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Beszámoló az elvégzett munkáról
Wesselényi Ferenc nádor (1605-1667) leveleinek feltárását és kiadást célul kit"z! kutatási
programunk a pályázati munkatervben foglaltak szerint el!készítette Wesselényi Ferenc
fellelhet! levelezésének a feldolgozását és kiadását. A kutatási id!szak elején kizárólag a nádori
levelekre koncentráltunk, de a politikusokhoz, magánszemélyekhez írt levelek esetében ennek a
korszakhatárnak a betartása értelmetlen lett volna, hiszen így Wesselényi életútjának egy jelent!s
- a nádorság el!tti - szakaszát figyelmen kívül hagytuk volna. Így, a menetközben módosult
koncepció alapján a hivatalos levelezésben mindig külön figyelmet szenteltünk a nádori
adminisztrációban született leveleknek, ezek els!sorban a városokhoz, vármegyékhez írt
utasítások, parancsok és egyéb hivatalos levelek, viszont a személyek esetében eltekintettünk
ett!l az id!határtól.
A dunántúli megyék és városok iratanyagát Dominkovits Péter, a l!csei és a BorsodAbaúj-Zemplén és Nógrád megyében található anyagokat Szabó András Péter tárta fel. A
magánszemélyekhez írt leveleket Lauter Éva - Pálffy Pál, Várkonyi Gábor - Batthyány Ádám,
Csáky Ferenc, valamint egyetemi hallgatókkal közösen (Bozó Bence - Madarász Anita - Molnár
Judit - Póka Ágnes) Lippay György és Nádasdy Ferenc valamint Szabó András Péter - Rottál
János leveleit kutatta fel és kezdte meg számítógés rögzítésüket.
A nádori politikai- és közigazgatásban született hivatalos levelek gy"jteménye magában
foglalja: L!cse, Sopron városokat, valamint a Zala Megyei Levéltárban (Zalaegerszeg), a Vas
Megyei Levéltárban (Szombathely) és Gy!r-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában
(Sopron) fellelhet! vármegyei iratokat.

A fenti iratsorozatok átnézésével az egyes

törvényhatóságok, konkrétan Sopron, Vas és Zala – illetve az 1595-t!l vele törvényileg egyesített
Somogy – vármegyékhez intézett nádori levelezés vált kigy"jthet!vé. Ezt egészíti ki Szabó
András Péter kutatása a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárban végzett feltáró munkája. A
latin nyelv" levleket Szabó András Péter fordította le, és jelenleg is fordítja. A fordítás teljes
egészében a l!csei levelek vonatkozásában történt meg. A levelek szerkesztésében, kiadásra való
el!készítésében Papp Barbara dolgozott, aki elkezdte a Rottál Jánoshoz írt levelek narratív
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pszichológia által kidolgozott (NOOJ) elemzését is.
A feltáró munka összesen 4523 Wesselényi Ferenc által írt, illetve általa hitelesített,
aláírt levelet, utasítást, parancsot hozott a felszínre. Ez messze meghaladta a kutási
munkatervben általunk el!zetesen becsült feltárható levelek számát. Ennek a hatalmas
forásanyagnak a feldolgozása jelenleg is folytatódik, a feltárt levelekr!l digitális illetve
fénymásolt reprodukciókkal rendelkezünk, amelyeket jelenleg is folyamatosan visszük
számítógépre.
Ez a hatalmas forrásanyag lehet!vé tette, hogy elkészítsük Wesselényi Ferenc
tartózkodási helyeit rögzít! itineráriumát. Ilyen nagy adatbázissal - 4523 tétel, .xls formátumban
is 252 oldal terjedelm" - eddig még a magyar törénetírás nem készített itineráriumot. Az
itinerárium publikálását on-line formában a világhálón tervezzük megvalósítani, hogy
folyamatosan b!víthet! legyen és a legszélesebb kör" tudományos hozzáférhet!séget
biztosíthassuk a kutatók számára.
A kutatási munkatervben foglaltakkal szemben a kutatás nem teljesítette a
m"helykonferencia vállalását és a cikkek vagy tanulmányok publikálásában is elmaradt az
el!zetes várakozásoktól. A kutatás részeredményeit a témavezet!, Várkonyi Gábor két
konferencia során hasznosította (Zrínyi konferencia Zágráb, 2009 illetve Nádasdy konferencia
Sárvár, 2011), illetve Szabó András Péter aktuális publikációiba épültek be a kutatási program
egyes eredményei, sajnálattal a kutatási program megnevezése nélkül. Ez a lemaradás az els!
pillanattól láthatóvá vált hatalmas forrásanyag mindenáron való feldolgozásának vágya miatt
következett be, azonban az elkövetkez! id!szakban több olyan tanulmány is elkészülhet, amely
ennek a hatalmas forrásanyagnak az elemzésére épül. Kiadásra kész állapotban van a Wesselényi
Ferenc levelezésének els! három kötete, a L!cséhez, Sopronhoz illetve Rottál János írt levelek.
Ezeknek a kötetetnek az anyagát a beszámoló tartalmazza. Azonban hasonlóan jól állnak, a
korábban felsorolt, egyes politikusokhoz illetve magánszemélyekhez írt levelezések kötetei is,
ezeket is rövid id! alatt kiadásra kész állapotba lehet hozni.

Feltárt vármegyei források
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Beszámoló a Dominkovits Péter f!levéltáros által végbevitt forrásfeltárásról

A Wesselényi Ferenc nádor iratait feltáró kutatási program keretében el!ször a nyugat-dunántúli
területsáv három történeti törvényhatóságára, Sopron, Vas és Zala vármegyékre, majd
legjelent!sebb szabad királyi városára, Sopronra koncentráltam. Kiegészít! forrásfeltárásként
Kismarton szabad királyi város csekély 16–17. századi iratanyagát tekintettem át és
el!készítettem a Gy!r vármegyei reprográfiát. Részletesen:

A.)
A nyugat-dunántúli vármegyék
Sopron, Vas, Zala
A vármegyei levéltárak esetében az 1848 el!tti megyei levéltárak egységes fondszerkezetéb!l
kiindulva a IV. A. 1. b. iratanyagot néztem át szálanként a Zala Megyei Levéltárban
(Zalaegerszeg), a Vas Megyei Levéltárban (Szombathely) és Gy!r-Moson-Sopron Megye
Soproni Levéltárában (Sopron). A fenti iratsorozatok átnézésével az egyes törvényhatóságok,
konkrétan Sopron, Vas és Zala – illetve az 1595-t!l vele törvényileg egyesített Somogy –
vármegyékhez intézett nádori levelezés vált kigy"jthet!vé. Egy, külön jelzett eset kivételével
minden megyei levéltárban az adott történeti vármegye f!ispánjához, rendjeihez címzett nádori
kiadványok találhatók. A kronológiai alapon rendezett közgy"lési iratanyagokban az alábbi
datációkkal találhatók Wesselényi Ferenc nádor különböz! körlevelei, levelei. Az egyazon
tartalmú körlevelek átfedéseit, azaz más-más vármegyei levéltárban történ! fennmaradását,
ebben az esetben jól jelzik az egyez! kiadványozások.

1. sz. táblázat,
Wesselényi Ferenc nádor levelei Sopron, Vas és Zala-Somogy vármegyék rendjeihez.

Sopron vm./ Datálás

Vas vm./Datálás

Zala és Somogy vm./Datálás

Pozsony, 1655. július 1.
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Enyicke, 1655. [?] 27.
Kassa, 1656. június 28.
Pozsony, 1656. október 12.
Pozsony, 1656. október 15.
Pozsony, 1657. április 9.
Pozsony, 1657. június 16.

Pozsony, 1657. június 16.

Pozsony, 1658. január 31.
Pozsony, 1658. február 9.

Pozsony, 1658. február 9.

Pozsony, 1658. március 31.

Pozsony, 1658. március 31.
Pozsony, 1658. május 6.
Pozsony, 1658. június 17.

Pozsony, 1658. június 17.

Pozsony, 1658. augusztus 8.
Tokaj, 1660. július 22.
Rakamaz, 1660. szeptember 10.
Bécs, 1661. április 9.
[Zólyom]Lipcse, 1663. január 24.
Murány, 1663. május 22.
Kassa, 1663. június 15.
Enyicke, 1663. július 3.
Pozsony, 1663. augusztus 29.
Sopron, 1663. szeptember 4.
Keresztúr, 1663. szeptember 5.
Murány, 1663. október 22.
Murány, 1663. október 31.
Teplice, 1663. december 23.
Trencsén, 1664. január 25.
Stubnya, 1664. február 11.
Stubnya, 1664. február 29.
Stubnya, 1664. március 4.
Szentmiklós, 1664. március 21.
Teplice, 1664. december 17.
Pozsony, 1664. december 28.
[Zólyom]Lipcse, 1665. február 22.
Bécs, 1665. december 16.
Murányalja, 1666. augusztus 13.

Murányallja, 1666. augusztus 13.
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Pozsony, 1666. december 28.
Pozsony, 1667. január 8.

Pozsony, 1667. január 8.

Gy!r

Gy!r vármegye történeti archivuma Gy!r-Moson-Sopron Megye Gy!ri Levéltárában (Gy!r)
található, ahol ugyancsak a IV. A. 1. b. Gy!r vármegye nemesi közgy"lésének iratai (Acta
Congregationalia et Judicialia Antiquissima) iratsorozat tárgyid!szakra vonatkozó dobozait
(4-5-6.) néztem át. Ráth Károly vármegyei levéltárnok 19. századi rendezése révén a vármegye
legrégibb közigazgatási és jogszolgáltatási iratanyaga I. Politica (köz- és adóigazgatás, politika)
és II. Juridica (bíráskodás) kútf!kre oszlik, de a két kútf! iratanyaga Ráth ügyiratszint" speciális
jelzetével évenként egybeosztásra került. Az iratanyag szálankénti átnézésével az alábbi jelzet
alatt található iratok kerültek kigy"jtésre, 2010 elején történ! fotózás céljából.

2. sz. táblázat
Wesselényi Ferenc nádor Gy!r vármegye archivumából fotózásra kigy"jtött iratat

Sorszám

Jelzet

Sorszsám

Jelzet

1.

II/1655-15.

25.

I/1663-1.

2.

I/1656-20.

26.

II/1663-7.

3.

II/1656-6.

27.

II/1663-7.

4.

II/1656-9.

28.

II/1663-7.

5.

II/1656-10.

29.

II/1663-7.

6.

II/1658-2.

30.

II/1663-7.

7.

I/1658-7.

31.

II/1663-7.

8.

II/1658-10.

32.

II/1663-7.

9.

II/1658-10.

33.

II/1663-14.

10.

I/1659-28.

34.

I/1664-9.

11.

II/1659-1.

35.

II/1664-1.
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12.

II/1659-1.

36.

II/1664-2.

13.

II/1659-7.

37.

II/1664-3.

14.

I/1660-18.

38.

II/1664-11.

15.

I/1660-31.

39.

II/1664-11.

16.

II/1660-26.

40.

II/1664-13.

17.

II/1660-29.

41.

II/1664-14.

18.

II/1661-8.

42.

I/1665-18.

19.

II/1661-12.

43.

II/1665-7.

20.

II/1661-12.

44.

I/1666-26.

21.

II/1661-12.

45.

II/1666-8.

22.

II/1661-12.

23.

I/1662-27.

24.

II/1662-22.

B.)
Szabad királyi városok
Wesselényi Ferenc nádori m"ködése idején a Dunántúlon három szabad királyi város volt,
Sopron (1277-), Kismarton/Eisenstadt (1648-) és K!szeg (1648-). 2009-ben a három szabad
királyi város közül kett! archivumában végeztem a projektnek megfelel! forrásfeltárásokat.
Kismarton szabad királyi város levéltára a várost sújtó t"zvészek miatt a 18. századot
megel!z! id!szakból er!sen töredékes állapotban maradt fenn. (Burgenländisches Landesarchiv,
Archiv der Freistadt Eisenstadt, Eisenstadt, Austria). A szerény számú 16–17. századi szálas
iratanyag autopszia alapján történ! átnézése sajnos ahhoz a megállapításhoz kellett, hogy
vezessen, hogy a fennmaradt egykorú nagyon szerény számú fragmentumban Wesselényi Ferenc
nádornak körirata, avagy speciálisan a városhoz intézett levele nem maradt fenn.
Sopron város páratlanul gazdag kora újkori archivumában a 18. századi rendezésnek
köszönhet!en az ún. Oertel-féle iratanyagban található a 16–18. századi missilisek dönt! része.
Minthogy a 18. századi rendez!k Wesselényi aláírását többször Kérynek olvasták – ami a kaboldi
uradalmat a tárgyid!szakban birtokló gr. ipolykéri Kéry családra tekintettel nem t"nhetett
teljességgel elvethet! identifikálásnak – a különböz! tárgyi sorozatokba rendezett, Ladula,
Fasciculus, Numerus rendben lajstromozott iratanyagot a segédletekt!l eltekintve, szálanként
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kellett átnézni, melyb!l az alábbi datációjú és levéltári jelzet" Wesselényi iratok kerültek el!.
(Különösen sok dokumentum a Vitnyédy István Sopron várossal kapcsolatos, lengyelországi
borkereskedelemi ügye miatt kirobbant konfliktus kapcsán maradt fenn az ún. Vittnyedyana
fasciculusaiban [XL. et PP.].)

3. sz. táblázat
Wesselényi Ferenc nádor levelei Sopron Város Levéltárában (Oertel-féle iratanyag)

Dátum

Levéltári jelzet (Sopron Város Levéltára)

Pozsony, 1656. március 18. (Sabbatho proximo post Lad. XL. et PP. Fasc. 2. nr. 76/21.
Dominicam Reminiscere)
Pozsony, 1658. május 2.
Lad. LI. Fasc. 1. no. 33.
Pozsony, 1658. május 8.

Lad. LI. Fasc. 1. no. 30.

Pozsony, 1658. június 16.

Lad. LI. Fasc. 1. no. 32.

Püspöki, 1658. július 27.

Lad. VI. et F. Fasc. 7. no. 369.

Szakálos, 1658. augusztus 8.

Lad. XLI. et QQ. Fasc. 5. nr. 180/2.

Alten[…], [???] 1658.

Lad. XXXII. Et GG. Fasc. 11. no. 257.

Pozsony, 1660. április 2.

Lad. XXV. et Z. Fasc. 5. no. 339.

Pozsony, 1660. április 2.

Lad. XIX. et T. Fasc. 7. no. 371.

Stubnya fürd!, 1660. április 20.

Lad. XIX. et T. Fasc. 3. no. 176.

Rakamaz, 1660. szeptember 11.

Lad. VII. et G. Fasc. 5. no. 235.

Tokaj, 1660. november 6.

Lad. XIX. et T. Fasc. 3. no. 177.

Bécs, 1661. január 20.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 20.

Pozsony, 1661. január 29.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1, no. 30.

Bécs, 1661. február 15.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 18.

Bécs, 1661. február 15.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 31.

Kassa, 1661. augusztus 26.

Lad. XIX. et T. Fasc. 3. no. 179.

Stubnya, 1661. szeptember 23.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 29.

Stubnya, 1661. szeptember 23.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 32.

Chinora, 1661. október 16.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 34.

Pozsony, 1662. szeptember 7.

Lad. L. Fasc. 11. no. 375/50.

[Zólyom]Lipcse, 1662. december 12.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 44/2.

[Zólyom]Lipcse, 1662. december 13.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. no. 47.
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[Zólyom]Lipcse, 1662. december 13.

Lad. III. et C. Fasc. 3. no. 80.

Besztercebánya (Novizol), 1663. március 3.

Lad. XL. et PP. Fasc. 1. No. 44/3.

Kassa, 1663. június 15.

Lad. VII. et G. Fasc. 5. no. 236.

Enyicke, 1663. július 2.

Lad. XXV. et Z. Fasc. 5. no. 342.

Széleskút, 1663. augusztus 31.

Lad. VII. et G. Fasc. 5. no. 237.

Sopron, 1663. szeptember 4.

Lad. VI. et G. Fasc. 7. no. 372.

Teplicze, 1663. december 17.

Lad. VII. et G. Fasc. 5. no. 239.

Pozsony, 1665. április 30.

Lad. XL. et PP. Fasc. 2. no. 60.

Pozsony, 1665. május 3.

Lad. XXXV. et KK. fasc. 6. no. 63.

Pozsony, 1665. június 20.

Lad. XL. et PP. Fasc. 2. no. 64.

Pozsony, 1665. június 24.

Lad. XL. et PP. Fasc. 2. no. 65.

[Zólyom]Lipcse, 1666. február 6.

Lad. XIX. et T. Fasc. 3. no. 187.

Stubnya, 1666. április 7.

Lad. XL. et PP. Fasc. 2. no. 71.

Összesítve: Sopron vármegye nemesi kis- és közgy"lési irataiban 33 db 1655–1667, Vas
vármegye nemesi kis- és közgy"lési iratanyagában 1 db 1658, Zala [és Somogy] vármegye
nemesi kis- és közgy"léseinek iratanyagában 10 db 1657–1667 közötti Wesselényi Ferenc
nádortól (illetve kancelláriájából) kikerül!, vármegyékhez írott levelet találtam. A Zala és Vas
megyei anyagról digitális fényképfelvételeket, a Sopron vármegyei anyagról fénymásolatokat
készítettem. Ez összesen 44 db nádori leirat. Az átfedéseket a táblázat jelzi.
Sopron város levelezésanyagának szálankénti átnézése során 36 db 1656–1666 közötti
nádori leirat (körlevél, mandatum, intimatum) került el!, melyekr!l fénymásolatok készültek.
A fent feltárt iratanyag átírása megkezd!dött.
Miképpen a fenti beszámoló is jelzi, a dunántúli vármegyék sorában Gy!r vármegye
tárgyid!szakbeli iratanyaga átnézésre került, 45 db, 1655–1666 közötti Wesselényi Ferenc
nádorhoz f"z!d! nádori kiadvány kigy"jtésre került.

Itinerárum 1630-1667 (külön beküldve)

Az itinerárium xls formátumban készült ennek a megkívánt pdf formátumhoz való illesztését
nem sikerült megoldani, ezért külön fájlban juttatuk el az OTKA számára.
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Wesselényi Ferenc levelezése I. Kötet
Wesselényi Ferenc levelei L!cse városához
1644-1663.
Szerkesztette:
Várkonyi Gábor
A leveleket átírta, a jegyzetetket készítette:
Dominkovits Péter, Szabó András Péter, Papp Barbara
A latin szövegeket fordította:
Szabó András Péter
Készült az ELTE M"vel!déstörténeti Tanszék OTKA
támogatással megvalósuló kutatás keretében. OTKA
azonosító: 73087
Témavezet!: Várkonyi Gábor
2008-2011.
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#No. 1. (MOL E 190, 3874. sz.)
Murány, 1644. nov. 8.
Prudentes ac circumspecti domini, vicini observandissimi
Salutem et servitiorum commendationem. Hactenus absque iactura puto prudentibus ac
circumspectis dominationibus vestris innotuisse, arcem Murány divina dispensante gratia prae
manibus meis et per hoc eisdem vicinum me existere. Optassem quidem utique si forte
considerantes unde nam privilegia et immunitates suae originem traxerint, vel manifesto
Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis obtemperassent atque resipiscentes ad
devotionem et sacramentum Suae Maiestati debitum rediissent, verum, uti animadverti potest,
huc usque nihil horum praestitum.
Quocirca prudentes ac circumspectas dominationes vestras per praesentes amicabiliter
requirendas volui, scire volens utrum_ velint nec ne fidem regi suo debitam illibatam retinere? Et
quidem, ut haec ad easdem perscribam, tribus rationibus ducor: Una erga Dominum Meum
Clementissimum fide, altera christianitate, qua a poenis per militem Suae Maiestatis propediem
adventaturum in perduelles quoslibet indiscriminatim exercendis praecavendas cuperem; tertium
denique in causa est bona vicinitas. Addito hoc, quod si cum tanta coetu, quantum ego velim
mecum assumere, me in civitatem suam sincere intromiserint, aut vero devotioni Suae Maiestati
dediderint,_ sancte polliceor me libertates et privilegia civitatis non solum roborari, verum etiam
augeri penes Suam Maiestatem Caesaream curaturum modisque omnibus effecturum.
Noverint interim me minis quidem nullis uti, etenim contra civitatem talem parum, vel forte nihil
possem, attamen, cum non dubitent arcem Murany in eminenti vineo colle erectam, quanta
iactura hinc sibi possit inferri facile ipsaemet dijudicabunt. Cuius causam (si quid forte molitus
fuero) me minime futurum, Deum et mundum in testem provoco. Responsum expectans de
caetero prudentes az circumspectas dominationes vestras feliciter valere desideramus. Datum
Murany, 8. Novembris 1644.
Prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum vicinus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny de Hadad
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fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim
Üdvözletemet küldöm, és szolgálataimat ajánlom. Nincs kétségem afel!l, hogy bölcs és
körültekint! uraságtoknak eddig már értésére jutott: Isten kegyelméb!l az én kezemen van a
murányi vár, és ezáltal szomszédjuk vagyok. Mindenesetre kívánatosnak tartottam volna, hogyha
talán, végiggondolva azt, hogy kiváltságaik és mentességeik honnan veszik eredetüket, legalább
! császári és királyi felsége kiáltványának engedelmeskedtek volna, és kijózanodván !felsége
h"ségére és !t megillet! esküjükhöz visszatértek volna, de miként az szembeötlik, ezek közül
egészen idáig semmit sem tettek meg.
Ezért döntöttem úgy, hogy bölcs és körültekint! uraságtokat jelen levelemmel barátian
megkeresem, tudni akarván, hogy meg akarják-e !rizni a királyuk iránti sértetlen és köteles hitet.
És pedig három indok indít engem arra, hogy ezeket uraságtoknak megírjam: el!ször is
legkegyesebb urammal szembeni h"ségem, másodszor keresztényi voltom, amely miatt
szeretném megel!zni a hamarosan megérkez! királyi katonaságnak az összes lázadót válogatás
nélkül sújtó büntetéseit, végül harmadszor a jószomszédság. Hozzátévén azt, hogyha engem
akkora kísérettel, amekkorát magam mellé akarnék venni, jóhiszem"en beeresztenek városukba,
vagy pedig !felsége h"ségére térnek, szentül fogadom, hogy a város szabadságait és kiváltságait
nem csupán meger!síttetem ! császári felségével, de minden eszközzel közben fogok járni azok
gyarapításáért is.
Értsék meg mindazáltal, hogy én bizony semmilyen fenyegetéssel nem élek, hiszen egy ilyen
város ellen keveset, vagy talán semmit sem tehetnék, mégis, mivel pontosan tudják, hogy
Murány várát egy magas sz!l!hegyre építették, maguk is könnyen megítélhetik, hogy mekkora
veszedelem érheti innen magukat. Tanúbizonyságul hívom a földet és az eget, hogy (ha talán
valamit elindítok) nem én leszek annak oka. Választ várok, egyébiránt pedig bölcs és
körültekint! uraságtoknak jó egészséget kívánok. Kelt Murányban, 1644. november 8-án.
Bölcs és körültekint! uraságtoknak szolgálatkész szomszédja: hadadi gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 2.
Jolsva, 1646. febr. 25.
Prudentes ac circumspecti domini, amici mihi observandissimi.
Quam periculoso in statu sit defacto quoque constituta hac miserabilis patria et gens nostra, non
indiget longa declaratione. Intuemur enim quotidie Turcas in visceribus huius exigui regni, non
curata pacificatione, ferro flammaque grassari, pagos depopulari, ipsamque miseram plebem in
diram captivitatem abducere: lapidei plane esset cordis, et non patriae filius, qui videndo tantam
barbarorum audaciam et temeritatem, non commoveretur, et ultimum non vellet movere lapidem.
Ne itaque vinctis manibus flammantem patriam aspiciamus, et excidii ipsius otiosi spectatores
simus, sed ut et huic malo in his quoque partibus regni succurratur; ex benigno mandato Suae
Maiestatis Caesareae et Regiae, Illustissimus ac Reverendissimus Dominus Archiepiscopus
Strigoniensis in commissis mihi dedit (prout ex eiusdem hisce litteris inclusis intellecturae sunt
dominationes vestrae) ut convocatis vestris dominationibus, una cum nonnullis comitatibus, pro
bono afflictae patriae nostrae mutuo uteremur consilio. Pro quo faciendo, terminavi diem
septimum futuri mensis Martii in civitate Rozniobania, ubi comparendo vestrae dominationes,
cum praefatis comitatibus iam certificatis, unitis viribus et mutua inter nosmet ipsos praehabita
consultatione id faciemus, quod bono publico permansionique huius residuae patriae nostrae
necessarium et proficuum fore videbitur; eousque, donec Sua Maiestas secundum clementem
assecurationem suam ulterius huic regno suo providebit. Ignoscant vestrae dominationes, si
forsitan tardiuscule de termino easdem certificavi, quia hac ipsa hora accepi hasce inclusas
litteras. His easdem benevalere desidero. In Jolswa, die 25 Februaris anno 1646.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesselenii perpetuus in Muran, manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Nem szükséges hosszan fejtegetnem, hogy valóban mennyire veszedelmes állapotba is jutott a
mi nyomorult hazánk és nemzetünk. Minden nap látjuk ugyanis, hogy a törökök, a megkötött
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békével mit sem tör!dve, ennek a kicsiny országnak belsejében t"zzel és vassal garázdálkodnak,
falvakat néptelenítenek el, a szerencsétlen népet pedig szörny" rabságba hurcolják: Bizonnyal
k!szív" lenne az, és nem fia a hazának, aki a pogányok ekkora vakmer!ségét látva nem indulna
meg, és nem akarná az utolsó követ is megmozgatni.
Hogy tehát ne nézzük megkötözött kézzel hazánk égését, és elpusztításának tétlen szemlél!i ne
legyünk, hanem ebben az országrészben is ellene tegyünk ennek a veszedelemnek, ! császári és
királyi felsége jóindulatú rendeléséb!l a nagyságos és f!tisztelend! esztergomi érsek úr
megbízott engem, (amint a mellékelt leveléb!l megtudhatják majd uraságtok) hogy uraságtokat s
egynémely megyéket összehívva egymás tanácsával éljünk. A tanácskozást a következ!, azaz
március hónap hetedik napjára t"ztem ki, Rozsnyóbánya városába, ahol megjelenve uraságtok,
valamint a fentemlített és már értesített megyék, egyesült er!vel tanácskozunk, majd azt
cselekedjük, ami a közjóra és ennek a maradék hazának megmaradására nézve szükségesnek és
hasznosnak látszik, egészen addig, amíg !felsége, kegyelmes ígéretének megfelel!en tovább
nem intézkedik az országról. Bocsássanak meg uraságtok, hogyha talán kissé lassan értesítettem
önöket, mert épp csak ebben az órában kaptam meg a mellékelt levelet. Uraságtoknak jó
egészséget kívánok. Jolsván, 1646. február. 25-én. Ugyanazon uraságtoknak készséges szolgája
és barátja, gróf Wesselényi Ferenc, Murány örökös ura.
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#No. 3.
Jolsva, 1646. márc. 1.
Generosi, nobiles, egregii, prudentes ac circumspecti domini, vicini et amici observandissimi
Servitiorum paratissimam commendationem. Partium regni Hungariae Superiorum jurisdictioni
Caesareae ac Regiae Maiestatis reservatarum generalatum per Suam Maiestatem in me, licet
tanta minime meritum gratiose esse devolutum dominationes vestras, cum aliunde, tum
potissimum ex publicatoriis Suae Maiestatis propediem intellecturas, nullus dubito. In quo
quidem functionis termino, ut et patriae afflictissimae gratissimus heres et dominationum
vestrarum desiderabilis vicinus et amicus re ipsa comperiar, totis viribus intendam.
Interim siquidem generosus dominus Georgius Berény vir, cum alias in comitatu Nitriense
stemmatis nobilitate clarus, tum officii vicecomitis functione conspicuus intelligens bona
quaedam mobilia fratris sui carnalis natu majoris, generosi quondam domini Sigismundi Berény
jam in Domino quiescentis (quibus alias hic idem Dominus Georgius Berény non
consanguinitatis solummodo jure, verum etiam contractus inter ipsum et dictum fratrem eiusdem
Sigismundum Berény transacti, et quidem oculis meis visi vigore, legitime succedere, eademque
pro se rehabere posse dignoscitur) in civitate vestrarum dominationum superioribus disturbiis
recondita haerere; penes me serio institit, velim dominationes vestras super eo diligenter
requirere. Ea de causa universas et singulas dominationes vestras amice rogatas, pariter ac ex
officii dictamine monitas velim, quatenus bona illa dicti domini Sigismundi Berény studiose
conquisita, manibus toties fati domini Georgy Berény, dum et quando postulaverit, statim et
defacto fideliter assignare haud graventur. Commune suadente hoc ipsum iustitia. Rem grata
recolendam memoria dignam facturae. Quas de caetero advota valere desideramus. Datum in
Castello Jólsva, 1. Martii 1646.
Earundem dominationum vestrarum amicus, vicinus et servitor paratissimus
Comes Franciscus Wesselény, perpetuus in Murany manu propria
fordítás
Nemzetes, nemes, vitézl!, bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim és szomszédaim.
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Készséges szolgálataimat ajánlom. Nem kételkedem abban, hogy mind !felsége kihirdet!
leveléb!l, mind máshonnan hamarosan értesülnek arról, hogy !felsége, habár a legkevésbé sem
azért, mert kiérdemeltem, kegyelmesen rám ruházta Magyarország császári és királyi
fennhatósága alatt meg!rzött fels! részeinek f!kapitányi tisztét. Minden er!mmel arra törekszem
majd, hogy ezen tisztségviselésem idején mind háborútól sújtott hazánk igen hálás örökösének,
mind uraságtok kívánsága szerinti szomszédjának bizonyuljak.
Mivelhogy közben a nemzetes Berényi György, a Nyitra vármegyében egyrészt felmen!i
nemessége miatt híres, másrészt alispáni tiszte révén jeles férfiú, miután arról értesült hogy már
elhunyt édesbátyjának, a néhai nemzetes Berényi Zsigmond úrnak egynémely, az elmúlt
z"rzavaros id!szak alatt uraságtok városában biztonságba helyezett ingó javai (amelyek az
említett Berényi György úrra nem csupán a rokonság jogán, hanem a közte és említett bátyja,
Berényi Zsigmond között megkötött, és saját szemeimmel látott szerz!dés erejével törvényesen
szállnak, és kerülnek birtokába) még most is ott vannak, t!lem nyomatékosan kérte, hogy
keressem meg azok fel!l uraságtokat. Ezért uraságtokat fejenként és együtt is barátságosan
kérem, egyszersmind hivatali kötelességemnél fogva intem, hogy szorgosan kutassák fel az
említett Berényi Zsigmond úr javait, s amint és amikor azt a mondott Berényi György kéri, ne
habozzanak rögtön és valójában kezébe bocsátani azokat. A közönséges igazság is így kívánja,
ezzel jó emlékezetre érdemes dolgot tesznek. Egyébiránt uraságtoknak kívánságuk szerinti jó
egészséget kívánunk. Kelt a jolsvai kastélyban, 1646. március 1-én.
Ugyanazon uraságtok barátja, szomszédja és készséges szolgálója: gróf Wesselényi Ferenc,
Murány örökös ura.
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#No. 4.
Jolsva, 1646. márc. 15.
Prudentes ac circumspecti domini, amici mihi observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum meorum paratissimam commendationem. Ex benigno Sacrae
Caesarae Regiaeque Maiestatis mandato, parumper e medio vestrarum dominationum Tyrnaviam
versus, vel ubi Sua Maiestas fuerit, certas ob causas proficiscar. Interim si quae negotia vestris
dominationibus occurrerent mecum communicanda, loco mei habebunt substitutum generosum
dominum Stephanum More, discretum huius patriae filium, cum quo vestrae dominationes
intervenientia et me concernentia quaevis negotia conferant, de quibus sic collatis idem dominus
die noctique me certificare non intermittet. His easdem benevalere desidero. Datum in Jolsva, die
15. Martii anno 1646.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

