Casimirben.
Matskási Boldisár mpr.
Miss. 260—263.
267.
Varsó, 1677 május

22. Szobieszki János
Teleki
Mihálynak.

lengyel

király

Joannes Tertius Dei gratia rex Poloniae stb.
Magnifice sincere nobis dilecte. Grate accepimus
Sinceritatis Vestrae litteras, quibus continuatum suum
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erga nos affectum testari non desinit et plenam in nobis
reponit confidentiam gratiae nostrae regiae quavis occasione
libenter ipsi contestandae. Nihil enim aeque desideramus
quam iis, quorum benevolentiam novimus, in effectu
demonstrare non frustra collocatos illorum esse in nos
affectus, nec ullum meritum a nobis praeteriri irremuner a t u m . Potest omnino Sinceritas Vestra certa existere,
quod in omni occasione non deerit illi unquam gratia
nostra et protectio. Exposuimus hoc sufficientius latori
praesentium, quantum Sinceritatis Vestrae virtutem
aestimemus eandemque diligamus, ac quod nobis desiderium sit cuiusvis Sinceritatis Vestrae incrementi
Quam divinae tutellae commendamus.
Datum Varsaviae, die 22. May, anno Domini 1677.
regni nostri tertio anno.
Joannes rex mpr.
Eredetije az Erdélyi Nemzeti Múzeumban gr. Kemény Fr.
gyűjteményében. Egykorú másolata a gr. Teleki-levéltárban.
Miss. 196.

268.
Torda, I677 május 23. Bethlen Miklós

Teleki

Mihálynak.

Az Kegyelmetek ide gyűlését hallván, gondolám,
hogy az határ végett volna, melyre nézve én is idejövék,
de itt nem érvén Kegyelmedet, akarám ez kis írásommal
látogatni, mely hogy Kegyelmed házát örvendetesebb
állapotba találja, mint az mineműben hallom lenni,
szívesen kivánom.
Az mely szolgámat minap Kegyelmedhez küldtem
vala, én annak az szaván semmit sem tudok fundálni,
mert csak azt mondá, hogy Kegyelmed érvágás miatt
nem írhatott, hanem elmehetek udvarhoz, Baló uramnak
ír Kegyelmed. Én gondolván, hogy Baló uram nevezetivel
oda relegál Kegyelmed, küldék Baló uramhoz. Ő kegyelme
udvarhoz való menésemét külömben jovallja, csakhogy
mivel senki nagy rend ember udvarnál nincsen, azt írja,
talám illendőbb haladni, minthogy ő nagyságok olyankor
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benn szoktak enni. Ezalatt az regalis is kijöve. Már én
ezekre nézve, jól esik-e? rosszul-e? nem tudom, de úgy
látom, csak az gyűlésre ha mehetek, mely udvarlásom
késedelmének ha valami rossz consequentiái lennének,
várom azaránt Kegyelmed patrociniumát, mert én csak
azt mívelem, az mit jóakaró uraim jovallanak.
Tordán, 23. May A. D. 1677.
Bethlen Miklós mpr.
Miss. 1101.
269.
Bodon,

1677

május

27. Béldi

Pál

Teleki

Mihálynak.

Nagy böcsülettel köszönöm, Uram, Kegyelmednek
rúlam való el nem felejtkezését, atyafiságát, jámbor
szolgája és levele által való tudósítását s kivánom, hogy
Kegyelmednek megszolgálhassam. Kegyelmed fáradságára érdemetlen voltam, mindazáltal, Uram, engem ide
bizony nem egyéb motiva hozott, hanem egészen az,
hogy kötelességem szerint Kegyelmednek udvarolhassak,
kit is régen k e v á n t a m ; bánnám is, ha az iránt szerencsétlen lennék. Kegyelmed atyjafiának mostani böcsületes
állapotja hogy Isten dicsőségére s Kegyelmed örömére
legyen, kivánom és hogy egész házatáján való szerelmes
gyermekeinek is örömét érhesse kevánatos napokkal,
Isten Kegyelmedet megáldja. Kegyelmed útját, Uram,
értem. Isten azt is szerencséssé tegye. Ha rajtam állana,
másszorra halasztanám, mindazáltal atyai szeretetinek
felel az iránt is meg. Az híreket hogy velem közlötte,
megszolgálom Kegyelmednek. Továbbá is jóakaratját
várom. Nekem, Uram, Kegyelmed bátorságosan parancsoljon.
Bodola, 1677 die 27. Mai.
Béldi Pál mpr.
Szegény Szuhai uram eseti véletlen casus, hasonlótúl
Isten minden emberséges embert oltalmazzon. [
]1
1

P á r szó k i o l v a s a t l a n .
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rossz Uram az iránt az szándék, mindazáltal
vigyáz, elhiszem.

magára

Miss. 863.
270.
Varsó, 1677 június 1. Absolon Dániel Teleki

Mihálynak.

Sokat hogy írjak Kegyelmednek, nem szükséges,
az idő sem engedi. Az édes Fajgel uram az egész dologról
tam in publico quam in privato tehet sincera és genuina
relatiót; sőt a tractatus is megmutatja, mennyire mehettünk a közönséges dolognak promoveálásában. Meg kellett
lenni. Miser est, qui supplicat. A mi penig az Kegyelmed
személyét illeti, annak is nagy böcsülettel való stabilimentumát azon tractatusból megérti. Az egész dolog
Kegyelmed kezén s akaratján áll bizonyos előmenetellel
Isten kegyelmességéből. Senki azt Kegyelmed markábúl
ki nem tekeri. Az lengyel király mind az publicumra s
mind pedig az Kegyelmed személyére nézve in privata
audientia megigérte az protectiót, igy azért az ő felsége
Kegyelmedhez való nagy és kiírhatatlan kegyelmességében
Kegyelmed megnyugodt elmével lehet. A franczia király
levelet írt Kegyelmednek; ott is micsoda praedicamentumban legyen az Kegyelmed személye, könnyen megitílheti.
Nagy embereknek szokott írni a franczia király. Marchio
Bethune mindent igír. Reverendnek, ha bemehet, ha pediglen nem, Forvalnak elégséges informatiót adott az
Kegyelmeddel való tractára. Most adnak pénzt s ajándékot Kegyelmednek, noha nem s o k a t ; ha az operatióhoz
hozzá fog, annál is pensiója leszen Kegyelmednek, sőt
de praesenti is megalkuszik Forval Kegyelmeddel s
bona fide Kegyelmedet megelégitik; a kővári praesidiumnak is fizetnek. Kegyelmedet azért a hatalmas Istenért
kérem, meg ne ütközzék abban, hogy in principio olyan
mértékkel nem lehet a contentatio, a mint az Kegyelmed
érdeme kivánná. A sok in contrarium való helytelen
informatio s abból származott kételkedés nemzette az
emberek elméjében a diffidentiát, noha a tracta és a
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Kegyelmed declaratiója után minden scrupulus elmetsződett, sőt úgy veszem eszemben Marchio
Bethune
Kegyelmedhez való indulatját, ha Kegyelmed munkálódik
és progrediál, lelkem szerint írom, mindent adnak,
sőt reménsége felett való contentatiója leszen Kegyelmednek. Igen óvást és nagy securitással kezdik el a
dolgot; de ha eszekben veszik, hogy realitas vagyon
in actione, Vojenszki uramként effundent pecuniae. A
lengyelországi hadak tractatus szerint Kegyelmedtűl függnek. A pénz Kegyelmed dispositiója alatt leszen. Minden
correspondentiának Kegyelmed által leszen folyása, így
tetszvén a lengyel és francziai királyoknak. Nincs ember
e világon, nincsen a ki in hac conjunctura rerum Kegyelmedet evertálhassa sem most, sem ezután. Tudom, micsoda intentióval vannak Kegyelmed felől, csak az Istenért
és a maga mostani és jövendőbeli jó szerencséjeért nyúljon potenter és mennél hamarább lehet az operatióhoz.
Ha Kegyelmednek Uram úgy tetszik, disponálja a dolgot,
hadd menjek a francziai királyhoz, úgy tetszvén itt is
az embereknek. Bizony ott is tökéletességgel szolgálok,
igazán szolgálok Kegyelmednek, csakhogy az Kegyelmed
irigyei, az kik ide be sokat irtanak, de semmit sem tehetének, ne örvendezzenek, hogy igazat írtak s én mindenkor contrariumát mondottam. Ehez képest iterato az
Istenért kérem Kegyelmedet, progrediáljon; az Kegyelmed
ajtaja előtt áll a szerencse. Soha hitelem, böcsületem ne
legyen Kegyelmed előtt, ha ezen írásomnak fundamentuma nincsen.
Minden felicitásom Kegyelmednek szerencséjétűl s
előmenetelétől függ, t u d o m ; azért senkinek annyival nem
tartozom, mint Kegyelmednek s meg is mutatom in realitate, hogy valamint azelőtt, úgy azután is leszek Kegyelmednek
Varsován, I. Junii 1677
igaz alázatos szolgája
Absolon mp.
Kegyelmed gratiájában bízván, kiváltképpen való
nagy fogyatkozásomat Kegyelmednek repraesentálni kinTeleki oklevéltár.

VII.

24

— 370 —
telenittettem. Bizonnyal írom, hogy a költségből négy
tallérnál több nem maradt az erszényemben. Macskási
uram ő kegyelme adott 10 a r a n y a t ; Isten áldja meg ő
kegyelmét érette. Kegyelmedet igen alázatosan kérem,
declarálván kegyelmes urunknak ő nagyságának itt való
állapotomat s nagy szükségemet, disponálja ő nagyságát,
hogy mennél hamarább méltóztassék költséget küldeni;
hiszen az ő nagysága méltóságos személye forog ebben.
Ha szegény vagyok is, ugyan híve vagyok ő nagyságának
s nem is élhetek böcsülettel költség nélkül. A francziai
köntös sokban áll s egyéb szükségeim is vannak. Nekem
az Kegyelmed személyére, méltóságára, nagy hirére leszen
gondom, valahol leszek is. Kegyelmed Uram engem voltaképpen informáljon s parancsoljon, Kegyelmednek szolgálnom kész vagyok, arra köteleztem magamot, nem is
recedálok, várván Kegyelmed parancsolatját. Az alkalmatlan írásról követem Kegyelmedet.
Miss. 1073.
271.
Gyula-Fehérvár, 1677 június 5. Apafy
Mihálynak.

Mihály

Teleki

Michael Apafi stb.
Spectabilis ac generose fidelis stb.
Mivel ez hazának szélyhatári és lakóssi híveink s
javok ellen az szomszédságbeli német pártról eredett sok
rendbéli elvegyes feleknek harapózik naponként sokképpen való feles nyughatatlanságok, sulyos károsittatások
és némelyeknek erőszakos szomorú esetek i s : az melyekre
nézve hogy az non putarem váratlanabb példákkal is ne
borítson bennünket, tehát fejedelmi hivatalunkhoz és
nevelt édes hazánkhoz tartozó kötelességünknek ismertük az efféle ösztönöző indulatoknak és ellenkező cselekedeteknek megelőzésére s hiveinknek is védelmezésekre
mennél hamarébb és serényebb gondviselésükkel succurrálnunk minden ó r á n ; melyrűl is már kegyelmes dispo-
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sitiónk (az hová kévántatott) minden helyekre kiterjedvén, az mint hogy az végbeli több helyekre is kévántatott,
Kegyelmednek is sietséggel kiiratnunk, hogy becsületes,
meghitt hivünknek tekéntetes és nagyságos Ruszkai Kornyis Gáspárnak nem csak tiszti alatt lévőkkel, hanem több
helyekről is ő kegyelme mellé deputáltatott feles vitézlő
rendekkel most hamarébb Belső-Szólnok vármegyebeli
Kéreő nevü falu mellé kelletvén haladék nélkül táborban
szállania. Annakokáért tiszti s hazájához tartozó kötelességére parancsoljuk kegyelmesen és igen serio Kegyelmednek (hogy a dolognak szükségéig több írásunkot nem is
várván) megnevezett becsületes hivünkkel Kornis Gáspár
urammal (az mint hogy ő kegyelme is Kegyelmeddel) jó
renddel való correspondentiát tartani és ha a szükség
úgy kévánja, succurrálni is semmilötteképpen el ne mulassa Kegyelmed.
Datum in civitate nostra Alba-Julia, die 5. mensis
Junii A. 1677.
M. Apafi mpr.
Miss. 187.
272.
1677. június

15. Absolon
Mihálynak.

Dániel

Teleki

Noha Macskási uram ő kegyelme elmenetele után
semmi oly derék dolog nem interveniált, kiről tudjak írni,
mindazonáltal mivel a posta Illvó felé megyen, Kegyelmedhez való kötelességem azt kivánja, hogy Kegyelmednek, Uram, ednehány rend írással udvaroljak. Legelsőben
is azt írhatom jó lélek szerint Kegyelmednek, hogy már
az tracia után nagy szívesen várják a jó és kivánatos hírt,
hogy Kegyelmed in operatione vagyon. Micsoda itílettel
legyen a lengyel király az erdélyi fejedelem felől, ki nem
írhatom; tudván resolutióját ő nagyságának, oly indulattal
vagyon ő felsége, hogy szívesen kivánja ő nagyságát látni.
Úgy is hiszem, Isten ő felségét Russiába vivén, alkalmatos24*
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ságot nyújt az egymással való szemben lételre. Megvallom,
hogy minden discursusiban egy fejedelem felől sem hallottam oly gyakor és szíves emlékezetét, mint kegyelmes
urunk felől. Bizony egyik oka az is, hogy a magyarországi
dolgokat szívesen akarja előmozdítani. Mondja meg Macskási uram ő kegyelme, micsoda böcsülettel látta s láttatta
ő felsége. Alig szállott az rendeltetett szállásra, mindjárást
egy püspöket, egy senatort küldett látogatására ő kegyelmének. Audientiára a király hintaján vitték, az ország
fő mareschalkja eleiben ment s úgy vitte be a nagy solennis
audientiára, az mint hogy böcsülettel is viselte magát a
propositióban ő kegyelme. Az privata audientia pedig micsoda declaratióval lött legyen az ő nagysága részéről, nem
szükség arról í r n o m ; Macskási uram tött, úgy hiszem,
elégséges relatiót. Én ugyan nem reméllettem volna, sőt
ha nem hallottam volna, nem hittem volna, nagy realitasnak tartván, hogy ő nagysága a magyar nemzetet a maga
protectiója alá vévén, meg akarja segíteni. Igy már bizonyosnak és megváltozhatatlannak tartván az ő nagysága
resolutióját, szívesen szereti, kész is per occultos canales az
ő nagysága munkáját előmozdítani. Unum est igitur necessarium, az hamar és jó móddal való a c t i o ; ebben áll
Isten dicsőségének helyben való állítása, kegyelmes urunknak ő nagyságának az egész világra kimenendő híre, reputatiója, lelki testi szabadsága a magyar nemzetnek. Kegyelmedet azért a sz. Istenért kérem, disponálja az ő
nagysága elméjét úgy, hogy mennél hamarább operatióba
vétetődjék a dolog. Bőven írhatnék erről a materiáról,
de az idő nem engedi, a posta szinte indulófélbe vagyon,
helyem sincs arra, rendkivül megyen. Gondoltam, hogy
holnapra halasztják expeditióját, de mivel reggel levelek
jöttek Constantinapolyból, ahoz képest nagy sietséggel
bocsátják vissza. Kegyelmedet azért alázatosan követem,
hogy az mint feltöttem volt, tisztemnek eleget nem tehett e m ; relegálom magamat mindenben az Fajgel uramnak
írt levelemre, abból Kegyelmed az egész dolgot meglátja
fundamentaliter. Most hozták a portai követek levelét,
melyet in verissimis paribus Kegyelmednek elküldöttem.
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Kegyelmedet iterato alázatosan követvén a rövid írásról,
maradok míg élek
15. Junii 1677.
Kegyelmed alázatos igaz szolgája 1
P. S. Holnap vagy holnapután, Isten éltetvén, többet írok.
Marchio de Bethunenak jött ordinantiája a franczia
királytúl, hogyha jónak és szükségesnek gondolja, küldene a portára egy cavallért az ott levő oratorhoz teljes
informatióval, hogyha casu quo eszében venné a fővezér
kedvetlenségét, hogy urunk ő nagysága operatióhoz fogott,
disponálja úgy minden úton módon elméjét, hogy valami
alkalmatlanság vagy kegyelmes urunk ő nagysága személyére, vagy a bujdosó magyarságra ne következzék.
Az mint hogy be is akart küldeni Moldován által, de én
javallottam, hogy küldené a leveleket Erdélyben, assecurálván ő nagyságát, hogy kegyelmes urunk ő nagysága
beküldi azon leveleket; így annuált s Forval uram kezéhez iktatván a leveleket, Kegyelmedet mint uramat alázatosan kérem, legyen azon, hogy a levelek valahogy el ne
tévedjenek.
Itt már Uram Marchio de Béthunenak háromezer válogatott fizetett hadai vannak, csakhogy nem tudja hol egyezhessen meg azon had, mivel egy corpusba sok ratiókra nézve
ki nem mehet, hanem csak százokonként. Tetszik itt némely
embereknek, Kegyelmed a hadakkal szállana Nagy Bánya (?)2
tájékára, úgy mehetnének által. Ebben mindazonáltal kegyelmes urunk ő nagysága dispositiójátúl várnak. Az két
hóra való pénzzel megindulnak e jövő héten okvetetlen.
Miss. 1073.
1

Az aláírás hiányzik, de a levél Absolon kezeírása.
A szövegben 269 áll, de a t i t k o s írás k u l c s á b a n ez a s z á m
megoldatlan.
2
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273.
Konstantinápoly,

1677 június 18. Kende
Mihálynak.

Gábor

Teleki

Mi Uram valóban meguntuk az itt való lakást és gyakran jut eszemben az Kegyelmed jövendölése, hogy magával
viszen ki az török. Azt ugyan nem tudom, de alig hiszem,
az nyárnak nagy részét itt nem tölteti el velünk. Az lengyen
követ is későn jű, az kozák, muszka dolgok után is várakozik. Már ötször volt audienciánk az k i h a j á n á l ; mindenkor nagy erős assecuratiókat teszen, de most utólszor
ugyan az vezér nevével szóla, az mint az levelünkbűl
Kegyelmed megérti. Az nagy hadi készület, miolta itt
vagyunk, éjjel nappal takarodik az had most is vizen,
szárazon; azt mondják az törökök is, már is kin van az
császári erő, csak az maga személye hija és most is egész
birodalmára ment ki parancsolatja; éjjel nappal az nagy
divánkozások. Igaz, félnek az lengyen csalárdságátúl is;
nagy feltett szándéka lehet. Az lengyenországi Rákóczi
fejedelem igirte summa felől írtunk Uram Kegyelmednek;
mint mentünk végire, Kegyelmed ez írásbúl megérti.
Már itt az portán tractában vagyon, nem árt megelőzni,
mert bizony ezen az portán most az lengyen nagy dolgot
vihet véghez, mert bizony ohajtva várják az békességet
az törökök. Ha most az bujdosó magyarok szoros kötelességet tartanak Erdélylyel és Erdély is ű velek, bizony
sokat segithetnének egymásnak és bizony az török is el
nem szakasztana egymástúl bennünket és olyat veszek
eszemben, az fűvezérrel való szemben lételünknek alkalmatosságával próbára vonsznak újobban bennünket.
Csak elhigyje Uram Kegyelmed, ez az vezér, az mint
beszélik, nem ért t r é f á t ; bizonynyal írom, Uram, Kegyelmednek, köz embertűl is sok volna ez az assecuratio, az
kit nekünk teszen és szeliden, emberségesen; mi lesz vége,
Isten tudja, noha most is erősen tilalmazza, titokban
tartsuk az dolgokat és barátunkkal is arrúl ne beszéljünk,
mert eszünkben sem veszszük, kitűl csalatunk meg és
most nem is azzal fenyeget, hogy az fejünk esik el, hanem
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az mit felőlünk elszántak, másképen leszen és minden
eddig való munkánk roszra fordul. Ott is, Uram, óvást
bánjanak az hirekkel. Másnak, Uram, mi bizony nem is
írunk, vagy nehezteljenek vagy nem, mert drágább az élet
és az közjó, az titok nem mindenütt áll meg és egész dolgot vesztünk el vele; ez penig oly titkos porta, ha mit
értekezünk is az töröktül, ha mit tudna is, csak azt mondja,
nincs annyi feje, merjen szólni, mert más vezér vagyon
most. Az mely gálják minap elmenének az Fejértengeren,
hetet az Malták elnyertek benne, többi között egy Isabasy
bék hires ember volt közöttük az Feketetengeren. Szejdi
még a Boháron hever, mivel igen szeles most az üdő ide.
Az váradi pasán, kit az mi emberink keresztény pasának
hinak vala, az mint hozzánk jó is volt, az tengeren túl
adtak volt tisztet neki, csak még sem birhatta, panasz
jüvén reá, százhatvan erszényt vöttek r a j t a ; most itt van
az másikkal együtt. Az utólbi pasával tegnapelőtt is egy
igen nagy pasát öletett meg az vezér éjjel, de végire nem
mehettünk, micsoda ember volt. Itt mindnyájunknak
csak aga jövetelire mutatnak, talám az is az ki Lyukban
lakik. Kérem Uram mégis Kegyelmedet, az Szilágyban
az takarodásban segítsenek, legyen azon, mert nem tudom, mikor megyünk ki. Nyilat egy tokkal küldtem kilenczvent háromféle kézijastúl; az gombokat az debreczeniektűl küldtem ki; az ház őtözet teveszőr keczébűl
álló nálam v a n ; kiviszem, ha addig ki nem küldhetem.
Az medenczék és kéz tekenő felől írjon Kegyelmed, mert
drágáljuk, tekenő 15 tallér, 16 az két medencze, noha 2
tallért adtam előpénzt. Bezzeg jó tanácsot adott volt
Szepesi b á t y á m n a k ; bizony némelyikünk nem sollicitálná
most az bejövetelt szaporán, mondja soha nem jű ide, ha
egyszer ki m e h e t ; hamis törökök is laknak itt, semmit
sem engednek az jó ratióknak, gyakran emlegetjük Kegyelmedet. Az sok szép öreg cseresznye, meggy, kajszin,
tengeri igen nagy baraczkok, már ezután az dinye; de
mégis örömest kimennék. Tegnap is egy pasát fogának
meg. Bár az franczia aranyoknak ha csak az büzivel is
éltetne Kegyelmetek bennünket ; ha még annyit lakunk
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itt, a mennyit laktunk, el kelne nálunk. Az urat Bánfi
Zsigmond uramat is emlékeztesse Kegyelmed igéretire
az takarodás dolgábúl. Zólyomi dolgairúl írt kapitia uram.
Járja az kapukat. Sajditunk valamit, de jól végire akarunk
az dolognak menni és valóságot akarunk írni vagy vinni.
Kifakadnak dolgai, úgy hiszem. Bezzeg mi urunk soha
bizony nem lesz, ha re infecta kell is kimennünk, noha
olyat még eszünkben nem vettünk. Ha száz aranyunk
volna, tudnók most az titkokat magunk és Erdély iránt,
noha pénz nélkül is kimondják, úgy látjuk az vezérrel való
szemben lételünk alkalmatosságából, de későn lesz, egyőd
az igíretet nem kimiljük, mert úgy hozta az szükség.
Bizony mindent meg sem irhatunk. Bár ne lenne meg az
muszkával az békesség. Kérem, Uram, Kegyelmedet, ha
valaha, most mutassa jóakaratját, bizony vissza szolgálom stb.
Konstantinopoli, die 18. Junii 1677.
Kende Gábor mpr.
Alig állhatjuk az nagy meleget.
Külön papíron: P. S. Itt Uram nekünk mulatnunk
kell, úgy látom, mert finalis resolutiót sollicitálunk és űk
is úgy akarnak elbocsátani bennünket. Már mi is minden
ratióinkat beadtuk. Eléggé ajánlották magokat, pasákat
megölnek, quartélyt adnak, de mi megmondottuk, már
túl vagyunk azon, csak segítség kell; igen megszorítottuk
és már űk is várakoztatnak, az lengyen, muszka dolgok
mostan. Higyje Kegyelmed, nagy dolgok vannak fenn,
de nem is merünk írni, gyakran fenyegetnek bennünket,
bizony félünk, mert minden nap példa előttünk. Ha
pénzzel érkeznek, Uram, pénzt küldjenek utánunk,
bizony már is adósságban vertük m a g u n k a t ; száz tallérra
harminczat kérnek az adó behozásáig, most lesz ennek
vége. Bárcsak clavisunk volna egymással. Mi nem felejtjük mi az magunk dolgát, Uram, hanem mást, de ha innen
kiljebb mehetnénk, eleget irhatnánk, de félelmesek az
emberek. Ennekem is egy az voxom, ezt az czédulámat,
lelkére kérem, szaggassa el, más ne lássa.
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Kívül a czímlapon: Akárki mit mondjon, Uram, de
az franczia dolgokkal igen óvást és titkosan kell bánni,
nem kell ugyan communicálni, mert bizony mételyes
materia az itt. Hisszük Istent, inned is jó és kivánatos
válaszszal megyünk. Mi bizony potenter fogtuk fel az
urunk dolgát és nem is tágítunk r a j t a ; nem is káros mind
az urunk személyének s mind az országra nézve az mi
velünk való ligájok, meghallja nemsokára Kegyelmed,
de bizony bár az erszény száját megnyitnák, az hadaknak most adnának egy hó pénzt. Idején rá tanuljon az
franczia a mentségre, Kegyelmetek ha kérdésben jű. Csak
addig titkolhatnók, míg munkában vehetnők az dolgot;
igen fél Keczer uram az Jediculátúl.
Az Rákocziné adosságárúl az portát addig tanáltassa
meg az ország, míg az török meg nem igíri, mert már ahoz
az király részére biznak, vagy pénzt vagy az jószágit
bocsátják kézhez. Már itt olyat is hirdetnek, igíretet tett
volna az vezér; az ki nagyobb, urunk is megigírte, írásban van itt az követnél és azt is producálják. Nekünk
megigírte vala párban az lengyen követ, de azután megmásolá, noha olvasta obiter Keczer Menyhért.
Muskával tractálják az békességet; nem is hiszem
fegyverhez nyúljanak. Zólyomi azt is írja supplicatiójában az vezérnek, feleségét erővel adta Erdély férjhez. Mi
is mindenütt vágjuk alatta az f á t ; nem félhetnék, úgy tetszik, lábra kaphatna, de Kegyelmetek is rajta legyen a z é r t ;
ki tudja, az ördög lator. Kérem Uram Kegyelmedet küldje
meg az levelet feleségemnek.
Kivül Teleki M. kezével: 11. Julii 167. Sorostély.
Miss. 212.
274.
Konstantinápoly, 1677 június 19. Keczer Menyhért
Mihálynak.

Teleki

Debreczenieknek elmenetelek után miben legyenek
dolgaink, azokat, Uram, Kegyelmed közönségesen írt
levelünkből megérti, terhelni azért azokkal Kegyelmedet
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nem látom szükségesnek. Itt most egyéb új hír nincsen,
hanem, hogy az lengyel követ már bizonyosan Moldvában
érkezett volna. Valóban várnák ide. Minket az aga jövetelére várakoztatnak, de tartok attúl, hogy inkább az
lengyel követ jövetelére és az moszkvával való dolognak
kimenetelére. Itt az nagy emberek is hirdetik, hogy az
moszkvával való békességet tractálnák és csak valami
vár építésén vagyon derekasint az a k a d á l y ; de az tatár
hám megírta volna, hogy meg ne engedjék építeni. Azonban csak ezen is sok had t a k a r o d i k ; félő igen, hogy ha
succedál hamar az békesség, egészlen más felé ne fordítsák. Mi is mikor bocsáttatunk el, nem t u d j u k ; eléggé igyekeznénk és ugyan inportune Scerlet uram előtt sollicitáljuk, instructiónk szerint beadott punctumokra lenne jó
válaszunk, az kivel egy nehány izben szemben lévén, tegnap is hivatván magához, alkalmasint kiadja némely dolgokban magát. Sok írással azért, Uram, Kegyelmedet
terhelni nem kivánom, de igen félő attúl inkább, hogy
sok segítség is ne legyen. Az mire az úr Isten segít s az
alkalmatosság bocsát, hidgye, Uram, Kegyelmed, semminek elmulatói nem leszünk; de csak Isten tudja, hol jár
a k a r a t j o k ; csak abbúl is eszében veheti Kegyelmed,
tegnap Scerlet uram magához hivatván, miről tractált
oly serio, közönségesen írt levelünkből megértheti Kegyelmed. Feleségem levelét, hogy Kegyelmed megküldötte,
mint uramnak, megszolgálom Kegyelmednek. Én is írtam
nekie. Recommendálom, Uram, Kegyelmed gratiájában és
maradok stb.
Konstantinápoly, 19. Junii 1677.
Keczer Menyhért mpr.
Miss. 212.
275.
Konstantinápoly, 1677 június 21. Kende Gábor, Keczer
Menyhért és Kubinyi László Teleki
Mihálynak.
Édes nemzetünk dolgában való rossz magok alkalmatlan alkalmaztatásokat megértvén a végbeli törököknek, a tihaja által a fővezérnek mindeneket nagy bő be-

széddel és írással eleiben adtunk, kire mi választ vettünk,
erről a mi kegyelmes urunkat alázatosan tudósítottuk,
melyrűl való tudósításunknak igaz mássát Kegyelmednek
is his inclusis tartozó kötelességünk szerint megküldöttük.
Legyen hála Istennek, még eddig, Uram, mind nemzetünkre s mind személyünkre nézve elégséges estimatióban voltunk az idegen nemzet előtt, s hiszszük minden
bizonnyal, hogy tovább sem fogyatkozunk Istenünk
jóvoltában vetett reménségünkben meg. Az lengyel követet beszélik, hogy Jászvásárra érkezett volna be minden
bizonynyal, kinek és az vezér végekre kiküldött agájának
megérkezése után nemcsak írásunk által dolgainkról tudósítani, hanem személyünkben is Kegyelmedet hamar időn
megudvarlani teljes hijedelemmel reménljük.
Datum Constantinopoli, 21. die Junii A. 1677.
Kende Gábor mp.
Keczer Menyhért mp.
Kubinyi László mp.
Elvégeztük vala már, Uram, ezen Kegyelmednek
szóló levelünk írását is, a mikor Scerlet uram Keczer uramat lehivatván a maga szállására, több sok beszédi s ő
kegyelmével való conferentiája után ezeket mondotta ő
kegyelmének: Tudja azt Kegyelmetek, meg volt az szorosan parancsolva, hogy Kegyelmetek se az oratorokhoz
ne járjon, se peniglen a portának Kegyelmetekkel közlendő jóakaratját ki ne jelentse senkinek, s mégis Kegyelmetek az francziai oratorral újabban is szemben volt, és
hogy valahonnat hozott levelet is küldött volna Kegyelmetek meg nekie, melyrűl a német residens csak már is
emlékezetet tett énnekem. Kihez képest, hogy Kegyelmeteknek valami rövidsége ne legyen, én tanácslom, ettűl
magát Kegyelmetek igen meg ojja, mert félő, hogy az
ilyen dologért nagy neheztelést fog Kegyelmetek magára
vonnija. Melyet Keczer uram hallván, magát s mindnyájunkat igen helyesen megmentett, elhitetvén azt vele,
hogy a francziai oratorral a tilalom után szemben nem voltunk, a mint hogy minden bizonnyal irhatjuk Kegyelmed-
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nek, hogy sem egyikünk sem másikunk hármink közűl
vele szemben nem is voltunk s tovább sem leszünk, látván, hogy mindenek felett a francziátúl féltenek kiválképen bennünket. Kire nézve igy levén a dolog, mi is igen
javallanók, lennének in secreto Kegyelmeteknél is a porta
velünk közleni kivánó jóakaratja és a francziai király
kegyelmességével való élése nemzetünknek etc. mivel
úgy látjuk, semmi egy dolog úgy, mint ez, a torkokon
nem a k a d o t t ; kirűl mindazáltal ha még tovább is tanálna
valami szó lennije, azon leszünk, hogy minden dolgokat,
mennél jobban lehet, el igazítsunk és megcsendesítsünk.
Miss. 260—63.
276.
Szent-Miklós,

1677 június 30 Bethlen Miklós
Mihálynak.

Teleki

Minthogy a Naláczi András uram lakadalmától feleségem akkori sulyos betegsége elfoga, gondolatomba sem
ötlődött, hogy avagy csak Balásfalván Kegyelmeddel
szembe ne lehessek; de úgy látom, a vendégeskedő világ
Kegyelmedet is elkapta; adja Isten jó egészségére Kegyelmednek az sok víg lakást. Kérem Uram Kegyelmedet, ne
sajnálja tudósítani, Radnótra mentében hol lehessek Kegyelmeddel szembe, mert tegnapelőtt udvarnál mondák,
hogy ma Sorostélyra és osztán onnét indul Kegyelmed
Radnótra. Ne féljen, Uram, Kegyelmed ebédlő vagy
vacsoráló helyét nekem megírni, assecurálom Kegyelmedet, én cseppnyi vacsorát nem csinálok; ha akarnám sem
lehetne, de Isten úgy áldjon meg, ha lehetne is, nem akarn á m ; sőt mivel az árvíz Kegyelmed Küküllővár felé való
útját elbontja, kérem, ne sajnálja Balásfalváról útját erre
dirigálni. Talám nélkül merem mondani, nagyobb háládatossággal ösztövér bárányú szegény ház Kegyelmedet
Erdélyben most nem várja, sem l á t j a ; mert én ugyan
Radnóton Kegyelmedet nem fogom látni, nem lévén ott
most semmi oly dolgom, hanem vagy házánál Kegyel-
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medet, vagy az útba, avagy ha magát megalázza, házamnál kell látnom. Kegyelmed jó válaszát várván, ajánlom Isten kegyelmébe Kegyelmedet.
Sz. Miklós, 30. Junii A. 1677
Bethlen Miklós mpr.
Miss. 212.
277.
Szent Miklós,

1677 július 5. Bethlen Miklós
Mihálynak.

Teleki

Minthogy az napokban alkalmasint udvarlottam az
mű kegyelmes urunk méltóságos személye előtt, ahhoz
képest (és hogy külömben is szegény nemes ember házánál
mindenkor elég dolgot talál, kivált a ki ennyi kárral és
hátramaradással vagyon, mint én) most én udvarhoz
nem mehetek; ha azért valami oly munkákot kezdenének ellenem, in summa confidentia bízom Kegyelmed
patrociniuma alá magamot, az mint Kegyelmednek szóval is mondám, én törvénytől magamot nem vonogatom
in competenti foro, és bizony ha módját s hasznát látnám
a panaszolkodásnak, én követhetném inkább azt el, annyit
szenvedek magam és emberim kiváltképen az bényei jámbor szomszédimtól, Radák és Szegedi uraméktól. Kérem,
ne sajnáljon Kegyelmed egy-két szóval tudósítani, kivált
ha boldogtalan személyemet illető dolgok interveniálnának.
Szent Miklós, 5. Julii A. 1677.
Bethlen Miklós mpr.
Miss. 863.
278.
Radnót,

1677 július 10. Apafy
Mihálynak.

Michael Apafi
Spectabilis ac
Az nyomorúlt
megfosztatott oda

Mihály

Teleki

Dei gratia Princeps Transsylvaniae stb.
generose fidelis stb.
sorsra jutott és lelki testi szabadságtól
ki való magyar nemzetnek és hazának
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segítségére és felszabadítására böcsületes tanácsúr hiveinknek egyező tetszésekből bizonyos számú hadainkat akarván
megindítani, azon megemlített tanácsúr híveinkkel együtt,
előttök járó fő generálisokúl Kegyelmedet deputáltuk, rendelvén Kegyelmed mellé több böcsületes hiveinket is. Minek
okáért Kegyelmednek kegyelmesen és igen serio parancsoljuk, ez commissiónkat vevén és megírt tanácsúr hiveinkkel
együtt való tetszésünket így értvén, házánál levő dolgait
úgy alkalmaztassa, hogy ad 27. praesentis melléje deputált
böcsületes hiveinkkel megegyezvén, az hadakkal együtt
jó készséggel indulhasson meg és cselekedje azt, a mire
Isten igazgatja és segíti Kegyelmedet. Cui secus non facturo gratiose propensi manemus.
Datum in castro nostro Radnóth, die 10. mensis Julii
A. 1677.
M. Apafi mp.
Nro 3537.
279.
Szent-Péter, 1677 július 11. Teleki Mihály Béthune
lengyelországi francia követnek.

marquis

Literas Excellentiae Vestrae per generosos ablegatos
missos debito cum honore accepi, dexteritatem et patrocinium erga res Hungaricas cum gaudio intellexi, cui me
conformando apud Celsissimum Principem
Dominum
Dominum meum clementissimum promovendo feci pro
posse, quae potui, credatque Suam Celsitudinem constantem esse suis promissis et mandatis Cristianissimi Serenissimique Regis et Vestrae Excellentiae me accommodare minime intermittam. Porro in quantum negotia
publica promota sint, ex relatione Illustrissimi Domini Forval et Domini Petri Fajgel Vestra Excellentia uberrime
intelliget et quae admaturanda sint, confido Vestram
Excellentiam non intermissuram, quam ego diutissime
et felicissime valere desidero stb.
In Curia mea Sancti Petriensi, die 11. Julii 1677.
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Postscriptum: Ago gratias pro donis, quibus me honoravit uxorque mea humillime salutat Excellentiam Vestram, de qua erimus semper et de tota ejus familia humillimi servi.
Egykorú fogalmazása, de a melyen a postscriptum hiányzik, a gr. Teleki-levéltárban. Miss. 277; egykorú másolata a
franczia külügyminiszterium levéltárában: Pologne 56. kötet.

280.
Hidvég, 1677 július 12. Nemes János Teleki

Mihálynak.

Szintén ez órában érkezék urunk ő nagysága parancsolatja, melyben parancsol ő nagysága, hogy ő nagysága
Kegyelmedet az tanács uraknak megegyezéséből kiküldi,
kihez képest nekem is parancsol ő nagysága, hogy oly készen legyek, valamikor második parancsolatját veszem
ő nagyságának, mindjárást indulhassak és az hová ő nagysága parancsolja, oda mehessek; hogy Kegyelmeddel és az
hadakkal megegyezvén, elmehessek Kegyelmeddel, mely
micsoda formán lehessen, én bizony soha nem értem.
Elsőben az országnak megegyezése nélkül micsoda securitással megyen Kegyelmed is s mások is? Másodszor mit
csinálok én ott in persona, ha hadam nem leszen velem?
kocsis legyek-e, vagy kovács, én bizony nem tudom, hanemha azért menjek, hogy nyakon kötve adjanak kézben? Én az dologban néma s süket lévén, hogy indulhassak s hagyhassam el házamat s neveletlen árváimat
s ily hertelen készülhessek, bizony Kegyelmednél az
tanács. De Kegyelmednek is micsoda securitása vagyon,
én nem t u d o m ; de kit Isten távoztasson, ha az szerencse
hátat kezd mutatni, tíz annyi ellensége leszen, mint b a rátja. Azért quicquid agis, prudenter etc. Az dolognak
nemcsak eleit, hanem az utólját is meg kell nézni. Bátor
csak egyszer említette volna ő nagysága, vagy Kegyelmed, hogy énnekem ilyen formában kell elmennem; de
én bizony soha meg sem tudtam volna gondolni, hogy had
nélkül kelletnék elmennem, gondolván, hogy ha mind nem
is, egy részét el ne küldenék velem. Kegyelmed is micsoda
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hadakkal megyen? csak az magyarországiakkal? Bizony
nem szerencséltetem Kegyelmedet velek. Azonban az őszi
assecuratióhoz bízik talám Kegyelmed? De én azzal sem
bíztatom Kegyelmedet, mert egyszer meg volt az az expeditio s ez már másik. Lám úgy vala az beszélgetés, hogy ő
nagysága egész országot convocáltassa s egy helyen ott
concludáltasson ő nagysága ezen dologról; de úgy látom
abban is változás esett. Egyébiránt is én most soha házamat
el nem hagyhatom, míg nyavalyás feleségem dolga egy
felé el nem válik. Meg kell vallanom, bizony oly tribulatióban vagyok, nem tudom mit csináljak ebben az állapotban, nem gondolhatván semmi jó kimenetelit az dolognak
s nekem sok érőim vadnak s azok hova lesznek. Bátor csak
fizetett had volna, de az is nem lévén, mit tud az ember
ott azokkal az gyülevész hadakkal termi? Csak veszedelem lesz az vége, valamint az kezdeti stb.
Hidvég, die 12. Julii 1677
Nemes János mp.
Miss. 1073.
281.
Radnót, 1677 július

18. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Adjon Isten jó egészséget Kegyelmednek.
Hopmesterünknek írt Kegyelmed leveléből értjük,
miről izengessenek Kegyelmednek Szakmár és Ugocsa
vármegyékből s más helyekről is, melynél mivel kivánva
is jobbat nem várhatnánk, az lévén az maximája mind
felveendő dolgainknak s mind az erösségek kézhez vételinek: Mivel azért Kegyelmetekkel megegyezett értelemből az indulásnak bizonyos napja is determináltatott,
Kegyelmednek kegyelmesen parancsoljuk, az kikhez inkább bizhatik, izenjen, kövessenek el mindeneket, valamit
édes hazájoknak felszabadítására az német nemzet ellen
el tudnak követni. Egyéb dolgokról is ha kell tudósítást
tenni, bizzuk az Kegyelmed discretiójára stb.
Apafi Mihály mpr.
Miss. 187.
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282.
Konstantinápoly, 1677 július 18. Kende Gábor Teleki
Mihálynak.
Mi Uram itt töltjük az üdőt. Csak az nagy biztatással,
magok ajánlásával vadnak. Ma mentem volna Scerlet
uramhoz, hogy posta megyen ki, mivel biztassuk principalisinkat. Azt felelé, ne gondolkozzatok, két-három nap
alatt lesz audientiátok és jó válaszszal bizony bizony
bocsáttattok el. Már azt is el kell várnunk. Az aga is, az
mint mondá Scerlet, megjű holnap, kire eleitűl fogva halasztottak. Immár Uram Kegyelmetek mit csinál, nem
tudom. Tegnapelőtt az lengyen követ ide küldvén az páterét, megizené, az német posta olyat hozott ide Bécsbűl,
hogy az magyaroknak az francziai király hópénzt küldött 15 ezer emberre három-három tallért hóra és hatezer
embert is adott az lengyen. Mert ott titok nincsen. Immár
mint adunk számot, nem tudom, mivel reá vonszanak az
rámára bennünket rövid n a p ; mert megmondák azt,
major princeps akarja ezt véghez vinni. Nekem Uram az
tetszenék, onnéd is informálna, mivel mentsük magunkat,
ha késő nem lenne és míg mi ki nem megyünk, lenne csendességben Kegyelmetek. Bizony magamat nem féltem,
de urunkat ki tudja mi éri? Még mi talám kigázolhatunk
belőle. Kiválképen ennek az rossz Zólyominak is fenn
forog dolga, noha már arrúl írni sem merünk, nem is írunk,
talám az is sok, az kit írtunk, tudván az emberek humorjokat. Mi bizony Isten, világ előtt számot adhatunk, nem
aluszszuk el dolgainkat , az kit puszta kézzel véghez vihetünk, el nem mulatjuk. Egy kapura sem mehetünk, mert
nincs mivel; de úgy legyen, az mint lehet. Urunk nem tartozik vele, az principalisinknak t u d j u k nincs. Mi igírünk,
de azt nevetik és azt adják válaszúl, akkor űk is jóakarattal lesznek. Ha magamnak itt volna, az közjóért kiadnám, de az hosszas mulatás és nem remélvén itt való mul a t á s u n k a t , elköltettük. Az franczia residenstűl kérünk
vala száz aranyat Skerletnek kölcsön, mivel sokat tudna
és az urunk küldte lúval is nem vala contentus, de nem
Teleki oklevéltár. V I I .
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a d a ; kölcsön sem ad itt nekünk senki. Az maradjon abban. 1
Fenn forgó dolgokban halasztom magamat az közönséges
levélre és az Keczer uram írására. Az Szuhai uram halálát és német insolentiáit s több rossz cselekedeteket németeknek szaporán kellene írni urunknak az portára, ne hallanák másoktól. Higyje Uram Kegyelmed, az sulyán
vagyunk most itt az dolgoknak, noha látom oda ki nem
akarják érzeni. Bizony félek nem remélett dolgoktúl. Azt
meg merik vallani, soha ily kemény guberniumot nem
értek ezen az portán. Még is kérem Uram Kegyelmedet,
ne hagyja feleségemet az takarodásban és lovaimra nézve
i s ; higyje el, ki szolgálom stb.
Konstantinapoly, die 18. Julii 1677
Kende Gábor mp.
P. S. Csak elhigyje Uram Kegyelmed, úgy az torkán
akadt ennek az nemzetnek az mi dolgunk, beteg bele,
hogy hamar hozzá nem foghat. Azt adjuk is tanácsúl, állhatatosan álljanak, ha elveszni hazástúl nem akarnak.
Ha engem az tengerben vetnek, oly mumia lesz belőlem,
esztendőre egy ország meg éri vele nyilalástúl. Az Jedikula
is még meg van. Bár az Szepesi bátyám nyavalyája volt
volna rajtam. Immár csak lehetne részem az aranyban,
mégis könnyebben szenvedném; de én szenvedek, más
költi el. De nem lesz igazság. Ide ne felejtsen Kegyelmet e k ; ha mint lesz a dolog, [pénzeket?] küldjön. Ez ugyan
tréfa, bánnám valósággá válnék. Ne féltsen Kegyelmed;
némelyikünket ne féltse Kegyelmed, hogy többször az
portai követséget sollicitálja.
A czimlapon: Kérem Uram Kegyelmedet, feleségemnek küldje úgy meg ez levelet, hadd hozhassanak választ
reá. Ezen posta mindennel vádolja az németet. Urunk is
itt jóakarókat csináljon, bizony felette szükséges most.
Kiváltképpen jó az Istenre bizni az dolgot, úgy is kell
lenni, de maga is iparkodjék az ember.
Minden instrumentomokat hogy kiküldtünk, ez az
oka, noha nem volna rendi, hogy Kegyelmetek látván,
1

I t t h a t sor o l v a s h a t a t l a n u l törölve

van.
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tudja alkalmaztatni az dolgokat és kétfelé ne beszéljünk,
hanem egy nyomon járjunk. Istenért ne késleltesse az bejövő embert.
Keczer uram levelébűl bűvön ért Kegyelmed, nem
szükség iterálnom írásommal.
Már az kozák kapitijának praemendát rendeltek;
mellé állott az kozáknak nagyobb része. Az többi is gratiát
sollicitál. Az muszka nem akar öszve veszni az török császárral. Lesz segítsége az szegény magyarnak, ne búsuljon.
Miss. 1040.
283.
Konstantinápoly, 1677 július 19. Kende
Menyhért, Kubinyi
László Teleki

Gábor, Keczer
Mihálynak.

Isten Kegyelmedet minden jókkal áldja meg, kivánjuk szívesen. Látván ez portának késedelmes válasz adásához képest, hogy az időbűl, mely az aranynál is drágább,
majd teljességesen ki fogunk rekedni, ahoz képest Scerlet
uramhoz felmentünk és régi szokásunk szerint nemzetünk kárával itt való hosszas és unalmas várakozásunkat
detegálván előtte, kértük azon, hogy a tijával beszélvén,
legyen azon és efficiálja azt, hogy a vezértűl audientiát
szerezvén, térhetnénk principalisinkhoz vissza; kire mi
választ vettünk, arrúl a mi kegyelmes urunkat alázatosan tudósító levelünknek igaz mássát Kegyelmednek his
inclusis megküldöttük. Több szükséges dolgainkhoz megkivántató állapotokrúl is írtunk ő nagyságának kérvén
nagy bizodalommal Kegyelmedet, modificálja úgy a dolgokat pro sua prudentia és informáljon is bennünket, hogy
ez nagy megkivántató dologban maga idejében se nemzetünknek se magunknak ne fogyatkozzunk meg. Az Kegyelmed vásárlását a mi illeti, abban naponként úgy
munkálódunk, hogy Kegylemednek azzal is kedvét tanálhassuk stb.
Datum Constantinapoly, die 19. Julii 1677.
Kende Gábor mpr.
Keczer Menyhárt mpr.
Miss. 867.
Kubinyi László mpr.
25*
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Szent Péter,

1677 július 19. Teleki
Annának.

Mihály

Bornemisza

Legelsőben is Istenért kérem Nagyságodat, levelemet
olvassa csendesen el és reám méltatlan de igaz szolgájára
írásomért ne nehezteljen. Jó lélekkel írom, nincsen akaratomban, hogy Nagyságodat legkissebben is nehézségre
indítsam.
Mikben legyenek az dolgok, Nagyságod előtt nyilván
levén, arrúl Nagyságodnak nem í r o k ; de mivel Nagyságod méltóságos elméjét a dolgokban hol járjon, nem
tudom, nem lehetvén abban nekem módom jó üdőtűl
fogva, hogy Nagyságoddal csendes alkalmatossággal beszélhessek.
Micsoda rendelése legyen a mi kegyelmes urunknak
ő nagyságának a mostani fenn forgó dolgokban, azokat Nagyságod tudván, úgy nekem is mit parancsolt ő
nagysága.
Úgy értem némely helyekrűl, Nagyságodnak azokhoz
a mi kegyelmes urunk ő nagysága dispositiójihoz akaratja
nem volna, sőt az egész dolog kedvetlenségével volna.
Én reám is neheztelne. Erre nézve kelle Nagyságodnak
alázatos írásommal könyörgenem: ha az dolgokban való
rendelések Nagyságod kedvetlenségével vadnak, még,
kivált az én személyemre nézve, van üdő reá. Bizonyítom
Istennel, örömestebb veszteg ülök, csak a mi kegyelmes
urunk ő nagysága nehézsége nélkül legyen meg. Én soha
ő nagyságát (noha mindenek, hallom, azzal okoznak, ezen
hadakozásra én ösztökéltem ő nagyságát) ezekre nem
kénszergettem, hanem ő nagysága maga jó lelkétűl
indittatott vallása, nemzete (ki ha meg nem orvosoltatik, ez hazára is nemsokára reá következhetik) szolgálatjára.
Az bizonyos, jó lélekkel írom, eddig is ha ő nagysága
nem forgatta volna ezen dolgokat, sokkal is rosszabbul
volnának Magyarországban is a dolgok, de Erdélyben is
rosszabbul volnának a dolgok és ha ő nagyságát elvon-
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hatják a dolgok mellől, kiben úgy látom munkálkodnak
is az emberek, nemsokára veszedelem követ bennünket.
Az hadakozásnak bizonytalan ugyan igen a vége,
de bizony ha azáltal nem nyerhetünk valami kis respiriumot a két hazának, ezennel elborittatunk.
Porta ellen hogy ő nagysága cselekedjék, senki sem
javallja, olyan rendelését én ő nagyságának eszemben
sem v ö t t e m ; másképen nemzetének, vallásának dolgainak
folytatását Isten ő nagyságára bízta. Hogy én ezekben
az ő nagysága parancsolatát követtem eddig is, úgy tetszik, azért neheztelést nem érdemlek. Kérem nagy alázatossággal Nagyságodat, elméjét ezekben az dolgokban hol
jár, adja értésemre, hogy én is inkább alkalmaztathassam
magamat. Ugyanis kegyelmes Asszonyom én szolga levén,
olyan szolgálatban hogy szolgálhassak én, kihez Nagyságodnak akaratja nincsen? Én, az én Istenem látja lelkemet, ha lehetne, gondolatját is bétölteném Nagyságodnak, nemhogy legkissebben is én miattam megbántódnék.
Szánom nemzetemet, vallásomat és bizony ha lehetne,
életem elfogyásával is kész vagyok segítenem; de ha Nagyságodnak nem tetszik s kedvetlenségével vagyon, csak
a mi kegyelmes urunk ő nagysága örökös nehézségével
ne legyen, én jó szívvel veszteg ülök.
Ha peniglen el kelletik mennem, szegény feleségemet,
apró, sok irigyeim, gonosz akaróim között levő neveletlen
gyermekimet el kell hadnom, szolgálatomért ne szenvedjenek nehézséget, kedvetlenséget, mert úgy jó szívvel
nem forgolódhatom az dolgokban. Nem is kell immár
egyéb az én veszedelmemben igyekező gonosz akaróimnak,
hanem hogy azt vihessék végben, Nagyságtok nehézségében ejtsenek, azt megnyervén, kész leszen az ő dolgok.
Az is minden mesterségek, hogy minden rosszat magok is
s másokkal is nekem tulajdonítsanak.
Ez dolgokban való én alkalmatlanságimrúl többet
is írhatnék, de most is sokat írok, többel Nagyságodat nem
terhelem, errűl is Nagyságodat nagy alázatossággal követem. Kérem nagy bizodalommal, nehézségére ne legyen,
azon mutassa fejedelmi kegyelmességét, az iránt nyissa ki
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elméjét s akaratját jelentse meg, hadd érthessem és alkalmaztathassam dolgaimat a szerint stb.
Sz. Péter, 19. Julii 1677.
Egykorú kézirat. Miss. 186.

285.
Radnót, 1677 július 21. Bornemisza Anna Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét elvettem, melyben mit írjon Kegyelmed, megolvasván értem. Édes Bátyám uram, az
mi az dolgokat illeti, elmém hon járjon ebben az dologban,
Kegyelmed akarja tudni. Egyebet nem tudok írni Kegyelmednek, az mit tudok benne, mivel igen nagy dolgok,
az mint értem, nem az én elmémhez valók, hanem nagy
elméket illet. Az mi az Kegyelmeddel való beszédet illeti,
én akármikor Kegyelmeddel én beszélnék, nem lévén oly
nagy dolgom, melyet el nem hadnék, ha Kegyelmed velem
beszéllett volna. Én megvallom, nem tudtam micsoda
(for)mában vadnak az dolgok, csak láttam az nagy zenebonát, vagy járást s az uram ő kegyelme készöletit, melyet
Fejérváratt írásban adtak perefectus uramnak. Mikor
eljöttünk Fejérvárról, csak akkor láttam, azonban én azt
gondolván, az portáról jött uram ő kegyelmének parancsolatja. Édes Bátyám uram, az én kedvetlenségem én
nem tóm ki mondta. Én tőlem senki nem hallott; mivel
nám eddig is mint portán s mind itt az mint lehete, nem
szántuk, azt senki nem mondhatja, magunkat is sokszor
megfogyatkoztatásával való költségönket, kit Isten tud.
Édes Bátyám uram, mi ahoz nem szólunk egyebet, hanem
az mint Kegyelmed is írja, az porta ellen senki sem jav a l l j a ; az én csekély elmém szerint is az ki porta ellen
tanácsolná uramat ő kegyelmét hogy cselekedjék, az hazáját s urát, gyermekit nem szeretné, melyet nem gondolok senki is cselekednék; Isten oltalmazzon attól. Édes
Bátyám uram azonkívől egyéb segítsége az mi lehet, mint
eddig is mint Isten dicsőségét nézvén segélje az ember s az
Isten m(ár) egyszer állatná helyben. Bizony azt igen akar-
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nám, hogy mi is itt benn, ők is érnének csendes lakást.
Édes Bátyám uram, én örömest ehez nem szóltam volna
s nem is szólok; Kegyelmetekre hagytam. Isten mindeneket cselekedjék úgy, mint neki tetszik.
Datom in Radnót, die 21. Julii 1677.
Bornemisza Anna mpr.
Miss. 760.
286.
Hidvég, 1677 július 21. Nemes János Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét az zászlókkal együtt meghozák,
választételét elvöttem s meg is értettem, de megvallom,
én előttem mind azok bizony gyenge fundamentomok
mind Kegyelmed s mind az több böcsületes emberek
részéről. Igaz dolog, az Istenben való bizodalom bizony
bizony erős annak, az kit ő felsége szeret, de az tanács
assecuratoriáját én bizony kicsinnek tartom, mert nem
authorálá ő nagyságát s ő kegyelmeket az ország s ő kegyelmek sem egyeztek mind meg rajta, az mint értem
némelyek írásából; mindazáltal ha kéntelenségből el
kell mennem, arról nem t e h e t e k ; de bizony félek, nagyobb
alkalmatlanság lesz ide hátra az én elmenetelemmel, félek
rajta, mint haszon elmenetelemben. Úgy látom, úgy informáltatott urunk ő nagysága, hogy nekem Szent-Mártont
azért adta volna, hogy én elmenjek csak magam személyemben; de nekem bizony nincs híremmel, sem az én
supplicatiómnak tenora, sem arra tött választételben
csak emlékezeti is nincsen; egyébiránt azonkívűl is az
haza közönséges megegyezéséből s kezem alatt levő vitézekkel az magyar szabadságnak helyre állítására bizony
örömmel mennék, de ilyen formán jóakaratomból veszni
bizony nem mennék. Hallom én, csak már is mit beszélnek az statusok. Isten oltalmozzon szerencsétlenségtől,
de ha úgy találna lenni, minket bizony mind proscribálnának. Azonban generalis insurrectióra való parancsolat
is ottan-ottan jár köztünk. Ha úgy leszen, ki veszi fel ezt
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az hadat, kiváltképpen az nemességet? Ez kapitán nélkül
soha bizony fel nem ül, mivel eleitől fogván való szabadságok az volt, hogy az kapitányokkal üljenek fel, a nélkül
nem. Higgye el Kegyelmed, édes Komám uram, soha
bizony nem vonogatnám magamat, csak látnék securitást jövendőre b e n n e ; de ha mi mindketten oda leszünk,
kihez bizhatunk ide h á t r a ? Mert az vallásunkon való
urak az kik volnának, mind betegesek s ma ha vaj holnap vannak, azután hova lesznek s mit fognak osztán elkövetni az többi mind az urunkon s mind magunkon,
Isten kitől oltalmazzon, ha az szerencse nem succedál ?
Azért édes, Komám Uram, kérem mégis Kegyelmedet, gondolkodjék ugyan még ezen az dolgon és hátra is
nézzen s consuláljon mind urunk, hazánk s maga dolgainak. Mint feljebb is írám, ha ugyan meg kell lenni, én,
az mi az én csekély állapotomat nézi, készen vagyok, mert
én egy társzekérnél többet nem viszek magammal, de az
feleségem állapotja még in suspenso lévén, még már Isten
ő felsége el nem választja dolgát, addig bizony meg nem
indulhatok. Az itt való hadak is rettenetesen zúgolódnak
az én tőlök való elmenésemen s azt hitették el, hogy én
magam jóakaratja szerint akarok elmenni; vagyok nagy
bajban ez miá is.
Azonban egy pápista ember adá értésemre, kit én az
páter Kászoni dolgainak vigyázására erős reversalis alatt
hagytam volt, hogy némely nap igen titkon beszélette neki
páter Kászoni, hogy Ormándi, az urunk ő nagysága papja,
írt volna oda fel egy embernek, szerzenék meg dolgát neki
oda fel s ő oly helyre menne, a honnan csak kirándulna,
revertálna az elébbi állapotjára. Noha ki nem nevezte,
kinek írt legyen, de azt mondá, hogy a mint eszében vehette szavaiból, talán ugyan magának pátor Kászoninak
írt volna. Mindazáltal én ezt nem úgy írom Kegyelmednek, mintha ratum és firmum volna Ormandira nézve,
ha [nem] [g]ondolom csak azért formálták volna ([mint
hogy] haragusznak rája) hogy inkább nyava[lyást elveszth]etnék. Egyéb iránt az mostani világba[n hogy írt vol]na,
az sem lehetetlen. Mondotta [azt is, hogy azt is] írta, ha ő
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kimehet, minden dolgot ő általa kitanulhatnak. Nem árt
talán titkosan vigyázni dolgaira. Hadat én örömest fogadtatnék, de mivel most van szintén az aratás, kaszálás,
senki el nem akarja hagyni dolgát; másik az, semmit
nem ír, mi lesz fizetések hóra s azt mondják, csak négy
forintra ők bizony nem mennek. Tudósítson Kegyelmed,
mi lesz fizetések az hadnagyoknak s mind az közlegényeknek, hadd tudjam alkalmaztatni ahoz az dolgot.
Datum ex Hidvég, die 21. Julii 1677.
Nemes János mp.
Miss. 212. Egykorú másolata: Miss. 260—263.
287.
Radnót, 1677 július 25. Teleki Mihály

Nemes

Jánosnak.

Levelét Kegyelmednek böcsülettel vöttem. Azokra
a terminusokra való válaszomat szántszándékkal mulatom
el, nem akarván az tüzet olajjal öntöznöm. Isten rendelésétűl függnek minden dolgok, az ellen nem is rugódozh a t n i ; de én bizony nem is cselekeszem. Hazámnak, ha
lehet, Isten eszemet megtartván, véteni nem kivánok, sőt
véremmel is szolgálok. Igy hát némely uram beszédét
elbocsátom fülem mellett. Az urak magok subscriptióját
meg nem tagadhatják, másképen is én bizony egy dologban
nagyobb megegyezéseket nem láttam. A pápista atyafiakat is én nem vádolhatom, látván készségeket, csak
mi calvinisták ne kereskednénk vallásunkkal és magunkat (némelyekrűl írom) ne kelletnénk holmi keresztfogásokkal. Gyermekem nekem is Isten áldásából elég v a n ;
a mit Isten felőlem elrendelt, annak csak meg kell lenni.
Ha ő nagysága Kegyelmedet itthon hagyja is, én azt nem
bánom, álljon ő nagysága szabadságában. Én mint uramnak, fejedelmemnek, járulván sokak, az urak tetszése
is, mintsem örökös nehézségében ejtsem magamat, sőt
Kegyelmed írása s ajánlata szerint, ha Kegyelmed ugyan
elmarad (az lévén az embereknek nagyobb részének is
jövendölések, hogy oda veszek vagy gyalázatot vallok) itt
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benn Kegyelmed atya fiságának több hasznát vehetem.
A szt. mártoni dolognak előhozását tulajdonítsa Kegyelmed némely kiváltképen való jóakaróinak, hogy Kegyelmed mellett nevezéssel való procatorságának egyik szó
a másikat k i h i v á n ; de ugyan eleitűl fogva a fejedelmek
afféle collatiókkal szoktak a szolgálatra kötelezni és Kegyelmednek s nekem csak úgy is kell azt vallanunk. Sokkal
tartozunk mi mind ketten ő nagyságoknak; én penig
jó lélekkel írom, úgy vöttem most is eszemben, ő nagyságoknak nagy reménségek van Kegyelmed igaz hűségében és én legkisebb nehézségét is Kegyelmedre nem látom.
Hogy én magam instáljak Kegyelmed vagy más böcsületes
jóakaró uraim maradásában, nem cselekedhetem, nem
tudván ő nagysága s mások is arra mit m o n d a n á n a k ; de
ha másképen véghez viszi, én nem ellenzem s ellene sem
szólok; ha pedig Kegyelmed eljün, bizony ott is megmutatom, hogy Kegyelmednek igaz szolgája voltam s vagyok.
Mindenkor jobban biztam s bizom most is, hiszek is Istenben, gondot visel én reám is.
A hó pénz egy holnapra négy forint leszen egy lóra.
25. Julii 1677. Radnóth.
Egykorú másolat két példányban; egyik a Nemes János
július 21-ikén kelt levele üres lapján, a másik: Miss. 260—263.

288.
Alamor, 1677 julius 25. Székely László Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed levelét, Uram, nagy böcsülettel vettem.
Az mint hogy Uram sokszor Kegyelmednek megírtam,
az mikor lehetett, meg is mutattam Kegyelmedhez való
igaz sinceritásomat, higyje el Uram Kegyelmed, mind
Kegyelmednek, mind az asszonynak ű kegyelmének, mind
Kegyelmed szerelmes gyermekinek, az míg élek, mind
akarom szolgálni Kegyelmed én hozzám sokszori megmutatott atyafiságos jóakaratját s valamicsodás szolgája
Kegyelmednek eddig voltam, távulylétében is mind Kegyelmednek, mind az asszonynak ű kegyelmének s Kegyel-
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med szerelmesinek alább való bizony nem leszek. Úgy
tudom, az föld sem visel nehezebb terhet, mint az háládatlan ember. Méltán én lehetnék egyik az, ha Kegyelmed
házának háládatlan szolgája volnák. Bizony az édes apámat, ha élne, könnyebben bocsátanám arra az útra, mintsem Kegyelmedet; de ha Istennek úgy tetszett, hogy Kegyelmed legyen az próba kű az szegény magyarok dolgában, jó szívvel cselekedje Kegyelmed, Istent híván segítségül; mert az Isten Kegyelmed felől az mit elvégzett,
itthon is szintén úgy az ű felsége kezében vagyunk, Kegyelmed azt jól t u d j a ; de én reméllem, nem veszedelmére,
hanem az magyar nemzet szerencséjére viszi ű felsége
Kegyelmedet oda. Ha fegyverrel nem is, de békesség által
hiszem Istent nemsokára jó karban állítja Kegyelmed űket.
Az békességtűl penig ne is fusson Kegyelmed, ha jó formában kinálják meg Kegyelmedet vele, feltevén azt Kegyelmed, ki legyen az német, a ki mind emberbűl, mind pénzbűl
nem szűkös, a kit Kegyelmed soknál jobban tud. Az aszszonynak ű kegyelmének hagyja meg, Uram, Kegyelmed,
ha valahonnét mi baja esnék ű kegyelmének, csak két
ujjnyi czéduláját vegyem is ű kegyelmének, et arte et
marte az mit el tudok ű kegyelme mellett követni, bizony
el nem mulatom. Feleségem mind ű kegyelmének, mind
Kegyelmednek ajánlja alázatos szolgálatját, Istentűl Kegyelmeteknek jó egészséget kíván. Szintén most kezdett
ű is szegény egyszer lábra kapni. Az jancsiknak, Uram,
nem szokták az szügyére csinálni, hanem csak az két oldalára s az farára, tudakozza meg, Uram, Kegyelmed bár
akármely ahoz értő e m b e r t ; hanem szpaglan czafragnak
hivják, a kire Kegyelmed emlékezik. Az olyan az szügyet
is betakarja, de az nagy rendek nem igen viselik. Adja
Isten, szerencsésen viselhesse el Kegyelmed s jó egészségben hozhassa haza Kegyelmed. Reméllem is, hogy szerencsés leszen, mert Isten dücsősége, hazája s nemzete mellett
hadakozik. Én is bizony jó szívvel adtam mind az dobra csányit, mind ezt. Az feleségem atyjának Szebenbűl harminczkétezer tallérát elvitette volt az szegény fejedelem.
Én is, Uram, közömet tartom ahoz az házhoz annyiig.
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Engem se felejtsen el, Uram, Kegyelmed, ha tractára
talál fordulni az dolog. Az ötezer forintot, úgy beszéllett
vala urunk ű nagysága velem, hogy most megadja Kegyelmednek. Úgy látom, jó szívvel is cselekszi ű nagysága.
Datum ex Alamor, die 25. Julii A. 1677.
Székely László mp.
P. S. Nemsokára én is udvarhoz megyek, Uram.
Miss. 272.
289.
Sárpatak, 1677 július 25. Sárpataki Márton Teleki
Mihálynak.
Kegyelmed levelét az inclusákkal megolvastam. Portáról 3 levelét látom. Eléggé biztatják. Az késebbi
költ j ú n i u s b a n ; akkor 12 napra mondották megérkezni
az agát a végekből. Én azt értem csak idő vontatásnak.
Úgy gondolnám, nem az lengyel követet várnák úgy, mint
az muszkával való dolognak kimenetelit, mivel az töröknek szokása, kicsin ellenségét is semminek nem t a r t j a .
Marosszékre Szabédra jött egy rab haza egy hét előtt,
ki is Lengyelországban raboltatott volt e l ; tegnap beszélék, azt mondja, hogy mind törököt, tatárt igen megverte
volna az muszka, ki ha úgy vagyon, bizonnyal hiszem, jó
válaszok nem leszen az magyaroknak, a mint hogy első
levelekben is írják, hogy előhozták volna Drosinko ebelkedédését. Úgy hiszem inkább csak az pénz rendelésből is, 300
oszporát rendelvén annyi personákra, bizontalanok az megsegítésben. Absolon uram levelét is látom. Irja ő kegyelme,
király ezen materiában csak akarna lenni assistentiával,
hogy nem volna neki hírével. Az török is igen parancsolja
az hallgatást, azomban másokhoz való folyamadást; minket pedig az lengyel beleugratni keván. Kihez képest nekik
nem lévén semmi tartások az némettől, mindkét részrűl
lehet [pártjok]. 1 írja Kegyelmed, elméjek az uraknak ott
1

A z á r j e l b e í r t szó kiolvasása

kétséges.
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jár, az tavalyi discursus szerint török megtudása előtt lenne
az indulás; de már az nem lehet, mivel csaknem elegyesek
vagyunk az törökkel. Ők mindent megértenek, csak eddig
is megtudták az hadak kiálltatását. Látom, Uram, az
deputatusokat, jó k a t o n á k ; közüllök némelyik [harczolni] 1
igyekszik. Inkább jovallanám, ha az tavalyiak sem maradnának el etc. Boros eddig megjöhetett volna. Gondolom
az töröknek nagy dolgait, abban halogatják, a mint hogy
eddig is csak halogatással mulatták el az követeket. Kővárban ha Kegyelmed kimegyen, úgy fog járni, mint tavaly, ha ott késik; későre gyűjtenek 27 zászlóallja katonát, az elei megemészti Kővárvidékét. Hogy pedig az lengyel s magyar hadak egyben gyűléséig fele [seregen] 1 meginduljon Kegyelmed, az nem bátorságos. Gondolkodhatni
arról is, mivel eddig mind maga akarta az magyarok dolgát
végben vinni, mostan is ellenzi, másokhoz ne folyamodjanak, most már látván sokfelé folyamodók, nekik más dolgok lévén rá nem érkeznek, mivel egyszersmind két dologhoz az török nem fog, félő, meg ne gátolják az magyarokat,
kiket egynehány esztendők alatt magok jószágokon tartottak.
Az urak assecuratióját látom. Isten oltalmazza szerencsétlenségtől ez hazát. Bizony, Uram, akkor nem az
urak, hanem az popule parancsol az uraknak is, mint elég
példa szegény Rákóczy fejedelem. Az tavaly esztendőben
más vezér, ki igen consultus ember volt, dirigálta ez hazát;
de az mostanit igen hertelen embernek hallom; ellene cselekedvén, félthetni ez hazát is. Azért Kegyelmed ha kimegyen is, tartózkodjék Kővárban, várjon az portáról.
Az haza hadainak felüléséről is kemény parancsolatok jöttek ki, kit is elhiszem az török megtud maholnap.
Ha akaratja nem leszen az kimenetelre, magunk menthetetleneknek mondhat, az kit régen kiván magának, az holdoltságról lemondjunk, elég büntetés nekünk, sőt nagyobb
dolgot is elkövethet az már régen igírt sok és nagy summájért, minthogy igen amans pecuniaenek hallom.
1

A z á r j e l b e írt szók kiolvasása

kétséges.
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Én Uram felette debilitálódám az forróságban. Istennek hála tegnaptól fogva kezdék jobban lenni. Azért
Uram ha újabb nyavalya nem talál, kedden én is Sz.
Péterre elvonszom Kegyelmedhez magamat, ha külőmben,
ágyat vettetek szekeremben. Úgy értem, az mustrán jelen
leszen Kegyelmed. Oda nem mehetek; szolgáimot bocsássa
úgy Kegyelmed, hozhassák meg, kedden hon leszen-e,
nem-e ?
Öt inclusákat Kegyelmed levelével his inclusis visszaküldtem. Én Uram egyebet írni nem tudok. Kegyelmednél
az értelme, mihez alkalmaztatja mindezekben magát s
dolgait. Difficultas mind az menésről s mind az nem menésről elég vagyon. Isten rásegítvén, hogy odamehetek, bővebben beszélhetünk.
Sárpatak, 25. Julii A. 1677.
Sárpataki Márton mp.
Miss. 1040.
290.
Radnót, 1677 július 26. A p a f y Mihály

Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi stb.
Spectabili ac generose fidelis stb.
Mai napon érkezvén meg Boros, ki által mit írjanak
az magyar követek nékünk is, de Kende és Keczer uramék
is Kegyelmednek mit írjanak, kit magunk is láttunk, és
több böcsületes tanácsúr hiveinknek, in veris paribus
elküldöttük, Kegyelmednél nyilván vagyon.
Tudván azért Kegyelmed már az utólybi itt lételekor lött conclusumokat, leveleknek is continentiáját értvén, mit kelljen cselekednünk, adja tetszésit. Mert már
Kegyelmed is az héten Kővárban megyen, ha az lengyel hadak ad octavum elérkeznek, az mint az akkori
conclusum vala, annál bajossabb leszen az dologtól recedálni; másképpen is ha valamint az porta maga kezd
az dologhoz nyúlni, már is Győrt emlegetvén, félő, nemzetünk el ne veszszen; ha peniglen halasztja is, úgy is oda
lesz ez a h a d ; de másképpen is csak kevés ideig is immár
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hová teszszük őket, megindulván már az végbeliek is az
conclusum szerént, ha csak kicsinnyé vacillálódik az dolog,
desperálnak, nem cselekedvén semmit s az conclusum mellől elállván, az franczia is disgustálódván, az pénzt elviszi
és úgy az keresztyénektől is elszakadunk; ha peniglen tentálunk, félő, az magyar követek írta rosszban ne essünk.
Kegyelmedet azért Istenére, lelkére, igaz magyarságára, nemzetéhez, vallásához való szeretetire, hozzánk
és hazájához való kötelességire kénszerítjük, obtestáljuk,
minden akármiféle lehető respectusokat félretévén, realiter et conscientiose adja tetszésit ezekben, el nem felejtvén azt is, hogy Kegyelmetek javallása ez v a l a : Ha szintén az török ellenzené is, de félben ne hagyjuk. Azt is meg
kell penig gondolni, már az Kegyelmed mellé rendeltetett gyalogok is érkeznek, az hadakat is kiállítják s fogadják, azoknak ha nem fizet, nem fizet penig az franczia,
mihelyt ellenkezőt ért Kegyelmednek conclusumával,
hová teszszük azokat is? Eloszlatások csúfság s kár, mert
az mint Boros beszélé s az levelekből is gondolható, csak
lehetetlenségnek látszik, generaliter ne parancsoljon nekünk személyünkben való indulásunkról i s ; akkor kelletnék az fizetett had. Ezen dologról többnek nem irattunk,
hanem Kegyelmednek, Bethlen János, Bánfi Sigmond,
Kapi, Rhédei és Naláczi uraiméknak. Eidem stb.
Datum in Castro nostro Radnoth, die 26. mensis
Julii 1677
M. Apafi m. pr.
Miss. 187.
291.
Danzig, 1677 július 28. Absolon Dániel Teleki

Mihálynak

Mely nagy szívesen vártam Kegyelmed parancsolatját, lehetetlen megírnom, kivált hogy az dolgok mind az
két király részérűl jó karban és dispositióban lévén, látom,
hogy valóban szívesen kivánnák látni munkáját az jó intentiónak. Az francziai király vévén az tractatust, approbálta
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s azt írja B e t u n 1 uramnak, hogy az Francziában menendő
az erdélyi fejedelem ő nagysága követjét az magyarok követjével együtt várja s kegyelmesen acceptálni kivánja.
Ehez képest Marchio de Betun Kegyelmedet, Uram, kéreti,
disponálja úgy ada bé az dolgokat, hogy mind az két részrűl mentül hamarébb megindittassanak azon követek, sok
ratiókra nézve, legfőképpen, mivel az tractatussal az francziai király igen jól contentus s az erdélyi fejedelem ő nagysága interessentiáját igen kivánja, nem lehet kételkedni,
hogy mind ő nagyságának specialis követe által derék
királyi ajándékokat ne küldjön s mind pedig, hogy az
summa ne augeálódjék, vévén eszében, hogy már in operatione vagyon az dolog. Úgy értem, Akakia rendeltetett
az királytúl, az ki az tractának ratihabitióját elhozza;
eddig meg is fogott indulni; maga az király írja Betun
uramnak, hogy siettesse, valami akadály ne essék az dologban. Az massiliai püspök szörnyen mesterkedett, hogy az
tractát semmivé tehesse, mind itt udvarnál, mind pedig
az francziai király előtt. Itt az királyné által akarván
az királyt maga részire vonni, ilyen ratióval élt, hogy
Marchio de Betun nem az lengyel király dücsősségét, hanem praecise az maga gloriáját keresi, és ha ugyan az lengyel király quocunque modo az magyarországi dolgoknak
patrocinál, megnyugodott elmével légyen, hogy nem csak
maga ellen, hanem egész posteritassi ellen concitálja az
ausztriai h á z a t ; haszna pedig az magyarországi dolog promoveálásábúl csak egy pénz érő sem lehet, állhatatlan,
rendeletlen és az ausztriai erő ellen igen megerőtlenedett
nép lévén az magyar nemzet. Az francziai király előtt más
csalárd ratiókkal élt ugyan, de szégyent vallott mindenütt,
mert az lengyel király állhatatosan inhaereál az maga resolutiójának. Az franciai király pedig egészlen 2 vévén partialitását az massiliai püspöknek és hogy propter rem male
administratam irigykedik Betun uramra, hitelt nem adott
1

De B é t h u n e m a r q u i s lengyelországi franczia k ö v e t e t érti,
d e m i n d e n ü t t Betun-nek
í r j a , v a l a m i n t Teleki is leveleiben. Az
ezen levelekben t a l á l t helyesírást h a g y t u k m e g .
2
Igy e helyett: eszében vévén.
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neki; így immár ebben az materiában sem az lengyel király
részérűl, sem pedig az francia király udvarában semmi
difficultas nincsen.
Ebben Kegyelmed securus lehet, tegnapelőtt láttam
az franczia király levelét, melyben expressissime írja
Betun uramnak, hogy Kegyelmedet assecurálja az ő felsége kegyelmességérűl, az mint nem is kétlem, ha Isten
boldogítja Kegyelmed munkáját, hogy királyi remuneratióval ne legyen Kegyelmedhez. Hogy valami akadályt
ne csináljon még is az hamis massiliai püspök, azért küldött Betun uram egy specialis embert az franciai királyhoz
cum plenis informationibus; amaz Baraszló és Bécs felé
megyen. Való dolog, ha operatióban vétetődik az dolog,
nagy szégyent vall az massiliai püspök, mert már Akakia
informatiója által nagy lument vett az franciai udvar,
hogy az massiliai püspök az cardinalságért az magyarországi dolgokat negligálta.
Az császár residense micsoda lamentatiókat írjon
mindenfelé, megírtam Kegyelmednek. Láttam az német
császár levelét de dato 15. Junij, melyben az lengyel királynak azt írja, hogy némely gonosz emberek az magyar nemzetnek emberbéli segítséggel lenni k i v á n n a k ; hogy sem
mint az légyen, engedje meg az lengyel király, hogy ex
fundamento tractatus hadat fogadhasson Lengyel országban. Az lengyel király negativa resolutiót adott, praetendálván, hogy hadat kibocsátani az országbúl contra
leges regni; de ha az nem volna is, még egész csendességben nem lévén az ország, nem lehet az hadakat elbocsátani. Ezt látván, beszélgettem Betun urammal. Úgy
látom, minden praeparatiókat csinálni contrarium, de
mivel itt is sok austriai emberek vannak, történhetnék,
hogy némelyek hadat fogadnának occulte. In tali casu
kész Betun uram az hadakat meg szaporítani, ha kivánt a t i k ; ebben mindazáltal az Kegyelmed tetszésére hagyja
magát, ha tetszik, hogy az segítség hat vagy hét ezer emberbűl álló legyen, provideál mind az Kegyelmed securitására nézve s mind pediglen az dologra n é z v e ; már is
egy nehány héttűl fogva három ezer embernek fizet, írt is
Teleki oklevéltár. VII.

26
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mindenfelé az nagy embereknek, hogy mind officereket,
mind hadat disponáljanak az ő nagysága fizetésére; ha
oda nem kivántatnak, az sueciai királynak akarja küldeni. Az pénzt elvitték; úgy hiszem, in initio Augusti
Sztribe lészen.
Az francia király levelébűl kitetszik, hogy ezen diversiót szívesen k i v á n j a ; nem is kételkedem, hogy személye
szerint ki ne jöjjön az Rhenus felé; most defensive viseli
magát. Az lotharmgiai herczeg által ment az Rhenuson.
Az suédek kárt vallottak az tengeren, Scaniában pedig
szerencsésen j á r t a k ; úgy látom, ha az angliai király nem
succurrál nekiek, nyereséggel jár az danus. Az brandenburgus Stetinum alá ment, nagy erővel keményen vijja,
ha Stetinumot elveszi, könnyen kiverik Pomeraniabúl is.
Königmark ugyan jól viseli magát, elégséges praesidiummal, jó provisióval vagyon. Az királyt ő felségét az elmult
vasárnap várták ide, de az harmad napi hidegben esvén,
nem jöhetett; már nem tudhatni bizonyosan, mikor jön,
úgy hallatik, hogy vasárnap. Betun itt lakik, de gyakran
jár az királyhoz, közel lévén ő felsége.
Az pénz előtt specialis embert küldött Betun uram,
az ki Kegyelmednek megírja, hogy már Sztriben vagyon.
Bizony meg kell vallanom, szívesen forgolódik ő nagysága s Kegyelmednek szíves jóakarója; láttam micsoda
recommendatiókat tett Kegyelmed felől az franciai
király előtt. Eddig Reverend uram is által mehetett, az
kinek specialis ordinantiai vannak. Kegyelmedet mint
uramat alázatosan kérem, in praesenti ne nézze azt, hogy
kevés, bizony eleget adnak, csak progrediáljon, meglátja. Én azonban nagy óhajtva várom Kegyelmed parancsolatját; valamiben csak lehet s Kegyelmed parancsol, egész tehetségemmel tökéletesen szolgálok Kegyelmednek. Az mint vagyok s míg etc.
A levél élén: 28. Julii Danczkán kelt Absolon uram levelének
fordítása.
Egykorú másolat a Teleki M. leveleskönyvében, gr. Teleki
László Gyula kővárhosszúfalusi könyvtárában.
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292.
Szentpéter, 1677 július 30. Teleki Mihály
Sámuelnek.

Keresztesi

Komám Baló uramnak irott Kegyelmed levelét én is
láttam. Azokban az terminusokban sokat el is hagyhatott
volna. Én sem vagyok senkinek is jobbágya. Noha Kegyelmed írja, nem szabadossa senkinek (bizony édes
Öcsém uram, Kegyelmedet követem hogy ki kell írnom),
Kegyelmed az szabados nevet is inkább felvehetné urunktól ő nagyságától, az mennyi sok szép jószágot ő nagysága
Kegyelmednek adott. Urunknak ő nagyságának nem is
szokása az, legkissebb nemes embert is szabados nevezetivel illessen. Erdélyben senkinek is ő nagysága olyan
szép jószágot nem adott, kiért ha Kegyelmed maga lelkiismeretiben s magában száll, minden tergiversatio nélkül
el mehetne az ő nagysága szolgálatjában. Egyszer pedig
most kévántatott volna az ő nagyságához való kötelességének megfelelni, annak jelit is megmutatni. Vallása
nemzete is többet érdemelne Kegyelmedtől. Irja Kegyelmed, sem hazája sem fejedelme ki nem megyen. Tudom,
hová, mire intendáljon Kegyelmed azon írásával. Adjon
Isten Kegyelmednek igazabb jobb atyjafiát lenni én
nálamnál.
Sz. Petér, 30. Julii 1677.
Kegyelmedet követem, hogy ennyire kiterjeszkedtem
s hitesse el is magával, nem passióból írom, hanem hogy
Kegyelmednek értésére adjam, én sem vagyok bolond,
az terminusokat megértem. Adná Isten, mások is úgy
értenék, az mint én.
Reájegyezve:
lem párja.

Keresztes

Sámuel

uramnak írt leve-

Egykorú kézirat több helyen Teleki M. változtatásával,
pótlásával. Miss. 1040.
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Radnót, 1677 július 31. Apafy Mihály

Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi stb.
Spectabilis stb.
Minemű híreink érkeztenek ezen órában a portáról,
Kegyelmednek in specie elküldöttük, Kegyelmed discretiójára hagyván a dolgot (mivel több tanács úr híveinket sietve hivatjuk) ha vissza tér-e, nem-e. Ha Kegyelmed
gondolná az hadaknak eloszlását és nem subsistálhatását,
Kegyelmed Kővárig continuálja útját, de tovább onnét
semmiképpen ne mozdúljon, míg újabb dispositiónkat
nem veszi. Eidem stb.
Datum in Castro nostro Radnoth, die 31. Jul. A. 1677
M. Apafi m. pr.
Apafy kezével: P. S. Ha penig idevaló jövetelivel a
dolog nem confundálódnék inkább (ak)arnók, ha Kegyelmeddel magunk beszélhetnénk.
Miss. 187.
294.
Danzig,

1677 augusztus

4. De Béthune
Mihálynak.

marquis

Teleki

Illustrissime Domine, Domine mihi confidentissime.
Scripsi Illustrissimae Dominationi Vestrae a 31. Julii,
jam tum ex rationibus summae consequentiae discedit
Dominus Absolon; volui ex amicitia mea erga Illustrissimam Dominationem Vestram aliquot verba testari. Intelliget, credo, non tantum ex Domino Reverend, sed
etiam ex epistolis meis, quas dispositiones fecerim ad executionem rerum et quia propter communicationem ordinum, quos dedi et modalitatem conjunctionis bonum
judicavi et Dominus Absolon prope sit ad testimonium
executi tractatus, rogavi, ut abiret et jam discedit. Illustrissimam Dominationem Vestram proinde rogo, dignetur in consideratione meorum ordinum per positivas informationes modos ostendere, ut milites cum securitate tran-
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siri possint. Formam actionis committo prudentiae Illustrissimae Dominationis Vestrae, non dubitans, quod pro
occasione temporis secundum puncta tractatus omnia
exequetur stb.
Datum Gedani, 4-a Augusti Anno 1672.
Marchio de Béthune.
Kivül Teleki kezével: Marchio ezt írta nekem.
Egykori másolat. Miss. 1040.
295.
Kővár, 1677 augusztus 5. Teleki Mihály a

tanácsuraknak.

Ajánlom Kegyelmeteknek köteles szolgálatomat.
Én ide egyébaránt békével s kár nélkül érkeztem
Istennek hála, de az sűly felettébb rajtam vagyon, ki miatt
én bizony sem nem irhatok, sem nem irathatok úgy, az
mint kellene; de ha szintén sokat irhatnék is, mi hasznom
volna benne, mert hiszem az én dolgom csak onnét függ,
az ő nagysága parancsolatjátúl s Kegyelmetek tudósításátúl, mely ha mégis késik, biz az egész dolgok felfordulnak. Itt már az had gyűlne, az császár részirűl való talpasok és horvátok, csak mernénk őket hittel assecurálni,
mind által jőnének; de csak ezeket is, az kik eddig jöttenek,
nem tudom hová tenni, ha csak meddig halad is az dolog;
ha pediglen egyszer ezek re infecta eloszolnak, bizony nem
tudom ki gyűjti öszve; éppen elvész az vitézlő rend előtt
való credituma urunknak ő nagyságának.
Az útban és itt is micsoda leveleim jöttenek, ím Kegyelmeteknek mind oda küldöttem, hogy az dolgokat az ő
valóságokban inkább érthessék.
Kökényesdi uram nem tudom mi formában tanulta
volt ki a szatmári dolgokat ott benn lételében, hogy én
kikkel mint tractáltam annak feladását; elég az, hogy az
várakbéli egész németségeket mind tisztekkel együtt megváltoztatták; La-Bordának 1 ugyan nagy hitele volt s
1
Báró De la Borde Lajos Strasoldo után szatmári német
várparancsnok.
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mégis másuvá vitték Szatmárrúl; de csak lehetne jó formában az indulás s pénz volna, hihetnék el valójában az
dolgokat, láthatnák bizonyosan az mi kegyelmes urunk
ő nagysága interessentiáját, én úgy hiszem, igen kevés
hely maradna, az mely fel nem adná magát.
Most is vagyon két rendbéli emberek is itt az császár
pártján lévő hadakbelieknek; csak hazugsággal tartom
őket. Kis Balás is, úgy vészem észre, hogy el jőne, kit is
ha Szatmárrúl ki vehetnénk, valóban nagy alkalmatlanságot szerzenénk az szatmáriaknak.
Vesselényi Pál uram mit írjon az végbeliek felől s Pap
Izrael uram is az gyalogok felől, Kegyelmetek meg láthatja.
Istenért kérem Kegyelmeteket, tudósítson Kegyelmetek, hadd alkalmaztathassam az dolgokat inkább.
Én bizony attúl félek, hogy azok az végbeliek s az magyar
hadak csak rám jőnek én rám az radnoti végezés szerint,
hová tudom osztán őket tenni? Mindenek felett Kegyelmetek ezekrűl gondolkozzék:
1. Ha azt végezte Kegyelmetek, az dolog haladjon,
az egész hadaknak hó pénzek légyen, mert bizony mind
el oszol. Az francziát kellene disponálni; hiszem az ő intentuma csak az, hogy az német császárnak mentűl több
ellenséget szerezzen és distractiót csináljon; így is hát
kivánt végit eléri.
2. Az mostan fogadott hadaknak is meg kell fizetni,
mert bizony ha az eloszol is, nagy confusió lesz az dolgokban és soha bizony urunknak ő nagyságának credituma
nem lészen, s ha szüksége lészen, nem hiszem hogy hadat
gyüjthessen.
3. Az Lengyelországbúl jövő hadak állapotjárúl tegyenek dispositiót mentűl hamarébb. Látom én az török
is azt ellenzi inkább. Én attúl félek, edgyik nap csak azt
hozzák: rá jöttek Máramarusra, kibűl minemű nagy confusió lészen, Kegyelmetek megitílheti; azokrúl pedig
egy csepp dispositio s parancsolat sincsen Máramarusban.
Gondolván, hogy addig válaszom jön Nagy-Falun írt levelemre, megírtam volt Frater István uramnak s az viceispán-
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nak, hogy holnap jó reggel itt legyenek, kiket is itt én két
vagy három óránál tovább nem tartóztathatok, mert annál
nagyobb confusiótúl félek. Az urak tetszésekbűl való urunk
parancsolatja nélkül mit tudok nékik parancsolni?
4. Az ott benn lévő mostan fogadott hadakrúl is, ha
az dolognak haladni kell s azokat el nem bocsáttatja
ő nagysága, disponálni kell; ha pedig valamint az alatt
ide találnak érkezni, minthogy az előtt úgy volt az dispositio Radnóton, ma-holnap mind ide jöjjenek, azokkal
is mit kell csinálni? mert itt sokáig nem subsistálhatnak.
5. Elhiszem, hogy az én mellém rendelt fűrendek felől
lészen már urunknak ő nagyságának dispositiója s ha az
dolog halad, elhiszem ki sem jőnek.
6. Én Kegyelmeteket kérem s kénszerítem conscientiájokra, engemet mindenképpen tudósítsanak az urak
conclusumárúl és az mi kegyelmes urunk ő nagysága akaratjárúl, hadd tudjam magamat alkalmaztathatni, az
dolog csak halad-é, vagy egészlen le kell róla mondani?
hadd tudjam.
Az francziával is miben marad az dolog és ha valamelyik ide talál jőni, úgy kell-é excipiálni, mint azelőtt,
vagy csak fel kell rajta adni? kell-é kisirtetni?
Én csak megvallom, ha az constantia, realitas, vallásunkhoz való szeretet, buzgóság s nemzetünk java reáliter
s tántorgás nélkül volna fel téve elménkben, nem lévén az
portának ellenkező parancsolatja, bátran hozzá foghatnánk
az dologhoz; mert az kérdezkedés, tudakozódás az töröknek szokása; de ellene semmit nem cselekedvén, sőt neki
hódoltatni országot, portán zálogjogok lévén az magyaroknak, az véghelyekben is küldvén s mindenképpen az dolgokat vélle jól megértetvén, ha az urak radnóti dispositiójok nem változott volna, azok szerint való mediumok,
modalitások végben mentek volna, vagy m e n n é n e k ; 1 de
úgy hiszem, az elmék most máskép járnak, az disposi1

Oldalt Rhédey Ferencz kezével: Én éppen ézen sententiában voltam s vagyok, míg az dolgok nem mutatják másképpen
magokat.
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tióknak is sok hijjokat l á t o m ; én bizony csak félek, addig
titubálunk mi, hogy elveszünk. Mi lát Isten mindent.
Egyébaránt én szolga lévén, azt cselekeszem, az mit ő nagysága parancsol s az uraknak tetszik; másképpen is hidgye
Kegyelmetek, nehezen jőnek ezek az jó alkalmatosságok
elő, az kiket most el mulatunk. Kiirhatatlan készséggel,
óhajtással vártak s várnak az otthon lakók b e n n ü n k e t ;
most is csak biztatnám őket, mindjárt feltámadnának
az német ellen; már ha halad az dolog, azok is éppen desperálnak, de bizony az hadaknak is ha meg nem fizetnek,
eloszolnak.
Az magyar hadaknak jó declaratióval való szép levelet is kellene iratni, s még ennél jobban esnék, ha egy becsületes embert, az ügynek jóakaróját küldené ő nagysága
hozzájok.
Én az miolta az Buda János uram szolgája megjött,
eléggé törtem hitván elmémet, de én, valahová teszen az
én Istenem, csak jó jelnek tartom, hogy urunktúl ő nagyságátúl az urak közűl kiván bé edgyet az vezér; jele, hogy
ez dolgokrúl nem mással, hanem ő nagyságával akar tractálni, s én úgy itílem, ha in actione lettünk volna, vagy
lennénk (ki meg is lehetett volna és lehetne, ha az radnóti
dispositiók végben mentenek volna vagy mehetnének)
még inkább kapna az török r a j t u n k . Az mi az franczia
pénz dolgát illeti, könnyű volna azt elpalástolni.
Az Lengyelországbúl adandó hadak dolgában lehet
nagyobb scrupulus; de hiszem azelőtteni fejedelmeknek
is voltak idegen hadai s van most is ő nagyságának s az
vajdáknak is az szerint; másképpen is mondhatná azt
az ember, az lengyel megbékélvén az törökkel, már az hadait elbocsátotta s azokban fogadtatott meg ő nagysága
de ha ezek nem volnának is, csak nem kellene nékünk
egészlen az keresztyénségtűl el szakadnunk. Mint iratám
is, én csak parancsolattúl és dispositiótúl várok, az ellen
nem cselekeszem.
Az Szamos-Ujvári puskásokban is 30 itt vagyon, kikkel is már mit kell cselekednem, tudósítsanak. Az szászok
gyalogiban is itt vagyon 120; csak ezeknek idejövetelek
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is nagy bátorságot adott az embereknek; de ha már visszamennek, annál inkább el bádgyadnak és lankadnak; csak
ennek az egynehány embernek is sok a híre, mivel hogy
én is falukra széllyel szállítottam jövetelekben; ha az lövő
szerszámokkal el találnának érkezni, annál nagyobb lenne
az híre.
Bányára 80 új németet h o z t a k ; olyan instructiójok
vagyon, mihelt én az Láposon által megyek, mindjárt ők
is az erdőkön elmenjenek. Szatmárban is kevesebb németet h a g y t a k ; azoknak is parancsolatjok az, a várat őrizz é k ; valóban is muniálják mind azt s mind az többit.
Kegyelmedet kérem, Komám Baló uram, az mely
leveleket Kegyelmed tüllem en vőn, küldje vissza; az
instructiót is, ha szintén halad is az dolog, elkészíttetvén
külgyék k i ; mert ha haladni is kell az dolognak, az instructió szerint folytathatom m a g a m a t ; azomban az
magyar hadak között nem is disponálhatok a nélkül a
patens és missilisek nélkül. Az Kegyelmednek adott jedzésben feltett levelekrűl se feletkezzék. Az Kende Gábor
uram öt lovárúl való quartélyt se felejtse el, hiszen az nem
sokat tészen. Mit írjanak Vesselenyi uramnak s az hadaknak, ismét Tökölyi uraméknak Kende és Keczer uramék,
oda küldöttem, Kegyelmetek megláthatja.
Az portusi dologrúl más levelemben írtam Kegyelmeteknek, Baló uram, kérem Kegyelmeteket is, aziránt
mutassák jóakaratjukat, hiszen megérdemlem anynyi
fáradságomért, az mi azonkívül is enyim.
Az én inclusám, kiket Kegyelmetektűl visszavárok
18. Ha jobban lettem volna, némelyiket oda sem küldtem
volna, de nem válogathattam m e g ; én azért küldtem oda,
ne mondhassa Kegyelmetek, hogy én Kegyelmetektűl
legkissebb dolgot is eltitkolok. Az francziának meg kellene
mutatni az német lengyellel való békességét. Vesselenyi
Pál urunknak írt levelét én szakasztottam fel pro informatione.
Levelemet eddig irattam vala, hogy érkezék Kökényesdi uram levele, melyet ezen rongyos állapottal hoztak n é k e m ; rosszul lévén, én meg sem f o r d í t h a t t a m ;
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az clavisát oda küldöttem, Kegyelmed Baló uram megfordíthatja. Az clavist vissza várom, mert ha többször is
küld, nem tudom mivel megfordítani. Az Kökényesdi
uram levele fordítását is ha Kegyelmed el küldi, megszolgálom.
Ezen szempillantásban érkezék ezen Farkas László
uram levele, kivel már az én inclusám 19. Az elébbi radnóti dispositio szerint én izentem volt, hogy közelítsenek.
Bizony ezeket is nem tudom már hová tegyem.
Jöttön jönnek Szatmárvármegyébűl is hozzám, uraktul, főrendektűl, parasztoktúl tudakozni, mihez tartsák
magokat. Ajánlom Kegyelmeteket Isten oltalmában.
Kűvár, 5. Augusti 1677.
Kegyelmetek szolgája, komja
Teleki Mihály mpr.
P. S. Ezen levelemet közölje Kegyelmetek Kapi,
Bánfi Sigmond és Rédei uramékkal és ha Székely László
uram udvarnál lesz, ő kegyelmével is.
Kegyelmedet, édes Baló uram, kérem, az mint minap
is kértem, radnóti consultatio után az mely leveleket Kegyelmednek írtam és írok, el ne tévedjenek, hanem jó alkalmatossággal Kegyelmed küldje vissza; az dolgokra
pedig punctatim tegyenek választ.
Más kézzel reá jegyezve: 1677. esztendőbeli Augusti
tanácsuraméknak consultatiójára ilyen választ adtam.
Miss. 295.
296.
Radnót, 1677 augusztus 6. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi stb.
Spectabilis et generose fidelis stb.
Böcsületes tanácsúr hiveinknek tetszések szerént
kiváltképpen való parancsolatunkból lévén bizonyos számú
zászlós hadak öszvegyűlve, kiknek már egy része Kővár
felé ki is takarodott az elébbeni conclusum szerént. Kegyelmednek azért kegyelmesen és igen serio parancsoljuk,
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a míg portára küldött követünk vagy maga, vagy tudósítása érkezik, ott Belső s Közép Szolnok vármegyékben
őket quartiroztassa és subsistáltassa; mivel ha eloszolnak,
Kegyelmed búsul meg miattok. Nec secus facturo stb.
Datum in castro nostro Radnóth, die 6. Augusti Anno
1677.
M. Apafi mp.
A czímlapon Teleki M. kezével: Quartély felől.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gróf Kemény József gyűjteménye.

297.
Radnót, 1677 augusztus 6. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi stb.
Spectabilis et generose fidelis stb.
Minekelőtte Kegyelmed újabb dispositiónkat venné
az fennforgó dolgokról, akarók Kegyelmedet levelünkkel értetni, kegyelmesen parancsolván Kegyelmednek, mindaddég is Kővárban légyen várakozásban és sem alatta valóinak, sem az magyar hadaknak meg ne engedje, hogy
valamit tentáljanak, míg nemzetes Székely László hivünk
által az fényes portáról tudósításunk ezaránt nem érkezik.
Azonban mivel az itt lévő franczia követek azon vannak,
hogy inducálják az magyar hadakat, hogy az kijövő lengyel haddal magokat conjungálván, az dolgokhoz csak
hozzá fogjanak, Kegyelmednek parancsoljuk ezt is,
mindjárást írjon elejekben azon lengyel hadaknak és a
Marchionak is és küldjön éjjel nappal, hogy az hol találtatnak, subsistáljanak. Máramarosban is erről Kegyelmed
tegyen dispositiót, mivel más parancsolatunk jövén az
portáról, a míg követünktől válaszunk nem jő, a dolgokhoz nem nyúlhatunk. Kihez képest a megírt üdőig az szászok gyalogit deputáltuk Gyaluban, azokat Kegyelmed
küldje oda. Az mely böcsületes hazafiai Kegyelmeddel
kimentenek, az portáról való válasz érkezésééig házokhoz
mehetnek. Az magyarországi hadak penig szálljanak
elébbi quartélyokban. Ez dispositiónkat megjelentvén az
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francziának, néki is tetszett. Az mi penig az mostan fogadott had dolgát nézi, mi az urak által az francziának ezt
proponáltattuk: hogy azoknak mi nevünk alatt egy hópénzt adjanak, melyet hogy ha cselekesznek, azokat Kegyelmed egy corpusban tartsa meg az portai válasz jöveteléig; mivel ha mind egy corpusban lennének az egész
hadak, annak a darab földnek is nagy romlására lenne,
azonkívűl is az más pártról akadályok következhetnék,
mely miatt sok alkalmatlanságok érkezhetnének ez külömb-külömbféle sok bajos dolgok között, melyre is válaszok az volt az francziáknak, hogy az mi dispositiónk rendes és helyes lévén, tartják magokat akaratunkhoz, vigyázván nemcsak magok dolgának promotiójára, hanem az
mi securitásunkra is principálisoktól adott instructiójok
szerént; úgy fogják azért magokat alkalmaztatni, a mint
legjobbnak és alkalmatosabbnak tetszik. Mely rész
szerént való bizonytalan választételekre nézve úgy hiszszük, Kegyelmeddel fognak beszélgetni és úgy magokban deliberálni, mitevők legyenek. Kegyelmed is azért
igyekezzék azon, hajthassa tetszésünkre őket, ha hol
penig semmiképpen arra nem veheti, vagy magának is
alkalmatosabbnak látszanék (közelebb levén az dolgokhoz),
tudósítson bennünket késedelem nélkül. Az confoederatióban levő punctumot, melyben az v a g y o n : hogyha szintén
porta parancsolatjára nézve vissza kelletnék is térnünk,
Kegyelmedet mindazáltal véle lévő hadakkal nem revocáljuk, igen urgeálta. Melyre válaszunk ez v o l t : hogy ha
in opere lettünk volna és a dolognak folyása közűl Kegyelmedet revocálnók, méltán tehetnék fel azt az akad á l y t ; de az dolognak megindítása előtt érkezvén a portáról akadály, nem okoztathatunk méltán, a mint hogy
mi arról való végezésről úgy is emlékezünk, melyet Kegyelmednek a végre jelentünk, tudhassa magát ezaránt is alkalmaztatni. Eidem in caetero gratiose propensi manemus.
Datum in castro nostro Radnóth, die 6. Augusti A.
1677
M. Apafi mp.
E r d é l y i N e m z e t i Múzeum. Gróf K e m é n y József g y ű j t e m é n y e .
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298.
Kővár, 1677 augusztus 8. Teleki Mihály levele a fejedelmi
udvarba.
Ajánlom Kegyelmeteknek stb.
Én itt az sok gondolkozásnak s búsulásnak örvényiben veszéklek. Bánffi Farkas uram tegnap mene el i n n e n ;
az, mint becsületes, vallását, nemzetét szerető fűember,
ő nagyságának is igaz híve, megcsendesedék és nem mene
vissza Bonczidára, hanem szilágyi jószágában mene, hogy
ne lenne lárma visszamenetelivel. Gyulaffi úrfi tegnap érkezék; úgy látom, accommodálni kivánja magát, az dolgokhoz. Pap Izrael uram is Füleki Kis Mihálylyal együtt tegnap jöttek ide. Az Pap Izrael uram két zászlója már ez
vidékben v a n n a k ; az egész hadak felől pedig mit írjon
Vesselényi uram, in specie oda k ü l d ö t t e m ; már azokban
nem volna fogyatkozás; én is Vesselényi uramnak mi
választ tettem, in paribus oda küldöttem. Ha ennek a hadnak nem fizetnek, úgy hiszem, két hét alatt mind oda lesz.
Valahonnét, de alkalmasint kitanulta az német az radnóti
conclusumot s abban gyűjti most az hadakat Rakomázhoz.
Szatmárrúl is mind oda vitte lovast, még az gyalogban is
felest, hogy distractiót csináljon az végbelieknek. Gróf uram
is itt v a g y o n ; látom, törődik s búsul, mint keresztyén ember. Bizony alázatosan követem az én kegyelmes uramat ő
nagyságát, az urakat őkegyelmeket s Kegyelmeteket is, de
nagy számadásra kell minnyájunknak mennünk, ha ez a had
oda lesz; oda lesz pedig bizony, ha meg nem fizetnek neki.
Frater István és máramarosi vice ispán uramék is itt valának tegnap, de én ő kegyelmeknek sem tudék rendes informatiót adni, nem tudván, az ő nagyságok s az urak ő kegyelmek parancsolatja s tetszések mint leszen. Az had
gyűlne, noha bizony kezdtek desperálni, ellenkezőt hirdetvén mindenütt az emberek, ki kitetszik csak az Gyulafi
uram levelébűl is, melyet nékem még útjából írt. Itt olyat
is hirdetnek, az zászlókat beszedette ő nagysága. Nem
hogy más, az ki az dolgokat nem tudja, meg zajosodik
az sok hírbe, de én is szinte bokrossá leszek, tudván az mi
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szokott dolgunkat. Istenért kérem Kegyelmeteket, mentül hamarébb tudósítson Kegyelmetek s realiter pedig.
Az elmult csütörtökön az mely levelet Kegyelmeteknek
írtam, kérem punctatim tegyenek reá választ. Annak az
tökélletlen Gyulai Ferencznek egy régen költ levele jött
most hozzám; ím Kegyelmeteknek azt is oda küldöttem.
Istennél esze. Szent Csernel Pál uram levelét is; Francisco
uram is mit írjon postscriptájában Szatmárrúl szökött
németek felől, ím Kegyelmeteknek azt is oda küldöttem.
Az én inclusám már mindenestül fogva 9 lesz, kiket is
Kegyelmetektűl vissza várok. Én már itt csak hallgatok
s szenyvedek, Kegyelmetek tudosításáig semmi dispositiót nem teszek, mely ha sokáig halad, itt ez a darab föld
bizony éppen elpusztul.
Kérem Kegyelmeteket, küldjön egy vég sinort, vastagot, minémüt őnek szoktak viselni s az zsidók árulnak o t t ;
árárúl tudósítván, Kegyelmeteknek megküldöm; akárminemü színű légyen, de mégis inkább akarnám, ha zöld lenne.
Egykorú másolat
Hosszúfaluban.

Teleki M. leveleskönyvében

Kővár-

299.
Kővár, 1677 augusztus 8. Teleki Mihály Wesselényi

Pálnak.

Levelét Kegyelmednek becsülettel vettem. Szintén
ez órában érkezék udvartúl posta, ki által azt í r j á k : az franczia követek ide igyekeznek, kik elérkezvén s velek beszélvén, Kegyelmedet tudósítom. Addig Kegyelmednek mint
ezelőtt harmadnappal írtam, subsistálni kellene az hadakkal. Portára urunk ő nagysága az fővezér parancsolatjára
Székely László uramat küldötte. Ide nékem azt hozzák
hírül, hogy az német Rakomázhoz gyülekezik; az szatmári
lovas németet, horvátot s magyart is elvitték, az gyalogbúl
is felest. Kegyelmedet kérem, ha mit érthet, tudósítson.
Kűvár 8. Augusti 1677.
A levél élén: Vesselényi uramnak írt levél páriája.
Egykorú másolat Teleki M. leveleskönyvében
Hosszúfaluban.

Kővár-
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300.
Kővár, 1677 augusztus 8. Teleki Mihály Baló

Lászlónak

Mit írtam légyen Kegyelmeteknek az posta érkezése
előtt, ím azt is beküldöttem. Mit írjon nekem mind urunk ő
nagysága s mind Kegyelmetek, é r t e m ; de én abban csak
silabálok, mert egyik az másikkal ellenkezik. Látom, azt
parancsolja ő nagysága, hogy én írjak Betunnak s az lengyel h a d a k n a k ; de én mit tudjak írni? hiszem az ő nagysága levelének lett volna nagyobb foganatja. Ha által akarnak jőni Máramarosba, ki bír vélek, hogy ne bocsássák?
Én egyébiránt gondolván, így lészen, tegnap menvén el
innen Frater István és viceispán uramék, meghagytam,
hogy resistáljanak és be ne bocsássák őket, míg az ő nagysága parancsolatját nem veszik. Az franczia követek felől
is Kegyelmetek igen late í r ; mit csináljak velek; elbocsássam-e vagy megtartóztassam, nem tudom. Ha ő nagysága
azt parancsolja, el ne bocsássam, én bizony nem bocsátom.
Várom az ő nagysága kegyelmes parancsolatját mentűl
hamarébb az iránt is, mert ha el akarnak menni s nem
bocsátom, azt fogják mondani, rabok vagyunk, melybűl
is micsoda inconvenientiák következhetnek, Kegyelmetek
meggondolhatja.
Értem azt is az ő nagysága parancsolatjából, hogy az
gyalogokat Gyaluhoz küldjem. Hiszem azon kívűl is Kolosvárhoz elég had van rendelve; praesidium is feles van
benne, rá vigyázhat Gyalura, Aranyasszék sem meszsze
lévén t ü l l e ; itt létek is azoknak az országnak bizony hasznára vagyon, mert hírek csak már is meszsze menvén, ha
mit akarna is az ellenkező fél, mégis megtartózkodik. Ez
is ő nagyságának szintén olyan birodalma, mint a m a z ,
sőt nagyobb szükség vagyon most ezekre itt. Az magyar
hadak is mind inkább reménlenek addig, míg ezek itt leszn e k ; másképpen is az császár pártján levő talpasok is inkább megszünnek, minthogy Máramarust is fenyegeti,
ott is pedig elsőben az ő nagyságok jószágokat. Én úgy
gondolkoztam volt, felét Husztra küldjem. Említse meg
Kegyelmed aszszonyunknak ő nagyságának is. Egyéb-
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a r á n t ha urunk ő nagysága ugyancsak úgy parancsolja,
én elküldhetem Gyaluhoz i s ; én bezárkozom az várban
s talám innen ki nem h ú z n a k ; az lovaimat beküldöm Fogarasföldére. Bizony, Uram, akárki mit mondjon ő nagyságának, de jobb azoknak itt lenni mind az magyar hadakra
s mind egyéb dolgokra nézve. Im most is mit írjanak nekem
az falukrúl, mit parancsoljon nekik az nagy bányai commendans, oda küldöttem. Francisco uram levelét is ez órában hozák, melyet is Kegyelmednek oda küldöttem.
Az dévai s szamosujvári pattantyúsok is fizetést sollicit á l n a k ; azokra is legyen gondja Kegyelmednek. Nem jó
volna azoknak is viszszamenni csak az hírekre nézve i s ;
hiszem itt is ő nagyságok szolgái.
Im látja Kegyelmed, mit ír Francisco uram, hogy
az leveleket elszedték, csak már is felzendültek, azokban
pedig semmi egyéb nem volt, hanem csak az portai követek
levelei.
Szamos Ujvárrúl ide igen készületlenül hozták az lövő
szerszámokat; azokat is hat mázsa vassal elkészithetné
az e m b e r ; hiszem jobb volna készen t a r t a n i ; mindazáltal
ő nagyságok dolga.
Az udvari szolgák viszszamennek Komaromi uramon
k í v ű l ; ő kegyelme nélkül nem lehetek. Keczeli uramat is
úgy bocsátottam el, hogy mikor kivánom, viszszajöjjön.
Ha valami szó lesz, kérem mentse ő kegyelmeket ő nagyságok előtt.
Én azon lészek teljes tehetségemmel, hogy franczia
fizessen mind az magyar hadaknak s mind az fogadott had a k n a k ; de ha nem fizet, mit kell csinálni az mostan fogadott hadakkal? Az kik itt vannak, én azokat már addig
szóval tartom, míg az francziát kitanulhatom, fizet-e?
nem-e? de itt meg kevés van, oda bé van nagy része; talán azokat is szóval kellene addig t a r t a n i ; azomban engem
sietséggel tudósítson, ha ugyan nem fizet a franczia, bevitessem-e az zászlókat?
Bizony, Uram, azt sem tudom, mit csinálok. Ezeket is azért akartam Kegyelmednek antecedenter megírni, tudhassam magamat mihez tartani. Kérem Kegyel-

— 417

-

medet Istenére s kénszerítem, urunkkal ő nagyságával
parancsoltasson jó formában pedig mindenekrűl, kiváltképpen az francziárúl; mert ha az békétlenkedni kezd,
mit tudok én vélle csinálni? ha el nem kell bocsátani, Kegyelmed sietve parancsoltasson, mert ha parancsolatom
nem jőne, jobb hogy Kegyelmednek megírjam s el akar
menni, én bizony vélle nem czivódom.
Én Uram mind Betunnak, mind az lengyelek előljárójának irattam, noha nem tudom kinek h i j j á k ; de én
abban is confusiótúl félek.
Az mely szeményt szekszenásnak elhoztam, annak is
fizetés kellene. Nem tudom, ha ő nagyságok ide engedik-e,
avagy vissza k i v á n j á k ; ha ide engedik, én jó szívvel fizetnék n e k i ; ha pedig nem, kérem Kegyelmedet, hópénzét
küldje ki.
Ha az ő nagysága akaratja az, hogy azok az szász
gyalogok itt maradjanak, Kegyelmed irasson ő nagyságával rájok egy erős commissiót, hogy tűlem dependeáljanak s szót fogadjnak. Én bizony félek, hogy az őszi
formán rám hozza Vesselényi Pál uram az egész h a d a k a t ;
már is ellepték ezt az vidéket.
Kűvár, 8. Augusti 1677.
A levél élén: Baló uramnak írt levél páriája.
Egykorú másolat a kővárhosszufalusi leveleskönyvben.
301.
Kővár, 1677 augusztus 8. Teleki Mihály Béthune
lengyelországi franczia követnek.

marquis

Excellentissime Domine mihi colendissime.
Qualiter in castro Radnot conclusum erat, ego jam
divino auxilio Kűvarinum usque pedes movi, sed quoniam
ex supremo mandato Vesirii Princeps Transilvaniae unum
ex praecipuis suis fidelibus ad ipsum expedire debuit, demandatum est, ut ad reditum vel certificationem ipsius
hic debeam manere et quod Excellentiae Vestrae scriberem,
Polonicos istos exercitus dignetur disponere, ut exspectent
Teleki oklevéltár. VII.
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in suis terminis et non egrediantur, donec a Principe Transilvaniae non habebunt informationem ad egrediendum.
Illustrissimos dominos de Forval et de Reverend 1 ad
crastinum expecto, qui si venerint, omnem sinceritatem
et cultum meum erga Christianissimum Regem et Excellentiam Vestram contestari non intermittam. De reliquo
Excellentiam Vestram divino recommendans protectioni
maneo
Vestrae Excellentiae
servus obligatissimus
Comes Teleki.
E g y k o r ú m á s o l a t k é t p é l d á n y b a n ; egyik a franczia külügyminiszterium l e v é l t á r á b a n : Hongrie I I . k ö t e t , 155 d r b . — másik
a Teleki M. kővárhosszúfalusi leveleskönyvében. Az aláírás a
P á r i s b a n levő p é l d á n y o n .

302.
Kővár, 1677 augusztus 10. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Nekem jó kegyelmes Uram !
Nagyságod kegyelmes parancsolatját alázatosan vött e m ; én mindenekben kegyelmes parancsolatja szerint
kivánom magamat alkalmaztatnom. A franczia még ide
nem érkezett, ki is elérkezvén, mit végezhetek vele, Nagyságodat alázatosan tudósítanom el nem mulatom. Nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint én mind Bethunnak
s az lengyel hadak előttök járójának (noha nevét nem tudtam) hogy az hadakkal subsistáljanak, irattam. 2 Mindenféle magyar hadak elérkeztek, az Szilágyot, ezt az vidéket
ellepték; ezzel elpusztul most az az föld és az Szilágyság. Bizonyosan hozzák, hogy a németek elvégezték volt,
értvén a magyar és váradi hadaknak indulását, hogy mind
1

A párisi külügyminiszterium
levéltárában
levő
példányban
Reverend után ez is van : et alios.
2
A lengyel h a d a k e l ő l j á r ó j á n a k és a stry-i c o m m e n d á n s s a l
í r t levelek m á s o l a t b a n a Teleki M. leveleskönyvében és Párisb a n a k ü l ü g y m i n i s z t e r i u m l e v é l t á r á b a n , H o n g r i e I I . 155. H e l y
h i á n y á b a n m i n d a k e t t ő t mellőzni k e l l e t t .
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Kallót s Böszörményt pusztán hagyván, el mennek belőle;
de már az dolgot kitanulván, ismét meg bátorodtak.
Cobbnak ki lejövetelit, ki halálát s ki a Brandenburgus mellé való menetelit hirdeti.
Éltesse Isten szerencsésen Nagyságodat.
Kűvár, 10. Augusti 1677.
Másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben, pár szóban
Teleki M. változtatásával.

303.
Zilah,

1677.

augusztus

12. A magyar
Mihálynak.

bujdosók

Teleki

Méltóságos Úr, nekünk bizodalmas nagy jóakaró
Urunk.
A mi kegyelmes urunk ő nagysága és Kegyelmed parancsolatja szerint sietvén a praefigált terminusra, szomorúan értettük dolgainknak folyását meggátló akadályinkat, kihez képest ide Szilágyra kelletvén bévonódnunk oly reménség alatt, hogy Isten az akadályokat jó
voltábúl el fogja hárítani és dolgaink ismét lábra kapnak,
várván minden szempillantásban a mi kegyelmes urunk
ő nagysága és Kegyelmed parancsolatját s tudósítását is.
De mivel Uram mind eddig is semmi bizonyost nem érthetünk (jóllehet Generalis uram ő nagysága a miket érthetett, velünk communicálni el nem mulatta, melyeket is
nem kevés szomorúsággal értettünk) Kegyelmedet azért
Istenért is kérjük és Kegyelmed által a mi kegyelmes
urunknak ő nagyságának alázatosan reménkedünk, szüntelen való esedezésünk s istenkedésinkre eleitűl fogva
tött sok rendbeli kegyelmes ígíreti szerint, mind a mi
kegyelmes urunknak ő nagyságának is sok jó maga ajánlási szerint Kegyelmed, melyekhez bizván jöttünk most
is ide, méltóztassék a dolgokat úgy admaturálni és bennünket a mi kegyelmes urunknak ő nagyságának valami
oly kegyelmességével értetni, hogy mostani bádgyadozó
állapotunkban valami vidám újúlást vehetvén, ne kellessék
27*
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teljességgel elcsüggednünk, mind azoknak a már dolgainkban elegyedett keresztyén királyoknak nemzetünk ellen
való megutáló kedvetlenségekre s mind szegény édes
hazánkban levő atyánkfiainak, kik is óhajtják velünk
együtt szabadulásokat, ennél is újabb lelki s testi iga
s szorongatás alá való rekesztésekre; hanem az élő Istenért kérjük iterato is, Uram, Kegyelmedet, siettesse dolgainkat folytatni és azokhoz tartozó állapotokat, minthogy most nem is meszsze s felesen is vagyunk s egyébaránt is Kegyelmeddel együtt azok minket illetnek, mentül hamarébb és gyakrabban értésünkre adni ne nehezteljen. E mellett Uram Kegyelmednek levelünk megadó
böcsületes atyánkfiátúl, nemzetes és vitézlő Fekete János
uramtúl ő kegyelmétűl, szóval is izentünk, kit hogy ne
késleltessen nagyon, szeretettel és bizodalmason kérjük
Kegyelmedet. Isten tartsa és éltesse Kegyelmedet kivánatos jó egésségben.
Zilah, 12. Augusti 1677.
Kegyelmed köteles szolgái, ut supra.
A levél élén: A magyar hazábúl lelki s testi szabadságokért
bujdosó úri fő, nemesi renden levő magyarság közönségesen
iratott levele párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
304.
Kővár, 1677 augusztus 13. Teleki Mihály a bujdosó
magyaroknak.
Zilajrúl 12. iratott Kegyelmetek levelét böcsülettel
vöttem. Az hadaknak quartélyokbúl való kibontakozására a mi kegyelmes urunkat ő nagyságát az akkori dolgok
s okok kinszerítették volt, az után a portárúl mind Kegyelmetek követeinek s ő nagysága kapitihájának is s hatalmas császár fő tolmácsának is levelei jűvén, kiket Kegyelmetek attyokfiai in specie láttanak, és mivel már
bizonyos reménséggel hamar való hatalmas császártúl
való megsegíttetések ideje szintén esőleg vagyon, hogy
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azon kegyelmességet más egyéb az hatalmas nemzettűl
tilalmazó dolgokkal, cselekedetekkel ő nagysága az én
kegyelmes uram el ne bontassa s Kegyelmetek is el ne
bontsa, tetszett ő nagyságának (olvasván az ő nagysága
méltóságos levelét is Kegyelmetek követei) hogy nekem
is parancsoljon, míg már Kegyelmetek követeitűl vagy
személyek vagy levelek által, vagy az ő nagysága fővezér
parancsolatjábúl, mely eddig szokatlan volt, beküldött
követjétűl újabb informatiót nem veszen, itt subsistáljak
és Kegyelmeteknek is megírjam, Kegyelmetek is ki-ki
szálljon quartelyában és porta akaratjával ellenkező dolgokban igyeknek örökös kártételekkel magokat ne avassák, hanem készítsék a mennyiben lehet magokat úgy,
mihelyen Isten, hatalmas császár kegyelmességébűl, a
segítség megleszen, Kegyelmetek is akkor nemzetek, hazájok, vallások szolgálatjára lehessenek jelen. Istenért
a kevés üdőt idétlen, alkalmatlan, akárhonnét lehető biztatásokra nézve elvárni ne nehezteljék. Azon leszek teljes
tehetségemmel, az hópénzt is mentül hamarébb Kegyelmeteknek kiküldöm. Hidgye el Kegyelmetek, sok szenvedéseknek kivánatos jutalmát hamar elveszik. Isten Kegyelmeteket tovább is hazájok, nemzetek s vallások javára
éltesse s szerencséltesse.
Kűvár, 13. Augusti 1677.1
Kegyelmetek szolgája, attyokfia s barátja.
A levél élén: A nemességnek íratott levelem mássa.
Egykorú
könyvében.

másolat

Teleki M. kővárhosszúfalusi leveles-

305.
Kővár, 1677 augusztus 13. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Nékem jó kegyelmes Uram s Fejedelmem.
Kötelességem szerint kelleték Nagyságodat az itt
való dolgokrúl tudósítanom. Az nemesség s végbeliek mi1

Ezzel a levéllel csaknem szóról-szóra egyezik
napról a végbeli hadaknak írt levél.

ugyanezen
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csoda követséggel küldöttenek hozzám, én is micsoda választ adtam réá, hoffmester Baló László uramnak oda
k ü l d ö t t e m ; szóval is azt izentem ő kegyelmeknek, legyenek csendes várakozásban, porta ellen való dologban magokat ne avassák, másképpen Isten s világ s török császár
előtt ő kegyelmek adjanak számot.
Az francziák tegnap előtt érkeztek ide. Valamikre
Nagyságod írja, hogy rá igírték ott magokat, itt mindent
tagadnak. Az magyar hadaknak fizetést külömben adni
nem akar, hanemha egy corpusban gyülekeznek valahová,
a hová maga is kimenjen és meglássa őket, úgy azt mondja
megfizet s nem bánja, ha quartélyokra oszolnak is. Már
az hadak mi választ adnak, nem tudom. Én eléggé javallottam, Nagyságod nevezeti alatt kellene a pénzt kiadni
(külömben a végbeliek nem is hiszem, felvegyék, a mint
a követjek beszélik; azoknak bizony valóban keresztyénül
jár elméjek; úgy is látom, Nagyságodhoz valóban hívek,
kiért szenyvednek is másoktúl); de azt mondja, meg
kellene őket úgy égetni, ha ők az ő királyok pénzét Nagyságod nevezeti alatt adnák ki. Az Erdélyben fogadott
hadaknak is, kérdettem, megfizet-e Radnóton tett igéretek szerint? Arra azt izente, ő külömben nem fizet,
hanem ha az magyarországi haddal conjungálják magokat
és operatióhoz f o g n a k ; de benn az erdélyi határban nem
fizet. Tovább már mi lesz az Nagyságod parancsolatja,
én ahoz alkalmaztatom alázatosan magamat. Már is itt
egy nehány zászló vagyon körül, új fogadott had, kikkel
is mit tévő legyek, Nagyságod parancsolatját alázatosan
várom. Kökényesdi uram levelét is Nagyságodnak megküldöttem reája tött válaszomnak páriájával együtt,
ki is ha valamint ide jő, be bocsássam-e Nagyságodhoz,
méltóztassék kegyelmesen parancsolni felőle. Az éjjel
Bányára feles német érkezett, kik mit akarjanak, nem
t u d o m ; fenyegetődztek igen. Az szászok gyaloginak,
kegyelmes Uram, ha Nagyságod kegyelmessége volna, jobb
volna itt lenniek, másképpen mind a magyarok dolgára
nézve s mind egyébaránt confusio lesz visszamenetelekb ű l ; jobb volna, Székely László uram tudósítását itt vár-
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nák m e g ; mindazáltal mind annak s mind egyéb dolgoknak úgy kell lenni, mint Nagyságod parancsolja.
A levél élén: Urunknak írt levél páriája.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
306.
Kővár, 1677 augusztus 14. Teleki Mihály Baló

Lászlónak.

Miben legyenek az dolgok, az includált levelekbűl
s urunknak ő nagyságának irt levelembűl Kegyelmed
megértheti.
Kérem felette Kegyelmedet, már negyedik levelen
lévén oda ezzel, tegyen Kegyelmed punctatim választ
reájok.
Úgyértem, urunk ő nagysága Görgényben szándékozik onnan. Kérem Kegyelmedet, tudósítson, meddig
fog ott mulatni ő nagysága és onnét hová megyen
Úgy értem, Komám uram, hogy a vezér tihája is küldött volna a Buda János uram szolgájátúl urunknak ő
nagyságának levelet. Kegyelmedet kérem, ha csak páriáját is küldje ide, hadd érthessem, mivel nekem Kegyelmed
azt sem magát, sem páriáját nem küldötte.
Micsoda alkalmatlanságot kövessenek el a hadak a
Szilágyban, Kegyelmed a több levelekbűl is, de kiváltképpen a Serédi uram levelébűl megértheti; azt, mivel
hogy magok féle írja, inkább elhihetni; ebben a vidékben
is bizony valóban sok a panasz.
Az franczia ide tegnap előtt jött, kirűl rövideden
írtam urunknak is, nem akarván ő nagyságát bű írással
terhelnem. Azokkal az itt levő magyar atyafiak tegnap
s ma napestig eléggé discuráltak. Én azt csak meg vallom,
én bizony úgy hiszem, azokban itt új lelket fúttak, mert
valamit urunk ő nagysága irat, azt itt mind tagadják.
Egyátaljában azon volnának itt némelyek, hogy inducálhatnák az hadakat a lengyel hadakkal való conjunctióra;
de nem hiszem, hogy a végbelieket és a nemességet rávehessék. A mint itt mind két félnek követi beszélének,
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azok valóban nagy affectióval vannak ő nagyságához és
javallják az ő nagysága és urak dispositióját; készebbek
a franczia pénz nélkül ellenni, mint sem a töröknél szerencséltetni dolgokat. Ezután már miben lészen dolgok, nem
tudom; de ha elméjeket meg nem vesztegetik, úgy hiszem,
állhatatosan megmaradnak. Ugy is hiszem, az végbeliek
viszsza mennek quartélyokban, próbálván elsőben az
ellenségen, ha meg nem vesztegetik őket.
Az francziák, kiváltképpen Forval, dúl fúl, panaszolkodik, hogy udvarnál is alkalmatlanul bántak vélle;
de úgy hiszem, most a rágja inkább a bélit, hogy én találtam tegnap mondani némelyeknek tegnap a magyarok
közzül: Bizony nem járok sokat ő kegyelme után a pénzért, mert itt vagyon már, s azt mondták meg néki. Mert
ezek közzül némelyike csak lesi az ember szájábúl az szót
s alig hiszi, hogy két képpen mondhassa bé.
Assállya ugyan az franczia az lengyel hadakat, hogy
s mint volnának; de én bizony nem hiszem, mert az én
emberem egész Sztryig eljárta, de semmit nem látott bennek, hanem hogy látja az portai akadályt, abban nyesi,
hogy ők s mint volnának készen, hogy mégis okúl vethessen bennünket.
Az itt levő magyar atyafiak is mit írtak az ott kin
levőknek, ím párban azt is oda küldöttem, ha azután nem
többitették; de abbúl is alkalmasint ki látszik, hogy örömest tekernék az dolgot, maga bizony most is annyira
jutottak, hogy csak egy is közzűlök, a kik itt vannak, ki
nem mernek menni az hadak közé.
Kérem Kegyelmedet, maga is tudósítson, de urunkkal is irasson ezekrűl: 1. Ha az francziák el akarnak menni,
avagy csak egyiket akarja elküldeni, elbocsássam-e s
kisírtessem-e? 2. Ha valamint az hadakat fascinálnák
valami formán s az franczia pénzt fel akarnák venni s ezek
ki akarnának menni, kibocsássam-e? 3. Ha az ő nagysága birodalmában akarnak öszvegyűlni az hópénznek felvételére, meg engedjem-e? 4. Urunk ő nagysága Rádi
uramtúl nekem azt izente, ha Forval Cleon Leotúl be
akarná az pénzt küldeni Lengyelországban, meg ne enged-
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jem. De édes Komám uram, az ilyenrűl levél kellene ám
s parancsolat. 5. Az fogadott hadakkal már mit csináljak?
be szedjem-e az zászlókat, az kik itt vannak, vagy szóval
tartsam ő k e t ? 6. Az mely fogadott hadak ott benn vannak,
azokkal ő nagysága mit csináltat?
Ennek a Forvalnak kellene ő nagyságának egy szép
terminusokkal s jó declaratiókkal való levelet írni, ily
nagy köz jóban ne tenne kárt s királyának ne tenne despectet; fizetne meg mind a mostan fogadott s mind az
magyar hadaknak, mert ha ez a dolog elbomlik, ő ad számot Isten s királya előtt.
Vesselényi Pál uram, az mint látom, azt írja urunknak ő nagyságának, az hadak erővel jöttek az Szilágyba
b é ; nékem pedig az végbeliek azt beszélik, magának volt
kedve reá s még Tasnádon felosztotta quartélyokban őket
más emberek jószágára s a magáét a nélkül hagyta. Ezt
Francisco uram is így beszélé tegnap nekem.
Az tractatusnak rehabitiójávai az magyar atyafiak
embereket akarják küldeni Lengyelországban. Arrúl is
tudósítson, elbocsássam-e? nem-e?
Vesselényi Pál uramnak mint járjon ezen dologban
az elméje, én bizony nem t u d o m ; mit írjon mind most s
mind az előtt, oda küldöttem.
Az mezei hadak még én hozzám nem küldtek. Az egy
Majos Ferencz vala itt, ki is feleségéhez kéredzett s ment
el. Ha oda ki is azt beszéli, a mit itt, úgy látom, jól jár az
elméje. Az Szücs János uram hada az vidéken most is sok
kárt tett, kiváltképpen az ő nagysága és én faluimban.
Úgy is hiszem, az mezei hadak nem fognak küldeni, mert
Szücs János s Pataki kapitányok igen Vesselényi uram
ductusát követik, kinek mint arányoz s hol járjon elméje,
nem t u d o m ; kinek is levelére én mi választ tettem, oda
küldtem Kegyelmednek.
Úgy értem, némelyeknek ott jár az elméje, egyenként
is elmenjenek; az olyakat el kell-e bocsátani? vagy ha
külömben nem lehet, meg kell-e fogni? kiváltképpen az
Máramarusban lévőkrűl gondolkozom.
Delon is itt van az francziákkal; ő nagysága bocsá-
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totta-e el? nem t u d o m ; ha ő is el akar menni velek Lengyelországban, elbocsássam-e, vagy viszszaküldjem udvarhoz?
Francisco uram kére, hogy küldene Kegyelmed ő kegyelméhez két deákot, kikkel vallattathatna maga dolgában, mert úgy látom, igen conturbatus. Kérem én is Kegyelmedet, ne fogyatkoztassa meg ő kegyelmét az i r á n t ;
Kegyelmedtűl én is kedvesen vészem.
Az úrfi Gyulafi uram mint becsületes úr ember, úgy
vettem eszemben, hogy tovább is itt jó szívvel várakozott volna, de én nem akartam itt tovább tartóztatni,
az porta resolutiójáig fordult Egeresre, hol is addig várakozásban lészen s azt fogjuk hirdetni mind én, mind
ő kegyelme, hogy inkább az magyarság szine is ne csüggedjen, mindgyárt viszsza jő Egeresrűl; melyre nézve én
javallanám, Kegyelmed iratna egy tisztességes levelet
ő kegyelmének urunkkal, melyben ő maga eddig való
fáradságát is venné kegyelmesen s immár az porta resolutiójáig egeresi jószágában lenne várakozásban, honnan
is ujólag mindgyárt kiindulhasson, mihelt az ő nagysága
parancsolatját s az én tudósításomat vészi.
Úgy hiszem, most Forval is írt Reverendnek oda, mit
itt való furorábúl s ezeknek bal informatiójából concipiált.
Bogdán uramtúl minap küldöttem volt be egy relatoriát, hogy apertáltassa, mely is nem nagy munka lett
v o l n a ; most is küldtem egyet, kérem apertáltassa s
mindkettőt küldje kezemben.
Az más éjjel az mely német Nagy Bányára jött volt,
tegnap estve ment viszsza s Kornis uram Buzinka nevü
falujának marháiban elhajtott 16-ot. Nagy Bányán hagyott
másfél száz németet, hol is már az régiekkel harmadfélszáz
vagyon s még is Kegyelmetek az gyalogot innen el akarja
vinni.
Egy magamra szóló commissio formáját is küldöttem
o d a ; kérem Kegyelmedet, expediáltassa jó formában s
subscribáltatván s datumját az közelebb elmult radnóti
urak gyűlésére iratván, ad 6. Augusti, küldje kezemhez;
levelemre is mentűl hamarébb tegyen választ, mert ha
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Kegyelmed késik a válaszszal s valami alkalmatlanság
következik, Kegyelmed lesz az oka. Onnan való parancsolat
nélkül én pedig bizony semmit nem cselekedhetem s nem
is cselekszem.
Kűvár, 14. Augusti 1677.
P. S. Én Komám uram, valami ide jön, vagy nagy
vagy kicsiny dolog, mindent oda küldök, láthassa Kegyelmetek is, ne mondhassa nem tudta, s kormányozhassa jobban az dolgokat. Az én inclusám 14. Kérem Kegyelmedet,
küldje viszsza; de ez én levelem is el ne tévedjen.
Néhány lappal hátrább: 14. Augusti Baló uramnak
írt levelemhez ez is hozzá tétetett.
Sok izengetések, disputatiók után gróf uram négyszer is menvén le az francziához, többre csakugyan nem
ment, hanem hogy az had legyen egy corpusban az ellenség földén és három vagy négy becsületes ember s azok
között kapitányok is jöjjenek be, kész lesz azok előtt itt
levő becsületes magyar atyafiak által az pénzt kiküldeni,
azok előtt megmondván ő, hogy az ő királya azt csak kegyelmességébűl adja, nem bánja, akármint éljenek az kiosztásában, és hogy az magasabbik titkon magyar köntösben
öltözvén, haját elvettetvén, valamelyik magyarnak szolgája képiben kimenvén, hogy csak meglássa az hadakat.
Már az hadak mire resolválják magokat, nem t u d o m ; ha
mi válasz lesz, Kegyelmedet tudósítom, úgy ő nagyságát
is. Még is kérem Kegyelmedet az Istenért, leveleimre tegyen
választ s mindenekrűl urunkkal ő nagyságával is parancsoltasson.
A levél élén: Baló uramnak írt levél páriája.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
307.
Kővár, 1677 augusztus

14. Teleki Mihály

Absolonnak.

Jóllehet Kegyelmed az ide való dolgoknak némely
részérűl vett tudósítást, ha kezéhez mehetett, mindazáltal
július s augustusnak eddig való napjáig ebben tudja való-
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ságosan lenni az dolgokat. Valamint júliusnak az elein
elvégeztetett vala Radnóton, hogy az tractatus szerint
(kiben Forvald uram oly melegen viselte magát, hogy csak
egy napi haladását is az indulásnak engedni nem akarja
vala) ad initium Augusti, de nevezet szerint ad octavum
mind az magyar hadak mindenünnen s mind a lengyel
segítség az hátra levő hó pénzzel legyenek jelen, és az mint
secreta instructióját akkor az fejedelem, tanács urak és
jelenlevő magyarok előtt mondta lenni Forval uram, csak
az dolog ne késsék, infallibiliter ad duodecimum mind az
hadakat s mind pénzt jelen lenni állatta. Erre nézve ez
szerint mentek ki mindenfelé az parancsolatok az hadak
közzéés Kegyelmetekhez is az tudósítás. Ezekben maradván,
eloszlott az gyűlés és én is házamhoz mentem oly erős parancsolatjával urunknak, hogy készüljek és circa 24. ejusdem Julii udvarhoz menvén elbúcsúzzam. Mely terminusra reá menvén, érkezék Boros az portárúl, Keczer és
Kende uram levelekkel, kikben mind engem s mind gróf
uramat obtestálják, hogy porta híre s engedelme nélkül
ne induljunk, mert urunknak s az országnak nagy búsulása
következik; egyébiránt is bizony dolog, igen consideratióra
való dolgokkal, melyekre urunk írásban vévén tetszéseket
az tanács uraknak, jóllehet jobb részint, mint Kegyelmed
az ide való állapatot tudván, elgondolhatja, még akkor
csüggedezni s változnikezdettek az eleink,1 de azért annyira
vittem mind ennyi alkalmatlanságok között is az dolgot,
hogy az első dispositio a szerint, az mint volt, fen maradt
és kiki s én is ahoz tartván magamat, 30-dik megindultam házamtúl Kűvár felé minden ahoz való készületemmel. Már nem is félvén ez nem remélt consequentiáktúl,
Apafi Miklós uram s leányom megtekintések után continuálván útamat, hát érkezék a kapikiha Buda János uram
embere nagy postán, kit az mi üdőnkben még eddig hallatlan
módon küldött ki az fővezér, onnan is oly bujonádivalindítván meg, hogy mindgyárt szerszámos lovat fogtak el mástúl alája s megindították sietséggel és azután is sok helyen,
1

Igy e helyett:

elmék.
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az hol fővezér levelét mutatta, nem talált oly törököt,
ki alája nem adta l o v á t ; ez szerint 19. Julij Konstántinápolyban költ levelekkel az kapikihának és magyar követeknek tizednapra Radnóton volt, mely levelekben mind
kapikiha, Buda János, mind az universitatis tolmács Skerleth s mind az magyar követek mind urunknak s mind
nekem s másoknak is cum summa obtestatione írják (mint
hogy már az itt való intentiókrúl s dispositiókrúl antecedenter certificáltattak volt valóságosan) hogy ne siessünk az dolgokkal és okosan cselekedjünk, mert mind
urunk s mind országa veszedelemben forog; az magyarok
igyeknek most szakasztják siralmas v é g é t ; oka hogy az
porta és főezér idegen, de nevezet szerint franczia és lengyel
segítséget, sem költséget ingyen hallani sem akar, őket
attúl halálban tilalmazzák; sőt hogy az ott ben levő franczia residenssel is ne conferálják, erőssen meghagyták;
ellenben elegedendő segítséggel okvetetlen és hamar üdőn
elbocsáttatni b i z t a t j á k ; azomban hogy urunk ő nagysága
mindgyárt egy nevezetes meghitt nagyrendű úr hivét az
fővezérrel való tractára huszadnap alatt bé küldje, parancsolják. Ezek így lévén, urunk mindgyárt az tanács urakat
postán hivatja ad 4. Augusti és nékem is viszsza térésemrűl parancsol; de én bizonyos okokra nézve, kit hagyok
Kegyelmed discretiójára, meg nem térhettem, hanem
minden tetszésemet tiszta s egyenes lelkiismérettel papirosra tévén (kit az magyar atyafiakkal is közlöttem) és
udvarhoz küldvén, felvett útamon jöttem Kővárban,
az Erdélyben s másutt lévő magyarság is és az Erdélyben
fogadott hadak is már minden felől útban lévén, onnét
való gyalogok is az lövő szerszámokkal itt lévén és csak
Forval, Reverend s Clan Leo uramék lévén udvarnál. Az
tanács urak bé gyűlnek az napra, miénknek az kik mondattathatnának, megijednek, az ellenkezők ily várt és kivánt
alkalmatosságokkal élnek, az urunk jó elméje (kit bizony
bűn volna kárhoztatni) habozni kezdett. Az franczia követek is (noha most itt némely részben tagadják) de az ott
való akaratokra hajlának, és az mint már ezen dolgok
alkalmatosságával nékem ez előtt is erősen megparancsol-

-

430

-

tatott volt udvartúl, hogy Kűvárnál tovább ne menjek,
újabb erős parancsolatom érkezék: hogy ő nagysága Székely László uramat küldte be postán az parancsolat szerint,
hanem míg az portárúl újabb informatió jön, veszteg legyek;
az magyar hadak menjenek viszsza quartélyokra, az Erdélyben fogadott hadaknak fizessek meg, Forvál uram
pénzt adván, tartsam egy corpusban, kire ott réá is ígírte
magát, de itt már fizetni nem akar annak is; az fő rendeket,
kik mellém rendeltettek volt addig, bocsássam házakhoz,
kikben már Barcsai Mihály, Gyulaffi úrfi, Vitéz, Vér
György, Bánffi Farkas uramék is itt voltak. Azomban ha
az franczia követek ide érkeznek, az mint ott is udvarnál
ajánlották magokat, legyek érte, az magyar hadaknak
megfizetvén bocsáttassanak viszsza quartélyokban. Quoad rei summam penig magamnak is minemű nagy obtestatióval írtak Keczer uramék onnan belől, hogy az ügyet,
se magamat ne periclitáltassam, elcsudálkoznék Kegyelmed rajta. Ezeket már olykor vévén én, a mikor minden
felől az magyar hadak környös-környűl jelen voltak, az
mostan fogadott hadakban felesen lévén itt körül, az többit vártam és Nemes János, Macskási s Keresztesi uramékat vártam csak, indulnom kellenék ez elreméntelenedett, megunatkozott és már egy nehány izben frustrálódott nemzet között, gondold el, ha jó lelked vagyon, micsoda anxietasban lehettem, jövén sűrűven mindenfelől
r e á m : no h o z z á ! h o z z á ! mert az parancsolat szerint kiki
jelen vagyon, azért uram írását teljesitsem s menjek, s
több sok, kit Kegyelmed elgondolhat, ennél derekasabb
írások s izenetek közt irtózás volna ki írnom mindeneket.
Gróf urammal azért s más itt levő böcsületes emberekkel
beszélgetvén sokat, és az franczia követek is nem elébb,
hanem pro 11. praesentis érkezvén ketten ide Kűvárban,
Reverend uram betegsége miatt udvarnál maradván,
mindgyárt minden tisztességes utakon, módokon, nevezet
szerint hogy udvarnál is ígíretet tettek r ó l a : de quod
caput et summa rei est, az mint az tractatusban fel van
téve, hogy az felséges franczia király legkisebb részben sem
kiván olyat, hogy az török offendáltassék, mostan pedig
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mind az pénz s mind emberbeli segítségrűl ily nagy fenyegetődzés alatt tevén tilalmat, gondolja m e g ; item hogy
ím az hagyott 8. Augusti, sőt már ad 15. is az ígírt segítségnek híre sincs, kit magam is megczirkáltattam, sőt az
beküldött posta is oda marada ez óráig: azért egy igen
kevéssel kellvén haladni ezen dolognak és más több orvossága nem lévén, hanem hogy megfizetvén bocsáttassék az
magyarság quartélyában, meggondolván az felséges francziai király méltóságát és más több okokat is, ígíreti szerint
is adjon egy hó pénzt az h a d a k n a k ; de soha eddig reá nem
birhattuk, semmit az mi részünkrűl minden reménség
kívűl interveniált változásokkal nem gondolván és csak
is egygyel mentvén m a g á t : habet suos ordines, a quibus
recedere non potest.
Ezek már igy lévén, az hadak követi itt várakozván
és az üdő is késedelmet az elpusztult földre nézve is nem
szenyvedvén, egyebet nem cselekedhettem, hanem már
azelőtti leveleket kiküldvén generalis uramnak, mind az
portai és újonnan udvartúl jött leveleket az követekkel
megolvastatván és a kik szükségesek voltak, páriáltatván,
mennél jobb módjával való csendesítéssel bocsátottunk
ki az hadak köziben, hogy meglátván magok attyokfiai és
követek írásokbúl is, hogy már egyátaljában ez dolgok
noha most ily nagy okokra nézve egy kevéssé és nem sokára
haladtak és hogy bizonyosan megsegíttetnek, legyenek
várakozásban, édes hazájok s nemzetek javáért ez nehány
napot várják el. Az hadak s nemesség követi látván az portai követek írásibúl, hogy az franczia pénznek felvételével és az lengyel hadakkal való conjunctióval az törököt
ellenségekké tennék, megmondották itt, az pénzt (mert
az portai követek is úgy javallották) ha az fejedelem nevezeti alatt adja ki, elveszik, de az lengyel hadakkal nem
conjungálják magokat, hanem várakoznak az portai segitségre. Azomban minthogy már ultimarie már harmadnapi veszekedésünk után Gróf uram és Fajgel uramék által
arra resolválták magokat az francziai követek, hogy ha az
ellenség földén egy bizonyos helyre mind öszve gyűlnek
és onnan nevezetes tiszteket béküldenek ide, kiknek mint
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a felséges franczia király pénzét mi előttünk kezekben adhassa, így megcselekszi, egy hó pénzt ád és hogy oda mutato
habitu Clan Leo uram is kimenvén, megnézhesse őket, nec
secus facturum. Az Erdélyben fogadott hadaknak pedig
semmiképpen nem is fizet.
Az hadak immár ily nagy remintelenedett állapottal
lévén az portárúl jött levelekbűl is, mind az pénz és emberbeli segítség aránt, az veszedelmes tilalmazást megértvén,
kiváltképpen az végbeliek, kiknek házok népe most is az
török földén hagyatott és azon kívül is lelkem Atyámfia csak
meg kell azt vallani, hogy ez bujdosó magyarság az némettűl megfélemlett s így csak magánosan és ily rendeletlenűl lévén, ki száll-e az ellenség földére és minthogy az mi
kegyelmes urunk nevezeti alatt adni nem akarja Forval
uram az hó pénzt, veszi-e ily állapottal fel, nem-e? azt
bizony nem tudom, mert ma ezzel az követséggel küldtük
ki közikben Nemessányi uramat. Majd lehetetlen mindeneket megírnom, sokra menvén azok, ezeket kelle csak
azon materiában summáson és valóságosan megírnom
Kegyelmednek. Megvallom, nem kevés búsulással vagyok,
tudván hogy ha hibák esnek, azok nékem tulajdonittatnak, noha azokat mely méltatlan szenvedjem, halasztok
Istenre és hagyom Kegyelmed jó lélekkel való ítíletire;
mert ha most már ennyiben lévén az dolgok, ettül tartani
tudtam volna, avagy csak személyem aránt is másként
készítettem volna el magamat, mind urunkkal s udvarnál
és hol kellett volna, ahoz szükséges requisitumokkal, kik
nélkül valamit próbálnom haszontalan, acceptáltatásom
bizonytalan, sem instructióm s credentiám az hadakhoz,
kik nélkül az mint ki circáltam, bizony be sem fogadnak
az hadak. Részemrűl veszedelmes is házam népét ennyi
ellenkező felek közt hagyni és csak két holnapra való éléssel sem maradhatván, lelkem isméreti sem engedi tovább
lépnem. Hagyom Kegyelmednek jó lelkére azt is, mit
izentem az refugium, házam népe és más szükséges dolgokrúl, magam és az mi udvarunknak állapatjárúl Marchio
uramnak Reverend uram által, Kegyelmed jelen volt,
hogy úgy kivánván az szükség, az én személyemben a
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dolog meg ne fogyatkozzék, és mely illendő s igaz kivánságim löttenek légyen, Kegyelmed t u d j a j ó l ; azokban
legkisebb sem tölt, maga Reverend, Forval mint assecuráltak, hallotta Kegyelmed, és noha azokra az én Reverend által való izenetemre semmi contentum nem lött;
de mihelyen Macskási, Fajgel uramék megérkeztek, Fejervárra menvén én is, Forvallal sokat beszéltem; azt is
megmondottam, ha az én személyem alkalmatosságával
élni kivánnak, bárcsak 13 ezer tallérokat 1 ád v a l a ; de
mind ezekre sem lőn semmi oly válaszom; sőt ő inhaereálván maga contumatiájának, csak elmutatott ezekben.
Mind jelen voltak gróf uram és Fajgel uram. Radnóton
osztán vévén eszében az porta kedvetlenségét az franczia
pénznek felvételérűl és hadakkal való megegyezésrűl,
úgy kezdett vala, hogy már velem is tractálni; de már
késő volt. Az mi az dolgokban való én részemrűl való készületemet illeti: Forval uram mindenekben instructiójához
kivánja magát tartani, én s ez szegény magyarság ily veszedelemben forgó sorsát inkábbára csak megvetni l á t t a t v á n ;
hogy lehetne hát még is minket okozni? Jóllehet okoz, úgy
hiszem, de Isten előtt vagyok s üdvezülendő lélekkel írom,
semminek részemrűl oka nem vagyok, uram akaratjábúl,
interessentiájábúl mindent kész voltam s vagyok cselek e d n e m ; eléggé offeráltam magamat, de ha az mediumok
ki nem szolgáltattak, nem vagyok hát úgy vétkes. Egy
nehány aranyat adtak a j á n d é k o n ; mennyit assecuráltak
eddig való s következendő költségemrűl, bizony az azokért
nem elégséges satisfactio; úgy látom, azzal akarnának
orromnál fogva hordozni.
A levél élén: Absolon uramnak írt levelem páriája.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben
Egykorú latin másolata Párisban a külügyministerium levél
tárában: Hongrie II, 146. Ez utóbbi közölve az Erdélyi Ország
gyűlési Emlékek XVI. kötetében.
1

A franczia k ü l ü g y m i n i s t e r i u m l e v é l t á r á b a n
n y e l v ű p é l d á n y b a n 16 ezer a r a n y f o r d u l elő.