/Címzés:/ Prudentibus ac circumspectis dominis, nobili iudici, caeterisque iuratis civibus liberae
ac regiae civitatis Leuczowiensis etc., dominis amicis observandissimis.
/Jegyzet:/ Comitis domini Francisci Wesseleni litterae intimatoriae ratione domini Stephani More
substituti
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim.
Üdvözletemet küldöm, és igen készséges szolgálataimat ajánlom. # császári felsége kegyes
parancsára bizonyos okok miatt kis id!re elutazok majd közületek, Nagyszombat felé, vagy oda,
ahol !felsége lesz. Ha közben olyan ügyek merülnének fel, amelyeket velem közölniük kellene,
forduljanak helyettesít!mhöz a nemzetes Móré István úrhoz, hazánk kiváló fiához, akivel
bármely közbejöv!, és engem illet! ügyet megtárgyalhatnak, ! pedig nem mulasztja majd el,
hogy engem a megtárgyaltakról akár éjjel, akár nappal értesítsen. Uraságtoknak jó egészséget
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kívánok. Kelt Jolsván 1646. március 15-én.
Ugyanazon uraságtok igen szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 5.
Jolsva, 1646. márc. 24.
Prudentes ac circumspecti domini, amici mihi observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum meorum paratissimam commendationem. Bizodalmasan
kénszeréttetem kegyelmeteket megtalálnom. Amint immár az ország gy"lésére való regalisa az
mi kegyelmes urunknak !felségének kegyelmetekhez is hiszem hogy elérkezett; az kire tudom,
hogy kegyelmetek is hazánk es országunk törvénye, szabadsága szeret! es oltalmazó atyafiát is
felküldeni el nem múlatja. Mivel penig ez mostani üd! is azt hozván magával, elhittem, hogy
sokképpen sok böcsületes atyánkfiai vannak injuriáltatva, az minthogy énnekem is nem kicsin és
törvényes injuriáim vannak, kikkel kegyelmeteket terhelnem mostan, az minthogy sokak is azok,
illetlennek látom. Hanem kérem nagy szeretettel kegyelmeteket, az nemes városnak ebbéli
dícsíretes szokása szerént ne tegyen difficultást benne, hanem felküldend! böcsületes atyafiainak
adja instructiójában, hogy az mikor !kegyelmeket requirálni fogom vagy magam vagy emberem
által, megértvén méltó és igaz expositiómot és az én ebbéli injuriámot maga injuriájának
esmérvén, promoveálja is mind az mi kegyelmes urunk !felsége, s mind az nemes ország elött.
Mely kegyelmetek ebbéli hozzám mutatandó és az én dolgomban magának szolgáló jóakaratját,
én is kegyelmetek szolgáló atyafia s tagja lévén, szolgálhassam meg kegyelmeteknek, az kire
minden alkalmatossággal mind közönségesen kegyelmeteknek, s mind egyen-egyen igyekezem
is. Ezzel Isten tartsa meg kegyelmeteket kedves jó egészségben. Datum in Jolsva, die 24. Martii
anno 1646.
Earundem dominationum vestrarum servitor, vicinus et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny perpetuus in Muranÿ manu propria
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#No. 6.
Stubnya, 1646. jún. 16.
Prudentibus ac circumspectis dominis, amicis mihi observandissimis
Minekel!tte ez a nagy veszedelme támadt volna is nyomorólt hazánknak ez elmúlt 1638
esztend!beli országunk gy"lésében az több f!rendek között, kegyelmetek is mely nagy
promptitudóval hazájához való szeretetib!l bizonyos számú pénzt, úgy mint ötszáz forintot
offerált volt Szendr! várának épületire, az kegyelmeteknél constál. Most már annál nagyobb
szüksége lévén annak épületire, magok kegyelmetek általláthatja, nem exaggerálván magával
behozott nagy szükségét országunk ilyen szép végházának, az török szomszédságában lévén, ha
ez nagy ruina nem rectificáltatik, fél! hogy veszedelemben nagy kárával ne jusson, kihez képest
szeretettel kérem kegyelmeteket, el!tte viselvén hazájához való nagy szeretetit, az megígért
pénzt ment!l hamarébb küldje meg, akar én kezemben, akár az mostani szendrei f!kapitány
uram, nemes nemzetes és vitézl! Móré István uram !kegyelme, kezében, assecurálom
kegyelmeteket, hogy számot adván róla, nem másová, hanem annak épületire fogjuk költeni, s
ilyen szép hazájához való szeretetit, mind !felsége, az mi kegyelmes urunk császárunk kedvesen
veszi, mind peniglen ilyen közönséges jóban munkálódván kegyelmetek, Istent!l is veszi
érdemét. Ezzel Isten tartsa meg kegyelmeteket kedves jó egészségben. Datum in Stubnia, die 16
Junii anno 1646.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus:
Comes Franciscus Wesselény perpetuus de Muranÿ manu propria
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#No. 7.
Murány, 1647. máj. 2.
Generose domine, amice observandissime, salutem et servitiorum commendationem
De mivel még Snierelt Jánosék adósok, úgy informáltatom, hogy még az elmúlt böjtben köllett
volna épen deponálniok, és mindezideig sem deponálták, ím azért bizonyos emberemet
expediáltam kegyelmedhöz, böcsülettel kérem, compellálja az satisfactióra !ket, már jam tandem
elégítsenek meg, és szabadítsák föl itt lev! obligatoriájokot, azomban ugyanazon adósságból
fizetvén az áros embereknek, ha kikt!l medio tempore mit találnak hozatni, mivel hogy akár ide
fizessenek, akár azoknak, mindegy nékiek, az mint hogy most is valami kevés egyetmást
hozatunk. Kegyelmedet kérem, adassa meg vélek az árát. Tartsa meg Isten kegyelmedet jó
egészségben. Datum Murán, 2. Maii 1647.
Generosae dominationis vestrae amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselényi, perpetuus de Murány
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#No. 8.
Fülek, 1647. máj. 16.
Prudentes ac circumspecti domini, amici mihi observandissimi.
Salutis voto praemisso, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Sua Sacra
Caesarea ac Regia Maiestas, Dominus Noster Clementissimus, cupiens paterne residuis et adhuc
sub potestate eiusdem existentibus confiniis, ac fidelibus suis providere, me pro conservatione
eorundem, supremo istarum partium regni Hungariae superiorum generalatus officio condecorare
dignata est. Quocirca vestras dominationes hisce praesentibus requisitas esse volui rogans
easdem, quatenus expressam Suae Maiestatis voluntatem ab Illustrissimo ac Reverendissimo
Domino Ladislao Hoszutoti percipientes, pro futuris etiam meis servitiis, velint in die et loco per
eundem dominum vestris dominationibus praefigendo ita comparare, ut tam authoritati Suae
Maiestatis, quam authoritati huius civitatis satisfacientes me ad servitia vestrarum dominationum
obstrictiorem reddant. His easdem diu et felicissime valere desidero. Datum in Filek die 16 Maii
anno 1647.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletemet küldjöm, és készséges szolgálataimat ajánljom. # császári és királyi felsége, a mi
igen kegyelmes urunk, atyai módon gondoskodni kívánván a még a hatalma alatt lév! maradék
végvárakról és híveir!l, azok meg!rzése végett engem a „Magyarország fels! részeinek
f!kapitánya” tisztséggel kitüntetni méltóztatott. Ezért akartam jelen levelemmel uraságtokat
megkeresni, és arra kérni, hogy megértvén az igen jeles f!tisztelend! Hosszutóti Lászlótól
!felsége világos akaratát, az ugyanazon úr által kit"zend! helyen és id!pontban, jöv!beni
szolgálataimért is, jelenjenek meg úgy, hogy mind !felsége, mind eme város tekintélyének eleget
tegyenek, és engem uraságtok szolgálatára még inkább lekötelezzenek.
Uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét kívánok.
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Kelt Füleken, 1647. május 16-án. Ugyanazon uraságtoknak készséges szolgája és barátja, gróf
Wesselényi Ferenc.
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#No. 9.
Szendr!, 1647. jún. 17.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salutis voto praemisso, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Akarnám, ha
kegyelmeteknek örvendetesebb hírt írhatnék, de ember az rútat szépnek nem mondhatja.
Els!bben is Füleket próbálván és derekasan reáütvén, az kapuja el!tt próbált, porrá akarván
városát tenni. Tegnapi napon nyomán öszvegy"lvén az sok pogánság, nem gondolván
hitlevelekkel, és az szegény hóldoltságnak mivoltával, reáütött az szécsi sokadalomra, sok
kerösztyény lelket rész szerint elvévén, bizonyos emberem ugyan Egerb!l adá értésemre, hogy
okvetetlen csak igen hamar való napon, látván Szendr!nek fogyatkozott és romlott állapatját,
t"zzel és vassal rajtunk akar lenni, és porrá akarja ez helséget tenni. (Kire Isten ne segítse!) Kit
ha végben vihetne, kegyelmetek bölcs ítíletire hagyom, micsoda nagy kárára és veszedelmére
lenne az egész országnak. Így lévén azért az dolog, kegyelmeteket szeretettel kérem, tekintse
hazájához való szeretetit, és ily igyefogyott állapatját szánja meg, ha többre nem is, csak egy
hóra tehetsége szerént rendeljen bizonyos gyalogokra való hópínzt. Mely kegyelmetek hazájához
való szeretetiért mind egész világon jó híre és neve terjed, és mind Isten megáldja érette, és én is
vékony szolgálatommal meg igyekezem szolgálni, és látván én is az kegyelmetek hazájához való
propensióját, én sem aluszom el dolgomat, hanem tehetségem szerént, költségemmel sem
gondolván mindent cselekeszem. Ezzel Isten tartsa meg kegyelmeteket kedves jó egészségben.
Datum in Szendr!, 17. Junii 1647.
Earundem dominationum vestrarum servitor, amicus et vicinus paratissimus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
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#No. 10.
Murány, 1647. július 7.

Generosi, prudentes ac circumspecti domini, vicini nobis observandissimi.
Servitiorum paratissimam commendationem. Litterae Suae Caesaris ac Regiae Maiestatis his ad
generosum dominum Casparem Tassÿ directis [!] inclusae ulterius promovendae hac ipsa hora
accesserunt, quas ut generosi, prudentes ac circumspecti dominationes vestrae in comitatum
Saarossiensem ad manus dicti domini Casparis Tassy bona securitate transmittant officiose rogo.
Easdem generosas, prudentes ac circumspectas dominationes vestras in reliquum feliciter valere
desideramus. Datum Muran 7 Julii 1647.
Generosarum, prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum vicinus ad serviendum
paratissimus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Nemzetes, bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt szomszédaink!
Készséges szolgálatainkat ajánljuk. Épp ebben az órában jött meg ! császári és királyi felségének
a nemzetes Tassy Gáspár úrhoz címzett, a jelen levélhez mellékelt továbbítandó levele.
Nemzetes, bölcs és körültekint! uraságtokat szépen kérem, hogy a levelet a biztonságról
megfelel!en gondoskodva küldjék el Sáros megyébe, Tassy Gáspár kezébe. Egyébiránt
ugyanazon uraságtoknak jó egészséget kívánok. Kelt Murányban, 1647. július 7-én.
Nemzetes, bölcs és körültekint! uraságtok igen szolgálatkész szomszédja: gróf Wesselényi
Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 11.
Murány, 1647. júl. 24.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Amice rogo dominationes vestras mittant huc in arcem Muran cum praesentium exhibitoribus
executorem iustitiae, demandando eidem, quatenus adferat secum instrumenta talia, qualia pro
piribecis torquendis ex industria excogitari possunt. Rem gratam facturae. In reliquo easdem
dominationes vestras feliciter valere desideramus. In Muran raptim 24. Iulii, 1647.
Generosarum ac circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Nemzetes, bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Barátian kérem uraságtokat, hogy jelen levelem kézbesít!ivel küldjék ide, Murány várába az
ítéletvégrehajtót, megparancsolva neki, hogy hozzon magával olyan eszközöket, amilyeneket
gonosztev!k módszeres kínzására csak ki lehet gondolni. Ezzel nekünk kedves dolgot tesznek.
Egyébiránt uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét kívánok. Murányban, sietve, 1647.
j"lius 24-én.
Nemzetes és körültekint! uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc,
sajátkez"leg.
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#No. 12.
Szendr!, 1647. aug. 5.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimu
Salutis voto praemisso. Átallom magam is, hogy kegyelmeteket ily gyakor írásommal kelletik
búsítanom, s úgy látom contemptusban vetettem kegyelmetek el!tt, mert nemhogy hazánk
segítségére igyekeznek kegyelmetek, de még csak választ sem ad úgy, az mint kívántatnék. Ím az
nemes ország subsidiomot rendelt, az még csak in fiere van, azonban keresztyén felebarátunkat
szemünk láttára csaknem naponként mint az barmot, csaknem falkánként hajtja az pogánság,
nincs az ki megkenyerülne rajtunk. Ha kegyelmeteknek írok, csak füle mellett bacsátja el, mintha
valami írott kép volnék maga. Nem azt dictálná sem az mi kegyelmes urunkhoz való h"ségünk,
sem az keresztyénség, hogy könnyen s henyélve szenvedjük felebarátunknak veszedelmét és
romlását. Ha egyébre nem tekint kegyelmetek, magát, feleségit, gyermökét szánja meg, s ne
engedje az utolsó veszedelemre jutniok. Tudva kell kegyelmetek el!tt lenni, ha az két-három
végház láb alól elkel, bizony nem oly bátran mehet szántóihoz, kaszásihoz, sem aratóihoz,
hanem rettegve eszi meg kis falatját házában. Nem jó ennyi lamentáló s kér! levelemet
kegyelmeteknek füle mellett bocsátani, mert bizony hamar magán tapasztalja meg az
szófogadatlanságnak gyümölcsét. Félek rajta, az mikor akarná maga javát, azkor ne legyen ottan
kés!.
Ím szintén ez órában újonnan hozák az pogányságnak felette nagy készületit és vagy Szender!t,
vagy Putnokot akarván porrá tenni (kire Isten ne segítse), míg azért az nemes ország végetteten
végben vitet!dtetik, mégis nagy szeretettel akarám exsuperabundante kegyelmeteket
requirálnom, akár gyalogokat rendeljen, akár pénzbeli segítséggel legyen. Egyébaránt én Isten s
világ el!tt tudománt teszek, hogy kegyelmes császárunk el!tt is az kegyelmetek engem
megvetett szófogadatlanságával. Mentségemet teszem az él! Istennek ítíl! széki el!tt is,
kegyelmetek adjon számot az egész elpraedált keresztyén lelkekírt. Szintén szívem epedésével
vagyok látván naponkínt maroknyi hazám óránkínt való romlását. Kérem azért mégis nagy
szeretettel kegyelmeteket, maturálja ment"l hamarébb az veszedelmet, mind ura h"ségére nézvén
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s mind magyari keresztínységre nézvén jó hírének-nevének terjedésére, hogy az széles világon
kiterjedvén az kegyelmetek jó keresztyéni provisiója, mondhassuk, hogy pater patriae, mi is
vérünk kiontásávaé szolgálhassuk meg kegyelmeteknek.
Ezzel Isten éltesse kegyelmeteket jó egészségben. Datum in confinio Szender!, die 5. Augusti
anno 1649.
Prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum amicus et vicinus ad serviendum
paratissimus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
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#No. 13.
Szendr!, 1647. aug. 21.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi.
Salutis voto praemisso servitiorum meorum paratissimam commendationem. Addig nem akara
kegyelmetek mind ennyi véghetetlen lamentáló írásomra is semmit is hazájának oltalmához
nyúlni, öszvetett kézzel országunk végezését állítván,_ hogy aprónként majd mindnyájan
elfogyunk, s az termíszet szerint való pogánságnak vasallusává leszünk.Csodálatos Istennek
ostora ez rajtunk, ha egy arasznyi földét valamelyikünknek valamely szomszédunk el találja
szántani avagy foglalni, halálra költünk s pörlünk s üldözzük egymást, éjjelt nappallá teszönk,
futunk, lótunk, fáradunk, s majd azt írhatnam, hogy megvakulván nagyot megmaradásunkra
valót kevésre böcsülünk, s az mi mindnyájonknak permansiojára van, azt nem csak könnyen
elszenvedjük, de hallani is unalmasan akarjuk. Hej szegény magyar nép, bezzeg nem ilyen véres
veretékkel kerested vala ez szép hazát, akit mostan ily könnyen el akarunk veszteni csak magunk
privatomjara nézve. Ez világon való körösztyénség nevet bennünket, s!t maga az ellenség csúfol
bennünket, az mit száz-kétszáz forinttal végben vihetnénk, az nagy procrastinatio miatt
megesvén az veszedelem rajtunk, akkor kapunk kétfelé, mint az vízben haló ember, s ezerekkel
sem érjük be. Ihon már gyümölcse a nagy hallgatásnak és szófogadatlanságnak, majd legjobb s
hasznosabbb istrázsáló helyünk Putnok tegnapi estve reámenven szántalan sok helyr!l
öszvegy"lt pogánság porrá tétetett, sok siralmas keresztyény lelkek elveszésével és levágásával,
Isten csudálatosképpen nagy nehezen megoltalmazván általok a kastélyát. Már mi vagyunk itten
Szendr!ben spiccen s csak az híja, hogy minket is azon táncza fogjanak, kir!l ha hamar
kegyelmetek nem provideál, könnyen úgy járunk. Serkenj fel nemes országnak nemes tagja,
szánd meg keresztyény felebarátod vérit és ilyen szép házadnak végeit; ezennel Szepes
vármegyén leszen az sors, az elkelven bizony a többi sem marad száraz lábbal, ezennel elkél
bizony szép szabadságunkkal hazánk java, rabokká leszünk, ha fel nem serkenönk. Felséges
Isten, be nagy számot adunk, az kik okai leszünk ennek az szántalan keresztyény vérontásnak,
könnyen remedialhatnánk penig, ha akarnánk, s kívánnánk nem mostohái, hanem édes fiai lenni
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felnevelt kedves hazánknak. Nem kívánom magam már csaknem halál verítíkével hasonló bús
írásommal kegyelmeteket tovább terhelnem, hanem kérem az nagy Isten szeretetiért, szánja meg
magamagát s minket is, ide rendeljen valami gyalog avagy pínzbéli segedelmet, s még az ország
végezete helyben állhat, viseljen gondot reánk, s az szegény megégettetett Putnokiak városkája
és palánkja felállatasára rendeltessen ment!l hamarébb valahányszáz forintot, hogy annál
hamarébb állithassam helyben !ket. Egyébaránt mégis tudománt teszek az él! Isten el!tt,
kegyelmetek el!tt, ha az kastélyban bele talal az török szállani, ez helyt is porra tészi, semminek
oka ne legyek. Sok írasommal bocsánatot várok, és kedves választ várván, Isten gondviselésében
ajánlom kegyelmeteket, kívanom ez galibás insigne Isten ne juttassa haza oltalmát kívánó
hazánkfiait. Ezzel Isten kegyelmetekkel. Datum in Szendr!, die 21. Augusti anno 1647.
Earundem dominationum vestrarum amicus et vicinus paratissimus
Comes Franciscus Wesselényi

_
#No. 14.
Szendr!. 1647. aug. 28.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum meorum paratissimam commendationem
Beteges s tovább nem szenvedhet! nyavalyáim kínszerítenek, hogy kevés üd!re, egíssígem
visszaszerzésére stubnyai hévízben tekintsek. Noha az mostani üd!re nézve bizony dolog, ha
másutt volnék is, ide kellenék j!nöm, de úgy kell lenni, mint Isten akarja, s ott sem leszek felette
messzi, s ha miben kegyelmeteknek szolgálnom tudnék, el nem múlatom. Azonban nemes,
nemzetes és vitézl! Móre István uramot !kegyelmét hattam itt mint gyökeres hazafiát, mivel ha
valaha kivántatott, most kívántatik az kegyelmetek hazájához való szereteti, Putnoknak rettenetes
romlását hallván kegyelmetek, hogy hiszem, hogy szívek azon meg nem indult. De már nagyobb
az, hogy ha segítséggel hozzá nem leszünk, megépíteni az termíszet szerint való ellenség
rettenetes kárunkra, romlásunkra s gyalázatunkra nem akarja megengedni, s!t az kastélyát is meg
akarja égetni, kit ha magam költségével s pénzével nem tartanék, eddig is pusztán maradott
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volna, nem tudván hová lenni az vitézl! rend benne. Hogy nem talám keni_nkén lattattam az
el!tt vagy kétszer írnom, bölcs ítíletire hagyom kegyelmeteknek, mit tudok mívelni, ha látom,
hogy elhagyattottak vagyunk, hazánk javát nem akarjuk érzeni. Kérem azért az nagy Isten
szeretetiért kegyelmeteket, legyen azon, hogy valami lovas segítséggel legyen, az kiknek
!rzésével építhessük meg ment!l hamarébb ilyen szép vigyázó házak helyünket. Ezzel Isten
tartsa meg kegyelmeteket kedves jo egészségben. Datum in Szendr!, die 28. Augusti anno 1647.
Earundem dominationem vestrarum amicus et vicinus ad serviendum paratus.
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 15.
Stubnyafürd!, 1647. szept. 21.
Prudentes et circumspecti domini, amici et vicini nobis observandissimi
Salutis voto praemisso paratissimam servitiorum meorum commendationem. Mandatum a
Maiestate Sua Sacratissima accepi, quo clementer mihi praecipitur, ut harum partium superiorum
dominos Maiestatis Suae consiliarios ratione certi ac urgentis negotii convocem.
Cum vero locum comparitioni aptiorem Leucovia non inveniam, dominationes vestras rogatas
esse cupio, quatenus de hospitio, et mihi, et dominis consiliariis (quorum numerum transmitto)
provideant. Terminus comparitioni 16. Octobris est assignatus. In reliquo easdem diu felicissime
valere cupio. Datum in Thermis Stubnensibus, die 21. Septembris, 1647.
Earundem dominationum vestrarum amicus et vicinus Servire paratissimus.

Post scriptum: Nagyságod ebben valahogy meg ne ütközzék, avagy magának valamit ne
imagináljon, mert Istennel bizonyítok, hogy semmi nem tessik egyéb alatta, az magam
commoditása, és az sok jámbor securitása, nekem valahány udvari lovasom, 20 dragonyom, 20
gyalogomnál több nem leszen, ezekben is ha mi consideratio lehetne az nemes városnak, adia
tudtomra, noha reménylem, énnekem atyjukkal és szolgájukkal nem idegenkednek.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink és szomszédaink!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánljom. Parancsot kaptam !
legszentségesebb felségét!l, amelyben arra szólít fel, hogy bizonyos sürget! ügyek kapcsán
hívjam össze fels! magyarországi tanácsosait. Mivel pedig a találkozóra L!csénél alkalmasabb
helyet nem találtam, arra kérem uraságtokat, hogy gondoskodjanak számomra és a tanácsos urak
számára (akiknek létszámát majd megküldöm) szállásról. A megjelenés id!pontjául október 16-át
t"ztem ki. Egyébiránt uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Stubnyafürd!n,
1647. szeptember 21-én.
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Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész szolgája és barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 16.
Stubnya, 1647. szept. 22.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum meorum paratissimam commendationem. Elmúlhatatlan
hazánk szükséges dolgai végett pecsétes írott instructióm mellett kelleték kegyelmeteknek írnom,
kérvén nagy szeretettel, akarván tanácsot tartanom az !felsége hasznos szolgálatjában
kegyelmetekkel, !felsége tanácsiban is öszvegy"tvén, az nekem adatott authoritásombol pro 16.
Octobris kegyelmetek bizonyos atyafiát rendelje közinkben ugyanott az kegyelmetek várasában
L!csén, hogy ott !felsége hasznára s hazank javára nézend! dolgairúl tanácskozhatván,
ugyanonnét !felségét tudósíthassuk mindenekr!l, s noha urunkhoz kezdettem, de nagyob l!n az
uram szolgalatja, abban kell hadnom. Ezzel Isten tartsa meg kegyelmeteket kedves jó
egészségben. Datum in Stubnia die 22. Septembris anno 1647.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 17.
Stubnya, 1647. szept. 29.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Igen kedvesen vettem az kegyelmetek hozzám való promptitudóját, hogy kegyelmetek szállást
mutatott, es megmutatta ebbéli jóakaratját. Én bizony az calendariumot nem néztem, hanem az
uram szolgalatját, s nem is tudtam, hogy akkorra sokadalom légyen ott, de az is jól esett, mert
kiki az mit akar, vásárolhat, az terminust penig én nem prolongálhatom, hanem ugyan decima
sexta lészen meg, mert bajos volna újobban az vármegyéket, urakot, és az szabad városokat
convocálnónk. Ezzel Isten kegyelmetekkel. In Thermis Stubnensis, die 29. Septembris. 1647.
Earundem dominationum vestrarum amicus et vicinus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 18.
Eperies, 1647. okt. 28.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi.
Salute praemissa, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Cum de rebus arduis
prudentes ac circumspectas dominationes vestras debeam convenire; Idcirco easdem hisce
praesentibus peramanter requisitas et rogatas esse volui, quatenus acceptis praesentibus duos e
medio vestrarum dominationum concives suos cum sufficienti plenipotentia iisdem data ad me
mittere quantocius velint. Quas de reliquo bene valere desidero. Datum Eperiesini, die 28
Octobris_ 1647.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus

Post scriptum: Concives vestrarum dominationum huc mittendi compareant 3. futuri mensis
Ianuarii, ita, ut immediate sequente die idest 4. eiusdem mensis cum iisdem conferenda conferre
valeam.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Mivel nehéz ügyekr!l kell bölcs és
körültekint! uraságtokkal tárgyalnom, azért igen nyájasan megkeresem és kérem kegyelmeteket,
hogy megkapván ezt a levelet uraságtok minél gyorsabban küldjék el hozzám, két, megfelelel!
felhatalmazással ellátott polgártársukat. Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánok. Kelt
Eperjesen, 1647. október 28-án. Ugyanazon uraságtoknak készséges szolgája és barátja: gróf
Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
Utóirat: Uraságtok ideküldend! polgártársai jelenjenek meg a jöv! hónap, azaz január,
harmadikán, úgy, hogy a közvetlenül azután következ! napon, azaz ugyanazon hónap
negyedikén megtárgyalhassam velük a megtárgyalandókat.
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#No. 19.
Eperies, 1647. nov. 14.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Cum spectabilis ac magnificus dominus Sigismundus Loniay graviter in aegritudinis suae lecto
decumbat, rogo easdem dominationes vestras peramanter, quatenus acceptis literis meis statim et
defacto medicum illius loci ad suam spectabilem ac magnificam dominationem suam expedire
velint, rem mihi hac in parte_ gratissimam facturae, quod et ego servitiis meis promereri conabor.
His eaedem valeant. Datum in Eperies, die 14. Novembris 1647.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Post scriptum: Vestrae autem dominationes secus ne faciant, alioquin mihi rem gratam non
praestabunt. Praesertim, cum in hoc publico et patriae nostrae commodum concernente negocio
maxime desideretur opera memorati domini Sigismundi Lonyay

Ego quoque diligenter rogo prudentes ac circumspectas dominationes vestras, velint haud
gravatim in gratiam praefati spectabilis magnifici domini medicum suum doctorem in tanta
publici boni necessitate, quoantocius expedire. Rem Suae Maiestati Sacratissimae et. nobis
omnibus gratam praestituri. Earundem servitor parratissimus:
Ioannes Toros manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel a tekintetes és méltóságos Lónyay Zsigmond betegségével er!sen ágynak esett, igen
nyájasan kérem ugyanazon uraságtokat, hogy miután megkapták levelemet, rögtön és valóban
küldjék el a tekintetes és nagyságos urasághoz azon hely orvosát, ezzel nekem igen kedves
dolgot tesznek, amelyet szolgálataimmal majd igyekszem meghálálni. Ezzel uraságtoknak jó
egészséget kívánok. Kelt Eperjesen, 1647. november 14-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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Utóirat: Uraságtok másként ne cselekedjenek, különben kedvem ellen való dolgot tesznek,
kiváltképp, mert ebben a közérdek" és a hazánk hasznát illet! ügyben nagyon nagy szükség van
az említett Lónyay Zsigmond úr munkájára.
Én is buzgón kérem bölcs és körültekint! uraságtokat, hogy a közjót illet! ily nagy szükségben
késedelem nélkül, a lehet! leggyorsabban küldjék el orvosdoktorukat. Ezzel mind szentséges
felségének mind nekünk mindnyájunknak szivességet tesznek. Uraságtok készséges szolgája
T!rös János
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#No. 20.
Somos, 1648. jan. 23.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Salutis voto praemisso, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Quandoquidem
meus frater spectabilis ac magnificus dominus Stephanus Vesseleni sit variis infirmitatibus
obnoxius, inauditur etiam in illis partibus, quod carnifex civitatis vestrarum dominationum sciat
perbelle huiusmodi infirmitates prouti et alias quoque medicamine suo dispellere. Rogo itaque
vestras dominationes peramanter, velint eundem carnificem cum praesentium exhibitoribus ad
praefatum fratrem meum cum medicaminibus quantocius mittere, arte merces ipsius non erit
defraudata. Quod si vestrae dominationes fecerint, mihi, si aliquando, nunc rem gratissimam
facient. His easdem dominationes vestras benevalere desidero. Datum in Somos, 23. Ianuarii
anno 1648.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Mivelhogy testvérem, tekintetes és
nagyságos Wesselényi István sokféle betegségt!l szenved, és azon a helyen is köztudomású,
hogy uraságtok városának hóhéra az ilyen és másféle betegségeket igen ügyesen tudja
orvosságával gyógyítani, uraságtokat igen nyájasan kérem, hogy minél gyorsabban küldjék el
jelen levelünk kézbesít!ivel azon hóhért, az orvosságokkal együtt. A hóhér bérét ügyeskedéssel
nem fogják majd elcsalni. Ha uraságtok ezt megteszik, ezzel most igazán kedvemre
cselekszenek. Uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Somoson, 1648. január
23-án.
Uraságtoknak szolgálatkész barátja: Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 21.
Eperies, 1648. febr. 7.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salute praemissa, servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Vestris dominationibus
prudentibus ac circumspectis significamus, nos Deo auxiliante praesentem commissionem
foeliciter finivisse, pacemque inter Sacratissimam Maiestatem, ac Illustrissimum dominum
Principem Transsylvaniae conclusisse, quam quidem optatae pacis consecutionem multorum
etiam tormentorum explosione Cassoviae celebravimus. Cupientes denique ulterius quoque hanc
almam pacem universis et singulibus manifestam reddere, conclusimus tam ex parte Suae
Maiestatis, quam ex parte domini Principis Transsylvaniae, ut die nona huius mensis februarii
hora nona ante prandium utrinque in arcibus, civitatibus et confiniis in signum iam conclusae
pacis externa signa dentur, et ubique tormenta explodantur.
Quocirca dominationes quoque vestras prudentes ac circumspectas hisce requisitas esse
voluimus, quatenus vestrae quoque dominationes die et hora praenominata, post peracta divina
officia, externis signis, tormentorum nimirum explosione praesentis pacis conclusionem
miserrimae potissimum plebeculae publicare ne intermittant. His easdem diu et feliciter valere
desideramus. Datum Eperiesini, die 7. Februaris anno 1648.

Prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum amici ad serviendum paratissimi:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Ioannes Törös manu propria
Stephanus Aszalai manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink és szomszédaink!
Üdvözletünket küldjük és készséges szolgálataiankat ajánljuk. Uraságtoknak tudomására hozzuk,
hogy Isten segedelmével jelen bizottság sikeresen befejezte a munkáját, a legszentségesebb
felség és Erdély igen jeles fejedelme között megkötötte a békét. A kívánt béke megszületését
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többek között számos ágyúlövéssel ünnepeltük meg Kassán. Mivel szeretnénk a továbbiakban e
jótékony békét mindenkinek tudomására hozni, úgy határoztunk, mind !felsége, mind az erdélyi
fejedelem részér!l, hogy jelen hó, azaz február kilencedik napján, kilenc órakor, reggeli el!tt, a
már megkötött béke jelzéseként mindkét részr!l adassanak küls! jelek a várakban, városokban,
és véghelyeken, és mindenütt süssék el az ágyúkat.
Ezért bölcs és körültekint! uraságtokat is kérjük, hogy a fent nevezett napon és órában, az
istentisztelet után ne mulasszák el küls! jelekkel, és pedig ágyúlövésekkel kihirdetni a béke
megkötését, különösen a tudatlan köznépnek. Uraságtoknak hosszú és tartós egészséget
kívánunk. Kelt Eperjesen, 1648. február 7-én. Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész
barátai: gróf Wesselényi Ferenc sajátkez"leg, Törös János sajátkez"leg, Aszalai István
sajátkez"leg
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#No. 22.
Lubló, 1648. febr. 12.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salutis voto praemisso, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Pulveres illos ac
lichnos, quos dominationes vestrae mihi deputarunt, velint quantocius mittere ad civitatem
Kezmarcensem, habent illi ordinantiam, quo illi pulveres at lichni deferantur. His easdem
dominationes vestras diu valere desidero. Datum in Liublio, die 12. Februarii, anno 1648.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink és szomszédaink!
Üdvözletemet küldöm és készséges szolgálataimat ajánljom. Azt a puskaport és azokat a
kanócokat, amelyeket uraságtok nekem rendelt, küldjék el minél gyorsabban Késmárk városába,
nekik utasításuk van, hogy hova vigyék a puskaport és a kanócokat. Uraságtoknak tartós
egészséget kívánok. Kelt Lublón, 1648. február 12-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja és szolgálója: gróf Wesselényi Ferenc
sajátkez"leg
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#No. 23.
Szendr!, 1648. márc. 1.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum meorum paratissimam commendationem. Ide Szendr!
várában érkezvén, legels!bben is az többi között akarék végére menni, hogy ha az nemes ország
szép és hazánk oltalmát nézend! végezése szerint az vitézl! rend in pristinum et integrum
numerum restauráltatott-é, de zsibongás és kérdés esett közöttünk, fel nem találván mennyi
számú vitézl! rendnek kellenék lenni complete az nemes ország intentiója szerint ebben az
végházban, hogy annak végére mehetvén, annyival inkább nagyobb oltalmot adhatnánk szegény
megnyomorodott hazánknak. Hogy azért ez az szép országunktól felvetett summa pínz is heában
ki ne szedessék, és az nemes ország ezaránt való intentiója is végben mehessen, kegyelmeteket
szeretettel kérem, hogy kegyelmetek böcsületes atyjokfiát pro 25. praesentis mensis Martii
Eperjessé cum sufficienti plenipotentia expediálja, hogy !kegyelmek jelenlétében több f!- és
nemes rendekkel együtt de pristino et integro numero praesidiariorum conferálhassunk és
bizonyost végezhessünk, s!t azoknak bizonyos numerusát feltalálván ottan mind !felségének és
mind palatinus urunknak !nagyságának írjunk fel!le, kérvén azon alázatosan !felségét és
!nagyságát, palatinus urunkot, hogy az t!lönk feltalálandó végbeliek numerusát in pristinum
statum cum effectu redigálni méltóztassanak. Ezzel Isten tartsa meg kegyelmeteket kedves jó
egészségben. Datum Sendr!viae, 1. Martii anno 1648.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 24.
Stubnyafürd!, 1648. ápr. 30.
Generose domine, amice observandissime
Salute praemissa, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Si dominus Podbelani,
Camerae Scepusiensis peractor sub sigillo ad manus vestrae dominationis generosae certam
quandam pecuniam dederit, velit rogo sub bona securitate, vel Muranium, vel huc ad me mittere,
certificando me superinde. Quod genus officii reservire conabor generosi dominationi vestrae.
His Eandem diu valere desidero. Datum in Thermis Stubnensibus die 30. Aprilis, 1648.
Generosae dominationis vestrae amicus servire paratus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Nemzetes uram, igen tisztelt barátom!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Ha Podbelani úr, a Szepesi Kamara
perceptora pecsét alatt nemzetes uraságtok kezébe ad bizonyos pénzösszeget, kérem, küldjék azt
át a biztonságról megfelel!en gondoskodva Murányba, vagy ide hozzám, és értesítsenek is /
érkezésér!l/. A segítséget igyekszem majd uraságtoknak meghálálni. Uraságtoknak tartós
egészséget kívánok. Kelt Stubnyafürd!n, 1648. április 30-án.
Nemzetes uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 25.
Stubnyafürd!, 1648. máj. 6.
Generose domine, Amice observandissime
Salute praemissa, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Si generosus dominus
Michael Podbelani, Suae Maiestatis Camerae Scepusiensis perceptor ad manus generosae
dominationis vestrae miserit aliquam pecuniae summam, rogo vestras dominationes generosas
peramanter velit eandem sub bona securitate, huc ad me transmittere. Quod genus officii ego
quoque regratificari studebo. His eandem bene et feliciter valere desidero. Datum in Thermis
Stubnensibus, die 6. Maii 1648.
Generosae dominationis vestrae amicus servire paratus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Nemzetes uram, igen tisztelt barátom!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Ha a nemzetes úr, Podbelani
Mihály, a Szepesi Kamara perceptora pecsét alatt nemzetes nemzetes uraságod kezébe ad
bizonyos pénzösszeget, kérem, küldje azt át a biztonságról megfelel!en gondoskodva ide
hozzám. A segítséget én is igyekszem majd uraságodnak meghálálni. Uraságodnak jó egészséget
kívánok. Kelt Stubnyafürd!n, 1648. április 30-án.
Nemzetes uraságod szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 26.
Teplicei kastély, 1648. máj. 28.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Salute praemissa, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Existimaveram vestras
dominationes prudentes ac circumspectas ad requisitionem et intercessionem meam pro parte et
in negotio artificum Podoliczensium et Gnisdensium, assignata iisdem quindena, huc usque
satisfecisse, et totum quantum negotium conclusisse, sed uti mihi relatum est, hactenus causam
eandem ulterius differendam voluerunt, diemque octavum futuri mensis Iunii pro finali
resolutione eisdem praefixerunt. Qui terminus cum sit iam praefixus, rogo vestras dominationes
prudentes et circumspectas, quatenus attentis et consideratis negotiorum circumstantiis, velint
hanc rem finaliter ita decidere, ut ex hoc non laesio bonae vicinitatis, sed potius conservatio
eiusdem sequatur, sed neque permittant, ut ob rem tam facili complanatione dignam magnorum
etiam virorum capita molestentur. Quod genus officii et promptitudinis ego quoque reservire
conabor. His easdem diu et feliciter valere desidero. Datum in Castello Tepliczensi, die 28. Maii
anno 1648.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletemet küldöm és készséges szolgálataimat ajánljom. Arra számítottam, hogy bölcs és
körültekint! uraságtok a podolini és gnézdai kézm"vesek nevében és ügyében tett kérésemre és
közbenjárásomra, a két hetes határid!n belül már elégtételt adtak, és az egész ügyet lezárták, de
miként arról értesültem, a pert eddig tovább halasztották, és a végleges döntést a következ!
hónap, azaz június nyolcadik napjára t"zték ki. Ha már ez az id!pont ki van jelölve, arra kérem
bölcs és körültekint! uraságtokat, hogy figyelembe véve és mérlegelve az ügy körülményeit, úgy
döntsék el a dolgot, hogy abból ne a jószomszédság megsértése, hanem inkább meg!rzése
következzék, és ne engedjék, hogy egy ennyire egyszer"en megoldható ügy miatt fontos
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embereket kelljen zaklatni. Készséges segítségüket igyekszem majd meghálálni. Uraságtoknak
tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt a tepliczei kastélyban, 1648. május 28-án.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 27.
Stubnyafürd!, 1648. júl. 25.
Prudentes et circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salutem et servitiorum meorum promptitudinem. Vestris dominationibus significare volui,
cogere me hinc, versus partes, arcium Balogh et Szendereniam conferre. Et quia illac certa loca
postarum deessent, propediemque varia negotia scriptotenus regni huc et illuc expedienda
incumbent, eapropter vestras dominationes requirendas esse volui, velint committere iudici
possessionis vestrarum dominationum Teplice vocatae, ut dum aliquae litterae per
Leutshoviensem Postarum Magistrum sibi transmitterentur, eae sine remora ad possessionem
meam Vernatt expediantur, ut_ sic talium litterarum cursus facilior sit ac commodior. In reliquo
vestras dominationes feliciter valere desidero. Datum ex Thermis Stubnensibus, die 25. Iulii
1648.
Vestrarum dominationum amicus et vicinus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink és szomszédaink!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánljom. Uraságtokat értesíteni akartam,
hogy el kell mennem innen a balogi és a szendr!i vár uradalmaiba. Mivel arrafelé nincsenek
állandó postaállomások, és az ország különböz! rám tartozó ügyeiben levelet kell majd
váltanom, arra kérem uraságtokat, parancsolják meg uraságtok teplicei bírójának, hogy mihelyt a
l!csei postamester valamilyen levelet oda átküld, azokat haladék nélkül juttassa el Vernatt nev"
birtokomra. Így az ilyen levelek útja könnyebb és alkalmasabb lesz. Uraságtoknak egyébiránt
tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Stubnyafürd!n, 1648. j"lius 25-én. Uraságtoknak
szolgálatkész barátja és szomszédja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 28.
Kassa, 1648. nov. 8.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salute praemissa, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Cupientes de communi
permansione nostra tempestive providere, ac in eadem materia vestrarum quoque dominationum
consilia uti: Ideo_ easdem hisce praesentibus nostris requisitas esse voluimus, quatenus vestrae
dominationes prudentes ac circumspectae ad diem 25. huius mensis Novembris certos e medio
sui ablegatos suos cum sufficienti plenipotentia huc ad liberam et regiam civitatem
Cassoviensem expedire nullomodo praetermittant. His in reliquo easdem diu et felicissime valere
desidero. Datum in libera et regia civitate Cassoviensi, die 8. Novembris, anno 1648.
Earundem dominationum Vestraraum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

Post scriptum: Vestrae dominationes ut ante terminum die videlicet 24. huius ut compareant,
necessarium est.

fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Idejében szeretnénk gondoskodni
közös megmaradásunkról, és ebben az ügyben uraságtok tanácsával is szeretnénk élni, ezért
uraságtokat jelen levelünkkel kérjük, hogy semmiképpen se mulasszák el megfelel!en
felhatalmazott megbízottaikat november 25-ére ide, Kassa szabad királyi városba küldeni.
Uraságtoknak egyébiránt tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Kassa szabad királyi
városban, 1648. november 8-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc

Utóirat: Szükséges, hogy uraságtok már a 24-i határid! el!tt megjelenjenek
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#No. 29.
Kassa, 1648. dec. 2.
Prudentes ac circumspecti domini et amici observandissimi
Salute praemissa servitiorum meorum paratissimam commendationem. Miném" végveszedelem
követte nyomorult hazánkat, keservesen akarám kegyelmeteknek megjelentenem. Ím szintén
ezen órában érkezék Homonnainé asszonyom !kegyelme bizonyos embere, az ki szemével látta,
hogy az kozákság az tatárral együttt az Beszkiden általjött, azon igyekezvén, hogy szokása
szerént ezt az darab földet is t"zzel-vassal megeméssze, kegyelmeteknek erre való példájára
lehet az szomszéd országi. És noha énnekem authoritásom nincsen arra, hogy personalis
insurrectiot hirdethessek kegyelmeteknek, mindazonáltal arra offerálom magamat, hogy ha
kegyelmetek maga s hazaja megmaradására nézve personaliter insurgál, kész vagyok
kegyelmetekkel kiszállanom; kegyelmeteket azért kérem erre, ment!l hamarébb adjon választot,
mihez kellessék magamat tartanom, és ha kegyelmetek personaliter kiszáll, mind az helyr"l s
mind az modalitássárul ottan tudósíthassam kegyelmeteket. Ezzel penig kegyelmetek ne késsék,
míg ez az darab föld futamásban nem veszi az dolgot, mert periculum in mora. Ezzel éltesse
Isten kegyelmeteket kedves jó egészségben. Datum Cassoviae, die 2. Decembris anno 1648.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 30.
Kassa, 1648. dec. 7.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salute praemissa, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Excellentissimo domino
Christiano medicinae doctori nuperrime scripsi, ut causa curandae sanitatis huc ad nos veniat.
Qui si vestras dominationes requisiverit, aut ad civitatem vestrarum dominationum venerit,
amicissime rogamus easdem, ne graventur eundem dominum doctorem beneficio currus
Eperiesinum usque transmittere. Quod genus benevolentiae nos quoque regratificare
studebiumus. His easdem benevalere desiderantes. Datum Cassoviae, 7. Decembris anno 1648.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Az igen kiváló Christian
orvosdoktor úrnak a minap megírtam, hogy egészségünk kúrálására jöjjön ide, hozzánk. Ha a
doktor úr uraságtokat meg fogja keresni, avagy uraságtok városába jön, ne késlekedjenek !t
kocsin egészen Eperjesig átküldeni. Uraságtoknak ezt a segítségét mi is igyekszünk majd
meghálálni. Uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Kelt Kassán, 1648. december 7-én. Uraságtok
szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 31.
Kassa, 1648. dec. 11.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Salute praemissa, servitiorum meorum paratissimam commendationem. Cum in curationibus
membrorum dicatur excellere carnifex Leuchoviensis, ideo vestras dominationes prudentes ac
circumspectas rogatas esse volui, quatenus dictum carnificem huc ad me quantocius expedire
velint causa videndi filium meum iam ab ineunte aetate sua gibbosum, quem rursus bona cum
securitate et remuneratione remittam. Praeterea praesentium exhibitor, famulus meus pro parte
mea duos equos quaesiturus est in civitate vestrarum dominationum. Rogo easdem in
comparandis et investigandis non solum auxilio adsint, verum etiam quos ad placitum meum
invenerint, conventant cum illo, cuius erunt, neque permittant eosdem eousque aliis divendere,
donec me de pretio eorundem dictus famulus meus certificaverit. Quam vestrarum dominationum
benevolentiam pari studio regratificari conabor. Datum Cassoviae, 11. Decembris 1648.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Mivel úgy mondják, hogy az a
l!csei hóhér jeleskedik az ízületek gyógyításában, ezért kérem bölcs és körültekint! uraságtokat,
hogy a mondott hóhért minél gyorsabban küldjék el ide hozzám, hogy vizsgálja meg kora
ifjúságától kezdve púpos fiamat. A hóhért majd szolgálatait viszonozva és biztonságban
visszabocsátom. Ezen túl jelen levelem kézbesít!je, szolgálattev!m két lovat fog keresni
számomra uraságtok városában. Bölcs és körültekint! uraságtokat kérem, hogy ne csupán
segítsenek neki a lovak felkutatásában és megvásárlásában, de egyezzenek meg azon állatok
tulajdonosaival, amelyeket kedvemre valónak találnak, és ne engedjék meg a lovakat addig
másoknak eladni, amíg mondott famulusom azok áráról engem nem értesített. Uraságtok
jóakaratát igyekszünk majd hasonló buzgalommal meghálálni. Kelt Kassán, 1648. december 11-
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én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 32.
Kassa, 1649. jan. 5.
Generose, prudens ac circumspecte domine, amice mihi observandissime
Salute praemissa, servititorum meorum paratissimam commendationem. Ex certo homine
intellexi dominum Vilibald inhabitatorem civitatis Leuch!viensis habere tres equos unius coloris.
Rogo itaque dominationem Vestram, eousque donec illuc advenero, in id incumbat, ut neque
vendantur, neque e civitate exmittantur praefati tres equi, cupiens eosdem videre. Quam
generosae dominationis vestrae promptitudinem reservire conabor. His eundem bene et feliciter
valere desidero. Datum Cassoviae, die 5. Ianuarii 1649.
Generosae dominationis vestrae amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Nemzetes, bölcs és körültekint! uram, igen tisztelt barátom
Üdvözletemet küldöm, és igen készséges szolgálataimat ajánlom. Egy bizonyos embert!l úgy
értesültem, hogy Vilibald úrnak, L!cse város lakosának van három egyszín" lova. Kérem tehát
uraságod, hogy míg odaérkezek, azon legyen, hogy az említett három lovat ne adják el, és ne is
engedjék ki a városból, mivel látni akarom azokat. Nemzetes uraságod készséges segítségét
igyekszem majd meghálálni. Uraságodnak jó egészséget kívánok. Kelt Kassán, 1649. január 5én.

57

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 33.
Kendi, 1649. jan. 12.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum nostrorum paratissimam commendationem
Úgy veszem eszemben, hogy ottan az kegyelmetek várasában hat lovonk volna minekünk,
kiknek melléjek ím egy kocsit küldöttünk fellajtárostúl. Mivel azért magunknak is rövid nap arra
lészen útunk, kérjük kegyelmeteket szeretettel, az míg odaérkezünk, addég viseltessen gondot
mind szolgáinkra, lovainkra, lovainknak abrakot, szénát, szolgáinknak penig ételt-italt adasson,
kit becsülettel és kedvesen vévén kegyelmetekt"l, köszönhessük és meg is szolgálhassuk
kegyelmeteknek ebbéli atyafiságát és barátságát. Ezzel éltesse Isten kegyelmeteket kedves jó
egészségben. Datum in possessione Kendi, die 12. Ianuarii anno 1649.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
/sajátkez" utóirat:/ Felette kérem, meg ne fogyatkoztasson ez kévánságomban
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#No. 34.
Eperjes, 1649. jan. 13.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Kegyelmetek sub
dato 12. praesentis mensis Januarii írt levelét nagy becsölettel vettük, mit írjon, megértettük,
hogy az az jóakaró barátunk, kinél az két commendatus lovak voltanak, császár urunkhoz
!felségéhez lévén expeditus követségben, odament volna rajtok. Bizony dolog, bánjuk, hogy
nem láthattuk az lovakat, de immár ha így történt, arrúl nem tehetünk, csak legyen megtiltva,
hogy el ne adja !ket addég, míg Isten minket is Pozsonyba az nemes ország gy"lésére felviszen,
hogy ottan meglátván !ket, fogjuk-é kedvelni, avagy nem. Az mi penig Lengyelországból
miszámunkra küldött és hozott kegyelmetek városában lév! hat lovaink dolgát illeti, arrúl írtunk
kegyelmeteknek, és úgy reméljük, eddég jámbor szolgánk levelünk is megadta kegyelmeteknek,
mégis azért szeretettel kérjük kegyelmeteket, az szénát és abrakot ne kémélje t!lök, illend!
praebendát rendeltessen az mellette lév! kocsisunknak és fellajtárunknak is. Valamit
kegyelmetek reájok költ, cum summa gratiarum actione megtérítvén contentáljuk kegyelmeteket
és ebbéli atyafiságát penig kegyelmeteknek nem csak kedvesen és nagy becsülettel vesszük, de
meg is igyekezzük szolgálnunk. Ezzel éltesse Isten kegyelmetekez kedves jó egészségben.
Datum in libera ac regia civitate Eperjes, die 13. Ianuarii anno 1649.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 35.
Váralja, 1649. jan. 21.
Prudens ac circumspecte domine, amice observandissime
Cras Deo volente, vestras dominationes visitabo, et ita conabor ire, ut et prandium et coenam
simul possim habere in civitate earundem dominationum vestrarum. Rogo itaquae easdem de
meo, meorumque quartiriis velint prospicere. Equites, quos mecum habeo, illos mittam ad pagos
circumiacentes, exceptis pagis domini comitis Chaki, solummodo cum familia et peditibus
ibidem pernoctabo. His eundem diu valere desidero. Datum in Varallya, die 21 Ianuarii 1649.
Prudentis ac circumspectae dominationis vestrae amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! uram, igen tisztelt barátom!
Holnap, ha Isten is úgy akarja, meglátogatom uraságtokat, és úgy szándékozom menni, hogy
mind az ebédet, mind a vacsorát uraságtok városában költsem el. Kérem tehát uraságtokat, hogy
gondoskodjanak számomra és embereim számára szállásról. A velem lév! lovasokat ki fogom
küldeni a környez! falvakba (kivéve Csáki gróf úr falvait), csupán familiámmal és
gyalogosaimmal fogok a városban éjszakázni. Kelt Váralján, 1649. január 21-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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$No. 36.
Kassa, 1649. aug. 12.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini observandissimi
Salutis voto praemisso servitiorum meorum paratissimam commendationem. Noha itt az minap
kassai gyülekezetünkben b!ven declaráltam vala, hogy az fogadandó hadak elejben egy kemény
hazánk nevelte és hadi experientiákkal bíró ember kellenék, aki engemet supportálhasson, mivel
én nem lehetek mindenött közöttök, mint egy praeceptor, de micsoda respectusokra nézve
kegyelmetek semmi [!] sem végeze fel!le. Látván azért el!ttünk álló nagy szükségünket, és
afféle tisztvisel! nélkül az dolognak csak egyáltaljában csonkán való voltát, akarám nagy
szeretettel kegyelmeteket kérnem, ha hazánknak helyesen akarunk succurrálni, ne f!svénykedjék
s magunk magunkat magunkért ne kímíljünk valahány forintot, tegyünk egy jót. Ezekb!l penig
válogathat kegyelmetek, akár Bakos uramot válassza, kinek csak nevére is halván az pogány,
nem kevés effectusát látnánk, akár Szuhai Mátyás uramot, ez is csaknem gyermekségét"l fogvást
hadvisel! ember, avagy Kis András uramot, avagy penig Pécsi Ádám uramot. Micsoda volna
mindnyájunk jószágára portaszámra vetvén, ezer forintot esztendeig fizetni ennek
valamelyikének. Ha azért kegyelmeteknek tetszik, válasszon ez jöv! mustrára oly atyafiát, az ki
ez dologról végezhesen Szepsiben velünk, úgy, hogy 29. hujus jelen légyen, ha lehet. Ezek
közül /akit/ legalkalmatosabbnak találunk, megnyugodt elmével állítsuk az hadak elejben.
Tudom, hogy jobban fognak az dolgok folyni ez jelenvaló hazánk szolgálatjára. Kérem azért
nagy bizodalmosan kegyelmeteket, vévén jó példát az Újvári Generálisságban Földvári uramot
praeficiálták, az Dunántúl Sárkány János uramot. Ezzel Isten tartsa meg kegyelmeteket kedves jó
egészségben. Datum Cassoviae, die 12. Augusti 1649.
Earundem dominationum vestrarum servitor, amicus et vicinus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 37.
Kassa, 1649. aug. 18.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Noha ez elmúlt napokban is el!számlálván mind országunk közönséges végezését, és mind pedig
igyefogyott hazánknak szomszédságbeli pogánság miatt való romlását, tisztünk szerént
b!ségesen intettük kegyelmeteket, hogy az több terminált napra minden fogyatkozás nélkül
articularis gyalogit el!állassa. Mindazáltal, mivel azon pogánság naponként insolescálni kezdett,
és máris nyavalyás Fülekiek példájával több végbelieket is szüntelen háborgat, hogy azért az
késedelem miatt valami rendeletlen állapat az gyalog praestálásában ne találkozzék, ki miatt
nékünk is ex officio kelletnék kegyelmetekre animadvertálnunk, mégis exsuperabundanti ez
levelünkkel tetszett requirálnunk kegyelmeteket. Kérjük annakokáért, s!t tisztünk és hivatalunk
szerént intvén parancsoljuk is kegyelmeteknek, hogy ez levelünket vévén úgy rendelje az
articularis 80 gyalogit el!állatni, hogy mind facultásához, és mind penig békességes lakásához
képest ki-ki kegyelmetek közül senkire ne mutogasson, hanem valaminthogy az öt város
közönségesen tartozik nyolcvan gyalogot praestálni, így megtartván az egyenl!séget, azokat
equali numero el! is állassa. Jóllehet mostani állapatját Kassa városának megtekéntvén, mind
arra nézve, hogy már csaknem f! véghel lévén (melyet kegyelmeteknek csak magától is, úgy
mint egy antemuralét segéteni kellene), mind penig, hogy praesidiariusok miatt és egyébaránt is
minden városoknál többet szenvede, kiváltképpen hogy continuus gyalogot tartván, azokkal in
omnes occasiones valahová kívántatik, ezen kívöl is szolgáltattunk. Ítéletünk szerént ugyan csak
meg kellene ezen expeditiótól exonerálnunk !ket, mindazáltal, mivel !k is az több városok közé
számláltattak, azért nékiek is azon articularis expeditiót servata equalitate praestálni kelletik.
Úgy számlálja azért kegyelmetek az gyalogságot, hogy egyik város az másikra, sem penig holmi
szokásra ne mutogasson, mivel ez nem régi usus, hanem articulus szerént való új expeditio,
melyhez minden hazája szeret! magyarnak szívesen kell alkalmaztatni magát. Cassouiae, die 18.
Augusti anno 1649.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
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Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 38.
Kassa, 1649. dec. 12.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam semper commendationem. Sok kiváltképpen való
alkalmatlanságok, melyek naponként az fogadott hadak miatt oriáltatnak, és magok között
felzendölt állapat is azt kévánván, és egyébaránt is mind úri rend, és mind peniglen némely
nemes vármegyék panaszolkodván, megsérölt állapatjokat praetendálván, hozta magával, hogy
kegyelmed bíró uram, ha lehet, maga személyében pro 20. Januarii in anno 1650 immediate
affuturo legyen jelen itt Kassa várasában, avagy ha maga nem jöhetne is kegyelmed, elegedend!
plenipotentiával bizonyos meghitt atyjokfiát küldje kegyelmetek, hogy minden hazánk oltalmára
és az felül megírt punctomok propositióira legyen authoritása. Mivel penig ab anno 1638
celebráltatott ország gy"lését!l fogvást is ad annum usque 1647 interveniálván kilenc esztend!k
járása, kikben az coronalis contributiókban az Fels!-Magyarországnak nemes vármegyéinek
nagy része semmit sem administrált bé az országnak, ezek contributiónak bévételére rendeltetett
perceptora kezében, némely vármegyék csak igen keveset administráltanak is, az mely
contributio nem kevés summa pénzre extendáltatik, kir!l hogy in praefixo termino
commodiusban valami bizonyost determinálhassonk, kegyelmetek ezen dologban is teljes
plenipotentiával bocsássa emberét, ha maga nem jöhet is kegyelmed. His easdem dominationes
vestras diutissime valere desideramus. Datum Cassoviae, die 12. Decembris anno Domini 1649.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 39.
Kassa, 1650. júl. 21.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Mivel Isten ! Szent Felsége az ! ingyen
való kegyelmes gratiájából az régi kívánt szent békességet az keresztyén császár és királyok
között már eccer concludálni és confirmálni méltóztatott, az mi kegyelmes császár urunk
!felsége minékönk kegyelmesen megparancsolt, hogy generalisságunk alatt lév! városokban és
várakban pro 24. hujus 9 órakor reggel az „Te Deum laudamus” éneklésével és ágyúlövésekkel
együtt Istent ! Szent Felségét az ilyen keresztyénekhez megmutatott kegyelmességéért hálákat
adván dícsírjük. Kegyelmeteknek is az többi között akaránk értésére adnonk, hogy !felsége
kegyelmes parancsolatjának pareálván, az praefigált napon el ne múlassa, hanem velünk együtt
segítsen kegyelmetek az szent békességnek örvendezni. His easdem dominationes vestras bene
valere exoptamus. Datum Cassoviae, die 21. Julii 1650.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 40.
Szendr!, 1651. márc. 9.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Közönsíges hazánk oltalmára s az egísz
keresztyénsígnek capitalis ellensíge, az török megzablázáséra articulusban iratott mezei hadak
fenntartásában sokan hazám fiai kivonván magokat az nemes ország végzísínek nem kevés
praeiudiciumjával s ezennel (adja Isten távoztatódjék el) sok felebarátink hazánk s nagy részinek
Magyarországnak veszedelmível vonogatván magokat az lovasok intertentiójában
daraboskodnak. Lévén azonkív"l is más szüksíges hazánk concernáló dologban consideratióra
való materiánk, tanácsosnak látom, hogy kegyelmetek közül is az nemes vármegyék arra deputált
atyjokfiaival együtt lévén, ezen errorokat jó karban vehessük. Kire nézve elébb nem
terminálhatunk, hanem pro 17. imminentis Aprilis 1651 huius currentis anni Kassán et
sequentibus diebus. Kegyelmetek azért nagy szeretettel kérjük bizonyos atyjokfiát bocsátván az
megnevezett nap, régvel foghassunk az dologhoz, hogy annál hasznosabban némely hazája nevét
visel! barátinknak tollalhassunk fogyatkozásit. In reliquo easdem bene valere desideramus.
Datum in Szendr!, die 9. Martii anno 1651.
Earundem dominationem vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesselényi
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$No. 41.
Szendr!, 1651. szept. 11.
Prudentes et circumspecti domini, amici observan dissimi
Servitiorum meorum paratissimum commendationem. Noha talám lehetetlenséget mozgatok, és
majd csaknem azon tör!döm, miért nem repülhetek, de hazám szereteti és annak ezennel
füstölg! üszögi kénszerítnek; hogy egynéhány szóval ne csak jövend! veszedelmét írjam, de
hazája szeret! fiait és nemzetünk szeret!it felindítsam. Ha buzgó szeretetem és hazám
nyavalyáját szánó szívesen való szandékomat le akarnám írni, és azt kimagyarázni, az mint
érzem hazám nyavalyájat, bizonnyal nem az én pennám volna arra elégedend!. Mindazonáltal
mivel minálunknál ezerünknél is jobban tudja azt (elébbi értelmes emberek lévén nálamnál) mi
légyen az maga oltalmazó jutalom, és mi légyen az gondatlansággal egymásra nézend!
veszedelem; ki miatt merem bátran írnom, az egesz ország csak az három dologért vész; az
felebarátunk és szomszédunk keveset való gondolatunkkal, az átkozott antepatia és
egyenetlenség; az veszedelmes non putaram. Vajon felséges Isten ki vall kárt ezekben, nemde
úgy van-e dolgunk, mint az ki másra megharaguván maga fejét veri az falban, és más
bosszúságában magának szerez fájdalmat. Ím nagy hatalmas sok költséggel és fáradsággal az
mezei hadakot öszveszerezvén nagy derík télb"l és drága üd!b"l ki tartók "ket, s már tovább
tartani nem akarjuk, hanem egynéhány forintunkat szánván, míg az ország gy"lésében jobbat
végezhetnénk, tartani restelljük; ki miatt (adja az nagy hatalmú Isten, hamis próféta legyek)
nekünk jün az pogányság, az egész Hegyek allját elrabolja, s ha csak azzal az karral érhetn!k
meg, noha azis megbecsülhetetlen kár, talám szenvedhet!bb volna; de nagyobbaktúl tartok, kit
pennám orrábúl ki sem merek bocsátani.
Bocsátkozzék csak kegyelmetek tárházának legmílyebbik okoskodó tárházában, feltalálhatja
magában, mi jót és mi veszedelmet lát ezeknek az hadaknak helyben állétasokban és
elbocsátásokban. Vajha igazat szabad volna mindenkor mondani, ez papiroson ezen pennával
tudnék olyat írni, kit talám nélkül elhivén, milyet most eszébe nem veszen, azután sóhajtva
mondjuk, bár fenntartottuk volna az hadakot. Ha azért szintén Istennek utolsó ostorát nem
akarjuk elvárni, és mi üdönkben édes hazánk veszedelmét látni. Nagy bizodalmason kérem
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kegyelmeteket, serkenjen fel kegyelmetek hazája oltalma mellett, s míg ország gy"lése lészen,
tartsa fenn az hadakot, azokat megújítván és elébbi állapatjokban hozván, az kik ez ideig meg
nem tartották, sine misericordia duplumokat vegyenek rajtok, csak azzal is sok ideig tarthatjuk az
népet hazánk oltalmára. Ezzel mind magunknak hasznosan szolgálunk; mind kegyelmes
urunknak császárunknak kedve lel! hívei lévén, nagy jót viszünk végben. Értvén azért az
kegyelmetek hazájához való szeretetit és hadak fent tartó szándékját; készek leszünk minden
dolgaink hátrahagyásával Kassára napot végezvén conciliumot tartani. Egyébaránt ha
kegyelmetek nem provideál, az felséges Isten el!tt leszek ment, oka hazám veszedelmének nem
vagyok, s!t ha egy nyavalyábúl többek következnek, oka én ne legyek, se igaz magyarságom. Ha
azért ugyan oszolni kezd ez az kevés hátramaradt katonaság, méltó vigyázni falukon, városokon
kárral, lopással és dúlással ne oszoljonak. In reliquo Isten tarcsa kegyelmeteket jó egészségben.
Datum Sendroviae, die 11. Septembris anno. 1651.
Earundem dominationem vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesselényi

Post scriptum: Hogy tovább is többítsem írásimat kegyelmetekhez, az csak nem napját, óráját
nem tudható ugyan, de ránk várandó veszedelmes szükség kénszerít, mert noha az kanizsai dolog
is hallatik ugyan (ki méltán vigyázásra indíthat), de az közelebb és hamarabb való rossz hírek
ugyan ösztönöznek arra, hogy mind tisztem, s mind igaz keresztény magyarságombúl ne csak
tudtara adjam kegyelmeteknek, de kérjem is, hogy mature providealjon rúla. Az török mind nagy
vigyázással s mind készülettel vagyon bizonyos, mit akarjon ugyan az bizontalan, de hogy
ártalmunkra valo légyen, az tam certum quam certissimum, s az mint azt inkább hozák az
filemben, az szüreti alkalmatosságot várván, ki Isten áldásábúl ezennel béáll, az id!nek jó volta,
vizeknek apadása, útnak akadék nélkül való jósága azt hozza hitelben, hogy el nem múlatja,
hanem az mint régen áhítja, azt viszi végben, hogy az Hegyalját, mid!n az országnak böcsületes
rendi oda gyülekeznek, akkor rabolja el, ha Isten az kegyelmetek böcsületes provisiója által meg
nem gátolja akaratjukat. Melyre nézve mégis iterum atque iterum kérem kegyelmeteket, hogy ha
egyebért nemis, ottan ha csak az szüretnek idejéig is tészünk securitást magunknak, az penig
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miném" és miképpen légyen, arrúl kegyelmetekkel való consultatiót öremest felvészem, csak
kérem igen szeretettel, ne késlelje válasszát, hogy ahhoz képest Kassára egy bizonyos terminust
rendelhessek. Egyébaránt ha (kit Isten eltávoztasson) valami veszély tanálja valamely részét
hazanknak, ottan csak engem ne causaljon kegyelmetek véle, mert feci non solum quod potui sed
etiam quod debui.
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$No. 42.
Szendr!, 1651. szept. 28.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum meorum paratissimam commendationem. Az szükség azt hozván magával, és már
feles nemes vármegyék és !felsége tanácsinak is azon nyugodván meg elméjek, nem lehetek
egyéb, hanem hogy az nemes vármegyék és szabad királyi városok, s tekéntetes hazájok szeret!
urak, követek és személyek szerint pro 20. affuturi mensis Octobris anni praesentis 1651.
Kassára gy"ljünk et sequentibus diebus együtt lévén az mezei hadak tovább fent tartásokrúl, és
az kik eddig nem praestálták, irremissibiliter megbüntetésekr"l végezhessünk. Kérjük azért igen
nagy szeretettel kegyelmeteket, kegyelmetek becsületes követ atyjokfiait cum sufficienti
plenipotentia küldjen Kassára; úgy, hogy 20. eiusdem Octobris estvére benn lévén sequenti, et si
necessum fuerit, subsequentibus etiam diebus végezhessünk felül megírt dolgok fel!l hazánknak
és kegyelmes császárunknak kedvesked! maradásunkra valót. In reliquo. Isten tartsa jó
egészségben kegyelmeteket. Datum Szendr!viae die 28. mensis Septembris anno Domini 1651.
Earundem dominationem vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 43.
Kassa, 1652. jan. 18.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Mivel nékünk Isten kegyelmességéb"l, !felsége kegyelmes parancsolatjábúl immár fel kelletik
indulnunk, eddig fent tartott lovasinknak eloszlásának terminusok szintén prae foribus vagyon,
kiket tovább az nemes statusok fenttartani nem akarnak, melyeknek eloszlásokat adja Isten. hogy
országostúl meg ne sirassuk, de ha !kegyelmek elszánt szándékkal ezen megnyugodtak, úgy kell
lenni. Kihez képest látván szegény igyefogyott hazánknak nagy veszedelmét, de kiváltképpen
Isten az üd!t felnyitván, ezennel feltámad az hegyi tolvaj, az martalócok, pribékek kinn
farkallások annyira, hogy senki útjában nem lészen bátorságos. Kegyelmeteket azért akaránk
nagy szeretettel kérnünk, ottan, ha egyébért nem is, magamagát oltalmáért, ha többet nem is, az
öt szabad királyi város tartson itt, nemes Abaúj vármegyében huszonöt jó lovast (melyek készen
is volnának, csak fizetésekr"l tégyen rendelést). Ha azért követi és megcselekeszi az nemes öt
királyi szabad város, mind istenes, mind hazájához és maga oltalmához néz! szeretetit és jót
mível, ha penig ezt elmúlatja, az hatalmas Isten el!tt tészek tudománt, se nagy se kicsiny hazánk
veszedelmének okai nem leszünk mi, méltatlan ministeri !felségének, mivel mi mindent
cselekedtünk. „Legem enim adimplevit, qui fecit, quod potuit.” Ezek után Isten virágzó
szerencsékkel áldja és éltesse kegyelmeteket. Datum Cassoviae, die 18. Januarii 1652.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 44.
Szepesi birtok, 1652. jan. 23.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Mivel az mi kegyelmes urunk !felsége
parancsolatjábúl Bécs felé kelletik mennünk, az hol fogyatkozott országunk derekas állapotjárúl
való propositióink lésznek !felségével, noha mi ott késni nem akarnánk, mennél hamarabb
visszasietvén, mely talám mind is két hólnapot foglal bé magával, hogy azért ez üd! alatt az
darab Felföldnek valami oly véletlen veszedelme ne következzék, kegyelmeteket mint igaz haza
szeret! fiait akaránk nagy bizodalmosan megtanálnunk, kérnünk és intenünk kis tisztünk szerint,
viseljen gondot addig az végekr"l, és ne hagyja közönséges hazánk oltalmát félben cekkonni.
Tartson mindaddig securitást magának, nem múlatjuk el mi is, nyugodjék meg kegyelmetek
benne, hanem !felsége el!tt minden fogyatkozásinkat proponáljuk, és azon leszünk, hogy az
pogányság ellen minden megmaradásunkra való minden [!] mediumot hozhassak kegyelmetek
örömére. Erre penig rövid üd! alatt való kedves válaszát várom kegyelmeteknek, mellyel még
útban érhetnek, vicémhez Bornemisza uramhoz dirigálván az leveleket. In reliquo éltesse Isten
kegyelmeteket. Datum in Praedio Scepusienis, die 23. Januarii anno Domini 1652.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 45.
Szepesi birtok, 1652. jan. 23.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Siquidem divina benignitate favente Viennam proficiscor, gratiae mihi summae esse ducerem si
quid praesenti occasione in liberarum civitatum negotio prodesse possem. Quocirca
dominationes vestras requisitas esse volui, si quid mihi imperandum occurreret, aut apud
Sacratissimam Maiestatem Suam, per easdem commissum, exequendum, lubens gratificabor. In
reliquo easdem dominationes vestras feliciter valere desiderantes. Datum in praedio Scepusiensi,
die 23. Ianuarii anno 1652.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Mivel, ha Isten is úgy akarja, Bécsbe utazom, nagyon örülnék, hogyha ezen alkalommal a szabad
királyi városok ügyében valamit használni tudnék. Ezért uraságtokat kérem, hogyha valamit
nekem „parancsolni” szeretnének, vagy van valami elintéznivalójuk ! legszentségesebb
felségénél, készségesen teszek szivességet. Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánunk.
Kelt a szepesi jószágon, 1652. január 23-án.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 46.
Bécs, 1652. márc. 29.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis obseruandissimi.
Posteaquam ex relatione ablegatorum dominationum vestrarum intellexissemus, quod Joannes
Vilibaldus Mayer ob non admissam domini prothonotarii executionem, bracchium regale a Sua
Maiestate impetrare intendat. Ut eo casu securiores dominationes vestrae redderentur; quo
impetrati bracchii executionem ad nos dirigi contingeret, promittimus etiam quantum in nobis
fuerit, nos aequitati earundem dominationum collaboraturos, tamdiu effectu eiusdem retardato;
donec praememoratam Maiestatem de totius controversiae statu et processu demissime
informaverimus, data modis omnibus opera, ne dominationes vestrae justis suis juribus
improvise destituantur. In reliquo easdem feliciter valere desiderantes. Datum Viennae Austriae
die 29. mensis Martii, anno domini 1652.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Miután uraságtok követeinek beszámolójából megértettük, hogy Joannes Vilibaldus Mayer az
ítél!mester úr végrehajtásának nem engedélyezése miatt !felségét!l királyi kart (bracchium
regale) igyekszik kieszközölni. Abban az esetben, ha a kérvényezett kar végrehajtását ránk
történetesen ránk lesz bízva, uraságtok nyugalma érdekében megígérjük, hogy amennyiben
rajtunk áll, uraságtok igazsága érdekében fogunk dolgozni, és egészen addig halasztják
véghezvitelét, amíg !felségét az egész jogvita állásáról és menetér!l alázatosan értesítjük.
Mindenféleképpen azon fogunk fáradozni, hogy uraságtok hirtelen ne fosztassak meg az !ket
megillet! jogoktól. Kelt Bécsben, Ausztriában 1652. március 29-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 47.
Stribova, 1652. ápr. 22.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum commendationem. Ide Sterbovára érkeztünk, akarnánk ugyan
továbbmennünk, de sietséggel j!vén, lovaink bágyadtsága nem engedi. Holnap ott
kegyelmeteknel kelletik hálásunknak lenni, Ónod megégése hazánk oltalmára kénszerít
bennünket; kérem azért kegyelmeteket szeretettel, készítsen Eperjesig vagy három szekérben
való lovakot. Ebbéli kegyelmetek hazájához való szeretetit s promptitudóját mind !felségének
megírjuk, s mind magunk megszolgáljuk. In reliquo Isten éltesse kegyelmeteket jó egészségben.
Datum in possessione post scripta Stribova, die 22. Aprilis 1652.
Earundem dominationem vestrarum amicus servire paratus:
Comes Franciscus Wesselényi
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$No. 48.
L!cse, 1652. ápr. 23.
Tekintetes nemes L!cse városa.
Szolgálok etc. Sietek hazánk oltalmára Ónodnak akarván succurrálni, ahhoz pénzzel s körmösön
kell hozzányúlni, hertelen más mediumhoz nem nyúlhatok, az bécsi út és lakás felette megvont.
Kérem kegyelmeteket, hazájához való szeretetib"l adjon nekem kölcsön ezer ezüsttallért.
Assecurálom kegyelmeteket és kötöm Seünione [?] nev" falumat, ha pünkösd után két héttel meg
nem adom, bár elfoglalja és bírja mindaddig, valamíg az megnevezett ezer tallér meg nem
lészen. Ezzel szolgál hazájának, engem pedig obligál tovább való szolgálatjára az tekintetes
nemes városnak. Kedves választ várván ajánlom Istennek. Kelt L!csén 23. Aprilis1652.
Kegyelmeteknek szolgál
Comes Franciscus Wesseleny

76

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 49.
Szendr!, 1652. máj. 3.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum commendationem. Bizonyos elmúlhatatlan, hazánk közjavát és
legf!képpen ez darab Felföld securitását néz! munkához akarván itt az végházban kezdenünk,
nem lehete egyéb benne, hanem az kegyelmetek jóakaratjához és segétségéhez is kelletik
nyúlnunk. Akaránk azért kegyelmeteket requirálnunk tisztünk szerint, és kérnünk is
bizodalmason, hazájához való szeretetihez képest magok megmaradásáért ez közjóra való
épületet nemes városul valami pénzbeli subsidiummal megsegíteni ne neheztelje. In reliquo
easdem feliciter valere cupimus. Datum Sendroviae, die 3. Maii anno 1652.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

L!cse
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$No. 50.
Enyicke, 1652. aug. 2.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini nobis observandissimi
Servitiorum meorum paratissimam commendationem. Ezen óraban érkezék ónodi kapitány uram
levele, melyben jelenti bizonyosan, oly emberekt"l értette, az kik szemekkel látták, az K!r!sön
háromezer tatár török k!tözött volna által, es az egri törökök is mindenfelé elírtanak idegen
törökökért, s az mint Egerben lév! emberink coniecturálhatta, Ónod alatt minapi gyalázotjokat
orrolván, Ónodot akarnák láb alól elcsapni, és azután az egész Hegyalját rabolni. Kérjük azért
szeretettel kegyelmeteket, oly készen tartson bizonyos számú gyalogokat, mihent másszor írunk,
succurrálhasson az végház oltalmára. De caetero easdem dominatines vestras diutissime valere
ex animo desideramus. Datum in Enniczke die 2. mensis Augusti anno Domini 1652.
Earundem dominationem vestrarum servitor, amicus et vicinus paratissimus
Comes Franciscus Wesselény
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#No. 51.
Szendr!, 1652. aug. 28.
Generosi, prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Isten az üd!t folytatja, és az áldott szüret
is csak ajtónk el!tt vagyon. Mint járának és romlának tavalyi esztend!ben az török miá sok
keresztyén felebarátink és atyánkfiai, annk példája még most is heven van szánkban. Hogy azért
ezt eltávoztathatnánk, írtunk több nemes vármegyékre is, nekünk vékony tetszésünk és elménk
ott járna, hogy kegyelmetek is maga hasznára és oltalmára (mikorra és hova, az kegyelmetek
bölcs ítíletire hagyjuk) adna bizonyos számú vitézeket mellénk, hogy mi is személyünk szerint
kiszállván oda az !felsége végbeli vitézivel, míg az szüret tartana, oltalmul vigyázhatnánk
kegyelmetekre és az Hegyaljára. In reliquo Isten éltesse kegyelmeteket jó egészségben. Datum
Szendröviae, die 28. Augusti anno 1652.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 52.
Szendr!, 1652. okt. 2.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Megírtuk vala kegyelmeteknek az török
gyülekezetit, kérvén segítséget hazánk és magunk megmaradására, de sokan, kik megcsúfoltak,
és kik választ nem adtak, és kik csuda argumentatio okoskodással ellenzették kiszállásomat.
Azonban meg esék sok keresztényi felebarátunkon, és már mostan meg sem értvén jól az dolgot,
sokunkot kárhoztatnak és gyaláznak, hogy ütetlen visszamehetett praedájával az pogánság, de azt
avagy tudatlanságnak, avagy némelyek nyelvesked! természetinek tulajdonítván abban hagyom.
Ezen órában azért értésemre, hogy valami taborizak török Gyula tájárúl akarna valamelyfelé
hazánk romlására kijünni, kinek látására elküttünk és mehent mit érthetünk, éjjel-nappal értésére
adjuk kegyelmeteknek. Azonban kérjük kegyelmeteket, legyön oly készen, hogy szokása szerint
oda, az hova kiszállunk az !felsége banderiumjával és ország zászlójával, mellénk jöhessen.
Azonban vagy lészen az, vagy nem, de az szüretet méltónak ítílem, particularis expeditióval
oltalmaznák, ugyan köz helére, az mint azel!tt is megírtuk, vigyázásnak okáért kiszállanánk. Ha
azért mi tetszése ez aránt, éjjel-nappal opinióját elvárjuk kegyelmeteknek. De caetero Isten tartsa
jó egészségben kegyelmeteket. Datum Sendrouiae, die 2. Octobris 1652.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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$No. 53.
Szendr!, 1652. okt. 9.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Úgy látjuk, késedelmet már s továbbá
való haladékot az áldott szüret nem vár, az es!s üd!k is megindulván naponkínt, kihez képest
kegyelmeteket szeretettel akaránk requirálnonk s kérnönk, az particularis expeditiót pro 19. huius
küldje Szántóhoz, odaérkezvén, javalljuk kegyelmeteknek, rendeljen egy értelmes hazafiát
el!ttök járónak. Nékünk felette tetszenék tekéntetes és nagyságos Bocskay István uram
!kegyelme sok okokra nézve, mind experientiára nézve, s mind más qualitásira nézve; ha azért
!kegyelme avagy felvállalni nem akarná, avagy azzal terhelni !kegyelmét nem akarná
kegyelmetek, kit kívánjon elejekben rendelni, örömest értjük. Azután eleikben állatván, egy
értelemben lévén !kegyelmével, hová szálljanak, vitézi regulákat és edictomokat fogonk kiadni,
elhívén azt, kiki pénzes hadát fogja hazánk oltalmára küldeni, az ki nemesi szabadságonkat
megtekinvén az szegény együgy" községet nem folytogatja hatalmasul, hanem pénzén él. In
reliquo easdem die ac foeliciter valere desideramus. Datum Szendr!viae die 9. Octobris anno
1652.
Earundem dominationum vestrarum amicus servitor paratus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 54.
Enyicke, 1653. ápr. 15.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Isten minden jókkal áldja meg fejenként
kegyelmeteket. Csudálkozással láttuk, hogy gróf Forgách Ádám uram !kegyelme nevét mocskos
állapottal az mostani esztend!re való calendariumban benyomtatta az kegyelmetek typograpusa,
ki mind magának annak az méltósagos úrnak, mind minékönk, a kik jóakarói s atyjafiai vagyonk,
azon cselekedeti a jó typograpusnak fájdalmas igen. Minekokáért kegyelmedet, édes bíró uram,
és becsületes tanács, szeretettel kérjük, hogy azon dolog fel!l typograpusa ellen tétessen ugyan
stricta inquisitiót és menjen valóságoson végire, ha az typograpussal másvalaki ezen a földön
lakos úr vagy más rend! ember nyomtattatta be az Forgách uram nevét, avagy csak magátúl
nyomtatta be az typograpus, és azt az inquisitiót küldje kezönkhöz. Soha azt mocskos dolgot sem
az úr, sem mi, akik jóakarói és atyjafiai vagyonk ezen a földön, el nem szenyvedjük, hanem
mandatummal is kikerestetjük, ki cselekedtette és ki cselekedte, ha penig úgy megyönk végire,
sokkal veszedelmesebb lészen, de ha kegyelmetek által megyönk végire, talán tanálonk valami
remediumot ezen dologban. Ezek után éltesse Isten kegyelmeteket jó egészségben. Datum
Eniczke, die 15. Aprilis anno 1653.
Earundem dominationem vestrarum amicus ad serviens paratus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 55.
Enyicke, 1653. jún. 10.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. Miném! nagy és veszedelmes
híreink érkeztenek légyen az töröknek gyülekezési fel!l, már nemes vármegyéket és az urakat
b!vön és voltaképpen informáltam, elhívén magamban, hogy kegyelmeteknek is értésére lészen.
Hogy azért mi is ez nyomorult hazában közönségesen henyél! szemmel nézzük, és valami
repentinum non putaramban ne incurráljunk, méltónak ítéltem lenni, hogy kegyelmeteket is
requiráljam. Kegyelmeteket azért szeretettel kérem, már tudván az kiszállásnak szokott módját,
kegyelmetek accomodálja ahhoz magát, és légyen oly készen, hogy mihelyen az !felsége, az mi
kegyelmes urunk és koronás királyunk parancsolatja érkezik, ottan pro temporis necessitate et rei
exigentia annak módja szerént ott compareáljon, aholott én az nemes vármegyékkel, az urakkal
és az ország zászlójával hallatom lenni, hogy annyival inkább se ez az szegény igyefogyott haza,
se peniglen az mi kegyelmes császáronk és koronás királyonk szolgálatja valami fogyatkozást ne
szenyvedjen. Isten éltesse kegyelmeteket jó egészségben. Datum Eniczke, die 10. Junii anno
1653.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria.
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#No. 56.
Enyicke, 1653. júl. 14.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. Quid nobis magnificus dominus
Stephanus Linboveczki, Tredecim Oppidorum Scepusiensium vicecapitanus scribat de quodam,
qui in civitate prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum pro parte Kmelniczkii
milites conscribere dicitur, litteras ejusdem in specie eisdem transmittendas duximus, serio
hortantes prudentes ac circumspectas dominationes vestras, immo iisdem sub gravi Suae
Maiestatis Domini Nostri Clementissimi indignatione injungimus, quatenus serio advigilent,
inquirant, et in hujusmodi hominem severissime animadvertant. Patentes illius examinent, et
resciant utrum ille ad festum Sancti Jacobi pecuniam a Kmelniczkio adducendam promiserit;
nolentes omnino ut sine praescitu Suae Maiestatis et nostro, sub nomine alicujus hominis
praesertim extranei, miles ullus conscribatur, quod ipsum vestrae quoque dominationes
permittere nullomodo ausint. His in reliquo prudentes ac circumspectas dominationes vestras
felicissime valere desidederamus. Datum Eniczke die 14. Julii, anno. 1653.
Prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum. servitor et amicus paratissimus.
Comes Franciscus Vesseleny, manu secretarii ob chiragram
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Készséges szolgálataimat ajánlom. Úgy döntöttünk, hogy másolatban átküldjük Stefan
Liboweczkinek, a 13 szepesi város alkapitányának levelét, amelyben arról ír, hogy egy bizonyos
személy bölcs és körültekint! uraságtok városában Hmelnyickij számára katonákat toboroz.
Komolyan buzdítjuk bölcs és körültekint! uraságtokat, s!t legkegyelmesebb urunknak,
!felségének súlyos neheztelése alatt megparancsoljuk, hogy nagyon legyenek éberek, kutassák
fel ezt az embert, és igen szigorúan fenyítsék meg. Vizsgálják meg nyílt megbízólevelét, és
tudják meg, hogy vajon megígérte-e, hogy Szent Jakab ünnepére pénzt hoz Hmelnyickijt!l.
Egyáltalán nem akarjuk ugyanis, hogy !felsége és a mi el!zetes tudomásunk nélkül valakinek,
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különösen egy külországinak neve alatt katonaságot toborozzanak, amit uraságtok se
merészeljenek semmiképpen megengedni. Ezzel bölcs és körültekint! uraságtoknak jó
egészséget kívánunk. Kelt Enyickén, 1653. július 14-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok igen szolgálatkész szolgálója és barátja, gróf Wesselényi Ferenc,
titkára kezével a köszvény miatt
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#No. 57.
Szendr!, 1653. szept. 7.
Prudentes ac circumspecti domini, amici observandisssimi
Servitiorum meorum paratissimam commendationem. Akarám tudtára adnom kegyelmeteknek,
mind az töröknek gyülekezeti, mind peniglen alkalmatlan egészségtelenségem nemha bocsát
Kassára terminalt napra pro 17. huius. Kegyelmetek azért értven, kérem, más valami idegeny
gondolattal ne légyen és követek ne küldje s fárassza. Isten éltesse kegyelmeteket jó
egészségben. Zendröviae, die 7. Septembris, anno 1653.
Earundem dominationem vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesselény
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#No. 58.
Szendr!, 1653. szept. 14.
Szolgalok kegyelmeteknek. Annyival inkább, hogy az német vitézl! rendet jobb disciplinában az
végházban benntarthassuk, ha kimennek ketten, hárman, négyen, és levél nem lészen nálok,
kegyelmeteket szeretettel kérjük, fogja meg mindjárt !ket, és minden szerszámostól küldje
kezönkhöz is. Kegyelmetek abbéli jó akaratját megszolgáljuk. Isten éltesse kegyelmeteket jó
egészségben. Zendröviae, die 14. Septembris anno 1653.
Kegyelmetek barátja szolgál
Comes Franciscus Wesselény
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#No. 59.
Szendr!, 1653. nov. 17.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Servitiorum meorum paratissimam commendationem. Kegyelmes urunk, császáronk és királyonk
kegyelmes parancsolatja érkezvén az nemes vármegyékre, kegyelmeteknél is tudom már b!v!n
innotescál. Abban is kegyelmes urunk méltó paracsolatjának, egyszersmind országonk
articulusának is megfelelhessönk, tanácsosnak ítéltem az nemes statusok és urak pro 17.
Septembris estvére és következend! napokra Kassára gy!ljönk, látódjék meg, ki tött eleget az
articulusnak, és ki nem, ez mellett az mostani nemes ország hadait is eddig ki tartotta fenn, és ki
nem. Ezekr!l elegedend! plenipotentiával bocsátván követet, kérem szeretettel kegyelmeteket,
az megnevezett napra Kassán compareálni ne nehezeljen. Ezek után Isten oltalma alá ajánlom
kegyelmeteket. Zendröviae, die 17. Novembris anno 1653.
Earundem dominationem
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#No. 60.
Enyicke, 1654. jún. 23.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Akaránk ilyen dolog fel!l kegyelmeteket
megtanálnonk. Az elmúlt napokban szöktenek volt ki Lengyelországból ketten, kik karmeliták
szerzetin lév! barátok ruházatjában vadnak, feles pénzt elhozván hoztanak magokkal. Lengyel
nemzetek, közép termet! és nem testes emberek, az egyiknek hosszú ábrázatja, veres szakálla, az
szemei fájdalmasok, az másiknak penig temérdek ábrázatja, annak csak az állán vagyon fekete
szakálla, a haját öszveverte az köszvény. Kik ha ruházatjokat elváltoztatták volna is eddig, de
személyek desertiójából könny! megismerni !ket. Egy koleszán járnak, két gesztenye sz!r!
lovak vadnak az koleszába. Kegyelmeteket szeretettel kérjük, vigyáztasson szorgalmatosan
azokra az személyekre, és ha az kegyelmetek városában tanálnának, menten fogassa meg !ket, az
nálok lév! pénzt jó gondviselés alá vévén. Ha penig megfogja avagy fogatja, adja értésönkre
kegyelmetek. Isten éltesse kegyelmeteket jó egészségben. Enyicke, die 23. Junii anno 1654.
Kegyelmetek barátja szolgál
Comes Franciscus Wesselényi