Teleki oklevéltár.

VII.
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308.

Radnót, 1677 augusztus 16. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi Dei gratia stb.
Spectabilis et generose fidelis stb.
Kegyelmed levelét kegyelmesen vettük. Hogy az ott
fenn forgó dolgokról mind maga Kegyelmed s mind hopmesterünk által bővön tudósított, hasonló kegyelmességgel agnoscáljuk. A végbeliek követségét s arra való válaszát is elolvasván, nékünk igen tetszik. Mi megnyugodt
elmével levén Kegyelmedben, az Kegyelmed discretiójára bizzuk ezután is ott a dolgokat: igyekezze úgy kormányozni, míg már az portáról ez ultimaria válaszunk
megjő, ez az igy ne praecipitálódnék s ne esnék megorvosolhatatlan veszedelemben. Eleget búsulunk, törődünk
mi is, kit Isten lát s mellettünk lévő híveink; de más útat
nem találunk fel. Csendes várakozásban kell ő kegyelmeknek lenni, míg már portáról válaszunk megérkezik.
A franczia akármint tagadja ott, de mi Kegyelmednek
egyebet nem irattunk, valamire itt az urak előtt igírte
magát, annál tovább való dispositiót mi most is nem
tehetünk, lássa őkegyelme mit csinál. Mindazáltal írtunk ő
kegyelmének; 1 de hogy egy corpusban légyenek ellenség
földén az hadak, annálinkább operatióhoz fogjanak az
válaszig, a már sem nékünk sem a tanácsi rendnek nem
tetszett. A mely hadak innét kimentenek, azokat szóval
kell tartani a tudósításig. Ki tudja, édes Teleki uram, mit
ád Isten? A francziákat nem jó elbocsátani, ha el akarnának is m e n n i ; de ha egyiket el akarja küldeni, Kegyelmed elbocsáthatja s el is késértetheti; sőt az pénznek
onnan való kimozdítását is nem kell megengedni. Az
király ő fölsége igyére s magára nézve is nem volna az
tanácsos dolog. A szászok gyaloginak parancsoltunk ott
való maradások felől. Kökényesdi uram levelét is láttuk.
Ha be akar jőni Kegyelmedhez, bizvást j ö h e t ; onnét hoz1
A fejedelem levele F o r v á l n a k
leveleskönyvében.

másolatban

a

Teleki

zánk is küldje el Kegyelmed. Ezután is Kegyelmed tudósítását minden occurrentiákról elvárjuk stb.
Datum in castro nostro Radnóth, die 16. mensis
Augusti, Anno 1677.
M. Apafi mp.
A czímlapon Teleki M. kezével:

Francziák és pénz felől.

Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gróf Kemény József gyüjteménye.

309.
Kővár, 1677 augusztus

16. Teleki
marquisnak.

Mihály

De

Béthune

Excellentissime Domine mihi colendissime.
Praecedentes meas litteras, quas ex mandato Celsissimi Principis Domini Domini mei clementissimi scripseram, jam recepisse credo et quod interim propter allatas1
ex Fulgida Porta, tam Supremi Vezirii, Tihajae, ac universalis interpretis, residentis item Transylvaniae et legatorum Hungarorum litteras Dominus meus clementissimus
instantia et jam operationi proxima negotia de necesse et
ex consilio paulisper differre debuerit, cum de iisdem et
aliis necessariis Dominum Absolonem in realitate et synceritate informaverim, eo me refero, quod ipsum et Dominum Illustrissimum Forval haud neglecturos 2 scio;
mea ex parte defectus certe nullus est admissus, quem nec
posthac quoque ultimum extra posse admitti patiar, unico
eo, quod servus sim et parendo necessitas mihi instet,
excepto. Quod ut Excellentia Vestra pro certo sibi persuadeat, officiosissime postulo. 3 Cujus in favorem et singularem benevolentiam me totum recommendo et maneo stb.
Kűvár, 16. Augusti Anno 1677.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben;
egy másik példány a franczia külügyminiszterium levéltárában.
1
2
3

A párisi példányban allatas helyett: difficultates latas.
A párisi példányban: neclegtum.
A párisi példányban: rogo.
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310.
Zilah, 1677 augusztus 16. Vesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmednek két vagy három rendbeli parancsolatját is vettem becsülettel. Az mi a Kővár vidékére való
menetelit illeti az hadaknak, nekem, Uram, híremmel ott
bizony nincsen, ha pedig van, magok akaratján áll; mert
én se oda, se ide nem rendelém. Nékem előttem tűz,
hátam megett víz, úgy látom, kiben úgy el is kedvetlenedtem, hogy látja az úr Isten, nem hogy mást tudnék
bíztatni, de azt sem tudom, magam is mihez kell fognom,
úgy el nyomorodtam. Látom, ha Isten rajtunk nem
könyörül, hogy ide veszünk. Lám, Uram, az előtt a volt
az igyekezet, hogy míg az török ereje reánk nem jű s el
nem égeti, rabolja hazánkat s várainkat el nem veszi,
addig mozduljunk, elébb azon igyekezzünk teljes tehetséggel, a ki Kegyelmeteknek is igen tetszett. A nagy Istenért gondolkodnék, Uram, Kegyelmed s találná fel valami
útját mozdulásunknak, mert mü elveszünk, de bizony
Kegyelmetek is elvész, kit Isten ne adjon, ha csak Szakmárt az török elveszi i s ; ki tudja pedig az ő intentióját?
csak az Isten. Én megvallom, Uram, hogy úgy megszomorodtam, hogy bujdosásim között így nem. Ihon jószágomat mind az ellenség s mind magunk felekezeti elpusztíták, marhájokat, mindeneket felpraedálták; magamat
is egyszeri s másszori készülettel kifogyattam; mindazáltal én, Uram, már Kegyelmednek nyavalyámat sem
merem előhozni, mert úgy hallottam, Kegyelmed azt
mondja, örökké csak panaszolkodom levelemben, egyébrűl nem í r o k ; noha úgy tudom, könnyebb az embernek,
ha jóakarójának panaszolkodhatik. Mára hivattam az
a t y a f i a k a t ; mire végezik, Kegyelmedet tudósítom. Az ötven arany felől való Kegyelmed izenetit Fekete János
uram által megértettem; ha Kegyelmed urunktúl megszerzi
s megküldi, Kegyelmednek megszolgálom, magamat pedig
tovább is a Kegyelmed jóakaratjába ajánlom stb.
D[atum] Zilah, 16. Augusti 1677. Vesselényi Pál m. pr.
Eredetije Miss. 269. Egykorú másolata, némi változtatással,
Teleki Mihály kővárhosszúfalusi leveleskönyvében.

Kővár, 1677 augusztus 17. Teleki Mihály Vesselényi

Pálnak.

Tegnap irott levelét Kegyelmednek becsülettel vettem.
Az ki Istenét, hazáját, vallását, nemzetét szereti, szánja
s jó lelke van, van min búsulni, törődni s szomorkodni.
Hogy már míg az portárúl újjabb tudósítás nem jön, addig
operatióhoz fogjunk, abban módot nem látok. Én, Uram,
szolga vagyok, parancsolat ellen nem cselekedhetem. Én
sem Isten, sem emberek előtt oka nem v a g y o k ; az én
opiniómat, kit ő nagyságának adtam, az portárúl utólban
jött levelek elvétele után is, ha látom, 1 elhiszem, maga is.
elhitette magával. Úgy is hallom, engem kárhoztatnak,
mindenek felett úgy beszéllették itt, oda ki az a híre, nekem
az német 25 ezer aranyat küldött, abban nem megyek.
Isten lát mindent. Az én jószágomat éjjel nappal praedálják, pusztítják. Az Kegyelmed 50 aranya itt van, csak
tudósítson, kitűl küldjem ki. Az budai vezér követje mivel
megyen urunkhoz és mik felől tudakozódott, eddig érthette stb.
Kűvár, 17. Augusti 1677.
Most is azt hozák nekem, az német ez vidékre és
Szilágyra szándékozik. Kegyelmed számára gyalogokat
gyűjtő Trombicza is felette sok károkat tött nékem.
Kegyelmedet respectáltam, mert eddig bé rándítattam
volna.
A levél élén: Vesselényi uram válasza.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
312.
Kővár, 1677 augusztus 20. Teleki Mihály Baló

Lászlónak.

Úgyveszem eszemben, Komám uram, hogy urunk
ő nagysága csak könnyen akar az dolgokhoz szólni. Lássa
ő nagysága; én az dolgokat értésére adom Kegyelmed által
1

Igy e helyett: látta.
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ő nagyságának, én ne okoztassam jövendőben i s ; nékem
sokkal könnyebb volna, ha Magyarországban volnék most,
mert ott csak ellenséggel való dolgokra volna gondom.
Már az mint Fay uramtúl értem, az magyar hadak várakozni fognak az portán való resolutióig, ha nem halad, noha
bizony az Szilágytúl s ettűl az vidéktűl elbúcsúztunk;
két három esztendeig, úgy gondolom, hogy az országnak
kell az ezekért való adót megadni. Ki nem irhatná, Uram,
az ember annak az hadnak rettenetes praedálását, az mit
az Szilágyon s ez vidéken cselekszik. Maga tudja Kegyelmed
azt, hogy sokszor megmondtam ő nagyságának, ne legyen
olyan serény az igírettételekben, többet lévén szokások
az fejedelmeknek cselekedni, mint sem igírni.
Forvalt én ugyan csak semmire sem vehetem; az
újonnan fogadott hadaknak csak nem fizet, kirűl is ír ő
nagyságának, azt mondá. Mondá ugyan azt i s : írt Reverendnek is affelől, ha neki is fog tetszeni, talám megfizet.
Azt kellene ott disponáltatni. Noha az mint minap is írtam
Kegyelmednek, az kérdetlen tanács adónak s fogadatlan
prokátornak egy szokott a fizetése lenni, ha méltatlan
tanácsom beférne, bezzeg én ezeknek az hadaknak franczia urammal nem fizettetnék; bizony szükségek volna ő
nagyságoknak legalább öt-hatszáz lovasra s ezer gyalogra.
Én az tanácsadásnál egyebet nem cselekedhetem, de Isten
előtt protestálok én, sokszor megmondottam, ne hagyják
ő nagyságok had nélkül magokat. Adja Isten, hazudjak
én, félek én, elővennék ő nagyságok az hadat, ha volna.
Az estve micsoda levelek jöttenek Lengyelországbúl,
megfordittatván, Kegyelmednek kezéhez küldöttem. Ezek
az francziák valóban búsulnak az lengyelországi hadak
dolgán, ha valahogy quartélyokbúl ki találtak mozdulni,
az dolog kitudódván, az sok austriacus emberek azt ne
vigyék véghez, hogy mikor ki akarnának jőni s ezek részérűl is meglehetne az török részérűl való bátorságos megengedés, ki ne jöhetnének és ezekkel meg ne egyezhetnének.
Iratja ő nagysága s Kegyelmed is írja, hogy az most a n fogadott hadakat szóval tartsam. Követem ő nagyságát

alázatosan s Kegyelmedet becsülettel, de édes Komám uram
ő nagyságának hazugsággal én bizony szolgát nem tarth a t o k ; elég eddig már, Komám uram, hiszem eddig mind
hazudtam nekik. Ma avval tudtam el őket, ezek az francziák, az kik ide jöttek, postán jöttek, az pénzt oda bé hagyták, írtam urunknak ő nagyságának, úgy hiszem négy-öt
nap alatt elhozzák; de azok olyat is mondnak, hogy ha
nekik hópénzt adnak is, de ha quartélyok nem lesz, meg
nem maradnak. Nekem, édes Komám uram, mindenképpen b a j ; mind azok s mind az magyar hadak valamely becsületes emberek jószágiban kárt tesznek, de azok csak
én reám haragusznak, maga én, látja Isten, eleiben írtam
Vesselényi Pál uramnak, kivel még Tasnádon érték, hogy
subsistáljon; mit tehetek én róla, hogy be jüttek? Én bizony valóban érzem, mert vallottam már miattok egy
nehány száz forint érő kárt csak magam jószágimban is.
Három majorházam van ez vidékben s mind az hármat
felverték; az magyarok közül pedig némely úr olyan hírt
hintegetett el felőlem, hogy nékem az német császár 25
ezer aranyat küldött s abban bontottam el az ő nagysága
elméjét, hogy ki ne küldjön engemet és így éppen énnekem
tulajdonítják, hogy ki nem megyek. Az német is mindenek
felett csak engemet okoz, engemet fenyegetnek; most is
az mostan lejött commissarius azt mondotta, hogy ha az
urának egynehány ezer aranya megbánja is, de eltesznek
láb alól engemet; meg is lehet, az mint hallom némely
erdélyi hazánkfia discursusát, mint voltanak; ők sem
mehetnek tovább, csak míg Isten bocsátja.
Ide Komám uram több uraknak censuráját nem hozták, hanem Bánfi Sigmond, Kapi, Rhedei s Naláczi uram é k a t ; Betlen János uramét s Béldi uramét nem láttam.
Irja Kegyelmed, Béldi uramnak nem is írtak volt; debizony
megbocsásson Kegyelmed, Komám uram, de írtak volt.
Hatodik Augusti költ volt az urunk parancsolatja,
az első; nékem nyolczadik hozták. Azon órában mindgyárt írtam én az sztryi commendansnak, hogy az hadak
be ne jöjjenek, úgy az marchiónak is és lengyel hadak
előttök járójának ilyen titulus alatt: Illmo Dno Exercituum
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Polonicorum in Hungariam intendentium Generali etc.
kirűl mit írjon Frater István uram s az stryi commendans
is, Kegyelmednek oda küldöttem. Vissza várom őket, mert
ha Isten rá szorít, én is azokkal adok számot üdővel.
Az ratihabitiónak beküldését az magyarok valóban
sollicitálják az francziák részérűl, ha az uraknak is tetszen é k ; ha pedig n e m : megengedjem-e az magyaroknak, hogy
béküldhessék az magok részekrűl valót, vagy nem, arrul
is parancsoltasson Kegyelmed urunkkal.
Kegyelmed írja, édes Komám uram, hogy urunk
kivánja tetszésemet, hogy ha az portán ellenkező válasz találna lenni. Mit tud ember az nem tudom dologhoz szólani?
Úgy látom, gróf uramtúl is azt kérdi ő nagysága, ha úgy
talál az dolog lenni, magoktúl cselekesznek-e, vagy engemet is elküldjön ő nagysága v é l l e k ? 1 De ó édes Komám
uram, vajmi sok nehézsége vagyon az én szívemnek! Látom én, mások is, de ő nagysága is csak veszni tart engem.
Most vélték vala az emberek, el ki kell menni h a d r a ; mit
csinálának? ki követet küldetett ő nagyságára, ki nagy
nemes emberségét hánta. Azt írja, látom, más emberséges
embereknek Keresztesi Sámuel uram, ő kegyelmét assecurálta urunk, hogy ő kegyelmére nem neheztel s tudja is,
ő nagysága hogy azelőtt is nem neheztelt volna, ha más,
azaz én nem izgattam volna; azután sem fog neheztelni,
csak én faljam bé az e b e t ; fenyegetődzik is látom ő kegyelme. Azt mondják volt az régi jámborok: foelix est,
quem faciunt aliena pericula cautum. De bizony ugyan
bolond volnék én, ha az magamon sokszor megesett alkalmatlanságokon nem tudnék t a n u l n i ; nem volnék én is
mindennél bolondabb, sem rosszabb; úgy kell lenni, mint
Isten rendelte. Engemet ő nagysága mások előtt megfogatással fenyegetett, ha el nem megyek, másoknak pedig
azért igíri kegyelmességét, hogy ha elmaradnak. De én
ezeket, Komám uram, csak Kegyelmednek írom.
Az bément magyar követeknek nagyobb része Vesse1
Apafy gr. Thökölynek írt e levele Radnóton augusztus
17. k e l t ; másolatban megvan a Teleki M. leveleskönyvében.
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lényi uram tiháji, kiváltképpen egy Hamvai nevű; azomban
az kit az portára destituáltak, egy Veres Bálint nevű, az
ugyan szíve, lelke. Az ónodi kapitány, Tállyai uram, az
igen emberséges ember, nekem az azt izente, ha urunk ő
nagysága magát behivatja, kit el se mulassan Kegyelmed,
Komám uram, hiszem Kegyelmed ő nagysága előtt megkérdezheti az dolgokrúl, attúl az dolgokat kitanulhatja
talám Kegyelmed, meg is kellene azt az emberséges embert
ajándékoztatni. Ő nagysága nekik micsoda választ tészen,
meg szolgálom, ha engemet is tudósít Kegyelmed és páriájukat is megküldi. Énnekem, Uram, Fáy István uram,
ki is ő nagyságához igen addictus, azt m o n d á : megvárják
az portai választ az h a d a k ; de mások, úgy értem, azon
vannak, tovább az urunk válaszánál ne várakozzanak.
Úgy is értem én, azon igyekeztek mostanában is némelyek,
még talám most is azon vannak az magyar atyafiak
közzül, az kik az táboron vannak, miképpen vehessék el
az ő nagysága kezérűl ezt az dolgot. Úgy van-e? Isten s az
magok lelke tudja, de az dolgoknak folytatási igen arra
czéloznak. Az mostani követséget is, úgy értem én, az végbeliek s az nemességnek is nagyobb része nem úgy javallották volna; de én úgy értem, ott az kik urunkhoz ő nagyságához addictusok, nemigen mernek szólni. Az végbeliek,
úgy értem, olyan resolutióban vannak, valameddig ő nagysága azt nem mondja nekiek: immár én jó vitézek benneteket nem segithetlek, lássátok mit cselekesztek, addig
az ő nagysága hűsége mellől el nem állanak. Van ott ő nagyságának s az több hadak közt is volna több hive is, csak
hogy vesztegetik. Bizony, Uram, csak megvallom én azt,
hogy az oláhként nekem erős gyanúságom vagyon, hogy
ezek az francziák is nem viselnék olyan erősen magokat,
ha az atyafiak közzűl nem informálnák. Én bizony tegnap
arra is ígírtem magamat, csak fizessen meg mostan az mostan fogadott hadaknak, ha az portárúl ellenkező válasz
jön, ha az jószágomra kérek is pénzt, vissza adom n e k i ;
de ő csak azt mondja, tudja ő, urunk ő nagysága sokszor
magánosan neki mikre kötelezte magát, az tracta is mit
t a r t ; száz tallér érő készületet nem lát ő, mégis ő egy
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nehány ezer forintot expendáljon? Az mi nagyobb, azt
m o n d á : hogy urunk ő nagysága azt fogadta néki, hogy az
első hó pénzt mindenik rendbéli hadnak megadja ő nagysága. Én nem tudom, Radnóton is ki mint informálta ezt
az Forvalt, de ő csak azt mondja s másoknak is azt mondotta, hogy mikor az utólszori gyűlésbűl urunk ő nagysága,
Radnótrúl levelet küldött nekem, más levelet is írt titkon.
Kérem Kegyelmedet, tudósítson, Görgényben meddig
lesznek ő nagyságok, onnan mikor mennek Radnotra és
ott meddig mulatnak, mikor s hová mennek? Úgy tetszik,
egyik levelében azt írja Kegyelmed, hogy Szamos Ujvárra
is eljőne urunk. Mikor ahoz mernék szólni, úgy tetszik nékem, nem volna haszontalan s káros az az ő nagysága oda
való jöveteli.
Vesselényi uram levelére micsoda választ tettem,
Kegyelmednek megküldtem. Cserei uram nékem posztót
nem külde; de ha immár nem küldött, bár csak írná meg,
hogy nem küld. Nem az vala az fogadása Kegyelmed által
Fogarasban. Kérem csak azon Kegyelmedet, írja meg néki,
akár csak adjon nekem egy czédulát, hogy nem vagyok
adós n e k i ; bánnám, ha az tiz szőnyegnek s az kocsinak
az árát holtom után az feleségemen keresné; mert tudja
Kegyelmed, édes Komám uram, vajki rigulyások néha az
székelyek.
Az mint veszem észre, Forval Clan Leót bé akarja
küldeni Lengyelországban, elhiszem az hadak dispositiójára, melyet is kétség kivül ezeknek intentiójokbúl cselekeszik.
Barcsai Mihály uram bé megyen s udvarhoz is el fog
menni. Ő kegyelme minden dolgokban s consultatiókban,
valamelyek itt agitáltattak, benforogván, szóval is declaratiót tehet, csak hogy megunván itt az sok várakozást,
mint becsületes főembert nem akartam tovább tartóztatni. Bizony dolog jó volna ő nagyságoknak valami kegyelmességeket mutatni ő kegyelméhez, mert szükségek idején
ő nagyságok is az ilyen emberekkel élhetnének jól.
Kérem Kegyelmedet, mind ez s mind ezután írandó
leveleim el ne tévedjenek.
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Portára ha Kegyelmed küld, kérem Kegyelmedet,
ezen én levelemet megolvasván s bépecsételvén küldje meg.
Azzal az huszti postával már mit csinál őnagysága, örömest érteném; ha vétke volna, venné el jutalmát, ha pedig
az törvény másképpen igazítaná dolgát, talám bocsáttatná
el ő nagysága; éhel halnak az eb fiának meg az gyermeki.
Kérem Kegyelmedet, tovább való szolgálatomért
vigye véghez, akár csak az én vékony tekintetemért, Csula
Gáspár és Sebesi Bénijámin uraméknak ő nagyságoktúl
szerezzen conventiót külön-külön; hiszem ha az zászlót
le nem kell tenni, nem kivántatik az conventio, mert ha
viszsza mennek, mit nem követnek el az hunyadvármegyeiek r a j t o k ? Akármikor is élhetnek ő nagyságok bizony
azoknak szolgálatjokkal; másképpen is ha az ő nagyságok
méltóságát azok nem tekintették volna, el lehettenek
volna az zászló nélkül.
Énnékem az tetszenék, Komám uram, ha Kegyelmetek az portára küld, az magyar hadaknak instructiójájának páriáját, azonban azokat a leveleket, melyeket most
nekem az marchio és Absolon uramék írtanak, küldenék
bé. Az kiket Kegyelmed az én inclusáimbúl be nem küldött, küldje viszsza, az kiket beküld, tudósítson. Kiváltképpen az Frater István és az sztryi commendans levelét
viszsza várom. Clan Leót holnap vagy holnapután elbocsátom. Hiszem az Istent, az új hadak fizetésébűl nem szorulok Forval uramra. Pap Dánielnek ő nagysága mindenét
nékem adta v o l t ; ha lehet, el rántok rajta egynehány ezer
forintot s ha ő nagyságának úgy tetszik, oda fizetem, ha
Isten az dolgokat boldogítja, megadja ő nagysága nekem,
tudom. 1 Barcsai Mihály uram oda érkezvén, minden dol1

Erre válaszul augusztus 23-dikán ezt írja Apafy Telekinek :
. . . Baló László hophmesterünknek irott Kegyelmed leveléből
értjük arra való Kegyelmed nagy készségét, hogy a mostan
gyült új hadaknak kész volna megfizetni Kegyelmed tőlünk conferáltatott némelyeknek bonumiból . . . ha Kegyelmed megfizet,
assecuráljuk per praesentes, hogy Isten a dolgokat boldogítván.
Kegyelmednek azaránt való minden expensáiról plenaria contentatiót és refusiót tétetni el nem mulatjuk. (Miss. 295.)
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gokrúl informatiót vehet ő nagysága úgy Kegyelmed is.
Az urunk gombkötőjének megküldte-e Kegyelmed az 10
tallért, örömest érteném. Az husz tallért én várjam-e,
vagy ne? Tudja Kegyelmed, 30 tallért adtam volt Polyik
uramnak. Ezt is csak Kegyelmednek írom. Barcsai uram
beérkezvén s ő Kegyelmétűl elégséges informatiót vévén,
parancsoltasson mentül hamarébb Kegyelmed ő nagyságával az új hadaknak való fizetés felől.
Kűvár, 20. Augusti 1677.
A levél élén: Baló uramnak írt levél párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

Kővár,

313.
1677 augusztus 20. Teleki Mihály De Béthune
marquis lengyelországi franczia követnek.

Gedani 28. et 31. Julii emanatas Excellentiae Vestrae
litteras cum honore et reverentia recepi et cum in proxime
praecedentibus meis dominum Absolonem de omnium
rerum nostrarum statu genuine et realiter informaverim,
non est, quod denuo Excellentiam Vestram iterata earundem repetitione onerem. Pro certo credat me in omnibus
ex permissu et voluntate Domini mei Clementissimi, bono
publico, Christianissimo Regi Excellentiaeque Vestrae
sincera cum promptitudine inservire velle, quorum in clementiam, gratiam et favorem me semper recommendans
et maneo stb.
Ezeket ő kegyelme azután maga kezével írta:1 Pro certo
credat Principem inhaerere promissis et nisi Turca ipsum
sub periculi principatus et regni arceat, ita etiam omni
modo occulte omnia faciet. Ego quoque nunquam praetermittam occasiones humillime Regi Galliae, Poloniae, Domino Marchioni servire. Spero, a Turca bonum responsum
ad summum ad undecimum Septembris aderit.
In arce Kűvár, 20. Augusti 1677.
Michael Teleki.
1

A Teleki M. leveleskönyvében levő példányon.
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Egykorú másolat két példányban. Egyik a Teleki M. kővárhosszúfalusi leveleskönyvében; a levél élén: Bétune uramnak
írt levél páriája; másik a franczia külügyminiszterium levéltáráb a n : Hongrie II. k., 152 drb.

314.
Uzon, 1677 augusztus. Béldi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmednek mint uramnak szolgálok, jó szerencsés életet kivánok.
1. Praesentis Nagy-Falurúl költ Kegyelmed levelét
tartozó böcsülettel vettem. Az mi illeti, Uram, az én reám
hozott commissióját D(aczó) uramnak, ójon Isten attúl,
hogy Kegyelmedtűl arrúl én számat kérnék, azt vizsgáljam, hogy kire mint neheztel; külömben én úgy hinném
én ma is, hogy eziránt tisztemnek tettem eleget, hogy megbántódásomat esmervén, kivántam Kegyelmed tanácsa
s jóakaratja s atyafiságával élni. Azomban, hogy az mint
tud nyilván fenyegetni ma is s mocskolni, úgy látom tagadatlan követi. Új úton, új szolgákon mit értsen, nem tudom
s micsodás dolgaimat promoveáltam volna, én bizony reá
nem emlékezem. Magam emlékeztem ő nagyságának azon,
ha kik vérek azon felforgó joszághoz, legitimus successorok
találtathatnának, ő nagysága nehézsége nélkül procedálhatnak-e? Nekem ő nagysága úgy felelt, salvo jure szoktak
az donatiók emanálódni; azért ő nagysága senki igazságát
nem conferálta másnak etc. Tovább ennél nem volt s nem
más által. Én, Uram, az mi nekem fájdalmasabb volt, azt
Kegyelmednek megjelentettem, úgy tetszik s várom ma is
Kegyelmed jóakaratját abból s egyébből is; de igen kemény
válaszát látom némelyben Kegyelmednek arra is némelyre;
de ezekben meg bizony nem szünöm, Uram, Kegyelmed
a j t a j á t zergetni, sőt vastagabban ragaszkodom, ha menten nem is, de ugyan megnyílik az zergetőnek az ajtó,
Christus mondása; reménségem is jó vagyon, mert Bethlen felé van szájával az mozsárálgyú. Voltak volna instantiáim Kegyelmednél, kiket akkori írásomban fel akartam
tenni, de jó hogy halasztottam, noha mindazáltal ha ha-
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ladtak is, el nem mulnak. Kezeimnek nyavalyáját nem
érzeném ugyan, de külömben bizony valóban betegesen
töltöm napjaimat. Az mi az hírekrűl való tudósítást illeti,
hogy udvartúl tudósítottak, megértem ugyan az tréfát,
nem kivánom, csak Isten ő nagyságokat s Kegyelmeteket
éltesse s boldogítsa. Azonban micsoda hírei érkeztenek az
tisztnek, Kegyelmednek elküldöttem.
Már levelemet végezém vala, hozák, Brassóban beszéllette onnan belől jött ember, hogy az két vajdát híd
csináltatni küldte volna az szerdár az Pruth vizére; mindkettőt elfogták volna az kozákok, ki ha úgy van, nagy
szerencse. Igaz-e, nem-e, tudja az Isten.
Továbbá is, hogy Kegyelmedet búsítsam, az Kegyelmed deákja talám megfelejtkezett volt az Danka leveleirűl
emlékezetet tenni, hogy megküldtem. Azért kérem Kegyelmedet, ne felejtkezzék rulla, parancsolván Kegyelmed is nekem. Ajánlom Istennek Kegyelmedet.
Datum Uzon, 1677. die Augusti
Kegyelmednek kész szolgája
Béldi Pál m. pr.
Miss. 269.
315.
Kővár, 1677 augusztus

23. Teleki Mihály

Béldi Pálnak.

Levelét Kegyelmednek böcsülettel vettem, panaszát
Kegyelmednek l á t o m ; bánom, Kegyelmed felőlem olyan
ítélettel vagyon; félek is igen, elébb halok meg, mintsem
Kegyelmed előtt hitelre verdődhetném. Most sem irhatok egyebet, hanem Daczó uram maga tartozik számot
magárul adni. Hidgye is Kegyelmed, nem szokta ő kegyelme velem dolgát közleni. Kegyelmedre iratott commissiót örömest látom vala. Nem illet, Uram, engem az
a terminus: ajtómon zörgetni etc. nekem csak parancsoljon, hidgye, jó szívvel szolgálok. A mosárágyúhoz semmi
közöm; a magyar atyafiak dolga. Bizony nem tréfábúl
írtam vala, hogy Kegyelmedet udvartúl tudósítottak, mert
én bizonnyal úgy tudtam s tudom most i s ; másképpen
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Kegyelmednek bűvebben írtam volna. Hogy Kegyelmed
az hírekrűl tudósított, Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jó akaratját tovább is várom. Mikben legyenek az
dolgok, elhiszem, Kegyelmed értette. Már nekem a porta
válaszáig itt kell lennem. A francziának hadai s pénze
készen volna, Sztryiben, ott körül az hadak. Itt is feles
pénze v a n ; valóban dorgálódik az dolognak haladásáért.
Az király is közelíteni a k a r ; hanem az hírre nézve tartózik
még, mert én ő nagysága s az urak parancsolatjábúl megírtam az hadaknak, ki ne jüjjenek. A magyar atyafiak
prédálják s pusztítják az Szilágyot s ez vidéket. Én elejekben írtam volt, subsistáljanak, de nem fogadták. A német Domahidánál van t á b o r b a n ; Cobbot hirdetik, várn á k ; Szilágyot, ezt a vidéket Désig, Hadadot, Csehet
fenyegeti. Az törökkel is biztatják magokat. Ha elmehetünk vala, eddig jó dolgot vihettünk volna végben. Bányárúl az németeket kivitték. Nekem sok bajom. Erdélyben
is engem okoznak; erdőben s háznál való discursusokban
is engem sententiáznak. Az magyarok között azt hirdetik, sok aranyakat adott nekem az német, abban nem
megyek el. Az német is veszedelmemre igyekszik. Vesselényi Pál uramat is, kétezer tallért igért, a ki megöli; a többiért is kiért-kiért bizonyos s u m m á t ; most a német haramiák(nak) öt hópénzt adott. Német, horvát, oláh, magyar
hadak izengetnek; de n e m 1 űket biztatni. Kegyelmed
betegeskedését b á n o m ; Isten Kegyelmedet gyógyítsa.
Én is bizony beteges vagyok; feleségem, két gyermekim
feküsznek. Az asszonynak szolgálatomat. Igen elfelejtkezett ő kegyelme rólam, nem a volt a fogadás.
23. Augusti 1677 Kűvár.
A levél élén: Béldi uram levelére való válasz.
Egykorú kézirat. Miss. 269.
1

Kimaradt:

merem.
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Kővár, 1677 augusztus 24. Teleki Mihály a magyar hadaknak.
Minemü kiirhatatlan praedálásokat s nyomorgatásokat
kövessenek el mindenütt az vitézlő rendek, végi hoszsza
nincsen az sok panaszolkodó szegénységnek, melyeknek csak
hallásával is szintén elfáradtam. Ma is jövének felesen
Kraszna-, Közép-, Belső Szolnok vármegyébűl, ez vidékbűl is, kik keservesen jelenték az rajtok quartélyozó hadnak
kimondhatatlan dúlásit s praedálásit. Nem elég, hogy az
paraszt embereket teljességgel immár mindenekbűl kiélték s nyavalyásoknak minden eleségeket megemésztették, már búzájokat étetik, hordják, egyik az másik quartélyára vivén az szegény emberek szekereit, honnét is az
szegénységnek, noha őket oda erővel viszik, pénzen kell
marhájokat viszsza váltani, hanem személy válogatás
kivül az nemes embernek is házára reá mennek, mindenét
annak is praedálják, marháját mindenfelé hajtják s kinozzák, magokat verik, tagolják, vagdalják, feleségeket
házonként hajtják, szidják; ha valamely az szegénység
közzül nekik nem adhatott (mindene már praedára menvén) kinzották, sokat közzülök meg is vagdaltak, mely
istentelenségtűl ma sem szünnek meg, sőt ugyan gyönyörködni láttatnak annak az külömben is megnyomorodott darab földnek szem látomást való elfogyatkozásával
s pusztulásával. Nem is csuda, hogy elpusztult, holott soknak úgy hallom egy szolgája sincsen, három négy lova,
mind abrakolja, az olyanok pedig, ha szintén ellenségre
kellene is menni, olyankor is az lovára viselne gondot.
Nékem most is több van szolgáimmal együtt, mellettem
levő becsületes rendekkel együtt száz lovamnál füvön,
de ott csak hat forintos lóval is nem tartják véteknek az
szép tiszta búzát étetni. Az ellenség földén is rettenetesség
volna azokat követni, az miket ott s ez vidékbelieken.
Kegyelmeteket azért úgy most is, mint szintén ennek
előtte, kérem, sőt Istenére s igaz magyarságára, ügyeknek
boldogságára kérem, obtestálom s kénszerítem, ha immár
semmi tekintetben nem láttatik lenni Kegyelmetek előtt
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(becsülettel követem, az kik nem olyanok) az sok szegénységnek mindenekbűl való kifogyása, éhel halásra jutása
s csaknem az földhöz ragadása: ne fizessenek az mi jó
kegyelmes urunknak ő nagyságának sok rendbeli Kegyelmetekkel közlött kegyelmességéért s az igyhez való nagy istenes indulatjáért s az mellett való sok költségiért, ennyi
esztendőktűl való mostani éjjeli-nappali sok fáradozásáért birodalmának azon s ezen részének teljességgel
való elpusztításával; ha külömböző jószágokon élődnek
s fogyatják, akár csak az nemességtűl szünjenek meg, ne
kellessék az országnak is soha el nem felejthető kárával
s emlékezésivel az bennek levő véghelyeknek elpusztulniok;
mert ha mégis nem szűnnek, lehetetlen az véghelyeken
praesidiariusokat tartsanak. Igy várhatják közönségesen
igyeknek s nemzeteknek boldogulását, Istentűl is megáldattatásokat, az mi kegyelmes urunknak ő nagyságának
ís fejedelmi kegyelmességének magokon tovább való fennmaradását. Részemrűl ha mit érettem cselekesznek, minden alkalmatossággal én is Kegyelmeteknek szolgálni,
kedveskedni igyekezem. Hogy az dolgokrúl ily bűven kellett írnom, azért Kegyelmeteket követem, sőt az kiknek
affélékben részek nincsen, magokra semmit ezekben ne
vegyenek. Én bizony félek, ha még is nem szünnek,
Istentűl nemzetestűl végső ostorát ne várja Kegyelmetek
magára szállania; én Isten s világ előtt protestálok. Már
evvel csak ez napokban kétszer írtam Kegyelmeteknek,
szünjenek m e g ; bizony az idegen nemzetek csúfsággal beszélnek felőlünk. Úgy értem Francisco uram levelébűl és
mások relatiójából, hogy az Szilágyban az szőlőket is mind
egyaránt pusztítják, és ha kit Kegyelmetek előtte járóiban
felőle megtalálnak, csak azt felelik reá, nem tehetnek róla
s ők nem parancsolhatnak stb.
Kűvár, 24. Augusti 1 1677.
P. S. Nem elég az, hogy ez vidékben is élődnek, hanem
ez vidékbűl is szekerekre rakják az búzát, zabot s egyebet,
1

E levéllel egyidejűleg Vesselényi Pálnak is írt, hogy a
magyar hadak rettenetes pusztításait korlátolja.
Teleki oklevéltár. VII.
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úgy vitetik ki s hordják minden tekintet nélkül, mely is
ha még is meg nem orvosoltatik, bizony ember halál következik, kinek is én oka ne legyek. Istennel bizonyítom, az
legkisebbnek is nem vétenék, de az sokat lehetetlenség
elállanom. Már ez héten elérkeznek az új fogadott hadak
is, kiket is hová szállítsak, nincsen, elpusztítván ez vidéknek is nagyobb részét.
A levél élén: Közönségesen az hadaknak írt levél páriája.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

317.
Stryi, 1677 augusztus 26. Absolon Dániel Teleki

Mihálynak.

Kegyelmednek mint uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat stb.
Hogy a bujdosó magyarok nagy confusióban estek volt
s vannak, nem csudálom; csudálkozásra méltó inkább,
hogy végképpen nem desperáltak. Második tragödia ez; a
recidiva pedig mindenkor veszedelemsebb az első nyavalyánál. Quis fidat in ingressu actionis bis frustratu? Istentől
s a töröktűl függ kimenetele ennek a boldogtalan változásnak,
úgy vagyon; de azomban az idő el mulik, el is mult nagy
részént, a királyok elidegenednek. Marchio de Béthune uram,
a ki oly szívesen s oly nagy zelussal (a feletébb való kölcségrűl nem szólok) ezen dolgot manuteneálta, elkedvetlenedik, hitele, böcsülete a franczia király előtt extremitásban
forogva, sőt a ki legnagyobb, a töröktűl megsegítésben lesz-é
valami, neme-é, csak a jó Isten tudja, így a bizontolanért
elvesztjük a bizonyost. Itt, Uram, nekünk elég bajunk s
alkalmatlanságunk vagyon! Kegyelmetek informatiójára
Marchio de Béthune uram az hadakat ki szállíttatván quártélyokbúl, erős parancsolatokat adott, hogy sietséggel mennének által, az mint is mindenünnen úgy jöttek, hogy pro
vigesima et sequentibus 297 1 ban úgy mint az Kegyelme1

A titkos írásban megoldatlan helynév.

tektől rendeltetett helyre mehessenek, de ez hertelen és
szerencsétlen változás minden reménység felett esvén, a
dolognak defectusban való vételében vissza kellett küldeni
őket, mivel itt körül subsistentiajok nem lehetett a fő generalisra nézve, aki Ilvóba vagyon. Úgy is már annyira elment a híre, hogy 296 1 felé s másutt is bevágják a passusok a t ; itt pedig mindennap elég spion vagyon. Az hadak
azért igen conturbálódtak, főképpen azok, az kiket csak
ezelőtt két héttel a respublica elbocsátott; az officirek is le
akartak menni; de én valóba biztattam s biztatom őket.
Marchio de Béthune uramnak is írtam in bona, az mint lehetett, forma. Ha hiba esik, elmehetek Danczkára. Én ugyan
(az mind Marchio de Béthune uram elméjét s meleg természetit ismerem, alig hiszem hogy tovább procedáljon, kétszer
már így járván? Kegyelmetek informatiójából s a dolognak processusából bizonyossá tette az franczia királyt, hogy
az erdélyi fejedelem Kegyelmed által actióhoz fog; most
kell contrariumot írni. A lengyel király is, úgy hiszem, szegyenli, magnanimus ember lévén; hát a franczia király mit
gondol? Én ugyan oly persvasióban vagyok, hogy (királyokat kivévén) soha senkihez oly indulattal nem volt, mint
Kegyelmedhez és a magyar ügyhez. Facta loquuntur. Ez
immár in contrarium fordulhat. Én, Uram, Kegyelmed
parancsolatjára mindent megcselekszem s azon vagyok,
hogy a hadak in omnem eventum conserváltathassanak;
két regiment csak közel vagyon kavallir Lubomirszki jószágiban; azok oly készen lesznek, hogyha a szükség megkivánja, elő álljanak. A tegnapi informatiónok alkalmatosságával irattam mindenfelé, hogy új reménséget s szívet
vegyenek; engem vernek agyon, ha nem leszen effectussa
biztatásomnok. Úgy hiszem, egy kevéssé lecsendesednek s
várakoznak, ha contrarius ordo nem jün Marchio de Béthune
uramtúl. Tegnap írtam ő nagyságának satis efficaciter;
talán egy 1311 korig patientálni fogja magát.
Kegyelmed parancsolatját tovább is várom, mert
ebben a zürzavarban felette igen szükségesek a valóságos
1

A titkos írásban megoldatlan jegy.
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informatiók. Én ugyan Kegyelmedet mindenekről genuine
et realiter informálni el nem mulatom stb.
Stryjbe(n), 26. Augusti Anno 1677.
P. S. A Jézus Christus szenyvedésére kérem s kénszerítem Kegyelmedet, kormányozza úgy az dolgot, hogy Isten
s a világ előtt ment lehessen. Most érkezének rajtarok i d e ;
nagy confusióba vannak a hadak, vagy által vagy máshova
akarnak menni. Az erdélyi fejedelem ő nagysága reputatiója, Kegyelmed becsületi, a magyar nemzetnek előmenetele,
vagy utolsó veszedelme forogván ebben, cselekedjék a mi jó;
bizony-bizony ezen alkalmatosságot Kegyelmed soha el
nem éri. Fronte capillata est posthac occasio calva. Sapienti
satis stb.
A(bsolon) mpr.
Miss. 260—263.
318.
Kővár, 1677 augusztus.

Teleki Mihály

Baló Lászlónak.

Szolgálok Kegyelmednek.
Kegyelmed levelét becsülettel vettem, tudósítását
Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját tovább
is várom.
Ha ő nagysága vagy gyengén szól az dologhoz, vagy
nem is akar szólni, arrúl nem tehetek, az dolgoknak megírásával tartozom. Szolga vagyok s az mit parancsol ő
nagysága, ahoz tartom magamat, parancsolat nélkül én
semmit nem cselekedhetem.
Az érseknek s Smidnek szóló leveleket 1 én csak megolvastam, mentest elküldöttem.
Kegyelmed leveleit Kegyelmednek én mind viszsza
adom vagy küldöm, hidgye el, csak szintén az kikben
Kegyelmed ő nagyságok neve alatt ő nagyságok parancsolatirúl írt, azokat kell megtartanom, ha kivántatik
jövendő számadásra.
1

Mind a két levél Görgény-Szentimréről augusztus 23-ról
keltezve másolatban megvan a Teleki M. leveleskönyvében.
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Kegyelmednek oda küldöttem; kérem küldje viszsza őket.
Az Somlyóra telepedett cselédes nemesség mit kivánjon ő nagyságátúl, Kegyelmed megláthatja. Áll ő nagysága kegyelmességében azon parancsolatnak megadása.
Úgy látom, Komám uram, Kegyelmed némely én
írásomon felettébb megindul. Látja Isten lelkemet, offendálni Kegyelmedet legkissebb írásommal nem k i v á n t a m ;
úgy tetszik, annyi apprehensióját nem is érdemlettem
v o l n a ; ha mi fogyatkozás pedig esett az én írásomban
arrúl Kegyelmedet követem, másszor okosabb lészek s
tapogatva procedálok.
Irja Kegyelmed, hogy csak hamar, mikor Kegyelmed
Szent Péterrűl viszsza ment, küldött volna Kegyelmed
az én kezemben kolozsvári harminczadosnak szóló commissiót; de én nem láttam. Ezt nem azért írom Kegyelmednek, hogy ebben tovább szorgalmatoskodjék, csak értésére akarám adni, hogy én nem láttam azon commissióját
ő nagyságának.
Hogy pedig Kegyelmedet sok írásommal kell terhelnem, arrúl Kegyelmedet követem. Az dolgokat kéntelen
Kegyelmed által kell ő nagyságának értésére adnom, Kegyelmed lévén most ő nagyságok mellett.
Urunk ő nagysága írja nékem, hogy Beszterczén
gyűlést akarna celebráltatni. Mikor lesz az s mire való,
nem t u d o m ; ezelőtt nem is értettem.
Kegyelmedet becsülettel követem, hogy magam aprólékos dolgaimrúl is kelletik Kegyelmedet magát búsítanom
Az mely vászon felől az brassaiaknak írtak s választ is
tettek reá, kit is Udvarhelyi uram küldött volt ki nekem
ide, az a vászon nékem kivántatnék; ha kihoznák, Kegyelmednek megszolgálnám; én mindjárt megadnám az
árát, csak lenne az dolog urunk neve alatt.
Irtam vala Kegyelmednek minap arrúl is, ha valakik
az magyar atyafiak közül, kiváltképpen az kik Máramarusban vannak, ki akarnak az gratiára menni: ki bocsássam-e?
Sem maga nem tudósíta, sem urunkkal nem parancsoltata.
Az mint Kegyelmed az inclusáknak némelyikébűl
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is eszében veheti, az magyar hadak elméjét valóban vesztegetik. Én úgy gondolom, azt practisálják, hogy arra
vehetnék, hogy az Lengyel országbúl jövő haddal megegyeztethetnék őket. Valóban sürgetik ezt az itt lévő
francziát is; vannak vele szünetlen tanácskozásban némelyek, jő s megyen levelek; olyan istentelenséget költöttenek s azzal hitegetik az hadakat, hogy Kende Gábor és
Keczer uramékat megajándékozták és sokat ígírtek nekik,
abba írták azokat az leveleket az portárúl, az kiket írtak.
Most is mit írt nékem Absolon Strybűl s az marchio
is, megfordittatván, Kegyelmednek oda küldöttem.
Már azon az parázna Pap Dánielen ki tekertettem
nagy nehezen az négyezer forintot és az ő nagysága parancsalotja szerint az új fogadott hadaknak megfizettetek.
Ha szintén az portárúl olyan lenne is az válasz, hogy ezeknek el kellene oszlaniok, még is ő nagyságának nagyobb
méltóságára szolgál, hogy megfizettetett nekik, inkább
nem zúgolódnak; sőt ha másszor kelletnék is, hamarébb
elmennek az ő nagysága zászlója alá.
Irja Kegyelmed, jó volna kitanulni, kik irogatnak
ide ki Szatmár tájára. Annak az tudásáért igen meszsze
nem kell m e n n i ; de mi haszna? mert az ember azt meg
nem bizonyithatja sok emberrel; afféle dolgot pedig akárki
is titkon szokott cselekedni. Valamint vagyon az dolog,
Komám uram, de bizony az magyar atyafiak közzé is sok
hírt visznek udvartúl; sok dolgokat én is tűllök értek meg.
Kérem Kegyelmedet, leveleimet ne lássák ártalmas szemű
s kezű emberek.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

319.
Kővár, 1677 augusztus 28. Teleki Mihály
Istvánnak.

Fráter

Levelét Kegyelmednek v ö t t e m ; mit kívánjanak a
mostan fogadott hadakbeli katonák, értem. Soha nem
hallottam hírét is, hogy hópénzt is adjanak mezei hadnak
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s szabad quartélyt is benn az országban; az is igen szokatlan dolog, egy lóval legyen az katona, szolgája se
legyen, még is két lóra fizessenek. Én azért magamtúl
egyiket sem cselekedhetem, sem azt, hogy az hópénz
mellé szabad quartélyt ígírjek, sem azt, hogy az uram
pénzét, se lova egynél több ne legyen, se szolgája ne
legyen, még is két lóra fizessem ki az ő nagysága pénzét;
hanem válaszszanak magok közzűl katonákat, az kik
udvarhoz menjenek, akár tegyék papirosra kivánságokat,
én urunknak ő nagyságának postán megküldöm, a mit
ő nagysága parancsol, annak kell lenni. Hiszem a barátom,
a ki most egy lóval szolga nélkül vagyon, az más hópénzre szerezzen jó szolgát s lovat, két hóra fizetnek
mindjárt. Úgy értem, azt mondották némelyek közzűlök,
ők azt gondolták, a franczia fizet, külömben zászló alá
sem iratták volna magokat. Az olyan szó nem illenék
az mi kegyelmes urunk ő nagysága hütihez. Azt is hallom,
hogy mondották némelyek, ők azt gondolták, három
hópénzt adnak egyszersmind. Én gyermekségemtűl fogva
az erdélyi fejedelmeket szolgáltam, de azt soha nem
értem, nem is hallottam, hogy volt volna. Mondja meg
Kegyelmed ő kegyelmeknek közönségesen, ne kivánjanak a mi kegyelmes urunktól ő kegyelmek is szokatlan
dolgot; elég az, hogy ő nagysága hórúl hóra megfizettet.
Ha azért ő kegyelmek az eddig való jó szokás szerint
az ő nagysága fizetését felveszik, az mint Kegyelmednek
magának is megmondottam, megmustrálván Kegyelmed
őket, regestrumokat behozván, vice vagy fő hadnagyok
bejővén az pénzért, mindjárt kézhez adom, abban fogyatkozás nem lészen. Főhadnagynak, vicehadnagynak,
zászlótartónak a régi formában leszen fizetések, a mint
az erdélyi fejedelmek szoktak volt fizetni; katonának
is úgy, egy lovasnak négy forint, két lovasnak, ha jó
paripája s jó szolgája lészen, nyolcz f o r i n t ; gyalognak
egy személyre három forint, tizedesnek n é g y ; csak hogy
jó fegyverek legyen. Én mint írám is, ennél tovább nem
mehetek; ha így nem akarják ő kegyelmek, ő nagyságát a mi kegyelmes urunkat tanálják meg. Kegyelmed
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ő kegyelmek előtt közönségesen
el stb.
Kűvár, 28. Augusti 1677.

levelemet

olvastassa

A levél élén: Fráter István urammal a hadak mustrálása
felől való levél.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
320.
Kővár, 1677 augusztus 29. Teleki Mihály Baló Lászlónak
Itt az dolgok újultan újulnak s nehezednek. Ő nagysága sem akar a dolgokhoz szólani. Én Isten s ő nagysága
előtt tudom ment leszek. Ha mind így leszen, én is az hallgatáshoz fogok; én szolga lévén, mit tudok cselekedni?
Mindenképen mindenfelől csak énreám van az nehézség;
most is mit írjon egy jóakaróm, Kegyelmednek párban
írását oda küldöttem. A magyar hadak között micsoda
dolgok vannak, az eddig oda küldött levelekbűl s az mostaniakbúl is eszében veheti Kegyelmed. Istenért, Komám
uram, ezeknek az emberséges embereknek leveleket ne lássák m á s o k ; bizony onnét mindent értésekre a d n a k ; most
is megírták, mit írtam én Kegyelmednek az oda ment
követek felől; ne veszessék el azokat a becsületes igaz
embereket. Ezen inclusákat pedig mentest viszszavárom.
Nekem onnét belől minden jóakaróim többire azt írják,
izenik, magamra vigyázzak. Már látja Kegyelmed, azt
practicálják, az lengyel haddal megegyezzenek a magyar
hadak, ki úgy leszen, ez a franczia is közikben megyen,
tudom. Elbocsássam-e, nem-e? kérem urunkkal irasson
nekem arrúl. Ha ki nem bocsátom, az arestum leszen;
mi következhetik érette, nagy hatalmas király lévén az
ura, sok pénzével mit viszen urunk s hazánk ellen véghez,
akárki által láthatja. Az közikben való menetelivel is mi
következhetik, Isten tudja. Székely László uram is micsoda
instructióval küldetett el, én most sem tudom. Igy az dolgokban rendesen nem procedálhatok.
Az fogadott hadaknak való reversalis felől nem íra
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Kegyelmed, kirűl komám Barcsai uramtúl is izentem Kegyelmednek. Hiszem ott van Bethlen János uram, ő kegyelme concipiálhatna formát.
A szebeni szászok gyalogi felől is írnak nekem szebeni
polgármester uram, de mások is sokat. Én mit irattam
polgármester uramnak, Kegyelmednek párban elküldöttem. Azok is hitesek-e urunknak ő nagyságának, nem-e,
én nem tudom. Azokat is talám meg kellene eskettetni ő
nagysága hűségére, kinek is formáját kellene küldeni és
arrúl is commissiót kellene küldeni. Ha az magyarok azt
sollicitálják, követjeket küldhessék bé Lengyelországban,
elbocsássam-e? arrúl is ő nagysága neve alatt való parancsolat kellene.
Az hadak mustrájára Frater István uram volt, ki
nekem mit írt onnét, én is mi választ írtam volt reá, Kegyelmednek elküldöttem. Az ott való actájokat ő kegyelmeknek Komáromi urammal, mivel ő kegyelme is ott volt,
leirattam. Úgy értem, német császár levelét vitték o d a ;
a követje Kállóban várja a relatiót.
Gróf uram levelét pro informatione szakasztottam
fel; onnét is kitanulhatja Kegyelmed az dolgot, noha Kegyelmed azt úgy értse, ezt én csak Kegyelmednek írom.
Urunk ő nagysága maga irata Tökölyi uramnak Udvarhelyi urammal a titok pecsét a l a t t ; de talám azt Kegyelmed jobban tudja én nálamnál, ha az töröktűl rosz
válasz lészen, elmennek-e magok és engemet elküldjen-e
ő kegyelmekkel. Igaz-e, hogy a portárúl olyan hírek jött,
ha ő nagysága segítené ő kegyelmeket, maga és országa
s az igy is elveszne ?
Lelkem Uram, urunknak ő nagyságának irott levelemet ha lehet küldje viszsza; bánnám ha páriálnák s kiküldenék nekik, noha abban igazságnál egyéb nincsen írva.
Absolon mit írjan nekem, és én is neki mi választ töttem,
leirattam, Kegyelmednek elküldöttem. Kegyelmedet felette igen kérem, tudósítson mindenekrűl stb.
29. Augusti 1677 Küvárban.
Micsoda istentelenséget cselekedett az a fattyú Mihocsa, Kegyelmed megérti. Istenért Uram el ne szenvedje
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Kegyelmetek neki, Istenért szóljon urunknak ő nagyságának is. Én is írtam ő nagyságának.
A levél élén: Baló uramnak írt levélnek párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

321.
Kővár, 1677 augusztus 29. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Jó Kegyelmes Uram s Fejedelmem.
Mikben forogjanak ide ki az dolgok, azokrúl való
bű írásommal nem kivántam Nagyságodat terhelnem,
mindeneket alázatosan értésére adtam hopmester komám
Baló uramnak. Azokrúl az ő kegyelme által kivánandó
kérdésekre való feleletekrűl, alázatosan kérem Nagyságodat, méltóztassék kegyelmesen parancsolni; én szolga
lévén, Nagyságod parancsolatja kívűl cselekednem legkisebbet sem akarok. Most is, kegyelmes Uram, bizonyoson értem, némely uraim az én veszedelmemre tanácskoznak, készítik mások elméjeket is. Az fogadott hadaknak
is kárt tételekért engemet fenyegetnek, böstelenítenek.
Gróf uram levelét pro informatione mei én szakasztottam
fel. A magyar hadakbelieknek szándékjokat, jobban is
tovább mint lesznek a dolgok, Isten ő felsége titkában
vannak. Bizony dolog, jobban esett volna, ha a végbeliek
is quartélyokban, a többi hadak is oda mennek vala, az
Szilágyot is, ez vidéket, több részét is az országnak el nem
pusztitották volna. A török részrűl is a dolgok jobban
esnek vala. De a bölcsek és a kik eleitűl fogván abban mesterkedtek, az elméket Nagyságodtúl idegenítsék, azok
tartoztatták meg, azért hogy puszta lévén az föld, szabadjában jobban is elpusztittatván, az vitézlő rend jobban
is elkedvetlenkedjék, hogy annál inkább magok ductusának
követésére vehessék őket. Az mint hogy az portai válasz
késik, Isten ő felsége őket az ő és mi büneinkért a magok
veszedelmére elő bocsátja, el is követik, kivel végső veszedelmeket siettetik. Mind ezekben is mit kellessék csele-
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kednem, várom kegyelmes parancsolatját, mert noha micsoda instructióval ment el Székely László uram, nem
tudom bizonyoson, gondolom azzal ment, míg onnét engedelem nem adatik, Nagyságod legkisebbet is nem cselekeszik. Igy már ha az Nagyságod részérűl legkissebb lenne
is, bajosabb lenne a számadása; másképpen ha ez ne
interveniáljon, kevés félelem lehetett volna az dologban,
de már Nagyságod igíretet tévén követje által, veszedelem
követné Nagyságodat, az országot stb.
Kűvárban, 29. Augusti 1977.
A levél élén: Urunknak ő nagyságának írt levélnek párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

322.
Görgény, 1677 augusztus 31. Apafy Mihály Teleki
Mihálynak.
Adjon Isten jó egészséget Kegyelmednek.
Kegyelmed levelét kegyelmesen vettük, hopmesterünk minden inclusáit nekünk megmutatta. Elhittük,
csábítják az hadakat, de nem kivánják javokat, valakik
olyanra tanácsolják. Nekünk Hamvai másképpen beszéllett, kivált Tályai uram az végbeliek nevével igen jól resolválta m a g á t ; az is tanácsos dolog, ha rendeletlen dolgot
nem követnek. Az új hadaknak hogy megfizetett, abbeli
készségét kegyelmesen agnoscáljuk; Isten éltetvén refundáljuk is Kegyelmednek, csak az hadak számáról és azokra
kiment pénznek summájáról tudósítson. Míg már portáról válaszunk jő, addig ott körül való quartélyokban
kell lenni és ha haladni talál is az dolog, provideálnunk
kell téli quartélyokról. Kiván Kegyelmed informatiót,
ha kik az nemesség közűl kivált Máramarosból ki kivánnak
menni, elbocsássa-e? Mi édes Teleki uram erővel nem tart ó z t a t j u k ; lássák mit cselekesznek, csak meg ne bánják
Nekünk semmi olyas híreink nincsenek; ha mik érkeznek,
Kegyelmedet tudósítjuk. Kegyelmed ott forgó occuren-

— 460 —
tiákról hogy tudósítson, kegyelmesen megkivánjuk és
ajánljuk Istennek oltalmában Kegyelmedet.
Görgény, die 31. Augusti 1677
Kegyelmednek minden jókat kéván
Apafi Mihály mp.
Diplomatikai osztály. Nro 8116.

323.
Görgény, 1677 szeptember 1. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Adjon Isten Kegyelmednek jó egészséget.
Kétrendbeli leveleit vettük Kegyelmednek kegyelmesen, bő írásának olvasása nálunk sem unalmas, mindazáltal az mikről Kegyelmed tudósította hopmesterünket, ő is mindeneket értésünkre adott s azokra kegyelmes
resolutiónkat is veszi. Nincs nagyobb csudánk, miért tudnak Kegyelmednek veszedelmére igyekezni, holott Kegyelmed szolgálni kivánt mindennek, mintsem ártani.
Isten az övéit nem hagyja, Kegyelmed ne búsuljon, s mi
sem hagyjuk Kegyelmedet, míg élünk.
Az fogadott hadak quartélyoztatása tanács tetszéséből van, úgy az többié is, míg az portáról tudósítás jő.
Mit fogják azt Kegyelmedre, az mi közönségesen tanács
megegyezéséből lött, melyben Kegyelmed jelen sem volt?
Az ember senkinek nyelvét meg nem foghatja. De az ilyen
magok fejére szokott fordulni.
Nem csak az Tökölyi uram levelét, de az mint már
ezenkivül is Kegyelmednek megírtuk, akárhonnan jőjenek
nekünk szóló levelek, Kegyelmed bizvást felszakaszthatja.
Helyesen írja Kegyelmed, jobban esett volna, ha
quartérokban visszamentenek volna, de az mi meglött,
lehetetlenné nem csinálhatjuk, már az végső válasznak
terminusa kevés napokra szorulván, ez mostani dispositióban kell megmaradniok az hadaknak, melyben is ha
meg nem maradnak és némely csábítók szavát fogadják,
beleugratnak fundamentum nélkül, vagy másképpen álmodozzák dolgoknak jó karban való állotásokot, nekünk ne
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adjanak nyereségekben. Mi is Isten s ez világ előtt protestálunk arról, okai nem leszünk végső veszedelmeknek és
senkit ezután mást ne, hanem magokat s rendeletlen cselekedeteket okozzák csak.
Az instructio Radnóton maradott, de mind instructiójában s mind az tőlle küldött levelekben az v a g y o n :
Eddeg sem cselekedtünk semmit, úgy ezután is, míg
onnan annuentia nem adatik, nem cselekeszünk. Mi arra
senkit nem szabadítottunk, addig már cselekedjenek legkissebbet is. Nem is tudjuk meggondolni, édes Teleki uram,
micsoda lélek kezdette elméjeket változtatni, holott mindnyájan az követek olyan resolutióval menének el innét,
az portai resolutiót csendesen megvárják és akármi választ
hozzanak, azután is mindent az mi tetszésünkből cselekesznek mindent.
Azt véghez vihetik, ha ugyan nyughatatlankodnak,
mind az két császárt ellenségekké tehetik ő kegyelmek;
elég erejek penig nincsen egyik ellen is megállhatni.
Mihocza istentelen cselekedetét megértettük; hitesse
el Kegyelmed magával, el nem szenvedjük; Kegyelmed
tetszése szerént most iratunk ki a vallásunkon levő tanács
rendnek, s megjövén tetszések, azt követjük el, valami ő
kegyelmeknek tetszik; az ítélőmestereknek is veszszük
censurájokat. Megleszen válaszok, az kik pártját fogják.
Az franczia mi akaratunkból ki nem megyen, inkább
azon leszünk, már közelítvén az posta megérkezésinek
ideje, behivatjuk. Isten holnapot adván érnünk, iratunk
és hivatjuk tisztességesen az akkori consultatióra és az
más francziának való válaszszal Vásárhelyről el is küldjük
Kegyelmednek az levelet.
Az mostan fogadott hadakot minemű hitnek formájával kellessék beesküdtetni, hagyjuk és bizzuk egészen
az Kegyelmed discretiójára.
Az szászok gyalogi felől nekünk is írtanak. Nem tudj u k : kellessék-e hittel kötelezni vagy nem, holott nem
udvari gyalogok, azomban az honnan küldették, csak számunkra hitesek és többire mind haza fiai is. Mi elbocsáttatások felől azt az választ a d j u k : az tanácscsal megegye-
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zett értelemből az haza határainak oltalmazására rendeltetvén oda, elbocsátásokhoz nem szóllunk; meglesz arra is
válaszok, hogy sem vármegye, sem székelység fen nincsen.
Az magyarok hogy követjeket expediálják most be,
nekünk semmiképpen nem tetszik s Kegyelmed be se bocsássa, várják el az egynehány napokat, azután szabadoson mehetnek.
Az hadakkal mint lött az dolog, Kegyelmed tudósítását elvárjuk, úgy fizettetünk nekiek, mint az nagy
fejedelmek. Quartély felől az országgal kell concludálnunk. Minket Kegyelmed ezután is mindenekről tudósítson, kegyelmesen veszszük és ajánljuk Isten oltalmába
Kegyelmedet.
Görgény, I. Septembris 1677.
Apafy kezével: Kegyelmednek minden jót kéván
M. Apafi mp.
Értjük az az hadak között való sok confusiót is
Nem sokára Székely László tudósítása mind azokat a
sibongásokat lecsendesíti s minden vélekedéseket az embereknek elmetszi.
A czímlapon Teleki M. kezével: Követeket be ne bocsássam.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gróf Kemény József gyüjteménye.

324.
Danczig,

1677 szeptember 2. De Béthune
Mihálynak.

marquis

Teleki

Illustrissime Domine et Amice mihi confidentissime.
Quas mihi ex Kouar de data octava Augusti scripsit
Illustrissima Dominatio Vestra, non sine magna animi
molestia et anxietate accepi; dubitare enim non possum,
quin aliquid novi in hisce nostris negotiis acciderit, quandoquidem Illustrissima Dominatio Vestra rogat, ut ea regimenta, quae secundum ordines meos jam iter expediverant,
ut in Hungariam transirent, e quartiriis suis non moveant.
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Satis superque novit Illustrissima Dominatio Vestra, quantum ego insudaverim, primo quidem, ut congregarentur istae
cohortes, deinde vero, ut commode subsisterent usque ad
plenam Illustrissimae Dominationis Vestrae determinationem, neque etiam debet aliter reputare, quam quod earum
motio, quam citissime fecerunt, maximos rumores in Polonia
excitaverintet quod factio Austriaca, cui jam erunt perspectae meae intentiones, isti rei summa nunc impedimenta
allatura sint et imposterum afferet et scit bene Illustrissima
Dominatio Vestra meas obligationes non alias fuisse, nisi
ut dictae copiae tum demun in Hungariam intrarent,
quando jam in opere belli Celsissimi Principis et exulantium exercitus actu essent. Ad requisitionem Illustrissimae
Dominationis Vestrae et consilii vestri in Radnot habiti
acceleravi in amandandis his regimentis, consulat ergo ex
prudentia sua Illustrissima Dominatio Vestra et res omnes
indesinenter ita disponantur, ut dictae cohortes penetrare
possint in Transilvaniam, quaemadmodum inter nos conventum fuit, cum ex mea parte nullatenus possim cavere,
ne fiant desertiones et ne obstacula, quae possunt infinite
contingere, interveniant. Videndum est et hoc, quod tempus
belli gerendi breve jam sit, si ista hoc mense non fient, tempus
ipsum excludet operationem. Sed et consideratio est magna
in aula Regis Christianissimi authoritatis Celsissimi Principis Transilvaniae et nominis Illustrissimae Dominationis
Vestrae, quae non vellem diminui, sed augeri continue. De
eo, quod potest esse, reliquum scribam ad dominos de Forval et Reverend, qui jam debent esse ad latus Illustrissimae
Dominationis Vestrae; scribam pariter ad dominum Absalonem, qui dubio procul debet ad castra pervenisse, antequam istae recipiantur. Scripsi etiam ad dominos Theokolj
et Faigel brevissime, quia me refero ad praesentem epistolam, desidero insuper Illustrissimae Dominationi Vestrae felicitates quasvis et incrementa, ejusdemque solitae
gratiae me commendo.
Dancisci, secunda Septembris 1677.
Illustrissimae Dominationis Vestrae
Servus paratissimus.
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A levél élén: Response á la lettre du comte Teleki du huict
aoust 1677.
Egykorú másolat a franczia külügyminiszterium levéltárában. Hongvie II, 155.
325.
Kővár, 1677 szeptember 4. Teleki Mihály Apafy Mihálynak.
Méltóságos levelét Nagyságodnak alázatos engedelmességgel vöttem, kegyelmes parancsolatit Nagyságodnak mindenekben alázatosan értvén, mindenekben ahhoz
alkalmaztatom magamat. Igen bölcsen és rendesen írja
Nagyságod, kegyelmes Uram, minden sibongásoknak nyakát
szakasztja a portárúl való tudósítás. Nem akarván Nagyságodat hosszas írásomnak olvasásával fárasztanom, az dolgokról hopmester uramnak bőven írván, 1 ő kegyelmétűl
kegyelmesen vehet informatiót, úgy a Vas Márton alkalmatlan cselekedetirűl is, kivel félek provocálják a Nagyságod birodalmira az németet. Nincs is effélénél nehezebb
dolog, mert ha aperte kellene is az némettel cselekedni,
Nagyságod részérűl is könnyebb volna; de nem tudván
az porta mit parancsoljon, ellenek nem lévén szabad cselekedni, az ilyen Nagyságod birodalmibúl ide ki csatázás,
abban az birodalomban elfogott raboknak Nagyságod
birodalmin való által vitelek és ugyanott rabúl tartások
mit hozhassanak Nagyságod birodalmira, által láthatja
akárki. Nem ártana Nagyságodnak kegyelmesen parancsolni, a Nagyságod birodalmábúl ne csatáznának ki, azon
ne hordoznának alá s fel rabot s annál inkább ne tartanának. Méltóztatnék Nagyságod arrúl is parancsolni mind
Veselényi uramnak s mind annak az Vas Mártonnak,
a szegény Prinyi Ádámot bocsátanák el, adnák én kezemben. Bizony Nagyságodnak igaz hive volt, valamit érthetett, mindent hírré adott nekem. Az ilyen dologgal ide1
Ez a levél a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben található. Tér hiányában mellőztetett. Vas Márton Nagy-Szőlős ellen
vitézkedett, Prinyi Ádámot elfogta és csak nagy summa pénzen
kezesség mellett bocsátotta el. »Én félek — írja Teleki Baló
Lászlónak — az ilyen dolgokért megfizetnek a mi szegénységink

genítik el mind magoktúl s mind Nagyságodtúl az otthon
lakó magyarságot. Isten Nagyságodat szerencsésen sok
esztendeig éltesse.
Kűvár, 4. Septembris A° 1677.
A levél élén: Urunknak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
326.
Radnót, 1677 szeptember 4. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Michael Apafi Dei gratia stb.
Spectabilis et generose fidelis stb.
Kegyelmed levelét vettük és mennyi bajoskodási
legyenek Kegyelmednek a mostan fogadott új hadakkal,
mind abból s mind hopmesterünknek szóló leveléből megértettük. De mivel Székely László uram követségétől vagy
tudósításától függ mindazokról való újabb dispositiónk:
azért a miben most vannak, ezentúl is míg ő kegyelme,
vagy tudósítása ki érkezik, a szerént legyenek; külömb
rendelést mindaddig is nem tehetünk felőlök. A magyar
hadak is mennyire elpusztították légyen Kraszna és Közép Szolnok vármegyéket, tudjuk mi azt, édes Teleki uram,
de hát hová tudjuk őket rendelni? abbeli dispositiónk is
függ hasonlóképpen megírt követ hivünknek kijövetelitől
vagy tudósításától. Azon vármegyéknek szükségekre való
ezer tallérnak kölcsön adását a mi illeti, tudja Kegyelmed,
mennyi költségünk volt minekünk ezeknek a felháborodott állapotoknak alkalmatlanságival, és ki tudja, úgy
lehet, hogy a Székely László uram kijövetelivel többet is
kelletik költenünk; mindenfelé penig eleget tennünk nem
lehet; ez okon ő kegyelmeknek is most nem kedveskedhetünk 1 stb.
Datum in castro nostro Radnóth, die 4. Septembris
A. 1677
M. Apafi mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gróf Kemény József gyüjteménye.
1

Augusztus 31-dikén írja Teleki Apaffynak, hogy a magyar hadak Kraszna-, Középszolnok vármegyéket teljesen elTeleki oklevéltár. VII.
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327.
Sztry, 1677 szeptember 5. Absolon Dániel Teleki

Mihálynak

Kegyelmed 28. Augusti irott levelét az estve későn
vettem nagy örömmel, mert szívesen vártam, de hogy
decifirálni kezdtem, megvallom, nem kevéssé conturbálódtam rajta. Kegyelmed hosszas levelére punctatim választ nem adhatván, így az Kegyelmed búsulásit s a dolgokon való conturbatióját bőv írásommal nevelni nem
kivántam. De mit is tudtam volna írni fundamentális
írásra? csak engednem kellett helyes ratióknak. Hogy
Kegyelmed eleitűl fogva a magyar ügynek szíves és tökéletes
patronusa volt, jó lelkem ismereti szerint recognoscálom,
bizonyos lévén abban is, hogy Kegyelmeden nem mult
annak valóságos előmozdítása, ily nagy perfectióban helyheztetett állapotját látván erről a részrűl. Vakmerőség volna
azért s annál is nagyobb praecipitantia Kegyelmedet causálni. Mit tészen a portai inhibitio, által látom. Fundamentalis és a tractában letétetett ratio ez. Úgy hiszem, sem
a királyok, sem Marchio de Béthune megtartózkodását az
erdélyi fejedelemnek ő nagyságának balra nem magyarázzák. Absoluta necessitas et necessaria prudentia ez. Marchio
de Béthune uram emberei magok tudják, hogy nem valami
kigondolt praetextus, hanem valóságos írásokból s kemény
fenyegető izenetekből lött moderatio Másképpen nem lehetett. Isten s az idő helyre hozhatja. Sat cito, si bene, sat
bene si cum securitate. Az mi pediglen Kegyelmed személyét s interesséjét illeti, eziránt én ment vagyok. Sokszor proponáltam ezen casust Marchio de Béthune u r a m n a k ; hogy
Kegyelmednek szükséges contentatiót nem adott, magának
tulajdonítsa. Eléggé praedicállottam. Úgy hiszem, ha még
az Úr Isten boldogítaná az dolgot, lenne satisfactiója Kegyelmednek. Most látják, hogy ennek másképpen kell vala lenni.
élték, pusztították, kibűl sok esztendeig fel nem épülhetnek.
A török adószedő is most jött ki reájok, kinek meg nem fizethetnek. Kéri a fejedelmet, induljon könyörületességre irántok s
bár csak ezer tallért adjon kölcsön nekik két, legfeljebb három
hónapra.
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Ebben az egyben defaciált Marchio de Béthune (noha ezt is
bizonyosan tudom hogy helyre hozta volna post initium
actionis csakhamar). In reliquo azt kell bona fide megvallanom s recognoscálnom, hogy teljes tehetségével a tractatusnak eleget tenni igyekezett (az mint jelen is voltak
minden requisitumok). Kegyelmed személyét pedig a franczia
és lengyel királyok előtt oly stabilimentumban hozta, bizony
amattúl királyi remuneratiója, ettűl pedig in casu valóságos
protectiója lett volna s leszen Kegyelmednek, ha mégis procedál, az mint nem is kételkedem.
Hogy az erdélyi fejedelem ő nagysága a török manifesta displicentiájával procedálván, magát s országát veszedelemben ejtse, egy keresztyén sem kivánhatja. Ratióval,
móddal, idővel a dologhoz nyúlni, az okosság is mutatja, a ratio status is úgy kivánja. Nem tagadom, Uram, az itt való
praeparatiókra nézve, ha lehetett volna, siettettem volna
az operatiót; bizony szomorú lélekből írtam, nem koczódtam. A dolognak előmenetelét s Kegyelmed nagy hírét kivántam hallani, de ha az elkerűlhetetlen szükség úgy adta,
patientia. Azzal talám el nem múlik. Saepe desperatis
rebus tempus medetur etc.
Kegyelmed nyolczadik Augusti költ levelének páriáját
l á t t a m ; mert mikor én Danczkáról ide érkeztem, már az
generalist és más officireket itt találtam nem kicsin confusióban, az administrator nem tudván mire magyarázni
ide való jöveteleket. Kegyelmed s Frater István uram leveleit hozzájok küldte. Látván azért, hogy haladni kell az
dolognak, contra parancsoltak a hadaknak, hogy ne siessenek. Azonban én is csakhamar ide érkezvén s Kegyelmed
informatióját vévén (nekik pedig Forval uram írt), úgy
kellett vissza küldeni az hadakat, mert itt körül nem lehetett subsistantiájok sok ratiókra nézve. Valóságosan írtam,
Uram, Kegyelmednek, most is azont bona fide reiterálom,
hogy pro vigesima két regiment által ment volna. Soha
Uram Kegyelmednek egyebet a tiszta valóságnál nem
írtam, nem is írok. Tudom kötelességemet. Valamint láttam s eszembe vehettem a dolgokat in sua realitate, azonképpen informáltam Kegyelmedet A mostani változás30*
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rúl úgy tudósítottam Marchio de Béthune uramat, hogy
mind az Kegyelmed híre-neve megmaradjon s mind peniglen a dolog in suo antiquo statu. In reparatione annyit
efficiáltam, hogy a hadaknak újonan fizettek s mindenképpen conserválják.
Kegyelmed, Uram, nyugtassa meg elméjét, hogy pro
honore et emolumento Domini Teleki sincere ágálom, a dologrúl nem szólok. Ago pro patria, cujus summa vis az. Ha
Isten az elkezdett utra vezérli ezen dolgot, Kegyelmed,
Uram, meglátja, hogy azután nem fösvénykednek. Most is
Forval többet cselekedhetett volna. Ismerem Marchio
de Béthune uram generositását; higyje el, minden ember
nem a portai residens, a ki magának való sivár ember s
ennek a dolognak nem jóakarója.
Sokfelé nem correspondeáltam. Ha írtam is némelyeknek, az én boldogtalanságom adott okot reá. Uram,
Kegyelmed tudja, mely ártatlanúl szenyvedtem s most is
jól tudom, micsoda ítílettel legyenek felőlem a rágalmazó
lelkek. Sed in his Kegyelmedhez való tökéletes kötelességemtűl nem recedáltam csak egy ujjnyira is, nem is recedálok. Ha szegény vagyok is, de állhatatoskodni kivántam
s kivánok.
Forval elméjét s minden inclinatióit ismerem, azt is
jól tudom, hogy nem jóakaróm; de mit tudok tenni? dissimulálni kell s emberséggel meggyőzni az ellenkezőket.
Ezekben azért ha vétettem, ex ratione status kellett vétenem. Kegyelmednek devoveáltam m a g a m o t ; tudom nem
is kételkedik én bennem.
Kegyelmed utolsó censuráját Frater István uramtúl
várom nagy szívesen. Tudom, egyszer Istenének s nemzete
szabadulásának devoveálta magát s meg marad ebben
a resolutióban állhatatosan. Itt a dolgok jól vannak. Kegyelmed, Uram, énnekem tovább is parancsoljon, egész
tehetségemmel azon leszek, hogy tökéletesen szolgálhassak Kegyelmednek.
A levelek páriáit el nem vettem, igen szükségesek,
bár elébb lesznek vala kezemnél. Kegyelmed két rendbeli
informatióját úgy hiszem Danczkára vitték. A posta Var-
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sova felé ment, én pedig elkerültem. Kegyelmed gratiájában tovább is ajánlván magamat, alázatosan kérem,
szegény szolgájának patrocinálni méltóztassék. Az Isten
is Kegyelmedet megáldja érette, én pediglen maradok
míg élek Kegyelmed
alázatos és igaz szolgája
Sztry, öt órakor reggel, 5. Septembris 1677.
Absolon kezeírása aláírás nélkül. Miss. 867.
328.
Kővár, 1677 szeptember 6. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Nekem jó kegyelmes Uram, Fejedelmem.
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatosan
akarom értésére adni, az itt való szászok gyalogi búcsúznak
s kéredzenek; hó pénzek jó ideje elkölt s élések elfogyott,
sem élést sem pedig hó pénzt küldeni nekik nem akarnak.
Én örömest adatnék élést, nem merik felvenni, félnek az
szász u r a k t ú l ; teljességgel elfogyatkoztanak nyavalyások.
Az szegény szebeni hadnagynak is mit írjanak Beszterczérűl, Nagyságodnak odaküldöttem. Van egy hete, tizenharmad magával az beszterczei hadnagy innen el is ment
hírem nélkül. Az beszterczeiek meg is izenték az magok
gyaloginak, csak elmenjenek, mert sem élést sem pedig
hópénzt nem küldnek nekik. Nagyságod, kegyelmes Uram,
méltóztassék parancsolni, mit kell velek cselekednem?
Az bizony dolog, ha ezek viszsza vitetnek, desperálnak az
magyar hadak is, de ez vidékben is sok akadály lészen;
mindazáltal ha Nagyságod parancsolja, én haza bocsátom ő k e t ; ha itt kell lenniök, élések, fizetések felől mindenik szász székre Nagyságod parancsoljon. Éltesse etc.
Kűvár, 6 Septembris 1677.
Ez éjjel az több beszterczei gyalogok is mind elszöktek, csak harmad magával maradt itt az zászló tartó,
kegyelmes Uram.
A levél élén: Urunknak írt levél páriája.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
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329.
Konstantinápoly,

1677 szeptember 6. Székely
Teleki Mihálynak.

László

Már Uram ide jó darab ideje valami nehezen beérkeztem, mivel mind magam, mind velem levők rendre betegeskedtünk, ki miá el is maradt bennünk. Tudván ugyan
azt, hogy az mi kegyelmes urunk ű nagysága levelemet
Kegyelmeddel communicálja, 1 mindazáltal vagy két szóval mégis akartam Kegyelmednek írni. Noha az német
residens igen elvádolta volt urunkat az idegen nemzetekkel való collatióval és hogy már idegen nemzetek is vadnak az ű nagysága birodalmában; de Istennek hála mind
elhitettem velek, hogy azok hazugságok voltak. Sok volt
az tudakozódás tűlem, melyet hagyok kimenetelemre.
Elejekben adván az magyarok dolgát is, hogy ha most
meg nem segíti, quartélyokbúl is kiszorultak, az német
is híja az gratiára, mind visszamennek ez idén. Másfelől
Kende uramék is urgeálván, melyen igen megindulván,
Keczer uram egészen leírta Kegyelmednek szóló levelekben, mint intimálták ű kegyelmének, hogy az magyaroknak írjon. Engem is most csak azért várakoztatnak, megmondta az thiaja, azokrúl az dolgokrúl derekasan akar
izenni urunknak az vezér. Itt, Uram, az Kegyelmed személye vagy kimeneteli kérdésben sem forgott, mindazáltal szükséges, hogy várakozásban legyen Kegyelmed,
míg Isten kiviszen. Az jó dolgot kevéssel ne bontsuk e l ;
mert ezek most is úgy megharagudtak volt, kevés híja,
urunkat nem hivatták be, annálinkább ha azt kezdenék
kivánni, hogy Kegyelmed jűjön be, elhiszem, nem tetszenék Kegyelmednek. Az német factiója itt is nagy;
valamint tehette szerét az residens, végére ment, mit
hoztam én s ű mindjárt két annyit adott mind vezérnek,
thihajának ; de hiszem Istent, most csak hamar vége lesz
1

Ezen levél másolatban a gróf Teleki-levéltárban. Ugyanazon papiron Kende G., Keczer M., Budai János levelei másolata
a fejedelemnek.
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az tökéletlenségnek, hanem jó válaszszal megyünk ki.
Kapi uramnak nem igen tanácsos ide jűni, mert Zólyomi
nagyobb ellenséget magának nem tart ű nagyságánál, azt
praetendálván, mindenét ű praedálta el, tisztit is ű b í r j a ;
itt bizony baja lesz miatta. Az muszkákat, úgy hirdetik,
megverte, de még dolgok véghez nem ment stb.
Datum Constantinapoly, die 6. Septembris A. 1677.
Székely László m. p.
Miss. 874.
330.
Kővár, 1677 szeptember 7. Teleki Mihály Baló

Lászlónak.

Radics uram elérkezék félholtan, ki urunknak hozott-e
levelet, nem-e, nem tudom. Nekem mit írjon Kende uram
s gróf uramnak Keczer uram, Kegyelmednek oda küldöttem, úgy azt is, Radics uram mit írt az magyaroknak,
mivel maga oda nem mehetett. Forvalnak is írt az ő portai residensek; azt í r t a : az török ugyan nem cselekszik
az tavaszig semmit, de hogy az magyarok cselekedjenek,
nem ellenzi. És mivel Forvalnak Clan Leo, az ki bément,
azt írja Lengyelországbúl, az lengyelországi hadak legfeljebb 20-dik praesentisnél tovább nem várakoznak, kire
nézve valóban impatiens Forval, impatienter urgeálja
s kénszeríti is az magyarokat az conjunctióra, avagy csak
arra, hogy assecurálják őket, hogy ad 20. praesentis megindulnak az conjunctióra az lengyel hadakkal; ő megírja
azoknak is és azok is akkor megindulván, két nap az munkácsi jószágban jőnek. Úgy veszem eszemben, az magyaroknak az javának is volna ahoz kedvek, de urunk ő nagysága híre nélkül nem akarnak cselekedni. Én úgy is veszem
eszemben, urunk ő nagysága is írása s izeneti által adott
arra alkalmatosságot. Másképpen is, édes Komám uram,
lélek szerint szólván az dologhoz, kettő az dolog. Az török
vagy jó választ ád, vagy rosszat; az rosszon értem, vagy
egészlen elmetszi az dolgot, vagy halasztja az válasz adást,
vagy várakozást parancsol, emez amaz módon quartélyt
rendelvén nekik. Ha jó választ ad, salva res, noha még

úgy is ha késnek az conjunctióval, félő, az lengyel had el ne
olvadjon. Az rossz válasznak pedig akármelyik ága légyen
is, az szegény magyar atyafiaknak gondolom csak magokra
kell szorulniok és így nem ártana az dolgokat jó idején disponálni, hogy ha az válasz elérkezik, avagy ha halasztja
az válasz adást, ki is jele egészlen az rossz válasznak, vagy
éppen ugyan rossz válasz, az mint írám is feljebb: jobb
volna, hogy in isto casu is az ő nagysága kegyelmessége
által kormányoztatnának. Erre látom az jók hajlandóbbak, hogy sem mint ő nagyságátúl egészlen elszakadva
cselekednének, kire némelyek készítik is az dolgot. Egyéb
iránt is in foro conscientiae is ha nem segithetni őket, vétek
akadályoztatni; mert az török akármi formában való rossz
választ adjon ezeknek, jele hogy az némettel öszve czimborált, kinek (kit Isten ne adjon) sok rossz consequentiájit
várom én, és in ista extremitate nem is lesz ezeknek több
módjok az kettőnél, vagy tractálnak, kit bezzeg én nem
javallok, úgy is az török mind beléjek s mind belénk garázdálkodnék, de másképpen is hitit meg nem állja, templominkat meg nem adja, azelőtt is mindenkor békesség csinálásokkal ült ő az magyar n y a k á r a ; vagy actióhoz, operatióhoz kezdnek, abban pedig jó módjok nem lesz, ha az
lengyel had elolvad.
Vajha most ő nagysága Szamos Ujvaratt volna, vagy
hamar oda jőne s az urakat oda h i v a t n á ; de minthogy én
azt lehetetlennek hiszem, én javallanám, mentűl hamarébb
ő nagysága az urakat mind hivatná öszve, mert az brandenburgi elector levelére való válasz is sok discursust s
tanácskozást kiván, az portárúl is már minden órában várhatni Székely László uramat vagy emberét, vagy ha nyolcz
nap alatt nem jő, jele hogy halasztani akarja s vontatni.
Igy hadd discurrálnának s tanácskoznának az urak. Mint
írám is, ha nem segitheti ő nagysága, ne akadályoztatná
őket és hadd lenne az is az ő nagysága titkos kormányozásábúl, ne szakasztanók őket magunk magunktúl el, az lévén az francziával való tractában is, ha aperte nem segitheti ő nagysága, occulte segíti. De mind nagyobb Komám
uram az lelkiismeretnek kötelezése, vallásunkhoz s nemze-

tünkhöz való szeretetünk, az két országnak interesséje,
mert ha elvesztjük Magyarországot, magunknak se igirjünk bátorságos megmaradást, mert mint az lánczszemek
szoktak egymástúl függeni, úgy függ az mi dolgunk egymástúl, kiváltképpen in negotio religionis. Ha pediglen
Isten úgy adja (kit én reménlek is), csak jócska válaszunk
jő is az portárúl, úgy is nem jobb-e, ha az urakat együtt
találja? hamarébb folyhat az dolog; ha pediglen rossz, kit
Isten ne adjon, úgy is az serénység gyakorta az rossz dolgokat is jóvá szokta csinálni. Ha serényen foghatnak az
dologhoz, míg eszekben nem vészik az otthon lakozók az
dolgot, többen, szaporábban állanak hozzájok. Én mint
igaz szolga, azért adom idején Kegyelmed által ő nagyságának értésére az dolgokat, ne okoztassam. Szánom vallásomat, szánom nemzetemet.
Az brandeburgumi elector levelére való választételrűl
most sem irhatok egyebet, mint az kit már Kegyelmednek
megírtam; eddig tudom el is vette. Sok discursus, tanács,
disputatio után is nehéz lesz arra rendesen felelni. 1
Levelemet már eddig irattam vala, hogy érkezék
ujjabb Francisco uram levele. Én félek, az had viszsza szivárog. Ezelőtt, mikor ő nagysága s én is azt javallottuk,
quartélyokban menjenek viszsza, nem mentek s most már
mikor várniok kellene, mennek. Ha igaz, az is mire való,
által értheti akárki. Az a Csanádi, az ki felől ír Francisco
uram, egyik félre rugó az végbeliek közzül. Gróf uram
urunknak irott levelét nem volt módom benne, hogy láthassam, kérem Kegyelmedet, ha mód lesz benne, küldje
ki, hadd láthassam.
Kűvár , 7. Septembris 1677.
A levél élén: Baló uramnak.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
1

A brandenburgi választófejedelem levele a stettini táborból 10/20. kelettel, Apafynak czímezve egykorú másolatban
a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben. Apafyt a magyarok támogatásától akarja elvonni. Apafy szeptember 2-ikán kelt kiadatlan
levelében kéri a levélre nézve Teleki czenzuráját.

— 474 —
331.
Kővár, 1677 szeptember.

Teleki Mihály

Baló

Lászlónak.

Bizonyítom az élő Istennel, a ki előtt az emberek szívében rejtett titkok is nyilván vannak, hogy az én nagy
búsulásomban nem tudom mint vagyok s azt sem tudom,
kinek informatiójának, írásának, beszédének hidgyek a
magyar atyafiak közzűl, tisztesség s becsület adassék ő
kegyelmeknek, dolgoknak folytatása is megvallom scrupulust szerez az elmémben. Az uramnak, fejedelmemnek
is mit javalljak, javallhassak, alig éri fel az elmém. Ha
vallásomat nem szánnám, Magyarországbúl s Erdélybűl is végképpen való vallásomnak kiirtásátúl nem félnék,
bizonyítom az Istennel, a minemü tergiversatiókban az
dolgok vannak, hozzá sem szólnék, csak hallgatnék. Salamon elméje volna is az embernek, de meg kellene ezekben
botlani. Az mi veszett világunk pedig olyan, vagy az emberek benne olyanok, kiváltképpen az én részemrűl sok
lévén felette az én gonosz akaróm, embernek szavát s
írását lotra vetik, ha egy kicsinyben írásomban, szómban
máslódást gondolhatna (ide penig legkissebb részében is,
bizonynyal írom Kegyelmednek, nem értem), ki egygyel
ki mással vádol s bestelenít. Irkálnak, izengetnek felőlem.
Nem lehet penig azok között az emberek között ember
elméjének egy nyomban járni mindenkor, mert ha az
egyikkel beszélek, vagy írását olvasom, vagy izenetit hallom, azt tudom, szent írás; ugyanazon dologrúl meg mások meg mást izennek, írnak, mondanak és így az ember
elméjének is változni kell. Megpróbálhatná az én szavaimat lottal mérő uraim közzül akármelyik, ha itt volna.
Mihelyen peniglen ezeknek az magyar atyafiaknak valami
kedvek szerint nem esik, mindgyárt engem szidnak, átkoznak, okoznak. Nekem minthogy generalis regulám,
ha el kell vesznem is, hogy vallásomat segítsem s oltalmazzam és ha nem segíthetem dolgokat, legkissebben
is nem akadályoztatom, hanemha erős parancsolat, félelem
viszen reá, kirűl, ha lenne, nem én adnék számot Isten előtt;
másoknak is, mind kegyelmes uramnak, fejedelmemnek,
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jóakaró uraimnak azt adom tanácsúl, ha nem segithetik,
ne is akadályoztassák. Bizony dolog, sok nehézség vagyon
az dolgokban, melyeket, a mint urunk ő nagysága két levelében is iratta s Kegyelmed is írta, minden dolgokat elmetsz
azportai válasz; de ha valamint, kit én ugyan nem reménlek, a porta válasza vagy késik, vagy rossz lesz, vagy csak
mint eddig váratni akarjon, ezek csak megegyeznek,
úgy látom, az lengyel hadakkal. Mit is tudnak egyebet
cselekedni in isto casu, én bizony nem tudom. Én ugyan
úgy hiszem, aligha némelyeknek azon nem volt volna
elmélkedések, hogy éppen elszakadjanak urunktúl s Erdélytűl; de Isten arra űket nem bocsátotta, hanem ím
micsoda assecuratoriát készítettek urunk ő nagysága számára, páriáját Kegyelmednek elküldtem. Igy már úgy
tetszik, rendesebben leszen az dolog. Azomban Isten
elhozván az portai resolutiót, ahozképest alkalmaztathatni
az dolgokat. Dato, ha szintén annak érkezése előtt el
tanálnának is menni s conjungálnák is magokat, lehetne
urunknak mentsége. Azomban ugyan 20-dik ezek, a mint
eszemben vettem, nem is indulhatnak, azalatt csak lehetetlenségnek tartom, hogy az portárúl tudósítás ne jüjjön.
Tegnap előttem is sok discursus lévén Forval urammal,
csak megmondá ő is nekik, fejedelem kegyelmes urunk
interessentiája nélkül az az had velek meg nem egyez,
hanem a tractának punctumi szerint kötelesnek kell ő
nagyságához lenniek. Éntűlem azt sollicitálják vala, hogy
követjeket küldenék bé az hadak előljárójához Sztryben.
Azt feleltem, passust ő nagysága híre nélkül nem adhatok.
Kegyelmed említse meg, édes Komám uram, ő nagyságának, az én vékony tetszésembűl ő nagysága meg is engedi,
R a t i o : 1. Mert ha attúl félünk, titkoson tractálnak, affélét
levelek által is véghez vihetnek. 2. Ha azt gondolná valaki, hogy a ratihabitiót viszik bé, az is miért nem lehet
meg levél á l t a l ; vagy eddig miért nem lehetett meg, ha
akarták? 3. Mit tudunk benne, az Isten micsoda végekre
indította fel űket ily vakmerőképen az lengyel hadakkal
való conjunctióra? meg lehet hogy veszedelmekre, de az
is meglehet, hogy javukra. Az Isten ellenkező alkalmatos-
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ságokkal is szokta az ővéit segittetni, melyre nézve én csak
nem javallom, hogy gátoljuk, mert ha mi rossz követi
űket, örökké csak azt vetnék okúl. Az én dolgom legbajosabb ebben, mert akárhonnét legyen akadályok, csak
mind engem vetnek okúl, azt mondván, csak azért akadélyoztatom, hogy magam nem mehetek s ők se mehessenek, azon vagyok. Mi az assecuratiónak adásával is
azért sietnek némelyek, a mint é r t e m ; mert csak elhidgye
azt Kegyelmed, vannak ott olyanok, az kiknek nem igen
kellene a mi kegyelmes urunk guberniuma, de az kik jobban értik az dolgot, az olyanok nem engedik.
Radics uram mit írt volt oda ki, Kegyelmednek elküldtem v o l t ; itt nagy obtestatióval mondván, egyátaljában bizonyosan értették az portán, egyátaljában urunknak
ő nagyságának parancsolnak az dolgokrúl s ő nagysága
kezében lesznek az dolgok, kit nem írván oda az hadaknak írt levelében Radics, én antecedenter megizenvén Faji
uramtúl a végbelieknek, rettenetesen haragudtak s fenyegették Faji uramat érette. Valóban emlegetik, hogy ő
nagysága az portára azt izente volna, hogy nyolczadik
Septembrisnél tovább nem várakoznak az hadak, kibűl
is sok consequentiát csinálnak ők. Im most is micsoda
leveleket hoztanak, Kegyelmednek oda küldöttem; az
új hadnagyok levelét is, az reversalisnak formáját is. Gondolván, azalatt egyátaljában jün hír az portárúl, az új
hadakbeli hadaknak az jövő szeredára termináltam, az
kiknek még nem fizettem, hanem csak előpénzt adtam,
akkor a ki elől jő bennek, megmustrálom, a mennyi pénz
még nálam vagyon, a kiknek kitelik, abbúl megfizetek.
Ugy értem K(omám) uram, az a Fogarasi, portai posta-e
vagy étek fogó, a kit Boros megérkezése után Radnóthrúl
27. Julij expediált volt, az is csak Székely László urammal
ment volna el. Már azon kellene ő nagyságának, Kegyelmednek gondolkozni, ha az magyar atyafiak magoktúl
conjungálni az lengyel hadakkal (igy) micsoda dispositiókat teszen ő nagysága, hogy ily erős assecuratiójoknak
adása meg lévén is, inkább ne tarthasson az alkalmatlan
emberek rossz igyekezetektűl. Kérem Kegyelmedet, tudó-
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sítson sietséggel, kiváltképpen arrúl, elbocsáthatom-e követjeket, vagy n e m ? kirűl urunk ő nagysága neve alatt
irasson nekem, hadd ne okozzanak s átkozzanak engemet is.
A levél élén : Baló uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
332.
Kővár, 1677 szeptember.

Teleki Mihály

Baló

Lászlónak.

Másik levelemet már elvégeztem vala, hogy érkezék
az végbeliek követje, Monaki István uram. A mint ő
kegyelme mondja, ezen dolog végett urunkhoz ő nagyságához is küldöttek ő kegyelmek; azért az ő kegyelmek
követségét nem reiterálom, tudván, hogy az ő nagyságához ment ő kegyelmek követje is azon dolgot mind megmondja, így azt is, kiknek micsoda szavak volt, kiknek
némelyikének elébbi levelemben leszen includálva maga
ajánló levele. Hogy az dolgot Kegyelmed érthesse, mint
volt a Szalai uram innét való elmeneteli, a mint tudom,
rövideden megiratom. Minthogy ez az Forvall olyan impatiens volt mindenkor, most is nem hagyván őtet is nyugodni, szállásomon lévén őkegyelmek egynihányon, Forvall
uram is, hozódék elő a porta dolga, ha vagy vontatja vagy
rossz választ ád, mint leszen a dolog s hogy? Akkor mondám n é k i k : lelkem Uraim ne békételenkedjetek. Forvall
mind azt assálván, hogy a lengyel hadak egyátaljában
15-nél tovább nem várakoznak, mert neki Clan Leo megírta, kit én bizony akkor sem hittem hogy írta volna,
hanem itt akkor magok formálták, mert rendesen semmi
sem leszen addig, nem is lehet, valamíg a portárúl tudósítás nem jön, mondtam azt nekik, a mint Kegyelmednek
is megírtam: ha az porta a dolgot vagy vontatja, vagy
rossz választ ád, vagy csak quartélyra igazít benneteket
s várakoztatni akar, nem is lesz egyéb mit cselekednetek
a kettőn kivül, vagy tractáltok (kit én nem javallok, ott
megmondván a Kegyelmednek arrúl írt ratiókat) vagy
fegyverhez fogtok és conjungáljátok magatokat azokkal
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az hadakkal. De az is addig nem lehet, míg az portárúl
ki nem tanuljuk az dolgot, mert addig urunk legkisebbet
is nem cselekedhetik, már követje által megizenvén o d a ;
de ha az portárúl ellenkező válasz jőne is, úgy is a tracta
szerint titkon segíti ő nagysága a dolgokat, úgy t u d o m ;
én is ő nagysága parancsolatjábúl valamit cselekedhetem,
mindent cselekszem. Kérnek vala azon, hogy követjeket
bocsássam bé Sztryben. Megmondám, nem cselekedhetem
urunk híre nélkül, azomban nincs is in tempore. I. Ratio.
Mert úgy hinném, csak négy öt napok alatt is a portárúl
való dolgokat kitanuljuk, úgy osztán ha jó válasz lészen,
nem csak Kegyelmeteknek kell oda követet küldeni, hanem
urunknak is a tracta szerint. 2. Ha szintén, mondék, magatokra szorultak is, de még 20-dikig beküldhettek; én is
az alatt kérdést tehetek urunknál ő nagyságánál. Azomban mondák, mivel Radics uram beteg, talám jó volna
Szalai uramnak kimenni az hadak közzé, megvinni az
Radics uram levelét, ki mit írt volt, Kegyelmednek megküldtem volt. Midőn Szalai uramnak menni kellett volna,
kérdé tőlem, megmondhatja-e oda kin az én discursusom a t ? Én nem izenem senkinek is, ha megmondja is Kegyelmed Veselényi uramnak, két s három böcsülletes
embereknek azon kívűl, nem bánom. Akkor eddig volt
én előttem az dolog, Farkas Fabian uram járása penig
nekem híremmel sem volt. A mint Monaki uram referálja, Szalai uram nem is mondotta volna meg azt az én
discursusimat közönséges helyen, ha Veselényi uram
nem urgeálja másokkal együtt, hihető azért, hogy inkább
rávonhassák a végbelieket a magok a k a r a t j á r a ; mert
osztán ad partem vették, a mely böcsületes végbeli tisztek
ott voltak s igy akarták őket hitegetni: Egyátaljában az
a Teleki uram discursussa fejedelem ő nagysága akaratjából vagyon, hogy biztasson bennünket az indulásra. Ezt
ugyan Apagyi uram maga mondta Horogh István nevü
böcsületes embernek, hogy az végbeliek feleségek, gyermekekkel Apagyi uram s Hamvai uram megszidták feleségeket s gyermekeket, ki miatt csaknem rút dolog lött
köztök, azt mondván mindketten, öt-hatszáz ember ve-
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szedelmével ők nem gondolnak, hanem Isten űket úgy
segítse hozzá fognak. Biztatták ü k e t : I. Urunktúl el nem
szakadnak, sőt ő nagysága kegyelmességéhez ragaszkodn a k ; hihető arra való már az assecuratio, kinek párját
Kegyelmednek most viszik. 2. Leszen százezer forintjok,
portára s véghelyekre mindenüvé kapitihákat k ü l d e n e k ;
utoljára az végbeliektűl csak az ifiait kérték, hogy engedjék o d a ; de csak resolválták az végbeliek magokat, soha
bizony valameddig ő nagysága magátúl ő kegyelmeket
el nem taszítja, ő nagyságátúl el nem szakadnak. Mondja
ugyan ő kegyelme, Csanádit s Harsányit, egy nihány öreg
katonát fascináltak, sőt némelyeknek fizettek is, de ellenben a végbeliek ő kegyelmek mindgyárt elküldöttek
postán, az fascinatusoknak is megizenték, úgy cselekedjenek legkissebbet is, bizony diribrűl darabra vagdalják
űket s meg is írták az házok népe mellett maradott hadnagyoknak, ha Harsányiék, Csanádiék valamit indítanak,
mindjárt megfogják üket, kalodában verjék, addig ott
tartsák, míg ezek viszsza mennek. Ha egynihány emberséges ember le nem csendesítette volna, úgy hiszem némely
director uramnak roszszul esett volna. Hallatlan hűség
ám ez, Komám uram, az végbelieké; ilyet bizony históriában sem olvasott senki; bizony sokkal tartozik ő nagysága
nekik. Mind csak azt assálták némelyek, a porta csak
tökéletlenkedik, urunk nem segíthet; de az végbeliek csak
állhatatosan inhaereáltak, hogy ők ő nagysága hűségétűl
el nem szakadnak, valameddig ő nagysága magátúl el
nem taszítja, vagy az ő nagysága kezébűl egészlen a dolgot a porta ki nem veszi; de úgy is mindent ő nagysága
akaratjával és tetszésével cselekesznek, sőt az szemekre
hánták director uraméknak: hol az hitek? hiszem arra
esküdtek meg, sem törökkel, sem némettel, sem semmiféle
nemzettel ő nagysága híre nélkül nem tractálnak. Édes
Komám uram, legyen azon Kegyelmed, azt a Bálint deák
nevü böcsületes embert ő nagyságával láttassa böcsülettel, sőt tisztességesen ajándékoztassa meg is, ő nagyságával értesse meg ugyan valójában jól az dolgot, hadd beszélje meg maga ő nagyságának. Én penig mind ezek u t á n

— 480

-

is nem változtatom elébbi levelemben írt opiniómat.
Hiszek Istenben, öt-hat nap alatt megérkezvén a porta
resolutiója, urunk ő nagysága és Kegyelmed egynihányszori
írása szerint mindezeknek a sok elegy-belegy háborgásoknak nyakát szakasztja. Azomban a mint egynihányszor
írtam, ha jól lesz, salva res, in nomine Dei fogjunk hozzá
mindgyárt; ha penig, a mint írtam is, vagy halasztja, vagy
rossz választ ád, vagy várakoztatja, úgy is szalaszszuk
neki ő kegyelmét és ha világosan nem lehet, segítsük titkon űket minden úton módon, ne engedjük úgy is, hogy
tőlünk elszakadjanak, egynihány ember ductusát kövessék. Javallanám igen, Bálint deák urammal iratná le Kegyelmed a követséget, kit ha nekem is megküldene, megszolgálnám. Követem Kegyelmedet a sok írásrúl, de mit
tudok tenni? mert ezek a dolgok egy szóval nem lehetnek
meg. Absolontúl is micsoda levelem jött ez órában, elküldöttem.
Az elmult télen Szücs Jánosnak, Hatházinak s Médinek elméjeket megvesztegették volt, kik is sírván menvén
az végbeliek eleiben, panaszlották, hogy nekem imputálták volna tűlek való elszakadásokat, kik arrúl erős hittel
megesküttek, hogy soha ő nagyságátúl s tőlök fejek fenn
állásáig el nem szakadnak. A dolog ily revelatióban lévén,
írtak nekik, emlékeztetvén akkor adott hitekre.
Szolnok s Krasznavármegyék követeitűl küldött levélben írja Kegyelmed, Komám uram, Forval behivása nem
tetszett volna Reverendnek. Elhiszem bizony nem tetszett, mert ők tudják egymás dolgát és ők a magok ductusa szerint folytatják az dolgokat. Ha az végbeliek informatiója szerint vagyon az dolog, hogy oda ki már egynémelyeknek fizettek is, bizony nem egyéb pénz az, hanem
az övék. Meg kellene hát Reverend uramnak mondani,
írná meg ennek, alkalmaztatná rendesen az dolgokat, ne
csinálna confusiókat; úgy kellene mindazáltal Reverend
előtt a beszédet alkalmaztatni, ne énreám gyanakodnának, hogy éntűlem veszik az informatiókat csak, a mint
hogy én is mások informatióját, írását s izenetit írom Kegyelmednek. Kérem, eziránt is procurálja kicsiny böcsü-
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letemet. Azomban bizony meg is untam a vele való sok
veszekedést; e világon mindent csak nekem tulajdonít.
Úgy értem, a mostan jött leveleiben Lengyelországbúl azt
írják neki, 14. vagy 15. praesentis megindulnak azok a
magyarok segítségére rendelt lengyel hadak és Szkolyán
innen jűnek, két-három nap alatt ott lesznek, oda várják
ennek tudósítását és úgy fordulnak a munkácsi jószágra;
ha peniglen a conjunctióban semmi sem telnék, re infecta
csak eloszolnak osztán. De ezt is én nem magátúl értettem, hanem mástúl, mert nekem ő nem igen mondja az
dolgokat. Hogy ide érkezett meg, akkor mindgyárt írt
Béthunnak, de még Bétuntúl válasza nem jött arra. Én
úgy írhatom az dolgokat Kegyelmednek, Kegyelmed által
ő nagyságát úgy tudósíthatom, a mint tudom s értem.
Az én tetszésembűl ő nagysága megengedi, hogy a magyar
követek bémenjenek, kivel nem is kellene késni; sokkal
többet tanálhatnak ki. Egyébaránt ők mindazonáltal a
mit akarnak, levél által czifrával bizony szintén úgy véghez vihetik. Én nem tudom, Komám uram, mint van ennek
az Forvalnak az dolga. Mint látja Kegyelmed, Absolon
mit ír, nem ír semmit a hadak impatientiája, eloszlása és
nem várakozhatása felől, annál inkább nem határozza meg
az dolgot, sőt a porta resolutiója után való várakozást s
várást javallja. A portai franczia residens felől is mit ír,
látja Kegyelmed. Tudja halál, hogy mind a két király
olyan embereket küld a portára, mint vagyon az. Az én
Kegyelmednek írt leveleimet, kérem Kegyelmedet, ártalmas szemek ne lássák. Gróf uramnak megmutathatja az
Absolon levelét.
A levél élén: Baló uramnak írt levél párja.
Egykorú kézirat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

Kővár, 1677 szeptember.

333.
Teleki

Mihály

Baló

Lászlónak.

Édes Komám uram.
Sok gondolkozásom után vőm ez írásra magamat.
Úgy értem, két felől is hozák, hogy egyátaljában az magyar
Teleki oklevéltár. V I I .
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atyafiak az lengyel hadakkal megegyeznének és mivel
már az németek is Domahidátúl elmentek Kálló felé,
Szoboszlóhoz akarnak szállani, könnyebben is hozzá férnek az consultatióhoz, noha az végbelieket alig hiszem,
rejá vehessék; de ki t u d j a ? az sok szó azokat is meghajthatja. Úgy is sajdítottam én, ha ugyan csak nem fogják
az végbeliek akarni, azokat is posthabeálják és az mezei
haddal, nemességgel, Apagyi gyalogjival is megpróbálják
Munkács felé. Én tartozó kötelességem szerint megírom;
úgy is sajdítom némelyek relatiójából, az mostan urunknál
levő követeket várják. Tegnap is felesen voltak együtt
Zilajon; mit végeztek, magok tudják. Ez az Forvel penig
minden képen azon vagyon, hogy indecoltálhassa (?) őket
az conjunctióra; annak akár micsudás vége legyen, ő
aval nem gondol. Nem kellett volna őtet ide küldeni,
vagy eddig viszsza kellett volna híni. Mint utólbi levelemben írtam, ha az uraknak is úgy tetszenék, úgy kellene
az dolgokat alkalmaztatni, in isto casu is dirigáltatnának
ő nagyságátúl, ne szakadnának el tőlünk, noha én gondolkozom úgy is, nem várakoznak már öt hat napig is. Evel
a Forvallal mit kell cselekednem? ha közikben akar menni,
elbocsássam-e? Ha el nem bocsátom, az tracta ellen leszen,
egyébiránt is rabúl nem t a r t h a t o m ; most is mindenfelé
engem okoznak mind Erdélyben, mind az magyarok, mind
Lengyelországban. Egyébaránt is hiszem ugyan ott marad
Reverend. Én bizony belé fáradtam az dolgokban. Az porta
is mit akarjon, által nem láthatom. Nem is segíthetni, nem
is segíteni őket, akadályoztatni is szándékjokban, mi lesz
vége, Isten tudja, nem egészen vétek-e. Az bizonyos, ha
akadályoztatja ő nagysága, az portai dolgokból is kiszakadni találnak, örökké ő nagyságát okozzák, minket, de
kivált engemet. Most ezeknek erős ratiójok Keczer uram
írása, hogy az magyarok részéről való indulat nem vétetnék ott dificultasban. Ha ő nagysága oly mediomat találna
fel az urakkal együtt, hogy magoktúl indulnak is, de n e
szakadnának el ő nagyságátúl, és az portátúl jó válasz
jüvén, az ő nagysága parancsolatját acceptálnák, noha
ebben is lehetnek difficultasok, de ugyan jobban esnék t a -
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lám, ha csak occulte lenne is függések ő nagyságátúl, mintsem egészen elszakadnának. Én mindeneket, az miket
értek, értésére adok Kegyelmed által ő nagyságának. De
lelkem Komám uram, Istenére, lelkére, hozzám való igaz
affectiójára kénszerítem Kegyelmedet, ezen levelemet
senki ne lássa Kegyelmeden kívül, hanem ha Rédei s Naláci uram oda találnának menni. Urunknak ő nagyságának
szóval az dolgokat referálhatja. Ezen levelemet pedig
mentest viszszavárom; kérem is ott ne hagyja, hanem
ezen emberem által küldje viszsza és engem az dolgokrúl
candide, sincere tudósítson stb.
Septembris 1677. Kűvárban.
Teleki Mihály.
Egykorú írás a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
334.
Kővár, 1677 szeptember 10. Teleki Mihály Baló

Lászlónak.

Édes Komám uram.
Másik levelemet még tegnap éjjel írtam, de sokat gondolkoztam, elküldjem-e ?
Eh lelkem uram, rettenetesség ezeknek az dolgok.
Én félek sok rossz consequentiákat.
Mind várám, Forveltet hivatja Kegyelmetek. Annak
az Reverendarnak kellene jól az dolgokat eleiben adni.
Ha ő nagysága engedelme, híre nélkül bele ugratnak az
dolgokban, ő nagysága felszabadul az tracták kötele alól.
Csuda dolgot irhatnék Kegyelmednek, de nem bizhatom
pennára.
Im micsuda levelek jüvének hozzám, ezek is mind
arra czéloznak. Én azt az választ töttem, ha hívek ő nagyságához, elvárják az ő nagyságához küldött követjeket.
Az sem ártana talám, ha ő nagysága iratna nekik közönségesen, már az egy néhány napokat várják el stb.
10. Septembris 1677.
Teleki Mihály.
Lelkem Komám, ez levelemet is belsővel viszszavárom az emberem által.
31*
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Én félek, az új fogadott hadak is, ha elmennek az
magyarok, azok is ki ne vonódjanak velek. Haller János,
Betlen Farkas uraméknak írt levelemet kérem küldje
meg Kegyelmed.
Egykorú kézirat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

335.
Kővár, 1677 szeptember 11. Teleki Mihály

Absolonnak.

Sokat Kegyelmednek nem irhatok, mert bizony roszszul vagyok. Radics uram ide jött vala. Ő 10. Augusti
indult, 5. praesentis jött ide. Ő sok biztatásokkal van.
Mikor eljött, akkor az agára várakoztatták Kende Gábor,
Keczer Menyhért uramékat, ki is [eddig beérkezett] 1 minden
bizonnyal és ha hét nap mind tanácskoztak is, hét nap el
is végezhetik. Ha prima praesentis inditották is az postát,
ma könnyen Radnóton lehet az tudósítás, ki ha ide is elérkezik, Kegyelmedet postán tudósítom. Radics nagy
hittel mondja, hogy őket nagy erős ratiókkal azzal biztatták, minden bizonnyal, hogy az idén még meg leszen az
segétség; vagy az erdélyi fejedelemnek, vagy Telekinek, de
megengedik, törököt is a d n a k ; hogy az bujdosó magyarok
az franczia király pénzét elvegyé(k), megengedték volna.
Mostan már inter spem et metum levén az dolog,
Forválnak, ő úgy mondja, Clan Leo azt izente volna, ultra
öt Septembris az ott való hadak nem várakoznak; azon vannak, kin megegyeztek, ha az török vagy késik, vagy rossz
választ ad (mivel Keczer Menyhért azt írta, ha az magyar
nemzet mit cselekszik is, vitio nem vertáltatik, de Kende
Gábor ellenkezőt ír) az ott való hadakkal conjungálják magokat circa 22. Septembris, kit Teleki nem javall, hogy
legyen ante absolutionem Portae, ki is úgy hiszem addig
megérkezik, ha akar valamit cselekedni; ha nem akar
pedig, úgy kételen is kell cselekedni. Vesselényi Pál ope1

A t i t k o s írás megfejtése a kulcs h i á n y o s s á g a s t a l á n leírási hiba m i a t t csak feltételes.

rálódik. Tökölyi bement; azon volna, ha erdélyi fejedelem
akaratjából ha Teleki ugyan éppen kirekesztetik, inkább
reá, mintsem Vesselényi Pálra bizná az fejedelem az dolgokat és praeficiálná az bujdosó magyarok eleiben. Már
mindenek függenek az porta válaszátúl; az fejedelem, Teleki a nélkül nem cselekedhetnek, hanem ha occulte;
de ha az conjunctio az erdélyi fejedelem akaratja, engedelme nélkül leszen meg, úgy is nem lehet, sőt az tracta
vinculuma alól is felszabadul. Én az mit cselekedhetem
urunkhoz való kötelességem sérelme nélkül, el nem mulatom stb.
Kűvár, 11. Septembris 1677.
Mindeneknek, az kiknek illik, szolgálatomat ajánl o m ; bizony nem irhatok most.
A levél élén: Absolonnak írt levél páriája.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

336.
Radnót, 1677 szeptember 11. Apafy
Mihálynak.

Mihály

Teleki

Adjon Isten jó egészséget Kegyelmednek.
Kegyelmed levelét kegyelmesen vettük. Mit írjon
az szászok gyalogi búcsúzásokról, sőt jobb részinek elszökéséről, megértettük. Az polgármester requisitiójára mi
keményen tétettünk választ még az elmult h é t e n ; úgy
most is annál egyebet nem szólunk hozzá. Onnan senkit
el nem bocsátunk, bocsáttatunk, sőt az kik elszöktenek
is, hogy minden kedvezés nélkül megfogattassanak, igen
serio mindenfelé megparancsoltuk; élések és fizetések
felől is mindenik szász székre parancsoltunk.
Nekünk még máig semmi hírünk portáról nem érkezék,
kin eleget nem győzünk csudálkozni s vagyunk nagy búsulással is, nem tudván mire vélni ennyire való késedelmezéseket. Hiszen ha magoknak ott kell is maradni, bárcsak posta által tudósítanának. Várjuk mindazáltal min-
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den órán és mihelyt érkezik, Kegyelmedet tudósítani el
nem mulatjuk. Éltesse Isten Kegyelmedet jó egészségben.
Radnót, die 11. Septembris 1677.
Kegyelmednek minden jót kéván
Apafi Mihály mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gróf Kemény József gyüjteménye.

337.
Kővár,

1677 szeptember 12. Teleki Mihály

Absolonnak.

Ötödik írt levelét az estve vettem. Sokat nem írhatok,
mert rosszul vagyok. Tökélletesen hidgye el Kegyelmed,
minapi írásom nem lett passióból, mint igaz barátomnak,
úgy írtam. Nekem bizony sem volt sem nincsen Kegyelmed ellen legkisebb nehézségem is. Az dolgok itt alkalmas
rendben vannak, csak az emberek az impatientiának hagynának békét. Én úgy hiszem, Székely László uram postája
eddig udvarhoz érkezett és maga is nem késik. Az hadak
az Szilágyban vannak, várják az portai resolutiót; de Vesselényi Pál(ék) hihető, vagy talám csak én gondolom, Forval,
mások instigatiójából, mi végre, ők tudják, hertelenkedni
akarnak. Mint tegnap is írtam, az erdélyi fejedelem, Teleki
nem javallják, hogy az porta válaszáig tentálják az conjunctiót; haszontalan is, mert nem egyesek egymás között is.
Az végbeliek velek egyet nem értenek. Mint írám is, sokat
nem írhatok, de ha írhatnék, mi haszon benne? már legfeljebb öt-hat n a p alatt reménlem, valóságosabban tudósíthatom Kegyelmedet stb.
Kűvár, 12. Septembris 1677.
A levél élén : Absolonnak való válasz.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben

338.
Radnót, 1677 szeptember 16. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Áldja meg Isten minden jókkal Kegyelmedet.
Tököly uram azoknak a hadaknak extremitásokat
megmondván és hogy a lengyel hadak is tovább nem subsistálhatnak, tetszett, hogy azoknak való coniunctióra
Tököly uramot expediáljuk. Kegyelmed azért a hadaknak
szónkkal adja elégséges képpen eleibe, hogy míg portáról
resolutiónk jő (mivel addig Kegyelmedet közikben ki nem
küldhetjük) Tököly uramtól függjenek, mivel Veselényi
Pál kötelessége ellen a dolgokat maga privatumáért vesztegeti. Megegyezvén penig a lengyel hadakkal, mindaddig
bizonyos helyben, a hol legjobbnak tetszik Kegyelmeteknek,
subsistáljanak ott békességesen, elvárván, míg újabb
parancsolatunkat veszik. Isten tartsa meg Kegyelmedet.
Radnót, 16. Septembris 1677.
Kegyelmednek minden jót kiván
Apafi Mihály.
Külczím:
Meghitt becsületes tanácsur hívünknek,
tekintetes nemzetes Teleki Mihály uramnak.
Másolata az Erdélyi Nemzeti Múzeumban, gróf Kemény
József: Apparatus Epistolaris-a XI. kötetében.
339.
Radnót, 1677 szeptember 16. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Adjon Isten jó egészséget Kegyelmednek.
Minemű levelünk s tudósításunk jöve Daczó uramtól
ezen szempillantásban, ím Kegyelmednek in specie elküldöttük. Noha Székely László hívünk felől nem írnak és
mondottak semmit is, de az magyarországi követek nevezeti alatt, oly hiszemben vagyunk, maga is együtt jő
Kende uramékkal. Azért Kegyelmednek kegyelmesen
intimáljuk, azoknak az nyughatatlan elméjü fundamentom
nélkül cselekedni kivánó embereknek adja értésire, legalább ne praecipitálják már addig az dolgot, míg követjek
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által az porta resolutióját meg nem értik. Ha mit újabbat
értünk, vagy levelek érkezendik előbb, azt is igen postán
mindjárt Kegyelmednek kiküldjük. Az lengyel hadaknak
is tehetne Kegyelmed informatiót. Éltesse az Úr Isten
Kegyelmedet jó egészségben.
Radnóth, die 16. Septembris Anno 1677.
Kegyelmednek minden jókat keván
Apafi Mihály mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gróf Kemény József gyüjteménye.

340.
Kővár, 1677 szeptember 16. Teleki Mihály Baló Lászlónak
Kegyelmed levelét (vettem) tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját tovább is várom.
Im nekem mit írjanak az magyar atyafiak, én is mit replicáltam reá, Kegyelmednek elküldöttem. Irják látom,
az én szavaim által való intimatióim inducálták őket az
conjunctióra, holott már minek előtte innen Szalai Pál
oda ment volna, még azelőtt megírták volt oda bé, hogy
conjungálják magokat, az mint a maguk írta levélbűl is
sub litera A. kitetszik; még akkor énnekem arrúl az dologrúl csak discursusomat sem hallották volt, mikor már
megírták. Az én velek való discursusom külömben nem
volt, hanem azelőtt való utólbi levelemben Kegyelmednek
megírtam volt. Úgy akarták, hogy 3 követet küldjenek
bé, de én kevesebb strepitussal lenni gondolván, Nemessányit csak magát engedtem meg, hogy menjen postán, ki
el is mene. Megírtam az viceispánnak, hogy egy tanult
legént adjon melléje, ki ott kétfelé nézvén s ha viszsza jün,
érthessek valamit tőle az hadak állapotjárúl. Úgy értem
másoktúl (mert nekem meg nem írnak affélét, mikor
semmiképpen nem lehet, csak akkor szokták nekem írni)
minden bizonynyal hetfün megindítanak öt vagy hatszáz
lovast. Magok is, a kik abban az dologban egyesek lesznek,
utánnok mennek. Én csak úgy írhatom, az mint hallom
Apagyi uramat ő kegyelmét ide hivattam vala. Az,
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Uram, rettenetesen esküszik, menti magát, hogy ő bizony
soha egyebet nem mondott, hanem ha urunk ő nagysága
megengedi, ő is társ lészen az conjunctióban. Egyébaránt
is a mint előttem beszéllett, fogatkozik, énnekem úgy tetszik, ő nagyságának igaz hive.
Absolonnak két rendbeli nekem írt levelét, marchio
de Bethun s Clan Leo leveleket, azomban ugyan Absolon
mint írt Faigelnek, Francisco uram levelét, szathmari commendans levelét, Prinyi Ádám elfogott levelét Kegyelmednek oda k ü l d t e m ; kérem mindezeket közölje Rédei Ferencz, Naláczi uramékkal, ha ő kegyelmek ott lesznek.
Én a magyar atyafiak dolgokrúl való tetszésemet Kegyelmednek megírtam, most is annál egyebet Kegyelmednek
nem írhatok, ha az portai válasz jó lészen, könnyű leszen
accommodálni az dolgokat; ha rossz leszen peniglen, ha nem
segíthetjük, ne akadályozzuk, mert elmulik a világ. Ilosvai uramnak is mit írtak volt a m(agyar) atyafiak, én azt
is Kegyelmednek oda küldöttem; de én megküldtem volt
neki. Gróf uram urunknak írt levelét viszsza küldtem.
Keczer uram levelén haszontalan fundálnak az a t y a f i a k ;
nincs is neki semmi vétke. Jusson eszében Kegyelmednek,
Boros által küldött levelében is azt írá, ha az magyarok
magoktúl cselekszenek, azt nem ellenzi a porta, de abban
módot nem l á t ; mostani írásában is csak arra czéloz ő
kegyelme. Besenyei uram dolgábúl hogy commissiókat
küldött, megszolgálom Kegyelmednek. Hogy Kegyelmed
leveleimet ott hagyta, én azt nem bánom, kiváltképpen
Rédei, Naláczi uramékon kivül mással nem közli. Az új
fogadott hadak, a kik még fizetést nem vettek volt, most
kezdvén előszállingózni, két zászlóval lévén itt az kapu
előtt, azokat is megmustrálván, megfizetek nekiek.
Irja Kegyelmed, hogy ha mit akarok, most írjam meg,
míg az urak ott lesznek. Én Komám uram semmit nem
akarok. Kettő az dolog: vagy el kell nékem menni, vagy
nem, ő nagysága parancsolatjábúl; ha el nem kell menni,
parancsoljon ő nagysága az új fogadott hadak felől, mit
kell velek csinálni, úgy a magyar hadak felől; ha el kell
menni, az legyen porta akaratjábúl, és az mely requisitu-
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mokat ő nagysága Radnóton az urak tetszésébűl punctatim kiadott, azok minden hiba nélkül légyenek m e g ;
az akkor elrendeltetett főrendek eljöjjenek; lövő szerszámok, munitiós szekerek eleiben való lovak, egy szóval
minden akkor megírt s igírt requisitumok meglegyenek.
Praefectus uram is még az praesidium számára kétszáz
köböl búzánál többet nem szállíta, az három száza még
hátra vagyon, az is meg légyen. Azomban az urak, hogy
ő kegyelmek tetszésébűl menjek el, arrúl írást adjanak;
ezek nélkül bizony el nem megyek. Hallom én, mit csinálnak s beszélnek másutt az emberek; ki mivel menti magát,
mind csak az én nyakamban akarják hárintani az dolgot;
én is veszteg ülhetek úgy mint más. Szent Péteren is adtam
vala holmiket Kegyelmednek jegyzésben, azokrúl se feledkezzék, ha ugyan el kell mennem. Azomban instructió,
manifestumok legyenek. Egy szóval minden requisitum
meg légyen, Komám uram, s az főrendek eljöjjenek, kik
akkor elrendeltettek, mert hidgye Kegyelmed, én sem
megyek el. Azért írom idején meg, ne okoztassam. Látom én, mi nálunk mind egy az garas, poltura s fillér;
menjen akárki, én bizony nem bánom, sőt segítem.
Mit írjon Gyulai Ferencz uram Frater uramnak, azt
is oda küldtem. Máramarosi viceispán uram is mit írjon
valami szökött gyalogok felől, oda küldöttem. Tudósítson
Kegyelmed, ha ő nagyságoknak nem szöktek-e el gyalogi ?
Úgy értem, Komám uram, nem sokára gyűlés lenne
oda b é ; okát, miért kelljen lenni, által nem láthatom,
mindazáltal gondolom, némelyek mire czéloznak; nem
bízták rám s hallgatok.
Az reversalis forma felől, kire az hadakat eskettettem, Kegyelmed semmit nem íra, tetszik-e ő nagyságoknak
vagy n e m ? Már nyolcz zászló aljának az új fogadott hadak
közzül egészlen megfizettem, nyolcz zászló aljának előpénzt adtam, kinek hetven tallért, kinek negyvent, kinek
harminczat, kinek mennyit; öt zászló aljának még semmit sem adtam, ezeknek is mind az két rendbelinek ez
hétre termináltam, hogy ide jöjjenek, meg mustrálván
nékik megfizetek ; de nem hiszem, abbúl az Pap Dániel
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ezer aranyábúl kiteljék; az kiknek ki nem telik, azokkal
mit kell csinálnom? Azomban Komám uram arrúl is
parancsoljon Kegyelmed, ha az portárúl az dolog meg
nem engedtetik, ezekkel az új fogadott hadakkal, mind
az kiknek megfizettem, mind az kiknek fizetek, mind az
kiknek fizetés nem fog jutni, (érts oda: mit kell csinálnom ?)
Bizonyítok Istennel, Komám uram, s mellettem levőkkel, hogy csak az magyarországi atyafiaknak egynek is
másnak is, hogy inkább az ő nagysága hűségében megtarthassam őket, csak pénzt adtam többet ötszáz tallérn á l ; ezt nem az Pap Dániel pénze félébűl adtam pedig,
mert azt egészlen az új fogadott hadak számára tartottam
s tartom. Pénzen kivül való kedveskedésem is sokra menne.
Ezeket nem is azért írom én Kegyelmednek, hogy én ő
nagyságoktúl refusióját kivánjam. Hát az mindennapi
költségem? Praefectus uram ide két hordó bort, azt is
rosszat, hét vágó marhát s ötven köböl búzát küldött etc.
De úgy kell nekem; látom én, van esze másoknak s élnek
vele, találnak mások mentséget az ő nagysága parancsolatja ellen. Kérem Kegyelmedet, mindenekrűl tudósítson,
szolgámat ott ne tartóztassa, mert annak még Vásárhelyre
is kell menni.
16. Septembris.
A levél élén: Baló uramnak írt levél párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

341.
Kővár, 1677 szeptember 17. Teleki Mihály Absolon

Dánielnek.

Ezen órában vőm az mi kegyelmes urunk ő nagysága
levelét, melyben írja őnagysága, az követek, Székely László,
Kende Gábor, Keczer Menyhért, az erdélyi határban voltak;
most, úgy hiszem, Radnóton vannak. Istenért kéreti (Kegyelmedet ?) 1 az fejedelem, míg az török válaszát meg nem
1

A szövegben 76 á l l ; ez a s z á m a t i t k o s írás k u l c s á b a n
megoldatlan.
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értik, ne praecipitálják az dolgot. Én tűlem el volt titkolva;
úgy is látom, az mit lehetett, eltitkoltak; de bizonyosan
hozzák nekem, Majos ma indult az lengyel hadak eleiben.
Mihelyen más posta érkezik, ha mit hoz, Kegyelmedet
tudósítom, noha úgy veszem eszemben, az én tudósításomra nem leszen szüksége Kegyelmednek; de ugyan el
nem mulatom, hanem tudósítom Kegyelmedet.
Kűvár, 17. Septembris 1677.
A levél élén: Absolon uramnak írt levelem mássa.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
342.
Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály Vesselényi

Pálnak.

Sibórúl pénteken írt Kegyelmed levelét ma böcsülettel v ö t t e m ; hogy Isten az asszont ő kegyelmét megszabadította és fiúi magzattal ő felsége Kegyelmeteket megáldotta, értettem. Isten maga dicsőségére s Kegyelmeteknek örömére éltesse, nevelje.
Az hadaknak elinduló akaratjokat még csötörtökön
meghozták, de én bizony nem hihettem, gondolván, megírta vagy izente volna Kegyelmed nekem is. Pénteken
jüvén ide elsőben Csanádi uram, azután Apagyi uram,
hogy ő kegyelmektűl sem izent az hadak indulásárúl,
bizony mind szégyenlettem, mind búsultam rajta, kitanulván egészlen Kegyelmed hozzám való hihetetlenségét
azon dolognak tűlem való eltitkolásábúl; de én ugyan
csak megkivántam Kegylmedhez való kötelességemnek
felelnem, kinek ugyan akkor mindgyárt jelét is adtam.
Másképen is van, Uram, híremmel azon hadak elmenetelinek: alkalmasint béfütöttek a mi kegyelmes urunk ő
nagysága falujának s az enyimnek is némelyikének; de
az kevesebb, mert bizony megfizeti, ha meg nem halok,
ha nem maga, az jószága Maios uramnak.
Urunk ő nagysága mennyire indult meg Kegyelmed
ellen, látom Kegyelmed levelébűl is, írták mások is. Nekem
úgy írták, Kegyelmed Kornis uramnak írt levelében a

volt (vagy akarja urunk, vagy engedi, vagy nem, de mi
elmegyünk) írva, melylyel úgy értem, az egész dispositiók,
discursusok megkavargattak. Bizony dolog, annak az
írásnak nem is kellett volna lenni. Én, minek előtte Kegyelmed levele jütt is, két ízben is írtam oda bé, írok harmadszor i s ; úgy hiszem, maga jó alkalmaztatásával Kegyelmed ő nagysága nehézségét leszállithatja magárúl. Kérem
Kegyelmedet, az írásban légyen moderatusabb. Ezen
mostan nekem írt levelében is alkalmas stikkek vannak
a mi kegyelmes urunk ő nagysága ellen; ki tudja, olyannak
tanál ily formában írni, megmutatják ő nagyságának;
ennek pedig meglátásátúl Kegyelmed ne tartson, mert
ezt bizony ő nagysága nem l á t j a ; ha nem csendesithetem
ő nagyságát, legalább nem gerjesztem. Engem illető terminusok is vannak ezen Kegyelmed levelében; de én
tulajdonítom csak akkori Kegyelmed sok dolgának s búsulásinak. Én most is mint Kegyelmednek igaz szolgája
s az igynek is jóakarója, kérem, disponálja úgy az dolgokat,
ne kedvelenittessék a mi kegyelmes urunk ő nagysága,
kibűl kárt is nagyot vallhat az köz jóra nézve, még személye iránt is; másképen is közönségesen szólva, Kegyelmetek részérűl igyekezzenek azon, ne vádoltathassanak
háládatlanságnak vétkével; egyébaránt is napot lemenetkor szoktak dicsirni. Omnis laus in fine canitur. Accidit
in puncto etc. De akármi üdőben is egy erdélyi fejedelem
jóakaratja, barátsága s kegyelmessége nem megvetendő.
A levél élén: Vesselényi Pál uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

343.
1677 szeptember 20. Absolon Dániel

Teleki

Mihálynak.

Méltóságos Úr, nekem nagy jó Uram, Patronusom.
Csak ezelőtt ednehány nappal írtam Uram Kegyelmednek; most is bizonyos alkalmatosságom lévén, el nem
mulathattam, hogy kötölességem szerint ne írjak. Ma reg-

— 494

-

gel ideérkezvén, Nemessány uramat tanáltam, az ki De
Bohan urammal szemben levén, commissiója szerint a
conjunctiót pro 22. praesentis urgeálta. Bizony dolog,
az itt való officirek, ha lehetne, sietnének, de a hadak
meszünnen jövén, el nem érkezhetnek; kihez képest az
kivánt conjunctio nem lehet elébb, hanem pro 26. avagy
27. Septembris. A főkapitány bizonyos okokra nézve tovább nem maradhatott Sztryben, ki kellett jőni, lassan
procedál; a hadak is következenk. Nagy szívem fájdalmával értem, avagy csak Nemessány uram discursusából
képzelem, hogy Kegyelmed az manifesta operatióból ki
akar állani. Én mivel a portai resolutiót nem tudom, erről
nem írhatok; csak az élő Istenért Kegyelmedet kérem,
per omnes rationes et modos manuteneálja ezen dolgot,
kiben az egész magyar nemzetnek előmenetele vagy végső
ruinája, Kegyelmednek szerencséje, reputatiója áll. Ha
Kegyelmed Uram alkalmatosságot lát az nyilván való
operatióban, procedáljon; életemre, fejemre assecurálom
Kegyelmedet, hogy kivánt satisfactiója leszen Kegyelmednek. Ha pediglen az Kegyelmed, sőt az egész magyar
nemzetnek boldogtalansága nem engedné, occulte faveálván per manus segítse, promoveálja ezen munkát. Úgy
is leszen contentatiója mind az két részről, innen pediglen
(kiről Kegyelmedet hitem s igaz lelkem ismereti szerint
assecurálom) királyi protectiója Kegyelmednek. Casu in
utroque kedvesen veszi, ha hozzá fog; noha én mégis alázatosan kérem Kegyelmedet, ezen dolgot ne engedje másnak, hanem inkább mennél hamarabb vegye valóságos
operatióban. Az Isten Kegyelmedet megáldja, híre neve
az egész világon kiterjed. Soha Uram Kegyelmedet nem
animáltam, nem is animálnám, ha nagy fundamentumát
nem láttam volna ennek a dolognak mind közönségesen
az ügyre nézve s mind pedig in privato Kegyelmed személyére nézve, kinek előmenetele in summa perfectione
vagyon s attúl vártam volna s várnék én is, elhitetvén azt
magammal, ha Isten Kegyelmed személyét boldogítja,
az én szerencsém is Kegyelmed sokszori igíreti szerint
nevekedik; de ha így marad, hova legyek én szegény.