89

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 61.
Szendr!, 1654. nov. 22.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. Nemes királyi város, akarám nagy
bizodalmason kegyelmeteknek tudtára adnom, tegnapi napon érkezék az egri pogányság közöl
bizonyos emberem, az ki ugyan írva hozta díván tartó egri urak végezéséb!l, hogy az egri urak
az Fényes Portára küldötték követeket az ! császárokhoz, instálván azon, engedje meg nékik
Ónod városa felperzselését és földig való lerontását, azt hozzátévén, bizonyosan pro 25. affuturi
mensis Decembris elkészített sok száz fejszéjekkel, horgokkal meg fognak indulni. Ennek
adhassonk-é hitelt, nem-é, kinek-kinek álljon okoskodó elméjén; de bár ez hír légyen bizontalan
(noha én senkinek nem javallom ezaránt Szent Tamás hitit) az mindennapi experientia tanítjia és
mutatja azt, hogy vigyázásban legyönk, ha valamikor, tehát az jeles és áldott innepeknek idejen.
Tetszett azért és tanácsosnak is ítéltem, hogy az nemes vármegyéknek hírré adjam,
kegyelmeteket is fel!le megtanáljam (nemes Eperjes városán kivöl, az pestisnek regnálása
miatt), ki-ki kegyelmetek és !kegyelmek közöl serkenjen fel hazája oltalma mellett, Göncöt,
Hejcét és Jászó táját provideálja gyalogokkal és lovasokkal, és ide is, ha lehet, valami jó számos
gyalogokat, kiket ez helynek oltalmára bennhagyhassonk, ha magonknak ki kelletik az ellenségre
mennönk. Lator praktikákkal szokott az poganyság élni, egyedül Ónodra ád utat, s másfelé csap.
Ha kiket penig kegyelmetek rendelénd, oly provisióval legyenek, legalább három hétig avagy
egy hólnapig az rendelt helyek oltalmán jelen és helyben lehessenek. Az én vékony ítéletem
szerént nemes Abaújvar megye gyalogi ide és Ónodba rendeltessenek, nemes Zemplín és Ung
vármegyék Göncöt és Hejcét, nemes Sáros és Szepes Jászó tájára, és az szabad királyi városok
gyalogi Kassa táján és az Miszla mellett. Mindazáltal álljon okos s bölcs discretiójában
kegyelmeteknek, s ha azonban az pogányság gonosz szándékját meg akarná el!zni (kire Isten ne
segítse), értésünkre lehet, azt is éjjel-nappal tudtára adom kegyelmeteknek. Választ várván
mennél hamarébb kegyelmetekt!l, tudhassam magamat mihez alkalmaztatnom, és kihez mint
bíznom. Ezeket akarám nagy szeretettel kegyelmeteknek tudtára adnom, kívanom éltesse Isten jó
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egészségben kegyelmeteket. Zendröuiae, die 22. Novembris anno 1654.
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesselényi
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#No. 62.
Körmöcbánya, 1655. aug. 29.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis obseruandissimi.
Dominationes vestras praesentibus amice requirandas duximus, quatenus casu quo aliquas
litteras nobis sonantes postarum magistri Tepliczensis in medium civitatis dominationum
vestrarum transmiserit, eas respectu officiorum nostrorum quantocius medio hominis sui in
possessionem Trgaly ab inde ad arcem nostram Murány transferendas mittere ne graventur;
injungendo serio possessionis ejusdem judici, ut simul ac dominationum vestrarum homo tales
litteras nostras ipsi assignarit, eo momento is quoque easdem in Murány transportari satagat.
Quod genus gratitudinis nos quoque pari officio remuneraturos noverint. Quas in reliquo Deo
commendamus. Cremniczii 29. Augusti 1655.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad seruiendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs ls körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Uraságtokat jelen levelünkkel kérjük, hogy abban az esetben, ha a tepliczei postamesterek
valamely nekünk szóló levelet küldenek uraságtok városába, azt szívességeinkre tekintettel ne
késlekedjenek emberük által Trgaly faluba küldeni, ahonnan murányi várunkba kell továbbítani.
Kössék lelkére komolyan azon helység bírájának, hogy mihelyt uraságtok embere a nekünk szóló
levelet átadja, abban a szempillantásban gondoskodjanak annak Murányba való kézbesítésér!l.
Szívességüket mi is igyekezni fogunk hasonló szívességgel meghálálni. Egyébiránt uraságtokat
Isten oltalmába ajánljuk. Körmöcbányán, 1655. augusztus 29-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 63.
Enyicke, 1655. okt. 23.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum paratissimam commendationem. S"r"ven kezde füleinkben
v!ni hazánknak véletlen föllobbant tüze és veszedelme, kit bizony soha nem reménlettünk,
mégsem gondoltunk, ilyen jó szomszédságos baratinktúl se szándékjokat, se indulásokat vagy
akaratjokat nem értettük. Volt ugyan arra gondunk, hogy vigyázással legyünk annyi sok idegen
nemzetségek lévén fegyverben körölettünk, az mint hogy !fölsége is, a mi kegyelmes urunk és
koronás királyunk ugyanezen végett particularis insurrectiót hirdetett az nemes vármegyékben,
de hogy ezekt"l és ilyen formán köllessék szenvednünk, bizony meg sem gondoltuk. Hallván
azért ez ilyen állapatokat, országunknak és nemzetségünknek nagy kárát, mind tisztünknek és
hivatalunknak kötölességére nézve, mind pedigh hazánknak igaz és jó fia lévén, sietünk
odamenni személyünk szerint kegyelmetek közében, minden módon s tehetségünk szerint, kárait
és romlását szegény hazánknak eltávoztatni, s aztat ellenkez!k ellen megoltalmazni kévánván.
#fölsége is, az mi kegyelmes urunk és koronás királyunk, kész lévén mindent cselekedni, valami
ennek az mi édes hazánknak megtartására és megoltalmazására kívántatik. Így lévén azért az
dolog, szükségesnek ítéltünk lenni, hogy kegyelmetekkel is az többi között, ugyanezen szegény
hazánk megmaradása és oltalma végett conferaljunk. Requirálunk azért szeretettel
kegyelmeteket, és kérjük, hogy kegyelmetek pro 19. huius személye szerint jüvén hozzánk
Jolsvára. Ottan egyetértvén kegyelmetekkel, és az több urakkal és vármegyékkel végezhessünk
minden jót megnevezett hazánknak megtartására, oltalmára s más annak occurálandó, javát
concernáló dolgoknak rendes és békességes megmaradására. Tartsa és éltesse Isten
kegyelmeteket sokáig jó egészségben. Ex Thermis Trenchiniensibus, 3. Iulii anno 1657.
Earundem amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
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#No. 64.
Enyicke, 1655. okt. 25.
Prudentes et circumspecti domini, amici et vicini nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Nosse velint prudentes et circumspecti
dominationes vestrae, nos hactenus ratione vecturae nonnullorum confractorum tormentorum in
libera ac regia civitate Cassoviense existentium, et Eperiessinum pro reparatione
transvehendorum viciniores dominos comitatenses requisivisse; verum quia vectura ejusmodi
tormentorum ubicunque intra limites regni existentium ad loca necessaria et commodiora
praestanda ex dictamine articuli 15. anni 1609, per articulum 16. recens evolutae diaetae anni
praesentis 1655 confirmati (dominis quoque comitatensibus id ipsum allegantibus) ex
constitutionibus etiam aliis regni, liberis incumbat civitatibus, ipsos ejusmodi onere gravare
desinentes, vestris prudentibus et circumspectis dominationibus ex officio nobis incumbente
committendum esse duximus, quatenus eaedem dominationes vestrae simul concurrentes, ad
octuaginta paria boum congregari, eademque Cassoviam pro certa aliquali die expediri curare, et
sic primo quoque tempore, ac sine procrastinatione, annotata tormenta ex civitate ipsa
Cassoviense Eperiessinum pro reparatione transvehi, et ubi reparata et refecta fuerint, eodem
modo iterum Cassoviam revehi ac reduci facere velint ac debeant. Facturi in eo et statutis regni,
et requisitioni nostrae satis. In reliquo dominationes vestras valere cupimus diu feliciter. Datum
in castello nostro Eniczke 25. octobris 1655.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselenÿ manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink és szomszédaink!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Tudják meg bölcs és körültekint!
uraságtok, hogy eddig a közelebbi szomszéd vármegyéket kerestük meg egynémely Kassa
szabad királyi városban lév!, és javítás céljából Eperjesre átszállítandó törött ágyúk ügyében. De
mivel az 1609. évi 15. törvénycikk értelmében az ilyen, az ország határain belül bárhol található
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ágyúknak a szükséges és célszer"bb helyekre való átszállítása a szabad királyi városok
kötelessége, s ezt a nemrég tartott 1655. évi országgy"lés 16. törvénycikke is meger!sítette és az
ország más törvényei is így kívánják, a vármegyéket ilyen fáradsággal tovább nem terheljük,
hanem bölcs és körültekint! uraságtoknak tisztünknél fogva megparancsoljuk, hogy uraságtok
gy"ljenek össze, szedessenek össze nyolcvan pár ökröt, és azokat egy bizonyos napra juttassák el
Kassára, és így az említett ágyúkat az els! lehetséges id!pontban halogatás nélkül szállíttassák át
javítás végett Kassáról Eperjesre. Mihelyt pedig az ágyúkat megjavították, ugyanolyan módon
vitessék vissza azokat ismét Kassára. Mindezzel mind az ország törvényeinek, mind a mi
kérésünknek eleget tesznek. Egyébiránt uraságtoknak tartós és jó egészséget kívánunk.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 65.
Enyicke, 1655. okt. 27.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Lamentabilem et funestum Villnae in Litvania excidium et dulcis patriae ruinam, maxime vero
crudelitatem Moschovitae tiranni in dictam Vilnensem urbem igni ferroque saevientis, fugientes
canonici capituli ecclesiae Vilnensis, quandoquidem una cum certis rebus et clenodiis
ecclesiasticis in civitatem vestram exterres domo venerunt. Ut in tanto casu necessitatis et
novercantis fortunae indignatione tutum permanendi habeant locum, dominationes vestras amice
requirendas duximus, quatenus ad requisitionem earundem, rebus et clenodiis ipsarum
condignum hospitium tantisper, donec res Poloniae pacabuntur, aut vero alio ammigrandi dabitur
facultas, ordinare ne graventur. Rem nobis facturae gratam et christianitate dignam. Quas in
reliquo Deo commendamus. In Eniczke 27. Octobris. 1655.
Earundem dominationum vestrarum amicus benevolus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
[Bizonyára értesültek] a litvániai Vilnius pusztulásáról és édes [lengyel] hazájuk romlásáról,
különösen pedig a t"zzel és vassal pusztító moszkvai zsarnoknak a mondott Vilnius várossal
szembeni kegyetlenségér!l, és a vilniusi káptalan kanonokjainak menekülésér!l, hiszen az
otthonukból szám"zött kanonokok bizonyos ingóságaikal és egyházi kegytárgyaikkal uraságtok
városába jöttek. Hogy ekkora szükséghelyzetben és a mostoha szerencse méltatlansága közepette
biztos állandó tartózkodási helyük legyen, uraságtokat nyájasan kérjük, hogy kérésükre ne
késlekedjenek nekik, ingóságaiknak és kegytárgyaiknak méltó szállást rendelni, addig, amíg
Lengyelországban a dolgok lecsendesednek, vagy pedig lehet!ségük nyílik máshová vándorolni.
Ezzel nekünk kedves, és keresztény voltukhoz méltó dolgot cselekszenek. Egyébiránt
uraságtokat isten oltalmába ajánljuk. Enyickén, 1655. október 27-én.
Ugyanazon uraságtoknak jóakaró barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 66.
Enyicke, 1655. nov. 14.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Ad instantiam et requisitionem prudentum et
circumspectarum dominationum vestrarum, in negotio causarum illarum plenariam de statu rei
informationem et nostram opinionem Suae Maiestati Sacratissimae perscripsimus; iisdem
dominationibus vestris transmittentes, ut perlectis earundem litterarum continentiis, et debito
modo occlusis, pro sua dispositione Suae Maiestati Sacratissimae exhibere faciant.
Deinde si eaedem dominationes vestrae, in medio sui habent aliquem talem pileatorem, qui bene
in arte sua esset peritus et sciret pro nobis unum pileum hungaricum ex nigro serico formare et
facere, easdem dominationes vestras singulariter requirimus, et rogamus, ut eundem quam
primum, cum omnibus suis instrumentis ad faciendum ejusmodi pileum necessariis huc ad nos
expedire ne graventur; inventurum hic materiam pro elaborando pileo requisitam, mercedemque
laboris sui habiturum. Facturae nobis eaedem dominationines vestrae in eo rem gratissimam.
Quas in reliquo valere cupimus diu felicissimas. Datum in castello nostro Enyiczke. Die 14
mensis Novembris 1655.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus.
Comes Franciscus Wesselenÿ manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Bölcs és körültekint! uraságtok
kérésére és megkeresésére ama perek ügyében a tényállásról teljeskör" tájékoztatást írtunk
!felségének és véleményünket is megírtuk neki, a levelet átküldjük uraságtoknak, hogy annak
tartalmát átolvasva és azt megfelel!en visszazárva, belátásuk szerint mutassák be !
legszentségesebb felségének.
Továbbá ha uraságtok közt van olyan süveggyártó, aki mesterségében igen járatos, és tudna
számunkra fekete selyemb!l egy magyar süveget formálni és készíteni, uraságtokat er!sen
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kérjük, hogy ne vonakodjanak !t minden, az ilyen süveg elkészítéséhez szükséges
munkaeszközével együtt hozzánk elküldeni. A süveggyártó meg fogja kapni nálunk a süveg
elkészítéséhez szükséges anyagot, és munkájáért fizetséget kap majd. Ugyanazon uraságtoknak
jó és tartós egészséget kívánunk. Kelt az enyickei kastélyban, 1655. november 14-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 67.
Enyicke, 1655. dec. 8.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et servitiorum nostrorum promptitudinem. Honorificae prudentum ac circumspectarum
dominationum vestrarum litterae quinta praesentis exaratae die hesterna sunt nobis exhibitae.
Quibus mediantibus quod nos de rebus ibidem denotatis, hoc praesertim vicinorum tumultuum
tempore certiores reddere non intermiserint, eam vestrarum dominationum laudabilis subjectionis
in posterum quoque continuandam promptitudinem boni consulimus. Et quod eaedem
dominationes vestrae in nocturnos illos exorbitatores, praerogativis et immunitatibus suis usae
pro conservanda quiete convenienter animo adverterint, aequi facimus. Quo ad coemptionem
vero et eductionem vinorum in Poloniam, eisdem hactenus ex constitutionibus regni liberam,
cum non dum sint absolute Suecicae subiecti potestati per regem Suecicae, nec dum legitime
regimine consecuto belli exitu in dubio pendente, et dato ipse rex Sueciae in eo stabilitus esset,
quoniam eductio vinorum e regno isto extraneis in genere ad augendos Suae Maiestatis et regni
tricesimales proventus, iuxta articulum 39. anni 1630 esset libera, idcirco nisi Sua Sacra
Caesarea et Regia Majestas Dominus Noster Clementissimus certis ex respectibus id ipsum
prohibuerit, deinceps quoque eaedem dominationes vestrae vina ipsis Polonis intra territorium
suum coemi, et persolutis persolvendis educi permittere velint, cum hac tamen cautela, ne sub
praetextu coemptionis, et eductionis vinorum aliquae perniciosae et dolosae artes ac
machinationes lateant, alioquin si eaedem dominationes vestrae vinorum impediverint
commercium, non facilem redditurae essent rationem de proventuum Suae Maiestatis
tricesimalium diminutione.
Quod demum dominos illos Polonos et religiosos eaedem dominationes vestrae christianae
pietatis memores, in medio sui sustineant, agunt laudabiliter, plures quoque si venerint, pro
temporis et commoditatis ratione in civitatem suam libere admissurae, caventes tamen ubique
dolos et in nocumentum dulcissimae patriae vergentia molimina. In reliquo easdem dominationes
vestras diu feliciter valere desideramus. Datae in castello nostro Enyiczke, die 8. mensis
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Decembris, anno 1655.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus.
Comes Franciscus Wesseleny
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Tegnap kézbesítették nekünk bölcs
és körültekint! uraságtok jelen hó ötödikén kelt megtisztel! levelét. Hogy pedig ezen levelük
révén minket az abban leírt dolgokról nem mulasztottak el értesíteni, különösen ebben az id!ben,
amikor a szomszédban z"rzavar van, uraságtok dícséretes alázatosságának ezt a szívességét jó
néven vesszük, és reméljük hogy a jöv!ben is készségesek maradnak. Helyeseljük, hogy
uraságtok el!jogaikkal és mentességeikkel élve a nyugalom meg!rzése érdekében azon éjszakai
kóborlókat megbüntessék. Ami pedig a borok felvásárlását és Lengyelországba történ! kivitelét
illeti, amely uraságtoknak eddig az ország törvényei értelmében szabad volt, és mivel a
lengyeleket a svéd király még nem vetette alá teljesen a svéd hatalomnak, és még nem
következett el törvényes módon az uralomváltás, a háború kimenetele pedig még kétséges, és
mert az 1630. évi 39. törvénycikk szerint !felsége harmincadjövedelmeinek gyarapítása
érdekében, általánosságban megengedett a külföldieknek, hogy bort vigyenek ki az országból.,
ezért ha csak ! császári és királyi felsége, a mi legkegyelmesebb urunk bizonyos okokból nem
tiltja ezt meg, uraságtok ezután is engedjék meg a lengyeleknek, hogy területükön bort
vásároljanak, és a kifizetend!k kifizetése után azt kivigyék. Azzal a kikötéssel azonban, hogy
nehogy a borvásárlás- és kivitel színe alatt valamely ártó és álnok mesterkedések és machinációk
rejt!zzenek. Máskülönben, ha uraságtok akadályozni fogják a borkereskedelmet, nem tudnak
majd egykönnyen számot adni !felsége harmincadjövedelmeinek csökkenésér!l.
Végül pedig nagyon dícséretesen teszik azt uraságtok, hogy a keresztényi kegyességet szem el!tt
tartva maguk között eltartják azokat a lengyel urakat és egyháziakat. Ha többen is jönnének, az
id!höz és alkalmatossághoz mérten azokat is szabadon engedjék be a városukba, vigyázzanak
azonban minden helyzetben a cselekkel és a legédesebb haza ártalmára törekv! er!feszítésekkel.
Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt enyickei kastélyunkban, 1655.
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december 8-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 68.
Enyicke, 1655. dec. 14.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Arbitramur constare iisdem
dominationibus vestris, qualiter Sua Sacra Caesarea Regiaque Maiestas Dominus Noster
Clementissimus ad nuperam informationem nostram in causa Rolliana et Bopstiana sese
resolvere sit dignata, et simul committere, ut easdem causas ex aequo et bono eaedem
dominationes vestrae determinare, et debitae executioni mancipare teneantur. Quam Suae
Maiestatis clementem commissionem iisdem dominationibus vestris transmittimus omnino
volentes, ut in utraque causa continentiis ejusdem sese accommodare, et pro hic et nunc ad minus
negotium sic Bopstianum secundum juris et aequitatis dictamen decidere, et debitae executioni
demandare, virtute earundem Suae Maiestatis Sacratissimae litterarum modis omnibus velint et
debeant. Secus nullatenus fecerint. Quas in reliquo valere cupimus diu feliciter. Datae in castello
nostro Eniczke, die 14. mensis Decembris anno 1655.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselenÿ manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Úgy véljük uraságtok el!tt
tudott dolog, hogy ! szent császári és királyi felsége, a mi legkegyesebb urunk a Roll- és Bopstper ügyében tett minapi tájékoztatásunk nyomán miként méltóztatott határozni, és hogy
egyszersmind megparancsolta, hogy uraságtok e pereket igazságos és helyes módon zárják le és
engedjék át a méltányos végrehajtásnak. Átküldjük uraságtoknak !felsége kegyes parancsát,
valóban azt akarjuk, hogy mindkét perben alkalmazzák magukat a levélben foglaltakhoz, és !
legszentebb felsége parancsolatának erejével itt és most legalább a Bopst-féle ügyet zárják le a
jog és igazságosság parancsolata szerint, és rendeljék el a döntés méltányos végrehajtását.
Másként semmiképpen ne cselekedjenek. Egyébiránt uraságtoknak jó és tartós egészséget
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kívánok. Kelt enyickei kastélyunkban, 1655. december 14-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 69.
Szepesi új birtok, 1656. jan. 6.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Mai napon !felsége, az mi kegyelmes urunk
levele érkezék hozzám oly dolog végett, az mely kegyelmetek is concernálja. Minekel!tte penig
!felségének err"l való alázatos opiniómat adnám, kegyelmetekkel akarok beszélleni. Azért hónap
Iglón lészen hálásom, kegyelmetek két becsületes, értelmes pógártársait k"dje oda hozzánk, hogy
voltaképpen conferálhassak !kegyelmekkel. Az penig nem egyéb, hanem az kegyelmetek
újonnan impetrált sokadalmárúl való dolog. In reliquo Isten tartsa kegyelmeteket. Datum in
Nouo Praedio Scepusiensi, die 6. Januarii anno 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 70.
Szepesi új birtok, 1656. jan. 7.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et servitiorum nostrorum promptitudinem. Nihil ambigimus evidenter cognitum esse
prudentibus et circumspectis dominationibus vestris, quod posteaquam Joannes quondam Langh
et Catharina Roll consors ejusdem, filia vero Antonii olim Roll, sine haeredum solatio [!] ex hac
luce decessissent, et bona utriusque tam mobilia, quam immobilia in manus et potestatem
nobilium Catharinae Svarcz et consequenter Wilibaldi Maÿer mariti ejusdem devenissent, mox
haeredes dicti quondam Antonii Roll superstites, non alio jure, quam legitimae et immediatae
successionis, res deficientis ejusdem sororis suae coram senatu earundem dominationum
vestrarum acquirere cœperant, remoto nimirum prothonotario adiudicatione causae superinde
motae, eamque quem in statum deduxerint iisdem dominationibus vestris palam constare.
Et licet alius quoque haeres a dicto quondam Antonio Roll directe descendens nobilis videlicet
Christophorus Bernardus Stoszely, filius nobilis quondam dominae Margarethae, filiae Job, filii
dicti olim Antonii Roll superesset, qui aequaliter cum aliis ipsius Antonii Roll haeredibus de
rebus illis vi legitimae pariter et indubitatae successionis participare deberet; unde et tempore
discussionis praemissae causae in figura judicii sese ingerere et simul cum principalibus
actoribus causam prosequi velle declarasset et omnino intentasset; nihilominus tamen judex
causae et civitatis earundem dominationum vestrarum eotum ingessionem non admittendo,
ipsum pro amicabili admissione ingessionis ad principalem actorem relegasset; quem dum ipse
querulans superinde authentice requisivisset, idem principalis actor dictum querulantem nescitur
quibus ductus rationibus ad prosecutionem causae secum continuandae non admisisset, verum ab
inde exclusisset hactenus, et de praesenti immemor legitimae ipsius successionis excludere
niteretur, damno et praejudicio eiusdem manifesto.
Ne igitur circa ultimos iam quasi dictae causae terminos idem Christophorus Stoszely juri suo
per taciturnitatem renunciasse videatur, instanter perursit, ut iisdem dominationibus vestris
justam praetensionem suam in memoriam revocare, easdemque super administratione justitiae et
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promotione juris sui requirere vellemus. Quare cum idem Christophorus Stoszely ad expensas
cum principalibus actoribus, in prosecutionem causae necessarias, ac ad portionem suam
cedentes, se semper promptum fuisse asseveret; Ne improvise in amissione portionis suae
aggravetur; easdem dominationes vestras requirendas, immo sic eisdem ex authoritate nostra
palatinali deferendum esse duximus, quatenus rebus sic se habentibus, si et inquantum idem
Stoszely in causam ipsam antea sese ingerere et simul cum principalibus actoribus prosequi ad
notitiam earundem dominationum vestrarum voluisset et intentasset, et ea ipsius oblatio
nihilominus acceptata modo praemisso non fuisset, extunc in ipso primo decisioni et executioni
negotii illius ad instantiam principalium actorum praefigendo termino, ipsi Christophoro
Stoszely, quoad portionem suam jus et justitiam ac debitam executionem administrare; Sin vero
praedicto ingessionis, aut alio necessario remedio huc usque per decursum causae juri suo non
invigilasse compertus fuerit, ad minus in decisione et executione ejusdem causae, portionis et
praetensionis ejusdem Christophori Stoszely, tanquam sic legitimi rerum dictae quondam
Catharinae Roll successoris, memores esse, partesque ejusdem per justa et opportuna media pro
solita dexteritate sua, quoad communis justitiae administrationem obligantur, promovere velint et
teneantur. Eatenus et communi justitiae et requisitioni nostrae satisfacturae. In reliquo easdem
dominationes vestras diu feliciter valere desiderantes. Datae in Novo Praedio sub arce
Scepusiensi, die 7 mensis Januaris anno 1656.
Earndem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Egyáltalan nem kételkedünk
abban, hogy bölcs és körültekint! uraságtok számára világosan ismert, hogy miután a néhai
Johann Langh és felesége, Catharina Roll, a néhai Anton Roll lánya e világból örökösök vígasza
nélkül eltávoztak, mindkettejük javai, mind az ingók, mind az ingatlanok a nemes Catharina
Schwarz és férje, Wilibald Mayer kezébe és birtokába kerültek, majd a néhai Anton Roll
megmaradt örökösei, nem más jogon, mint a törvényes és közvetlen leszármazásén, peresedni
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kezdtek uraságtok tanácsa el!tt elhunyt n!vérük vagyonáért. Uraságtok számára nyilván ismert,
hogy az err!l indított pert, az ítél!mesternek az ítélkezésb!l való kizárásával, milyen állapotba
vezették.
És habár egy másik, a néhai Anton Rolltól közvetlenül leszármazó örökös, tudniillik Christoph
Bernard Stoszely, a néhai Anton Roll fiának, Jóbnak leányától, a néhai nemes Margaretha
asszonytól született nemesember, is életben van, akinek a törvényes leszármazás erejénél fogva
Anton Roll többi örökösével egyenl!képpen kellene részesedni azon vagyonból, és aki ezért
kijelentette, hogy az említett per bírósági tárgyalásának idején abba avatkozóként be akar
kapcsolódni, és a f! felperesekkel együtt akar pereskedni, és egészen erre törekedett, a pernek és
uraságtok városának bírája az avatkozást ilyen formában nem engedélyezte, hanem !t az
avatkozás békés engedélyezése végett a f! felpereshez küldte, aki, miután a panaszos err!l
hiteles formában megkereste, – nem tudni, milyen megfontolásoktól vezettetvén – nem
engedélyezte számára, hogy vele együtt folytassa a pert, s!t !t abból eddig kizárta, és nem
tör!dve törvényes leszármazásával, jelenleg is arra törekszik, hogy !t kizárja, annak nyilvánvaló
kárára és sérelmére.
Hogy tehát közeledvén Christoph Stoszely,
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#No. 71
Murány, 1656. jan. 16.
Illustrissimi, reverendissimi, admodum reverendi, spectabiles, magnifici, generosi item prudentes
ac circumspecti domini, amicis nobis observandissimi
Salutem et servitiorum nostrorum commendationem. Az kegyelmetek Eperjes városásában die
13. mensis praesentis Januarii celebráltatott generalis congregatiójábúl nekünk küldött levelét
nagy becsülettel vettük, melynek continentiáját is jól megértettük, de mivel mind az két fél
Szepességen által menetelünkben szemt"l szemben el!ttünk jelen nem lehetett, azért mi az
nemes L!cse városátúl informatiót kértünk, kit ma is minden nap várunk, az melybúl jól
megértvén ez dolgot, készek leszünk magunkat resolválni, és az dolgot igazításban venni. Csak
kegyelmeteket kérjük, hogy mind magokat az ! sinistra informatiójára ne fárassza, és mind penig
minket is importuna instantiájára ne oneráljon. In reliquo easdem illustrissimas, reverendissimas,
spectabiles, magnificas etc. dominationes vestras diutissime valere cupimus felicissimas. Datae
in castro nostro Murany, die 16. Januarii 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 72.
Murány vára, 1656. január 16.
Generosi, prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem, et servitiorum nostrorum commendationem. Quidnam nobis Sua Sacra Caesarea et
Regia Maiestas, Dominus Noster Clementissimus per hisce inclusas et nobis sonantes benignas
litteras suas, ad instantiam et supplicationem Illustrissimi Principis Sylvii Ducis
Wierthembergae,apud eandem Suam Maiestatem factam, in facto detentionis rerum quarundam
hominum ducatus Silesiae Vratislawiensium via aresti per Christophorum Slegelium, illius
dominationum vestrarum civitatis pastorem, uti praetenditur, factae, demandet, ex iisdem Suae
Maiestatis ad nos recenter directis litteris, et supplici praefati principis libello Suae Maiestati
porrecto, necnon eiusdem quoque principis litteris nobis sonantibus, eaedem dominationes
vestrae intellecturae sunt uberius. Quae si ita se habeant, quomodo memoratus dominus Slegelius
proprio dumtaxat motu, non attributa sibi, nec per Suam Maiestatem nec per nos vigore mandati
arestatorii potestate, ipsos Silesitas via aresti infestare praesumpsit, rationem superinde
praestolabimur.
Qua ratione et praescripta litteralia instrumenta iisdem dominationibus vestris transmittimus, ut
earum continentiis intellectis nos de statu rei, an scilicet ipsa arestatio facta fuisset, quamprimum
informare velint, quatenus nos quoque habita rei notitia Suae Maiestati Sacratissimae rescribere,
et ipsi principi Sylvio nos ad litteras eiusdem in eadem materia nobis exaratas resolvere
possimus. Litteras interim praemissas eaedem dominationes vestrae cum informatione nobis
remissurae. Quas in reliquo diu felicissimas valere desideramus. Datum in castro nostro Muran,
die 16. Ianuarii 1656.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Nemzetes, bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Hogy mit parancsol nekünk !
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szent császári és királyi felsége, a mi legkegyelmesebb urunk jelen levelünkhöz mellékelt, a
legel!kel!bb Sylvius fejedelemnek, Württembergi hercegnek !felségénél tett sürgetésére és
kérvényére írt, nekünk szóló kegyes levelében, amelynek tárgya az, hogy uraságtok városának
lelkipásztora Christoph Schlegel állítólag elkobzás útján lefoglalta bizonyos sziléziai
hercegségbeli, boroszlói emberek javait, uraságtok részletesebben is megtudják majd !felsége
minapi hozzánk küldött leveléb!l, az említett fejedelem !felségéhez benyújtott kérvényéb!l és a
fejedelem nekünk szóló leveléb!l is. Ha a dolgok így vannak, indoklást várunk arról, hogy
hogyan merészelte az említett Schlegel úr, pusztán saját kezdeményezésére, anélkül hogy erre
egy elkobzási parancs erejével t!lünk vagy !felségét!l hatalmat nyert volna, azon sziléziaiakat
elkobzással zaklatni.
Ennekokáért uraságtoknak elküldjük a felülírott iratokat is, hogy azok tartalmát megértvén
minket az ügy állásáról (hogy tudniillik maga az elkobzás mgegtörtént-e) minél hamarabb
tájékoztassanak, hogy az ügyet mi is megismervén !felségének válaszolhassunk, és Sylvius
hercegnek véleményt nyilváníthassunk, a fenti ügyben nekünk küldött levelére válaszul.
Mindazonáltal uraságtok a tájékoztatással együtt küldjék vissza nekünk az említett leveleket.
Uraségtoknak egyébiránt tartós jó egészséget kívánunk. Kelt murányi várunkban, 1656. január
16.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 73.
Jolsva, 1656. febr. 5.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem cum officiorum promptitudine. Ex querulosa nonnullorum comitatuum ad nos occasione
praevia directa informatione intelleximus prudentes ac circumspectas dominationes vestras
articulo novissimae generalis regni dietae ratione mensurarum et librarum condito sese
conformare, consequenterque statuto comitatus hac in materia subsecuto satisfacere nolle. Rebus
itaque sic stantibus, prudentes ac circumspectas dominatines vestras requirendas, authoritateque
palatinali serio commonendas duximus, quatenus majore articuli communi regnicolarum voto
sanciti respectu habito, continentiis ejusdem ita sese accommodent, ut statuto etiam et limitationi
comitatus ad normam ipsius articuli confectae absque ulteriori tergiversatione satisfaciat. Quas in
reliquo valere desideramus feliciter. In oppido nostro Jolsva 5. Februaris. 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Egynémely vármegyék adandó
alkalommal nekünk tett tájékoztatásából úgy értesültünk, hogy bölcs és körültekint! uraságtok
nem akarják magukat alkalmazni a legutóbbi országgy"lésen a mértékek és mérlegek ügyében
alkotott törvényhez, továbbá nem akarnak eleget tenni a vármegye e tárgykörben közvetlenül az
országgy"lés után hozott szabályrendeletének. A dolgok így állván, bölcs és körültekint!
uraságtokat megkeressük, és nádori hatalmunknál fogva intjük, hogy jobban tisztelve az
országlakosok közönséges szavazatával meger!sített törvénycikket, annak tartalmához magukat
alkalmazzák, és a vármegye azon törvénycikk mintájára alkotott szabályrendeletének és
megszabásának is tegyenek eleget, minden további vonakodás nélkül. Egyébiránt uraságtoknak
jó egészséget kívánunk. Kelt mez!városunkban, Jolsván, 1656. február 5-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 74.
Jolsva, 1656. febr. 11.
Generosi, prudentes et circumspecti domini, amici mihi observandissimi
Salutem et servitiorum meorum paratissimam commendationem. In hilariori statu meo
honorificam generosarum, prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum praesentiam,
sicut et in jucundioribus negotiis earundem desiderassem assistentiam, verum quia formator
coelorum et transitorii˙ huius mundi creator Deus fragilitati obnoxium genus humanum,
secundum aeternum et immutabile suum decretum, corruptibile et mortale condidit, sic placuit
omnipotentiae suae, quicunque nascitur mori debere, sit nomen Domini benedictum in aeternum.
Unde haec ipsa die 7 elapsi mensis Januarii anni infrascripti summo in eo, amicorumque et
cognatorum amarori in unice dilecto filio meo comite Adamo Wesseleny de Hadad equite aurato,
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis cubiculario, ac praesidii˙ Filekiensis supremo capitaneo
contestata est sententia, qui in optimo aetatis suae flore 21 dumtaxat agens annum, multarum
expectationum qualitatibus plenus, tam mihi senie iam confecto et pristinis viribus destituto
baculus, quam egentis huius patriae proficuus olim civis et Augustissimi Imperatoris et Regis
Nostri utilis servus futurus erat, de facie umbratilis huius mundi sancta et pia morte sublatus est.
Quoniam vero superesset aliud nihil, quam ut exanime eius corpus gremio matris terrae in escam
ranis et vermibus recondatur, quo igitur postrema debitarum sibi exequiarum solemnitas evadat
honorificentior, enixe et summa cum confidentia easdem dominationes vestras generosas rogatas
habere voluimus, quatenus dominationes vestras generosas pro die 25 Martii˙ ad vesperum in
praesidio Filecensi, tantulo non parcendo fatigio adesse, ibidem atque sequenti die hora octava
matutina ad locum sepulturae corpus exanime comitari, ac honorifica praesentia sua ultimum
hunc, et pium a[ct]um condecorare non graventur. Accepturae eaedem dominationes vestrae
generosae pro eiusmodi cum defunctis beneficio promissam a Deo mercedem et ego una cum
meis in laetioribus pro posse meo remereri at recolere adlaborabo. In reliquo easdem
dominationes vestras valere cupiens diu felicissimas. Datum in oppido meo Jolsva die 11.
Februarii, anno 1656.
Generosarum, prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad serviendum
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paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
[Valami megjegyzés le is maradt a fénymásolatról]
fordítás
Nemzetes, bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Vidámabb állapotomban, és
der"sebb ügyekben kívántam volna nemzetes, bölcs és körültekint! uraságtok megtisztel!
jelenlétét és segítségét, de mivel az ég formálója és ezen múlandó világ teremt!je, az Isten a
múlandóságnak kitett emberi fajt örök és változhatatlan rendelése szerint romlandónak és
halandónak alkotta – úgy tetszett !mindenhatóságának, hogy aki születik meg kell haljon, legyen
az Úr neve áldott örökké. Amiért ez az ítélet az alulírott év januárjának 7. napján h!n szeretett
fiamnak, hadadi gróf Wesselényi Ádám aranysarkantyús vitéznek, ! szent császári és királyi
felsége bejárójának és a füleki vár f!kapitányának példáján külünösképpen meger!sítést nyert,
aki életének virágában, mindössze 21 évesen, nagy várakozásokra feljogosító képességekkel
teljesen, úgy nekem öregségemben, valamikori er!mt!l elhagyatván jöv!beni támaszom, mint
majdan nélkülöz! hazának hasznos polgára, és legfenségesebb császárunknak és királyunknak
hasznos szolgája, ezen földi árnyékvilágból a szent és kegyes halál által kivétetett.
Mivel pedig nincs más hátra, mint hogy élettelen testét békák és férgek eledeléül az anyaföld
ölének visszadjuk, hogy tehát ill! végtisztessége minél tiszteletreméltóbb legyen, buzgón és igen
nagy buzgalommal kérem nemzetes uraságtokat, hogy nemzetes uraságtok ilyen kis fáradságot
nem sajnálva ne vonakodjanak március 25-én estére a füleki várban megjelenni, ott másnap
korán reggel nyolckor az élettelen testet temetésének helyére elkísérni, és megtisztel!
jelenlétükkel kitüntetni ezt a végs! és kegyes szertartást. Nemzetes uraságtok az ilyen, halottal
tett jótéteményért elnyerik majd az Istent!l megígért jutalmat, és én is, az enyéimmel együtt,
törekedni fogok arra, hogy ezt örvendetesebb ügyekben lehet!ségeimhez mérten megháláljam és
viszonozzam. Uraságtoknak egyébiránt tartós jó egészséget kívánok. Kelt mez!városomban,
Jolsván, 1656. február 11-én.
Nemzetes, bölcs és körültekint! uraságtok igen szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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$No. 75.
Jolsva, 1656. febr. 20.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Litteras earundem dominationum vestrarum
paulo ante accepimus, et declarationem damnandi sceleris per desperatum illum hominem patrati
percepimus. Qui nisi praerogativa nobilitari (uti praetenditur) gauderet, non diu impunitus
relinqueretur. Ad servandum tamen in legibus et constitutionibus praescriptum juris ordinem et
processum in similibus usitatum, qui ob excessum unius vel alterius non est violandus,
qualesnam in ea materia ad comitatum de Saaros dederimus litteras, ex iisdem cognoscere
licebit. Quantum ad servitores complices ibidem detentos, si forte lata contra eosdem sententia
solum ab executione pendet, eam prudentes et circumspectae dominationes vestrae usque ad
ulteriorem resolutionem nostram differre et suspendere omnino velint, intervenientibus hac in
parte non levibus considerationibus, esse nimirum extra locum delicti post moram captos, et
personae nobilis (uti praetenditur) servitores maleficii forte non voluntarios, sed coactos
patratores. Unde ante exitum, et praestolabimur ab iisdem dominationibus vestris de statu rei
informationem. Quibus in reliquo pro posse nostro in justis et licitis assistere semper prompti
manentes. Easdem dominationes vestras valere cupimus diu feliciter. Data in castello nostro
Jolsva dje 20 Februaris anno 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny

[Címzés:] Prudentibus et circumspectis dominis (nomen nominandum) Iudici, caeterisque juratis
civibus regiae ac liberae civitatis Leuchoviensis, amicis nobis observandissimis
[Egykorú jegyzet:] Anno 1656. die 22. februarii exhibitae rescriptoriae litterae Illustrisimi
Principis Domini Palatini ratione organistae captivi apud Vilibaldum, ejusdemque hic captivorum
complicum.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
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Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Uraságtok levelét kevéssel ezel!tt
megkaptuk, és ama megátalkodott ember által elkövetett elítélend! b"ntett leírását megértettük.
Ha ! nem örvendene nemesi el!jognak (ahogy azt állítják), nem sokáig maradna büntetlenül.
Sáros megyéhez e tárgyban írott levelünkb!l megtudhatják, hogy a jog törvényekben és
rendelkezésekben el!írt rendjének, és a hasonló esetekben szokásos eljárásnak betartása
érdekében, amely egy vagy más személy törvénysértése miatt nem szeghet! meg, végül milyen
levelelet írtunk. Ami pedig a tettes b"ntársként ott fogvatartott szolgálóit illeti, ha netán már
ítélet is született ellenük és csak a végrehajtás van hátra, uraságtok halasszák és függesszék azt
fel további rendelkezésünkig, közbejövén néhány nem jelentéktelen megfontolás is, nevezetesen,
hogy nem a b"ntény helyszínén és csak késve fogták el !ket, és egy (állítólag) nemes személy
szolgálóiként talán nem is önkéntes, hanem kényszer hatása alatti elkövet!k. Amiért is még az
ügy végkimenetele el!tt tájékoztatást várunk uraságtoktól annak állásáról. Egyébiránt
lehet!ségeinkhez mérten mindig készek maradunk jogos és törvényes ügyekben segítségükr
lenni. Uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt jolsvai kastélyunkban, 1656. február 20án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc

[Címzés:] A bölcs és körültekint! uraknak (név nélkül) L!cse szabad királyi város bírájának és
többi esküdt polgárának, igem tisztelt barátainknak
[Egykorú jegyzet:] Az igen el!kel! nádor úr 1656. február 22-án kézbesített válaszlevele, a
Vilibaldnál fogságban lév! orgonista, és Vilibald fogoly b"ntársai ügyében
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$No. 76.
Jolsva, 1656. febr. 20.
Illustrissimi etc.
Salutem et officiorum nostrorum paratissimam semper commendationem. In quae malorum
genera effudit se prodigi illius et flagitiosi hominis in ultima desperationem acti, Vilibaldi Maÿer
temeritas, praesentibus annexae civitatis Leutsoviensis ad nos datae vestrae cum adjunctis
facinoris illius complicum fassionibus iisdem dominationibus vestris repraesentabunt uberius.
Quoniam vero ne magistratibus quidem ante probationes testium auditas ac publicatas, ac
judiciariam deliberationem et sententiam, etiam eos, qui judicatui suo subessent, nunquid uni
privatae personae, eum, qui nullatenus sub ejus esset potestate, ejusmodi tremendae torturae
subicere liceret, qua tamen contra divina et humana jura flagitiosus homo ille in eum, qui ex
potestate ejus, veluti nec antea eidem obligatus, eliberatus erat, desaevire non formidavit.
Quocirca cum_ hoc facinus publici latrocinii naturam et speciem repraesentet, ob quod patrator
ejusdem, etiam nobilis, rigore articulorum super ejusmodi actibus latrociniorum et ad
extorquendam pecuniam torturis passim editorum, via brevis processus criminaliter judicari et
pro demeritis puniri valeat; iisdem dominationibus vestris ex authoritate nostra palatinali serio
committendum esse duximus, quatenus rebus sic se habentibus, memoratum Vilibaldum Mayer,
eaedem dominationes vestrae tanquam magistratus, in hoc casu quo afflicta illa persona alium
pro se actorem non haberet, ex debito officiorum suorum ad primitus celebrandam sedem suam
iudiciariam, seclusa omni conniventia et dilatione, personaliter citari faciant ibidemque servato
juris ordine, eundem tanquam malefactorum et mangonem, si ita jus, justitiaeque dictamen
tulerit, convincere, convinctumque debitis suppliciis affici curare velint et teneantur. Alioquin se
eaedem dominationes vestrae ea in parte remissiores fuerint, ipsimet juxta dictamen officii nostri
adinveniemus viam et modum, quo hoc detestabila scelus impunitum non praeterat. Interea vero
serio admoneri facere velint, quatenus desinat ab ejusmodi comminatinibus et bonis patriae
civibus non insultet, eorumque quietem nequaquam turbare praesumat, ne alias sibi nocivam
repressionem patiatur. In reliquo easdem dominationes vestras valere cupimus diutissime
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foelicissimas. Datum in castello nostro Jolsva die 20. Februaris, anno 1656
Earundem dominationum vestrarum servitor et amicus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny

Paria literarum Illustrissimi Principis Domini Palatini ad inclitum comitatum Saarossiensem in
negotio Vilibaldiano datarum
fordítás
Igen el!kel! stb.
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk minden id!ben. Hogy milyen
gaztettekre ragadtatta magát ama tékozló és gyalázatos, végs! elkeseredésig jutott embernek,
Wilibald Mayernek vakmer!sége, L!cse város nekünk küldött, jelen levelünkhöz mellékelt
levele és Mayer b"ntársainak ahhoz csatolt vallomásai majd b!vebben megmutatják. Mivel pedig
még az el!ljáróknak sem szabad a tanúbizonyságok meghallgatása és kihirdetése, illetve a
bírósági határozat és ítélet el!tt megkínoznia azokat, akik joghatóságuk alá tartoznak, vajon egy
magánszemélynek szabad-e olyan iszonyú kínzásnak alávetni azt az embert, aki egyáltalán nincs
a hatalma alatt, amilyent!l ama gyalázatos ember mégsem rettent vissza: az isteni és emberi
jogot megszegve kegyetlenkedett azzal az emberrel, akit, mint neki azel!tt sem kötelezett
személyt, hatalmából kiszabadítottak. Miután ez a b"ntett kimeríti a közb"ntény fogalmát, ezért
elkövet!jét, még ha nemes is, az ilyen lator tettekr!l, és a pénz kínzással való kikényszerítésérr!l
kiadott törvénycikkek szigorával rövid per útján büntet!jogilag el kell ítélni, és érdemének
megfelel!en meg kell büntetni, uraságtoknak nádori hatalmunknál fogva komolyan
megparancsoljuk, hogy a dolgok így lévén uraságtok, mint el!ljáróság a mondott Vilibald
Mayert, ebben az ügyben, amelyben a sértett személy a maga számára más felperessel nem
rendelkezik, hivalali kötelességb!l, minden elnézést és halogatást félretéve személyesen
idéztessék meg következ! törvényszékükre, és a törvényes rend betartásával !t, mint gonosztev!t
és hamisítót, ha a jog és a jog parancsa úgy diktálja, ítéljék el, és elíltélése után sújtsák a
megérdemelt büntetésekkel. Máskülönben, ha uraságtok ebben a dologban elnéz!bbek lesznek,
magunk fogunk hivatali kötelességünknek megfelel!en utat és módot találni arra, hogy ez a
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gyalázatos gaztett büntetlenül el ne teljék. Mindamellett pedig komolyan intsék, hogy hagyja
abba az ilyen fenyegetéseket és a haza becsületes polgárait ne bántalmazza, és semmiképpen ne
merészelje azok nyugalmát háborgatni, nehogy különben ártalmas megtorlást szenvedjen el.
Uraságtoknak egyébiránt igen tartós, és igen jó egészséget kívánok. Kelt jolsvai kastélyunkban,
1656. február 20-án.
Uraságtok igen kész szolgálója és barátja: gróf Wesselényi Ferenv