Erről minap is írtam Kegyelmednek, most nem repetálom.
Az Úr Isten vezérelje minden jóra Kegyelmedet s engedje
látnom, avagy csak hallanom valóságos actióban való
létét Kegyelmednek. Mégis Kegyelmedet az Istenért kérem, vegye jó consideratióban ezen állapatot s conserválja
magának, bizony, bizony soha Kegyelmed ilyen alkalmatosságát el nem éri. Nekem pediglen parancsoljon, én
tovább is Kegyelmed parancsolatja szerint igazán procedálok a dologban. Ebben Kegyelmed valamint eleitűl
fogva, úgy most is megnyugott elmével l e h e t ; kétsége
sem lehet ezeránt. Minapi nagy szomorú szívből származott levelemről Kegyelmedet alázatosan követem; K e gyelmedhez való tökéletességem provocálta, nem egyéb.
Én való kemény leveleket s izeneteket vettem. Patientia.
Úgy látom, én vagyok itt derekasint in campo passionis;
de ha Kegyelmed quocunque modo operalódik, contentissimus vagyok. Reliqua mihi committantur. Mégis az
Istenre kénszerítem Kegyelmedet, agat, quod est bonum
et utile publicis et privatis rebus. Most ajtó s kapu nyitva
áll. A mely jóra s előmenetelre való alkalmatossága most
van Kegyelmednek, ha casu quo elmulik, nem hiszem,
hogy többé előforduljon. Kegyelmed magnanimitása s
nagy emberek előtt forgó személyének mivolta úgy k i vánja. Én míg élek, vagyok s maradok
Raptissime 20. Seprembris 1677.
Kegyelmed igaz és alázatos szolgája. 1
Miss. 867.
344.
Kővár, 1677 szeptember 21. Teleki Mihály Absolon
Dánielnek.
17. írt levelét vettem, resolválok Kegyelmednek, az
többit elhagyván, látom Kegyelmed is elébbi írásival
egészben ellenkezik ezen levelében. Borsosan ír Kegyel1

Czím és aláírás hiányzik; az írás Absoloné.
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med és látom, mind engem okoz, vádol. Vétkemet, jó lélekkel írom, nem ismerhetem és még ilyen dure tractál, nehezt e l e m ; effélékkel nem alliceál az dolgokhoz, hanem idegenít. Nem hiszem soha, az két királyhoz realisabb affectióval lött volna valaki én nálamnál s szolgáltam is mindenikének, de valamit elkövethettem, elkövettem, úgy is
én vagyok az vétkes. Megírtam iterato, hogy az porta engedelme ellen nem mehetek, azt is mi okokért, és hogy úgy is
mindenképpen segélem az igyet. Látom, Kegyelmed fenyeget is. Irja, az két király hatalmaz. Azoknak potentiájokat
tudom, nagyra is becsüllöm, de ha oly potensek, az po(r)tán
mért nem efficiálták? vagy ha az én szolgálatommal oly
serio kivántak élni, miért nem suppeditálták ki nekem az
kivánt alkalmatosságokat? Irja, sokat csinálhat az arany.
Affélére volna szükségem, de nem [ . . . . ] 1 Kétezerbűl igen sok
nem t e l i k ; azomban én ellenem igen sok ezeret nem is
kell költeni. Sokat irhatnék én, de elhallgatom. Bizony
én velem nem jól bántatok. Gondot visel Isten énreám is.
Ad impossibilia nemo obligatur. Nem vagyok szintén bolond, az dolgokat eszemben nem venném. Az mindennapi
actiói Forval uramnak s másoknak is nyilván vannak előttem. Mindezek után is én nemzetemnek bizony jó szívvel
szolgálok s szolgáltam is, kinek jeleit is adtam most is;
mégis semmi. Másszor kérem pennáját így ki ne bocsássa.
Bizonnyal s jó lélekkel írom, legkisebb vétkem is nincsen;
de én magamat nem is m e n t e m ; tiszta lelkem ismereti;
t u d j a s látja Isten ártatlanságomat és bízom minden dolgaimat ő felségére.
21. Septembris 1677.
A levél élén: Absolonnak írt levelemnek páriája.
Egykorú másolata Teleki M. kővárhosszúfalusi leveleskönyvében.
1

Itt a szövegben 341, 342 áll. Az első a titkos írás jegyei
közt zavaró szám, a másik megoldatlan.
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345.
Bebenovai tábor, 1677 szeptember 21. Gróf Vesselényi
László Teleki
Mihálynak.
Mint bizodalmas jóakaró uramnak, Kegyelmednek
ajánlom kötelességgel való szolgálatomat.
Meg nem tudom írnia, mely conturbatos vagyok, hogy
kétséges az Kegyelmed személyének jelenléte és közinkben való szerencsés kijöveteli által való conjunctiója, kit
szívesen vártam. Istenre s igaz hazájához való szeretetire kérem s obtestálom Kegyelmedet, ebben tekintse mind
édes nemzetünk valóságosabb előmenetelét, mind maga
úri személyének való alkalmatosbb dicsőségének promoveálását. Noha azért Kegyelmed személyét nem ismerem,
de oly magnanimitását hallom, hogy az ilyen dicsőséges
alkalmatosságokat el nem mulatja, kire iterató kérvén
ajánlom magamat Kegyelmed atyafiságos barátságában s
kivánom Kegyelmed személyét jó egészségben látnom
hamar időn, az kiben megmutathassam, hogy vagyok s
leszek
Költ Bebenovai táborból, 21. Septembris 1677.
Kegyelmednek jóakaró, igaz szolgája
G. Wesselényi László mp.
Miss. 1040.
346.
Radnót, 1677 szeptember 22. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Adjon Isten jó egészséget Kegyelmednek.
Az estve érkezvén Székely László hívünk levelei portáról, jóllehet az Kegyelmednek és az magyar hadaknak s
Tökölyi uramnak írt leveleket hopmesterünk megküldötte
ugyan, mindazáltal az nekünk írt levelek igaz páriáját is
akarók Kegyelmednek megküldeni. Úgy látjuk, Istennek
nagy neve legyen áldott, igen közelített az porta az dolgokhoz, sőt már véghez is ment volna az magyarok dolga,
csak már az rendeletlen cselekedetekkel el ne bontanák
Teleki oklevéltár. VII.

— 498
az uraim. Azért Kegyelmednek kegyelmesen parancsoljuk, az kikkel illik, communicálván az dolgokat, legyen
azon, lennének várakozásban. Annak módját és helyét
mi bizzuk az Kegyelmed discretiójára, mivel az a Szilágy
is már teljességgel elpusztult. Azonban ma mindezeket
communicálván itt maradott tanácsúr hiveinkkel is, tetszék
ő kegyelmeknek is, Kegyelmednek írnók meg, az új hadakat
is hivatná valahova oly közel való helyekre, melyeket Kegyelmed illendőbbnek itíl, lennének Kegyelmed szemei
előtt, vigyázhatna reájok, szoktathatná disciplina alá;
azonban Székely László uramat Isten régen kivánt válaszszal kihozván, az többivel való conjunctióban is ne lenne
késedelem. Mit csinálnak Majosék, hol most Veselényi
uram, mi dolgos, örömest értenők, melyekről való tudósítását elvárván, ajánljuk Istennek oltalmában Kegyelmedet.
Radnót, die 22. Septembris 1677.
Kegyelmednek minden jókat keván
Apafi Mihály mp.
A czímlapon egykorú írással: Quartély felől. 1677 25. Septembris.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyűjteménye.
347.
Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály Baló Lászlónak.
Ha kéntelen nem volnék vele, kötelességemben nem
járna, hidgye el Kegyelmed, nem fárasztanám Kegyelmeteket az írással. Látom, Kegyelmetek még csak választ
sem akar tenni leveleimre. Csak nem bolondulok én itt meg
a sok elegy-belegy dolgokban. Az Isten szakasztaná el egy
felé végét, mert soha ember nem tudja, mihez kell magát
tartani. Egyik rendbeli dolgot alig végezi el az ember, meg
mindgyárt más labyrinthusban esik. Ha az Isten nem könyörül rajtunk, félek bizony, mind Magyarországban, mind
Erdélyben oda leszen vallásunk; mifelőlünk bizony, a mint
látom, oda is lehet mindenütt. Látom, csak kinek vetésre,
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szűretre s egyéb maga dolgaira vagyon g o n d j a ; az Isten
igyét elfelejtjük; de bizony az Isten is elfelejt bennünket.
Mint megírtam volt Kegyelmednek, én Nemessányit bébocsátottam volt. A magyar atyafiak béküldtek Lengyelországban; de nem hivén azt ők, hogy Nemessányit én elbocsássam, másfelé által menvén Magyarországon, Dolha
völgyén bémentek, az mint az egész dolgot az inclusákban
megértik. Gróf uram ide szombaton jött urunk ő nagysága
titkos parancsolatjával, a kirűl nekem nem szabad sem
írnom sem szólnom. Tegnap mene el innen. Forval is ma
utána mégyen; mit végezhetnek, Isten tudja. Én úgy
tudom, ha Forval uram az előtti koholt mesterségeit még
vissza nem fordítja, holnap Veselényi Pál uram is megindul
az lengyel hadak eleiben. A végbeliek, úgy látom, urunkhoz ő nagyságához való hűségben valóban állhatatosak;
a portai resolutiót meg fogják várni, ha meg nem vesztegetik őket. De mi haszna akárminek is, ha a dolgok
egyébaránt meg vannak vesztegetődve? Én bizony, Komám uram, úgy hiszem, ha az portárúl jó válasz jő is, de
azokat nehezen ütjük rendben. Látta Kegyelmed, az
előtt mit írt az az Absolon, most mely ebül ír. Hanem
Komám uram, nám izente ő nagysága nekem Nemes János
uram felől, ő nagyságának sokan sokat-sokat mondottak
és ratiókkal meggyőzték, hogy böcsületesebb és hasznosabb is lesz Nemes János uramnak ő nagyságával járni
s ő nagysága is ráhajlott. Mi mind értem én, az olyan terminusok mit tésznek s mire valók. Azért én is nemes ember
vagyok, ha úgy kell szólni, ha háromszéki kapitány nem
vagyok is, de vannak tiszteim, legalább annyi diszt adok
is bizony az ő nagysága udvarának, mint Nemes János
u r a m ; én is jó szívvel elkisírem ő nagyságát, és ha nemes
ember vagyok, engemet is tartson ő nagysága ha csak egy
rendben is Nemes János urammal. Más az, bizony Nemes
János uram jól felránta erre az hadakozásra Sz. Mártonnal.
Adott ugyan ő nagysága nekem is kétezer tallért, de én
arrúl számot adhatok, hová t ö t t e m ; azonban bizza másra
ő nagysága ezt az én reám bizott dolgokat, én bizony adok
annak kétezer tallért, valahogy tehetem szerit; egyéb32*
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aránt is, Komám uram, aligha én csak a névvel nem fogtam maradni, a mint a dolgokat és dispositiókat látom.
Az új fogadott hadak felől sem írt Kegyelmed nekem választ. Már tizenkét zászlóalja lovasnak s egy zászlóalja
gyalognak egészlen fizettem; van hátra a Bartsai uram
h a d a ; azok közzűl is Kassai nevű hadnagy ma reggel rá jű
a mustrára, felveszi a fizetést. Csula Gáspár uram, Thordai,
Sebesi Bénjamin is mit írjanak, Kegyelmednek oda küldöttem. Én megírtam nekik, én elbocsáthatom űket, hanem
urunktúl búcsúzzanak, hanem ha ide jűnek, megmustrálnak, megfizetek nekik. Máramarosban is vagyon két zászlóa l j a ; azoknak is azt írtam, Frater István uram előtt megmustrálván, megfizetek nekik, ha pénz jut. Több már van-e
valaholott vagy nincs, én bizony nem tudom. Már az
kinek pénz nem jut, mit kell csinálni, nem tudom, hanem
Matskási uramnak adott volt a franczia háromszáz aranyat, a kinek nem jut, ha ő nagysága úgy akarja, hogy
azzal pótoljuk ki, ő nagysága kiküldésével ne késsék. Ha
az én méltatlan tanácsom ő nagyságánál beférne, én franczia uram pénzéhez nem nyúlnék. Az új fogadott hadak
dolgábúl ő nagyságának ezekrűl kell gondolkodni. I. Ha
csak mit késik is a dolog, hová kell űket tenni, mert az a
föld elpusztult. 2. A ki fizetést fel nem veszen, azokkal mit
kell csinálni? már eddig kóborlott, bitanglott az őnagysága
zászlója alatt. 3. Ha fel akarnák a fizetést, ki nem telik.
4. A kiknek prima Septembris fizettünk, majd eljő prima
Octobris, azokkal mit kell csinálni? Ispán Ferencz urammal mint bánt vala urunk ő nagysága, szintén Kegyelmed
t u d j a ; bizony akkor is igaz híve volt ő nagyságának s
igazabb azoknál, a kik vádolták; azulta is, most is bizony
oly igaz híve ő nagyságnak, bizony csudálkozom rajta.
Igen megfogyatkozott 1
A levél élén: Baló uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
Itt mintegy hat sornak üres hely van hagyva.

348.
Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Szombaton érkezvén ide ebéd előtt gróf Tökölyi uram,
Nagyságod méltóságos levelét, abban levő parancsolatját
Nagyságodnak alázatosan vöttem. Mentest küldtem az
hadak közzé; kértem ő kegyelmeket, küldjék követjeket
hozzám; el is jöttek vala feles számmal. Én az Nagyságod
parancsolatját ő kegyelmeknek elejekben adtam. Úgy
veszem eszemben, kedvetlenek az dologhoz; azt felelték,
principalisoknak megviszik Nagyságod parancsolatját,
páriálván itt Nagyságod gróf uramnak adott patensét,
onnét tesznek választ, kirűl ha mit érthetek, Nagyságodat alázatosan tudósítom. Gróf uram tegnap mene el innen.
Forval uram is ma elmene, hogy az hadakat disponálhassák. Nekem úgy van értésemre, Nagyságod parancsolatjábúl vannak mindazok; sőt gróf uram Nagyságod szavával öt zászló alá katonát kért vala az új fogadott hadak
közzűl; de én nem adék, nem is adok, míg Nagyságod nem
parancsolja írás által. Mondá azt is ő kegyelme, erősen
megparancsolta volna Nagyságod, Veselényi uramat megfogassam; de bizony én azt véghez nem vihetem, Hadadban
lévén, az mezei had s gyalogság mellette lévén, másképen
Nagyságodnak arrúl való írását nem vevén, hogy is
merném cselekedni? Már Forval uram mint fordítja meg
egyszer Veselényi uram végezését, dolgát, nem t u d o m ;
de ha nem változik dispositiója Veselényi uramnak, holnap el indul Hadadbúl a lengyel hadak eleiben. A végbeliek
Nagyságodhoz valóban hívek, azok a portai resolutiótúl
v á r n a k ; viszsza is akarnak quartélyokban menni, hétfőig
alig maraszthattam meg őket.
23. Septembris 1677
A levél élén : Urunknak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
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349.
Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály
Imrének.

Tökölyi

Ezen órában érkezének ezen portai levelek. Látja
Kegyelmed, Gróf uram, jobb volt volna az várakozás s jobb
volna most i s ; de Kegyelmed Istenen s török császáron
erővel akar venni. Én bizony félek, hogy annak az idétlen
conjunctiónak nemzetestűl meg ne adjuk az árát. Az Udvarhelyi clavissát nem küldé meg Kegyelmed, levelét meg
nem tudom fordítani. Kegyelmed nem is tudósíta semmirűl is, urunknak sem íra, én peniglen holnapnál tovább
nem várom, hanem reggel nyolcz-kilencz óráig (az mint
Forval uramtúl is megizentem) elvárom, tovább nem
lehet, mert már holnap egy hete leszen, hogy udvarhoz
senkit sem küldtem. Közönségesen az atyafiaknak irott
levelemet volanter hagyatván, Kegyelmedet kérem, megolvasván, a benne valókkal együtt sietséggel küldje meg.
Már Kegyelmetek követeit a portán megkaphtányozták;
ha Kegyelmed ellenkező cselekedeti el nem bontja, onnét
minden jót várhatni, de a követek megkaphtányozásokat
nem kellene hirdetni. Én úgy hiszem, magok is útban
vannak. Baló uramnak is levelének párját Kegyelmednek
megküldtem. Kérem Kegyelmedet, tudósítson realiter a
dolgokrúl stb.
Kővár, 23. Septembris 1677.
P. S. Fajgel uramnak mit írjon Absolon nekem is
Nemessányi, Kegyelmednek oda küldtem. Hiszem az én
Istenemet, Gróf uram, eszében fogja Kegyelmed venni
nem sokára, hogy sok dologban igazat mondottam én.
Forval uram mint assálta a lengyel had dolgát, de úgy
hiszem, még az jövő hétre fog maradni.
A levél élén: Gróf Tökölyi uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
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350.
Kővár, 1677 szeptember 23. Teleki Mihály
Dánielnek.

Absolon

Utólbi levelét vettem. Én nem neheztellek Kegyelmedre; hogy Kegyelmednek sokat írtak s mondottak,
elhiszem. Isten lát m i n d e n t ; ű felsége itíljen meg engem
is, ha vétkes vagyok, de mások is feleljenek, ha ok nélkül
engem okoznak. Forval uram addig hányá az praestát,
engem kituda az dolgoknak operatiójábúl. Elébb Vesselényi
Pál uramat ültette fel, azután Tököly uramat, kibűl is confusiótúl félek. Az fejedelem parancsolt Telekinek, az hadak
nak irja meg, hogy Tökölyi uramtúl függjenek s az conjun(c)tiót nem ellenzette volna, de az hadaknak ahoz kedvek
nincs, én úgy értem, el nem állanak Wesselényi Pál mellől.
Ma oda mene Forval; már megválik, mit csinál, vagy mit
efficiál. Az én kimenetelem, meglévén az kivánt alkalmatosságok, jó módjával meglehetett volna; így is már
óránként várván az portai jó resolutióját, meg lehetne; de
megvallom, sok scrupulusimat nem enodálhatom, már
tudva, nem is acceptálnák rendesen. Én az közjót, hidgye
el, jó szívvel segítem, valamint lehet, az kinek Nemesányi
bebocsátásában is jelét adtam, hogy segíteni kivánom.
Forval engem igen despectált, mások szavainak hitt inkább.
Én igazán megcsinálám magamat; példáúl s tükörűl vehet
engem akárki. Én bizony semmi tanácskozásokban részes
nem voltam, éntüllem mindent t i t k o l t a k ; azért, hogy
nem jovallottam az porta resolutiójáig az conjunctiót,
dühütt nevemet1 noha ha nem javallottam is, de ugyan
segétettem. Csak az én tekintetemért is kellett volna egynehány napot várakozni; de mind ezek mire valók voltak,
nem voltam bolond, hogy eszemben ne vettem volna. Principiis obsta etc. Hidgye Kegyelmed, ha nem segíthetem
az közjót, nem akadályoztatom, sőt teljes tehetségemmel
segítem, kinek minden alkalmatossággal jeleit is adtam.
1

Kimaradt:

költötték.
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Elég sok ajánlásokkal válék el tűlem Forval. Már nekem
mit kell csinálnom, tudósítson; 7 6 1 is hová megyen, arról is
írjon, és hol leszen. Székely László, Kende, Keczer kedden
még nem érkeztek volt, kirűl is ha mit érthetek újabbat,
Kegyelmedet tudósítom, csak tudjam, hol leszen. Forval
tő (lem) csak azt kivánta, occulte segítsem az dolgot. Mint fog
az dolog sopiálódni az Tökölyi, Vesselényi között, nem tudom, úgy azt is, mit lesznek cselekedendők. Az végbeliek,
úgy hiszem vissza mennek elébbi quarterokban; az 190 ben2
is sok el fog maradni. Isten éltesse Kegyelmedet
Kűvár, 23. Septembris 1677.
A levél élén:

Absolonnak.

Egykorú másolata Teleki M. kővárhosszúfalusi leveleskönyvében.
351.
Szent-Miklós,

1677 szeptember 28. Bethlen
Teleki
Mihálynak.

Miklós

Kegyelmed 2. de bizony nem tudhatom, Augusti vagy
Septembris költ levelét 12. praesentis Septembris vettem
Zabolán; gondolom mindazáltal, hogy 2. Septembris
kellett kelni, mert hiszem 2. Augusti előtt harmadnappal
voltam én Kegyelmednél. Látom, Kegyelmed levele
kezdeti panasz, hogy én igen elfelejtettem Kegyelmedet;
de ha leveleim megmentek, az alig illik reám, mert én
csakhamar Kegyelmedtől való elválásom után Vér György
uram által, azután mingyárt Bálintfi Sigmond uram
által, azután 28. Augusti harmadszor írtam Kegyelmednek, melyet küldtem Rédei uram kezéhez. Gyakrabban
is írtam volna, de sem olyas mgtériám az írásra, sem
módon az elküldésben nem igen v o l t ; most is én bizony
nem tudok mit írni egyebet, az mit 28. Augusti in generalibus terminis írtam. Sok az hír, sok az hazugság, sok
1
2

A t i t k o s í r á s n a k ez a jegye m e g o l d a t l a n .
A t i t k o s í r á s n a k ez a jegye m e g o l d a t l a n .

a temondád; de mi haszna emberséges embernek gondját
avval szaporítani haszontalanul? Míg Háromszéken mulattam, piaczi hírrel éltem inkább Brassóból s KézdiVásárhelyről. Ott bizony néha jó hír volt, hogy Kegyelmed szerencsésen járt a német ellen; néha szegény Kende
uramék és Székely László uramék arestálásáról és Zólyomiról való igen rossz hírek voltak. Az kozákok ellen való
munkája a töröknek kevés progressussal, az két vajdának oda való tétele nem újság Kegyelmed e l ő t t ; effélekkel papirossat töltenem talán nem illett s most
sem illik.
Irja, látom, Kegyelmed, hogy német, honn lakós,
futott magyar s Erdély is Kegyelmedet okozza. Az
bizony dolog, hogy Kegyelmed azaránt elég boldogtalan,
az publicum odium bizony megvagyon; de az mint Kegyelmed maga szépen vigasztalja azon írásába magát,
hogy jobb Isten embernél, és mindennek úgy kell lenni,
mint Isten rendelte, csak Kegyelmed tiszta lelkiismeretet
viseljen, az a vigasztalás Kegyelmedet el nem h a g y j a ;
azonba ma-holnap talán Isten az portáról jobb híreket
ád és az dolgok jobbulván, az hírek is jobbulnak, az
szó penig kevesedik.
Irja Kegyelmed, hogy úgy érti, hogy ide bé már
sokaktól megsententiáztatott. Én ugyan olyat bizony
nem hallottam, Zabolára menő utamba Béldi urammal
lévén szemben 20. Augusti, ő kegyelme discretusabb,
hogy sem mint én előttem annyira kiterjeszkedjék; azonban úgy láttam, hogy a Daczó uram commissiója végett
búsult inkább és annál is inkább, hogy azon dologról
írván Kegyelmednek ex confidentia, Kegyelmed balra
magyarázta volna. Én azaránt is officium Christiani
amici praestiti; úgy is értettem azután Rédei uram
leveléből, hogy egybe boronáltátok azt az írást. Az Isten
is boronáljon, gyaluljon öszve benneteket, mert ha
mind így megyen a világ, az mint most, bizony elveszünk
miattatok nagy rendek miatt és az sok közküpü hazug,
ember miatt, a kik magok alkalmatosságáért diffidentiát
spargálnak naponkint az emberek között. Azután Béldi
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uramat nem l á t t a m ; kijövőbe Nemes János urammal
sokat beszéllettem; noha az hadra el nem ment, de
úgy látom, Kegyelmednek nem gonosz a k a r ó j a ; de az
ő szava is csak az, hogy ha a sok ocsmány temondád
meg nem orvosoltatik, bizony elveszünk. Más oly emberrel mostanság szemben nem voltam, hanem az szegény
a t y á m m a l ; ott az sok panasznál és beteg nyögésnél
egyebet nem hallottam. Az nem pennára való.
Summáson, édes Uram, Kegyelmednek azt írhatom,
hogy de publica salute minden jelekre nézve én desperáló
félbe vagyok és ha ugyan semmi az magyar expeditióba
nem telik, munkálódjatok az haza megmaradásába az
Istenért.
Kegyelmedre nézve én bizony Kegyelmednek háláadó
szolgája vagyok, noha bizony tele torokkal mondják
az tavalyi jó uraim, hogy nem ők, hanem Kegyelmed
volt oka minden romlásomnak és hogy ma is mind Kegyelmed patronussok és hogy maradékokig is terjedő
ligájok vagyon Kegyelmeddel és hogy ma-holnap így
s amúgy leszen, ők így promoveálódnak etc. Sok volna
dicsekedések s hejába való beszédek. De én tudván az
emberek szokását, hogy magokat mással szokták ment e n i ; tudván azt is, mit monda Kegyelmed Fejérváratt,
mikor az atyám házánál Sárpataki, Nemes János és az
urak, Kapy, Béldi, Rédei uramék ott valának, arra
épittek többet, várván annak suo tempore effectussát, mely
is akár legyen, akár ne, én Istenemhez, uramhoz, hazámhoz az hűséget, Kegyelmedhez az baráti kötelességet
meg igyekezem tartani, csakhogy az uram előtt az mi
kevés hitelem, egyebütt az mennyi tekintetem vagyon,
csak avval igen hathatosan sem Kegyelmednek, sem
másnak nem szolgálhatok, az mint azt Szt. Péteren is
Kegyelmednek megmondám.
Az magyar ügyet az mi nézi, abba kicsid és talám
késő is az én tanácsom; de az mint Sz. Péteren is mondám,
meglévén már az confoederatiók, én bizony az magyarokat
csak animálnám, hogy ha az lengyel had kijőne, csak
fognának az operatióhoz, Kegyelmed jőne bé s urunk

publice mind portán, mindenütt mondana le az dologról,
tacite azonba, az mint lehetne, segíttenők szegényeket;
mert úgy látom, eb a török, kutya a német és ezek ketten
megemésztenek bennünket; ha penig valami szerencsécskét
adna Isten, mingyárt a mellé állana az t ö r ö k ; ha vesztenék penig, úgy sem lennének igen sokkal rosszabbúl,
mint most, mert una salus victis nullam sperare salutem.
Ha penig a lengyel had is sine spe refugii et quarterii ki
nem jő, a török is csak ebelkedik, mit tudnak szegények tenni, hanemha vissza mennek. Tudom ugyan,
hogy a török, ha operatióhoz fognak is, ha tractára vissza
mennek is, mindenként csak büzt költ miattok hozzánk;
de hát mit tud ember tenni? még is jobb volna, conjunctim békelleniek, mintsem privata gratiára haza
bolondoskodni egyenként. Az brandenburgus levele
alkalmatosságával mind élhetnének, kinek bizony elég
válasz volna urunktól: Quod ad res Hungaricas attinet,
nec pax, nec bellum in nostra, sed omnia in Turcae potestate sita sunt.
De lám engem a Kegyelmedhez való confidentia
sok bolondságra terjeszkedtet; most penig az a híre,
hogy a magyarok Kegyelmedet árulónak tartják és hogy
Kegyelmed a némettől kétannyi pénzt vett fel, mint a
francziától, melyet a magyarok Kegyelmednek aperte
meg is izentek volna, és hogy most egy része a lengyelhez
ment volna etc., más része Szilágyban fluctuál; hogy
Kegyelmed házát, jószágát felverték volna; rövideden
megmondva, hogy Kegyelmed nekik nem tetszenék, sőt
miattok periclitálna.
Ha hosszas írással vétettem, vagy ha kevés ez is,
bocsánatot várok. Hidgye Kegyelmed, ha az Kegyelmed
hozzám mutatott jó akaratját hamis fonttal mérném,
ennyire nem terjeszkedném; de én kivánom Istentől,
hogy mind Kegyelmed, mind én boldog állapotba mutathassunk synceritást nem csak szóval, hanem ugyan
valósággal egymáshoz. Ezek után stb.
Sz. Miklós, 28. Septembris 1677.
Bethlen Miklós mpr
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P . S. Pro. 1. Novembris rebesgetnek gyűlést Beszterczére. Elég akadályos leszen az messze lakóknak;
ha a pestist nézzük, majd jobb lenne olyan hely, az
melyen már az Isten csapása meg kezdett szűnni, mint
Fejérváratt, mint az hol ezután várják magokra. Nincsen
az is szó nélkül, hogy olyan szélybe intézik; sok a popule
vonítássa.
Miss. 874.
352.
Kővár, 1677 szeptember 24. Teleki Mihály
Dánielnek.

Absolon

Kegyelmednek úgy hiszem kellete felett is írok már.
Az estve érkezvén udvartúl posta, ki Székely László, Kende,
Keczer uramék ötödik Septembris írt leveleket hozta, fővezér
parancsolatjábúl küldötték ki, megparancsolván erősen
nekik, hogy megírják az bujdosó magyaroknak, hogy állhatatosak legyenek az hűségben; az német gratiájára
vissza ne bolondoskodjanak, mert egyátaljában minden
bizonnyal megsegéttettenek. Kende, Keczer uramékat is megkaftánozták s közel vadnak az erdélyi határhoz. Valyon nem
jobb lesz vala-e halasztani az conjunctiót? Félek én, lelkem
Uram, addig sietünk, addig békételenkedünk Isten ellen,
addig okozzuk ártatlanul egymást, ne oleum et operam perdamus. Mindazáltal Isten tudja minden dolgoknak végét;
én valamit elkövethetek az magyar nemzet javára, mindent elkövetek. Forval uram mint disponálhatá Tökölyi,
Vesselényi uramat, az bujdosó magyarok az dolgot, nem tud o m ; eventus docebit stb.
24. Septembris A. 1677.
A levél élén: Absolonnak.
Egykorú másolata Teleki M. kővárhosszúfalusi leveleskönyvében.
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353.
Kővár, 1677 szeptember 24. Teleki Mihály gróf
Vesselényi Lászlónak.
Méltóságos Gróf úr bizodalmas Uram.
Két leveleit Kegyelmednek kedvesen vettem, rólam
való el nem feledkezését Kegyelmednek megszolgálom;
kérem tovább is ismerjen igaz szolgájának és nekem parancsoljon. Az magyar nemzetnek szolgálnom kötelesnek
ismerem magamat, valamiben segíthetem, el sem mulatom;
de édes Gróf uram, sokszor az jól elkészült dolog is hertelen
éretlen cselekedetekkel el szokott bomlani. Igaz ugyan, az
magyarok mohón mondották jónak lenni az s a l á t á t ; adja
Isten, jobban légyen, mint sem én gondolom stb.
Kűvár, 24. Septembris 1677.
Kegyelmed kész szolgája.
A levél élén: Vesselényi László uramnak írt levél párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
354.
Kővár, 1677 szeptember. Teleki Mihály

Baló

Lászlónak.

Szolgám tegnap reggel érkezett, az posta az estve
későn, kik által való tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját tovább is várom. Az portai írásokat látom, kikben elég jó reménség nyujtatik. Székely
László uram engemet az urunk ő nagysága levelére igazít,
kit is Kegyelmed jóakaratjából várok vala, azt írván Kegyelmed, jó reggel elküldi; de a magyar atyafiak ő kegyelmek küldvén hozzám böcsületes követjeket, Ubrisi Pál
uramat, Istenre, lelkemre s vallásomra kénszerítének, hogy
ez confusióban, melyben a gróf uramnak adott ő nagysága parancsolati miatt vannak, segéljem ő kegyelmeket.
Bizonyítom az Istennel, a ki előtt az emberek szívében
semminemü rejtek nincsen, noha beteges vagyok és tudom,
hogy hoszszas betegség nélkül meg sem lábalnám, de ha
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a dolgokban való nagy lárma csinálás nem volna előttem,
amely bémenetelemmel könnyen származhatnék, magam
mennék mentest. De minthogy az nem lehet, ím mind
maga Veselényi uram, mind az mellette való hadak mit
írjanak, in specie Kegyelmednek beküldöttem. Meg kell,
Uram, azt vallani, nincs vétek nélkül a Veselényi Pál uram
dolga; de a mint maga is írja, jusson eszében Kegyelmednek, én is jó ideje megírtam vala Kegyelmednek, azt írván
akkori levelemben Kegyelmednek, úgy hiszem, urunk ő
nagysága is adott azokra némely írásival alkalmatosságot,
nem magátúl cselekedte, a mit cselekedett. Ám historice
leírja egészlen az egész tragoediát. De ha szintén ugyan
sokat vétett volna is Veseléni uram, kell-e szenyvedni az
vallásnak érette? hiszem az legnagyobb nyavalyája most
is a m(agyar) nemzetnek, az emberek vétettek s az vallást
büntetik. Másképen is az a conjunctio mivel leszen hasznosabb a magyar nemzet részérűl, kivált az vallásra nézve,
gróf uram interessentiájával, mint ha Veseléni uraméval
lészen? Ha az töröknek az nehézségével lészen, akárki
nevezeti alatt legyen, csak rossz lesz az vége. De mit historiálok én, eleget írtak magok? Istenért, Komám uram,
szálljon lelkeismeretiben és szóljon ő nagyságának, maga
fejedelmi kegyelmessége, kegyessége szerint nézze vallását
ő nagysága és ha ugyan igen sokat vétett is Veseléni uram,
biztassa meg kegyelmes levelével és ha az törökre nézve
veszedelmes az a conjunctio az Lengyelországbúl jövő
hadakkal, vagy mindenik részérűl tiltassék meg, kibűl is
rettenetes confusiók jőnek már ki, mert az mint includált
levelekbűl kitetszik, már azok hétfőn kinn lesznek; ha
penig ő nagysága azon conjunctiót valami részében javallhatja, miért nem mehet az ő nagysága parancsolatja Veselényi Pál uram alkalmatosságával véghez? Ha vallás dolga
nem forgana is benne, csak a két személy miatt való, az
hadak között történhető confusiókra s alkalmatlanságokra nézve is nem volna jó változtatni az régi dispositiókat. Ki tanácsából lött s cselekedte ő nagysága, én azt
nem tudom s nem is vizsgálom; de már az ő nagysága az
iránt való parancsolatja nem titok, patensinek páriáját
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mindenütt hordozzák az hadak k ö z ö t t : így nem éntűlem
ment ki. Ha Kegyelmed négy nap a l a t t 1 irott levelemet
jól megolvasta, úgy tetszik, eleget írtam ezen dologrúl.
Kérem most is Kegyelmedet, ez levelemet is ártalmas szemek ne lássák, annál inkább ne páriálják. Az lengyel hadak
állapotját s eleiben ment elől járó magyar hadak dolgát
is, azoknak actusit az inclusákból megértheti, úgy azt is,
mi formában funálták. Kérem, az leveleket küldje viszsza,
mert meg kell tartanom jövendő mentségemre, ha úgy
kivántatik. Azt hirdették mindenütt, hirdetik most is Erdélyben is, én akaratomból vagyon egészlen az a dolog.
Soha bizony külömben az velek való discursus nem volt,
a mint megírtam; de már akkor, a mint levelekbűl kitetszik, megvolt az ő forralások, kiben, a mint az hadak, Veselényi uram írja (így), nagy eszköz volt gróf uram. Ugyanis
nem kellett volna az urunk ő nagysága titkon írt leveleit
ő kegyelmének szélyel hordoztatni. Igazán Kegyelmed
minapi írása szerint [baj?] ifjakkal való sok tanácskozás.
Bizony dolog, jobb lett volna az conjunctiónak elhaladni az porta resolutiójáig; de már ennyiben bele merülvén, félben rugni is rettenetes bajnak tartom, károsnak
is, noha bizony félek is én attúl az hadtúl, abbúl következhető rossz consequentiakrúl sokszor elmélkedem, kirűl
írtam ezelőtt is Kegyelmednek. Kegyelmed látta az Székely
László uram levelét, kit urunknak írt, tudja az portai dolgokat is, vehette eszében az urak elméje is mint jár, azomban lám nem meszsze vannak, egy éjszaka oda mehet
a posta, más nap ő kegyelmek egy része concurrálhat, noha
az késedelem is bajos, mert már ha meg akarnak conjunctim azzal a lengyel haddal egyezni, hétfőnél tovább
indulásokat nem halaszthatják. Bizony attúl félek, Komám
uram, ezek miatt az dolgok miatt az gutta üt meg. Kérem
az Istenért, tudósítson sietve, valjon nem csinálhatná el
az töröknél ember a dolgot vagy azzal, hogy Veselényi
László a Palatinus fia fogadta, az hozta a magyarok segítségére, vagy azzal, a lengyel király elbocsátván űket, meg1

Igy talán e helyett:

előtt.

—

512

—

kinálták magokat a magyaroknak, ha kellenek, melléjek
állanak és vélek együtt az német ellen hadakoznak; ha
peniglen melléjek nem fogadják űket, a német mellé mennek és a magyarok ellen hadakoznak. Istenért, jó szerencséjeért kérem Kegyelmedet, Komám uram, levelemet igen
meggondolja, kinek mutatja és ha már az többit is ezzel
együtt viszszaküldené, megszolgálnám. Bizony bánnám,
ha csak mit is valaki páriálna benne. Már ez nyomorék
vidékben 12 zászló alja vagyon, a kinek egészen megfizett e m ; azokat itt sokáig nem tarthatom, mert ennek a vidéknek is nagyobb s jobb részét a magyarok elpusztítván, itt
bizony nem is élődhetnek, hanem ha ő nagysága parancsolja,
Lápos vidékére mennek által.
A levél élén : Baló uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

355.
Kővár, 1677 szeptember 25. Teleki Mihály Tökölyi Imrének.
Levelét Kegyelmednek pecsételetlen vöttem, úgy az
Udvarhelyi uramét. A posta tegnap már elment volt.
Délután szolgámat küldöm udvarhoz, Kegyelmed leveleit
is elküldöm.
Kegyelmednek szóló levelet én kezemben nem küldött Udvarhelyi, hitemre, mert megküldtem volna, hanem
nekem írt volt, azt nem tudtam elolvasni, azért izentem
Forval uramtúl a clavisnak ide küldése felől.
A másik clavis micsoda clavis, örömest érteném. Az
kaphtányozást a nekem írt Kende uram levelébűl vöttem. Addig contemnálja Kegyelmetek az portát, félek
rajta, megvesztik. Az hadak, Veselényi uram is replicáltak nekem, kit én béküldtem. Úgy látom, nem akarják Kegyelmed directióját felvenni. Én javallanám Kegyelmednek, hadná le abbeli szándékát; Erdélyben is
nem tetszik az az embereknek. Én nagy confusióktúl
félek, Hidgye el, másképen is az conjunctio (adja Isten,
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ne úgy legyen) félek, rosszat ne hozzon a magyar nemzetre stb.
25. Septembris 1677.
Faigel uramnak szolgálatomat ajánlom.
A levél élén: Gróf uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővérhosszúfalusi leveleskönyvben.

356.
Kővár, 1677 szeptember 25. Teleki Mihály Tökölyi

Imrének.

Ez órában érkezék urunk ő nagysága étekfogója, ki
által parancsolja ő nagysága, mindeneknek a magyar
atyafiaknak írjam meg, a lengyel hadakkal való conjunctiónak hagyjanak békét, kirűl Ubrisi uramtúl izentem
Veselényi uramnak, az véle levőknek is. Kegyelmednek
is akartam megírnom az ő nagysága parancsolatját. A portai leveleket amint látom, onnét jót kell várnunk. Isten
éltesse Kegyelmedet.
25. Septembris 1677.
A levél élén: Gróf uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

357.
Kővár, 1677 szeptember 25. Teleki Mihály Baló

Lászlónak.

Kegyelmednek három rendbeli levelét is vöttem.
Irja Kegyelmed, édes Komám uram, urunk ő nagysága
búsulással érzi az hadak menetelét az conjunctióra. Ellenkezik az azzal a gróf uramnak adott patenssel, a melyben
ő nagysága nem csak javallja a conjunctiót, hanem ugyan
parancsolja.
Az gyapot vászon felől kérem ne felejtkezzék, úgy sátorhoz való gyapot kötelek felől.
Az ország gyűlésének miért kell lenni, az én elmém
bizony fel nem éri, hasznot is benne nem látok, mindazTeleki oklevéltár. VII.

33

-

514

-

által nem én rajtam áll. Az új hadakra, hogy sok panasz
vagyon, elhiszem; bizony nem is ok nélkül. Én bizony
nem is tudom, némelyike hol jár s mit csinál; eléggé hivatom ide, de nem jőnek. Kicsodák azok az jó hősök, kiket
Szamos Ujvárban vittek, én nem t u d o m ; nekem afféle
commissiót nem is h o z t a k ; egyébaránt a kit ő nagysága
küld, én hogy ne vétetném b e ? Irja Kegyelmed, ő nagyságok Szamos Ujvárra igyekeznek. Adná Isten, eddig is
ott löttek volna ő nagyságok s most is ott volnának. Hogy
Kegyelmed is házához megyen, é r t e m ; bizony bánom
is a magam részemrűl. Azt akár én mondjam Kegyelmednek, az haza menetelre méltó ratiói v a n n a k ; de ha Kegyelmed is haza mégyen, úgy hiszem, hogy annál későbbre folynak az dolgok. Kende Gábor uram azt írja nekem titkon,
hogy az fővezér az tihaia által titkon hivatván űket, a
fejedelem kapitihaját is kiküldvén az házból, száz-száz
tallért adatott nekik ketten, azt mondván, az kaphtányért
adatja az vezér. Ő sokat ír, valóban biztatja m a g á t ; bizonyosan írja, hogy urunk ő nagysága által akarja az török
végben vitetni az magyarok dolgát. Én most is beküldtem
volna az énnekem szóló portai leveleket, de az végbeliek
emberét várom ide, azoknak kell megmutatnom, hogy
inkább disponálhassam űket. Székely László uram az
többi között írja nekem ezen szókkal: (»Kapi uramnak
nem igen tanácsos ide jőni, mert Zólyomi nagyobb ellenséget magának nem tart ő nagyságánál, azt pretendálván,
mindenét ő prédálta el, tisztit is ő b í r j a ; így bizony baja
leszen, miatta«). Minthogy nem látom sem urunknak szóló
levelében, sem Kegyelmedében, azért írtam meg, hogy
tudja és ha gondolja, arról Kapi uramnak nem írt, szükségesnek látja, nem árt ha ő kegyelmének is megjelenti.
Már ha Kegyelmed haza megyen, oda meddig leszen és
addig kire bizza a dolgokat, kérem, tudósítson. Az én
leveleimet, kiket Kegyelmednek írtam, urunknak ő nagyságának is, urunknak az elmult pénteken is írtam szolgám által, kérem, azokat is küldje ki. Frater uram miket
írjon, micsoda leveleket küldött ide, Kegyelmednek oda
küldtem. Én írtam volt ő kegyelmének, hogy azokban az

Lengyelországban ment hősökben, ha Máramarosban
vetődnek, fogasson meg vagy kettőt, ha bír velek, kit is
azért cselekedtem, ha valamint az török megtudná, hogy
ott jártak, avval talám magunkat megmenthetnők; addig
hadd ülnének veszteg Husztban. Ha tetszik ő nagyságoknak, méltóztassék parancsolni felőle, ha hol nem, én elmulathatom, Az inclusákat viszsza várom.
Micsoda német levelek azok, hol fogták s kik küldték
oda, kérem tudósítson, és mit kell velek csinálni s miért
küldték ide?
Hát édes Komám, engem senki nem s z á n ; már majd
nyolcz hete leszen, hogy itt tekergek s k ö l t ö k ; látom én,
csak én vagyok bolond, van másoknak eszek s élnek vele;
mindazonáltal addig hajtjuk mi semmiben a vallás dolgát, nagyobbra böcsülvén a magunk dolgát, félek én
mindenestűl fogva el ne oltsa Isten közzűlünk az ő evangeliumát. A mint én sejdithetem, a portai követek is útban
vannak eddig, kik ha elérkeznek is, míg Kegyelmed is
udvarhoz megyen s az urak is oda gyűlnek, sok üdő
telik abban. Örömest érteném, édes Komám uram, Naláczi uram miért nem jött most fel? Béldi uram is miért
nem jött volt k i ? De talám ő kegyelmét nem is hítták.
Bizony híni kellene. Én olyat is értettem, Béldi uram is
olyan levelet kért volna ő nagyságátúl, ne hivattassék
semmi dologra. Úgy van-e, nem t u d o m ; kérem Kegyelmedet, tudósítson, ha valamit tud benne. Az én inclusáim,
kiket vissza várok, öt. Im ezek a szászok gyalogi micsoda
jegyzést adtak bé nekem, Kegyelmednek oda k ü l d ö t t e m ;
Kegyelmed mutassa meg ő nagyságának. Azokrúl provideáltatni kellene, mert azok bizony mind elszöknek.
Én nem is csudálom, mert azoknak sem élések, sem hópénzek nincsen; én adnék nekik, de az uraktúl nem merik
felvenni. Én bizony elhiszem, az az oka, hogy nem akarnak
sem élést sem pénzt küldeni, a mit a jegyzésben feltöttek. Kik szöktek el s hová valók, jegyzésben oda küldt e m ; azokban Komám uram in memoriam (előkerestetvén űket) fel kellene akasztatni, hadd tanulnának a többi.
Nekem a tetszenék, édes Komám uram, míg Székely
33*
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László uram ki nem jőne, sem a magyar követeket egyiket is, sem Reverendet el nem kellene onnan bocsátani,
hadd lennének ott. Reverendet csak azért sem kellene
elbocsátani, látnók meg már, ha azok az hadak Máramaroson mennek-e által, vagy hogy ha kárt tennének, fizetnék
meg. Kegyelmedet kérem, mindenekrűl tudósítson, ne
maradjon az elmémen scrupulus, kivált Kegyelmed haza
menvén.
25. Septembris 1677.
Mit írjon nekem Absolon, a mint hertelen megfordithattam, ím Kegyelmednek oda küldöttem. Ezt is Kegyelmed ő nagysága előtt olvassa el. Már ő nagysága mit
parancsoljon, ha ugyan conjungálják magokat, kell-e
velek correspondeádni vagy nem? Im látja Kegyelmed
eléggé olajozza én irántam az dolgot; de bezzeg ha ő
nagysága specialiter nem parancsolja, én nem correspondeálok ám velek. Im látja Kegyelmed, az a Lengyelországbúl jövő had is nem sok leszen. Az a tökéletlen Nemessányi
egy levélben azt írja, hogy Majoson, ki előljáróban ment
volt el, valami szerencsétlenség ne essék, küldöttek előljáróban a litváni tatárokban mintegy hatszázat és a dragonok közzűl háromszázat, kik 23. conjungálhatták is
magokat velek. Ezzel az inclusa 7 leszen. Kegyelmednek
ide küldött levelét is négyet küldöttem viszsza. Kérem
Kegyelmedet, az én inclusáimat is küldje viszsza.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

358.
Radnót, 1677 szeptember 25. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Áldja meg Isten Kegyelmedet minden jókkal.
Az mely levelek felől Kegyelmed ír, egészlen Kegyelmed szovával extrahálván Tököly uram, még peniglen
úgy, hogy Kegyelmed akaratja az, hogy hopmester uram
se tudja. Mi egyébaránt írtunk Kegyelmednek, hogy ha
Kegyelmed tetszéséből vadnak, jó, ha peniglen nem,

maradjanak Kegyelmed kezénél a levelek s ne effectuálódjanak. Nem tudjuk, adta-e meg Kegyelmednek a levelet,
vagy n e m ? Kegyelmed tudósítását elvárjuk. Isten tartsa
meg jó egészségben Kegyelmedet.
Rút dolog magát olyan embernek megutáltatni.
Radnót, 25. Septembris 1677.
Kegyelmednek minden jókat keván
Apafi Mihály mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.

359.
Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály
Dánielnek.

Absolon

Utólbi levelét vettem Kegyelmednek. Az eddig való
dolgokrúl eléggé tudósítottam. Lelkem Uram, ne kinozzon
Kegyelmed is, hiszem noha nekem nem tetszett (kiért dühödt nevemet is költötték az uraim) az lengyel király
hadaival való conjunctio az porta válaszáig, lám még is
nem hogy akadályoztattam volna, inkább
segétettem;
Nemesányit bebocsátám. Az Dolha1 völgyére hogy jűjenek
az lengyel király hadai, meg sem gondoltuk volt. Azoknak
azért való jöveteleket és tetszések mintha eszekbe sem vennék, Frater viceispán uramnak megírtam, hogy az magyarokban senkit be ne bocsássanak Máramarosban, sőt az
kiket bennek ott kaphatnak, megfogják, azt megparancsoltam. Hiszem teljességgel mindent magam veszedelmére nem engedhettem; nem is volt ő felőlök szó, nem
is volt volna, nincsen is ott semmi járások; de lám ők is
azon mentek be. Jó lélekkel senki énreám nem vethet
többet feci, quam debebam, hát nem állottam ki az dologbúl. Látom, úgy vagyok én, qui vult recedere ab amico
quaeritur.
Az már megleszen. Adja Isten jó végét. Az török
szerencsétlenségnek sem szokott társa lenni, de bizony
1

A titkos írásban
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az hozzá hódolóknak szerencséjeket is maga hasznával
szokta javallani. Tökölyi uramat is kik ültették fel micsoda
fundamentummal, én nem vizsgálom; az énnekem nem
tetszett. Igaz, hogy az erdélyi fejedelem azon igen k a p o t t ;
nehézsége van Vesselényire; patenseke(t) adott is ki, hogy
az hadak tűle függjenek, de az is lett az [ . . . . ] 1 nem tudásával; de az végbeliek semmiképpen nem akarják acceptálni. Egyebaránt is Székely László, Kende, Keczer uramék
érkezvén, nekem azt írta ő nagysága, hogy mindeneknek
írjam, veszteg legyenek. Az követek valóban biztatják magokat. Nemzetem javát, kiváltképpen vallásomét bizony,
valamint lehet, segítem. Vajha meg ne vessék kivánságimat, mert jobban volnának úgy hiszem az dolgok!
ezután is kivált occulte azt cselekeszem, sőt Isten engedvén,
hogy az porta jóval bocsátja ki az követeket, aperte is cselekedhetem. Veszem jól eszemben, hogy az két király és marchio Béthune előtt egész despectben vagyok, kit, Isten, az
ki az szíveket vizsgálja, 2 ártatlanul szenvedek. Nem is
bánt engem már legkissebben is az reménség azok részekrűl, noha úgy hiszem, quod nec habui, perdidi, kinek világos jelei l ő n e k : 1mo Az én rendes az dologhoz szükségesképpen megkivántató mediumoknak megvonása. 2do
az assecuratióknak jó formában való meg nem adások.
310 Jól tudja Kegyelmed, jelen lévén, elsőben is Beaumont, azután Akakia, Giza mikrűl mely potenter assecuráltak, utólban Reverend, Forval mint is esküvének, sőt
azt mondották, addig meg ne induljak, míg sok költségemrűl nem contentáltatom. Sok veszekedése után Tökölyinek
és Fajgelnek 29-dik Julii Nemessányitúl küldtek kétezer
aranyat, holott ennél sokkal többet etc. 4to Mindezek
után is én constanter viseltem magamat, hogy az portai
követek levelei jöttek is, én potenter urgeáltam, hogy bocsássák el; az mi nagyobb, bizonnyal írom, ha az kivánt alkalmatosságok megvoltak volna, én elmentem volna. 5-to. Ha oly
igen kivántak volna az én szolgálatommal élni, ezt az rende1
2

A t i t k o s í r á s b a n az az u t á n ez a m e g o l d a t l a n jegy á l l : 304.
Kimaradt:
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letlen conjunctiót nem cselekszik vala, legalább tűlem titkolva nem tractálták volna; sőt ennyi sok költségemért,
fáradságomért, életemnek koczkáztatásáért legalább megérdemlettem volna, megkináltak v o l n a : no jere, ha eljüsz,
lássad, de ha el nem jüsz is, megcselekeszszük. Bizony megérdemlettem volna, hogy utánnam két hetet elvárakoztak
volna. Még is én vagyok az vétkes. Bizony példa lehetek én
mindennek. Kegyelmedet azért kérem, velem tovább mint
gyermekkel ne bánjék úgy és emez-amaz biztatásokkal
ne próbálgasson, mert hidgye el, bolondságomban én sem
kapok az falra. Többet is irhatnék. Kegyelmed el hidgye,
mint írám is, bizony nemzetemnek, kivált vallásomnak
vékony tehetségem szerint jó szívvel szolgálok, halálomat
is vallásom mellett nem szánom, valamint lehet, segítem
is és az mint megmondottam, ha nem segíthetem, bizony
legkisebben is nem akadályoztatom; ha ki lélek szerint
akar szóllani, meg is kell vallani, hogy ennek nevezetes
jeleit is adtam.
Úgy értem, Vesselényi uram Hadadbúl holnap indul.
Gróf uram mit lesz cselekedendő, én bizony nem tudom.
Az végbeliek régi quartélyokra szándékoznak, ott várják
az porta válaszát. Az fejedelem az követeket várja, azután
Kegyelmed kezében leveleket küld marchio Béthunenek, az
két királynak szólókat s hogy Parisban is elmenjen. Isten
Kegyelmeddel.
Kűvár, 26. Septembris 1677.
Kegyelmednek szolgáló barátja
A levél élén: Absolonnak írt levelem páriája.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
360.
Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály Tökölyi Imrének.
Ezen órában érkezék az mi kegyelmes urunk ő nagysága parancsolatja, kiben parancsolja, az Kegyelmednek
adott patenseket kéressem el Kegyelmedtűl és írjam meg,
Kegyelmed az conjunctio dolgában ne fáradjon, ne ope-
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rálódjék, azt írván ő nagysága, akkor is úgy adta azokat
Kegyelmednek, ha nékem tetszik, úgy éljen vélek. Kegyelmedet kérem, mind az deák, mind az magyar patenst és
Boham uramnak szóló ő nagysága levelét küldje kezemben,
hadd küldhessem vissza őket ő nagyságának stb.
27. Septembris 1677.
A levél élén: Gróf uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

361.
Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály Tökölyi

Imrének.

Tegnap írott levelét 1 Kegyelmednek böcsülettel vöttem. Nem kell Kegyelmednek, Gróf uram, csudálkozni,
hogy én a Kegyelmetek mostani dolgaival ellenkező írást
k ü l d t e m ; ellenkezőbb leszen, úgy hiszem, ezelőtt két órával írt levelem; másképen is én ellenkezőt nem igen irhatok, mert ez a Kegyelmetek actusa nekem soha nem tetszett, nem javallottam; ha Kegyelmed úgy látna, tudna
olvasni leveleket, mint én, bizony még inkább izzadna
Kegyelmed. A mint én eszemben vehetem a mi kegyelmes
urunk írásiból, nem adatott Kegyelmednek authoritas,
hogy senkivel is tractáljon; azért lássa Kegyelmed, Gróf
uram, mit csinál, de nekem bizony ne adjon a nyereségében. Én Kegyelmednek mint jóakarója adnám tanácsul,
szánja(?) le magát. A deák, magyar patenst, a mint más
levelemben is megírtam s a Boán levelét in specie mindjárt küldje vissza az ő nagysága parancsolatja szerint,
kit ha halaszt vagy halogat, annál inkább elmulat, hidgye
Kegyelmed, nagy nehézségét vonszsza magára ő nagyságának. Holnap délig Kegyelmed resolutióját elvárom.
27. Septembris 1677.
A levél élén: Gróf uram levelére való válasz.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
1

Farkas

E z a levél helyszűke m i a t t m e l l ő z t e t e t t . K i a d t a D e á k
Tökölyi Imre levelei czímű k ö n y v e 11—12. l a p j á n .

362.
Kővár, 1677 szeptember 27. Teleki Mihály Apafy M i h á l y n a k .
25. irott méltóságos levelét Nagyságodnak alázatos
engedelmességgel vöttem. Hozta ugyan, kegyelmes Uram,
Tökölyi uram Nagyságod nekem szóló méltóságos levelét,
de Nagyságodat, kegyelmes Uram, alázatosan követem,
mint kegyelmes uramat, abban nem volt írva, ha nekem
tetszik-e a dolog, nem-e, hanem csak absolute parancsolta
Nagyságod, hogy adjam eleiben a hadaknak, hogy Tökölyi
uramtól hallgassanak, mivel az lengyel hadakkal való
conjunctiót Nagyságod ő kegyelmére bizta, a portai resolutióig ki nem küldhetvén Nagyságod engemet ő kegyelmek köziben; a mint hogy én mint Nagyságod köteles szolgája, méltóságos parancsolatjának mindenekben mindenkor engedvén, mindjárást postán küldtem az hadak köziben, hogy küldjék embereket, a mint hogy küldték vala is,
kik által Nagyságod méltóságos parancsolatját értésekre
adván közönségesen ő kegyelmeknek, kire egy része micsoda replicát tött, hopmester uram által Nagyságodnak
alázatosan praesentáltam. A végbeliek semmi választ nem
töttek, mivel azok a portai resolutiót, resolutusok, megvárják s quartélyokban is mentenek, ha ezután el nem csábítják őket. Gróf uram itt csak addig mulatott s azt várta
meg, míg a Nagyságod parancsolatját a követek által elejekben adtam az hadaknak s szeredán ebéd után elment
Csehben. A franczia is másnap e l m e n t ; azolta mit csináltak s mint végeztek, én bizony nem tudom. Ma mihelyen
Nagyságod parancsolatját vöttem, mindjárt megírtam
gróf uramnak, azokat a patenseket s leveleket küldje kezemben. Csakhamar ő kegyelme levele érkezvén, kire is
én micsoda választ töttem, hopmester uramnak beküldtem
mindeniket. Frater István uram levelét is beküldtem; azokból az lengyel hadak állapotját alkalmasint kitanulhatja
Nagyságod. Az hadak előttök járója és az a Clam Leo is
Nagyságodnak mit írjanak, eszében veheti. Tovább is minden dolgokrúl Nagyságodat alázatosan tudósítani el nem
mulatom. Elhiszem, kegyelmes Uram, mind az a tökélet-
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len Forvall s mind gróf uram, Veselényi uram Nagyságodnak eleget írnak, kiket ha Nagyságod méltóztatik velem
alázatos hivével közleni, talám rendesebben esnek az dolg o k ; mindazonáltal a mint Nagyságodnak tetszik, úgy
kell lenni. Én várok mindenekben a Nagyságod parancsolatjátul. Bő írásomrúl és hogy magam nem irhattam,
Nagyságodat alázatosan követem, mint kegyelmes uramat, bizony nem lehetett a kezemnek fájdalma miatt.
27. Septembris A. 1677.
A levél élén: Urunknak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
363.
Radnót, 1677 szeptember 27. Apafy
Mihálynak.

Mihály

Teleki

Isten Kegyelmedet sok jókkal megáldja.
Mi módon csalattattunk meg Kegyelmednek szavának és izenetinek szine alatt ezekben az dolgokban, eddig
Kegyelmed levelünkből megérthette. Mi is penig Kegyelmednek hopmester uramnak írt levelébűl azokat az rút
confusiókat értvén, azoknak lecsendesítésére ím mind
Veselinyi uramnak, mind az hadaknak írtunk, melyet is
volanter pecsételvén, Kegyelmed kezéhez k ü l d ö t t ü k ;
melyeknek is elküldését és tovább is minden dolgoknak
directióját Kegyelmed tökéletes hűségére bízunk, melyben
nem is kételkedünk. Ezzel Isten áldja meg Kegyelmedet.
Radnót, 27. Septembris Anno 1677.
Kegyelmednek minden jókat kéván
Apafi Mihály mp.
P. S. Ha immár a conjunctio akaratunk ellen meglett, azon kellene Kegyelmednek munkálódni, akárcsak
egynehány napok alatt subsistálnának ott a Krainaságon.
Isten meghozná talán az idő alatt a követeket, kiket minden órán várunk s jobb formában lehetne az operatióhoz
való fogás.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.

364.
Radnót, 1677 szeptember 29. Apafy
Mihálynak.

Mihály

Teleki

Áldja meg Isten minden jókkal Kegyelmedet.
Miképpen lött légyen Tököly uram dolga, ez mai
napig is nem tudok benne eligazodni, egyébaránt is sok
dolgok levén fen ez mostani dolgokban, melyeket papirosra
le nem tehetek, hanem bizonyos punctumokban letévén, 1
Kegyelmednek e l ü l d t e m ez meghitt szolgám által, kinek
hogy hitelt adjon, kérem, Isten tartsa Kegyelmedet jó
egészségben.
Radnót, 29. Septembris 1677.
Kegyelmednek minden jókat kiván
Apafi Mihály.
P. S. Kegyelmed tégyen írással választ a punctumokra.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.
1

E kérdőpontok a
következők:
1. Tökölyi u r a m ő kegyelme utólszori i t t b e n n létében
Kegyelmed nevével e l ő t t ü n k viselt m a g a a l k a l m a z t a t á s á b a n és
ahoz képest az ő kegyelme d o l g á n a k ily k a r b a n való á l l i t t a t á s á b a n volt-e K e g y e l m e d n e k consensussa e g é s z l e n ? v a g y csak
rész szerint i s ? v a g y n e m ?
2. Az h a d a k c o n j u n c t i ó j á n a k fő o k a és eszközei kik lehett e n e k v a l ó s á g g a l ? mi végre c s e l e k e d t é k ? k i t ű l v a g y o n m o s t
d e r e k a s a b b a n d e p e n d e n t i á j o k és t o v á b b is micsoda f e l t e t t c z é l j o k ?
s ő t h a az dolog ú g y h o z n á , t o v á b b való persistálások a l k a l m a t o s s á g á r ú l m i n t g o n d o l k o d n a k ? A m a z o k b a n K e g y e l m e d híre,
consensussa f o r o g - e ? és t o v á b b is azok i r á n t micsoda c e n s u r á j a
az t o v á b b v a l ó persistálások a l k a l m a t o s s á g á v a l e g y ü t t .
3. H a teljességgel m a g o k a t r e s o v á l j á k az h a d a k és v á r a kozni n e m a k a r n a k , v a g y h a az dolog is a z t k i v á n n á és h o z n á
magával, in eo casu Vesselényi u r a m r a - e , v a g y Tökölyi u r a m r a ,
v a g y pedig egyikre se kellessék az dolgok viselését b í z n u n k ;
s ő t K e g y e l m e d n e k is, t u d v á n m á r K e g y e l m e d az p o r t a az i r á n t
való a k a r a t j á n a k sengéjét, m i n t t e t s z i k m a g á t a l k a l m a z t a t n i ?
4. Az m a g y a r h a d a k hűségének és e g y m á s t ú l való elszakad á s á n a k is most micsodás és t o v á b b is m i n e m ű g y ü m ö l c s é t gond o l j a Kegyelmed k ö v e t k e z n i ?

-

524

-

365.
Kővár, 1677 szeptember 29. Teleki Mihály Baló Lászlónak.
Mind várom Kegyelmed tudósítását. Én, látja Isten
az én lelkemet, hogy az én sok gondolkozásimban azt sem
tudom, mit csinálok. A süly is elhatalmazván rajtam, csak
vesződöm. Gróf uramék, Veselényi uramék mit csinálának,
mit végezének, én nem tudom, mert éntűlem mindenik
titkolódik; most is mit írjon nekem mind gróf uram, mind
Veselényi uram, béküldöttem in specie. A cselekedetek
bizony dolog sok gondolkozásra adnak okot, kiknek némely részére gróf uram amint látszik azt írja, nem volt
hirével és a vele való végezés ellen lött. Én csak megvallom, sok rossz consequentiáit várom ezeknek az ő kegyelmek actusinak. Az Isten adja jobban az én vélekedésemnél. Az mely hadak most elmentek, kinek számárúl mit
írjon a szolgám, oda küldöttem. A gyalogat nem hiszem
lenni feljebb ezernél; azok is ennek a vidéknek a Szamos
mellett való részén mentenek keresztül sok kártétellel,
ki is mire való legyen, elgondolhatni, holott másfelé
három négy mértfölddel is általabb útjok lehetett volna.
A franczia felől mit írjon most is Tökölyi uram, meglátja
Kegyelmed. Bizony dolog nekem is azt mondta, míg itt
5. Az lengyel h a d a k k a l való K e g y e l m e d c o r r e s p o n d e n t i á j a
az Marchio í r á s á h o z k é p e s t szükséges, ú g y l á t j u k , csakhogy
m i n t k i v á n j a m a g á t az i r á n t is a l k a l m a z t a t n i az dolgok mostani
folyásához k é p e s t , ö r ö m e s t é r t e n ő k c e n s u r á j á t ? A z o m b a n n e m
á r t K e g y e l m e d n e k a l k a l m a t o s s á g o t szolgáltatni a r r a is s t ű l ö k
is t o v á b b való m a g a a l k a l m a z t a t á s á r a m a t e r i á t venni.
6. Azon h a d a k közül v a l a k i k n e k m e g f o g a t t a t á s o k m i n t
lehessen, h o g y az ellenkezők az dolgok szinezésének ne itíljék,
n e m l á t j u k ; m i n d a z á l t a l a z i r á n t is K e g y e l m e d jó tetszésén megn y u g s z u n k . E l v á r j u k p u n c t a t i m ezekre való választételét s
c e n s u r á j á t í r á s a által K e g y e l m e d n e k .
D a t u m in c a s t r o n o s t r o R a d n o t , die 29. Mensis S e p t e m b r i s .
1677.
M. Apafi.
Reá jegyezve:

Urunk ő nagysága punctumi páriája.

E g y k o r ú m á s o l a t . — Miss.

870.

volt, hogy ezer, csak másfélezer emberrel ő el nem megyen;
most ugyan elment ezekkel az hadakkal. Veselényi Pál
uram Ér mellé való menetele is nem tudom mire való,
hanemha vagy a végbelieket akarnák inducálni magokhoz,
vagy az németnek eszét veszteni; mert véle lévén Szücs
János, Pataki mezei kapitányok alatta valókkal együtt,
a conjunctio bátrabban lehetett volna s tekintetesebb is.
Akármelyik legyen is, ennyire megszakadozván, féltem
űket. Volt-e gróf uramnak urunktúl ő nagyságátúl arra
authoritása, hogy Forvallal, Veselényi urammal s másokkal tractálhasson, végezhessen magátúl különösön, vagy
együtt is dispositiókat tehessenek, én nem tudom. Az actusok úgy mutatják, hogy lenni kellett; ugyanis a nélkül
hogy bátorkodhatott volna az dolgokban ennyire elmenni?
Volt-e, nem volt-e, azt én nem vitatom, de hogy mindent
én hírem nélkül követnek, azt látom. Úgy is veszem az
circumstantiákbúl eszemben, az francziának, Forvalnak,
Hadadbúl gyakorta Csehben való menése s járása, vele
levőkkel együtt, szekereinek s lovainak Csehben való
hagyása, Klobusiczki uram levelének continentiája, kivált az holott azt írja, oda nem sokáig k é s ü n k ; sokaknak
lovoknak, szolgáinak szilágyi quartélyban való hagyások,
azon az földön való jurisdictiójuknak fenntartását és az
lengyel hadaknak oda hozását, ha egyebütt nem subsistálhatnak, tészik, melybűl micsoda rossz jőjön ki az
török részrűl, akárki által láthatja. Gróf uram Radnóthrúl
kiérkezése után micsoda leveleket írt a franczia Veselényi
uramnak, kettőt bennek béküldöttem. Mikor az a Forval
innen elment, azt fogadta, engemet minden occurrentiákrúl tudósít, azolta nekem egy levélnél többet nem írt,
kit is béküldtem azelőtt; abbúl is kilátszik, nem tartja
szükségesnek, hogy velem correspondeáljon, másra transferáltatván az dolgoknak igazgatása. Gondolom, Csehbűl
vagy Hadadbúl, de inkább hiszem Csehbűl eleget írt
Reverendnek, talám urunknak is, úgy gróf uram is informálni fogja ő nagyságát az dolgokrúl, kiket ha én is láthatnék, hozzájok tudnék vetni. Én értettem volt az előtt is,
a mint Kegyelmed meg fogja látni a csehi hadnagy levelé-
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bűl, gróf uram udvarhoz menő szándékát, de ő kegyelme
nekem nem írta, kirűl Veselényi Pál uram is mit írjon,
Kegyelmed megláthatja; az is azulta való tractábúl l ö t t ;
úgy is gondolom, el fogott tegnap indulni, noha bizonyoson nem tudom, vagy ma indul, mert hétfün, úgy mint
tegnapelőtt, én mindjárt írtam gróf uramnak csakhamar
egymás után két levelet, kiknek párjokat Kegyelmednek is
beküldtem tegnap, azokat oda vitték azon nap vagy estve
de nekem még eddig válaszom nincs rájok.
Mihelyen tegnap az hadak ez vidéken való által meneteleket értettem, mindjárt micsoda leveleket expediáltattam, azoknak is igaz párját béküldtem, úgy Veselényi
Pál uramnak is mit írtam. Gróf uramnak még arrúl nem
írtam, mert ha bément, nem szükség, ha be nem ment
penig, írok ő kegyelmének is azon formában. Hozná el
Isten mentül hamarébb az portai választ, tudnók, mely
felé kell az dolgoknak lenni, mert ha sokáig így titubálunk,
bizony sok rosszak következnek. Frater István uram is
mit írjon, Kegyelmednek in specie oda küldtem. Az ő
kegyelme kérdésére is, tudni illik hogy ha megverettetnek
az némettűl, arra szaladnak, bebocsássa-e, nem-e, urunkkal írasson nekem parancsolatot arról, úgy egyébrűl is
Serédi uram is mit írt nekem, én is mi választ küldtem neki,
Ispán Ferencz uramnak is, Kegyelmednek oda küldtem.
Francisco uram is két levélben mit írjon, Kegyelmednek
oda k ü l d t e m ; viszsza várom az én inclusáimat.
Eddig írtam vala levelemet, hogy hozák, gróf uram
Csehbűl bément. Megláthatja Kegyelmed, Veselényi Pál
uram nekem is mit ír, hogy már urunknak parancsolatja
lévén a hadaknak conjunctiójárúl, ő nagysága ő kegyelmére nem neheztelhet. A Somlyón levő nemességnek is mit
írt Veselényi uram, annak párjábúl is megértheti, hogy
urunk ő nagysága parancsolatjábúl lenni hirdetik a lengyel
hadakkal való conjunctóit. A mint azelőtt is megírtam
vala Kegyelmednek, én bizony félek rajta, az török előtt
is azzal mentsék magokat, hogy ő nagysága parancsolatjábúl cselekedtek.
Már eddig írtam vala levelemet, hogy érkezék gróf
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uram levele; azé a tökélletlen Forvalé is. Gróf uramnak
mi választ töttem, annak is párját megküldtem Kegyelmednek. A Forval levelébűl is kilátszik, hogy azokat az
hadakat az ő nagysága birodalmára akarják hozni, sőt
én attúl is félek, már azok el nem mervén jőni, csak megnyomulnak Máramarosban, ki is ha úgy tanál lenni, kérem
tudósítson, urunkkal is parancsoltasson, mit kell cselekedni.
A levél élén: Baló uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
366
Kővár, 1677 szeptember 29. Teleki Mihály
Lászlónak. (?)

Vajda

Édes Öcsém uram.
6. írt levelit Kegyelmednek böcsülettel vöttem, rólam
való nem felejtkezését Kegyelmednek megszolgálom.
Az lovas had tartására van elég okok ő nagyságoknak;
soha eddig egy fejedelem is had nélkül nem volt. Másképen is, édes Öcsém uram, bizony sok rosszat, rosszért való
igyekezeteket hallok én. Nekem írták, izenték is, hogy
a szászoknak némely része és a székely atyafiakban (tisztesség, böcsület adassék, a kik nem vétkesek benne) ide
kilyebb valókban conspiráltanak volna, de ezt csak én ellenem való dolognak gondolom és az hír is igaz-e, nem-e,
nem t u d o m ; de ki tudja kinek-kinek elméjét? Úgy is
értem, hogy egy brassai kövér himlőhelyes szászt expediáltak, vagy csak magátúl ment az portára. Jó és csendes
alkalmatossággal meg kellene Kegyelmednek ő nagyságának, 1 de Istenért legkisebb lármát is nem kellene csinálni,
hanem tudakozódni kellene. Ezt én Kegyelmednek mint
igaz atyámfiának s az mi kegyelmes urunknak ő nagyságának is vérének, úgy írom; errűl én bizony senkinek sem
írtam, sem írok. A füzesi házat, sok gyermeke lévén Katona Mihály uramnak, el nem akarja adni. A szakácsot
1

Kimaradt:

jelenteni.
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nem felejtettem el. A magyaroknak egy része a portai
resolutiótúl vár, egy része már meg is egyezett a lengyel
haddal. Adja Isten jó végét, de én bizony félek. Én felőlem penig Kegyelmed, édes Öcsém uram, úgy gondolkozzék, bizony én az urunk s tanács megegyezett akaratjábúl lett parancsolatja kívűl semmit sem cselekszem
A portai resolutiót tudom ő nagysága is megvárja. Édes
Öcsém uram, kérem, ne felejtkezzék rólam.
29. Septembris 1677.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
367.
Kővár, 1677 szeptember 29. Teleki Mihály Tökölyi

Imrének.

Udvarhelyrűl tegnap írt Kegyelmed levelét vettem;
postán hozták igen. Mit írjon Kegyelmed, látom. Igazán
nem oda néz Kegyelmed, az hová üt, édes Gróf uram.
Isten t u d j a s látja, az én kegyelmes uram is bizonságom,
sok becsületes ember s egész Erdély többire, hogy én
Kegyelmednek mindenkor igaz szolgája voltam s vagyok
most is, ha tovább is már jó ideje velem kezdett játék
forma comoediás actusival magátúl el nem idegenít.
Bizony édes Gróf uram, vettem eszemben jól, egy üdőtűl
fogva, hogy Kegyelmed velem merő comoedia gyanánt
bánik. Már én ki költem a gyermekségbűl, fejér a szakállam és szintén elfutó bolond nem is vagyok. Mostani
Kegyelmed bémeneteli mire való, micsoda tractái voltanak
Kegyelmeteknek, azokra volt-e Kegyelmeteknek authoritassa az én kegyelmes uramtúl ő nagyságátúl, minthogy
nem tudom, Kegyelmed tudja, mit csinált Kegyelmetek
s mit végezett, bémeneteliben is mire tendáljon és így
az nem tudom dologrúl nem adhatom tetszésemet. Mit
fog Kegyelmed az én kegyelmes uram ő nagysága előtt
tractálni, ha méltóztatik ő nagysága értésemre adni,
vékony tetszésemet kötelességem szerint ő nagyságának
megírom. Az lengyel hadakkal való conjunctiót penig
minthogy soha nem javallottam, úgy most is nem javallom az porta resolutiójáig, ki már meg lévén, adja Isten
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jó végét, de én rosszaktúl félek és így mint tűlem nem
javallott dolognak hogy mellé állhassak, nem cselekedhetem. Egyébaránt szolga lévén, valamit az én kegyelmes uram parancsol, a tevő lészek; másképpen is az mint
sokszor megmondottam, az közjót ha nem segithetem,
nem akadályoztatom. Tartoztam vele, hogy megmondjam, mik nem tetszenek, kikért is Kegyelmednek nehézségét s balitéletét szenyvedtem; de lám olyanokban is segítettem, az kik nem tetszettek, még is dühödt nevemet
költé Kegyelmetek. Ezután is, hidgye el, valamiben segithetem nemzetemet, urunkhoz való kötelességemnek sérelme nélkül, jó szívvel cselekeszem. Kérem Kegyelmedet,
édes Gróf uram, ha confidentiát akar Kegyelmed velem
tartani, tartson realist, efféle fügemutató terminusokkal
ne bántson; hiszem lám énnálam nélkül is szabad akaratja
szerint folytatja dolgait, követvén maga ductusit. Egyébaránt, mint írám is, ha vészi és tovább gyermeknek s bolondnak nem tart, az eddig valók muljanak, bizony
Kegyelmednek jó szívvel igazán kivánok szolgálnom,
ha vészi. Kérem, írásomat bal magyarázattal ne magyarázza, mert igaz lelki ismerettel, Kegyelmednek igazán
javát kivánó szívvel kivántam magamat expectorálnom
s értésére is adnom egyszersmind, hogy eszemben is vettem, Kegyelmed ilyen régi szolgájával nem az ő érdeme
szerint bánik.
29. Septembris, Kűvár 1677.
Vagyon hírével, édes Gróf uram, a Kegyelmetek mostani expeditiója a mi kegyelmes urunk birodalmában sok
kűvárvidéki puskásnak, nemesnek, lovoknak elfosztása,
az ő nagysága faluinak s az enyimeknek felprédáltatása?
Az ilyet ki fizeti meg, mert erre bizony útja nem volt
volna ám a Kegyelmetek hadainak?
E g y k o r ú m á s o l a t két p é l d á n y b a n . E g y i k a gr. Telekil e v é l t á r b a n : Új rendezés 3331
; erre reá v a n jegyezve :
Gróf u r a m 28. S e p t e m b r i s n e k e m í r t levelének válasza. Másik
p é l d á n y a kővárhosszúfalusi l e v e l e s k ö n y v b e n ; a levél
élén:
Gróf u r a m n a k írt levelem p á r j a .
Teleki oklevéltár. VII.
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368.
Dengeleg,

1677

szeptember 29. Wesselényi
Teleki
Mihálynak.

Pál

A mint urunk ő nagysága nékem mind méltóságos
levele s mind gróf Tökölyi uram által kegyelmesen parancsolt vala s gróf uram maga is hozzám jövén, siettette a
lengyel hadakkal való conjunctiót, ahoz képest én a hadaknak nagyobb részét elbocsátám azokkal való megegyezésre, magam pedig erre indulék ki, innét várván
az onnét való tudósítást. Most érkezék ismét az urunk
ő nagysága parancsolatja, hogy csendességben legyek;
már pedig lehetetlenség, hogy mind azokat onnét visszavehessem s mind én azok nélkül megtérhessek s itt sem
lehetek penig sokáig ezen a földön. Hanem Istenért kérem
Kegyelmedet, vigye végben azt, hogy urunk ő nagysága
parancsoljon a végbelieknek is, jöjjenek mellém minél
hamarébb, ne legyünk ily szakadozva szélyel, mert bizony
egészen elveszünk, ha ily megoszolva leszünk, mert az
ellenség is magát naponként erősíti s elköveti a maga
alkalmatosságát. Már Harsányi és Szőcs János uramékkal
megegyeztünk; lássák végbeli uramék, ha mit csinálnak,
Isten ő kegyelmeken kivül is végben viheti s viszi, a
mit a k a r ; de bizony attól félek, hogy ők is elvesznek s
mik is elveszünk, azután senkinek, sem egynek sem másnak nem szolgálhatunk. Egyébaránt is, Uram, hiszem a
míg öszvegyülekeznénk, talán Isten jóvoltábúl addig
megérkezik az urunk ő nagysága jó válasza is portárúl;
igen jó volna, ha együtt lévén, valamely órán szempillantásban az ő nagysága parancsolatja érkeznék, egy szívvel
lélekkel követhetnők el, a mit ő nagysága kegyelmesen
parancsolna. Istenért kérem azért mégis Kegyelmedet,
minél hamarébb siessen a mi kegyelmes urunktól ő
nagyságától erre kegyelmes resolutiót venni s engem tudósítani stb.
Dengeleg, 29. Septembris 1677.
Vesselényi Pál m. p.
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P. S. Rákóczit meglötték az ónadiak; nem kéne
pedig jó magyar vérét ontani. Akkor tájba a kapitányokat is csaknem megölték. Úgy hiszem, ha Isten rajtok
nem könyörül, azután is ilyen confusiókba elvesztik hamar
magokat.
Kívül a czímlapon: Mutogatták mindenütt az ónadi
atyafiak az urunk parancsolatját hogy már nem én, hanem Tökölyi uram parancsol n e k i k ; izenték is nekem
mások is.
Miss. 212.
369.
Kővár, 1677 szeptember 30. Teleki Mihály a végbeli hadaknak.
Olyan reménség alatt, hogy valami bizonyost érthetek,
Kamuthi uramat itt tartóztatám, de mivel maga is valóban
sietett, tovább tartóztatni nem kivántam. Közönségesen az
hadaknak és közönségesen Kegyelmeteknek is ezen órában
a mi kegyelmes urunknak ő nagyságának érkezvén kezemben, 1 kit páriáltatván, tudom mindaztat másunnan is
megviszik, de hogy Kegyelmetek megérthesse, megküldöttem, és noha világos és magyar szókkal vagyon az levél
írva, az én magyarázatom nélkül is tudom Kegyelmetek
is megérti, mindazáltal hogy az dolgot Kegyelmetek jól
megértse, az dolgot az ő valóságában megiratom. A mi
kegyelmes urunk ő nagysága megneheztelvén Veselényi
Pál uramra holmi okokbúl, parancsolt volt nekem, hogy
az magyar hadaknak közönségesen vagy mondanám meg,
vagy írnám meg, függjenek Tökölyi uramtúl, melyre nézve
írtam volt, hogy minden rendekbűl böcsületes emberek
küldessenek ide, az mint hogy jöttek volt az nemesség
és mezei hadak közzűl. Ugyanakkor jelen lévén Kegyelmetek kapitányi, Tállyai s Uri uramék felesed magokkal,
midőn ő kegyelmeknek az iránt való ő nagysága parancsolatját megmondottam volna, feleletek az lőn akkor
1

Kimaradt:

levele.
34*
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ő kegyelmek mindnyájan, magoktúl arra nem felelhetnek,
hanem kiki viszsza menvén, principalisoknak megjelentik,
az mint hogy viszsza menvén, Kegyelmetektűl nem jött
ugyan nekem arra semmi válaszam, sem izenet sem írás
által, de az mezei had, gyalogság, akkor köztök levő
nemesség bő szóval írván nekem azon dologrúl, cathegorice resolválván erős hit alatt magokat, hogy valameddig vagy a mi kegyelmes urunk ő nagysága ki nem
megyen, vagy engemet méltatlan hivét, vagy más böcsületes úr hivét ki nem küldi, Isten ő kegyelmeket
úgy segítse, magok felett kivált más vallásut nem
acceptálnak és Veselényi Pál uram mellől el nem állanak,
kérvén ő kegyelmek engemet felette igen, instálnék ő
nagysága az én kegyelmes uram előtt alázatosan, hogy
míg ő nagysága maga méltóságos személyében kimehetne,
vagy valamely erdélyi hivét kiküldhetné szamosújvári
kegyelmes dispositiója szerint, Veselényi Pál uram elébbi
tisztiben maradhasson meg. Ez az ő nagysága parancsolatja lött arra az én alázatos instantiámra; elhiszem azért,
Kegyelmetek mint eddig, úgy ezután is az mi kegyelmes
urunk ő nagysága hűségében állhatatosan megmaradván,
ez mostani ő nagysága parancsolatjának is engedelmeskedik. Azt is jól meg kell Kegyelmeteknek érteni, hogy a
mi kegyelmes urunk ő nagysága az lengyel hadakkal való
conjunctiót nem javallotta, most sem javallja. Hiszem
Istent, hamar üdőn Kegyelmeteknek örvendetes hírt irhatok, csalhatatlanul reménlvén Kegyelmetek portán levő
követjei az én kegyelmes uram követjével két-három nap
alatt megérkeznek, honnét mihelyen mi bizonyost érthetek, Kegyelmeteket éjjel nappal tudósítani el nem mulatom, hasonlót várván én is Kegyelmetektűl. Noha tudom,
Kegyelmetek másunnan is megértette azokat az dolgokat,
de ím még én is megírom. A mely franczia követ itt volt,
ma egy hete innen kimenvén, azelőtt való nap menvén
el innen Tökölyi uram Csehben, micsoda tanácskozások
voltak Hadadban, Csehben, minthogy gyakorta öszve
jártak az emberek, azokrúl mint tőlem eltitkolt dolgokrúl
nem irhatok, hanem az bizonyos, hogy kedden a gyalog-
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ság és egy nehány zászló alja lovassal azon franczia elment
az lengyel hadak eleiben, a mely lengyel hadnak is egy
része szombaton vagy vasárnap érkezének Bilkéhez, más
része kedden. Mindenestül fogva, a mint Absolon nekem
írta, harmadfél ezernek kell lenni.
Veselényi Pál uram az Ér mellé ment ki Szücs János,
Pataki, Harsányi uramékkal; Tökölyi uram udvarhoz
urunkhoz ő nagyságához ment. Tovább mint lesznek az
dolgok, Isten tudja. Cobbot hallom, hogy az Harangodra
akarna szállani, kirűl Kegyelmetek tudósítását elvárom.
Isten éltesse Kegyelmeteket és vezérelje maga, nemzete,
vallása javára.
30. Septembris 1677.
A levél élén: Végbelieknek írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
370.
Radnót, 1677 szeptember 30. Ápafy
Mihálynak.

Mihály

Teleki

Michael Apafi Dei gratia princeps Transylvaniae stb.
Spectabilis ac generose fidelis stb.
Kegyelmed 27. praesentis költ levelét az estve vacsora
után vettük, melyből a Tökölyi uram ő kegyelme dolgában
viselt maga alkalmaztatását értjük s nem is kevéssé álmélkodunk r a j t a ; de mivel mi előttünk erős hittel való obtestatióval, Kegyelmed neve alatt és tetszéséből viselte ő
kegyelme, úgy tetszik, nem lehetett hitelt ő kegyelmének
nem adnunk. Kegyelmed penig a dolgot arról való parancsolatunkkal ellenkezőképpen tudván, értésünkre adhatta
volna, azalatt a dolgoknak halasztása is nem lett volna akadályos. Mindazáltal úgy hiszszük, az isteni gondviselés
ennek világosságra való hozásával nagyobb alkalmatlanságoknak távoztatására nyitott útat. Már tovább mint
fogja magát ő kegyelme alkalmaztatni, Kegyelmed tudósítása által elvárjuk. Forvalnak és az hadaknak is ellenkező magok viselését, úgy hiszszük, nem egyéb szerzette;

de külömben lenni ha a dolgot már megértik, magokat
azok is alkalmaztatják Az inclusák értelmét látjuk, tovább
is affélékről való Kegyelmed tudósítását elvárjuk Ha mi
újabb levelek jöttek kezünkhöz, Udvarhelyitől Kegyelmednek a dolgok valóságához tartozó egynehány punctumokkal együtt elküldöttük az mostan Kegyelmed küldte
levelek igaz páriájával együtt. Melyek is az odaküldött
punctumink rendiben lévén, elvárjuk azokhoz képest tetszését, tovább való maga alkalmaztatását is kévánván stb.
Datum in castro nostro Radnóth, die 30. Septembris,
anno 1677.
M. Apafi mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.
371.
Kővár,

1677 szeptember.

Teleki Mihály

Baló

Lászlónak.

Szolgám által küldött Kegyelmed levelét böcsülettel
vöttem. Minthogy kételkedem Kegyelmed udvarnál való
lételében, azon materiát illető dolgokrúl készakarva hallgatok. Urunk ő nagysága méltóságos levelében azt írja,
gróf uram úgy mondotta ő nagyságának, nekem az egész
dolog tetszik; de hiszem édes Komám uram, könnyű lött
volna engemet arrúl megkérdeni. A mi már meglött, csak
meglött. Az urunk levelébűl is alkalmasint érthetett Kegyelmed; azomban mihelyen érkezett az ő nagysága parancsolatja, mit írtam gróf uramnak, azonban ő kegyelme
levele érkezvén, kit is, arra is mi választ töttem, beküldöttem. Már mit fog követni, én nem tudom, de hogy az
leveleket vissza küldje, én alig hiszem, mert kivált a patenseknek végében assecuratio vagyon, erős penig. Ha
immár ő nagysága méltátlan voltamra engemet hogy már
elejekben rendelt, híremmel kellene minden dolgoknak
lenni; én reám kellene mindeneket relegálni. Mi azért kezdék ők az követeket én hírem nélkül oda bé is küldeni
urunkhoz, hogy az én interessentiám nélkül vehessenek
választ. Sokat, mint írám, nem írok, gondolván, Kegyelmedet levelem ott nem éri. Mint urunknak is írtam, elhiszem
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bizony, sokat írogatnak ezután. Annak talán a volna az
rendi, levelek küldetnének ide, hadd látnám, mit í r n a k ;
a dolgoknak folyásihoz képest úgy adhatnám osztán vékony tetszésemet, ő nagysága mit cselekedjen. Lelkem
Uram, ha lehet, ne mulasson oda haza sokat. Urunk ő
nagysága nevével egy levelet kellene írni, a ki szólana az
ónodi kapitány, Tállyai, szendrei kapitány, Uri uraméknak
alattak levő hadnagyokkal együtt, hogy tartanák egy csoportban a végbelieket, ne engednék szélyel lézengni se nőtelenjét se nőssét, valaki ellenkezőt cselekeszik, megfogják.
Harsányinak is kellene külön egyet írni, Csanádinak i s :
úgy érti ő nagysága, igen szabad szakára kezdettek járni
és kapitányjoktúl nem akarnak hallgatni; azért mindgyárt
menjenek kapitányjokhoz s hallgassanak tűle, legyenek
egy csoportban. P a p Izrael uram ha még ott vagyon, ő
kegyelmével is kellene az gyaloginak iratni; ha penig ő
kegyelme el ment volna, urunk neve alatt ő kegyelmének
irattasson, hogy tartsa egy csoportban alatta valóit.
Az zemplénvármegyei nemességnek jó része a Szilágyban
m a r a d o t t ; valóban sok böstelenséget is szenvednek a többitűl, de nagyobbnak tartják az ő nagyságához való hűséget és az ő nagysága parancsolatja szerint a porta resolutióját örömest megvárják. Azokrúl bizony illendő volna
ő nagyságának provideáltatni, ne lennének csúfjai a többinek. Kegyelmed írta vala egy levelében, hogy urunk ő
nagysága az országgyűlésen a brassai dolgot akarja eligazítani. Micsoda dolog legyen az, nem értem.
Debreczeni ember vitt, hallom, valami levelet most is
b é ; kérem, arrúl is tudósítson. Im micsoda hadaknak fizettem meg, regestrumokat beküldtem, minden eddig való
expensát leirattam. Máramarosban is két zászló alja van,
azokat is megírtam, mustrálják meg, megfizetek nekik.
Barcsai uram öt zászló alja lovasnak is megirtam, hogy
ide jőjenek, azoknak is megfizetek, ha kitelik; de már másfélezer forintnál több nincsen a Pap Dániel adta ezer aranyában, azonban Torma Mihály uramnak is vagyon még
három zászló alja új szedett katonája, azoknak is és a többinek is, a kiknek ki nem telik, mibűl fizessek? a prima is

majd eljün, egynehány akkor mindjárt fizetést kér, mert
akkor fizettünk volt nekik. Ez vidékben penig annyi had
hogy elférjen, csak lehetelenség, mivel másképen is pusztult.
A levél élén : Baló uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
372.
Kővár, 1677 október. Teleki Mihály Bornemisza

Annának.

Méltóságos levelét Nagyságodnak alázatosan v e t t e m ; 1
hogy ha csak egy nihány szóval is Nagyságod méltóztatott
kegyelmesen tudósítani, Isten fizesse meg Nagyságodnak.
Hallottam, az jó gróf uram sokat mondott urunknak ő
nagyságának. Ha én, kegyelmes Aszszonyom, gróf uramtúl egy szót is izentem urunknak ő nagyságának, az Isten
ne legyen az én Istenem. Nekem is elég izenetet hozott ő
kegyelme urunk ő nagysága méltóságos nevével, de én csak
azt feleltem, ha ő nagyságának írását látom rúlok, megcselekeszem, másképen nem cselekeszem legkisebbet is. Intettem is, azon dolognak hagyjon békét, mert jó végét nem
v á r o m ; azért neheztelt reám. De énnékem ebben semmi
károm nincsen. Én nem is vitatom tovább. A mint ő nagyságának az én kegyelmes uramnak tetszik, úgy kell mindennek lenni. Azt bizony bánnám, ha az gróf uram gyermekedéséért ő nagysága én reám haragunnék meg. Istenért
kérem Nagyságodat, akár csak hadd értsem, miket beszéllett, hadd menthessem magamat. Isten Nagyságodat sok
esztendeig szerencsésen éltesse.
Octobris 1677.
A levél élén: Asszonyunknak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
1

B o r n e m i s z a A n n a levele R a d n ó t o n s z e p t e m b e r 30-adikán
kelt. I r j a b e n n e : »Uram ő kegyelme s o k a t b ú s u l t e g y n e h á n y
n a p . U d v a r h e l y i t oda k ü l d t e Kegyelmedhez, az m i n t az dolog
v o l t , végére m e n j e n ő kegyelme. Most m e n t e n i j ö t t ide m a g á t ,
a z t m o n d j a ő kegyelme . . . Ide kellenék a h o p m e s t e r . . . az
micsoda dolgok f e n v a n n a k . . . Az d o l g o k a t n e m t u d j u k ; ném e l y é t csak a k k o r veszem eszemben.«

— 537 —
373.
Radnót, 1677 október 6. Tökölyi Imre Teleki Mihálynak.
Szolgálok Uram Kegyelmednek.
Kegyelmednek két rendbéli levelét vettem, egyik
Cserneken ére el, az másik ide érkezésemkor egy órával
ha jött előttem. Mint tudjak egyikre is megfelelni, bizony
nem tudom, mert egyik sem szeretetbűl, hanem egész
tőlem való idegenségébűl származott Kegyelmednek.
Válaszomat halasztotta Udvarhelyi uram megtérése, kit
is szántszándékkal vártam meg, nem lévén szinte egészen
tudatlan expeditiójában. Igazán, Uram, Kegyelmed tartott kicsiny időtűl fogva bolondnak és mindeneknél alább
való rossz embernek, mert Kővárban is némely dolgai
Kegyelmednek bizony nem az szíves sinceritást bizonyitották, annyival inkább azután reám írt levelei és itt udvarnál experiált dolgok becstelenségemre, veszedelmemre
való igyekezetét bizonyitják inkább, mint sem sokszori
nekem tött fogadását; noha bizony soha Kegyelmednek
káros szolgája nem voltam, sőt ha becstelenségére valaha
igyekeztem, Isten soha meg ne áldjon, s valamikor eszemben
jut ez hazában való bejövetelemtűl fogvást Kegyelmednek
sok rettenetes esküvési, az melyekkel assecurált és néha
oly formában is, Kegyelmednek sokat vétenék is, velem
való barátságát felbontani nem igyekezik. Mindannyiszor kesereg az lélek bennem, így kell az Istenért Kegyelmednek velem bánni és gyermeki elmém szerint
experiálom, qui confidit in homine etc. Isten tudja, atyám
helyett való uramnak tartottam, minden dolgaimban
oltalmomnak; hogy ellenkezőt tanálok, inkább hittem
volna halálomat. Bizony, bizony Kegyelmednek is megkivántatnék, ha volna több s igazabb jó akarója, nem
kellenék így idegeníteni s Isten bizonyságom, sokszor
Kegyelmed aránt sem arany, az mi fénylik. Ha más
nem is, jusson eszében halandósága, felesége, szerelmes
gyermeki és ha csak azokért is szerettesse inkább
magát, mintsem embereket s Kegyelmed igaz jóakaróit
nagy dologért is disgustáljon. Legalább ez haza is ma-
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gyarban Kegyelmedhez szívesebbet, sincerusabbat nálamnál bizony nem tudott. Kegyelmedet, Uram, Istenért is
kérem, némely levelében feltett terminusokat szabjon
inkább magára, lelke ismeretitűl s nekem sokszor tött
hititűl meggyőzettetvén, szálljon magában, ez volt-e rendi,
az mit velem cselekedett és mindeneket félre tévén, ha
csak Istenben kimult édes atyámnak Kegyelmedhez való
szeretete és holtáig detestált sinceritása nemz is Kegyelmedben ez ily confectiókban forgó dolgok között igaz realitast,
szívesebb confidentiát; ha Kegyelmednek vétettem, bizony kész vagyok magam nem csak megmenteni, de
megis követni Kegyelmedet, (melylyel ugyan lelkem ismereti nem vádol) és alkalmaztatni is magamat mindenekben Kegyelmedhez. Istenben bizom, tudom, el nem hagy,
ő szent felsége, az ki az embereknek is akaratját igazgatja.
Levelemre válaszát várom; ez ily írásomrúl megbocsásson.
Kegyelmed mondása, az igaz embert szereti; tökéletlenkedni nem is kivánok.
Radnót, 6. Octobris 1677.
Kegyelmed szolgája
Theökeölyi Imre mpr.
Miss. 863.
374.
Radnót, 1677 október 7. Apafy Mihály

Teleki Mihálynak.

Michael Apafi Dei gratia stb.
Spectabilis et generose fidelis stb.
Mint resolválta Kegyelmed magát oda küldött punctuminkra, megértettük kegyelmesen. Mi a magyarországi
dolgok viselésében az urak ő kegyelmek tetszésén kívűl
lépni semmiben nem czéloztunk eddig s tovább is az ő
kegyelmek tetszését acceptáljuk. Kegyelmed hozzánk
való alkalmaztatásában penig és a magyarországi dolgok
rendes folytatásában is hogy megütköztünk volna, távol
legyen, sőt Kegyelmedben megnyugodt elmével lévén,
tovább is azon dolgok directióját Kegyelmed dispositiója
által akarjuk folytatni; kétségünk nem lévén a felől is,
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hogy a dolgok mivoltához képest kegyelmes tetszésünket
is elmulatná és a dolgok viselésében méltóságunkra kinyilt
fülekkel és szemekkel nem vigyázna. A Tökölyi uram dolgát a mi nézi, megírtuk volt Kegyelmednek, és noha mi
az ő kegyelme hozzánk való hűségében, hazájához való
buzgó szeretetiben és az fennforgó magyar igyéhez való
dexteritásában is kételkedő elmével nem vagyunk, mindazáltal ő kegyelme iránt némely ellenkező elméknek viszálkodásokat, nagyobb gonosznak következését ezzel is
kévánván megelőznünk, ő kegyelmét megcsendesítettük
s itt benn mulatását javalljuk. Veseléni uramat penig
hivataljában nem akadályoztatjuk, de úgy hogy mindenekben való magaalkalmaztatását, hozzánk való hűségének
és az dolgokbeli tökéletes dexteritásának világos gyümölcsével bennünket engeszteljen. Igy értvén azért kegyelmes
tetszésünket, Kegyelmed is elméjét csendesítse és a dolgok
folytatását is az üdő és alkalmatosság szerént úgy dis
ponálja, szolgáljon Isten áldásából méltóságunk sérelme
nélkül az haza javára és az magyar igynek boldogulására.
Ez resolutiónk készülvén, érkezék Kegyelmed újabb levele,
melyben kiváltképpen való lévén az fogadott hadakról
való dispositio, ezekről is Kegyelmed az helyeknek alkalmatosságához képest tegyen dispositiót, magok is nem
sajnálhatják kevés várakozásokat. Isten áldásából minden
nap jó reménséggel várjuk a portai resolutiót. Egyébaránt
is az dolgok folytatását és az hadak subsistálását disponálja Kegyelmed; valami non putarem őket, minket
penig váratlan búsulás ne kövessen. Az idegen hadak
érkezését az várakozáson feljűl való számuaknak é r t j ü k ;
ez iránt is Kegyelmed tudósítson és magát is kévántató
módon alkalmaztassa stb.
Datum in castro nostro Radnóth, die 7. Octobris
Anno 1677.
M. Apafi mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.
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375.
Kővár, 1677 október 8. Teleki Mihály Apafy

Mihálynak.

Keseredett szívvel hallom, kegyelmes Uram, Nagyságodnak gróf Tökölyi uram vádlása miatt reám való
nehézségét. Istenért könyörgök nagyságodnak, méltóztassék értésemre adatni, mikkel vádolt ő kegyelme, hadd
Nagyságod méltósága előtt menthessem alázatosan magamat. Mivel is tudott ő kegyelme engem vádolni, holott
az Nagyságod parancsolatját ő kegyelme megadván, én
az szerint az hadaknak Nagyságod ő kegyelme iránt való
parancsolatját az hadaknak eleiben adtam. Hogy Baló
uramnak az dologrúl írtam, azért hogy nehézségét szenvedjem, meg sem gondoltam. Az itt való dolgokrúl való
írásommal Nagyságodat nem terhelem, hoffmester, praefectus uraméknak beküldöttem mostanában jött leveleimet,
tudom ő kegyelmek Nagyságodnak alázatosan értésére
adják. Nagyságodat alázatosan kérem, reám méltatlan
szolgájára ne nehezteljen és alázatos mentségemnek kegyelmes füleit méltoztassék meghallgatására adni stb.
8. Octobris 1677.
A levél élén: Urunknak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
376
Kővár, 1677 október 8. Teleki Mihály
Annának.

Bornemisza

Szívemben keserűséggel hallom, kegyelmes Aszszonyom, urunknak ő nagyságának reám való nagy nehézségét gróf uram Tökölyi vádlásiért; mik legyenek azok,
nem is tudom. Nagyságodat Istenért kérem, ő nagyságát
méltóztassék csendesíteni s azon is kérni, a mikkel vádolt,
méltóztassék értésemre adatni, hadd menthessem magamat. Mivel tudott engemet vádolni, holott midőn az mi
kegyelmes urunk ő nagysága parancsolatját nékem meg-
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adta, én mentest hivattam az hadakbúl becsületes embereket, az ő nagysága parancsolatját eleikben adtam, hogy
ő kegyelmétűl hallgassanak? Azzal, hogy Baló uramnak
az dolgot értésére adtam, talám nem vétettem. Hallom,
mondotta volna többi között gróf uram ő nagyságának,
én nem tudom, mit kértem tűle, hogy nem adta, abban
nehezteltem reá. Én bizony reá nem is nehezteltem, tűle
semmit is nem kértem, hanem hogy dolgát nem javallottam, ő kegyelme haragudott reám. Igért falut is nékem,
csak legyek abbúl segítője, de arra is azt feleltem, nékem
bizony nem kell. Hogy urunk ő nagysága hirtelen meg
szokott haragudni, t u d t a m ; de soha nem hittem volna,
hogy minekelőtte jól végire nem menne, addig ő nagysága
reám így megharagudnék. Csak érthessem az vádakat, meglátja Nagyságod, elhitetem ő nagyságával, hogy én igaz
szolga voltam és igazán kivántam, kivánok ezután is ő
nagyságának az én tehetségem szerint alázatosan szolgálni.
Kűvár, 8. Octobris 1677.
A levél élén: Asszonyunknak írt levelem páriája.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
377.
Margita, 1677 október 8. Vesselényi Pál Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed Pelei Ferencz uram ő kegyelme által nekem küldött levelét izenetivel együtt tartozó kötelességgel
és a mi kegyelmes urunk ő nagysága méltóságos levelét
kegyelmes parancsolatjával együtt nagy alázatossággal
vettem. Engemet ő nagysága generálisi tisztemben erősít,
melyet még ő nagysága tőlem el sem vett, de énnekem
tött Kegyelmed izeneti s igéreti szerént várom vala az
hasonló patenseket, az minéműeket Teökölyi uram hozott
volt ki. Ez úgy látom, nem olyan. Ide ki miben legyenek
minden dolgok, többet én sem tudok Kegyelmednek
írni azokrúl, a miket Pelei uram tud mondani Kegyelmednek. Az mi az ellenem való panaszát illeti Kegyelmednek,
bizony bánom, ha mégis egész contentumára nem vagyok

Kegyelmednek, noha szívvel-lélekkel kivánnám azt a
véget elérni. Én úgy tudom, mindenekről tudósítottam
volt Kegyelmedet, mert megírám, hogy Forvalt az kiérkezett hadak megerősítésére megyen, Teökölyi uram
urunkhoz ő nagyságához, hogy a végbeliek felültetésére
parancsolatot szerezzen; én hasonlóképpen mind az elszélledett hadaknak öszvegyűjtésekben s mind az végbelieknek felültetésekben munkálkodjam. Ott Uram bizony
semmi egyéb titkosabb végezések nem voltanak, jele az
is, hogy még a drabantnék is beszélték s az Szathmári
uram kocsissa is tudta. Az tudósításnak penig késedelme
nem egyébtől lött, hanem lovas emberem nekem Hadadban nincsen s gyalog embernek kell hordozni a
levelet. Az török szaporán igéri a segítségét; az váradiak kétszáz lovast igértek, holnap Erdődhöz igértek;
azt fogadták, ha több kivántatik, többet is adnak, csak
lássunk dolgunkhoz. Több végekről is úgy hallom, készülnek. Én Uram Kegyelmedet követem, hogy bátorságosan
terhelem, de úgy tetszik, Kegyelmedhez tartozó igaz
kötelességemnek tészek vélle eleget s az valóságos correspondentiát is azzal tartom meg, ha a mit Kegyelmed
ellen hallok s látok lenni és a mit magam is nem javallhatok, értésére adom Kegyelmednek. Itt s másutt is mindenütt minden titkolás nélkül beszélik, sőt írják is, hogy
a mi mostani dolgainkat impediálja Kegyelmed, nevezet
szerint a végbeliek a magok fel nem ülésekben Kegyelmedet okozzák, hogy Kegyelmed tartóztatja őket. Ezt
penig bizonyítja, erősíti a Serédi Benedek uramnak való
Kegyelmed tilalmazó í r á s a ; ezt az Máramarosban levő
felekezetinknek fel nem ülhetése; ezt a Hanvai uram
fiának neve alatt költ levele, mely nem a maga írása,
hanem másé, azt javallván Hanvai uramnak, hogy szökjék el közűlünk, holott bizony úgy tudom, akármi levelet
is Kegyelmed híre nélkül ki nem hoznak Kővárból. Ezt
több kapitányoknak s más rendeknek is idegenítése s
tilalmazása és több ehez járuló jelek, melyeknek miért
kell lenni, én nem tanulhatom ki soha, holott emlékezzék
reá Kegyelmed, sok ízben (noha nem javallotta Kegyel-

med az segítséggel való megegyezést) de magának, gyermekinek s szerelmesének erősen való megátkozásával
fogatta Kegyelmed, soha semmiben is nem impediálja
ezen dolgot Kegyelmed, melyet én megcsalhatatlanul
hittem s mind ezek mitől vannak mégis, nem tudom.
Bizony ezt nem hogy vártam volna, de csak gondolkodni is róla nem tudtam, elhivén azt, mint Isten és egész
magyar nemzet ügyét is, ha nem segíti is, de legalább
(nem ellenezvén már az mi kegyelmes urunk ő nagysága
is) nem impediálja. Én mindezeket elhallgathatnám
ugyan, de Kegyelmedhez tartozó igaz kötelességemre
nézve bánom s érzem mind Isten itéletire (ki a maga
ügyét el nem hagyja) s mind a nemzetnek Kegyelmedhez
való meghülemedésére nézve. Lám ezekre Kegyelmednek
okot adni nem igyekeztünk, tanácsával örömest élünk
(a mint hogy ezeket is Szalai Pál uram által tött Kegyelmed izenetin építettük) segítségét veszszük, magát annál
inkább Kegyelmedet szívesebben ohajtjuk s közinkben
jövetelit, dolgainknak kormányozását szívvel-lélekkel kívánjuk. Ezeket ebben hagyván, kérem az élő Istenért
Kegyelmedet igen bizodalmason, Istenéhez, nemzetéhez
való keresztyéni kötelességére kénszerítem is, mindezeket
vegye más rendben Kegyelmed, segítse inkább dolgainkat, mint akadályoztassa, ennyiben lévén már, a mi kegyelmes urunk ő nagysága méltóságos írása szerént is
már a meglött dolgot lehetetlenné nem tehetvén, hadd
ne legyenek a szakadozások közöttünk, munkálkodjunk
egy szívvel-lélekkel, Kegyelmed ügye lévén a mi ü g y ü n k ,
mint szintén miénk, ne kárhoztathassék senkitől Kegyelmed és efféle akadályok miatt kiomolható vérek nemzetünknek ne kiáltson fel Kegyelmed ellen; Isten áldását
is úgy várhatja magára Kegyelmed, a mint ebben cselekszik. Summája egész írásomnak, Uram, csak ez: hogy erős
hüti s nagy átkozódása alatt a mire magát igérte, Uram,
Kegyelmed, csak arra emlékeztetem Kegyelmedet, mint
igaz vallásomon való keresztyén embert s nékem penig
igen meghitt bizodalmas köteles uramat. Lássa Kegyelmed,
mint veszi tőlem, de tökéletes megnyugodt elmével nyu-
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godjék meg igaz kötelességemben, bizony igaz szolgája
vagyok s ha valaha Isten arra való időt, alkalmatosságot
szolgáltat s enged érnem, Kegyelmedhez való tökélletességemet megmutatom.
Parancsolja mind a mi kegyelmes urunk ő nagysága
s mind Kegyelmed, hogy subsistáljunk valamely helyben.
Itéljemeg Istenért Uram, Kegyelmed, mint és hol lehessen
az ellenséges földön már várakozni, hanem ha szántszándékkal magunk koholjuk veszedelmünket; az mi kegyelmes urunk birodalmában penig csak egy napi lakásuk sem
lehet, már is penig az ellenség igen kezdett gyülekezni s
ha csak hevernek, öszvevágják őket. Egyébaránt akárhol
legyünk is, mindenütt mindenkor az mi kegyelmes urunk
ő nagysága és a Kegyelmed parancsolatját örömmel veszszük s egész tehetségünk szerént követjük.
Azonban Kegyelmedet kérem, ha lehetséges, ilyen
nagy szükségemben ne tartsa meg tőlem az áráért a Pongrácz Márton uram pejlova félét s tudósítson az áráról,
bizony Kegyelmednek köszönettel megküldöm örömest.
Ebbeli jóakaratját, Isten éltetvén, meg igyekezem Kegyelmednek, Uram, szolgálni.
Margitha, 8. Octobris A. 1677.
Vesselényi Pál m. pr.
Miss. 269.
378.
Kővár, 1677 október 9. Teleki Mihály

Tökölyi

Imrének.

Levelét Kegyelmednek vettem, felettébb ellenem
való megindulásábúl írta, l á t o m ; én azokra nem felelek,
feleljenek az eddig való dolgoknak folyási és az üdő, kik
is Kegyelmeddel el fogják hitetni, hogy én Kegyelmedtűl
méltatlan szenyvedek. Hidgye Kegyelmed, én Kegyelmednek gonoszát nem kivántam, most s ezután sem kivánom, sőt ha vészi, szolgálok. Hallom, Kegyelmed sokképpen deferált az mi kegyelmes urunk ő nagysága előtt.
Miket mondott, Kegyelmed tudja, ha megtudhatom, én
is megmentem magamat. Többi között hallom, mondotta

— 545 —
volna, én Kegyelmedtűl nem tudom mit kértem, hogy
nem adta, azért nehezteltem volna meg. Ha így lett, vétkezett Kegyelmed. Mindeneket tulajdonítok én másoknak,
nem Kegyelmednek. Hidgye, nem sokára el kell Kegyelmednek akaratja ellen is hinni, hogy Kegyelmednek igen
jobban kivántam javát, mintsem azok, az kik felültették.
Irással nem kivánván én Kegyelmeddel vetélkednem,
halasztom szemben való beszédemre; azomban valakiket
akar, jó szívvel megbirálom; ha engem itílnek vétkesnek,
szenyvedjek. Kérem hidgye el, hogy én Kegyelmednek
bizony javát kivánó szolgája voltam s leszek tovább is,
ha vészi.
9. Octobris 1677. Kűvár.
A levél élén : Gróf uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

379.
Kővár,

1677 október 9. Teleki
Mihálynak.

Mihály

Apafy

Méltóságos parancsolatját Nagyságodnak alázatosan
vettem, kibűl is (ki keservesen esik igen szívemnek) látom
ellenem való nehézségét. Miért nehezteljen Nagyságod,
elmémmel fel nem érem, mert nem hogy cselekedetemmel,
de gondolatommal is, az Isten látja az én lelkemet, Nagyságodnak nem vétettem. Könyörgök alázatosan Nagyságodnak, méltóztassék kegyelmessen értésemre adni, ki
mivel vádolt Nagyságod előtt, hadd alázatosan menthessem magamat. Az mikrűl Nagyságod méltóságos levelében parancsol, teljes tehetségem szerint azokban eljárni
igyekezem; de jó lélekkel írom Nagyságodnak, soha
azoknak az hadaknak szándékjokat ki nem tanulhatom,
mert titkolódnak igen. Az honnét mi leveleim jőnek, én
mind be szoktam küldeni, most is beküldöttem. Az Nagyságod hadainak pedig itt lehetetlen tovább élniek, mert
elpusztult ez az föld, itt bizony pénzen sem k a p h a t n i ;
Teleki oklevéltár. VII.
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ha Nagyságod nem méltóztatik felőlök parancsolni, bizony
oda lészen.
9. Octobris 1677.
A levél élén : Urunknak írt levelem páriája.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

380.
1677 október 9. Teleki Mihály

a fejedelmi

udvarba.

Mint tegnap is írám, nem tudván, közzűlök levelem
melyiket éri ott, azért írok Kegyelmeteknek hárman. Eddig
honnan micsoda leveleim jöttek, Kegyelmeteknek mind be
küldöttem, hanem tegnap az én nagy búsultomban az Forval nekem írt levelét felejtettem volt elküldeni, hanem ím
mostan azt is elküldtem Azomban Francisco uram is két
levelében mit írjon, azt is elküldtem. Az hadaknak számát
hogy oda olyan soknak vitték, é r t e m ; azoknak számát,
hidgye Kegyelmetek, inkább az Frater uram írása szerint
le(nni). Egyébaránt ugyan úgy hiszem, több, mintsem
az elő(tt) mondották, kibűl is sokat gondolhat ember;
egyé(b)aránt azoknak szándékoknak ember nehezen mehet
végére. Az mostan fogadott hadaknak ha egyszersmind
hat hó pénzt adatna ő nagysága, képes-e is, de itt a lovasa
bizony csak nem élhet, mert nincsen se széna, se abrak.
Ez a föld bizony mind el megyen innen másuvé telelni,
itt csak nem kaphat az lovas; ha itt tartjuk, azok bizony
mind elszöknek, mert ha sok pénze volna is, de nem kaphat, annál inkább egy csoportban űket nem tarthatni,
és így bizony féltem, falunként verik fel űket. Az eddig
és mostan be küldött levelekbűl alkalmasint ki nyomozhatja Kegyelmetek a dolgokat s parancsoltasson Kegyelmetek urunkkal ő nagyságával nekem, az Szilágyban,
Máramarosban, egyebütt elmaradott nemességgel mit
kell csinálni, mert azok csak kéredzenek; úgy a végbeliekkel is. Mert azt csak elhidgye ő nagysága, a kik ezt a conjunctiót futták, faragták, mind egyikének s mind mási-
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kának nem kell ám annak az erdélyi directio semmi nemü
formában és ha tehetik, le is rázzák magokrúl. Ellenben,
én írom csak az én tetszésemet, énnekem úgy tetszik, mind
a két hazára nézve ártalmas volna az, ha az ő nagysága
kezérűl az dispositiót levehetnék; azért kellene mentül
hamarébb az urakkal beszélleni s ő kegyelmek tetszését
venni, úgy kellene az dolgokat kormányozni, hogy ennyi
sok költségi s fáradsági ő nagyságának ne lennének hijában
és az ügy ne periclitálódnék. Azomban az gróf uram iránt
való dologrúl is, mint volt s miben állapodott meg, jó declaratióval iratni kellene. Reverenddel is iratni kellene
az ő embereknek, mert az is némely embereket turbáltat mind addig, míg a dolgot egészlen meg nem t u d j á k .
Sokak úgy hiszik, másokkal is úgy hitetik, hogy a gróf
uram iránt lött ő nagysága első dispositiója ma is fenn
vagyon, kitűl az hadak egészlen irtóznak, hanem némely
emberek most is úgy hiszem annak inhaereálnak; úgy is
hiszem, az lengyel hadak között való francziák, tisztviselők
egészlen gróf uramra függesztették az elméjeket, kibűl is,
kivált ha gróf uram kimenne, a két fél had között nagy
confusiótúl félek; mert egyátaljában a magyar hadak,
mind egyik s mind másik, ha ő nagysága maga nem megyen közikben, vagy valamely böcsületes erdélyi úr hivét
nem küldi, más generálist Veselényi Pál uramon kívűl,
kivált más vallásut, nem agnoscálnak. Azt is ponderálni
kellene, már ha az dolgok a tegnap és most beküldött
levelek szerint tanálnak lenni, ki gondolná azt meg, hogy
a porta hire nélkül annyiban merne ereszkedni az váradi
passa. Látván az dolgot mind az végbeliek, mind az elmaradott nemesség, vagy akarjuk vagy nem, utánnok mennek a többinek; de azt nem cselekeszik is, szakadozva lévén,
egyiket együtt, másikat másutt könnyebben felverheti
az ellenség. Mindezekrűl azért committáltasson ő nagyságával, hadd a szerint t u d j a m a dolgokat alkalmaztatni.
Ezeknek a szegény szászok gyaloginak is az Istenért küldessen hópénzt, élést, mert bizony éhel halnak m e g ; azoknak itt lételek penig nem volna ártalmas csak az hirére
nézve is. A lovas hadak, mint írám is, itt bizony nem
35*
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élhetnek, azokat valahová csak el kell ő nagyságának
deputálni. Egy zászló alja gyalog vagyon a mostan fogadott hadak között, annak itt kellene maradni, az mégis
valamint s valahogy hadd tengődnék.
Lelkem Uram tudósítson Kegyelmetek, a követ mikor
indúl az portára, mert Máramarosban levő két zászló alja
katonának az ország pénzébűl fizettettem meg, azt oda
kellene küldeni Egy itt való oláh nemes embertűl és szolgámtúl Gyurkátúl az elmult héten Baló uramnak írt
levelemet kérem Kegyelmeteket küldje viszsza.
Torma Mihály uramnak is urunk ő nagysága négy
zászlót adott volt; annak is katonáji vannak, még egynek
is hópénzt nem adtam, annak is fizetni kellene.
9. Octobris 1677.
Már levelemet elvégeztem vala, hogy érkezének ez
huszthi levelek, kiket is Kegyelmeteknek elküldöttem.
A Máramarusban levő magyar atyafiak is mit írjanak nekem, azokat is Kegyelmeteknek elküldtem; ugyan ő kegyelmek mit írjanak az udvarnál levő követeknek, azt is
Kegyelmetek megláthatja. Az én inclusám már, kiket
viszsza várok, nyolcz leszen a czédulával, kiket is viszsza
várok. Én practikáktúl tartok, hidgye Kegyelmetek, ezekben az dolgokban. A lengyel had is több, a mint a tracta
tartotta, maguk is hirdették elsőben. Rút dolgokat is cselekesznek, akaratjokat is, mire intendálnak, csak az eleit
is dolgoknak ki nem tanulhatja ember. Én egyátaljában
rossz consequentiáit várom ezeknek a dolgoknak; szükség azért ő nagyságának, mind az uraknak, úgy Kegyelmeteknek is a dolgokat jól meggondolni és ponderálni,
legkisebbre is considerate fakadjon Kegyelmetek. Fistula
dulce etc. Félek én, latet angvis etc. Én minden leveleket
b e k ü l d ö t t e m ; ha Kegyelmetek jól megolvasta, kitanulhatta az dolgokat. Többet nem írok, mert már az kása
megégette a számat. Ha vallásomat nem szánnám, nem
félteném, bizony ezeket sem iratnám. Látom, ha az hajammal seperném is az földet, az én hűségemnek böstelenség
jutalma és akárki mit mondjon ő nagyságának felőlem,
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azt ő nagysága széltében hiszi. Im Faigel Péter is mit írjon
egy emberséges embernek, azt is oda k ü l d t e m ; ezzel
kilencz leszen az inclusa. Én azt a választ tétettem reája,
nem tudom miben segítsem gróf uramat, mert azt sem
tudom, mit sollicitál udvarnál, a mint hogy én bizony
nem is tudom.
10. Octobris 1677.
A levél élén : Baló s Praefectus, Udvarhelyi uramnak.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

381.
Kővár, 1677 október 9. Teleki Mihály Naláczi

Istvánnak.

Csak szerencsémre írom ez levelemet, nem tudván,
ott leszen-e, nem-e. Igazán édes Komám uram, megnyerém én igaz hűségemért. Úgy értem, urunk ő nagysága
igen neheztel reám, miért, nem t u d o m ; az egész dolgot
udvarnál Baló, prefectus uraméktúl ő kegyelmektűl megértheti. Tudom, Kegyelmed, mint igaz meghitt uram,
igaz kötelességének megfelel. Historia telhetnék abbúl
az dologbúl, de én hoszszas írásommal Kegyelmedet nem
fárasztom. Ki sem mentem az országbúl, már így van
dolgom; bolondnál bolondabb volnék, ha mégis eszemben
nem venném magamat. Vajha bárcsak egy-két óráig beszélhetnék Kegyelmeddel, mely is meglészen nem sokára,
mert hidgye el, inkább vasat viselek, mint így elmenjek,
ilyen confusiókban lévén az dolgok, veszedelmemre nem
mehetek. Az adott kétezer tallérrúl számot adok. Bizony
még ezerrel megtoldottam, többel is; de én meg sem említem, csak nekem lehessen elmaradásom. Bizony ott
már hasznot nem is tehetek.
9. Octobris 1677.
A levél élén : Naláczi uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

-

550 -

382.
Kővár, 1677 október 9. Teleki Mihály

Reverendnek.

Literas Vestrae Illustritatis cum honore accepi. Credat, ego conjunctionem armorum ante resolutionem Portae fieri disvasi, quare incoeperant tam Domini Hungari, quam etiam Dominus Forval in me dubitare, sine
me dispositiones fecerunt, sed cum aliter Nemessanyium
expedire non poterant, ita mecum incoeperunt loqui, et
licet ego semper dissuadebam conjunctionem, sed tamen
hoc mihi in proposito semper fuit, si juvare Dominos
Exules non potero, non turbabo intentiones illorum, imo
juvabo, uti feci etiam, et licet non probavi conjunctionem,
imo suadebam differre ad resolutionem Portae, attamen
Nemessanyium dimisi et Capitaneo Huszthiensi, Vicecomiti
Comitatus Maramarosiensis scripsi, si extra vallem Dolha
non excurrent milites, ibi exire faciant se non videre et
scire; volebam his factis respondere promissis Clementissimi
Domini Domini mei Principis, si aperte non posset juvare,
occulte juvabit. Video tamen his factis etiam me non potuisse a diffidentia solvere. Credat, ego in posterum ostenturum me recte et syncere velle juvare negocium publicum Christianissimoque Regi in omnibus occurrentiis juxta
exiguam meam possibilitatem (reservando in omnibus
fidelitatem meam erga Principem meum Clementissimum)
indignum quidem et humillimum, sed sincerum famulum
ostendam, ita etiam Excellentissimo Domino Marchioni.
Nihil pro certo credat de intentione ulteriori et quid et
ubi modo agat Dominus Boan et Forval scio stb.
9. Octobris 1677.
A levél élén : Domino Reverend.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

383.
Radnót, 1677 október 10. Apafy

Mihály Teleki

Mihálynak.

Isten Kegyelmedet sok jókkal megáldja.
Kegyelmed levelét kegyelmesen vettük, gróf uram
dolgai végett való felháborodását elméjének értjük, ki is
honnét vehetett eredetet, nem tudhatjuk, mert mi nemhogy Kegyelmedre nehezteltünk volna, sőt inkább az dolgoknak Kegyelmedhez küldött szolgánk által végire menvén, nehézségünket méltán arra fordíthattuk, az ki azon
dolgokat Kegyelmed szovával előttünk á g á l t a ; de arrúl
is most, várván az időtűl, csak hallgatni a k a r u n k ; azolta
penig mi előttünk semmi Kegyelmed ellen való dolgot
nem forgatott, egyébaránt ha mit forgatott volna, Kegyelmednek örömest értésére adnánk, megnyugodt elmével
lévén Kegyelmednek hozzánk való tökéletes hűségében.
Ezzel Kegyelmedet Istennek oltalmában ajánljuk.
Radnót, 10. Octobris Anno 1677.
Kegyelmednek minden jókat kéván
Apafi Mihály mpr.
Apafy M. kezével: Kegyelmednek magam kezével
írtam volna, de bizony igen búsult állapottal vagyok.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.

384.
1677 október 10. Teleki Mihály

Absolonnak.

Litteras Dominationis Vestrae de dato 2. et 4. accepi,
pro informatione et obligationibus gratias ago. Credat,
quod ego quidem, dum vivam, sincerus amicus maneo; in
meo affectu et seruitiis nunquam frustrabitur.
Non possum Dominationi Vestrae plura nunc etiam
scribere, quam quod saepius scripsi et dixi, pro libertate
Hungarica et natione mea omnia facere, etiam mortem
subire paratus sum, certe serviam. Me neque unus neque
alter culpare poterit et profecto neque Reges neque Domi-

nus de Béthune mihi quicquam imputare vei offensi esse
possunt, cum etiam ultra posse fecerim et in posterum
quoque faciam, in me nullus defectus. Voluntas Portae quaenam fuerit, nescio, sed si etiam licentiam agendi concesserit Principi Transilvaniae, ego quomodo potero ire, cum
totam rem et omnes actus occultaverint ?
Domino Teokeoli quam ex corde intendi servire, quod
ipsum exercitus non acceptavit et propter hoc Princeps
Transilvaniae etiam ordines et litteras, quas ipsi dederat,
mutavit, mihi imputat. Mecum fideliter et realiter nemo
tractavit, quid concluserunt, mecum non communicarunt.
Dominum Forval honorifice dimissum ipse usque ad
aquam comitatus sum, post emisi unum vicecapitaneum
cum sufficientibus copiis, quae ipsum deduxerunt usque ad fluvium Samo(s), cohortibus liberum passum concessi, propter quod jam multa patior. Viginti cohortes
equitum propriis meis sumptibus sustinui et sustineo et
tamen nihil ago. Dominus Teokeoli jam est in aula.
In hoc totum est negotium: si Porta concedit, secura
sit Dominatio Vestra, quod Princeps Transilvaniae aperte
procedet, quodsi vero hoc nullo modo fieri posset, neque
enim sine fundamento imprudenter possum agere, tamen
quicquid facere potero, exequar.
Ita audio, exercitus hac septimana plene conjungentur
cum Generali Vesselini, qui trecentos Turcas agebat.
Si ablegati ex Porta venerunt et resolutiones intellexero,
Dominationem Vestram informabo. Rogo, mihi quoque
scribat.
Hic fama spargitur, quod imperialis exercitus profligaverit Gallicum et quod res Suaeciae sint in desperatis
suis casibus.
Kouar arce, 10-a Octobris.
P. S. Mi Domine, ubi fuerunt alii, quando ego gloriam
Regis augere conabar et quando negotia Hungariae sustinui? Jam tanto tempore despicior, exemplum ero multis.
Heri scripseram ista, hodie mihi nunciatur, quod heri
exercitus Poloniae et Hungariae conflictum habuerint cum
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Germanis et quod cohortes Poloniae obtinuerint victoriam
Credo, quod scriptum sit vobis, ego nondum potui bene
scire rem.
11. Octobris.
A levél élén: Copie de deux lettres de Teleki au Sr. Absalon
du 10. et 11. Octobris 1677.
Egykorú másolat a franczia külügyminiszterium levéltárában: Hongrie II. k. 173 drb.

385.
Kővár, 1677 október 11. Teleki Mihály Wesselényi

Pálnak.

Pelei uram szintén ez órában érkezék meg, ő kegyelme által küldött Kegyelmed levelét böcsülettel vöttem. Elfutó bolondnál is bolondabb volnék, ha mégis
eszemben nem venném, mely aránt legyen dolgom Kegyelmeteknél. Megvallom, ily nevezetes jelek adásim után
Kegyelmedhez való kötelességemnek, többet vártam volna.
Patenseknek szerzésére soha magamat nem igírtem,
külömben a mint Ubrisi uramtúl is megizentem, titkos
mesterségekkel én affélékben nem igyekezem. Hallotta
ő kegyelme, mit irattam akkor u d v a r h o z ; ő kegyelme
előtt expediáltam is. A végbelieknek s az Máramarosban
levő nemességnek egyebet nem írtam, hanem a mit az
uram parancsolt s titkon nem is cselekedtem, utólbi ő
kegyelmeknek írott levelemnek párját (kit is mi okon
Kegyelmed ott hagyott) Kegyelmednek megküldöttem.
Ő kegyelmeknek magoknak is volt követjek oda bé, úgy
hiszem, az is ugyancsak azt vitte ő kegyelmeknek. E g y é b aránt is jusson eszében Kegyelmednek, megizentem Klobusiczki uramtúl is, a végbelieknek hagyjon békét Kegyelmed, mert egyátaljában annak nem annuálok, hogy megszakadjanak. Serédi uramnak is azt irhattam, a mit a
dolog kivánt, most sem írnék egyebet az iránt. Bizony ő
kegyelme nem is jól cselekedte, hogy urunk híre nélkül
elment. Én, látja Isten, két vagy három ízben is irattam
udvarhoz, mind az végbelieknek s mind az elmaradott ne-
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mességnek ő kegyelmeknek hogy annuentia adassék, de az
urak szombaton fogtak csak udvarhoz menni, eddig semmi
parancsolatom nem jött ő kegyelmek felől, kirűl is ha
parancsolatom jün, hidgye, egy szempillantásig sem tartóztatom legkisebbiket is. Azt akarnám, Istennel bizonyítom, Kegyelmetek valamennyin vagyon, otthon volna
lelki s testi szabadságának csendességével. Igen hányja
Kegyelmed szememre hitemet s fogadásimat. Itt irhatnék
többet is, de én elhagyom, másképen is én azoknak az
hiteknek terminusival nem igen szoktam élni, az kiket
Kegyelmed i r a t ; azomban megvallja azt, az conjunctio
nekem nem tetszett; bizony dolog az, hogy bizony nekem
nem is tetszett a portárúl jövő válaszig; de úgy is nem
eléggé segítettem-é az dolgot? De úgy látom, úgy vagyon
az én dolgom Kegyelmetekkel, kivált Kegyelmeddel, mint
az méhek gazdájával szokott lenni. Keserves, megvallom,
az lelkemnek, hogy ennyi jó cselekedetem után is csakugyan dühött nevem vagyon. Iratja Kegyelmed, mindeneket értésemre adott. Kegyelmedet követem, én bizony
ezeknek is némelyikét, a kiket most Kegyelmed irat,
ennél többször soha nem hallottam, sem értettem. Hanvay uramnak ki mit írt, én bizony nem tudom. Úgy látom,
ha valaki azt hirdetné is felőlem, hogy ördöggé löttem,
azt is elhinnék. Lelkem Uram, miért kellene akár ő kegyelmét, akár mást onnan elszöktetnem? egyébaránt is az
olyan disznó szokás soha nem volt szokásom. Kérem
Kegyelmedet, azt a levelet küldje kezemben, hadd láthassam, honnan származott, mert egyátaljában ha lehet,
végére hajtom. Az én hírem nélkül penig, ne volna bár
több tizes aranyam, a mennyit kivittek Kűvárból levelet.
S más micsoda kapitányokat s rendeket idegenítettem,
örömest érteném. Azt, bizony dolog, én mindeneknek megmondottam, a kivel beszéllettem, sem urunknak, sem
ő nagysága tanácsinak, a mi kisebb, énnekem is az a
conjunctio a portárúl jövő válaszig nem tetszik, de egynehányát tudnék ő kegyelmek közzűl nevezni, a kiket
magam kértem, menjenek el. Szalay Pál uram által senkinek nem izentem, discursusom ő kegyelme előtt volt,
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azt megvallom, de már, Uram, akkor el volt végezve az
dolog, kirűl tanubizonyságot tesznek némely levelek, csak
akkor tájban is sok levél menvén ki Kűvárbúl, kiket tudtam én ugyan, de csak úgy tettettem, mintha nem tudnám. Én, Uram, soha más rendben magamat nem vehetem s nem is veszem, mert ha minden dolgaimban olyan
bátran mehetnék az Isten itílő széki eleiben, mint a Kegyelmetek dolgaiban, legkisebb gondolkozásom sem v o l n a ;
de én szolga vagyok, azt kell cselekednem, az mit parancsolnak. A sollicitálást s kérdetlen is az tanácsadást el nem
mulatom. Mit tehetek én róla, egyik egy felé s másik más
felé rángatja az dolgot Kegyelmetek közzűl is? Többet
már nem íratok, noha bizony lehetne materiám az írásra.
Im alkalmasint eszemben veszem, mire valók Kegyelmed
levelének nagyobb rész terminusi. Hiszem Istent, napfényre hozza az én sok szenyvedésimet és hogy én mindenek felett Istenemnek s vallásomnak kivántam s kivánok szolgálnom. Örömmel értem törököknek Kegyelmed mellé való menetelit. Az ur Isten az ő irgalmasságábúl továbbra is cselekedjék kegyelmesen s szánja meg az
ő ü g y é t : igy én is megvallom bizony jobb reménységben
vagyok. Csanádi uram elmeneteli után sohunnan semmi
levelim nem jöttenek, a mik addig jöttenek, ő kegyelmének mind egy czéduláig m e g m u t a t t a m ; úgy hiszem
eleget tudott Kegyelmednek mondani, nem úgy mint
Pelei uram nekem. Paripa felől Kegyelmed parancsolatját látom. Még mint leszen dolgom, megyek-e ki Kegyelmetek közzé, nem-e, nem tudom (egyébaránt hidgye, látván az dolgokat, én jobb szívvel elmaradok) és így míg
egy felé dolgom el nem válik, nem kedveskedhetem,
azután, elmaradván, vagy mást szerezhetvén magamnak,
jó szívvel kedveskedem Kegyelmednek vele. Egyébbűl is,
valamibűl parancsol, én Kegyelmednek bizony jó szívvel
kedveskedem. Mi Uram, ha Kegyelmed reá birhatná magát
s az ellenkező informatiókat annyira bé nem venné és az
rossz hírek hallásában el nem csüggedne, ha mi kis javacskára kaphat, hertelen nem eleválódnék, már mint feljebb
is írám, a mennyi jelét én adtam Kegyelmedhez való
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affectiómnak s vallásomhoz való szeretetemnek, elhihetné,
hogy igaz szolgája voltam s vagyok s az ügyet is tiszta
szívvel kivántam s kivánom segíteni. Én tűlem bizony több
nem is telik. Lássák, ha hiszik is, ha nem is, de én lelkem
ismeretinek csendességét kivánván, úgy akarom magamat
alkalmaztatnom, hogy Isten s emberek előtt igaz lelki
ismerettel állhassak meg. Kegyelmed is lássa mit csinál;
számot adunk Isten előtt mindnyájan.
11. Octobris 1677.
A levél élén: Vesselényi uramnak való válasz.
Egykorú kézirata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
386.
Kővár, 1677 október 12. Teleki Mihály Bethlen

Miklósnak.

Levelét Kegyelmednek böcsülettel vöttem, rólam
való nem feletkezését, tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját tovább is várom. Mindenik
haza, az közönséges ügynek dolgairúl való Kegyelmed
tetszését javallom; azon hiszemben is vagyok, már az
magyaroknak nagyobb része az lengyel hadakkal megegyeztek. Vasárnap szép győzedelmek is volt. Tovább mint
leszen dolgok, Isten t u d j a . A váradi török is igért volt segítséget, de meg fogták magokat hazudni. Most Szathmáron
alól vannak, de hol, bizonyoson nem t u d o m ; hová és merre
szándékoznak, én azt is nem tudom, mert minthogy az
lengyel hadakkal való conjunctiójokat tiltottam az porta
resolutiójáig, mindenik fél én reám neheztel. A végbeliek
és nemesség elsőbb rendei is még közikben nem mentenek;
azok a mi kegyelmes urunk ő nagysága parancsolatját
fogják követni; azokat is össze kellene szalasztani. Már
az portai válasz mi leszen, nem tudom, az is ha jó leszen,
sokat javithat az dolgokban; ha rossz leszen, félő egész
desperatióban ne hozza űket. Isten könyörüljön mind ő
rajtok s mind mi rajtunk. Némely uraim mikkel biztassák magokat én irántam s miképen is vádoljanak, értem.
Isten mindeneket tud. Akárki mit mondjon, de bizony

-

557

-

mind Isten s mind emberek előtt tiszta lelki ismeretet
akarok viselnem, és dolgaimat úgy is kivánom folytatnom, hogy lelkem ismeretit meg ne sértsem. Béldi uramnak 54 napja hogy levelét nem láttam. Én bizony ő kegyelmének is nem v é t e t t e m ; ha nem szolgálhatok, nem
is vétek. Ország gyűlésének hírét másoktúl értettem,
nem javallottam, okát, miért kellene lenni, én bizony
nem tudom, az rendelt idejénél elébb; igy hát azért engem
nem okozhatnak. Dániai király, Brandenburgus levelekre
való válaszszal sok jó dolgokra nyittathatnék út. Kegyelmedet kérem, rólam ne felejtkezzék.
12. Octobris 1677.
A levél élén: Bethlen Miklós uramnak válasz.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

387.
Kővár,

1677 október.

Teleki Mihály

Apafy

Mihálynak.

Méltóságos levelét Nagyságodnak alázatosan vettem.
A felséges Isten bizonyságom, hogy éjjel nappal azon
vagyok teljes tehetségemmel, hogy Nagyságodnak mindenekben kedve szerint szolgálhassak mindenekben és cselekedjem, legkisebben is ne vétsek; de ember lévén, mindenekben kedveket nem tölthetem. Látom, ha kinek mi
kedve szerint nem esik, sok azokban nekem híremmel
sem lévén, még is én okoztatom, engem bestelenítenek,
vádolnak, mocskolnok, fenyegetnek, sententiáznak. Látja
Isten, kegyelmes Uram, gróf uramnak is én nem vétett e m ; talám az jó uram miket mondott, némelyeket ha
tudhatnék, könnyebb volna az lelkemnek. Én az mint
lehet, a dolgokat ezután is Nagyságod méltóságos parancsolatja szerint folytatom, de nehéz igen előmennem,
mert tűlem mindent titkolnak, mindenik f é l ; ha mit megmondanak is, későn. A francziák előtt is dühött nevemet
k ö l t ö t t é k ; azok is elidegenedtek tűlem, hogy minden akaratjokat nem javallottam eddig is, ezután is lesznek el-
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hiszem olyak, kiket nem javallhatok, annál inkább naponként idegenednek. Már győzedelmeskedvén, annál is
inkább elevalódnak mindenik fél, kikkel tovább is én
bizony jó szívvel úgy kivánom magamat alkalmaztatnom,
hogy az közjó folylyon; de nekem arra is kelletvén vigyáznom, a porta nehézségében ne essék Nagyságod, az haza,
úgy is mindenekben kedveket nem találom, tudom. Már
az végbelieknek és az elmaradt fő nemesi rendeknek közikben való menetelekrűl s elbocsáttatásokrúl méltóztassék kegyelmesen parancsolni, kiket, ha Nagyságodnak
s az uraknak is tetszenék, nem kellene tartóztatni, mert
együtt lévén, többet cselekedhetnének. Máramaroson szabad passust kellene nekik tovább is engedni. A mozsár
álgyút is, ki övék volt, kérik. A Nagyságod mostan fogadtatta hadaival is tovább mit kell csinálni? ott bizony nem
subsistálhatnak.
A levél élén: Urunknak így írtam.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

388.
Radnót, 1677 október 14. Apafy Mihály Teleki

Mihálynak.

Adjon Isten jó egészséget Kegyelmednek.
9. Octobris költ Kegyelmed levelét kegyelmesen
vevén, írását megértettük. Mind ilyen szomorú állapotunkban is de csudálkozássall olvastuk, honnan vette Kegyelmed ellene való nehézségünknek hirét, holott, édes Teleki
uram, mi előttünk Kegyelmedet senki nem vádolván, sem
maga arra semmi alkalmatosságot nem szolgáltatván,
miért kellene neheztellenünk? még is csudáljuk, hogy adhatott hitelt mások informatiójának, kik is honnan vették,
magok adjanak annak idejében számot r ó l a ; sőt ha vádolnák is Kegyelmedet, megnyugodván Kegyelmed hozzánk
megmutatott igaz hűségében, hitelt annak nem adnánk.
Az eddig forgott híreket megértettük; ha mik occurrálnak,
ezután is bennünket tudósítani el ne mulassa. Mi is Isten
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áldásából holnap innen Szamos-Ujvárra indulunk, ott
közeljebb érnek Kegyelmed tudósítási stb.
Radnóth, die 14. Octobris 1677.
Apafi Mihály mp.
Erdélyi Nemzeti Múzeum. Gr. Kemény J. gyüjteménye.
389.
Kővár, 1677 október 16. Teleki Mihály Absolon

Dánielnek.

Az mi kegyelmes urunk őnagysága méltóságos fejedelmi
házát Isten rendkívül való szomorúsággal látogatván meg,
az elmult héten az kisasszony ő nagysága meghalván, kit
minden pompa nélkül holnap temetnek el Kolozsvárott,
hova nekem is sietséggel kelletik mennem, megítílheti
Kegyelmed, sietnem kell, mert az jövő éjjel ott kell lennem.
Urunk ő nagysága Szamosújvárra jű, én is Kolozsvárrúl
oda megyek, onnét az jövő pénteken viszsza ide. Oda fognak
érkezni az urak is ott lesznek; ott leszen minden dologrúl
conclusum. Már az fejedelem minden bujdosó magyaroknak
megírta, Telekinek hogy megírja, minden rend siessen
Vesselényi Pál után, az lengyel és franczia király hadaival
egyezzenek meg. Isten vissza hozván, Kegyelmedet bővebben tudósítom. Kegyelmed is mindenekrűl írjon.
16. Octobris 1677.
A levél élén: Absolonnak.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
390.
Szamos-Ujvár, 1677 október 26. Teleki Mihály Absolonnak.
Sztryből írt Kegyelmed levelét v ö t t e m ; hogy a
Marchio oda érkezik, örömmel é r t e m ; ha közelebb leszen,
tudom az dolgok is jobban folynak. Még a portai követek
meg nem érkeztek, kiket is óránként várnak, benn lévén
már Erdélyben, de az árviz s rút sárok miatt nem érkezhetnek, kik is megérkezvén, a dolgokrúl Kegyelmedet
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tudósítom, addig penig mirűl tudósítani Kegyelmedet
nem tudhatom. Értem mások relatiójábúl, hogy Nemessányi s Veres Bálint uramék vitték volna bé az ratihabitiót, kinek urunk ő nagysága híre nélkül talám nem kelletett volna lenni. Hogy Kegyelmed a franczia királyhoz
ő felségéhez menjen ő nagysága híre nélkül, nem javallom,
ő nagysága interessentiájában lévén, Kegyelmedet oda rendeli; ő nagysága méltósága sérelmével lenne, ha hír nélkül Kegyelmed azt cselekedné. Nemessányi uramnak
szolgálatomat a j á n l o m ; őkegyelmét követem, külön nem
irhattam, noha ő kegyelme levelemre választ sem adott
nekem, mivel rosszul is vagyok, negyed napja hogy a süly
igen veszteget, felette sok vérem is ment el, de másképen
is a követek érkezéséig miről tudósítani ő kegyelmét nem
tudhatnám, hanem hol létérűl ő kegyelmének tudósíttatván, a követek is megérkezvén, a dolgokrúl ő kegyelmét
tudósítom. Kérem Kegyelmedet, minden occurrentiákrúl
tudósítani ne nehezteljen stb.
Szamosujvár, 26. Octobris. 1677.
Kegyelmed szolgáló barátja.
Kegyelmednek úgy nem írhatok, a mint kivántatnék, mivel magam nem irhatok, a clavis sincsen itt velem.
Csak a kisaszszony ő nagysága temetésére jöttem volt be
postán, úgy hogy harmadnapra viszsza menjek, de az
követek híre érkezvén, arra tartózkodtam meg, kik is
minden bizonynyal holnap elérkeznek. Én is ott nem
késem.
Marchio írja, Forval én velem a mit tractált s végezett, azoknak megállója s teljesítője leszen. Forval uram
azt írja, Reverend uram velem fog mindezekrűl beszélni.
Nekem egyebet ő kegyelme nem mondott, hanem hogy
az hadak várják az mi kegyelmes urunk ordinantiáját és
az én kimenetelemet. Azonban mindent hír nélkül cselekesznek, az mint a ratihabitiónak beküldése s manifestumnak kibocsátása megbizonyítják. Dant bona verba etc.
Egykorú másolata több helyen Teleki M. javításával a
kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
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391.
Kővár,

1677

november 4.
Absolonnak.

Teleki

Mihály

19. s 27. Octobris írt Kegyelmed leveleit az estve vettem. Sokat Kegyelmednek nem írok s nem is írhatok, mert
én Szamosújváratt is mind fekedtem, ide is betegen jüttem, most is rosszul vagyok, Oklocsányi uram is siet,
azonban azt sem tudom, éri-é ott levelem Kegyelmedet,
nem-é. Azelőtt azt írák, hogy Nemessányitúl küldték
be az ratihabitiót, azután azt írák, hogy Klobusiczki
uramtúl és így hát levelem Kegyelmedet talám ott sem
éri, mely dolog is rendesen lehetett-é meg az mi kegyelmes urunk ő nagysága híre nélkül, nem-é, Kegyelmed
ítíletire hagyom. A portai követek megérkeztek, de még
akkor a porta nem tudta az conjunctiót; válaszok e z :
Tavaszig várakozzanak, akkor minden bizonnyal megsegittetnek; quartélyul Jenő, Gyula, Temesvár vidékjei rendeltettek erős parancsolat alatt. Az fejedelemnek az
fővezér megizente Székely László uramtúl, hogy békéllik
meg, vagy nem az muszkával, egyátaljában ő nagyságát az
magyarok segítségére elbocsátja. Én franczia király, lengyel
király, marchio de Béthune gratiájokban megnyugodtam.
Én nemzetemet s vallásomat valamiben segíthettem, eddig
is el nem mulattam, tovább is, hidgye Kegyelmed, segíteni
tiszta szívvel k í v á n o m ; de az dolgoknak folytatási az
elmémet felyül m u l j á k ; ha Kegyelmeddel magával beszélhetnék, talán nem lenne ártalmas. Az mikre Kegyelmed
engemet kér levelében, hogy cselekedjem, azokrúl régen
disponáltam, de én azoknál többeket, nagyobbakat is
cselekedtem és így nemcsak occulte, hanem aperte is segíettem; ezután is hasonlót követek, megtartván mindenben
az fejedelmemhez, az uramhoz való kötelességemet. Summa
summarum bizony, édes Absolon uram, sem egyiknek
sem másiknak nem lehetne én ellenem méltán panasza.
Hallotta Kegyelmed, qui vult ab amico recedere etc. tandem aliquando etc. Minden bizonnyal elhidgye azt KeTeleki oklevéltár. VII.
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gyelmed, hogy ezután is Isten s emberek előtt tiszta lelkiismeretet kivánok viselni.
4. Novembris 1677. Kűvár.
A levél élén: Absolonnak írt levelem párja.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

Szent-Király,

392.
1677 november 4. Naláczy
Teleki
Mihálynak.