Másolat az igen el!kel! nádor úrnak a jeles Sáros vármegyéhez a Vilibald-ügyben küldött
levelér!l
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#No. 77.
Szendr!, 1656. márc. 4.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem, servitiorumque nostrorum commendationem. Posteaquam prudens er circumspectus
Gabriel Fischer iuratus Germanicus secretarius noster, servitii aulae nostrae sese addixerit,
easdem dominationes vestras specialiter requirendas duximus, quatenus etiam ob respectum
nostrum in rebus et negotiis suis, in quibus per eundem dominationes vestrae requisitae fuerint,
omnem eidem benevolentiam et affectum exhibere, et quoad usque dicta aulae nostrae servitia
continuaverit civilium officiorum functionibus occupare nolint. Facturae eaedem dominationes
vestrae rem nobis gratam. Quas in reliquo valere cupimus diu feliciter. Datae in praesidio
Szentdr!,_ die 4. Martii anno 1656.
Prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mivel a bölcs és
körültekint! Gabriel Fischer hites német titkárunk udvarunk szolgálatába állt, uraságtokat
különösképpen megkeressük, hogy – az irántunk való tiszteletb!l is – mutassanak iránta
szívességet és jóindulatot azon dolgaiban és ügyeiben, amelyekben uraságtokat majd megkeresi,
és ameddig udvarunk szolgálatában marad, ne foglalják le városi tisztvisel!i teend!kkel.
Uraságtok ezzel nekünk kedves dogot tesznek. Uraságtoknak egyébiránt tartós jó egészséget
kívánok. Kelt a szendr!i várban, 1656. március 4-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok igen szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 78.
Zólyom, 1656. márc. 30
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem officiorumque nostrorum commendationem. commiseratione dignis cum lamentis
conquesta est nobis nobilis domina Catharina Schvarcz, postquam nimirum Vilibaldus Mayer
maritus eiusdem dies noctesque obscenae vitae ad notitiam fere omnium, et epulis insistendo,
maiorem ipsius consortis suae bonorum et substantiae partem prodigaliter absumpsisset ac
dilapidasset, tandem etiam quo residuitatem fortunarum suarum eadem via pessumdet, certas
litteras et litteralia instrumenta, factum jurium dictae Catherinae Schvartz tangentia, ac nonnullas
res eiusdem mobiles praeciosas, nec non paratam pecuniam non contemnendae quantitatis, de
domo antelatae conjugis suae ultra scitum et voluntatem ejusdem diversis vicibus levatas et
acceptas alio transtulisset, et partim aliis in locis, partim vero et potiore quidem ex parte in
civitate earundem dominationum vestrarum deposuisset, ac quibusdam sub jurisdictione
earundem dominationum vestrarum_ constitutis personis coram iisdem dominationibus vestris
denominandis ad conservandam concredidisset, sicque ab eadem ad ultimam prope ruinam et
egestatem suam abalienare niteretur. Quos depositarios licet annotata Catharina Schvarcz super
resignatione rerum illarum saepius amicabiliter requisitos habuisset, nec tamen easdem rehabere
valuisset. Ob hoc facta apud nos instanti et assidua sollicitatione lamentabiliter adursit, quatenus
eidem de restitutione praescriptorum literalium instrumentorum, rerumque mobilium ac paratae
pecuniae providere, easdemque dominationes vestras, quo minus ipsa litteralia instrumenta,
resque et pecuniam ad manus dicti Vilibaldi Maier tanquam prodigi, et quem praemissa nullo
iure concernerent, assignarent, prohibere vellemus. Et quoniam palam esset ad res illas iam
fatum Vilibaldum nihil prorsus iuris et interesse habere, verum proprie et praecise coniugem
suam concernere dignoscerentur, alioquin vero communis iustitia unicuique quod suum est reddi
et restitui suaderet, idcirco ne etiam rebus illis sicut aliis tantopere damnificetur, et consumpta
tam prodigaliter tanta substantia ultimo sub tectis alienis afflicta delitescere cogatur, prudentes ac
circumspectas dominationes vestras singulariter commonendas, immo eisdem ex authoritate

123

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
nostra palatinali serio committendum et mandandum esse duximus, quatenus acceptis
praesentibus, rebusque sic, ut praefertur, stantibus, praemissas universas res mobiles dictae
Catharinae Schvartz, paratamque pecuniam at litteralia instrumenta per ipsam aut hominem suum
coram eisdem dominationibus vestris uberius declarandas et specificanda, ad manus praetacti
Vilibaldi Maier tanquam dilapidatoris, nullumque ius ad res illas habentis, nequaquam assignare,
verum easdem, ubicunque sub iurisdictione illius vestrarum dominationum civitatis, ac prae
quorumcunque manibus reperta fuerint, de manibus eorundem eximere, ipsique Catharinae
Svarcz veluti legitimae rerum illarum dominae, non obstantibus quibusvis impedimentis, absque
omni prorsus dilatione ac difficultate, non expectata ulteriori superinde commissione nostra
quoad plenum tradere et resignare modis omnibus debeant et teneantur. Communi id requirente
iustitia. Secus itaque non fecerint. In reliquo easdem dominationes vestras valere cupimus diu
feliciter. Datum Veterozolii die 30. Martii anno 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus:
Comes Franciscus Veseleni manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Catharina Schwarz nemesasszony
szánalomra méltó sirámokkal elpanaszolta nekünk, hogy miután férje, Villibald Mayer csaknem
mindenki számára ismert módon éjjel-nappal erkölcstelen életet folytatott és tivornyázott,
mondott hitvese javainak és vagyonának nagyobb részét tékozlóan felélte és eltékozolta, mégis,
hogy ugyanazon a módon vagyonának maradékát is elvesztegethesse, hitvese házából annak
tudtán és szándékán kívül bizonyos, a mondott Catharina Schwarz jogaira vonatkozó
okleveleket, felesége néhány értékes ingóságát, illetve nem megvetend! mennyiség" készpénzt
különböz! alkalmakkal elvett, és máshová vitt, és azokat részben más helyeken, részben viszont,
és pedig nagyobb részt, uraságtok városában helyezte el, és meg!rzés végett néhány uraságtok
joghatósága alatt lév!, uraságtok el!tt nevesítend! személyre bízta, és így azokat t!le igyekszik
elidegeníteni, felesége csaknem végs! romlására és elszegényedésére. A letétkezel! személyeket
az említett Catharina Schwarz többször is barátian megkereste azon dolgok visszaszolgáltatása
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fel!l, ám mégsem tudta azokat visszaszerezni. Ezért buzgón és kitartóan kért minket, majd
siránkozva sürgetett, hogy gondoskodjunk róla a mondott oklevelek, ingóságok és készpénz
visszaadását illet!en, és uraságtoknak tiltsuk meg, hogy ama okleveleket, ingóságokat és
készpénzt a mondott, tékozló Vilibald Mayer kezébe bocsássák, akiket az említett dolgok
semmilyen jogon nem illetnek. És mivel világos, hogy azon dolgokhoz Vilibaldnak semmi köze,
és rájuk semmilyen joga nincsen, hanem sajátjaként és teljesen hitvesét illetik, és egyébként
pedig a közönséges igazság is azt tanácsolja, hogy kinek kinek adassák me, és adassék vissza,
ami az övé, ezért nehogy ezen és más javaiban ennyire megkárosodjék, és miután tékozlóan
felélték oly jelent!s vagyonát, nyomorultként idegen házakban kényszerüljön meghúzni magát,
bölcs és körültekint! uraságtokat különösen intjük, s!t nádori hatalmunknál fogva elrendeljük és
megparancsoljuk, hogy miután megkapták levelünket, a dolgok így állván (ahogy feljebb
szerepel) a mondott Catharina Schwarz összes, személyesen vagy embere által uraságtok el!tt
majd b!vebben megnevezett és részletezett ingóságait, készpénzét és okleveleit semmiképpen ne
bocsássák a tékozló Vilibald Mayer kezébe, hiszen annak semmi joga nincs rájuk, hanem azokat,
legyenek bárhol uraságtok városának joghatósága alatt és bárki kezénél, vegyék ki azok kezéb!l
és semmilyen akadálytól nem akadályoztatva, minden további halogatás és alkalmatlankodás
nélkül, nem várva err!l további rendelésünket, mindenképpen, a lehet! legteljesebben adják át
Catharina Schwarznak, mint azon javak törvényes tulajdonosának. Ezt követeli a közönséges
igazság is. Kelt Zólyomban, 1656. március 30-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 79.
Se!m!cze, 1656. ápr. 19.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum promptitudinem. Siquidem ob diversas et frequentes hincinde itinerum et
viarum ambulationes et peragrationes jam in dies graviores sentiam in corpore lassitudines et
debilitationes membrorum, cogitavi pro allevatione et faciliori modo itinerandi debere mihi
curare fieri unam lecticam, in qua portarer. Et quandoquidem mulos, qui alias huic oneri ferendo
accomodantur, hic in istis partibus tam repente habere nequeam, prudentes ac circumspectas
dominationes vestras obnixe requisitas et rogatas esse volui, velint mihi pro ista facilitatione
corporis a transeuntibus civitatem earundem vectoribus, sive ut vulgo dicunt furmanis, duos
fortissimos majoris staturae equos appretiare, non obstante eo et si sint diversi coloris, saltem
robusti, et si fieri potest castrati,_ et huic oneri ferendo habiles seligantur; habebo acceptissimos.
Quicquid pretii eorum erit, libentissime persolvam, et insuper alio officii genere me promptum et
paratum eisdem dominationibus vestris exhibere non intermittam. Quas in reliquo feliciter valere
desiderans. Datum in possessione Se!m!cze, die 19 Aprilis 1656.
Earundem dominationum amicus ad officia paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletemet küldöm, és készséges szolgálataimat ajánlom. Mivel a különböz! gyakori ide-oda
utazások és vándorlások miatt már napról-napra súlyosabbnak érzem testemben a tagok
bágyadtságát és gyengülését, kitaláltam, hogy az utazás megkönnyítésére csináltatnom kell egy
hordszéket, amelyben hordoznának, és mert öszvéreknek, amelyeket egyébként ilyen teher
viselésére használnak, itt ezeken a részeken ilyen gyorsan nem tudtam szerét tenni, bölcs és
körültekint! uraságtokat állhatatosan kérem, hogy testem ezen könnyebbítése érdekében az
uraságtok városán áthaladó fuvarosoktól – vagy ahogy a nép nyelvén mondják: „Fuhrmann”októl – vegyenek két igen er!s, nagytermet" lovat. Az sem akadály, ha különböz! szín"ek, csak
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legyenek robosztusak; és ha lehet, herélt és ilyen teher hordozására alkalmas lovakat
válasszanak. Igen nagy hálával veszem majd ezeket. Akármekkora is lesz az áruk, szívesen
megfizetem, és ezen felül nem mulasztom el, hogy készséges voltomat másféle szolgálattal
kimutassam. Kelt Se!m!cze birtokon, 1656. április 19-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 80.
Polonkai birtok, 1656. ápr. 21.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem officiorumque nostrorum promptitudinem. Quoniam Sua Sacra Caesarea et Regia
Maiestas, Dominus Noster Clementissimus recogitata confiniariorum egestate, iam diu
intermissam eorundem solutionem, mediante benigno et serio suo mandato inclytae Camerae
Hungaricae, quantocius administrandam recenter iniunxerit, et in eum finem taxas quoque
liberarum regiarumque regni civitatum intuitu modernae necessitatis deputare dignata fuerit, sed
et eadem Camera, ad seriam eiusmodi Suae Maiestatis commissionem, adhuc usque ad festum
sacri Pentecostes proxime venturum praedictam solutionem omnino praestare intendat; et
alioquin eaedem dominationes vestrae a tempore prioris in praesenti materia requisitionis
nostrae, satis indutiarum habuissent, factoque ad Suam Maiestatem Sacratissimam recursu, ad
demissas instantias suas tandem nihil aliud obtinuissent, quam taxae prius impositae florenorum
videlicet 8000, et 500_ ad florenos Hungaricos 6000, limitatorum defalcationem, eum
potissimum ob respectum, ut ad sublevandas confiniorum necessitates, quorum utpote solutio
aliunde compleri nequit, residuam taxae summam iam ultimo a Sua Maiestate limitatam
deponere accelerarent. Quocirca perpensis attentius prioribus quoque earundem dominationum
vestrarum hac in parte excusationibus et praetensionibus, prudentes et circumspectas
dominationes vestras virtute praesentium denuo commonemus, immo eisdem autoritate nostra
palatinali et locumtenentiae, qua fungimur serio committimus et mandamus, quatenus eaedem
dominationes vestrae totalem taxam praemissam iam ultimo, ut praemissum est, a Sua Maiestate
Sacratissima clementer limitata, cum defalcatione prioris impositionis certo certius pro die prima
iamiam affuturi mensis Maii ad Perceptoratum Camerae Cassoviensis, seposita ulteriori et quavis
excusatione, dilatione difficultatumque quarumlibet praetensionibus, et eo celerius, quo eandem
ad publicam confiniorum necessitatem concertendam esse cognoscunt, subministrare velint et
teneantur. Alioquin si eaedem dominationes vestrae, quo ad praemissa obligationi suae,
defuerint, et confiniarii tanta penuria et angustiarum mole laborantes termino in praenotato
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stipendiis suis frustrati fuerint, viderint quantum inde easdem dominationes vestras veluti
tantorum in commodorum autores manebit dispendium. Porro nec diffidimus easdem
dominationes vestras in praemissis, et benignae Suae Maiestatis Sacratissimae voluntati, et
praesenti requisitioni nostrae, ex amore etiam boni publici satisfacturas. Datae in possessione
nostra Polonka, die 21. mensis Aprilis anno Domini 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mivel ! szent császári és királyi
felsége, a mi legkegyelmesebb urunk a végvárak sz"kölködését újra megfontolván, a jeles
Magyar Kamarának kegyes és komoly parancsolatával nemrég megparancsolta, hogy azoknak
régóta szünetel! kifizetését minél hamarabb végezze el, és e célból a szabad királyi városok
taxáját is kegyeskedett a jelen szükséghelyzetre tekintettel kiutalni, a Kamara pedig !felsége
komoly rendelete nyomán eddig arra törekszik, hogy a most következ! pünkösdig teljesen kiadja
a fizetést, és máskülönben uraságtoknak is elég haladéka volt a jelen ügyben tett el!z!
megkeresésünk óta, hiszen !felségéhez folyamodtak, ám alázatos kérelmükkel semmi mást nem
értek el, mint az el!z! taxa, azaz 8000 forint, és a 6000 forinthoz járó 500 forint jóváirását,
leginkább abból a megfontolásból, hogy a végvárak nehéz helyzetének könnyítésére, amelyeknek
fizetése máshonnan nem teremthet! el!, a taxa hátralev!, !felsége által immár véglegesen
megszabott összegét siessenek kifizetni, ezért figyelmesebben megfontolva uraságtok ez ügyben
tett el!z! kifogásait és igényeit is, bölcs és köröltekint! uraságtokat jelen levelünkkel újból
intjük, s!t ránk ruházott nádori és helytartói hatalmunknál fogva komolyan elrendeljük és
megparancsoljuk, hogy uraságtok a teljes említett, ! szentséges felsége által kegyesen immár
utoljára kiszabott taxát, félretéve bármely további kifogást, halogatást, és nehézségekre
hivatkozó jogigényt, az el!z! adókivetésbe számító összeggel együtt feltétlenül fizesse be a jöv!
hónap, május 1-ére a Szepesi Kamara pénztárába, és annál is gyorsabban, mivel tudják, hogy az
a végvárak közönséges szükségének leküzdésére stolgál. Máskülönben, ha uraságtok az iméntiek
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tekintetében kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és az oly nagy hiány miatt, a sz"kölködés
oly nagy terhe alatt küszköd! végváriak a fenti id!pontban zsoldjukat illet!en megcsalatkoznak,
meg fogják látni, hogy mekkora veszteség fogja várni uraságtokat, mint oly nagy
kényelmetlenség okozóit. Végül nem kételkedünk abban, hogy uraságtok a fentiekben, a közjó
szeretete folytán is, mind ! szentséges felsége akaratának, mind jelen megkeresésünknek eleget
tesznek. Kelt polonkai birtokunkon, 1656. április 21-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 81.
Polonka 1656. ápr. 27.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum promptitudinem. Litteras dominationum vestrarum debito cum respectu
accepi et legi gratissimas. Pro transmissis pomonaranchis ago humanissimas gratias. Interim
equos, tam eos, quos promiserunt, quam si iis adhuc_ meliores inveniri possent, expecto
desideratissime. Caeterum easdem valere desidero diu felicissimas. Datum in Polonka die 27.
Aprilis. 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Uraságtok levelét ill! tisztelettel
átvettük és nagy kedvvel olvastuk. Az átküldött narancsokat igen emberségesen köszönöm.
Mindamellett nagyon epedve várom a lovakat, mind azokat, amelyeket megígértek, mind az
azoknál jobbakat, ha tudnak olyanokat találni. Uraságtoknak egyébiránt tartós jó egészséget
kívánok. Kelt Polonkán, 1656. április 27-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 82.
Polonka, 1656. április 28.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem servitiorumque nostrorum paratissimam commendationem. Quidnam prudentes et
circumspectae dominationes vestrae nobis de statu nobilis Vilibaldi Mayer in aedibus nobilis
Catharinae Svarcz consortis eiusdem per satrapas civitatis eiusdem comprehensi, ac per easdem
dominationes via aresti detenti intiment, ex litteris earundem dominationum vestrarum die 26
presentis ad nos datis luculenter cognovimus. Nos quidem partes dicti Vilibaldi, eo quod se
servitiis nostris addixisset, absit ut in illegitimis tueamur, delinquentium potius punitionem
semper ex officio intendentes, hic_ et sinistra excusatione usus si interrogatus respondit se iussu
aut consilio nostro alicuius domum invasisse (quidquid sit de aliorum consiliis) per paucis enim
verbis cum eodem hic nuper constituto nos egisse, nec ad similes actus ulla insinuatione
licentiam eidem dedisse nos recordamur. Nihilominus tamen quia casum hunc ad utramque
partem consideratum non leves difficultates et exinde oriundas incommoditates involvere
perspicimus, vestrae dominationes tamquam viri circumspecti altius pensitent, utrum videlicet
dictus Vilibaldus a rebus et bonis conjugis suae ante peractum divortium de jure et simpliciter
arceri, eaque ab ipso tanquam aliena reputari possint, talia utpote ad quae idem nullum interesse
haberet, et consequenter si ea accederet, aut se in dominium eorundem veluti alienorum
ingereret, an pro violento de lege censeatur, nemo enim in propriis (ut commune docet axioma)
sed in alienis dicitur esse violens; et alias viri vita uxorum suarum comite nisi per divortium ab
invicem separentur liberum in bonis conjugum suarum ad minus usum fructuum habere soleant.
Praeterea utrum ipse per hoc, quod sola sua in persona sine praedonum aliquorum aut aliorum
armata manu et potentia aedes consortis suae absque laesione cuiuspiam ingressus fuisset, ac
postmodum ad adventum eiusdem, homo dictae conjugis suae tumultum excitasset, satrapasque
civitatis cum praefecto eorum adversus eundem Vilibaldum advocasset, praerogativam civilem
violasset et per consequens in vestras dominationes ita deliquisset, ut de iure capi potuisset, cum
expressi sint casus in quibus nobilis persona in flagranti deprehensa detineri valeat, nam extra
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illos nobilis nisi legitime citatus et ordine judiciario convictus nec in rebus nec in persona
detineri, arestarique potest.
Idcirco nos veluti amantes boni earundem dominationum vestrarum prudentiae et circumspecto
earundem dominationum vestrarum judicio committimus, quo cautiores eventum rei respiciant,
ita ut factum hoc poenitentiam aliquam secum non afferat. Nos in reliquo ut justitiarius regni
eisdem dominationibus vestris in justis et legitimis adesse patrocinarique non abnuemus.
Equi porro si ab iisdem dominationibus vestris juxta oblationem suam missi aptique ad opus
intentum fuerint, pretium eorundem deponere non tardabimus. His in reliquo easdem
dominationes vestras valere cupimus diu feliciter. Datae in possessione nostra Polonka die 18.
Aprilis, anno Domini 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és igen készséges szolgálatainkat ajánljuk. Uraságtok jelen hó 26-án kelt,
hozzánk küldött leveléb!l világosan megértettük, hogy bölcs és körültekint! uraságtok mit
közölnek velünk a nemes Vilibald Mayer állapotáról, akit hitvesének, a nemes Catharina
Schwarznak házában fogtak el a város darabontjai, és letartóztatás útján tartanak fogva. Távol
legyen t!lünk, hogy törvénytelen ügyekben Vilibald pártját fogjuk, csak mert szolgálatunkba állt.
Hivatalunknál fogva mindig inkább a vétkesek megbüntetésére törekszünk, és így ügyetlen
kifogással él, ha kérdésre azt válaszolja, hogy a mi tanácsunkra vagy parancsunkra valakinek
házát elfoglalta (bármit is tanácsoltak mások), mi ugyanis minapi ittlétében röviden beszéltünk
vele, és nem emlékszünk arra, hogy hasonló tettekre valamely célzással engedélyt adtunk neki.
Mindazonáltal, mivel belátjuk, hogy ez az eset, mindkét fél szempontjából megvizsgálva, nem
kis egyenetlenségeket és azokból keletkez! alkalmatlanságokat hoz magával, uraságtok, mint
körültekint! emberek mélyebben gondolják át, hogy a mondott Vilibaldus a válás befejezése el!tt
jogosan és egyszer"en tartható-e távol felesége tulajdonaitól és javaitól, és azok tekinthet!ek-e
mintegy t!le idegennek, azaz olyannak, amelyekhez semmi köze sincs, és következésképpen, ha
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odamegy, vagy magát azoknak, úgy mint idegen dolgoknak birtokába bevezeti, vajon a törvény
értelmében hatalmaskodónak min!sül-e? Ugyanis (ahogy azt a közönséges alapelv tanítja) senki
nem a sajátjában, hanem a máséban tartatik hatalmaskodónak, és egyébként a férjek feleségük
életében, hacsak nem válnak el egymástól, legalább szabad haszonélvezeti joggal szoktak
rendelkezni annak javaiban. Továbbá vajon ! azáltal, hogy csak maga személyében, valamely
rablók vagy mások fegyveres karja és hatalma nélkül, és senkit sem megsértve belépett saját
feleségének házába, és azután érkezését követ!en felesége embere z"rzavart keltett, és Vilibald
ellen hívta a város darabontjait parancsnokukkal együtt, a polgári el!jogot megsértette, és !
ennek következményeként uraságtok ellen úgy vétkezett, hogy jogszer"en el lehetett fogni, mivel
vannak olyan világos esetek, amelyekben a tetten ért nemes személyt le lehet tartóztatni, ezeken
kívül ugyanis a nemes törvényes idézés és szabályos bírósági ítélet nélkül sem dolgaiban sem
személyében nem elfogható vagy letartóztatható.
Mi azért, mint uraságtok bölcsességének kedvel!i, uraságtok körültekint! ítéletére bízzuk, hogy
minél el!vigyázatosabban vegyék tekintetbe az ügy kimenetelét, úgy, hogy ennek a dolognak ne
legyen semmilyen böjtje. Egyébiránt mi, mint az ország törvénytev!i nem utasítjuk majd el,
hogy uraságtoknak jogos és törvényes ügyekben segítsük és pártfogoljuk. Végül, ha uraságtok
felajánlásuknak megfelel!en elküldik a lovakat, és azok alkalmasak lesznek a kit"zött feladatra,
nem késlekedünk majd árukat letenni. Egyébiránt ezzel uraságtoknak tartós jó egészséget
kívánunk. Kelt polonkai birtokunkon, 1656. április 18-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 83.
Polonka, 1656. máj. 1.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissmi
Salutem cum servitiorum commendatione. Promptitudinem prudentum ac circumspectarum
dominationum vestrarum debito cum respectu prosequentes, ex transmissis quatuor equis tres pro
usu nostro seligimus, quartum,ne superfluis sumptibus onerari videantur, item remittimus;
rogando easdem dominationes vestras obnixe, velint nos data prima occasione de pretio horum
trium realiter informare, vel enim in parata pecunia vel si iisdem magis placuerit, in coemptione
alium juniorum equorum ad proxime imminens festum. sacri Pentecostes eisdem dominationibus
vestris regratificari et contentationem facere non intermittemus. Interim pro hac humanissima
erga nos praestita dominationum vestrarum benevolentia nos quoque alio officii genere
promerituros pollicemur. Recommendantes easdem divinae protectioni. Datum in Polonka die 1.
Maii 1656
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus:
Comes Francuscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Bölcs és körültekint!
uraságtok készséges voltáról ill! tisztelettelel megemlékezvén az átküldött négy lóból hármat
saját használatunkra kiválasztottunk, a negyediket – nehogy úgy látszódjon, hogy felesleges
költségekkel terheljük uraságtokat – visszaküldjük, és buzgón kérjük uraságtokat, hogy az els!
adandó alkalommal valóságosan tájékoztassanak minket ennek a háromnak az áráról. Nem
fogjuk elmulasztani, hogy vagy készpénzben, vagy ha uraságtoknak így jobban tetszik majd,
három másik fiatal ló megvásárlásával a következ! pünkösdre megháláljuk és megelégítjük.
Mindazáltal megígérjük, hogy uraságtoknak ezt az irántunk tanúsított igen emberséges
szivességét másféle szolgálattal megháláljuk. Uraságtokat Isten oltalmába ajánljuk. Kelt
Polonkán, 1656. május 1-én.
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Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 84.
Szöm!cze, 1656. máj. 5.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem, servitiorumque nostrorum paratissimam commendationem. Ea quae nomine prudentum
et circumspectarum dominationum vestrarum medio egregii Matthiae Goznoviczery notarii et
ablegati earundem dominationum vestrarum ad nos nuncii, in negocio nobilis Vilibaldi Mayer
sunt nobis proposita, omnia intelleximus. Quibus earundem dominationum vestrarum postulatis,
tanquam bono ordine detectis, rationibusque, quae afferri poterant, firmatis, accuratius in
considerationem assumptis, qualenam pro hac temporis ratione in praetacto negotio nos
resolverimus, ex fidedigna antelati vestrarum dominationum nuncii, eaedem dominationes
vestrae luculenter sunt intellecturae. Quas in reliquo valere cupimus diu feliciter. Datae in
possessione nostra Szem!cze, die 5. Maii anno 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mindazokat a dolgokat, amelyeket
bölcs és körültekint! uraságtok nevében a vitézl! Matthias Goznoviczery jegyz!, uraságtok
kiküldött követe elénk el!adott, megértettük. Az említett követ hiteles jelentéséb!l b!vebben
megtudják majd uraságtok, hogy miután uraságtok követeléseit szabályosnak találtuk, és a
felhozható érveket meger!sítettük és részletesebben megfontoltuk, a jelen körülmények közt az
említett ügyben hogyan határoztunk. Uraságtoknak egyébiránt jó egészséget kívánunk. Kelt
birtokunkon, Szem!cén, 1656. május 5-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 85.
Murányalja, 1656. máj. 15.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem, officiorumque nostrorum commendationem. Novimus in civitate earundem
dominationum vestrarum bonos haberi pilentarios, quorum opera indigentes, solita erga easdem
dominationes vestras ducti confidentia, easdem amice requirimus et rogamus, quatenus unum
pilentarium, et maxime, qui obducere choreis carpenta bene novit, quo maturius fieri poterit,
certa occasione huc ad nos transmittant cum suis pro eiusmodi obductione necessariis
apparamentis. Habiturus et ipse laboris sui mercedem, et vestrae quoque dominationes pro ea
benevolentiae promptitudine vicissim a nobis debitam in rebus maioris momenti accepturae
gratitudinem. Quas in reliquo valere cupimus diu feliciter. Datae in Muránallya, die decima
quinta mensis Maii anno 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Tudom, hogy uraságtok városában
jó díszkocsigyártók vannak. Mivel munkájukra szükségünk van, az uraságtok iránti szokott
bizalomtól vezettetvén uraságtokat barátian megkeressük és kérjük, hogy egy meghatározott
alkalommal minél hamarabb küldjenek ide hozzánk egy díszkocsigyártót, leginkább olyat, aki jól
ért a kocsik b!rrel való bevonásához, az efféle beborításhoz szükséges eszközeivel együtt. #
maga is megkapja majd munkája díját, és ezért a készséges szivességért uraságtok is ismét
tapasztalja majd nagyobb súlyú ügyekben ill! hálánkat. Uraságtoknak egyébiránt tartós jó
egészséget kívánunk. Kelt Murányalján, 1656. május 15-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 86.
Murányalja, 1656. máj. 15.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem, et officiorum nostrorum promptitudinem. Quandoquidem prudentes et circumspectae
dominationes vestrae negotium sibi cum nobili Vilibaldo Maier via aresti detento intercedens, ad
intimationem nostram placidioribus mediis huc usque per se consopire neqiverint, ne antelatus
Vilibaldus Mayer ulteriori detentione sub dubio rei eventu prematur, maioresque exinde successu
temporis inconventiae aut lites gravioribus involutae difficultatibus oriantur, ad assiduas eiusdem
pro modiis eliberationis suae apud nos factas supplicationes, interponentes eatenus authoritatem
nostram omnino vellemus ipsimet negotium illud praesentibus coram nobis partibus, cognitoque
ex eisdem rei statu complanare. Quae intentio nostra ut eo commodius executioni mandari possit,
certum conceptum reversalium litterarum praesentibus inclusum transmisimus, quas si praefatus
Vilibaldus sibi per easdem dominationes vestras porrigendas debito modo authenticaverit, extunc
eaedem dominationes vestrae ipsum soluto aresto, ad praesentem requisitionem et verbum
nostrum dimittere velint, quatenus et ipse liber in praesentiam nostri quantocius venire teneatur,
et eadem dominationes vestrae unam, vel alteram e medio sui idoneum personam cum sufficienti
plenipotentia ad nos expedire maturent, ut ita praesentium partium propositionibus et
praetensionibus ab utrinque auditis negocium praemissum bonis modis componere, et ex aequo
ac bono decidere valeamus. Confidentes easdem dominationes vestras secus non facturas. Quas
in reliquo valere cupimus diu feliciter. Datum in Muranyallya die 15. Mensis Maii, anno domini
1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mivelhogy bölcs és körültekint!
uraságtok a letartóztatás útján fogvatartott nemes Vilibald Mayerral támadt peres ügyüket nem
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tudták eddig intésünkre békésebb eszközökkel lecsendesíteni, nehogy a felülírott Vilibald Mayert
a további fogvatartás a dolog kétséges kimenetele miatt elnyomja, és azután az id! múltával
nagyobb kellemetlenségek vagy súlyosabb egyenetlenségekkel kapcsolatos perek keletkezzenek,
szabadulásának módjai fel!l nálunk benyújtott szakadatlan kérvényeire, tekintélyünkkel
közbeavatkozva, a peres ügyet a két fél jelenlétében, el!bb megtudakozva t!lük a tényállást,
teljesen el akarjuk simítani. Hogy ezt a szándékunkat minél könnyebben kivitelezni lehessen,
jelen levelünkhöz mellékelve átküldünk egy bizonyos hitlevél fogalmazványt, amely uraságtok
által átnyújtandó iratot ha az említett Vilibald megfelel! módon hitelesíti majd, akkor uraságtok a
letartóztatás feloldása után !t jelen kérésünkre és szavunkra bocsássák el, amint hogy a
kiszabadult Vilibald is köteles minél gyorsabban színünk elé jönni, és uraságtok igyekezzenek
valamilyen alkalmas személyt megfelel! felhatalmazással hozzánk küldeni, hogy tehát a
jelenlév! mindkét fél állításait és követeléseit meghallgatván az említett peres ügyet megfelel!
módon eligazíthassuk, és igazságosan és helyesen eldönthessük. Bizunk abban, hogy uraságtok
nem cselekszenek másként. Uraságtoknak egyébiránt tartós jó egészséget kívánunk. Kelt
Murányalján, 1656. május 15-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 87.
Murány vára, 1656. máj. 22.
Prudentes, et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem, officiorumque nostrorum promptitudinem. Quandoquidem Ioannes Vilibaldus Mayer
familiaris noster, vilipensa authoritate nostra et verbo, in quo eundem ex aresto eduxeramus ideo,
ut ad nos quantocius sese contulisset, postergatis etiam reversalibus suis litteris juramento
firmatis, contra vim eiusdem iuramenti, non ut in conspectum nostrum post dimissionem venire
properasset, verum, nescitur quae moliendo aliorsum, uti intelligimus Eperriessinum perrexisset,
sicque legatum earundem dominationum vestrarum hic praestolantem, et nos quoque elusisset.
Idcirco easdem dominationes vestras singulariter requisitas habere voluimus, quatenus
praesentibus annexas litteras nostras praefato Vilibaldo, familario nostro sonantes cum
festinatione post eundem, ubicunque locorum fuerit, cauta commoditate expedire velint, qui si
acceptis iisdem litteris sponte sua ad nos sese contulerit, bene quidem, sin minus, ex tunc eaedem
dominationes vestrae omnem modum et opportuna media adhibere laborent, qualiter eundem ut
familiarem nostrum etiam virtute reversalium suarum litterarum comprehendere,
comprehensumque cum omnibus secum reportis ad nos deduci facere valeant. Assecuramus
prudentes et circumspectas dominationes vestras, ab_ omni impetitione ipsius ratione praemissae
comprehensionis liberas et immunes fore. Et confidimus easdem dominationes vestras negotium
non tardaturas. Quas in reliquo valere cupimus diu feliciter. Datae sub arce nostra Muran, die 22.
Maii anno 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mivelhogy familiárisunk, Johann
Villibald Mayer megvetve tekintélyünket és szavunkat, amellyel azért hoztuk ki !t a fogságból,
hogy minél hamarabb hozzánk jöjjön, hátat fordítva esküvel meger!sített hitlevelének is, azon
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eskü erejével szemben elbocsátása után nemhogy színünk elé jönni sietett volna, hanem ahogy
értjük (nem tudni miben mesterkedve másfelé) Eperjesre ment, és így uraságtok itt várakozó
követét, és minket is kijátszott.
Uraságtokat ezért kiváltképp megkeressük, hogy az említett Vilibaldnak, familiárisunknak szóló,
a jelen levélhez mellékelt levelet biztos alkalmatossággal sietve küldjék utána, bárhol is legyen,
aki ha, miután megkapta levelünket, önként visszajön hozzánk, jól van, ha pedig nem, akkor
uraságtok igyekezzenek minden módozatot és alkalmas eszközt felhasználni, hogy !t mint
familiárisunkat – hitlevele értelmében is – elfogják, és aztán minden magával vitt dologgal
együtt hozzánk vitessék. Biztosítjuk bölcs és körültekint! uraságtokat, hogy annak minden, az
említett elfogás miatti keresetét!l szabadok és mentek lesznek. Bízunk abban, hogy uraságtok az
üyget nem halogatják. Uraságtoknak egyébiránt tartós jó egészséget kívánunk. Kelt murányi
várunk alatt, 1656. május 22-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 88.
Murányalja, 1656. máj. 30.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem officiorumque nostrorum promptitudinem. Collato cum artificibus huc per easdem
dominationes vestras transmissis negotio, eosdem rursus remittimus simul cum viginti octo
aureis ducatis ad manus domini judicis assignandis, amice rogantes, ut idem dominus judex cum
praenotatis opificibus de pretio laboris eorum conveniat, necessaria ad opus perficiendum
coemat, pilentum illud viridi purpura vel alia convenienti materia intrinsecus subduci,
extrinsecus vero aliquo bono coreo operiri faciat. Et si transmissa pecunia non suffecerit,
adimplere velit etiam propria, quantumcunque erogaverit, cum gratiarum actione refundemus.
Et in reliquo easdem dominationes vestras valere desideramus diu felicissimas. Datum sub castro
nostro Muran, die 30. Maii 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