István

Én eddig valami nagy nehezen elevezék az útnak rettenetes nehéz volta miatt, kiirhatalan levén; bizony félelemmel is volt útom, mivel útomban is eléggé ijesztének s
bizony édes Komám uram, nincsen semmi nélkül az dolog.
Elhiszem, Kegyelmednek elküldték az Vajda Mihály uram
levelét, ki is semmit nem tudván az fenforgó dolgokban,
mégis eszében vette az dolgot, hogy factiók lehetnek s
ha Sámuel benne vagyon, bizony másról is gondolkodom.
Nekem úgy izenték meg onnét, az honnét Kegyelmednek,
hogy talám ez héten is fognak valamihez; maga otthon
sem mer hálni. Megírták, minden bizonnyal rámennek,
noha más fundamentomát hiszem lenni; nem ott kezdik
el. Csáki uram Szent Miklóst volt, onnét Kövesdre ment.
Conventiculumok hol lehet az embereknek, nem t u d o m ;
elhiszem, Kegyelmedet mindenekrűl bőven t u d ó s í t j á k ;
kérem Kegyelmed is tudósítson mindenekrűl. Vajda
Mihály uramot hivatja ide az úr Bánfi uram tovább is
tudakozni az dolgot. Paskó hova ment, nem tudatik.
Kapi uram igen vigan lakott szebeni királybirónál: táncz,
muzsika. Sámuel 1 is ott volt, vigan lakott. Bánfi uram
szolgálatját ajánlja Kegyelmednek. Ne tartsuk, édes Komám, semminek az dolgot, az urunkot is féltsük, magunkat is. Bár ne járna ki ő nagysága vadászni. Elvárom
a Kegyelmed tudósítását stb.
Szent Király, 4. Novembris 1677
Miss. 229.
Naláczy István m. p.
1

Keresztesi S á m u e l t érti.
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393.
Kővár, 1677 november 7. Teleki Mihály Rhédey Ferencznek
és Baló Lászlónak.
Tegnap hozván egy máramarosi oláh gróf uram, Keczer és Faigel uramék leveleit, kiket is Kegyelmeteknek
in specie beküldtem, az oláh csak hertelen, senkinek semmit sem szólván, az várbúl kimenvén, mindgyárt gondolkoztam, hogy egyátaljában titkos dologban j á r h a t ; utána
küldöttem, vissza hozván, micsoda csomócska levelet tanáltak elvarva nála, sub Liter. két A Kegyelmetek megláthatja. Öszvességgel azon csomóban való levél hat darab,
kiket is Kegyelmetektűl vissza várok. Én az dolgot nem
magyarázom, vevén már eszemben, efféle nekem megá r t o t t ; megolvasván jól Kegyelmetek az leveleket, öszve
vetvén a tegnap előtt beküldött levelekkel és a Szamos
Újvárott fenn forgó dolgokkal, alkalmasint megérthetik
az dolgokat. Francisco uram levelében való czédula is
adhat tanúságot; Faigel urunk parancsolatjának nem
engedelmeskedését is, mint legyen, könnyű megítílni,
kirűl Keczer uram mit írjon, az is tanúság lehet. Jól tudja
Kegyelmetek, senki erdélyi emberek közzűl meg sem
gondolta, hogy oda ütet küldjék, hanem ő kegyelmek sollicitálva sollicitálák Szamos Ujvárott. Az egész dolgok
bizony csak comoedia formán v a n n a k ; úgy is bánnak
mind ő nagyságával, mind velünk. Az intercipiált levelek
nagyobb részint clavissal vannak, de a clavis nélkül való
levelekbűl is alkalmasint collimálhatja ember az dolgokat.
A mely minutát vissza küldtem volt Désrűl, a szerint iratott volt is Kegyelmed mind gróf uramnak s mind az
h a d a k n a k ; arra is engemet maga kéretett volt gróf uram,
de az is látom csak játék volt. Én megküldtem űket, mivel
maga is azt írta volt, megírja, mikor küldjem meg. Úgy
veszem eszemben, abban kivánt ő kegyelme annyi féle
mesterségekkel élni; félt hogy kimeneteli meg nem engedtetik. Én ezeket Kegyelmeteknek írom, kérem mások
ne lássák; levelemet inclusáimmal együtt, mely mindenestűl 11 leszen, vissza várom. Az én kérdésim e z e k : 1. Noha
36*

— 564 —
az mint látom az írásokbúl, a végbeliek is aligha nem
fascinatusok, de valamint gróf uram arra el nem találna
mehetni s ez vidéken Máramaroson szándékoznék által
menni, mi tevő legyek? 2. Efféle leveleket szabadosan
engedjek-e hordozni? 3. Evvel az oláhval, a kinél ezek a
levelek voltak, mit kellessék cselekednem, mert addig detentióban leszen? 4. A gróf uram tiszttartójának csak
el kelle állani afféle alattomban s álutakon való járást,
melynek az ország törvényében erős tilalma vagyon.
5. Ezeket a dolgokat is mi formában adja ő nagyságának
értésére és ő nagysága melyik felől micsoda itílettel leszen?
6. Kit Isten ne adjon, ha valamint a szegény magyarok
megtolatnának, vissza tanálnak szorulni, azokkal mitévő
legyek? 7. A magyarok és lengyelek táborára engedjek-e
pénzért holmit vitetni? 8. Ha sebesek találnak beszállani, azoknak gyógyításokat, subsistálásokat megengedjem-e? 9. A németekkel kell-e békességet tartani? ha kell,
nem lehet hogy ne írjanak nekiek a szélbelieknek sok károk
felől, vagy mint alkalmaztassam hozzájok magamat?
10. Az mint Kegyelmetek megláthatja, Veselényi Pál uram
most is azt kivánja, Szekrut e vidéken s Máramaroson
kisirtessen által, ez s efféle dolgokat megengedjek-e?
11. Úgy hallom, Kemény Jánosné fejedelemasszony ide készül. Itt való lakását ő nagyságának megengedjem-e?
minden udvara népét bébocsássam-e? 12. Kemény Jánosné fejedelemasszonynak szolgáinak e vidékben s Máramarosban alá s fel való járásokat megengedjem-e? Azt
mondják a deákok, foelix est, quem faciunt aliena pericula
cautum; én penig ugyan bolondnál is bolondabb volnék,
ha csak mostanában rajtam esett alkalmatlanságokon
megtanultam volna, de kötelességem erővel vonszon a
megírására a dolgoknak. Ezt ugyan szántszándékkal
el is akarom vala mulatni, de lelkem ismereti nem engedi
elhallgatnom. Én nem tudom, igaz-e, nem-e, nekem úgy
írják, Farkas Fábián uram mellé csak pro praetextu rendeltetett volna Baji uram és hogy azért küldetett volna
Váradra Fábián uram, hogy titkos informatiókat tegyen
a portára s megjelentse azt is, hogy urunk ő nagysága
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adott volna szabadságot az conjunctióra és az arrúl gróf
uramnak adott patenst is beküldenék, nagy csomó levelet
vivén a franczia residensnek, ha lehetne, maga is bemenne
a portára; mint írám is, igaz-e, nem-e, nem tudom. Az Isten az, a ki az ő dolgokat által értheti. Egyébaránt itt
énnekem Fábián uram igen syncere, candide mutatta
magát. Úgy informáltatom bizonyoson, hogy Keczer uram
az egész dolgoknak processusát, gróf uram kimenetelit is
dissvadeálta volna, kiért nehézséget is szenyvedne. 13. kérdésem e z : Ha valamint Faigel uram erre vagy Máramarosra vetődnők, kell-e rá erőltetnem, hogy ő nagysága
parancsolatjának engedjen? Ha kell, ha ugyan nem akarja,
mit kell vele csinálnom? 14. Evvel a két zászló alja katonával, a ki itt vagyon, mit kell tovább csinálnom? Ezekrűl s egyebekrűl urunk ő nagysága neve alatt irasson Kegyelmetek, hogy tudjam magamat alkalmaztatni.
7. Novembris 1677. Kűvár.
A levél élén : Rédei s Baló uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
394.
Kővár, 1677 november 8. Teleki Mihály a fejedelmi udvarba.
Ajánlom Kegyelmeteknek szolgálatomat.
Levelét Kegyelmeteknek vettem. Az engemet illető
dolgokrúl könnyen tesznek választ, némelyekrűl nem is
írnak.
Kapitiha uram is bár többet írt volna.
Naláczi uram levelét látom. Mit írjak, micsoda tetszést adjak, elmémmel fel nem érem. Mert jó lélekkel írom,
az dolgokat szintén annyira lenni nem hihetem. R a t i ó :
1. Hogy okos, jólelkű, urát, hazáját szerető ember oly vakmerőképpen bele ugrasson az dolgokban, nem hihetem.
2. Paschóra ki merné magát kisebb dologban is bízni?
3. Ha mit akarnának, olykor kezdették volna el, mikor az
embereket csoportosabban szoríthatták volna öszve. 4. Nem
volnának oly elszéledve az országban, ki együtt, ki másutt.
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5. Lehetetlenségnek tartom, hogy felesen lehessenek;
vajmi sok kivántatik ahhoz, az ki egy megállapodott fejedelmen fel akar adni. 6. Én úgy gondolom, úgy is hiszem,
az kik afféle synatokban vadnak is, nem ő nagyságok,
hanem egynehányan mi ellenünk akarnak moveálni, mi
ellenünk tanácskoznak.
Mindazonáltal engem megcsalhat vélekedésem és mivel non est sapientis dicere, non putaram, örömest úgy
szólnék az dolgokhoz, hogy az rosszakat megelőzhetné
ember.
Mint lűn az dolog Bethlen és Béldi uramék alkalmatosságával, igen előttem viselem.
Oly dolgokhoz kell embernek fogni, kiket véghez is
vihessen, meg is bizonyíthasson; mert úgy kezdheti el
ember, hogy az mely kis csendesség vagyon, azt is felzavarjuk.
Már eddig Kapi uram beérkezett Brassóban. Kettő
az dolog: vagy egy értelemben van amazokkal, kit én nem
hihetek. Ha egy értelemben leszen, azt is kinyomozhatni és
valóságos lévén az dolog, provideálhatni. Ha penig egy értelemben nem leszen velek, el nem bocsátják; úgy osztáng palást nélkül leszen az dolog.
Paschónak is dolga mire ment, eddig elvált. Abbúl
is alkalmasint intízhetni az dolgokhoz.
Sokat építek igen én Nemes János uram assecuratióján,
ki az háromszéki atyafiak felől felele.
Bizony dolog, igen élnek az emberek, az királyok,
fejedelmek azzal: Melius est praevenire. De sokszor az
hirtelenkedés is sokszor megártott sokaknak.
Kell-e ő nagyságoknak megjelenteni, nem-e, nagy
kérdés, nehéz, hirtelen természeti lévén urunknak ő nagyságának. Melyiket jovalljom? azt-e, hogy megjelentse
Kegyelmetek, vagy eltitkolja, nem tudom. Azt írván főhopmester uram is, hogy megjelentse Kegyelmetek, ha
azt írom, meg ne jelentsék, ki tudja mik következhetnek;
lelkemet, kötelességemet is megsértem. Ha i s m é t : megjelentse Kegyelmetek, ő nagysága meg talál indulni hirtelen, abbúl jót nem várok.
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Még is inkább tetszik ez nekem: Kegyelmetek együtt,
Tofeus uramat is melléjök vévén, menjenek Gilányiné
asszonyomhoz, oda hiván Toldalagi János uramat is,
ő kegyelmének értelmét is vegyék és elsőben asszonyunk
elméjét disponálván, urunkkal ő nagyságával fogadtassa
fel Kegyelmetek, legkisebbet is Kegyelmetek híre nélkül
nem cselekeszik, az dolgot főhopmester uram írása szerint
jelentsék m e g ; az dolgoknak cirkálására mindenfelé küldjenek el.
Most ő nagyságok jó helyen v a n n a k ; élést oda minden felől szállíthatnak. Az lovakban elvihetnek szélyel;
szénát pénzen k a p h a t n i ; az szalmát is megegye. Míg Kapi
uram elindul, az dolgokat kitapogathatja ember, micsoda
terminusokban v a d n a k ; addig lennének helyben ő nagyságok .
Ha az útak engednék, az urakat öszve kellene hívatni
és ha az uraknak tetszenék, az embereknek értésére kellene
adni az dolgokat, kik felől micsoda hírek vadnak. De
ezt az urak tetszése nélkül nem jovallom, hogy meglegyen.
Hogy penig azokban, az kik felől szó vagyon, urunk
ő nagysága hivasson, nem jovallhatom, mert némelyike
nem mervén oda menni, annál inkább elijedne; de ha oda
mennének is, félnék, akkor lenne hírével Kegyelmeteknek,
mikor fogva volna némelyike.
Jovallanám Nemes János uramat oda hivatni, nám
nem messze; ő kegyelmének az dolgot egészen értésére
adni és ő kegyelmének parancsolni, cirkáltassa meg oda
be az dolgokat.
Sárpataki uramat is hivatni, vagy hiteles ember által
az dolgokat értésére adni.
Barcsai Mihály uramat is, tisztességes conventiót
adván, meg kellene kötelezni, tetszését ezekben az dolgokban venni; ő kegyelme Keresztesi uram dolgát kicirkálhatná.
Szebenben is az királybirónak, polgár mesternek az
dolgokat öcsém Székely László uram által értésekre adhatná ő nagysága, és elméjek hol jár, kitanulhatná.
Kornis, Mikola uramékat is hivatván, meg kellene az
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dolgokat jelenteni; nagy böcsületnek tartanák, hűségekben erősödnének. Haller Pál, János uramnak is iratni
kellene az dolgokrúl.
Most ő nagysága jó helyben lévén, 1 kolosvári, somlyai praesidiumok közel lévén, annak az hadnak is megfizetvén, jó disciplinában tartván, nem messze küldvén
ő nagysága magátúl, nem hihetem, merjenek próbálni.
Az alatt az dolgokat kitanulván, mit kelljen cselekedni,
Isten, az üdő ő nagyságokat megtanítják.
Ha volna ki által, az brassai biró elméjét is meg kellene próbálni, hol és mint jár. Az székelységen Kornis,
Bethlen Gergely, Nemes János, Daczó uramék lévén főtisztek, ő kegyelmeknek mindenikének realis affectióját
hiszem lenni ő nagyságokhoz, nem hiszem, az székelységet semmire is vihessék; mindazonáltal Isten is az vigyázókat, könyörgőket segíti. Én, minthogy az dolgokat jól
nem tudom, senkinek is elméjét nem t u d o m ; ez az strepitus is honnét, micsoda okokbúl származott, kiktűl adatott, nem tudván egészen, az dolgokhoz nem szólhatok.
Ha egészségem engedné, bizony mentest mennék ő nagyságok udvarában, noha itt is fejem füsti megyen fel az sok
rossz dolgokban.
Egy szóval: discrete, moderate kell az dolgokhoz
fogni, jól meggondolva; azonban vigyázni, könyörögni,
és kitanulván jól az dolgokat, serénykedni kell az rossz
dolgoknak megelőzésében. Istenért azon legyen Kegyelmetek, ő nagysága meg ne induljon felettébb; azonban hirtelen
cselekedetekben ne bocsátkozzék; de az dolgoknak felcirkálását is jó és rendes útakon el ne mulassák. Isten
Kegyelmeteket minden jóra vezérelje, éltesse.
8. Novembris 1677.
Kegyelmetek szolgája, komája,
öcscse
Teleki Mihály m. p.
Levelemet Gilányiné asszonyom előtt, Toldalagi, Tofaeus uram előtt olvassák el.
1

Szamos-Ujváron.
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Nagy dolognak tartom Bethlen Farkas uramnak házánál való nem hálását is. Ő kegyelmének is írni kellene,
adná tetszését,ezekben az dolgokban mit kellene cselekedni.
Sőt ha tetszenék Kegyelmeteknek, másoknak is,
mivel ez rettenetes úton az urakat ő nagysága oda nem
fárasztja, az több uraknak is iratni kellene, jó formában
az dolgokat értésekre adván, tetszéseket v e n n i ; feltévén,
ő nagysága messze lévén, az üdők, útak alkalmatlanok
lévén, átallotta ő kegyelmeket ő nagysága fárasztani. De
ebben is akadályúl lehetne az, hogy eszekben vévén az
emberek, hogy kinyilatkoztanak az dolgok, annál inkább
siettetnék rossz dolgokat.
Kegyelmeteket kérem, tudósítsanak mindenekrűl, úgy
arról is, ő nagyságok ott meddig lesznek.
Levelemet visszavárom; kérem el ne tévedjék.
Györőfi uram által kitanulhatná ember Dániel István
uram elméjét.
P. S. Az portának most az muszkákkal, kozákokkal
lévén dolga, az lengyel békesség is ha még egészen végben
nem ment, ezeket elvégezvén és, az magyarok dolgaira
lévén intentus, én nem hiszem, Erdély, urunk ő nagysága
ellen való cselekedetekre senkinek engedelmet adjon,
annál inkább, hogy segítsen abban akárkit is. Ezeket általlátván az emberek, meggondolván, nem hiszem, merjenek
derék rosszhoz fogni. Sibonganak, beszélnek ugyan, de
el nem merik kezdeni, én olyan hiszemben vagyok. Nehezen is veszik afféle ligákra már magokat. Mindazonáltal
én írom az én vélekedésemet és mint jámbor, úgy itélek
mások felől is. Az vigyázásnak, cirkálódásnak, jó dispositióknak meg kell lenni. Bizony dolog, az kiken valójában
elérnék, meg is kellene büntetni őket; de elkezdeni, meg nem
bizonyíthatni, annál nagyobb confusió leszen az országban.
Páter János után az ki volt, elhiszem, eddig megérkezett. Eljött-e Páter János, vagy eljű-e? abbúl is tanulhatni.
Én egyáltalában az emberek felől való híreket, honnét, mi okbúl származtak, meg szeretném fundamentaliter tudni, végére hajtani, úgy cselekedni.
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Oda Brassó felé Csereit kellene jól disponálni. Lippa
felé Budai uram vigyázhatna; de az az rossz, hogy az
afféle végbeli szolgákat igen meg szoktuk mi kedvetleníteni. Naláczi uram is arra felé lévén, vigyázhatna.
Paskó felől portára is írni kellett volna eddig is.
Engem, kérem, tudósítsanak. Én Kökényesdinek nem
írok,ha urunk ő nagysága nem parancsolja.
Egy szóval: ha ő nagyságoknak tetszenék, az urakat
öszve kellene hivatni mindeniket, egyet sem kellene elhagyni bennek. Eddig Haller János uram is kézhez adhatta
az adót. Az leveleket visszaküldtem.
Úgy kellene az urak öszvehivásokat rendelni, hogy
mindenik reá érkezhetnék és ugyan postán vinnék el az
messzebb valóknak az leveleket.
Valamint valahogy, de ezekat az sok rossz dolgokat
el kellene egyszer igazítani, nyakát kellene szakasztani,
mert mindenkor félni, rettegni, kételkedni desperátiókat
szerez az emberek elméjében, abbúl fakadnak osztáng
sok rossz dolgok is.
Istenért azon legyen Kegyelmetek, urunk ő nagysága
viselje csendesen magát, hirtelenkedésre ne fakadjon ő
nagysága. Miket írnak nekem, Kegyelmeteknek oda
küldtem. Az én mostani inclusám öt (kiket visszavárok)
egy kis czédulával.
Kegyelmed fia jó egészségben vagyon, szombatra
odamegyen, Isten engedvén.
Teleki kezével írt eredetije: Miss. 295. Teleki által javított
másolata: Miss. 196. Ez utóbbira Teleki kezével reájegyezve:
9. Novembris ezt az választ adtam udvarhoz.

395.
Kővár, 1677 november. Teleki Mihály Rhédey

Ferencznek.

Levelét Kegyelmednek böcsülettel vöttem. Úgy veszem eszemben, Kegyelmed előtt is mindenekben én vagyok vétkes. Patentia. Már én az kérdések mellett csak
leülök, evezek a mint lehet, hatlok, ha ki nem hatolhatok,
belé halok, t u d o m ; legyen mindenekben Isten rendelése
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szerint dolgom. Isten látja az szíveket, eddig is az magyar
igyet jó szívvel segítettem, segítem tovább is, valami én
tűlem kitelhetik. Ad impossibilia nemo obligatus.
Csáki uram s Keresztesi uram hogy oly nagy dolgot
véghez vihessenek, nem hiszem; Keresztesi uram penig
hogy Csáki urammal megegyezhessen, nem hihetem. A mi
nagyobb, Csáki uram talám nem bántaná sógorait. Bethlen
Miklós uram felől Kegyelmeddel egy értelemben vagyok;
jó volna, ha Kegyelmed ő kegyelmével beszéllene. Ha
Uram, az én írásom szerint kiczirkálnák az dolgokat, jobb
volna egyszer az dolgokon által esni, országgyűlésében
az olyan rossz dolgoknak nyakát szakasztani. Már Kegyelmed hol meddig leszen, örömest érteném; udvarhoz szándékozik-e s mikor? Az én kérdésimre nem írata Kegyelmetek urunkkal. Azt írja Baló uram, Kegyelmed azon leszen,
Kemény Jánosné fejedelemasszony ki ne jűjön. Félek, azt
is nekem ne tulajdonítsa; most is engem átkoz. 1
A levél élén: Rhédei uramnak így írtam.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

396.
Brassó, 1677 november 9. Kapi György Teleki

Mihálynak.

Kigyelmed két levelét vettem, az egyiket 31. Octobris 2
Szamosujvárról; látom abban is csak az sok tökélletlen
nekem gonosz akaróim hamis informatiójok, fondorkodások
épen elfoglalták Kigyelmed elméjét, melynek is medullája
az én részemről, látom, az Isten jóvoltából csak az üdő, ki
mindeneket ki nyilatkoztat. Tököli uram dolgában itíletem szerént, ha jó magyarázattal veszi akárki is, bizony
nem hogy vétettem volna, de inkább Kigyelmed jovára
czéloztam. Hogy mentől hamarébb udvartól távozzanak,
hasznosbnak itílhette akárki is, az ki Kigyelmednek jót
k i v á n t ; mostan penig mint igírtem volna dolgának végben
1
2

I t t 10—12 s o r n a k üres hely v a n h a g y v a .
A szövegben tollhibából N o v e m b r i s v a n .
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vitelét, akárki által láthatja. Én soha ott nem forgott(am);
nem hogy másnak igírhetnék mi boldogságot, szolgálatot,
de még magam békességes visszajöveteliben is kétes vagyok,
ki is áll csak az én jó kegyelmes Istenem irgalmában.
Második levelét, kit Désen írt, azt is egyszersmind.
Én, Uram, bizony az magyarországi dolgokban semmit
sem tudok és egyebekről is úgy látom nincs semmi tudósításom. Turzai, úgy látom, hogy megyen, de mivel, én
bizony nem tudom. Talám szégyenelhetném, hogy nincs
annyi hitelem, én volnék hogy már nevezetben fő követűl,
de bezzeg mocskos követséggel. És csak engem attól mentsen meg Isten, ne vonjanak examenre, könnyen ellehetek
afféle nélkült. Én bár egy szót se tudjak, csak Isten boldogítsa az dolgokat. Itt is az adót is nehezen szerezhetik ki,
úgy látom. Skerletnek száz tallérát elvonják, Dávid deáknak ötvenét, az vezér tihajának kétszáz tallérát. Azokat,
úgy látom, offendálják inkább, mintsem ösztönt adnának
az ő nagysága és haza szolgálatjára, melynek, ha máskor
lett volna is, de most nem kellenék lenni és elvonni szokott
a j á n d é k o k a t ; mert bizony ők is úgy szolgálnak. Nekem,
Uram, egyéberánt mi közöm hozzá? mert én most egyszer elvégezem utolsó odamenetelemet, Isten kihozván,
én is távolról nézhetem az dolgokat. Nekem is ő nagysága
legelsőben is igírte több kegyelmességét, hogy adjanak
több úti költséget, mint másnak, de látom az tavalyinak
is csak felét sem adják. Az ugyan mind könnyebb az én
dolgom, csak az másoké lenne m e g ; ha én becstelenebb
vagyok is másoknál, arról nem szólok.
Irja Kigyelmed, azt tartaná az confidentia, hogy egymásnak megírnók, az ki mit ért egyikünk az másikunk felől.
Aféle temondádhoz és szóhajtáshoz, Uram, én bizony
nem szoktam. Egyébiránt eleget panaszolkodhatnám én
is, eleget, sok temondádot mondtak nekem is, de mi haszna,
azoknak reiterálásokkal csak magamat gyötreném; inkább
örök feledékenységbe hagyom. Kigyelmed felől is, Uram,
én bizony praecise csak Kigyelmed felől semmit senkitől
nem hallok, vagy talám azért is, az emberek tizezerszerte
nagyobb gratiámat hiszik Kigyelmednél, azért nem szólla-
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nak előttem, hanem az mit közönségesen most rebesgetnek, azt úgy látom, nem csak Kigyelmed ellen, hanem
mindnyájunk ellen egyiránt, az kiket exlexeknek tartanak, magyarázzák és jövendölnek rossz consequentiákat;
annak is okát azt látom, hogy nem akarnának örömest hadakozni, úgy látom; particularis veszedelmére igyekezetét
valakinek, én bizony jó lélekkel írom, nem veszek eszembe,
hanem ha kész nyúlat bokrostól. De én bizonnyal írom,
nem tarthatok attól is, mert az jó Isten jó voltából úgy
hiszem, csak az sibongással maradnak, annálinkább ha
az jó Isten jó voltából az portai dolgokról örvendetes
válaszszal hoz meg az én Istenem. De mint írám, ha az
meniszereknek elvonszuk honorariumokat, azokat offendáljuk őket, mi jót remélhet ember? Talám az mi héjával most az urak itt ki nem adhattak, ő nagyságának ha
kegyelmessége az volna, még elküldhetné utánnam, elérnének vele az Dunáig; hiszem azután az generalis perceptortól ő nagysága felszedetvén, megint vissza tehetnék
helyére. Talám, Uram, nem kellenék elmulatni Kigyelmednek ő nagyságának intimálni. Én ugyan írtam, de
tudom az én írásom(nak) nem sok foganatja. Úgy is látom,
hitelem naponként fogydogál.
Én, Uram, továbbá is Kigyelmedet követvén bocsánatot várok. Istenem kegyelmében ajánlom szerelmesivel
együtt. Minthogy egészségem nekem is igen gyenge, még
meg térít-e Istenem hazámban, vagy ott leszen végső eltávozásom, azt Isten t u d j a ; azért Istenem legyen irgalmas
mindnyájunknak stb.
Brassó, 9. Novembris 1677
Kapi György mpr.
Miss. 1040.
397.
1677 november 12. Teleki Mihály

Baló

Lászlónak.

Édes Komám uram.
Levelét Kegyelmednek böcsülettel vöttem, tudósítását megszolgálom; hasonló jóakaratját tovább is várom.
Már az dolgok ennyiben levén, látván Kegyelme-
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teknek is tetszések ő nagyságának az dolgot megjelenteni, úgy tetszik, azt kellene cselekedni, az urakat hivatná
ő nagysága. Arra ő nagyságát ezekkel az rátiókkal induc á l h a t n á k : 1. Paskó elmenetelit nem kell tréfának vélni,
oda penig urak tetszése nélkül nem küldhetni. 2. Az dániai
királynak, Brandenburgusnak választ kellene t e n n i ; Cobnak is. 3. Mivel Reverend difficultálja Besenyei uramnak
portára való küldését, avval és egyéb magyar dolgokról
is kellene az urakkal végezni. 4. Az hadak tartásáról is
szükség ő kegyelmekkel beszéleni.
Az uraknak való convocatoriát jó declaratióval kellene szép szókkal írni. Elsőben is hogy ily rossz útak levén,
ő kegyelmeket ű nagysága örömest nem fárasztaná, de
Paskó rossz cselekedeti interveniálván, annak megelőzéséről szükség mentűl hamarébb végezni; azonban az dániai
király, elector levelére, Cobéra is választ ő kegyelmek nélkül nem akarván ő nagysága tétetni.
Az magyar nemzet részéről való dolgokban is oly
materiák vadnak fenn, ki haladást nem kiván. Székely
László uram hozta követséget is szükség megérteniek ő
kegyelmeknek.
Az urak közűl egyet sem kellene elhagynia. Béldi,
Haller János uraméknak postán vinnék el az leveleket,
messzébb levén ő kegyelmek.
Az urak öszvehivása lenne Szamos Ujvárra, addig
ő nagyságok onnét ne mennének el.
Az urak öszvehivásáig jobban is tudakozódni kellenék
Jól írja Székely László uram, ha commissióval hívják
őket, elijednek. Rédei uram is jól írja, ha külön hivják
Béldi uramat, mik következhetnek. Csak azért is jobb
együvé hívni az urakat.
Besenyei uramat már addig el nem kellene küldeni
Öcsém Székely László uram nevére egy credentiát
kellene iratni, hadd beszélhetne az szebeni királybiróval,
pógármesterrel; ha úgy kivántatik, az tanácscsal is. Jovallnám Kegyelmednek, Mátyás öcsémet küldené el Sárpataki u r a m h o z ; az dolgokat adná értésére, venné ő kegyelmének tetszését is.

Maga Kegyelmed írna Nemes János uramnak, avagy
Mátyás öcsém arra mehetne, ne neheztelne udvarhoz
fáradni. Akármelyik úton venné tetszését ő kegyelmének
is. Jó volna valaki által az brassai biró elméjét is csinálni.
Reverendának azt az választ kellene tenni Besenyei uram
dolgából, hogy az akkor ott levő magyaroknak tetszett
beküldése.
Kökényesdinek kell-e írni, nem-e, kegyelmes urunkkal nekem parancsoltatni.
Fogarasban bár disponálna asszonyunk ő nagysága.
Mikorra az urakat hívni fogják, Székely László uramat is hivatni kellene akkorra. Igen előtte viselje Kegyelmed Komám u r a m : principiis obstandum. Ha elment
már az ebfia, eleit is kell venni, végére hajtani, kiknek akaratjából ment el. Én, ha Kapi uram, kit nem is
remélek, nem részes az dologban, nem igen félhetek az
ebtől; nem hiszem, az porta most urunkat ő nagyságát
megbántsa.
Sokat bizony nem írhatok, mert rosszul vagyok, relegálom ő nagyságát az másik levelemre, kiben bűvebben
írtam. Ezen levelemet is visszavárom.
Mátyás öcsém írásából látom, mint kételkedtek hozzám Kapi uram feleségestől az portai út iránt, kinek én
soha gondolója sem voltam. Látom mindenfelé dühött
nevem vagyon.
12. Novembris 1677.
Teleki Mihály
Praefectus urammal is közölje az dolgokat.
Székely László uramnak mit írtam, Kegyelmednek
oda küldtem, megláthatja. Naláczi uramnak Kegyelmednek írt levelét oda kellene ő kegyelmének küldeni. A szebenieknek szóló credentiát ne felejtse el Kegyelmed.
K a t o n a Mihály kezével írt m á s o l a t . Miss.

196.
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398.

1677
Édes Öcsém uram.
Levelét Kegyelmednek böcsülettel vöttem. Az dolgokról mi szükség sokat írnom? hopmester uramnak
bűvön megírtam. Azon kellene Kegyelmeteknek lenni,
az urakat ne késnék ő nagysága odahivatni; addig lennének helyben ott. Kicsid szikrából is nagy tűz szokott
terjedni. Nagy baj, ha ember ő nagyságoknak értésekre
nem adja, ha mi történik, örökké mi reánk vetnek; kötelességünk is azt kivánván, mindeneket ő nagyságoknak
értésekre adjunk. Ha ő nagyságoknak az dolgokat megjelentik, hertelenkedik ő nagysága. Én ugyan Istenben
bízván, nem félhetnék, de non est sapientis dicere, non
putarem. Sokak felől az miket beszélnek, nem is hihetem,
azomban mostani világban nem is felelhet ember. Csendesen jól végére menvén az dolgoknak, sok rosszaknak eleit
vehetni; hirtelenkedéssel az jó dolgokat is confusióban
hozhatja. Lelkem Uram Öcsém, Kegyelmednek is bőriben
járván, igyekezzék az dolgoknak kormányozásában, kicirkálásiban. Kérem, engemet is tudósítson. Az szakácsot
elküldöm. Tovább is Kegyelmed parancsoljon.
12. Novembris 1677.
Maradok kegyelmednek szolgája, bátyja
Teleki Mihály.
Naláczi uramat hivatni kellene ő nagyságának.
Katona M. kezével írt másolat, az előbbivel egy papiron

399.
1677

november 12. Teleki

Édes Öcsém uram.
Levelét, kit komám uramnak írt, böcsülettel v ö t t e m ;
hogy rólam is megemlékezett benne.
Paskó ebsége volna kevesebb, csak több, nagyobb,
ártalmasabb társai ne volnának.
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Félvén az mi kegyelmes urunk ő nagysága hertelenkedésétől, én azt jovallanám, ő nagysága az urakat hivassa
öszve mind, kit ha végben vihetnek ő nagyságok előtt,
jovallom, Kegyelmed is akkorra udvarhoz jűjön. Csáki
urammal Kegyelmednek már beszélni nem kell, hanem
az (én) tetszésemből ne szánná Kegyelmed Bethlen Farkas
uramhoz menni és ott az Naláczi uram Baló uramnak
irott levelén vevén fel az dolgot, kérdezné meg, honnét,
miket, kiket értett, kitől való féltében nem mer házánál
hálni? és úgy az beszéd közben kellene Kegyelmednek
előhozni Csáki uramat, megjelentvén, sokat hallottanak
felőle, Kegyelmed is köztük volt, beszéljen vele, de Paskó
elmeneteli interveniálván, félvén nagyobb rosszaktúl, elhalasztotta; ha ő kegyelmének tetszik, beszél vele; úgy kellene osztáng Kegyelmednek vele beszélni, azomban biztatni is, minthogy Kegyelmed is jól tudja, ő nagysága előtt
mostanában sem jóbúl, sem rosszábúl fenn sem forgott.
Szebenben is be kellene Kegyelmednek menni disponálni az királybirót, polgármestert, tanácsot. Irtam
Baló uramnak, küldenének Kegyelmednek credentiát.
Iparkodjál, Öcsém, ha az karót el akarod kerülni. Kérem,
engemet is voltaképpen tudósítson.
Az magyar, lengyel hadak, Cob egymástúl nem messze
vadnak. Az végbeliek hova löttek, én bizony nem tudom.
Gróf uram holnap leszen egy hete elindult Csehből. Cob
mindenfelé fenyegetőzik.
12. Novembris, A. 1677.
Teleki Mihály.
Katona M. kezével írt másolat, a két előbbivel egy papiron.
Miss. 196.
400.
Kővár, 1677 november 12. Teleki Mihály
Dánielnek.

Absolon

Datum nélkül írt levelét ma vöttem. Én elsőben úgy
voltam informatus, Nemessányi uram küldetett bé, azután
értettem Klobusiczki uram bemenetelit, kikrűl is röviTeleki oklevéltár. VII.
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deden írtam volt Kegyelmednek. Most mi nálunk nehezen
folynak az dolgok. Primo. Kiirhatatlan szomorúsággal vadnak ő nagyságok. Secundo. Az difficultások nehezedten
nehezednek. Most is az ratihabitiót hír nélkül küldötték
b e ; azt sem tudjuk, mi formában van írva. Tertio. Boham,
Forval azt írják, Reverend is azt mondja, ordinantiát ő nagyságátúl várnak az hadak, a cselekedetek pedig mást mutatnak. Quarto. Királyokhoz expediálni tanács híre nélkül,
t u d j a Kegyelmed, minekünk nem szabados. Még az urak
öszve nem gyülhettek. Quinto. A pestisnek grassálása is
akadályt szerez, nem járhatván mindenütt szabadosan.
Sexto. Paskó elszökött, ki azt magátúl nem cselekedte. K a p i hoz is kételkedvén sokak, ha nem tudta-e, kire én ugyan
nem gyanakodom.
Ily confusióban lévén az dolgok, méltán az expeditióknak haladásáért nem neheztelhetni. Azt bátran írom
Kegyelmednek, mint barátomnak, ha Kegyelmed urunk
híre nélkül elmegyen, nem leszen jól. Már az porta egészen
resolválván magát, hogy tavaszra kelve urunkat elbocsátja,
az egész dolgokat ő nagysága kezére adván, még is így kell-é
az dolgokat confusióban hozni? Urunk ő nagysága valóban igyekezik kivált e kettőn. Primo: Az conjunctiót ne
neheztelje az porta. Secundo: És hogy valamely hivét kiküldhesse az hadak közé. Nekem egy jóakaróm írja, bizonyos embert ül értette, én reám nagy haragja az lengyel
királynak és marchio Béthunenek, kikre én bizony okot nem
adtam, én az közjót bizony jó szívvel segétettem, segétem is,
még is semmi. Portán szegény Kubinyi uram megvakulván,
az magyarok, kik akkor udvarnál voltak, sollicitálták,
küldjenek mást helyében, denominálván Besenyei uramat,
kiért Reverend reá írt urunkra. Besenyeinek azt mondotta,
hány feje, a táborban levő magyarok hírek nélkül el mer
menni? Fajgel uramat is ugyan az akkor ott levő magyarok
javallották, ad disponendas res postán küldessék be az portára,
kinek is ő nagysága parancsolván is, be nem en(gedték?).
Az ilyenek mire valók? Mi Uram mi is bolondságunkban
nem kapunk az falra. Mindent cselekszik az fejedelem az
haza(?) és az magyar nemzet javára; bizony Erdély és az
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fejedelem többet érdemlenének. Az Isten, az ki szíveket,
veséket látja, az legyen bizonyság, az üdő s az dolgok is
nem sokára napfényre hozzák, hogy az fejedelem és az
ország mindenben az magyar nemzet javára czéloznak. Teleki
is igaz szolgája az franczia királynak, lengyel királynak,
marchio Béthunenek, az bujdosó magyaroknak is és az magyar
nemzetnek. Sokszor hallottam én azt Kegyelmedtűl: ab
amicis justa sunt petenda; ad impossibilia nemo obligatus.
Bizony megveri az Isten, valakik az fejedelmet, Erdélyt és
Telekit okozzák; jó szolgájok volt Teleki, kinek bestelenség,
látom, jutalma. Példa lehet mindennek, tanulhat is róla
akárki. Justus ubique tutus. 1673 esztendőben bocsátottak
ki egy könyvet — Francziaországi titkos tanácskozásrúl való,
— melyben való írásoknak némely részét magamon s másokon tapasztalom etc. Boham és Vesselényi Pál urammal
való hadak állapotját Kegyelmed nálam jobban t u d h a t j a .
Sok ideje már nekem semmit sem írtak. Gróf uram holnap
lesz egy hete a végbeliekhez ment. Nekem olykor hozták
ő kegyelme levelét, mikor már Somlyót is meghaladta.
Mikor és hol egyeznek meg a többivel, én bizony nem tud o m ; az útak és vizek nagy akadályokra vagyon.
12. Novembris 1677 Kővár.
A levél élén: Absolonnak így írtam.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

401.
Keresd, 1677 november 12. Bethlen János Teleki

Mihálynak.

Mint uramnak szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek stb.
Hat hete, miolta itt való hitván házamhoz érkeztem,
azolta igen sulyos betegségben nyomorogván, gyakrabban
ágyambúl sem kelhettem fel más ember segítsége nélkül.
Két nap alatt mostan könnyebbecskén vagyok. Ezután
Isten mint adja állapotomat, nem tudom. Ilyen nyomorúságim közt szomorúan nézem az én szomszéd jóféle
37*
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atyámfiainak munkáját, az kik némely nap ezt cselekvék:
Betegen feküvén itt Keresden Bethlen Elek uram, noha
ő kegyelme volt igen sulyos beteg (az mint hogy ma is nincsen egészségben), olyan hírt költének, hogy Bethlen Farkas uram halálos betegségére hivnák, noha Bethlen Farkas uram oly beteg volt akkor, hogy jól meg is kostolta
az csipőst az odagyülekezett barátival; ilyen praetextussal Elek uram éjjel megindulván tizenkét lovon, Sz.
Miklósra ment az bátyjához. Ott találta Bethlen Gergely
uramat, Mikes Kelemen u r a m a t ; az mint az estve jöve
arrúl is hírem, páter Kászoni uramat is. Mit és mi formán
tractált, magok tudják ő kegyelmek, de Bethlen Elek uram
későnek tartván, hogy maga vissza érkezhessék Keresdre,
postán küldte szolgáját, ki által megparancsolta, hogy az
bonyhai jószágbúl is, az keresdibűl is mentül felesebb puskást vegyenek fel, igen erősen őriztessék az keresdi kastélyt,
mert Béldi Pál hadastúl indult meg ő kegyelmek ellen;
másfelől Bethlen Miklós is más rendbeli haddal. Volt köztök olyan beszéd is, hogy feleségeket Szebenben költöztessék az reájok közelítő veszedelem előtt. Itt Keresden is
futkosnak imide amoda puskaporért. Tegnap is hoztak egy
vékányit. Ugyan tegnap az maga czigányival is mind csináltatta az vas golyóbisokat Bethlen Ferenczné aszszonyom. Azomban az puskások rendkívül való őrzése is meg
van. Ezekben pedig az ő kegyelmek inventiójiban igaz egy
szó sincsen, mert Bethlen Miklósnak nemhogy hada volna,
de az maga szolgáin kívül az egész országban egy embernek sem parancsol; sőt az felesége szüléséhez közelítő
állapotban lévén, még csak arra is nincsen alkalmatos
helye, az hol megállapodhassék az pestis miatt, hanem
én engedtem meg Bethlen Miklósnak, hogy ha akarja, ide
hozza háza népét. Béldi Pál uram hada (ha volna is) in
tanta locorum distantia hiszem nem járna az äerben, hanem az földön kellene j á r n i ; de ezt maga az dolog refutálja minden részeiben. Hanem könnyü által látni ezaránt
az titkos fel(tett) czélt, úgymint ezt: az semmibűl formált
hadtúl tettetvén ő kegyelmek mintha igen félnének, kétség
nélkül az udvar kegyes istenfélő elméjét akarják felindítani
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az ellen, az ki felől ezt az csudás hírt csinálták; hanem
ha egyedűl az páter Kászoni uram interessentiája csendesítené az dolgokat, az ki nem tudom micsoda casusból talált odaérkezni az gyülekezetben. Kétség nélkül
keresztény religiónknak igen jóakarója lehet. Ha írásom
bántódást szerez Kegyelmednek, arrúl követem, de ha az
igazat az Kegyelmed részirűl is meg kell írnom, ott sincsen scrupulus nélkül az dolog, mert ezelőtt nem sok napokkal in certis authoribus egy néhány felől jött erre felé
olyan hír, hogy az exul magyar hadak Kegyelmednek
hinni nem akarnának, németesnek szidván etc. Az ilyen
költött hírekkel kétség nélkül az udvar elméjét akarják
Kegyelmedtűl is elidegeníteni az jóféle emberek. Nehezen
vehettem rá magamat, hogy Kegyelmednek írjak, de conscientiám az hallgatást nem engedé. Isten oltalmazza Kegyelmeteket szent Fiáért, de az gonosz feltett czél, én úgy
látom, Kegyelmed ellen s Béldi uram ellen egyaránt megvagyon. Az hatalmas Istenért cselekedjék úgy Kegyelmetek, ne veszedelmezzék az Kegyelmetek személyében
keresztény vallásunk, sőt Isten mindkettőt tartsa meg az
ő dicsőségére. Én az magam személyemet nincs miért féltenem, mert nem élek, hanem csak nyomorgok az sok
kínok között, lehetetlenség messzére haladjon végső ó r á m ;
de keresztény vallásomat s annak oszlopit szívbűl féltem.
Kivánván, hogy Isten azok között Kegyelmedet is sok
esztendeig éltesse.
Datum in Keresd, die 12. Novembris A. 1677.
Kegyelmednek beteg vén szolgája
Bethlen János mpr.
Miss. 1040.
402.
Kővár, 1677 november 15 Teleki Mihály Apafy

Miklósnak.

Levelét Kegyelmednek esze(m)ben vettem, tudósítását megszolgálom. Kegyelmed tekintetijért annak az
latornak megengedtem. Én ide sok rossz híreket hallok.
Lelkem Uram, Kegyelmedet kérem, Istenért legyen csen-

des dolgaiban és valamint, kit én is nem is reménlek,
valakik rossz dolgát csak ne is approbálja, annál inkább
társ ne legyen, hogy az én Kegyelmed felől mondott szavaimban fogyatkozást ne szenvedjek. Én Kegyelmed jó
lelki ismeretiben megnyugottam és Kegyelmed felől akárkik mit mondjanak s írjanak, én el nem hiszem. Kegyelmed
is, akárki mit beszéljen s írjon, hitelt ne adjon, mert jó
lélekkel írom, legkisebb nehézséget Kegyelmed ellen nem
értettem lenni. Kérem, legyen szemben Rédei urammal
ez héten, az másikon legyen Tordán, hadd én is beszélhessek Kegyelmeddel valaholott, kirűl Kegyelmed jó idején tudósítson, csak értsem, hol kerestessem. Paskó uram
nem ment el. A magyarok, lengyel hadak munkácsi jószágban vannak. Cobb Szerednyéig eljött volt, de vissza
ment, mivel a végbeliek szombaton négyszáz németet
levágtak. Isten éltesse Kegyelmedet.
15. Novembris 1677.
A levél élén: Apafi Miklós uramnak írt levelem párja.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
403.
Kővár, 1677 november 15. Teleki Mihály Baló

Lászlónak.

Első levelében, kit az étekfogó hozott, írja Kegyelmed,
az én inclusáimat megküldötte, ide penig egyet sem hozott;
a mai puskások hoztak egyet, Frater István uram levelét, többet nem. Kérem inclusáimban el ne tévedjenek,
küldje viszsza űket. Isten áldja meg Kegyelmedet, hogy
Kegyelmed urunk ő nagysága jobban léte felől tudósított;
már én is csendesebben vagyok; egyébaránt ha Kegyelmed
ezen tudósítása nem érkezék, én is ma estve felé megindultam volna. Torma Mihály uram felől való ő nagysága
dispositióját értem. Reverend nekem mit írt volt s én is
mi választ töttem, Kegyelmednek oda küldöttem. Besenyei uramnak hogy credentiát s egyéb requisitumokat
küldjenek a táborrúl, ma menvén el Hamvai uram, ő kegyelmétűl izentem. Komáromi uram iránt való asszonyunk

ő nagysága kegyelmességét alázatosan megszolgálom;
itt is ő nagyságoknak dolgában szolgál. Lázár István uram
írta híreknek velem való közlösit Kegyelmednek megszolgálom. Kegyelmed fiát tovább is jó szívvel láttam
volna. Juthat Kegyelmednek, Komám uram, eszében,
mind magával Kegyelmeddel külön, mind peniglen az
urakkal együtt mikor Szamosujvárott beszéllettünk a
mostan fenforgó Erdélyben levő alkalmatosságokrúl s
beszédekrűl, mik voltanak az én szavaim, discursusim;
utólbi két levelemben is mit írtam Kegyelmednek. Én
most is azon opinióban vagyok, kiváltképen megértvén
már Kegyelmed levelébűl, hogy Paskó is Brassóban volt
s alig is hiszem most is, hogy azok a némelyek felől hirdettetett hírek igazak legyenek. Mindazáltal a magyaroknál példabeszéd: szél fuvatlan nem szokott indulni;
non est sapientis dicere: non putarem. Isten is a könyörgőket, magokra vigyázókat s munkálódókat szokta segíteni. Egyébaránt is egyátaljában úgy szeretném, végére
kellene hajtani a sok temondádokat s nyakát kellene szakasztani a sokféle alkalmatlanságoknak, rút állapot lévén
keresztyén fejedelem alatt levő országban ennyi féle dissensióknak, egymástúl való félelmeknek az embereknek
lenni. Ha azért már az hírek, mint Kegyelmed is írja, csendesedtek, Paskó is el nem ment, ott is sok fogyatkozással
lévén ő nagyságok, az urak hivatalja elmulhatik. Nemes
János uram oda menvén, alkalmasint lument ád Kegyelmednek a dolgokban. Bethlen Miklós uram ír nekem
is egy levelet. 1 Nekem úgy tetszik, ő fél inkább, mint sem
1
Ez a levél n o v e m b e r 6 - d i k á n Szent-Miklóson kelt. E g y e b e k közt a p j á r ó l — Bethlen J á n o s r ó l — í r j a , h o g y é p p e n b ú c s ú z ó
félben v a n ; n e m c s a k elébbi n y a v a l y á j a m i a t t , h a n e m c s u d á l a t o s
h a s m e n é s , b é l f á j á s , étlen-itlan a l a t l a n s á g m i a t t úgy hiszi, 78-ba
nehezen ér. Az u t ó i r a t b a n : » I r h a t o m K e g y e l m e d n e k a sógor
Mikes u r a m és Kászoni M á r t o n u r a m i t t Sz.-Miklóson való g y a kori c o n f e r e n t i á j á t . L e l k e m U r a m , kérlek vigyázz r e á m , m e r t
v a l a m i k o r ezek a n n y i r a c o n f l u á l n a k , b i z o n y m i n d e n k o r v a l a m i t
c s i n á l n a k . Én Isten u t á n K e g y e l m e d és m á s j ó a k a r ó i m oltalm á b a I s t e n t k i v á n n é k csendes elmével i m á d n i . Az m o s t a n i rettenetes üdőhöz és ú t h o z képest n e m lehet n e m n o t á l n i egy-két
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legkisebbet is i n d í t a n a ; én egyátaljában nem gyanakodhatom hozzá. Mint Kegyelmed is írja, ha sohannan semmi
motus nem lesz, Paskó is el nem ment, csak csendességben
kell lenni és úgy kell tettetni, mintha semmi dolgot nem
tudtak volna; azomban alattomban czirkálódni kelletik
a dolgokrúl. Azonban Mátyás öcsém is megérkezik, az
hová küldötte; onnét is alkalmas lument vehet Kegyelmed.
Micsoda levelet írjon legyen Kegyelmed, hogy ő nagysága neve alatt iratott nemes Máramaros vármegyére és
nekem párját megküldötte, nem érthetem; ha azt érti
Kegyelmed rajta, az mi felől én magam írtam Kegyelmednek, azt nem a vármegyének kellett volna iratni, a kinek
ugyan minutáját is én magam írtam volt le, hanem nekem
kellett volna tituláltatni, kivel kérem ne is késsék; ha
penig más valamirűl iratott ő nagysága, azt már Kegyelmed tudja, de az olyan oda való commissiókat is nekem
ide kellene küldeni. A fővezérnek írta levélnek, úgy a
Schallevének írt levélnek párjok megküldése nem lesz késő
ezután is. Máramarosban egy nihány falut evacáltatott
ő nagysága a director által én tetszésemből; Kegyelmedet
kérem, disponálja ő nagyságát, valamint valaki instantiájára ne relaxálja; a deákoknak is hagyja meg, affélét
ne expediáljanak. Beszterczérűl szintén elég ha három
mázsa port adtak, csak tudósítson Kegyelmed, mázsáját
mint adják, mindjárt a magaméból megküldöm, mivel
kezemben még pénzt nem küldtek. A városokban én nem
igen látok difficultast az urunk parancsolatinak végben
vitelében. Kapi uram difficultasit l á t o m ; nem is ok nélkül
panaszolkodik, mert ha másoknak egy nihányoknak
nyolczszáz tallért adtak, miért nem kellett ő kegyelmének
is annyit a d n i ? bizony nem ok nélkül zúgolódik. Az én
tetszésem e volna, ő nagysága parancsolna a két úrnak,
Kapi uramnak adnának háromszáz tallért, az ország háza
épületire kétszázat, az universalis tolmács pénzét töl-

óráig t a r t ó beszédért való u t a z á s i t az e m b e r e k n e k . K é r e m Keg y e l m e d e t p r o v e t e r i confidentia, legyen csak Kegyelmednél
e z ; én K e g y e l m e d kebelébe ö n t ö m , m i n t m a g a m é b a . « (Miss. 212.)
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tenék kétszázra, a Dávid deák uramét másfél százra; de
mivel én kétséges vagyok benne, hogy az urak megcselekedjék, javallanám, a commissio mellett ő nagyságok a
magokébúé adnák meg Kapi uram számára az 300 tallér(t)
Skerlet számára a százat, David deákéra az ötvent, mind
is ötödfél száz tallért tenne. Magamra vállalom, Isten
az ország gyűlését adván, noha sok szemtelenkedéssel jár,
mindazáltal addig instálok az ország előtt, nem nyugszom
addig, míg ki nem könyörgöm, sollicitálom. Im micsoda
leveleim jöttenek, Kegyelmednek in specie beküldöttem
Én egy ujjni levelemet is Kegyelmedtűl el nem titkolom.
Már ezek szerint kellene Kegyelmednek informálni Kapi
uramat. Irja Kegyelmed, hogy Nemes János uramnak
írta Rédei uram levelét is küldött ide, de énnekem ennél
a Nemes János uram levelénél többet ide nem hoztak.
Kapi uram Kegyelmednek írta levelét is vissza küldtem.
Az én inclusám, kiket Kegyelmedtűl vissza várok, hét az
elébbeniekkel együtt. Urunknak ő nagyságának az végbeliek mit írjanak, azt is Kegyelmednek beküldöttem.
Lázár István uram levelét is a benne levő inclusákkal
vissza küldtem. Kapi uramnak mit irattam, volanter hagyt a m ; Kegyelmedet kérem, tudósítsa az dolgokrúl, hadd
ne koczódjék.
15. Novembris 1677.
A levél élén : Baló uramnak így írtam.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
404.
Kővár, 1677 november 15. Teleki Mihály Kapy Györgynek.
Ajánlom Kegyelmednek köteles szolgálatomat. Istentűl Kegyelmednek szerencsés útazást kivánok.
Levelét Kegyelmednek becsülettel vettem, tudósítását, rólam való nem feletkezését Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját Kegyelmednek tovább is
várom.
Kegyelmedet követem, hogy magam nem írhattam,
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mert bizony rosszul v a g y o k ; Kegyelmed csak fél az haláltúl, búcsúzik, nekem pedig körülöttem jár.
Lelkem uram, csak koczódik Kegyelmed minden
levelében. Bizony nem teszem én magamat vétkessé, hidd
el Koma, mert én bizony nem vétettem Kegyelmednek
s nem is vétek. Ki szokott jobban az Temondádhoz, mint
Kegyelmed? De elhagyom; ha Isten még valaha Kegyelmeddel szemben juttat, erre akkor felelek m e g ; kérem is, kérdjen r e á ; mi még én addig nem akarnék meghalni, míg Kegyelmedet meg nem látom, ha Isten is úgy
akarja.
Hogy Kegyelmednek annyi költséget nem adtak
mint másoknak, azt bizony nem jól cselekedték az urak
ő kegyelmek, úgy azt is, hogy Skerletnek száz tallérát s
Dávid deák uramnak ötvent elvonták, kikrűl mit írtam
udvarhoz, bizony akarnám, ha Kegyelmed láthatná. Úgy
hiszem, ő nagyságok provideálni fognak és aziránt való
Kegyelmed panaszit (el)hárintják.
Szent Thurzai úr maga viselésérűl számot nem tartozom adni, hoffmester uramékat illeti; egyébaránt is
nem igen vagyok én barátja s mikor pedig elment, hidgye
Kegyelmed, oly nyomorultúl voltam én akkor, hogy tóval
állott az vér alattam.
Nekem Rhédai úr s Baló ur azt mondották, Kegyelmedet mindenekrűl bűven tudósították. El is hiszem biz
én, csak hogy megszokta Kegyelmed az koczódást; hát
még ha az császárral szemben lesz Kegyelmed, mit nem
csinál v e l ü n k ; de csinyábban borotváljon Kegyelmed,
mi még reánk szorulsz.
Turzai úr elmenetelitűl fogva micsoda leveleim jöttenek s jőnek, én mind udvarhoz küldöm, ezután is azt cselekszem. Én most is kértem írásomban komám Baló
uramat, hogy Kegyelmedet mindenekrűl tudósítsa. Hogy
Kegyelmednek én nem írok az dolgokrúl, okai ezek:
Primo. Most is azt beszéllette némely úr, hogy én Kegyelmedet az magamat illető dolgok végett külddettem oda
urunkkal ő nagyságával; ellenben Kegyelmed kételkedett,
hogy én akartam Kegyelmed oda való útját elbontani.
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Secundo. Betegeskedésem miatt nem írhattam magam, de
ha írhatnék is, Kegyelmed annak olvasásán csak vesztegetné magát. Tertio. Sietve kelletvén mindenkor urunkat
ő nagyságát tudósítanom, nem is érkezhetném mindenkor
az iratásra is, azért küldöm minden leveleimet, az mint
írám is, udvarhoz, hogy onnan tudósítsák Kegyelmedet
s másokat is, az kiket illik.
Kegyelmedet kérem, tudósítson és parancsoljon;
én bizony Kegyelmednek tiszta szívvel kivánok szolgálni.
Éltesse Isten Kegyelmedet.
Kűvár, 15. Novembris 1677.
Kegyelmed szolgája, komja
Teleki Mihály mp.
Kegyelmedet kérem, szegény Cubini uramat ne
hagyja, mutassa jóakaratját hozzája, tudom maga is megszolgálja az nyelvekőjével, ha az szemével nem. Azomban
ha az Budai úrnál levő pénzemből ki nem telnék adósságom, Kegyelmed assecurálja, csak tudósítson ő kegyelme
előre, mennyivel leszek adós, Baló urnál készen t a l á l j a ;
noha bizony az vásárlást sem egyiknek sem másiknak
nem igen köszönhetem.
Eredetije a gróf Bethlen Gábor keresdi levéltárában, másolata
az utóirat kivételével, a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
405.
Kővár, 1677 november 15. Teleki Mihály

Reverendnek.

Cum honore accepi literas Vestrae Illustritatis. Expeditio Domini Besenyei facta fuit ex consilio Dominorum
tunc in aula praesentium Hungarorum, quod si Illustritati
Vestrae non fuit significatum, factum est ex oblivione.
Quare etiam debuisset hoc celari, quando nec poterit, nec
fuit in secreto conclusum? Hoc non debebat Vestram Illustritatem ita t u r b a r e ; debet enim hoc scire, Domini Exules omnes unanimi concluso res suas commiserunt Suae
Celsitudini, quare jam Celsissimus Princeps ab annis multis
ultra duo centena millia consumpsit, saltem a quo Vestrae
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Dominationes cum Domino Forval intus sunt, multa
millia consumpsit pro negotio Dominorum Hungarorum.
His rationibus et aliis nemini incumbit res Hungarorum
ita dirigere, quam suae Celsitudini; alias etiam Dominus
Cubini miser, coecus, nec minimum ibi praeficere potest.
Ex tam parva re non deberet diffidentiam summere. Pro
certo merito Celsissimus Princeps posset conqueri, plura
enim fiunt sine Suae Celsitudinis (így!). Ex castris nulla
nova habeo, nihil mihi scribunt. Cob venerat ad partes
illas, sed regressus est, nam Domini confiniarii ultra quatuor centenos Germanos decollarunt. Cum his maneo.
Kűvár, 15. Novembris 1677.
A levél élén : Reverendnek írtam.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.

406.
ővár, 1677 november 16. Teleki Mihály Haller

Jánosnak.

. . . Hogy dolgomban oly szívesen fáradozott és végben is vitte 1 Kegyelmed, abbeli jóakaratját is adja Isten
szolgálhassam meg Kegyelmednek. Hophmester uramat
kértem, egy böcsületes szolgáját ő nagyságának küldje
Kegyelmedhez; kérem nagy böcsülettel Kegyelmedet,
maga levelében bé csinálván adja kezében. Én, Uram,
hogy Kegyelmednek írtam volt, nem ok nélkül cselekedt e m ; nálam böcsületes emberek levelei vannak, kikben
írják, derék factiójok volt volna és most is volna némelyeknek. Elsőben úgy informáltattam, egy nehányunkat
illet; de azulta sűrűen kezdettek bokrosan izenni, írni,
mondani, hidgye, az mi kegyelmes urunk ellen is szándékoznak és hogy voltak is olyak, kik olyat beszéllettek
volna, mivel volna rosszabb dolga az országnak, ha Zólyomi lenne is fejedelem? és némelyektűl több, mérge1
Teleki M. részére az assecuratiót H a l l e r J á n o s a tanácsu r a k k a l e g y e n k é n t a l á i r a t t a és m e g p e c s é t e l t e t t e , a t ö b b i k ö z ö t t
Béldi Pállal is, a kihez személyesen m e n t .
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sebb s bolondabb szók is estenek, úgy azok némelyek azt
kérdezték volna, Kegyelmed, Uram, nem Telekista? Az embereket velek való egyetértésre kérték s kénszergették,
némely böcsületes embernek meg is izenték, házánál ne
háljon. Ezekben kiben mennyire való interesse lett legyen,
én nem vizsgálom, senkit nem is vádlok, sőt hogy az mi
kegyelmes urunk ő nagysága meg ne tudja, abban voltam
inkább munkás; eddig nem is t u d j a . Sokak felől volt szókat
nem is hittem, most sem hiszem ugyan, de szokták a magyarok mondani: szél nem indul f u v a t l a n ; non est sapientis dicere: non putarem. Bizony dolog kiváltképen, hogy
Paskónak elszökését bizonyosan lenni í r á k ; pénzt is honnét szerzett, többet gondolkoztam, tudván ha ugyan valami lenne, ő azt magátúl sem cselekedhetné, sem cselekedné: némelyek felől inkább el kezdettem volt kételkedni
és a felőlök mondott szóknak hitelt adni. Úgy értem,
Paskó Brassóban volt; ott mi dolga lehetett, nem tudom.
Kikél, ha jó magva leszen. Akartam ezt Kegyelmednek,
mint jó és bizodalmas meghitt uramnak, Kegyelmednek
értésére adnom. Az emberek zúgolódását az mi illeti, 1
affélék mindenkor meg szoktak lenni; okok nem lehet,
Uram, méltán, arrúl is, Uram, veszteg vannak, ülnek.
Istennek hála az hazára is ellenség nem jött eddig, tovább
is megoltalmazza I s t e n ; sőt ha az mi templominknak
elfoglalását elhallgatják a németekkel mindenekre vehetni;
de én abban társ, javalló nem lehetek; ha azokat megadnák, nem kivánhatnánk többet.
A Lengyelországbúl jött hadak még az munkácsi jószágban voltak, több hadakat és egyéb requisitumokat
vártak. Cobb is eljött volt Szeregnyéig, de az végbeliek
Zombornál négyszáz németet, kiket az szüret őrzésére
hagyott volt, levágván, vissza sietett Kassa felé. Már
1
Válasz H a l l e r J á n o s n o v . 9-dikén kelt levelére, m e l y b e n
ezt í r j a : . . . »igyekeztem hallani s t u d n i v a l a m i t , de . . . . csak
az n a g y s u h a j t á s t és a l a t t o m b a n való zúgolódást h a l l o t t a m ez
okon, h o g y elvész az h a z á n k f e j e d e l m ü n k k e l e g y ü t t , a d d i g n e m
ü l h e t n e k veszteg az e m b e r e k , f e g y v e r k e z v é n , p o r t á t b ú s í t v á n . «
(Miss.
874.)
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tovább mint lesznek a dolgok, Isten t u d j a . A portai választ
hogy tavaszig halasztanák, örömest acceptálnák, de az
lengyel hadak mellől el nem állhatnak. A végbeliek, kik
abban az conjunctióban részesek nem voltak, már az
quartélyban mindenike, míg vagy a többivel megegyeznek, azt sem tudom. Gróf uram maga embereivel Várad
körül vagyon, az végbeliekhez szándékozik; az egy zászló
alja elmaradt nemesség ez héten fog utánok menni a végbelieknek. Szathmárt valóban muniálják. Brassó felé miket
értett, örömest érteném. Vendégségben is voltak, úgy
értem.
16. Novembris 1677.
A levél élén: Haller János uramnak így írtam.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
407.
Kővár, 1677 november 16. Teleki Mihály Naláczi Istvánnak
Kegyelmed levelét vöttem volt böcsülettel, rólam való
nem feletkezését, tudósítását megszolgálom. Elébb láttam
volt Kegyelmed levelét egy nehány nappal, Baló uramnak
a kit írt volt. 1 Követem, magam nem írhatok Kegyelmednek, mivel rosszul vagyok. Elhiszem, Kegyelmedet komám
Baló uram mindenekrűl tudósította. Én az én tetszésemet megírtam volt eléggé udvarhoz. A mint Kegyelmednek
sokszor megmondottam, némely emberek felől most is
azon opinióban vagyok, kivált ha Paskó el nem ment. Én
félek, édes Komám uram, kiki csak azon vagyon, mindazáltal ezt csak Kegyelmednek írom, mint köteles jóakaró
uramnak s meghitt kedves atyámfiának, hogy a magok
ductusára vonhassák az embereket, hogy a magok kivánságok szerint való dolgokban jobban mehessenek elő s
megvallom, némely emberséges emberek felől való némelyek beszédeit is csak arra valóknak hiszem lenni. Ugyanis
kinek mi gyönyörüsége volna s lehetne afféle rendkívűl
1
E levél november 4. kelettel a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
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való, Isten, ura, hazája ellen motusokban? Azt bizonyosan tudom, hogy nekem magam személyemben azok az
emberséges emberek, a kik felől inkább a szó vagyon, nem
jóakaróim és a mit ellenem elkövethetnek, bizony el sem
m u l a t j á k ; de hogy olyan ediametro ez szegény hazának
kevés békességét, csendességét magok örökös veszedelmekkel, jámbor urunknak, fejedelmünknek eversiójával
cselekedjenek, én bizony nem hihetem. Sok kell ahhoz,
Komám uram, a ki egy ennyi esztendőktűl országló fejedelmet ki akar fordítani fejedelemségébűl. Egyébaránt is
porta nélkül végben sem mehetne az. Nem hiszem, hogy a
porta a micsoda dolgokra most intendál, ő nagyságát,
okot nem adván reá, megkedvetlenítse s ezt az országot
is felzavarja akárki kedvéért. Másképen is Isten az igaz
ügyet szokta segíteni; ő felsége rendelésénél sem az ördög,
sem a lator ember tovább nem mehetnek. Egyébaránt
szokták mondani: szél nem indul fuvatlan s nem okos
emberhez illik azt mondani: nem gondoltam volna. Az vigyázás, könyörgés szükséges. Bár csak azt a kevés hadat
tartsák meg ő nagyságok, Istenben bizván, bátrabbak
lehetnek. És hogyha az dolgok az hirdetések szerint vannak, eleit vehesse ember, fel kellene jól czirkálni a dolgokat
s nyakát kellene szakasztani a sok rosszaknak, s ha úgy
nincsenek, ne kételkednék az ember senkihez, tudnók kinek szíve mint áll és ok nélkül ne gyanakodnék ember
senkihez is. Másképen is rút dolog keresztyén fejedelem
directiója alatt levő országban ilyen confusióban, diffidentiában lenni az embereknek, vagy egymástól félni.
Egy szóval: csak végére kellene (járni) fundamentaliter;
ki kellene tanulni a dolgokat, vagy egy vagy másképen
nyakát kellene szakasztani azoknak a rossz dolgoknak.
Ha lehetne, nem kellene Kegyelmednek késni feljűni.
Bizony én jó lélekkel írom, szükségesnek látnám lenni,
ha Kegyelmed az ő nagyságok Szamosújvárrúl való kimenetelekor jelen lenne, az közönséges dologra nézve és Kegyelmed böcsületire nézve írom Kegyelmednek, látja Isten
lelkemet, okát más pennájára nem bizhatom, noha valóban beteges vagyok, de ha Kegyelmed tudósítását veszem
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oda való érkezésérűl, oda való menetelemet én is nem
szánom.
16. Novembris 1677.
A levél élén: Naláczy uramnak így írtam.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
408.
Kővár, 1677 november 17. Teleki Mihály Bethlen

Jánosnak.

12. iratott Kegyelmed levelét ma vöttem böcsülettel;
rólam való nem felejtkezését, levelével való látogatását
Kegyelmednek megszolgálom. Kegyelmed betegségét, nyavalyáját levelébűl szomorúan értettem. Isten Kegyelmedet
gyógyítsa s erősítse, szíből kivánom. Szomorún értem
Kegyelmed és Bethlen uramék között való dissensiót. Én
mindkét kézrűl Kegyelmeteknek igaz jóakaró szolgájok
lévén, azt kivnnám, javallanám, élne Kegyelmetek
egymás szeretetiben; az Kegyelmetek egyenetlensége
Isten előtt is vétek, emberektűl nem dicsírendő, az hazára
nézve is akadályos. Hogy némelyeknek felőlöm költött
híreket értésemre adta, abbeli jóakaratját is Kegyelmednek megszolgálom; kötelezett is igen maga szolgálatjára
abbeli hozzám mutatott jó affectiójával. Nincsen is, Uram,
szerencsétlenebb senki énnálamnál most az hazában. Az szegény bujdosó atyafiak, hogy ő kegyelmek köziben ki nem
mehetek az uram akaratja ellen, nincs annyi böstelenség,
a kit rajtam el nem követnek. Ez hazában penig sok helyeken sententiáztatom. Minden dolgoknak Isten rendelése
szerint kell végben menni. Én, Uram, minden böcsületes
emberrel, úgy az úrral, Béldi urammal is (ki több három
holnapjánál nekem sem írt sem izent) uram s hazám, vallásom javára czélozó dolgokban jó szívvel egyetértek; mert
az mint hogy azok ellen legkisebbet is cselekedni nem kivántam, annál inkább ezután azok ellen való dolgokban
magamat nem elegyítem.
Elhiszem, az ide ki való dolgokrúl Kegyelmed másoktúl informáltatik, mindazáltal akarom én is Kegyelmedet
egy nihány szóval tudósítanom. A magyar atyafiaknak
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egy része megegyezvén a lengyelországi hadakkal, Smith
kevélyen rájok menvén, ki ellen mint győzedelmeskedtek,
már azt közönséges hírbűl is Kegyelmed eléggé megértette.
Azolta mind a munkácsi Krajnán voltanak, több hadakat,
egyéb requisitumokat várván magokhoz, honnét holnap
kilyebb fognak nyomulni. Cobb is eljött volt Szeregnyeig,
de az hegyek őrzésére hagyott négyszáz németjét az végbeliek levágván, visszasietett Kassa felé. Tovább mint
leszen dolgok, Isten titkában vagyon. Kegyelmed, Uram,
nekem parancsoljon.
17. Novembris 1677.
A levél élén: Bethlen János uramnak így írtam.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
409.
Kővár, 1677 november 17. Teleki Mihály

Reverendnek.

Literas Vestrae Illustritatis cum honore accepi. De
castris audivi cras se moturos. Cob regressus est, audiens
victoriam generosam confiniariorum. Expeditio etiam
Domini Klobucsizki absque scitu Suae Celsitudinis non
debebat fieri,eo magis ex mandato Suae Celsitudinis remanens ibi Dominus Absolon, plane contra dignitatem principalem factum est sine consensu et scitu expedire, peccavit etiam ipse, si discessit vel discedet. His rationibus et
cum nec scit Sua Celsitudo, in qua forma ratihabitionem
expediverint Domini Hungari, me judice merito potest
Celsissimus Princeps cogitationes suas habere. Ego quidem
scripseram Domino Absolon, ne sine consensu Celsissimi
Principis discederet; quid facturus, ipse scit. Ex talibus
si diffidentiae orientur, nemo sine ratione fieri dicere potest
et certe non taliter suae Celsitudinis labores, sumptus, quos
a multis annis quotidieque facit Sua Celsitudo, deberent
ex utraque parte remunerare stb.
Kűvár, 17. Novembris 1677.
A levél élén: Reverendnek így írtam.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
Teleki oklevéltár. VII.
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410.
Pocstelke, 1677 november 20. Bethlen Gergely, Mikes Kelemen
és Székely László Teleki
Mihálynak.
Mi, Uram, idejüvén, egymással beszélgettünk az fennforgó dolgokrúl. Szeretnők, ha magával beszélhetnénk
Kegyelmeddel; míg azért a lenne, szükségesképpen nekünk tetszik, hogy Kapi uram felől írnának Scerletnek,
hogy ennyi ideig késett az adóval, nem ű nagysága vétke,
mert régen kezében adták az adót, hanem maga tudja, mi
végre késedelmezett vele; tart ű nagysága attúl, egyéb
titkos feltett czélja is l e h e t ; hanem legyen vigyázásban
s ha az vezérnek valami oly neheztelő szova lenne, mondaná
meg, nem urunk a vétkes, hanem ő, mert régen kezében
van készen az adó, ű tudja miért késett. Higyje el Kegyelmed, az dolgok nem tréfák, soha még ennyire nem voltak.
Naláczi uramnak iratná meg Kegyelmed urunkkal, mindjárt jűjön fel s lakjék udvarnál, mert bizony hozzák, de
nem köszöni meg. Ha ű kegyelme feljű, írná meg Kegyelmed, mikorra mehet udvarhoz Kegyelmed s mi is akkorra
oda mennénk, mivel mü addig mind közel leszünk egymáshoz itt közel; levelünket penig ezen emberünktűl
Kegyelmed küldje vissza. Istenért kérjük Kegyelmedet,
más Kegyelmeden kívűl ne lássa. Kegyelmed tudósítását
penig mind errűl s mind egyébrűl elvárjuk, hadd tudjuk
mi is mihez alkalmaztatni magunkat. Csáki uramnak már
nem szükség a követséget mondani, el is ment közelebb
udvarhoz stb.
Datum ex Pocstelke, die 20. Novembris Anno 1677.
Betlen Gergely mpr.
Mikes Kelemen mpr.
Székely László mpr.
Nekem, Uram, credentiát nem küldtek. Az iránt is
tudósítson Kegyelmed, mert a bizony valóban kivántatnék.
Betlen János penig már nagy postán bement Szebenben,
minden egyetmását bevitette; a k i t el nem vitt, elásatta.
Miss. 293.

411.
Szent Miklós, 1677 november 22. Bethlen Miklós
Mihálynak.

Teleki

Kötelesen szolgálok, mint kedves bizodalmas uramnak stb.
15. praesentis költ Kegyelmed levelét Isten ma 22.
praesentis szintén akkor hozá, mikor a sok rossz dolgon
és legközelebb Bethlen Farkas uramnak ez éczakai felette
siető és lármás elköltözésén búsongok vala. Bizony dolog,
igen jókor jött Kegyelmed levele, mert avagy csak vigasztalásomra szolgál mind most, mind jövendőben. Én, Uram,
bizonyságúl hivom az Istent, hogy mindenbe ártatlan vagyok, ha vagyon valami dolog és nemhogy olyan rossz
dologba társ lennék, de ha lehetne, hírét sem hallanám.
Tudom Istenemhez, ecclesiámhoz, uramhoz, hazámhoz való
kötelességemet. Higyje el Kegyelmed, ha mi jót rólam
mondott vagy igírt, minthogy tudom igírt is, bizony nem
vall Kegyelmed azaránt szégyent, csak ne frustrálódjam
én is Kegyelmedhez való reménségembe; mert ó lelkem
Uram, tavaly is jóakaróm voltál, kiért Isten megáldjon,
de minden ártatlanságommal csak megesék r a j t a m ; nem
oltalmazhattál meg, noha azután, Isten áldjon meg, megszabadíttál. Tekintsétek meg az Istenért, mely spiczen
legyen az haza dolga, mely nagy egyességet kevánna az
magyar ecclesia dolga; tekintsétek meg, mely csudálatos
munkája ez a sátánnak, micsoda vallásunkat névvel valló
vagy ugyan ex professo gyülölő emberek munkája ez.
Considerálja Kegyelmetek, mint igyekezik az magok privata causáját, magok személyes félelmét, ráncorát publicummá t e n n i ; az fejedelmi méltóságot, Kegyelmed személyét, az hazát belé keverni és így a diffidentiát spergálni
s másokat piusnak tévén, urok jóságával, Kegyelmetek
megijesztésével abutálni. Relegálom továbbra magamot
6. praesentis et 15. irott leveleimre, melyeket úgy látom
Kegyelmed még nem vett volt, mikor énnekem írt, mert
Rédei uramnál én szinte 15. voltam. Most is az ő kegyelmének szólló pandectámot szinte félig írtam vala, mikor Ke38*
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gyelmed levele érkezék. Tudom, üstököt nem vontok felette.
Kértem ő kegyelmét, communicálja Kegyelmeddel. 1 Én
az én dolgaimat Istenre, ártatlanságomra, kegyelmes uram
és Kegyelmetek jó lelki ismeretire bízom, mint erről 15.
praesentis Baló, Tofeus uraméknak és Gillányiné néném
asszonynak is írtam. Ha az országot újobban egybe vallatják, sem félek, sőt in hoc rerum statu quod ad publicum
una via et remedium, ha ez sok temondád Kegyelmetek
istenes prudentiája által lyukára hajtatik és megorvosoltatik. Én Kegyelmednek tudósítását várom. Vagy Tordán, vagy Szilváson, vagy itt megtalálnak, mert ha erővel
el nem űznek, az házamot messze nem hagyom. Várom
Kegyelmed tanácsát abból is, házam népét, ha quo casu
Szebenbe menne is, ott tartsam-e, noha ha lehetne, bizony
az ő terhes állapotjába nem örömest sétáltatnám. Adja
Isten, coram rövid üdőn örvendetesebb materiáról beszélhessek Kegyelmeddel.
Sz. Miklós, 22. Novembris A. 1677.
Miss. 212.
Bethlen Miklós mp.
412.
Szamos-Ujvár,

1677

november 24. Székely László
Mihálynak.

Teleki

Én Uram Mikes és Betlen Gergely uramékkal Pocstelkéről írtunk vala levelet, de azután sűrűn hozván az
székelyek felkeltét, nem állhaték ott meg, hanem ide
jöttünk mind hárman. Betlen Farkas uram is majd beérkezik. Rédei uram után, Naláczi uram után is elküldtek, úgy Csáki uram is behódolván beérkezik. Hanem
Kegyelmed, Uram, siessen ide jűni. Az több dolgokat
magoktúl meghallja az emberektűl stb.
Datum ex Szamos Ujvár, die 24. Novembris A. 1677.
Miss. 293.
Székely László mp.
1
B e t h l e n Miklós n o v e m b e r 6. kelt levelére v o n a t k o z ó l a g lásd
583—584. l a p o n az a l j e g y z e t e t . 15. kelt levele h i á n y z i k ; 22-dikén
R h é d e y F e r e n c z n e k í r t levele az ország á l t a l á n o s helyzetéről a
gr. Teleki-levéltárban. Dipl. osztály 3552.
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413.
Szamos-Ujvár, 1677 november 24. Apafy Mihály
Mihálynak.

Teleki

Michael Apafi stb.
Spectabili et generose fidelis stb.
Bizonyos dolgolkról való conferentiánknak kelletvén
szükségesképpen Kegyelmeddel lenni, Kegyelmednek kegyelmesen és igen serio parancsoljuk, ott való dolgait
jó karban hagyván, mindjárást induljon és siessen udvarunkba jőni. Cui de reliquo stb.
Datum in arce nostra Szamosujvár, die 24. mensis
Novembris Anno 1677.
M. Apafi m. p.
Miss. 298.
414.
1677 november 25. Teleki Mihály Rhédey Ferencznek.
23. praesentis iratott Kegyelmed levelét Kegyelmedtűl böcsülettel vettem, kire hogy magam nem rescribálhatok, követem, mivel rosszul vagyok. Miben legyenek
az dolgok, Kegyelmed levelébűl látom. Az Isten szent
fiáért könyörüljön rajtunk, de én félek, nevezetes alkalmatlanságok nélkül ezek az felfordult dolgok le nem
csendesednek. Mit írni már nem t u d o k ; akárkivel sem
szólottam s akárkinek sem írtam többet, mint Kegyelmednek ezekrűl az dolgokrúl. Már többire úgy vagyok,
mint az vízben haló ember, mikor már az utolsó
kortyot iszsza, látván mindenfelől és mindenektűl gyülölségben való lételemet; akárki felől ki mit mondjon
vagy írjon, egymás ellen cselekedjenek, mindent csak nekem tulajdonítanak. Én, látja Isten, azt sem tudom, honnét miformán indultanak ezek a fenforgó hírek, annál inkább, ki micsoda dologban munkás, mégis csak én okoztatom. Udvartúl vagyon 12 napja semmi tudósításom nem
j ö t t ; ott is micsoda dolgok forogjanak fenn mi formán,
én bizony nem tudom. Az mint Kegyelmednek meg is
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írtam volt, ha Kegyelmetek reá érkezett volna az udvarhoz való jövetelhez, én is elmentem volna; de ott is egyedül mit tudnék csinálni? Azonban ültették legyen fel
urunkat ő nagyságát valakik ellen, erumpálván ő nagysága, annál inkább engem okoznának. Hogy némelyeknek némelyikünk ellen, kivált énellenem, noha az Isten
t u d j a , az én lelkem, hogy én affélére okot nem adtam,
bosszu üző szándékjok nem volna, azt én nem m o n d o m ;
de hogy urunk ő nagysága ellen olyan bolondul és vakmerőképen ugrattatnának a dologban hazájok s magok veszedelmével, én az kik felől olyan dolgot hallok, nem mindenike
felől való hírt hihetek el. Bárcsak azt tudhatná az ember,
az híreket micsoda fundamentumból veszik, kiktűl áradott,
kiktűl kell félni és kiknek kivel micsoda formában való
collisiójok vagyon. Az ország gyűlését én nem igen ellenzeném, noha még tűlem abbúl voxot nem kérdettek, csakhogy ha az rendelt üdő előtt leszen, abbúl is lármát csinálnak az emberek. Azomban addig szeretném én az dolgokat
jól kitanulni. A mindenekben jó mód találó Isten találja
fel ezeknek is orvoslását. Kende s Keczer uramék iránt
ezekben a dolgokban én bizony legkisebbet is nem gyanakodhatom. Én nem tudom, az Isten engemet az magam
veszedelmére keményített-é meg, vagy hogy vagyok, de én
jó lelkem szerint hogy sokak felől való hírt nem hihetem.
Szabad Isten velem; csak az Isten az örök életet adja meg,
én bizony evvel a rossz veszendő világgal nem gondolok.
Kende, Keczer uramék, úgy veszem eszemben, nem is készülnek ki az táborra. Kegyelmedet kérem, ha mit érthet,
tudósítson. A hadak mind eltakarodtanak; Bányán nem
hagynak semmit. A végbeliekkel conjungálván magokat,
azután fognak derék operatióhoz.
25. Novembris 1677.
A levél élén: Rhédei Ferencz uramnak így írtam.
Egykorú másolata a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
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415.
Gyéres, 1677 november 25. Bethlen Miklós Teleki

Mihálynak.

Noha 15. praesentis írt Kegyelmed levelére 22. választ
írtam, mindazáltal újobban akarám Kegyelmedet tudósítani. Én Uram, az Kegyelmed írása szerént egynehány
napokig Tordán, Szilváson leszek, várván Kegyelmed
tudósítását. Udvarhoz való menetelembe módot nem sokat
látok, ha az mint én tudom, mindnyájan oda retirálták
magokat Mikes uramék, és ha az ő kegyelmek intentuma
szerént folynak az dolgok, melyet Isten távoztasson, bizom
Istenem jó volta és jó lelkem ismereti után Kegyelmed jó
akaratjához és mostani biztató írásához. Hogy ő kegyelmek
vádolnak, azt tudom, hogy nevetséget érdemlő hazugságokkal, azt is tudom innét, hogy az mint Nadányi János
uram most jövő útjában Medgyesen volt, azt mondá, hogy
Mikesné asszonyom szolgája azt kérdezte tőle az asszonya
szavával: hol hagyta az székely hadakat, hol hallotta
híreket. Székely László uram szolgája meg ugyan azt kérdezte: Látta-e kegyelmed Bethlen Miklóst oda be Bodolán? melyre emez felelt: Én nem láttam, nincs is ott. Arra
a szolga nagy zelussal: de Isten engem úgy segéljen,
ott vagyon. Bethlen Farkas uram cselédi meg ismét
azt mondták, azért kellett úgy sietni az uraknak, hogy én
négy vagy öt száz lovassal jöttem, hogy felverjem. Ezek
mind bolondságok, mert én ötöd magammal voltam az nap
Gógányba a praedicatión s osztán a bogátsi feles companiát
értvén, másod magammal mentem haza szinte akkor,
mikor Bethlen Farkas uram e l m e n t ; nem hogy én bántottam volna, de én féltem inkább. De elég hogy az szolgáknak ilyen beszédéből könnyü az urak elméjét által látni.
Az sok bolond hírt hallván, én is elküldöttem vala Udvarhelyszékre és Kőhalomszékre, de ott bizony usque ad 20.
csak szele árnyéka sem volt olyan motusnak. Irtam vala
ugyan Sándor Gergely nevő becsületes embernek, hogy
tudósítson bona fide; azt írja 20. praesentis költ levelében,
hogy noha mind csiki, mind háromszéki emberekkel akkor
tájba eleget beszéllett, de bizony semmit clyat nem értett ;
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ha mit ért pedig, bizonyosan tudósít. Legalább Udvarhelyszéken, ha mi lett volna vagy lenne, bizony Sándor Gergely híre nélkül nem lenne.
Haller Pál uram szolgája mondott olyan szót, hogy
Haller Pál uram mondotta volna: Úgy hallatik, hogy
Teleki uram azt írta volna urunknak, hogy mind az urak,
mind a szászok el állottak volna ő nagyságától; de megbocsásson ő kegyelme, nem kellett volna olyat írni, mert
más is igaz híve ő nagyságának, nemcsak ő kegyelme.
Bizony Uram úgy meg bolondult az nép, hogy most
tegnap előtt Radák uram vadászván egy nehányad magával, az hasszupataki oláhok Macskási Boldisár uramhoz
futottak, az Istenért viseljen gondot, mert két száz puskás
vagyon ott az erdőn s a bizony Béldi meg is lázadott volt,
míg osztán kiküldvén, megláttatta.
Hogy most had volna fenn, én nem hiszem; hogy
legyen is, könnyen azt sem hiszem, mert ha a székely mássá
nem vált, mint azelőtt vala, midőn majd minden háznál
halott vagyon, hogy fel vegyék, soha bizony nem hiszem.
Más az, hogy Béldi uram szavára bizony harmad időn sem
kelnek vala azok fel, ha mások is ne legyenek; ha Nemes
János, ha Lázár István nem akarja, soha bizony Béldi uram
csak maga hogy véghez vigye, nem hiszem; hogy penig
bolondul olyan nagy dolgot kezdjen, azt sem hiszem, mert
tudom, mely hihetetlen, mely félelmes cunctator e m b e r ;
hanem attól félek, hogy már az ördög közinkbe tojván,
igen meg ijed s úgy ha valami bolondságra fakad.
Avagy ha urunkat valami hirtelen dologra veszik, mert
Medgyesen az volt már is az híre, hogy ő nagysága
Bethlen foglalására küldött. Avagy a sok hamis hír, sok
lárma, sok egymástól való félelem szűl igen rossz fajzatot.
Istenért, Uram, siessen udvarhoz Kegyelmed, ne csináljanak valami éretlen bolondságot. Ihol szegény Rhédei
uram is az asszony betegsége miatt nem mehet. Bizony
félek, az gyors hamisság a lassú igazságot az én részemről
is el ne n y o m j a ; az ilyen dolgokba penig néha egy lépés
egy vesztés. Mennyi consideratiók legyenek penig mind
az magyar dolgokra, mind erre az hazára, mind vallá-
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sunkra nézve fenn, tudja Kegyelmed. Most proxime csak
azon kellene munkálódni, hogy sem az udvar, sem túl
Béldi uram, ha ugyan valami dolga vagyon, ne erump á l n a ; látnók azonban, mint csendesíthetnők ez rút
zűrzavart.
Magam securitasomat kivált kérem procurálja Kegyelmed, mert bizony tartok nem az én gonoszságomért,
hanem mások gonoszsága miatt. Az mely emberem Kaczáig ment volt, az hallotta Béldi uram embereitől, hogy
Kálnoki Sámuel Daczó Jánost megbékéltette volna Béldi
urammal és hogy Daczó Bodolán volt volna. Igaz-e, nem-e,
ők tudják.
Az öcsém írja, Bethlen Pál uram, hogy Paskó 19.
praesentis Segesvárott volt volna.
Hosszas firkálásomról, ha vétek, bocsánatot. Maradok Kegyelmednek köteles szolgája
Gyéres, 25. Novembris 1677
Bethlen Miklós mp.
Miss. 263.
416.
Kővár, 1677. Teleki Mihály

Bethlen

Miklósnak.

Gyéresrűl irott Kegyelmed levelét böcsülettel vöttem,
kire hogy nem rescribálhatok, követem, rosszul lévén,
most is förödőben ülök. Panaszát Kegyelmednek méltatlan szenyvedem, mert én Kegyelmednek egynehány levelet írtam. Micsoda dolgokban legyenek némelyek oda bé
foglalatosok, vagy csak rájok fogták, Isten s kinek-kinek
maga lelke t u d j a ; ha csak tized része igaz is, sok. Minthogy
nem tudom, úgy én nem is vizsgálom senki dolgát. Kegyelmed felől is nem tagadhatom, nem írtak volna nekem,
de én nem hittem, most sem hiszem, hogy az lelkiismeret
Kegyelmedet afféle dolgokra bocsátaná. Hogy urunk előtt
Kegyelmedet valaki az én tudtomra vádolta volna, jó
lélekkel írom, nem tudom, nem hallottam, sőt ő nagyságának utólszori udvarnál való létemben is Kegyelmedhez
nagy affectióját vettem eszemben. Az én részemrűl penig
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Kegyelmed igaz atyafiságában s jó lelkiismeretiben egészlen megnyugodván, Kegyelmednek tiszta szívvel szolgálni
kivánok s szolgálok is. Kérem Kegyelmedet, ha mit azokban a mostan fenforgott dolgokban érthetne, adja értésére
ő nagyságának s nekem is, kivel is az ő nagysága kegyelmességét magához neveli, engemet is szolgálatjára inkábbinkább kötelez.
A levél élén: Bethlen Miklós uramnak így írtam.
Egykorú másolat a kővárhosszúfalusi leveleskönyvben.
417.
Kerellő Szent Pál, 1677 november 28. Haller János
Mihálynak.

Teleki

Nem tudom, dolgai miatt nem érkezik-e, vagy nehézsége vagyon rám, de három levelemre sem veheték Kegyelmedtől egy választ egy darab üdőtől fogva, holott én Kegyelmednek nem igyekezném véteni, ha nem szolgálhatnék. Itt, Uram, elég rút állapot vagyon közöttünk. Ismég
fel zendültenek az emberek. Közönséges gonoszt vettek-e
eszekben, vagy egymástól ijedtek meg, nem tudom, de
aligha urunk is meg nem indul az dolog miatt. Ennek előtte
két levelemben is írtam vala Kegyelmednek, hogy úgy
elcsábultam, hogy nem tudom mit kellessék cselekednem;
mert itt ha hallgat is az ember, ha szól is, nem jó. Az napokban Betlen János uram majd futva ment Szebenben,
az ki is fellázasztott vala majd mindnyájunkat, noha már
visszajött onnat Keresdre. Bánfi György nem tudom honnat vett fel száz puskást, mondják hogy Kolosváron túl
az hódoltságról, kikkel az kelementelki házat rontatta,
pusz(ti)totta. Visszatérvén onnat, volt nagy fenn puskásival. Betlen Gergely urammal találkozván, részeg is levén, fenyegetőzött, morgott és minden alkalmatlan beszédet elkövetett. Kun István uram is hasonló maszlagtól
viseltetvén, másutt nyelveskedett. Betlen Pál uram
felől is úgy tetszik hasonlót hallottam. Ezt nem vévén tréfára Betlen Gergely, Mikes és Székely László uramék
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(nem is ok nélkül teljességgel), mentek postán u d v a r h o z ;
ott mire végezték az dolgot, nem tudom. Valami későre
én is meghallván ezeket, nem állhattam, hanem jöttem
Sz. Pálra az dolgoknak jobban való megértésére, de csak
így hallottam, az mint feljebb is í r á m ; hanem némely
nemes emberek mondák, hogy az Bánfi György részegeskedése hozta volna ezeket. Medgyesre sokan futottak volt,
de látom, hogy szégyenlették azután.
Hallom, némely nem barátim engemet is bűzben
kevertek azért, hogy Béldi uramnál voltam. Ha ez vétkes
dolog, hirdessék ki, kinek szabad házához menni s kinek
nem, mert egyébaránt effélében akárki is megbotlik. Láttam, hogy az urunk kedvén beszélgetett ő kegyelmével;
én ahoz képest szabados társolkodást gondoltam lenni,
semmi tilalmat nem tudván arról. Hallottam Kegyelmetek
felől tisztességes emlékezetit, még azokról is, az kiket
gondolhatott, hogy elvádolták volt ennek előtte. Egyébaránt szíve titkát senkinek nem tudom, de az külső jelek,
látom, jót mutatnak. Fiam is haza kéredzett volt udvartól
az napokban, még azt is ellenem magyarázták; ahoz képest
alig hiszem, vissza küldhessem. Egy barátomtól értém
Kegyelmednek az magyarországi hadaktól maga elvonását, sőt még szolgáit is az oda ki valókat igen eleresztette
volna. Immár nem tudom, ha igaz, én igen akarom, ha
úgy vagyon, mert az emberek között Kegyelmed mellett
való beszédem, láttam, igen kétséges volt, noha az fiam
hittel is bizonyította, Haller István, hogy megesküdt Kegyelmed rajta, hogy nem kell az a magyarországi állapot;
fizetésért sokért fel nem venné, az miket szenvedni kell az
miatt. De arra az volt az válasz, az Kegyelmed cselekedeti
az szók ellen vadnak. Már ezt hallván, tudom, másképpen
beszéllenek. Az oda ki való hírekről, kérem Kegyelmedet,
ne nehezteljen tudósítani stb.
Sz. Pál, 28. Sz. András havának 1677.
Haller János mpr.
Megvallom Kegyelmed előtt, sajnálják az emberek
mindenek felett az Székely László uram hozta hírt, hogy
tavasszal táborban kelletik menniek; de ezt én részem-
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rűl nem kell beszélleni, mert elegen vadnak, az kik ezt
forgatják stb.
Diplomatikai osztály, nro 3542.

418.
Szent Miklós, 1677 november 29. Bethlen Miklós
Mihálynak.

Teleki

15. praesentis költ Kegyelmed levele után több levelét nem vettem. Én tam quod ad privatum, quam quod
ad publicum vagyok nagy kimondhatatlan búsulással.
Örömest keresnék mulatságot, vigasztalást, de nem találok egyebütt, hanem csak az Istennél. Úgy látom, határozatlan eláradott a gonosz a földön, melynek csak Isten lehet
orvosa. Én az mit tudtam, vékony tetszésemet Rédei uramnak megbeszéltem s m e g í r t a m ; elhiszem ő kegyelme közlötte Kegyelmeddel. Azt a jámbort is felette alkalmatlan
üdőbe szomorítá meg Isten, kinn is bizony szívem szerént
búsulok. Az Istenért, Uram, provideáljatok és ez nagy gonoszt orvosoljuk, ha lehet, csendes úton, ne veszszen el az
h a z a ; mert csak úgy vagyunk, mint a tengeren egy hajóba
evezők, kik ha egyben vesznek is, mégis egyik fél sem
igyekezik abba, ha esze vagyon, hogy a hajót felgyujtsa,
mert úgy maga is ott vész. Sokkal Kegyelmedet nem terhelem, relegálván Rédei uramra, kinek Kegyelmeddel
együtt bizony tökéletes jóakarója vagyok és leszek, hasonlót is várok, ajánlván Istennek kegyes oltalmába Kegyelmedet.
Sz. Miklós, 29. Novembris A. 1677.
Bethlen Miklós mp.
Miss. 212.
419.
1677.

Teleki Mihály de Béthune

marquisnak.

Dantisci 5. Novembris emanatas Excellentiae Vestrae
literas cum honore et reverentia accepi, contenta earundem

intellexi. Quod attinet publici negotii emolumentum,
quoad me, credat Excellentia Vestra, uti hactenus, ita in
posterum quoque secundum meam possibilitatem sudare,
Christianissimoque Regi ac Excellentiae Vestrae cum animi
devotione servire minime praetermittam. Ad mandata
Ejusdem circa finem Decembris in confiniis Poloniae et
Transylvaniae cum Excellentia Vestra haudquaquam
possum convenire, breve esset jam tempus, quoniam appropinquante mense Januarii Generalia Regni Comitia celebrabuntur, debeo me accomodari; his peractis
mandato ejusdem Domini Domini mei clementissimi intendam, ut ad loca praefixa comparendo,
cum Eadem convenire possim. Scio Illustrissimum Dominum Reverend de rebus omnibus luculenter informaturum,
quarum itaque descriptionum stylo nolo Excellentiam
Vestram molestare.
Egykorú másolat. Miss. 1040.
420.
Gyógy, 1677 deczember 1. Teleki Mihály Haller

Jánosnak

28. Novembris írt Kegyelmed levelét ma vettem itt
böcsülettel.
Panaszira egészlen méltatlan v a g y o k ; sőt engem
illetne a panasz.
Kegyelmed levelére választ tettem, kit Baló uram
kezében küldtem volt az elküldésre. Az után jött levelére
midőn választ kellett volna tennem, hirtelen ide való indulásom miatt haladott el.
Kegyelmednek Béldi uramhoz való meneteliért illető
szavát senkinek nem hallottam, sőt ott való munkájiért
sokaktúl dicséretet vött, az mint értettem. Jobb is volna
az rendes békesség mindenek részekrűl; de félek igen,
előbb el veszünk, mintsem azt érhessük.
Az mostani lárma mikből indult, én fundamentaliter
nem tudom, de úgy vélem, nem lött ok nélkül.
Kegyelmedre, higyje bizonynyal, ő nagyságoknak
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legkisebb nehézségeket is eszemben nem vettem. Az urfiat
miért nem küldhetné udvarhoz? Nem is kellene ő kegyelmének annyiszor haza menni.
Az magyarok, úgy hiszem, most Károly, vagy Kálló,
vagy Beszermény alatt vannak, már mind együtt lévén.
Az török az szabolcsvármegyei hajdúk rablására
készült. Isten ne segítse abban őket. Cob készül; két regimentet várt, úgy értettem, magához.
Az én felőlem való némelyek szovait hogy Kegyelmed meg írta, abbeli jó affectióját Kegyelmednek meg
szolgálom, hasonló jó akaratját tovább is várom.
Haller István uram felőlem tett jó intimatióját, ha
élek, meg szolgálom.
Az tavaszszal való hadakozást hogy neheztelik, csud á l o m ; hiszem tavaly októberben mindeneknek többire
az vala tetszések, ha az török megengedi, készek mindent
elkövetni.
Hallom, némelyek egymást azon kérik, az országtúl
el ne szakadjanak. Isten verje meg, ki hazájának veszedelmére igyekezik és kik annak javára nem célóznak.
Bizony én is az én részemrűl hazámnak minden igaz fiaival
uramnak, hazámnak javára czélozó dolgokban egyet érteni kivánok és hazám mellől el sem állok. De örömest
érteném, némely uram mit ért azon és melyik országot
értik rajta. Azzal, hogy nemzetemnek, vallásomnak szolgálni kivántam, kivánok, hazámnak árulója nem vagyok,
sem leszek, sőt bizony sokaknál, kik engem bestelenítettek,
bestelenítenek, fenyegetnek, hazámnak, uramnak többet
szolgáltam.
Kegyelmedet böcsülettel követem bű írásomrúl;
könnyebb, hogy ily bizott uram előtt panaszomat kiadhatom.
Kérem, tudósítson, Baló uram megküldte-e levelemet,
kire való válaszomat is el várom.
Szegény Rédei uram keseredett állapottal lévén, egy
néhány napig itt leszek ő kegyelme mellett, az után én
is udvar felé tekéntek, holott tudom, Kegyelmeddel is
szemben leszek, mivel ad 11. hivatja ő nagysága Kegyel-
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meteket. Urunk ő nagysága hétfün Méhesen hál, kedden
Kutfalván, mához egy hétre Gálfalvára megyen.
1. Decembris 1677, Gyógy.
Teleki Mihály mpr.
Miss. 240.
421.
Bodola, 1677 deczember 6. Béldi Pál Teleki

Mihálynak_

Hogy elfelejtett nevem Kegyelmednek emlékezetiben
jött, mint szóval referálja Kegyelmed szavával hozzám
jött becsületes atyámfia, örömmel é r t e m ; továbbá is
Kegyelmed jóakaratját várom. Én már elvéltem vala,
egészen feledékenségben mentem Kegyelmed előtt. Ily
beteges állapotomban is úgy tetszik vérszemet vevék.
Lelkem Uram, Kegyelmedet követem, megbocsásson, nem
magam írtam, mert erőtelen állapottal vagyok, végben
nem vihetném az í r á s t . 1 Ezzel akartam Kegyelmednek
magamat praesentálni, szolgám által bűebben nem késem.
Kérem, Uram, Kegyelmedet, hitesse el, bizony nem vagyok
idegen Kegyelmed szolgálatjátúl, azért az mire elégségesnek ítél, parancsoljon és gonoszakaróim ellen protegáljon.
Datum Bodola, 6. Decembris Anno 1677
Béldi Pál mpr.
Miss. 162.
422.
Bodola, 1677 deczember 6. Béldi Pál Teleki

Mihálnyak.

Kegyelmednek mint bizodalmas uramnak szolgálok;
Istentűl Kegyelmednek jó egészséges életet kivánok.
Kegyelmedet Uram becsülettel követem, beteges erőtelenségem miatt mással kellett Kegyelmednek íratnom.
Hogy az én elfelejtkezett személyem Kegyelmednél emlékezetben jött, amint Kegyelmedtűl jött barátom szavaibúl
értem, örülöm; mind ilyen erőtelen és beteges állapotomban
1

A levél idegen kéz írása, de az aláírás a Béldi Pálé.
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is nem akarom én is Kegyelmednek való udvarlásomat
elmulatnom, kívánván, Kegyelmedet írásom találhassa jó
egészségben, szerencsés órában. Én ugyan bizony sulyos
nyavalyában vagyok, de ebben is mintegy vérszemet vevék;
megvallom, vélekettem hozzám való idegenségirűl. Azért
Uram mind Vojna András s mások által tett Kegyelmedhez
való devotióim (hitesse el magával) Kegyelmedhez egész
minéműségben vadnak és úgyis lesznek, Istennel bizonyítom, csak tudhatnám útját, módját, mint magam is Szentpéteren megmondtam, úgy tetszik, mind vallásomra nézve,
mind egyéb velem megtapasztaltatott boldogtalanságomban való Kegyelmed affectióira nézve is conscientiam
kötelez arra, hogy Kegyelmednek szolgálnék, csak parancsoljon; annálinkább az mostani üdő magával hozza, hogyKegyelmednek confidentiaja és jó affectiója, ha nem kormányozza dolgaimat, (kit maga lát) lelkem Uram. Azért
hitesse el magával, bizony Kegyelmednek szívesen igyekezem szolgálni. Ezzel akartam magamat Kegyelmednek
praesentálni; maholnap szolgám által requirálni, ha Isten
adja, kérvén nagy becsülettel, terjedjen az én dolgaimra
is az Kegyelmed patrociniumja, parancsolván Kegyelmed
is Uram nekem. Ajnálom ezekkel Istennek Uram Kegyelmedet.
Datum, Bodola, 6. Decembris. A. 1677.
Kegyelmednek jóakaró atyjafia
kész szolgája
Béldi Pál m. p.
Eredetije a Teleki-család levéltárában, Béldi-osztályban.

423.
Nagy Szeben, 1677 deczember 7. Keresztesi Sámuel
Mihálynak.

Teleki

Jóllehet, Uram, magam praesentiámmal kivántam
vala kötelességem szerint Kegyelmednek udvarlanom, de
mind magam s mind feleségem egészségtelenségünk meggátolván, aziránt kelle írásom által elkövetnem, kivánván

-

609

-

Istentől, örvendetes órában s jó egészségben tanálja Kegyelmedet. Isten, Uram, az én bűneimért is Drassón elsőben
is szegény Szelesi uram házában kezdvén el pestissel csapását, már negyedik holnapja ott nem lakhatom, Gergelyfáján nyomorogván, feleségem ott hirtelen megbetegedék.
Bizony valóban megijedtem vala rajta, hogy az a veszedelmes nyavalya tanálja (mivel ott a szomszéd falukban is
holtak s ott Gergelyfáján is szintén az gazdám szolgája
holt vala meg pestisben), melyre nézve, Uram, ide Szebenben hozván be, az doctorral curáltattam. Ugyan eret is
vágata rajta, de annak is nem sok hasznát érzi. Magam
is, Uram, igen vékony egészséggel bírván, majd három
héttől fogva mind fájt az jobb csomom; már hihető annak
mérgétől az horgos inam kifokadozott, melynek fájdalmától az hideg is lel. Tegnap lóra ülvén, már azolta sokkal
rosszabbul vagyok. Kegyelmedet azért, Uram, követem
alázatosan, megbocsásson, mert külömben bizony elmentem volna udvarlására. Itt, Uram, ezen a földön valóba sok
rút elegy-belegy alkalmatlan hírek folytak az elmult napokban Betlen uramék s Béldi uram iránt, hogy egymás ellen
mint igyekeztek volna. Mások felől is s még Kegyelmed
felől is, Uram, melyről Kegyelmedet örömest tudósítottam
volna, de mivel elhittem, a mint már tapasztalom is, hogy
afféle gonosz emberek agyából származván, ugyan afféle
temondád hordozásban gyönyörködők hintegették, melyet,
Uram, nemhogy szárnyán kivánnék hordozni, de bizony
inkább eltemetnék. Másik az, Uram, már két izben is írván
Kegyelmednek, egyikre sem jöve válaszom, kiből gondolván Kegyelmednek ellenem való ráncorját, melyre tudomásom szerént okot nem adtam, mert soha gondolatomban is Kegyelmednek véteni nem igyekeztem, hanem a
nyárban hogy inpingálni tanáltam volt, melyről Kegyelmedet, Uram, mégis alázatosan követem. Azonban, Uram,
Kegyelmednek instálok azon, Béldi uram s Betlen uramék között, lenne azon, hogy lehetne békesség. Csak oly
böcsületes rendek interponálnák magokat, bizony nékem
úgy tetszik, végben mehetne; a mint azelőtt Béldi uram
elméjét vehettem eszemben, ott fogyatkozás nem lenne
Teleki oklevéltár. V I I .

39

-

610

-

a dologban. Osztán, Uram, Kegyelmedet alázatosan követvén, Kegyelmetek is mindnyájan tenné le egymás ellen való
ránkorját s egymással megbékélvén, úgy áldaná meg Isten
mind Kegyelmeteket csendességgel s mind az szegény
hazát. Uram, az ember halandóság alá vettetett, ma-holnap
életünk, mi haszna lelkünk fájdalmával kimulnunk az világból? Nyavalyás Béldi uram felől mostan érkezett brassai
ember azt beszéli, nemhogy Betlen uramék vagy valaki
ellen igyekeznék, de igen nehéz betegségben fekszik, mégis
mást hirdetnek az emberek. Kegyelmedet, Uram, importumos írásomról alázatosan követvén, maradok
Szeben, die 7. Decembris 1677
mindenkori alázatos szolgája
Keresztesi Sámuel mpr.
Miss. 260—263.
424.
Sorostély,

1677

deczember 7. Teleki
Sámuelnek.

Mihály

Keresztesi

Levelét Kegyelmednek böcsülettel v ö t t e m ; hogy Kegyelmednek eszében jutottam, megszolgálom. Magát Kegyelmedet jobb szívvel láttam volna. Mind maga s mind
menyem asszony betegeskedését b á n o m ; Isten Kegyelmeteket gyógyítsa, szíből kivánom. Van híremmel az
lárma, mert annak híre érkezvén udvarhoz, hivatott be
postán a mi kegyelmes urunk ő nagysága. Hála Istennek,
hogy nem szintén annyira volt. Igazán én mondhatnám
Kegyelmed iránt, vert viszen veretlent. Én bizony Kegyelmednek mindenkor igaz atyjafia voltam, vagyok most is.
Megtetszik, Kapi uram főispánja Kegyelmednek; ő kegyelme szokott afféle terminusokkal élni, reá fogni az
emberre, levelet írt, választ nem tesznek reá. Én minden
böcsületes ember levelére választ szoktam adni. Sok ideje,
ennél több levelét Kegyelmednek nem vöttem. Béldi
uram betegségét szomorúan értem Kegyelmed levelébűl
Isten ő kegyelmét gyógyítsa, én bizony szíbűl kivánom.
Az mennyire való hitelem, tekintetem nekem az úr Béldi
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uram előtt van, nemhogy Bethlen uramékkal békéltethetném meg én ő kegyelmét, de kissebbet is én ott végben
nem vihetnék. 20. Augustitúl fogva se levelét, se izenetit
ő kegyelmének nem is vöttem. Kik mint viselnek ráncort
(mely szó duriter esik) Kegyelmed írása szerint, magok
tudják. Azt jó lélekkel írom, ez egész világon levő emberek
között, a kikre leginkább gondolnák, haragszom, nincs oly
nehézségem, kit egy óra alatt le nem tészek. Higyje Kegyelmed, ha lehet, se haragombúl se jókedvembűl pokolban nem megyek, igy hát mindenek én felőlem békével
élhetnek. Senkinek véteni nem kivánok, sőt ha lehet, szolgálok kinek kinek, még olyanoknak is, a kik nekem mindennap vétenek stb.
7. Decembris 1677 Sorostély.
Teleki Mihály.
Meg sem gondoltam, Kegyelmed velem szemben ne
legyen.
Egykorú kézirat. Miss. 260—263.

425.
Böszörmény mellett levő tábor, 1677 december 7. Gróf Tökölyi
Imre Teleki Mihálynak.
Akarám ez alkalmatossággal is Kegyelmedet tudósítanom, mely hogy bővebben nem lehet, mezőben lételünknek s az nagy fergeteknek tulajdonítsa, az mi szekerünk
volna is, ez éjjel éjfélkor küldvén el Debreczen felé az magyar és franczia gyalogokkal s Vesselényi László urammal
ő kegyelmével. Én Uram Kegyelmed szolgálatjára még
élek, noha bizony nagy hidegek és igen alkalmatlan idők
járván, nem kicsiny alkalmatlansággal s az ellenségnek
közelléte miatt nem kevés nyughatatlansággal és álmatlansággal; de csak Isten állítsa jó karban dolgainkat, azt én is
másokkal együtt könnyen szenyvedném. Az végbeliek
ezen táborral való conjunctiójokat minap Kegyelmednek,
Uram, megírám; azolta mind mezőben, erdős és ligetes
39*
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helyeken szállunk táborostúl. Az elmult vasárnap idein
szállván ide az tábor, tegnap mentek Böszörménnek ostromnak, de felettébb hideg lévén s jól az árkokat hirtelen
meg sem tölthetvén, az benn levő ellenség sűrű lövése miatt
is vissza állottunk táborhelyünkre, holnap Isten kegyelmébűl Hattházra igyekezvén és azt muniálni akarván az
tisztek, hogy az végbeli, mezei és idegen hadbúl álló gyalog
vitézeket benn hagyják az erősségben s magunk penig körülette quartélyozzunk az lovas hadakkal, az hol alkalmatosabb lészen és az mint Kop hollétét s akaratját érthetjük,
ki is tőlünk táborostúl csak négy mély földnyire Esztár
nevü faluban a kerteken vagyon. Tokább Isten mire vezérli
dolgunkat s Böszörmény iránt is, mivel még azt sem tettük le, Kegyelmedet, Uram, tudósítani el nem mulatom,
kérvén ezuttal is szeretettel, engem is tudósítani Kegyelmed ne nehezteljen és mivel urunknak ő nagyságának,
Rhédei és Naláczi uraméknak sem írhattam, ő kegyelmekkel is közleni levelemet, urunknak is megküldeni ne neheztelje stb.
Datum in castris ad Böszörmény positis, die 7. Decembris Anno 1677
G. Theökeölyi Imre mp.
Az tegnapi ostromon az francziákban s az mieinkben
huszig való elesett rabbal együtt.
Miss. 1040.
426.
Debreczen, 1677 deczember 8. Gróf Tökölyi
Mihálynak.

Imre

Teleki

Kegyelmed 29. Novembris írt levelét nagy becsülettel
vettem. Megszolgálom Kegyelmednek, hogy rólam nem feledékeny. Vártam volna ugyan bővebb tudósítását, Uram,
Kegyelmednek, de talám most, avagy eddig is sok dolgai
között reá nem érkezhetett. Én ugyan bizony még eddig el
nem mulattam az tudósítást és ezután is elkövetem, elhitetvén magammal, Keczer uram által tött resolutiója szerint
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vigyáz nekem is becsületemre s előmenetelemre, melyet
is ha Kegyelmed elkövetni tovább is méltóztatik, mint
velem jól tevő uramnak, atyámfiának, én is érette hálaadó
szolgája kivánok lenni. Beszermény mellett való táborunkból írtam vala, Uram, Kegyelmednek, de azon dispositio éjjel megváltozván, Isten látja, akkor tudtam meg,
az mikor már éjfélkor erre indultunk, Hatházát elégetvén
maga Hatházi, a helyet Debreczen alól tartva quartélynak.
Itt meddig leszünk, nem tudom. Kegyelmedet ezután is
mindenekrűl tudósítom. Itt, Uram, bizvást vagyon 8 ezer
ember quartélyban. Míg itt lesznek az hadak, az környűl
való föld provideál abrakbúl, szénábúl, de azalatt Budára
is elküldnek és ha a török Böszermény elrontására ugyan
ad segítséget igíreti szerint, avval jövén most is ide Farkas
Fábián u r a m ; azt itt fogják az hadak megvárni.
Debreczen, 8. Decembris 1677
G. Theökeölyi Imre mp.
Lelkem Uram, ide ki bizony Kegyelmedet sokan várj á k ; az kik gonoszát kivánói, vesztit kivánják s benn maradását. Istenért, Istenért consuláljon az maga becsületének, lelkiismeretinek, ura méltóságának. Bizony míg in
tempore vagyon, az Isten ne áldjon meg, ha igaz lélekkel
nem írom, jőjön ide közinkben míg itt quartélyozunk.
Miss. 1040.
427.
Rücs, 1677 deczember 8. Nemes János Teleki

Mihálynak.

Akarám Kegyelmedet, édes Komám, mostan is tudósítani, oda be való hírek felől tudósítani. Szintén ez órában
érkezének mind magam szolgáim s mind oda be való becsületes emberek hozzám, kiktől értem, minemü rettenések
voltanak oda be elsőben az felőlök költött hamis hír miatt,
azután az innen kivül közökben ment hamis hírek m i a t t ;
mely az volt, hogy Kegyelmed az Kegyelmed hadaival
megyen közökben, ki miatt nem kicsin rettenés volt köztök és többire sokak szekerek hátán voltanak, valamíg
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Béldi uram az vicékkel czédulát jártattatott az falukon,
hogy semmi nincsen benne. Az szék ő nagyságához követet
küldött, kik talám eddig is oda érkeztek; de ha szintén
oda érkeztek is, kérem Kegyelmedet, ne legyen audientiájok, míg én oda érkezem. Én is útban vagyok és nem
késem. Még mikor az követek elindultak, az Szamosujvárról útban levő emberséges ember el nem érkezett volt hozzájok, kiknek megérkezésével tudom csendesedett elméjek.
Beszélnek ezek olyat is, hogy Havasalföldéből rossz híreket
hoztak volna, kivált Kapi uramtól; de elhiszem, ha úgy
volna, Kapi uram megírta volna. Isten szemben juttatván
Kegyelmeddel, többet beszélek Kegyelmeddel. Azonban
akarám azt is Kegyelmednek megírni, annyira megkeseredtek ezek az háromszékiek, hogy az székekre és vármegyékre
is követeket küldtenek, hogy ő nagyságát az ő kegyelmek
megbántódásokról tudósítsák, hogy ő nagysága orvosolja,
ki nélkűlt is úgy látom ő nagysága abban munkálódik.
Az szék mit írt legyen nekem, his inclusis Kegyelmednek
oda küldöttem. Rettenetes sok hírek vadnak az szászok
között, az mint értem stb.
Datum ex Rücs, die 8. Decembris 1677.
Nemes János mp.
Miss. 293.
428.
Debreczen, 1677 deczember 10. Vesselényi Pál Teleki
Mihálynak.
Látja Isten, elig tudom levelemet min kezdjem az
számtalan dolgok közt. Böszörmént megpróbálgatván s ott
rettenetes üdő lévén, azután is váruk harmadnapig az üdőnek jobbulását, de csak az ég szakadás lőn s a hadat is
soha kinn meg nem tarthatván, ide Debreczenben jöttünk,
kit is az török azt gondoltuk hogy sajnál, de most érkezvén az váradi basa tihája, nekem nagy jóindulattal s maga
ajánlásával beszél, úgy látom. Cobot pedig még itt az Tisza
parton Eszláron veré az eső, kinek ha úgy tudtuk volna
erejét, mint most, Böszörmény helyett őtet kell vala meg-
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próbálnunk; de az már elhaladt. Trombitást jártat Boamhoz, egymásnak becsülettel írnak. Meddig leszünk itt,
Isten t u d j a ; bizony még arról nincsen semmi dispositió.
Én, Uram, elhiszem, Kegyelmed haragszik reám, hogy
gyakran nem tudósíthatom; de látja az én Istenem, majd
végét érik életemnek éjjeli nappali gondjaim s nyughatatlanságim. Az szemeim is úgy meg vesztek az sok tűz világtól s füsttől, hogy elig vagyok belé. Másképpen is már igen
eltörődtem. Két fiam lévén, ha Isten megmarasztja, már
magam életemmel kevesebbet kellene gondolnom s néha
annyira is vagyok, talán könnyebben mennék menyország
felé, mintsem e világi sok gondra vissza néznék. Úgy gondolom, többen vagyunk nyolczezernél. Ágyunk s ahoz való
por, golyóbis már Istennek hála vagyon elegendő. Az Kegyelmed igírt jóakaratját valóban várjuk vala eziránt.
Seregbontók is mesterségesen felcsinálva kerekekre vadnak ahoz való forgó siskakkal e g y ü t t ; csak az mosár ágyú
hijával vagyunk s ahoz való tüzes szerszámmal. Megnyernők urunkat, ha perelhetnénk ő nagyságával, hogy ide
nem a d a t t a ; most kezünkben volna Böszörmény, a kit
hiszek Istent bizony ezután sem kerül el Böszörmény nem
sokára. Nem tudom, látta-e Kegyelmed, mint emlékezik
Keczer uram felől az portai residens; én páriáját küldtem
Kegyelmednek. Bizony nagy emlékezetet teszen felőle.
Ugyan rosszak vagyunk mi, hogy senki előtt kedvességünk
nincsen, mint nekik. Azomban maga mit írjon Nemessányinak, intercipiálván, ím Kegyelmednek elküldöttem in
specie.1 Mi Lengyelországból, se sohonnét ez óráig semmit
sem hallánk. Kérem Kegyelmedet, ha mi hírei vadnak,
tudósítson, ne felejtsen úgy e l ; nekem pedig megbocsássa,
ha mikor nem írhatok, mert Istennel bizonyítom s tudom,
Kegyelmed sem tart hazug embernek, sokszor az étel sem
jut eszembe napestig s nem is eszem. Úgy látom, az francziák kedvelik a Debreczenben való nyugvást s nyugvás
1
Úgy a Törökországban levő franczia residens levelének
egykorú másolata a magyar felkelőkhöz, mint Keczer Menyhért
eredeti levele Nemessányihoz Wesselényi Pál e leveléhez vannak
mellékelve.
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után való szíves harczolást is megcselekszik, a mint hogy
azt könnyen s gyakran elkövetnék bizony kész szívvel, de
minthogy messsze Páris, ha elvesznek, későre jű más. Itt
fegyvereket megcsináltatják, mindeneket elkészittetik,
ruházzák, újítják őket. Én, míg Isten éltet, maradok Kegyelmed szolgája, ha haragszik is néha r e á m ; de ha meggondolja az én sok alkalmatlanságimat, bizony rajtam
neheztelése sokáig nem tarthat, mert látja az én Istenem,
elvontanak mindentől sok nyughatalanságim stb.
Datum Debreczen, 10. Decembris 1677
Vesselényi Pál mpr.
Miss. 863.
429.
Ebesfalva, 1677 deczember 11. Teleki Mihály Béldi Pálnak.
Mint uramnak szolgálok Kegyelmednek.
Levelét Kegyelmednek becsülettel vöttem, betegségét
b á n o m ; Isten Kegyelmedet gyógyítsa. Ajánlott jóakaratjában Kegyelmednek semmi kétségem. Én bizony Kegyelmednek igaz szolgája voltam, az vagyok most is. Szolgája által való Kegyelmed parancsolatját írása szerint elvárom és ha mikben parancsol, Kegyelmednek szolgálnom
el nem mulatom. Isten Kegyelmedet éltesse.
Ebesfalva, 11. Decembris 1677.
Kegyelmed kész szolgája
T(eleki) M(ihály.)
Egykorú írás Béldinek 1677 deczember 6-dikán Telekinek
írt levele üres lapján. Miss. 162.

430.
Hidvég, 1677 deczember 19. Mikes Kelemen Teleki

Mihálynak.

Az úr Kornis uram és Macskási uramék levelekbűl
eleget érthet Kegyelmed. 1 Csíkban ma vagyon újobban
gyűlés, mivel az mult szeredán is promulgáltattak volt, de
1

Kornis Gáspár levele nincsen meg.

617

-

Lázár István uram érkezésére haladott. Ő kegyelme is b e ment Csíkban. Itt is volt hétfőn ú j o b b a n ; holnapután
ismét leszen.
Hidvég, 1677, 19. Decembris vacsora után.
Mikes Kelemen m. pr.
A czímlapon: P. S. Naláczi bátyám uramnak ajánlom
szolgálatomat; mind Kegyelmedet s mind ő kegyelmét
Paskó uram az Dunán túl köszönteti. Azért mindenfelé
vigyázni nem árt. Satis.
Miss. 212.
431.
Hidvég,

1677 deczember 19. Macskási
Teleki
Mihálynak.

Boldizsár

Isten akaratjából ma vasárnap estvére, die 19.
praesentis, érkezénk Nemes János uram hidvégi házához.
Mind ő kegyelmével s másokkal is, az kikkel eddig találkoztunk, beszélgetvén, semmi új dolgot, kit Kegyelmetek
nem értett volna, ben létünkben nem érthettünk. Az
szék holnap után leszen itt Háromszéken, Csikban pedig
ma volt. Mit végeznek mindkét helyen s nekünk is mi
resolutiónk, Kegyelmedet s urunkat mindjárt tudósítjuk.
Béldi uram is, az mint Nemes János uram referálja,
jelen leszen az gyűlésen. Paskó uram, bizonyosan beszélik,
elment, kiről Kegyelmedet fogták tudósítani bővebben stb.
1677 die 19. Decembris Hidvégen.
Macskási Boldizsár mpr.
Miss. 155.
432.
Hidvég, 1677 deczember 20. Nemes János Teleki

Mihálynak.

. . . Isten akaratjából én pénteken estvére Báthori
István módjára haza szánkózám. Az idebe való dolgokról, az mennyire lehetett, értekeztem. Bizony dolog,
valóban nagy volt itt az motus, de úgy látom, igen alább
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h a g y t a k ; most csendességben vannak, úgy látom. Az
mint ott Kegyelmeddel discuráltunk, nem hibáztunk
benne: nem csak itt volt ennek az fuvója. Most is jőnekmennek odaki az levelek. Kegyelmed személye felől
bizony semmit olyat eszemben nem vöttem, sőt eszküsznek sokan, kebelekben is megtartanák Kegyelmedet.
Ezentúl az mit érthetek, mind levelem s mind magam
által tudósítani el nem mulatom stb.
Hidvégen, die 20. Decembris 1677.
Nemes János mpr.
Miss. 1073.
433.
1677 deczember 23. Apor István Teleki

Mihálynak.

Méltóságos Úr, nekem bizodalmas jó Uram.
Kegyelmes urunk ő nagysága poroncsolatja szerént
bejöttem, U r a m ; szintén közönséges gyűlésében találtam
az embereket. Mivel Kálnoki Bálint, Henter Mihály és
János, Gerébek voltak expediált követek Háromszékről
a végre, hogy mivel ad 5. Decembris hírdetett gyűlésében
Csiknak jelen nem voltak az gyergyaiak és akkori confederatiójokat az csikiak és kászoniak adták volt csak
magok neve alatt, kit most Gyergyó és confirmálna, mely
meg is lőtt, melynek is continentiája nem egyéb, hanem
hogy kegyelmes urunk méltóságát, hazánk és nemzetünk
szabadságát minden útakon módokon együtt oltalmazzuk. Ez a színe, de az veleje az, hogy Kegyelmedet, Uram,
Naláczi uramat, Székely László uramot mint veszthessük
e l ; mert a bizonyos, hogy Kegyelmed az feltett czél. Itt,
Uram, bizony valóba szükség volt az bejövetel, mert az sok
hamis hírekkel annyira eltöltötték volt az embereket az
háromszékiek, hogy egészlen elhitették volt szegényekkel
az mi kegyelmes urunknak portától való nagy haragját és ő
nagysága megváltoztatását, Zólyomi megindítását, ő nagysága portán való embereinek lenyakazását; azt is, hogy
Kegyelmed az franczia és több idegen hadakkal jő avégre,
hogy fegyverrel is felvegye az székelyeket az magyar-
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országi hadakozásra. Efféle és több ördög műhelyében
koholt hazugságokkal teljességgel eltöltötték volt szegényeket. Igazán írom, Uram, Kegyelmednek, bizony magam
is tartottam a ki tudját, míg az emberek elméjét nem experiálám; de Istennek hála, Uram, annyira lecsendesítettem mind az embereknek az nagyját, mind az populét,
hogy az ő nagysága hűsége mellett életekig készek megmaradni. Itt mind is három négy konkolyos ember találkozott, kik is bizony úgy megijedtek, hogy már arra kénszerítik vala az széket, hogyha a mi kegyelmes urunk valakit ki akar vitetni közülök, egész székűl insurgáljanak
mellette és fegyverrel se engedjék kivinni; melyre is semmi
egyéb válaszok nem volt, hanem az, hogy ők bizony soha
urok ellen fegyvert nem fognak, minden ember legyen
jámbor, senki nem bántja. Ha Kegyelmednek tetszenék,
ide szükséges volna egy commissio, kiben is ezek az gyakorta való gyűlések arceáltatnának, mert itt ez héten is
kétszer volt gyűlés; azonban afféle sok hazugságok elhitelétől intetnének meg, kegyelmes urunkhoz való hűségekről emlékeztetnének. Azt pedig az commissiót hozná
egy posta be az alcsiki vicetiszt kezében. Lázár István
uram is bejött, az szék gyűlésén is kinn volt. Még eddig jó
stela alatt volt, ha már nem corrumpálódik. Ha Kegyelmednek, Uram, tetszenék, ne neheztelne egy levelet írni ő
kegyelmének és mivel minden contentatiója abban áll, úgy
látom, ő kegyelmének, ha valamint az kapitánság transferalódnék ő kegyelmére, nyújtana valami jó reménséget
Kegyelmed affelől is ő kegyelmének; bizony hasznát veszszük, Uram. Ugyanis soha bizony az két szín tökéletlen
ember szaván mint tud ember jó dolgot kormányozni, de
ha szintén most mentest nem lenne is, csak az jó reménséggel tápláltatódnék is, hasznát venné az ember. Én, Uram,
Kegyelmed megnyugodjék abban, valamint jobban tudok
mind urunk ő nagysága méltósága mellett, mind Kegyelmed méltóságos személye és ebben az igyben forgó úri személyek mellett, minden tehetségemmel szolgálni el nem
mulatom. Talám nem ártana az tisztekre és notariusokra
egy comissiónak jőni, hogy azokat az követségeket és
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conclusumokat, reversalisokat, melyeket az háromszékiek
és csikiak reciproce adtak, vel in originalibus, vel in veris
paribus sub autentico hadd vinnék ki ő nagyságához, abból
is látnák meg, mi van a dolgokban. Az salus passust,
Uram, be nem hozák, kire is bizony nagy szükség volna.
Éltesse az Úr Isten Kegyelmedet jó egészségben.
1677, 23. praesentis.
A czímlapon : Ezt más senki ne olvassa.
Diplomatikai osztály. Nro 3554.

434.
Ebesfalva, 1677 deczember 24. Teleki Mihály Apor

Istvánnak.

Levelét Kegyelmednek böcsülettel vöttem, tudósítását Kegyelmednek megszolgálom, hasonló jóakaratját
tovább is v á r o m ; kérem is tudósítson mindenekrűl. Kegyelmed jó tetszése szerint írtam Lázár István uramnak.
Én bizony ő kegyelmének igazán is kivánok szolgálnom.
Az Kegyelmed intimatiója szerint iratott ő nagyságok
mindeneknek. Urunk ő nagysága igen kegyelmesen vette
Kegyelmed jó maga alkalmaztatását. Higyje Kegyelmed,
ő nagyságának kegyelmességét experiálni fogja magán.
Nekem semmi hírem nincsen. Én is még edgynehány napig
itt leszek, de ha itt nem lennék is, Kegyelmed levelét dirigálja főhopmester uram kezében, ki is Kegyelmednek igaz
jóakarója, szolgálatját ajánlja. Isten éltesse Kegyelmedet.
24. Decembris 1677.
A levél élén: Apor István uramnak írt levél párja.
Egykorú kézirat. Miss. 1073.

435.
Ebesfalva, 1677 deczember 24. Teleki Mihály Lázár

Istvánnak.

Igen elfelejte Kegyelmed engem. Megvallom, sokkal
tartozom Kegyelmednek ez ősz felé lött atyafiuságos ize-
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netiért. Experiálom naponként némely uraimnak ellenem
való igyekezeteket, kiknek arra én bizony soha okot nem
adtam. Lássa, ki mit követ ellenem; én senkinek bizony
véteni nem kivánok, sőt kinek-kinek szolgálok inkább,
Nekem Kegyelmed jóakaratjában nagy bizodalmom lévén,
akarék Kegyelmed előtt levelemmel megjelennem; kérném is, az hol illik, mutassa jóakaratját, elhitetvén azt
kivel-kivel, hogy székely natiónak ő kegyelmeknek igaz
szolgájok voltam, vagyok, leszek, böcsületekre, jovokra,
szabadságokra vigyáztam, vigyázok is. Kegyelmednek is,
hidgye el, tiszta szívvel kivánok szolgálnom, kinek nem
sokára, csak Kegyelmeddel beszélhessek elsőben, jelét is
adom.
24. Decembris 1677. Ebesfalván.
Teleki Mihály mpr.
A czímlapon egykorú írással: Az úr Teleki uram levele,
melyben köszöni az jóakaratot, hogy megizentem Székely
Sámuel uramtól, az mit értettem ő kegyelme felől
Eredetije az Erdélyi Nemzeti Múzeumban a gr. Lázárcsalád gyűjteményében; egykorú másolata a gr. Teleki-levéltárban. Miss. 1073.

436.
Taraczköz, 1677 deczember 28. Klobusiczki
Teleki Mihálynak.

Pál

Isten kegyelmességébűl én, Uram, megtértem s eddig
békével érkeztem, quinta praesentis indulván meg Danczkárúl. Minden szándékom volt, hogy Kővárban Kegyelmed udvarlására bétérjek, de értvén Kegyelmed Ebesfalván való lételét, minthogy ki kell sietnem, oda nem mehettem, kirűl Kegyelmedet nagy alázatosan követem. Mind
az király ő felsége s mind Marchio uram igen kegyelmesen
láttak s jó válaszszal is bocsáttak. Mind segítségét, mind
fizetést az hadaknak az tractatusban specificált 120 ezer
talléron felől is elegedendőt igért; hórúl hóra, valamennyi
hadunk, lesz megfizetés. Derék nagy embert, comitem
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de Boly, az ki mariaeburgumi és mevai fűkapitány, fog
kiküldeni az hadakkal, kiket mindenfelé gyűjtik. Azomban Sztryben érkezvén, Ferriol uram jelenté, hogy legalább volna ott körül 500 embere, lovas s gyalog, az kiknek ki kellett volna az táborra eddig is jőni, az mint hogy
egy részit ki is indította volt, de vice ispán uram ő kegyelme által nem bocsátá, hanem vissza küldte. Igen
békételenkedik, hogy az passus az tractatusnak conditiója
ellen impediáltatott s engemet kért, hogy elsőben viceispán
urammal ő kegyelmével beszéljek, ha ugyancsak semmiképpen nem bocsátja által az hadakat s ha magátúl elbocsátja, jó, ha nem, Kegyelmedet találjam meg, Uram, felőle
Kegyelmedet, Uram, kéreti Ferriol uram, méltóztassék
parancsolni vice ispán uramnak felőle, az mikor az hadak
kiindulnak, adjon passust nékiek. Én vice ispán urammal
beszéllettem felőle, de ő kegyelme Kegyelmed hire nélkűl
nem mér passust a d n i ; melyhez képest Kegyelmedet, Uram,
kérem alázatosan, méltóztassék írni felőle mind Ferriol
uramnak, mind viceispán uramnak, hogy eziránt is Kegyelmed jóakaratja által Isten jóvoltábúl folyhassanak jobban
dolgaink akadály nélkűl. Ferriol uram csak az Kegyelmed levelétűl vár, az hadakat mindjárt kiindítja. Az király
együtt Marchio urammal, ha elébb nem is, Sz. Pál nap
tájban Javoróra jőnek az szélben. Az ratihabitiót az mi
részünkrűl mi, Uram, az urunk ő nagysága ratihabitiója
nélkül bé nem küldtük volna Marchio uramnak, tudván
azt, hogy együtt kellett volna beküldeni, de Forval uram
importunuskodott s fenyegetődzött s hogysem mireánk
vessen, úgy küldték volt bé általam; de Marchio uram
addig az királyhoz el nem küldi, hanem várja az urunk
ő nagysága részérűl valót. Az mint tudom, írt felőle Reverend uramnak, hogy urgeálja urunkat ő nagyságát és Kegyelmedet felőle; azt is kezéhez vévén, úgy expediálja
Galliában Absolon uramat. Az svecus az muszkával confirmálta az békességet és Liconiábúl, kit az múszkátúl féltett, hadát kiindította Stetinum szabadítására, kit már
az Brandenburgus két esztendőktűl fogvást obsideál. Úgy
látom, az lengyel király ő felsége is nemsokára öszve vág
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az Brandenburgussal. Kegyelmed assistentiáját az magyar
dolgokban igen szükségesnek és az magyar nemzetnek
felette hasznosnak ismérik és igen emlegetik az Kegyelmed
kijövetelit, mely ha meg leszen, Isten jóvoltábúl által l á t ják az dolgoknak in bona forma való lételét; azonkivűl
igen nagy alkalmatlanságokat látnak az dolgokban.
Taraczköz, 28. Decembris, 1677.
Egykorú másolat. Új rendezés: 1151.

437.
Szárhegy, 1677 deczember 29. Lázár István Teleki

Mihálynak

Ez alkalmatossággal akarván Kegyelmedet levelem
által látogatni, kivánom Istentől, írásom találja szerencsés
órában és jó egészségben Kegyelmedet. Azonban levelem
által való praesentiámat akarván Kegyelmednek in memoriam reducálnom, nem akarván elmulatni az mostani zürzavar állapotoknak mivoltához képest ártatlanságomat
Kegyelmed eleiben és kegyelmes urunk eleiben ne terjeszszem; mivel tudom bizonnyal, sokan sok külön-különféle vélekedéssel lehettek s vadnak felőlem i s ; de mostan
magam mentségére való hosszas írásommal nem akarván
Kegyelmedet terhelni, kételenittettem vele. Mindazonáltal
írhatom azt Kegyelmednek secura bona fide Christiana,
nem furdal sem Isten sem ember előtt lelkem ismereti,
hogy valakihez hüt alatt való reversalisommal, vagy más
titkos leveleknek és conclusumoknak pecsétlésével és confirmatiójával köteleztem volna magamot ez hazában az
mü kegyelmes urunkon s asszonyunkon kívűl, ki is nyilván
lehet Kegyelmednél, hogy az elmult esztendőkben Mikes
Kelemen uram által extraháltak volt ő nagyságok; kit is,
Isten bizonyságom, nem külömben viseltem előttem, mint
az tízparancsolatot, hogy inkább mind magamat s mind
hütömet és becsületemet meg ne mocskoljam; ki is ha
successivis temporibus kinyilatkozik, nem kérek gratiát
magamnak. Értettem udvarnál létemben olyan szót i s ,
hogy olyan vélekedésben is voltak, hogy én olyan végre
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költöztettem vóna be feleségemet, gyermekemet Beszterczére, hogy az várasiaknak elméjeket fascináljam. Azt akarom, Uram, ha az mü kegyelmes urunk kételkedik bennem
s Kegyelmetek, eskessék meg az egész várast ellenem s
ha hagyott voltam is valakitől hozzá, vagy említést töttem
volna is valakinek ezen mostani materiákról (kiben sem
hírem, sem tanácsom nem volt), az váras piacán akasztasson bár fel ő nagysága. Hanem tudják böcsületes emberek,
többi közt nagyobbik Toldalagi János uram és Keresztúri
János uramék, micsoda rettenetes Istennek látogató ostora
volt rajtam az pestis miá, minden jószágomból kiszorulván
úgy annyira, hogy cselédestől sokáig más ember háta
megett kellett laknom. Végre látván feleségemnek is
következendő nyavalyáját, úgy kellett bátorságosb és
alkalmatosb helyre beköltöztetnem az pestis előtt cselédimet. Magam is benn lévén egy kevésség, urunk ő nagysága Katonában való jövetelét értvén, ő nagysága udvarlására menvén, onnan Puszta Kamarásig késértem ő
nagyságát. Katonában hallván az ő nagysága méltóságos
szavaiból az székelységen fenn forgó rossz híreket az insurrectiójok felől, kin is álmélkodással csudálkoztam, holott
én bizony addig hírit sem hallottam. Udvartól visszatérvén,
Baló László uram átal jelentém az mü kegyelmes urunknak,
hogy magam be akarok jőni itt való házamhoz az innepekre, ha mit fog parancsolni ő nagysága s ő nagysága
kegyelmes annuentiájából jöttem volt be is, nekem semmit
nem parancsolván ő nagysága; interim én még vagy
negyed napig erkedi házamnál mulatván, mikor ide bejöttem, azelőtt már addig Csíkban az háromszéki követek
eljárván, minden conclusumokat végbe is vitték, az gyűlést is régen peragálván, úgy értvén Daczó uram intimatiójából, mivel ő kegyelme is jelen volt az háromszéki conclusumban. Leginkább abban ütközvén meg, székünkbeli
emberséges emberek is úgy concludáltak, sőt az mint
fül heggyel értettem, erős reversalist is adott volna ő kegyelme oda, his interpositis conditionibus, hogy az csíki
kapitánság és successivis temporibus az czikmántori jószág
neki megadassék etc. Úgy volt-e, nem-e, én azt nem tu-
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dom, maga jobban tudhatja az jámbor. Én ezt nem vádlásképpen, sem nem ránkorból írom, hanem tudván némely
embernek természetit, hogy gyakorta némely ember
az maga hitván cselekedetit más ember bestelenségével
szokta elfedezni és pokróczozni. Érettem Uram olyan
dolgot is, hogy azzal mosták volna nyelveket némely
gonosz akaróim, hogy Béldi uramnál látták volna írásomat,
Nemine cogente megvallom jó lelkem ismereti szerént.
még az aratáskor írt volt egy levelet ő kegyelme nekem,
hogy akarná, ha itt benn levő jószágomban bejőhetnék
s az székely nátiónak megbántódásit vennők egy corpusban, kinek-kinek megbántódásit iratnók fel és arról discurálnánk. Arra rövideden úgy resolváltam írásom által,
hogy ő kegyelmek lássák, miből mit concludálnak magok
részéről; hiszem ezután is ha mit böcsületes hazafiaival
fognak concludálni, ki hazánk megmaradásására való dolgot concernál, abból én is magamot ki nem vonszom. Szintén majd akkor tájban hallatik vala az Beszterczén celebrálandó gyűlésnek is mivolta, de azonban az is elhaladván,
mulék csak abban. Én sem egyszer, sem másszor, sem ő
kegyelméhez, sem máshoz nem m e n t e m ; engem is többször senki nem requirált felőle. Béldi urammal pedig én,
Uram, bizony hüttel confirmálom, az pünkösti gyűléstől
fogva szemben nem voltam, sem szememmel nem láttam.
Ennél egyéb írásomat nem félek bizony senki is mutathassa, az vagy conclusumok alatt való pecsétes subscriptiómat, ha más valaki nevem alatt nem subscribált, mely
ha történt volna, sem tartok meg senkit is benne; hiszem
sok ember üsmeri írásomat etc. Mindezeket sincere akarván
jelenteni Kegyelmednek, kérem Istenért is igen bizodalmason Kegyelmedet, ne neheztelje dolgomat tuejálni az
mü kegyelmes urunk előtt, mert kit Kegyelmetek tud,
soha bizony még eddig effélében magamot nem avattam
s nem is azért adtam volt reversalist, hogy magamot
megmocskoljam ő nagyságok méltóságos személyek előtt.
Én Uram bizony dolog magam is compareálok vala
ezen alkalmatossággal udvarnál nagy örömest, de azt sem
tudom, mely órában szegény feleségemnek örömre-é vagy
Teleki oklevéltár.
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szomorúságomra való hírit hozzák, kin nem keveset búsulok etc.
Datum in Szaárhegy, Anno 1677 die 29. Decembris
Lázár István mpr.
Miss. 157.
438.
Püspöki, 1677 deczember 29. Tökölyi Imre Teleki

Mihálynak.

Kegyelmed 13. s 15. praesentis Ebesfalvárúl írt leveleit nagy becsülettel és igen kedvesen s egyszermind 27.
praesentis vettem, későn jártak a posták; jó akaratját,
hogy róllam nem feledékeny, Kegyelmednek meg szolgálom. Eddig Szallai urammal is szemben lehetvén Keg elmed, ő kegyelmétűl mindeneket meg érthetett és az én
Kegyelmedhez való igaz kötelességemrűl is bizonyságot
tehetett. Azóta, hogy ő kegyelme el ment, egyéb dolgok,
Uram, nem interveniáltak, hanem hogy az budai követség effectusban ment, mert 25. praesentis délután mentenek
el innen Farkas Fábián u r a m é k ; holnap után okvetetlen
ott igyekeznek lenni. Az Lengyel országbúl jövő segítség
eleiben Felt Major és Tussai expediáltattak. Az francziai
tisztek most vannak, Uram, Vesselényi Pál urammal, oly
discursusban is, új esztendő után az biharvármegyei quartély meg kiméléséért az Nyirre Várda tájára menjünk
quartélyban, az mint hogy abban már az két generális meg
is egyezett; már meg válik mi tevők leszünk. Egyébiránt
ez igen megértéktelenedett s pusztult földön lévén, lehetetlen itt sokáig subsistálni. Sok istentelenséget követnek az idegen nemzetek is, de az mi magyarunk sem hagy
alább benne; már nehány izben részegen az váradi kapuig
űzték az t ö r ö k e t ; csodálkozásra méltó, így állhatja az
török. Kegyelmedet, Uram, bizodalmasan kérem, tudósítson, ha élek, megszolgálom. Én ugyan eddig sem mulattam el s ez után sem mulatom el.
29. Decembris 1677 Püspekiben
Gr. Theökeöly Imre mpr.
Miss. 261.