Post scriptum: Vilibaldus iam est sub potestate nostra in arce Muran, quid ulterius cum eo
agendum erit, tempus docebit.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Miután megtárgyaltuk az ügyet az
uraságtok által ide küldött kézm"vesekkel, !ket ismét visszabocsátjuk, huszonnyolc, a bíró
kezébe adandó aranyforinttal együtt, és barátian kérjük, hogy azon bíró úr egyezzen meg az
említett kézm"vesekkel a munkadíjról, vásárolja meg a munka elkészítéséhez szükséges
dolgokat, azt a díszhintót belülr!l vonassa be zöld bársonnyal vagy más megfelel! anyaggal,
kívülr!l pedig jóféle b!rrel. És ha az átküldött pénz nem lenne elegend!, toldja meg saját pénzzel
is, és amennyit majd költ, köszönettel vissza fogjuk fizetni. Kelt murányi várunk alatt, 1656.
május 30-án.
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Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg

Utóirat: Vilibald már hatalmunk alatt van, murányi várunkban, az id! majd megtanít arra, hogy a
továbbiakban mit cselekedjünk vele
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#No. 89.
Murány vára, 1656. jún.6.
Prudentes et circumspecti domini, vicini nobis observandissimi.
Salutem et officiorum commendationem. Si habent vestrae dominationes compulsorium
mandatum super instituenda inquisitione ratione blasphamiae contra Sanctam Dei Genitricem per
Vilibaldum attentatae et prolatae, sine omni procrastinatione juxta illud mandatum non
intermittant testimonium exigi facere a Joanne Pap, sin vero non haberent prae manibus
mandatum ejusmodi, absque ulla mora a nobis tale mandatum excipiant, et juxta illud, vel
nomine suo vel nomine uxoris praefati Vilibaldi,_ ab eodem Pap testimonium de antelata
commissa blasphemia habitum et obtentum, nobis transmittant. De cetero dominationes vestras
bene valere exoptamus. Datum in arce nostra Murany 6. Junii Anno 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum vicinus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt szomszédaink!
Üdvözletünket küldjük, és szolgálatainkat ajánljuk. Amennyiben uraságtok rendelkezik
tanúvallatási paranccsal, hogy vizsgálatot folytasson azon istenkáromlás ügyében, amelyet
Vilibaldus követett el az Úr szent szül!anyjáról szólva, úgy ezen tanúvallatási parancsnak
megfelel!en ne mulasszák el minden halogatás nélkül felvetetni Pap János tanúvallomását. Ha
pedig nem lenne a kezüknél ilyesféle, vallatást elrendel! parancs, késlekedés nélkül szerezzenek
t!lünk ilyet, és miután felvették Pap tanúvallomását a fentemlített istenkáromlásról, küldjék azt
át nekünk. Egyébiránt ugyanazon uraságtoknak jó egészséget kívánok. Kelt Murányban, 1656.
június 6-án.
Bölcs és körültekint! uraságtoknak szolgálatkész szomszédja: Wesselényi Ferenc nádor,
sajátkez"leg
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#No. 90.
Enyicke, 1656. jún. 24.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Sub dato 20. praesentis ad nos exaratas una
cum inclusa attestatione percepimus litteras; quemadmodum enim praeteritis etiam temporibus
pro parte Joannis Vilibaldi Maÿer nobis allata fuisset attestatio, nihilominus tamen pro majori
informatione nostra id boni consuluimus.
Quid vero ad illum parvulum currum attinet, dominationes vestras rogamus, quatenus eundem
quamprimum et sine ulla procrastinatione (si perfectus esset) transmittere ne grauarentur._ Et his
in reliquo easdem dominationes vestras diu feliciter valere desideramus. Datum in castello nostro
Eniczke die 24. mensis Junii 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Megkaptuk jelen hó 20-án kelt
hozzánk küldött levelüket, a mellékelt tanúvallatási jelentéssel együtt, amiként az elmúlt id!kben
is hoztak nekünk Johann Willibald részére kibocsátott tanúvallatási jelentést, mindazáltal a jobb
tájékozódás érdekében mégis jó néven vesszük ezt.
Ami pedig azt a kicsi kocsit illeti, uraságtokat kérjük, hogy ne habozzanak azt (ha elkészült)
minél hamarabb és minden halasztás nélkül átküldeni. Uraságtoknak egyébirént ezzel tartós jó
egészséget kívánunk. Kelt enyickei kastélyunkban, 1656. június 24-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 91.
Kassa, 1656. júl. 3.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum promptitudinem. Acceptis litteris dominationum vestrarum tenorem
earundem gratanter intelleximus. Gratissimum nobis exstitit, quod in fabricando curriculo nostro
tam sedulam adhibuerint curam, et quidem ipsa forma, quam iam hic vidimus, nobis summopere
placet. Tantum incipiant in nomine domini et quanto citius fieri poterit curent effectuari. Quam
vestrarum dominationum promptitudinem et benevolentiam nos quoque alio officii genere
praemerituri pollicemur. In reliquo easdem valere cupimus diu felicissimas. Datum in libera ac
regia civitate Cassoviense, die 3. Iulii 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus servire paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Megkapván uraságtok levelét,
tartalmát örömmel értettük. Igen kedves nekünk, hogy kocsink elkészítésében annyira serény
gondoskodást mutattak, éspedig maga a minta is, amelyet már itt látunk, nagyon tetszik, csak
kezdjenek bele az Úr nevében, és amilyen gyorsan csak lehet, készíttessék el. Ígérjük, hogy
uraságtok készségét és jóakaratát másféle szolgálatokkal megháláljuk. Egyébiránt uraságtoknak
tartós jó egészséget kívánok. Kelt Kassa szabad királyi városban, 1656. július 3-án. Ugyanazon
uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc.
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#No. 92.
Kassa, 1656. júl. 8.
Prudentes, et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem officiorumque nostrorum promptitudinem. Ex litteris judicis et juratorum civium
archiepiscopalis oppidi Rosnobanya recenter ad nos datis ac circumspecti Martini Holtsner, filii
honestae quondam foeminae Fidei Dichin sororis utpote carnalis et uterinae Wolffgangi junioris
itidem Dich, querulosa instantia informamur, quod licet prudentibus et circumspectis
dominationibus vestris iam antea per authenticum mandatum nostrum ad instantiam antelati
Martini Holtsner sub comitiis regni proxime praeteritis emanatum commissum extitisset, ut
eaedem dominationes vestrae certam summam pecuniariam, aliasque res mobiles et
supellectilem, alias per dictum Wolffgangum Dich, dum discendi videndique causa sese
peregrinationi in alias terras adornandae dedisset, senatui civitatis illius pro fideli conservatione
concreditas et relictas (dicto Wolffgango Dich probabiliter iam demortuo, ex quo inde iam a
triginta duobus circiter annis nunquid comparuisset, sed ne fama quidem illum superesse in his
terris audita extitisset) memorato Martino Holtsner tanquam sororio, indubitatoque et inmediato
successori eiusdem extradedissent et resignassent; nihilominus tamen eaedem dominationes
vestrae etiam acceptato mandato nostro, et prae manibus suis in praesens usque detento,
praemissas res et pecuniam dicto legitimo successori resignare abnuerent, eo quod praetitulatum
oppidum Rosnobanya assecuratoriam super futura rerum earundem restitutione, in casu quo
dictum Wolffgangum Dich ad propria remeare contingeret, cautionem ad centum integros annos
eisdem dominationibus vestris dare recusasset; tametsi antelatum oppidum inclusis retroactis
triginta annis, ad quinquaginta in toto annos sese obligare promptum fuisset. Cum autem ipsi
oppidani pro dicto Martino Holtsner ultra terminum vitae antefati Wolffgangi Dich ad
restitutionem praescriptarum rerum sese obligare non teneantur, et communiter juxta prudens
judicium in tali casu dubio, aetas eius ultra octuaginta ad summum annos non esset limitanda, in
aliis casibus etiam breviori tempore ad praescriptionem sufficiente; idcirco easdem dominationes
vestras singulariter requirendas, immo ex authoritate nobis incumbente commonendas esse
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duximus, omnino volentes, quatenus rebus ita se habentibus, habita ratione praetacti legitimi
mandati nostri justaque annotati successoris praetensione, quoniam dicti Wolffgangi Dich tempus
peregrinationis triginta duos circiter annos complecti, ante peregrinationem porro decimum
octavum circiter annum exegisse assecuretur, assecuratoriam eorundem oppidanorum cautionem
ab hinc per triginta ad huc annos duraturam acceptare, resque et pecuniam supra specificatam
praetitulato Martino Holtsner, inmediato, ut praemissum est, et indubitato earundem successori
absque ulteriori prorogatione et difficultate extradare, manibusque eiusdem assignare velint, et
teneantur. Neque fecerint secus. Datum Cassoviae die 8. Julij anno 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum. amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Rozsnyóbánya érseki mez!város
bírájának és esküdt polgárainak hozzánk nemrég küldött leveléb!l, és a körültekint! Martin
Holtsnernek, a néhai tiszteletre mélt! Fides Dichin, úgymint ifj. Wolffganf Dich vér szerinti
leánytestvére fiának panaszos folyamodványából úgy értesülünk, hogy habár az említett Martin
Holtsner kérelmére kiadott hiteles parancsunkkal már azel!tt, a legutóbbi országgy"lés alatt
elrendeltük bölcs és körültekint! uraságtoknak, hogy uraságtok bizonyos pénzösszeget, illetve
más ingóságokat és holmikat, amelyeket a mondott Wolffgang Dich, amikor magát tanulás és
látás okáért más országok bejárására adta, h"séges meg!rzés végett azon város tanácsára bízott,
(és az említett Wolffgang Dich valószín"leg már halott, mivel nemcsak hogy már körülbelül
harminckét éve egyáltalán nem jelent meg, de még híre sem hallatszott annak, hogy életben
lenne azon országokban) adják át a mondott Martin Holtsnernek, úgymint unokaöccsének,
kétségtelen és közvetlen örökösének. Mindazáltal uraságtok, miután már át is vették
parancsolatunkat, és most is kezüknél van, mégis megtagadták azt, hogy a törvényes örökösnek
átadják a mondott tárgyakat és pénzt, mivel az említett Rozsnyóbánya mez!város vonakodott
uraságtoknak száz teljes évre kezességet biztosítani a javak jöv!beni visszszolgáltatásáról, arra
az esetre, ha Wolffgang Dich netán visszatérne övéihez,.ámbár az említett mez!város az elmúlt
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harmic évet is beleértve kész lett volna összesen ötven évre kötelezni magát. Mivel pedig a
mez!város lakói a mondott Wolffgang Dich életének határán túl nem kötelesek Martin
Holtsnernak kötelezni magukat az említett dolgok visszaszolgáltatására, és józan ítélet szerint
ilyen kétes esetben közönségesen az emberéletet nyolcvan évnél többre nem szabad becsülni, –
más esetekben rövidebb id!t is el! lehet írni – uraságtokat ezért kiváltképp megkeresem, s!t
hatalmamnál fogva figyelmeztetem. Egészen azt akarom, hogy a dolgok így állván, mivel a
mondott Wolffgang Dich peregrinációjának ideje körülbelül harmickét év, utazása el!tt pedig
állítólag körülbelül tizennyolc éves volt, megfontolva említett törvényes parancsunkat és a
mondott örökös jogos követelését, fogadják el azt, hogy a kezesség mostantól kezdve harminc
évig tartson, a fent említett tárgyakat és pénzt pedig minden további halogatás és
alkalmatlankodás nélkül adják át, és bocsássák kezébe a mondott Martin Holtsnernek, azok
közvetlen, ahogy említettük, és kétségtelen örökösének. Másként ne cselekedjenek. Kelt Kassán,
1656. július 8-án.
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#No. 93.
Kassa, 1656. júl. 17.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Expedivimus illuc Leuchoviam praesentium
nostrarum exhibitorem, praeceptorem filii nostri cum adiuncto sibi dapifero quodam. Et
siquidem inter reliqua singularius negotium habebunt cum typographo ibidem commorante,
easdem dominationes vestras amice requisitas et rogatas voluimus propter accelerationem et
meliorem effectuationem rei ipsis commissae, velint ob respectum nostrum condignum iis
gratificationem et si apud fuerit sublevamen quoque adhibere; siquidem quousque rem in
optimum ordinem redigent et perfecte declarabunt dicto typographo, ad summum tribus diebus
ibidem morari debebunt. Quam quidem gratificationem et benevolentiam dominationum
vestrarum nos quque alio officii genere reservire non interinmittemus. Commendantes easdem
divino spectioni. Datum Cassoviae, die 17. Iulii 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Post scriptum: Quodsi curriculus noster est iam paratus, transmittant dominationes vestrae huc
illum nobis.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Oda, L!csere küldtük levelünk
kézbesít!jét fiunk tanítóját, és vele egy bizonyos asztalnokot. És mivelhogy többek között, az
ugyanott tartózkodó nyomdásszal jelesebb dolguk lesz, barátian megkeressük és kérjük
ugyanazon uraságtokat, hogy a rájuk bizott ügy meggyorsítása és jobb végrehajtása érdekében,
tekintetbe véve méltó voltunkat, legyenek készségesek, és ha szükség lesz rá, segítséget is
nyújtsanak, mivelhogy amíg a dolgot teljesen rendbe teszik, és tökéletesen elmagyarázzák a
nyomdásznak, legfeljebb három napig ott kell majd id!zniük. Mi sem sz"nünk meg visszafizetni
másféle szolgálatokkal uraságtok szivességét és jóakaratát. Uraságtokat Isten oltalmába ajánljuk.
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Kelt Kassán, 1656. július 17-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
Utóirat: Hogyha kocsink már kész, uraságtok küldjék azt át ide nekünk
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#No. 94.
Kassa, 1656. júl. 25.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Qualiter nam relegationem certae causae per
prudentem et circumspectum Gabrielem Fischer virtute mandati nostri praeceptorii contra
honestam foeminam Elizabetham Puttemberger, consortem prudentis itidem et circumspecti
Melchioris Schmitt alias civis civitatis Barttfensis, coram illo vestrarum dominationum
magistratu motae et suscitatae, ad suum competens forum magistratum videlicet praefatae
civitatis Barttfensis, in quam scilicet ipsa in causam attracta, per connubium traducta esset, et
defacto resideret, instanter adurgeat; ex praesentibus annexo supplici eiusdem libello eaedem
dominationes vestrae cogniturae sunt luculentius. Quod si itaque statutis civilibus cautum esset,
ut civis et incola unius civitatis, etiam bona et haereditates in altera civitate habens, nonnisi
coram illo magistratu civili, ubi residentiam haberet, in ius conveniri possit; praesertim in
negotiis inter cives ab utrinque controvertentibus, iisdem dominationibus vestris ex authoritate
nobis incumbente deserimus, quatenus eo in casu statutis suis municipalibus sese conformare, et
si absque laesione libertatum et consuetudinum alterius civitatis in foro suo causam praemissam
discutiendam esse iudicaverint, discutere. Sin porro eadem in causam attracta, aut bona in medio
dominationum vestrarum non haberet, aut vero etiam habens, iuxta statuta municipalia non
ibidem, verum in loco residentiae suae iuri stare teneretur, extunc ipsum Actorem foram, ad
prosequendam causam suam ad suum competentem iudicem et forum relegare velint et debeant.
Neque fecerint secus. Datum Cassoviae, die 25. Iulii anno 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Hogy miként követeli ! buzgón a
bölcs és körültekint! Gabriel Fischer által, parancslevelünk erejével a tiszteletre méltó Elizabeth
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Puttemberger, a bölcs és körültekint! Melchior Schmitt bártfai polgár felesége ellen uraságtok
tanácsa el!tt elindított per áthelyezését az illetékes törvényszékre, azaz az említett Bártfa város
tanácsa elé, ahova tudniillik maga az alperes is átvezettetett házasság révén, és ahol ténylegesen
lakik, jelen levelünkhöz mellékelt kérvényéb!l uraságtok világosabban is megtudhatják. Hogyha
tehát a városi statutumok alapján biztosított lenne, hogy egy város lakója és polgára, akinek más
városban is vannak javai és birtokai, kiváltképp azon polgárok közötti perekben, amelyek
mindkét részr!l vitatottak, csak azon város tanácsa el!tt állhasson a törvény elé, ahol lakik,
uraságtoknak a ránk bízott tekintélynél fogva meghagyjuk, hogy abban az esetben alkalmazzák
magukat városuk statutumaihoz, és ha úgy ítélik meg, hogy a fent említett ügyet – a másik város
szabadságainak és szokásainak megsértése nélkül – a saját törvényszékükön kell megvitatni,
vitassák meg. Ha pedig ama alperes uraságtok között javakkal nem bír, vagy pedig ha bír is, de a
városi statutumok szerint nem ott, hanem lakóhelyén kell a törvény elé állnia, akkor a felperest
ügye lefolytatására az esetében illetékes bíró és törvényszék elé utalják. Másként ne
cselekedjenek. Kelt Kassán, 1656. július 25-én.
Bölcs és körültekint! uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 95.
Kassa, 1656. aug. 5.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Sperassemus prudentes et circumspectas
dominationes vestras ad tot requisitiones nostras summam pecuniariam sibi nomine taxae
impositam, iuxta postremam limitationem, per Suam Sacram Caesaram et Regiam Maiestatem
factam, iam tandem ad Cameram eiusdem Suae Maiestatis persoluturas. Verum quia non
ignoramus easdem dominationes vestras praetensioni immunitatum suarum ut plurimum in
articulo 5. anni 1592 fundatae insistentes, exindeque spem adhuc remissionis seu allevationis
alicuius concipientes, suae Maiestati Sacratissimae ad amplius supplicare velle. Quoniam vero
Inclyta Suae Maiestatis Camera Hungarica eam vestrarum dominationum praetensionem
impugnando, conatusque persentiscendo, asseveraret praecitatum articulum accuratius
ponderatum intentioni earundem dominationum vestrarum non deservire, eo quod doceret,
quandocunque alii regnicolae quo quo modo contribuerent (veluti iam in solutionem equitum
contribuunt) taxam liberis civitatibus imponi solitam fuisse et depraesenti id ipsum militare;
constaretque ante et post conditum praecitatum articulum liberas regni civitates et particularem
militem servasse, et taxam regiam iisdem annis solvisse, ac praeterea vecturam tormentorum,
signanter belli tempore, suppeditasse. Neque ex constitutionibus regni usquam elici posset,
taxam liberarum civitatum ab impositione dicae dependere, quin et usum contrarium hactenus
obtinuisse, siquidem dica a portis, quas plerunque etiam liberae civitates habent, exigi solet, taxa
vero a civitatibus tanquam a communitate et peculio Sacrae Coronae.
Unde ad urgentem antelatae Camerae instantiam, manenteque hoc rerum et tot necessitatum
regni statu, vix aliqua ulterioris relaxationis spe affulgente, easdem dominationes vestras ex
authoritate nostra palatinali, denuo et exsuperabundante commonitas habere voluimus, quatenus
eaedem dominationes vestrae seposita pro hic et nunc eiusmodi immunitatis praetensione, taxam
praemissam, iuxta ultimam Suae Maiestatis Sacratissimae limitationem, absque ulteriori
prorogatione et renitentia exolvere velint et teneantur. Caeterum easdem dominationes vestras
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diu feliciter valere desideramus. Datum Cassoviae, 5. Augusti anno 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Leuchowiensi
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fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Reméltük volna, hogy annyi
kérésünkre bölcs és körültekint! uraságtok már végre kifizetik ! császári és királyi felsége
legutolsó megszabása szerint !felsége Magyar Kamarájának az önökre taxa címén kivetett
pénzösszeget. Mivel pontosan tudjuk, hogy uraságtok ragaszkodnak mentességeik igényéhez,
ahogyan leginkább az 1592. évi 5. törvénycikkben vannak lefektetve, és annak alapján táplálnak
még mindig reményt valamilyen mentesítés vagy könnyítés iránt, és !felségéhez akarnak tovább
folyamodni. De mivel !felsége nemes Magyar Kamarája megbírálva uraságtok igényét, és
törekedvén azt megérteni, bizonyította hogy az idézett törvénycikk, ha pontosabban mérlegeljük,
nem támasztja alá uraságtok állítását, arról azt mutatja ki, hogy valahányszor más országlakosok
minden lehetséges módon adóznak (ahogyan már hozzájárulnak a lovasság zsoldjához), a szabad
királyi városokra taxát szoktak kivetni, és ez jelenleg is érvényben van, és hogy a szabad királyi
városok a fentemlített törvénycikk meghozatala el!tt és után is egyrészt gondoskodtak a helyi
katonaságról, másrészt ugyanazon években fizették a királyi taxát, és emellett fogatot is
szolgáltattak az ágyúknak – nevezetesen háború idején. És az ország törvényeib!l sem lehet azt
valahogyan kihozni, hogy a szabad királyi városok taxája a hadiadó kivetését!l függ, s!t, eddig
éppen ellenkez! volt a gyakorlat. Bár a hadiadót portánként, amelyek többnyire a szabad királyi
városokban is vannak, szokták beszedni, de a taxát a városoktól, mint közösségekt!l és a Szent
Korona jószágaitól. Azért a fenti Kamara sürget! kérésére, mivel a közügyeknek és az ország
nyomorúságainak ezen állapota megmarad, anélkül hogy ránk a további megkönnyebbülés
bármilyen reménye ragyogna, uraságtokat nádori hatalmunknál fogva újra és er!sen intjük, hogy
uraságtok félretéve a mentességre vonatkozó igényüket, további halasztgatás, és ellenszegülés
nélkül fizessék ki a fentemlített taxát, !felsége legutóbbi megszabása szerint. Egyébiránt
uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Kassán, 1656. augusztus 5-én. Bölcs
és körültekint! uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc.

L!cse városának

157

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

158

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 96.
Enyicke, 1656. aug. 12
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandi.
Salutem et officiorum nostrorum commendationem. Ex relatione Germanici secretarii nostri,
Gabrielis Fischer intelleximus, quod prudentes et circumspectae dominationes vestrae, litteras
quasdam ortus et educationis testimoniales, ab eodem pro parte nobilis Ioannis Miller privigni
utpote sui, ac in civitate earundem dominationum vestrarum hactenus commorantis, scriptas, ob
titulum quendam in iisdem insertum, Iisdemque dominationibus vestris immo praeiudiciosum,
sigilli civitatis appressione nullatenus velint confirmare.

Cum autem huiusmodi litterae aliis

etiam extradari soleant, prudentes et circumspectas dominationes vestras commonendas
duximus, quatenus huic quoque Ioanni Miller easdem ne denegent; cum id sine praeiudicio et
derogamine earundem dominationum vestrarum fieri possit. In reliquo easdem dominationes
vestras valere cupimus diu feliciter. Datum in castello nostro Eniczke, die 12. Augusti anno 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és szolgálatainkat ajánljuk. Német titkárunk, Gabriel Fischer jelentéséb!l
úgy értesültünk, hogy bölcs és körültekint! uraságtok semmiképpen sem akarják városuk
pecsétjének rányomásával meger!síteni az ugyanazon titkár által, az eddig uraságtok városában
tartózkodó nemes Joannes Miller, úgymint saját mostohafia, részére, származási helyér!l és
képzettségér!l írott bizonyságlevelet – Valamely benne található, uraságtokra nézve egyáltalán
nem sérelmes cím miatt. Mivel ilyesféle levelet másoknak is ki szoktak állítani, arra intjük bölcs
és körültekint! uraságtokat, hogy ett!l a bizonyos Joannes Millert!l se tagadják meg, mivel ez
uraságtok kára és megkisebbítése nélkül történhet. Egyébiránt uraságtoknak tartós egészséget és
szerencsét kívánok. Kelt enyickei kastélyunkban, 1656. augusztus 12-én. Bölcs és körültekint!
uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 97.
Kassa, 1656. aug. 23.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum paratissimam commendationem. Intelleximus prudentes et
circumspectas dominationes vestras de titulo nostri Germanici secretarii, in medio vestrarum
dominationum commorantis, alias incolae, inhabitatoris dominationum vestrarum civitatis
disceptare et nescitur quales verborum fomites ratione praedeclarati nominis et tituli movere.
Verum quia vestras dominationes nullus ad alterius honoris et tituli promotionem, et talem
qualem discepationem cogit et adigit, proinde vestrae dominationes similibus finem imponant, et
in suis limitibus sese detineant. Nos quque parati sumus nostram erga vestras dominationes
promptitudinem ostendere. Quas in reliquo valere cupimus diu felicissimas. Datum Cassoviae,
die 23 Augusti anno 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Értesültünk, hogy bölcs és
körültekint! uraságtok vitatják közöttük id!z! német titkárunknak, aki egyébként uraságtok
városának lakosa, címét, és a szavak nemtudni miféle taplóit hozzák el! a fentemlített név és cím
okán. De mivel senki sem kényszeríti és szorítja arra uraságtokat, hogy más nevét és címét
el!mozdítsák, és imigy amúgy megvitassák, azért uraságtok a hasonló dolgoknak vessenek
véget, és ne lépjék túl hatáskörüket. Mi is készek vagyunk uraságtok iránti készségünket
megmutatni. Uraságtoknak egyébiránt tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Kassán,
1656. augusztus 23-án. Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi
Ferenc.
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#No. 98.
Szendr!, 1656. szept. 5.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum commendationem. Intelleximus quendam stultum Germanum,
Danielem Praisz alias Purpurarium, qui olim etiam in ipsa Eaurundem dominationum vestrarum
civitate residebat, et qui alias ablato clandestine cuiusdam subditi nostri uno equo, ac etiam
exploso in agazonum nostrorum magistrum sclopeto, traiectoque in aliquot locis eiusdem pileo,
non habita ratione obligationis suae qua nobis exin conventionis suae obstringeretur, clam a
nobis profugit, rursum ad ipsam vestrarum dominationum civitatem sese recepisse, ibidemque
latitare. Quas easdem dominationes vestras amice requisitas habere Voluimus, quatenus eundem,
casu quo ibidem vagaretur, acceptis praesentibus tamquam conventitium servitorem nostrum
comprehendere, ac ad luendam pro demeritis poenam in arce Murany sub potestatem nostram
transmittere velint. Facturae nobis eaedem dominationes vestrae rem gratissimam, aliis
benevolentiae officiis compensandam. Quas in reliquo diu feliciter valere cupimus. Datum
Szendr!viae, die 5. Septembris anno 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Leuchoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és szolgálatainkat ajánljuk. Úgy értesültünk, hogy egy bizonyos oktalan
német, Praisz másképp Bíborfest! Dániel, aki egykor Uraságtok városában is lakott, újra
uraságtok városába vette be magát, és ott rejt!zik. # egyébiránt nem volt tekintettel
kötelezettségére, amellyel nekünk és megegyezésének tartozott: Miután elvitte egy bizonyos
alattvalónk lovát, el is sütve puskáját lovászmesterünkre, és egynéhány helyen általütve annak
süvegét, titkon elfutott t!lünk. Ugyanazon uraságtokat kérjük, hogy megkapván levelünket,
abban az esetben, ha ott kóborolna, úgy mint a mi szeg!dött szolgánkat, fogják el, és hogy
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vétkeiért Murány várában megb"nh!djön, küldjék hatalmunk alá. Ugyanazon uraságtok igen
kedves dolgot tesznek nekünk, amelyet más jóakaratú szolgálatokkal majd visszafizetünk.
Uraságtoknak egyébiránt tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Szendr!n, 1656.
szeptember 5-én Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc.
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$No. 99.
Szendr!, 1656. szept. 21.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officioru, nostrorum paratissimam commendationem. Mivel az neme ország törvénye
azt kívánja, és kegyelmes urunk császárunk azt parancsolja, hogy az Szent Lukács napi octavát
kiszolgáltassuk, melynek kiszolgáltatására már indulandóak vagyunk, akaránk kegyelmeteknek
tudtára adnunk, és ez alább megírt dolgokra kérnünk, és intenünk. Hogy azért az szegénységnek
valami alkalmatlansága az vitézl! rendt"l, avagy valami csavargó latroknak zabolátlansága miatt
ne légyen, in absentia nostri hattuk itt tekéntetes és nagyságos Gersei Pet! Zsigmond uramat
substitutus generálisnak és f!commendántnak, kihez, ha mi hatalmaskodás avagy valami vitézl!
alkalmatlanság történnék, recurrálhasson kegyelmetek. magunk in nem szintén felette messze
lévén kegyelmetelt!l, csak értsük az dolgot, örömest succurráljuk, és rendben viszünk
mindeneket. Azomban két dolgot commendáljuk kegyelmeteknek, els!bben egymás között való
szép concordiát, atyafiúságos szeretetet, másikat kegyelmes császárunkhoz (kiben semmi kétség
és kérdés nincsen) megrögzött h"ségünkben való békességes megmaradást. Mi is ajánljuk
minden palatinusi authoritásunkban álló segétségünket kegyelmeteknek, s!t, ha kegyelmeteknek
mit tudunk !felsége el!tt is kedveskedni, tehát pro 25. aut 26. hujus keressen meg, az hun
találtatunk, vagy Kassán, vagy bizonyosan Murányban. Megértvén az kegyelmetek kívánságit, el
nem múlatjuk kedveskedésünket. Quas in reliquo diu feliciter valere desideramus. Datum in
praesidio Szendr!uiensi, die 21. Septembris anni 1656.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 100.
Pozsony, 1656. okt. 11
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Posteaquam Viennam proficiscentes huc
Posonium appulimus, praesentibus Inclytae Camerae Hungaricae praefecto et nonnullis
consiliariis negotium taxae regiae iisdem dominationibus vestris impositae in quaestionem
assumentes, quantumvis fundamenta, quibus vel maxime eaedem dominationes vestrae
innituntur satis superventilaverimus et in favorem earundem dominationum vestrarum valida
esse adurserimus, nihilominus tamen praefata Suae Maiestatis Camera solidis et ponderosis
evicit rationibus, Iisdem dominationibus vestris in ordine ad exemptionem a solutione
praemissae taxae etiam pro hoc moderno statu neque scriptam regni legem deservire; neque vero
easdem dominationes vestras eminentioris esse, ordinis maiorique gaudere libertate, quam
universas partium istarum liberas et regias civitates, quae omnes benignis Suae Maiestatis
Sacratissimae ea in parte mandatis nostrisque commissionibus sese per omnia accomodantes,
summas pecuniarias sibi nomine taxae impositas iuxta limitationem eiusdem Suae Maiestatis
partim iam persolvissent, partim vero intra breves terminos sese persoluturas absque renitentia
declarassent.
Unde negotio ita constituto iisdem dominationibus vestris absolute et finaliter intimare voluimus,
nobis amplius nullas rationes nullaque fundamenta superesse, quibus in praemissis, partem
earundem dominationum vestrarum tueamur. Idcirco easdem dominationes vestras sin-gulariter
et ultimarie requirendas, immo eisdem ex authoritate nostra palatinali firmiter iniungendum esse
duximus, quatenus acceptis praesentibus absque omni et quavis ulteriori renitentia et
percrastinatione, taxam sibis impositam non expectata ulteriori voluntate et commissione nostra,
ad Cameram Suae Maiestatis Hungaricam, iuxta postremam eiusdem Suae Maiestatis
ordinationem deponerent, administrare velint ac teneantur; alioquin noverint eaedem
dominationes vestrae praefatam Suae Maiestatis Cameram vigore mandati superinde ad
protonotarium nostrum extracti ad executionem de bonis earundem dominationum vestrarum in
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duplo, ob neglectos contumaciter iam tot depositionis ipsius taxae terminos, medio eiusdem
protonotarii fiendam infallibiliter processuram. Quare praestolabimur cathegoricam superinde ab
eisdem dominationibus vestris quantocius resolutionem, utrum scilicet eaedem dominationes
vestrae praesenti et ultimariae requisitioni nostrae et admonitioni sese conformare velint nec ne?
Ut praenotata quoque Camera iuribus suis, instituendaeque superinde executioni, intuitu tot
modernarum in publicis negotiis necessitatum, in tempore prospicere valeat. Caeterum easdem
dominationes vestras valere cupimus diu feliciter. Datum Posoni, die 11. Octobris anno 1656.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Leuchoviensi.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Miután úton Bécs felé Pozsonyba
érkeztünk, a méltóságos Magyar Kamara elnökének és egynémely tanácsosainak jelenlétében
felvetettük az uraságtokra kivetett királyi taxa ügyét. Bármennyire sokszor szóba hoztuk azokat
az érveket, amelyekre uraságtok igen er!sen támaszkodnak, és ismételgettük, hogy azok
uraságtokat igazolják, mégis, !felsége már említett Kamarája semmivel sem kevésbé gy!zött
meg szilárd és súlyos érveivel, hogy rendesen az ország írott törvénye sem alkalmas arra, még
erre az új helyzetre való tekintettel sem, hogy felmentsen a fentemlített taxa fizetése alól. És
arról is meggy!zött, hogy uraságtok nem magasabbrend", és nem örvend nagyobb szabadságnak,
mint azon részek összes többi szabad királyi városa, amelyek azon a vidéken, szentséges felsége
rendeletei és a mi meghagyásaink nyomán, magukat mindenekben alkalmazva, a taxa címén
rájuk kivetett pénzösszegeket részint már kifizették, részint pedig kijelentették, hogy azokat
ellenszegülés nélkül, rövid id!n belül ki fogják fizetni. Azért, miután az ügyben ilyen határozat
született, uraságtokkal tökéletesen és véglegesen tudatni akartuk, hogy a továbbiakban
semmilyen érvünk és indokunk nem maradt, amellyel a fenti ügyben uraságtok álláspontját
védelmezzük. Azért kiváltképpen és utoljára kérjük uraságtokat, s!t nádori hatalmunknál fogva
parancsoljuk, hogy miután megkapták levelünket, minden további ellenszegülés és halogatás
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nélkül, és nem várva arra, hogy megváltoztatjuk szándékunkat és meghagyásunkat, #felsége
utolsó rendelkezésének megfelel!en szolgáltassék be a városra kiszabott taxát #felsége Magyar
Kamarájához. Máskülönben uraságtok azt fogják tapasztalni, hogy #felsége Kamarája, a már
annyiszor makacs módon elhanyagolt taxafizetési határid! miatt, a parancslevél, azonfelül az
ítél!mesterünk részére (az uraságtok javait érint!, az ítél!mester által lebonyolítandó
végrehajtáshoz) kiállított kivonatos másolat erejével csalhatatlanul el fog járni. Azért ugyanazon
uraságtoktól minél hamarabb határozott döntést várunk, hogy engedelmeskednek-e jelen és
egyben utolsó kérésünknek és intésünknek, avagy nem? – hogy az említett Kamara, tekintetbe
véve a közügyek annyi jelenlegi szükségét, id!ben gondoskodhasson jogairól, és a megindítandó
végrehajtásról. Egyébiránt uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt
Pozsonyban, 1656. október 11–én.
Uraságtok szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc – L!cse városának

#No. 101.
Pozsony, 1656. nov. 4.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Nominibus et in personis nobilium ac
circumspectorum Matthiae, Michaelis et Friderici, filiorum Christophori olim Zollikhoffer, alias
inhabitatorum et negotiatorum civitatis archiducalis Viennensis, nobis querulose repraesentatum
extitit, qualiter iidem querulantes superioribus praeteritis temporibus, ad Suam Sacratissimam
Caesaream et Regiam Maiestatem recurrendo, certas quasdam binas, unas quidem simplices
alteras vero ex superabundanti litteras, mandati praeceptorias patenter confectas, occasione et
praetextu certi cujusdam liquidi_ debiti Krameriani vobis benecogniti, in iisdemque literis clarius
specificati, ab Eadem Sua Maiestate Sacratissima sui pro parte extraxissent; et licet easdam vobis
suo modo legitime exhiberi et praesentari fecissent, debitamque satisfactionem ipsis juxta
tenorem earundem fiendam, a vobis instantissime postulassent, vos nihilominus nescitur quibus
ducti considerationibus, nullam hactenus eisdem contentationem, jurisque et justitiae
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administrationem impendere voluissetis, velletisque etiam de praesenti, damno et praejudicio
earundem querulantium, vilipendioque et derogamine autoritatis Suae Maiestatis Sacratissimae
mandatique sui legitimi manifesto. Requisiti itaque sumus nominibus et in personis eorundem
querulantium debita cum instantia, quatenus eisdem in praemissis providere, vobisque superinde
mandare et committere vellemus. Cum autem communis justitiae administratio nemini debent
denegari, et alias etiam pedanei judices legitimis regum mandatis sub pœna decretali superinde
expressa obtemperare debeant et teneantur, pro eo vos harum serie hortamur, authoritate nostra
palatinali serio ac firmiter mandantes, quatenus acceptis praesentibus, non expectato sic mandato
evocatorio, memoratis querulantibus juxta contenta praescriptarum benignarum Suae Maiestatis
Sacratissimae literarum praeceptoriarum mentemque litterarum obligatoriarum, plenariam et
omnimodam satisfactionem administrare modis omnibus debeatis et teneamini. Secus non
facturus. Datum Posonii 4. Novembris 1656.
Earundem amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. A nemes és körültekint!
Matthiasnak, Michaelnek és Friedrichnek, a néhai Christoph Zollikhoffer fiainak, Bécs
nagyhercegségi város lakosainak és keresked!inek nevében panaszosan el!adták nekünk, hogy a
mondott panaszosok az elmúlt id!kben ! császári és királyi felségéhez folyamodtak, és saját
részükre két nyílt formában kiállított parancslevelet – egy egyszer"t és egy részletest –
eszközöltek ki t!le, egy bizonyos Kramer-féle, számotokra jól ismert pénzbeni adósság kapcsán,
ami ugyanazon parancslevelekben b!vebben is ki van fejtve. És bár a leveleket nektek az ill!
módon szabályszer"en bemutattatták, és igen kitartóan követelték t!letek a parancsokban foglalt
kötelez! végrehajtást, ti azonban eddig, nem tudni milyen megfontolásokból, semmilyen
elégtételt nem adtatok nekik, és nem szolgáltattatok nekik igazságot, és most sem akartok, a
panaszosok kárára és sérelmére, ! legszentségesebb felsége méltóságának és törvényes
parancsának nyílt megsértésével és semmibevételével. A panaszosok nevében ill! buzgalommal
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megkerestek tehát bennünket, hogy a fentiekben gondoskodjunk róluk, és uraságtoknak adjunk
ki parancsot err!l az ügyr!l. Mivel pedig a közönséges igazság kiszolgáltatását senkit!l sem
szabad megtagadni, és egyébként a törvényben foglalt erre vonatkozó büntetés terhe alatt az
alsóbb fokú bírák is kötelesek engedelmekedni a királyok törvényes parancsának, ezért
uraságtokat jelen levelünkkel intjük, és nádori hatalmunknál fogva komolyan és szigorúan
megparancsoljuk, hogy megkapván jelen levelünket, idéz!levelet nem várva, az !
legszentségesebb felsége két kegyes parancsában foglaltak szerint, és az írásos kötelezvény
értelmében mindenféleképpen adjatok az említett panaszosoknak teljes elégtételt Másként ne
cselekedjetek. Kelt Pozsonyban, 1656. november 4-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc

169

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 102.
Murány, 1657. jan. 7.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Tametsi antecedenter etiam easdem
dominationes vestras per certas litteras nostras super eo requisitas habuissemus, quatenus ad res
illustrissimi domini Francisci Mnissek de Magna Konczicze, castellani et capitanei Sandecensis,
his superioribus temporibus per praedones ablatas, si quae per quospiam in earundem
dominationum vestrarum civitate venderentur, diligenter invigilassent, et venditores earundem
rerum incaptivare, memoratas vero res arestare debuissent, et ad easdem litteras nostras eaedem
dominationes vestrae rescriptoriis suis ad nos exaratis diligenter se invigilasse, nihil tamen
ejusmodi deprehendere potuisse respondissent. Nihilominus tamen quia memoratus dominus
Mnissek, ejusmodi res suas per praedones ablatas, hinc inde in earundem dominationum
vestrarum civitate venditare recenter percepisset. Idcirco easdem dominationes vestras, denuo
requirendas, immo ex authoritate nostra palatinali, eisdem serio committendas esse duximus,
quatenus ejusmodi rerum venditores diligenter investigare et sedulo eisdem invigilare,
deprehensosque in divenditione immediatae incaptivare, res vero ejusmodi venum expositas
arestare omnino debeant. In quo negotio, alias etiam litteras nostras arestatorias eidem domino
Mnissek extradedimus. Alioquin si eiusmodi admonitionem et commissionem nostram eaedem
dominationes vestrae postposuerint, et tales res divenditas fuisse compertum fuerit, propter
ipsorum incuriam nos adhibebimus media, quae eisdem non speramus futura grata. Secus non
fecerint. In reliquo easdem desideramus diu feliciter valere. Datum in arce nostra Murany, die 7
Januarii anno 1657
Earundem amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Habár bizonyos levelünk által
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ezel!tt is megkerestük uraságtokat afel!l, hogyha valaki uraságtok városában az igen el!kel!
Magna Koncziczei Franciscus Mnissek úr, szandeci várnagy és kapitány vagyontárgyait,
amelyeket az elmúlt id!kben rablók vittek el, adná el, szorgosan vigyázzanak, és a tárgyak
eladóit vessék fogságba, az említett tárgyakat pedig kobozzák el, és uraságtok nekünk küldött
válaszlevelükben azt válaszolták, hogy buzgón vigyáznak, de semmi ilyesmit nem tudtak
felfedezni. Mégis, mivel az említett Mnissek úr a minap arról értesült, hogy a rablók által elvitt
tárgyait uraságtok városában többfelé eladogatják. Uraságtokat ezért újból megkeressük, s!t
nádori hatalmunknál fogva megparancsoljuk, és szigorúan elrendeljük, hogy az ilyen tárgyak
eladóit szorgosan kutassák fel, rájuk buzgón vigyázzanak, és az eladás közben rajtakapottakat
azonnal vessék fogságba, az áruba bocsátott tárgyakat pedig mind kobozzák el. Amely ügy
kapcsán egyébként Mnissek úr számára zár alá vételi parancsot is kiadtunk. Máskülönben, ha ezt
az intésünket és rendeletünket elhanyagolják, és kiderül, hogy ilyen tárgyak eladásra kerültek,
hanyagságuk miatt olyan eszközöket fogunk alkalmazni, amelyekr!l nem várjuk, hogy kedvükre
lesz. Másként ne cselekedjenek. Uraságtoknak egyébiránt jó egészséget kívánunk. Kelt murányi
várunkban, 1657. január 7-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg

171

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 103.
Murány, 1657. jan. 17.
Prudentes et circumspecti domini, et amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Informationem prudentum et circumspectarum
dominationum vestrarum in causa Zollikhofferiana nobis per ablegatum suum nuncium
representatam et propositam, ac ex deliberatione quoque earundem dominationum vestrarum
nobis transmissa optime intelleximus. Quo in negotio quod eaedem dominationes vestrae iusti
iudicis memores iuste et debito modo procesisse comperiantur, rem nobis fecerunt gratissimam.
Ac ut deinceps quoque legibus regni sese conformantes eaedem dominationes vestrae id faciant;
operam suam navare velint. In reliquo easdem dominationes vestras diu feliciter desideramus.
Datum in castro nostro Muran, die 17. Ianuarii 1657.
Prudentum et circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátiank!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Uraságtoknak a Zollikhoffer
ügyben kiküldött követük révén nekünk bemutatott jelentését, és az uraságtok elhatározásából
nekünk átküldötteket, igen jó szívvel értettük. Igen jó néven vettük azt uraságtoktól, hogy ebben
az ügyben az igazságos bíróra gondolva törvényes és ill! módon jártak el. Törekedjenek arra
uraságtok, hogy továbbra is az ország törvényeihez alkalmazkodva tegyék azt. Egyébiránt
uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt murányi kastélyunkban, 1657. január 17-én.
Bölcs és körültekint! uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 104.
Garamszentkereszt, 1657. febr. 14.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Cum pro decisione causae nobilis Joannis
Vilibaldi Mayer, hactenus in vinculis detenti diem 26. praesentis mensis Februarii, in liberam et
regiam civitatem montanam Novizoliensem praefixerimus, easdem dominationes vestras
praesentibus requirendas, simulque commonendas esse duximus, quatenus acceptis praesentibus,
annexas alias binas litteras domini archiepiscopi et nostras, canonico ecclesiae Scepusiensis
sonantes, medio certi hominis sui praesentari curare, ac tandem certos e medio sui_ senatores
electos et deputatos pro die 25. praesentis mensis in praetactam civitatem Novizoliensem una
cum eodem canonico infallibiliter mittere debeant et teneantur. In praescripto enim termino
dictus Vilibaldus in praemissa sua causa judicium recipiet. Easdem in reliquo feliciter valere
desiderantes. Datum in oppido Sanctae Crucis die 14. Februarii 1657.
Earundem Dominationum Vestrarum Amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mivel az eddig bilincsben tartott
nemes Johann Vilbald Mayer ügyében jelen hó, azaz február 26-át és Besztercebánya szabad
királyi bányavárost jelöltük ki az ítélethozatal számára, uraságtokat jelen levelünkkel kérjük,
egyszersmind intjük, hogy megkapván levelünket, az ahhoz csatolt másik két levelet, amelyeket
mi és az érsek úr írtunk a szepesi egyház kanonokjának, megbízható emberük útján mutassák be,
és ezenfelül mindenképpen küldjenek el két maguk közül kiválasztott szenátort ugyanazon
kanonokkal együtt a fent említett Besztercebánya városba, február 25-re A fent írott
törvénynapon a mondott Vilbald ugyanis ítéletet fog nyerni el!bb említett ügyében. Kelt
Garamszentkeresztben, 1657. február 14-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 105.
Besztercebánya, 1657. márc. 4.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi!
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Arbitramus ex relatione nunciorum per
easdem dominationes vestras hisce praeteritis diebus ad nos ablegatorum, iisdem dominationibus
vestris jam innotuisse Joannem Vilibaldum Mayer, quo ad extremum luat supplicium, judicialiter
condemnatum esse. Quia porro bona sua mobilia et immobilia ex dictamine legum patriarum per
hoc non amisisset, sed amissione vitae pro omni noxa satisfecisset, adeoque de bonis, quo ad
portionem suam cedentibus, liberam disponendi haberet facultatem, prouti et disposuisset
testamentaliter. Idcirco easdem dominationes vestras tempestive praemonendas, immo iisdem ex
authoritate nostra palatinali deferendum esse duximus, quatenus eam rationem inire et praesertim
consortem ejusdem Catharinam Svartz superinde specialiter admonere velint, ut bona et res
mobiles universae ipsum solum praecise concernentes, ubicunque in territorio civitatis illius
habitae, nequaquam et per neminem dissipentur aut abalienentur, verum usque ad ulteriorem
negotii accomodationem intactae permaneant. Alioquin eaedem dominationes vestrae de
ejusmodi dissipatis et alienatis redditurae sunt rationem. Neque fecerint secus, et valeant feliciter.
Datum Novizolii die 4. Martii Anno 1657.
Earundem amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Úgy véljük, hogy uraságtok az
elmúlt napokban hozzánk küldött követeik jelentéséb!l már értesültek arról, hogy Johann
Willibald Mayert törvényesen a legsúlyosabb büntetésre ítélték. Mivel pedig a hazai törvények
rendelése szerint ezzel nem vesztette el ingó és ingatlan javait, hanem élete elvesztésével az
egész b"nért elégtételt adott, s!t az ! osztályrészére es! javak felett szabad rendelkezési joggal
bír, amint tett is végrendeletet. Uraságtokat ezért idejében figyelmeztetem és nádori hatalmamnál
fogva értesítem, hogy így számoljon, és kiváltképp intse arról Mayer hitvesét, Catharina
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Svartzot, hogy az uraságtok városának területén bárhol található olyan javak, amelyek kizárólag
és teljesen férjét illetik, semmiképpen és senki által ne vesztegettessenek vagy idegenítttessenek
el, hanem az ügy további rendezéseig sértetlenül maradjanak. Máskülönben számot kell majd
adniuk az ilyen elkótyavetyélt és elidegenített javakról. Másként ne cselekedjenek. Jó egészséget
kívánok! Kelt Besztercebányán, 1657. március 4-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 106.
Pohorelai birtok, 1657. márc. 9.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandisimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Egregium dominum Petrum Bosnyák
primarium secretarium nostrum in certis negotiis nostris ad prudentes et circumspectas
dominationes vestras expedientes, easdem dominationes vestras amice rogandas esse duximus,
quatenus adhibita verbis eiusdem dominationibus vestris nomine nostro dicendis fide bona
eundem cum resolutione dimittere velint. In reliquo easdem dominationes vestras valere cupimus
diu feliciter. Datum in Possessione Pohorela, die 9. Martii 1650.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. F!bb titkárunkat, nemzetes
Bosnyák Pétert bizonyos ügyekben bölcs és körültekint! uraságtokhoz küldjük. Ugyanazon
uraságtokat barátságosan kérjük, hogy jóhiszem"en figyelmezve az ! nevünkben uraságtoknak
majd elmondott szavaira, !t a válasszal elbocsájtsátok. Uraságtoknak egyébiránt tartós
egészséget és szerencsét kívánok. Kelt Pohorelán 1657. március 9-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 107.
Murány, 1657. március 13.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Litteras egregii Petri Bosnyak secretarii nostri
die hodierna percepimus; ex quarum continentiis, quod dominam viduam Wilibaldianam ad
voluntatem nostram quoad legata nobis consortique nostrae, et Joanni Flettinger, per Wilibaldum
relicta, testamento eiusdem se conformare intelligamus, id gratum nobis accidit. Ut autem ipsa
vidua, prout offert, se cum iisdem rebus legatis personaliter ad nos fatiget, id necessarium non
est, verum quamprimum per certos homines ut easdem nobis transmittat, expostulamus, neque
etiam ipsam secus facturam speramus. Ubi vero se et negotia sua protectioni et patrocinio nostro
recommendat, nos uti hactenus eidem ad nos confugienti, in omnibus iustis operam nostram non
denegavimus, sic deinceps quoque ipsi recurrenti in quibuslibet licitis favore et patrocinio nostro
succurrere, et negotia sua promovere enitemur. Et in reliquo easdem dominationes vestras diu
feliciter valere desideramus. In castro nostro Muran, die 13. Martii 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük. és készséges szolgálatainkat ajánljuk. A tegnapi napon megkaptuk,
titkárunknak, vitézl! Bosnyák Péternek levelét, a benne foglaltak közül igen kedvünkre való,
hogy értesültünk: Wilibald özvegye kívánságunkra a Wilibald által nekünk, feleségünknek és
Johann Flettingernek hagyott javak tekintetében férje végrendeletéhez alkalmazkodik. Hogy
pedig maga az özvegy, ahogy azt felajánlja, az örökül hagyott dolgokkal együtt személyesen
hozzánk fáradjon, nem szükséges, hanem követeljük, hogy minél el!bb küldje el azokat
megbízható emberek által. Mihelyt pedig magát és ügyeit védelmünkbe és oltalmunkba ajánlja,
mi, ahogy eddig is, t!le mint hozzánk folyamodótól semmilyen méltányos ügyben nem fogjuk
megtagadni segítségünket, így ezután minden törvényes dologban igyekszünk majd
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kedvezésünkkel és oltalmunkkal segítségére sietni és ügyeit el!mozdítani. Egyébiránt
uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 108.
Murány, 1657. márc. 14.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Informamur certos quosdam duos Germanos
milites, Matthaeum Alberti, et Joannem Svartz dictos in captivitate apud prudentes et
circumspectas dominationes vestras de praesenti detentos esse, qui licet antea etiam stipendiarii
milites Suae Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis existentes profugi facti fuissent, nihilominus
cum iam iterum resipiscere, et sub alas Suae Maiestatis Sacratissimae confugere nituntur.
Praesentium exhibitor vexillifer Suae Maiestatis militum dragonum in Jolsva collocatorum, pro
iisdem captivis militibus ad prudentes et circumspectas dominationes vestras proficiscitur.
Quocirca easdem dominationes vestras praesentibus requirendas esse duximus, authoritate nostra
palatinali mandantes, quatenus acceptis praesentibus, praelibatos duos Germanos milites
captivos, una cum equis, armis et reculis suis, dicto vexillifero absque omni procrastinatione
extradare et eosdem dimittere debeant et teneantur. Secus nullatenus facturae.
In reliquo easdem feiciter valere desiderantes. Datum Murany, 14. Martii 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Értesültünk, hogy bölcs és
körültekint! uraságtoknál jelenleg két német katonát, bizonyos Mattheus Alberti és Joannes
Svarcz nevezet"eket fogva tartanak. Habár ! császári és királyi felsége ezen egykori
zsoldoskatonái szökevénnyé lettek, mindazonáltal mivel már észhez tértek és ! szentséges
felsége szárnyai alá futni törekednek, jelen levél kézbesít!je – !felsége Jolsván állomásozó
draganyos katonáinak zászlóviv!je – a fogoly katonákért bölcs és körültekint! uraságtokhoz
megy. Uraságtokat ezért jelen levelünkkel kérjük, uraságtoknak nádori tekintélyünkkel
megparancsoljuk, hogy megkapván ezt a levelet, a fent említett két katonát lovaikkal,
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fegyvereikkel, és holmijukkal egyetemben haladék nélkül adják át a zászlóviv!nek, !ket
engedjék el. Másként ne cselekedjenek. Egyébiránt uraságtoknak egészséget és szerencsét
kívánunk. Kelt Murányban, 1657. március 14-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 109.
Murány vára, 1656. márc. 22.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Volentes curae medicorum committere filium
nostrum Ladislaum Vesselény, easdem dominationes vestras requirendas esse duximus, amice
easdem rogantes, non longe distantibus a dominationibus vestris medicis Kesmarczensibus,
velint pro eodem filio nostro, qui ultra quinque vel sex personas secum non est habiturus,
conveniens aliquod in medio sui ordinare hospitium, quod, ubi vestras dominationes
requisiverimus, promptum esse possit; De victualibus nobis ipsis eidem providentibus. Parati nos
quoque manentes iisdem dominationibus vestris in aliis gravioribus gratificari. Quas in reliquo
valere cupimus diu feliciter. Datum in arce nostra Murány, die 22. Martii anno 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Az orvosok kezelésére akarván
bízni fiunkat, Wesselényi Lászlót, uraságtokat megkeressük, és barátian kérjük, hogy mivel
nincsenek messze uraságtoktól a késmárki orvosok, fiunknak, aki mellett nem lesz több, mint öt
vagy hat ember, rendeljenek uraságtok közt valami kényelmes szállást, amely, amint uraságtokat
megkeressük, azonnal kész lehet. Mi is készek maradunk ezt uraságtoknak más súlyosabb
ügyekben meghálálni. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt murányi
várunkban, 1657. március 22-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 110.
Murány vára, 1657. márc. 23.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini nobis observandisimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Quod cum_ nos nobilem dominam Catharinam
Svarcz egregii quondam Ioannis Wilibaldi Maier relictam viduam, tam in persona, quam
universis rebus suis in nostram protectionem specialem assumpserimus. Quocirca dominationes
vestras praesentibus requirendas duximus, eisdem serio intimantes simulque authoritate nostra
mandantes, quatenus memoratam dominam Catharinam Schvartz contra quoslibet turbatores,
damnificatores et impetitores tam in persona, quam universis bonis suis tueri et defendere et
protegere debeant; neque ad alicuius inportunam instantiam res eiusdem viduae aliquas mobiles,
veluti nobilitares, ubi eadem vidua ad easdem dominationes vestras confugerit, arestari facere
praesumant. Secus neque facturae. Executurae in eo commodam benevolentiam nostram. In
reliquo easdem feliciter valere desideramus. Datum in castro nostro Murany, die 23. Martii 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus et vicinus paratissimus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mivel Catharina Svarcz nemes
úrn!t, a néhai vitézl! Johann Wilibald Majer özvegyét, úgy személyében, mint minden javait
illet!en a mi különleges védelmünkbe vettük, azért uraságtokat jelen levelünkkel kérjük,
komolyan intjük, egyszersmind uraságtoknak hatalmunknál fogva parancsoljuk, hogy az említett
Catharina Schvarcz úrn!t a bármilyen háborgatóktól, kártev!, követel!dz! emberekt!l, úgy
személyében, mint minden javaiban !rizzék, védjék és oltalmazzák meg, és ne merészeljék
valakinek kíméletlen kérelmére valamely ingóságait, éppúgy mint nemesi birtokát – mihelyt
azon özvegy uraságtokhoz menekül – lefoglaltatni. Másként ne cselekedjenek. Ebben a mi nyájas
jóakaratunkat teljesítik. Kelt murányi várunkban, 1657. március 23-án
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja és szomszédja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 111.
Trencsénfürd!, 1657. júl. 3.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum paratissimam commendationem. S"r"ven kezde füleinkben j!ni
hazánknak véletlen föllobbant tüze és veszedelme, kit bizony soha nem reménlettünk, meg sem
gondoltunk, ilyen jó szomszédságos barátinktúl, se szandékjokat, se indulásokat vagy akaratjokat
nem értettük. Volt ugyan arra gondunk, hogy vigyázással legyünk annyi sok idegen nemzetségek
lévén fegyverben körölettünk, az mint hogy !felsége is, a mi kegyelmes urunk és koronás
királyunk ugyanezen végett particularis insurrectiót hirdetett az nemes vármegyékben; de hogy
ezekt"l és ilyenformán köllessék szenvednünk, bizony mégsem gondoltuk. Hallván azért ez ilyen
állapatokat, országunknak és nemzetségunknek nagy kárát, mind tisztünknek és hivatalunknak
kötölességére nézve, mind pedig hazánknak igaz és jó fia lévén, sietünk odamenni személyünk
szerint kegyelmetek közében, minden módon s tehetségünk szerint, kárait és romlását szegény
hazánknak eltávoztatni, s aztat ellenkez!k ellen megoltalmazni kévánván. #felsége is, az mi
kegyelmes urunk és koronás királyunk kész lévén mindent cselekedni, valami ennek az mi édes
hazánknak megtartására és megoltalmazására kívántatik. Így lévén azért az dolog, szükségesnek
ítéltünk lenni, hogy kegyelmetekkel is az többi között ugyanezen szegény hazánk megmaradása
és oltalma végett conferáljunk. Requirálunk azért szeretettel kegyelmeteket és kérjük, hogy
kegyelmetek pro 19 huius személye szerint jüjjen hozzánk Jolsvára. Ottan egyetértvén
kegyelmetekkel és az több urakkal és vármegyékkel, végezhessünk minden jót megnevezett
hazánknak megtartására, oltalmára, s más annak occuralandó javát concernáló dolgoknak rendes
és békességes megmaradására. Tartsa és éltesse Isten kegyelmeteket sokáig jo egészségben. Ex
Thermis Trenchiniensibus, 3 Julii anno 1657.
Earundem amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselénÿ manu propria
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$No. 112.
Zólyom, 1657. szept. 5.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi!
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Volentes certum unum currum sive carpentum
pro commoditate nostra extrui curare, prudentes ac circumspectas dominationes vestras
praesentibus amice requirendas esse duximus, quatenus acceptis praesentibus primarium
magistrum carpentariae artis, in civitate earundem dominationum vestrarum commorantem, qui
antecedenter etiam unum exiguum carpentum nobis extruxerat, absque omni mora ad nos
expedire haud gravatim velint. In reliquo easdem dominationes vestras feliciter valere
desiderantes. Veterizolii, die 5. Septembris 1657.
Earundem Dominationum Vestrarum Amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi

Löczenek
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Egy kocsit, avagy hintót akarunk
készíttetni a mi használatunkra, bölcs és körültekint! uraságtokat ezért barátian kérjük, hogy
megkapván jelen levelünket, minden késedelem és vonakodás nélkül küldjék el hozzánk a
kocsigyártó mesterség uraságtok városában lakó f! mesterét, aki korábban számunkra egy
kicsiny hintót készített. Egyébiránt ugyanazon uraságtoknak jó egészséget kívánok. Kelt
Zólyomban, 1657. szeptember 5-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 113.
Besztercebánya, 1657. okt. 2.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Litteras dominationum vestrarum grato
accepimus animo, ex quibus confidentiam earundem dominationum vestrarum erga nos habitam
intelleximus, cui ut in posterum quoque insistere velint, cupimus.
Interim vero illa tria vasa vini, quibus gratificari volunt illustrissimo domino comiti Joanni
Christophoro a Puchaim, eadem usque ad ulteriorem nostram vestris dominationibus fiendam
intimationem conservent. Quod autem in extruenda pro parte nostra lectica operam suam
impendant, rem nobis gratam praestant. Nos quoque gratia et benevolentia nostra eisdem
dominationibus vestris non deerimus. In reliquo easdem dominationes vestras valere cupimus diu
feliciter. Datum Novizolii, die 2. Octobris anno 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Uraságtok levelét, amelyb!l
megértettük uraságtok irántunk táplált bizalmát, hálás szívvel vettük, és kívánjuk, hogy
bizalmukhoz a továbbiakban is ragaszkodjanak.
Azt a három hordó bort pedig, amellyel kedveskedni akarnak az igen el!kel! Johann Chrsitoph
Puchaim grófnak, !rizzék meg további értesítésünkig. Hogy pedig segítséget nyújtanak
hordszékünk elkészítésében, az nekünk nagyon kedves. Mi sem tagadjuk majd meg uraságtoktól
hálánkat és szíveségünket. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánok. Kelt
Besztercebányán, 1657. október 2-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 114.
Besztercebánya, 1657. okt. 10.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi!
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Etsi tam crebris requisitionibus minime
importuni esse vellemus dominationibus vestris, nihilominus tamen confidentia, qua erga
dominationes vestras ducimur, freti, easdem praesentibus requirendas esse duximus, peramice
rogantes, quatenus carpentarium illum, qui nuperrime hic apud nos fuerat, rursus ad nos mittere
velint, qui accepto a nobis certum unum novum_ currum conficiendi modo, statim domum redire
potest, operaque ejusdem condignam habitura est mercedem, ac de reliquo dominationum
vestrarum quoque benevolentiam regratificari non intermittemus. Easdem semper feliciter valere
desiderantes. Datum Novizolii, die 10. Octobris 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Habár a legkevésbé sem
szeretnénk ilyen s"r"n zaklatni kéréseinkkel uraságtokat, mindazonáltal mégis hívén a
bizalomban, amellyel uraságtok iránt viseltetünk, jelen levelünkkel igen nyájasan kérjük
uraságtokat, hogy azon kocsikészít! mestert, aki a minap itt volt nálunk, ismét küldjék el
hozzánk. Amint megkapta egy bizonyos elkészítend! új kocsi leírását, rögtön hazatérhet.
Munkája méltó díjazásra fog találni. Egyébiránt uraságtok szivességét nem mulasztjuk majd el
meghálálni. Ugyanazon uraságtoknak jó egészséget kívánok. Kelt Besztercebányán, 1657.
október 10-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 115.
Besztercebánya, 1657. október 16.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Lecticam hesterna die huc allatam gratissimo
a prudentibus et circumspectis dominationibus vestris accipimus animo; quam equidem non opus
fuisset tanta exornare magnificentia, sed cum id e larga earundem dominationum vestrarum
manu et munificentia promanare in nos sentiamus, daturi omnino sumus operam, ut hanc
vestrarum dominationum benevolentiam omnibus occasionibus remereri queamus. Et in reliquo
easdem dominationes vestras diu feliciter valere desideramus. Datum Novizolii, die 16. Octobris
anno 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. A tegnapi napon ide elhozott
hordszéket uraságtoktól igen hálás lélekkel vettük. Bár nem lett volna szükséges azt ilyen
pompával díszítnei, mégis mivel érezzük, hogy ez uraságtok adakozó kezéb!l és b!kez"ségéb!l
árad ki, er!sen ügyelni fogunk arra, hogy uraságtoknak ezt a szívességét minden alkalommal
meghálálhassuk. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt Besztercebányán,
1657. október 16-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 116.
Besztercebánya, 1657. nov. 12.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Praesenti occasione transmittimus certum
unum carpentum nostrum antiquum pro renovatione una cum centum aureis ducatis ad
carpentarium dominationum vestrarum, cum eodem enim bis diebus ratione reparationis ejusdem
sat superque contulimus; Forma autem sive modus renovationis debet esse talis:
Interne tam supremum operculum, quam latera usque ad imum et margines etiam undique
circumcirca purpura (vulgo: barsony) merasini coloris obducatur, et antiquis suis claviculis, qui
tamen etiam deaurandi erunt, illustretur. Columnae etiam operculum ejusdem sustinentes denuo
deaurandae juxta priorem formam maneant, et in suo statu relinquantur. Quocirca easdem
dominationes vestras amice requirimus et rogamus, quatenus juxta solitam suam erga nos
promptitudinem idem carpentum tam celeriter appromptari curare velint, ut post festa Nativitatis
Domini immediate perfectum totaliter esse possit, siquidem pro prima dominica Epiphaniarum
ad solenitatem [!] nuptiarum certae cujusdem charissimae sororis nostrae Posonium versus nos
conferri vellemus. Ultra missos 100 aureos, si quidpiam in renovationem ejusdem erogaverunt,
cum gratiarum actione rependi curare faciemus. Sperantes nos id apud easdem dominationes
vestras obtenturos. In reliquo easdem dominationes vestras feliciter valere desiderantes. Datum
Novizolii, die 12. Novembris 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria

P. S. Fimbriae etiam debebant aptari juxta colorem purpurae, si vero purpura merasini coloris
non invenientur, transibit etiam rubra, sed tum ex optimo genere. Per castellanum Muranensem
plura nuntiavimus.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
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Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Jelen alkalommal átküldjük
uraságtok kocsikészit!jéhez egy bizonyos régi hintónkat, száz arany dukáttal együtt, hogy
felújítsa, vele ugyanis ennek felújítása kapcsán, két nappal ezel!tt igen sokat tárgyaltunk. A
felújítás alakja vagy módja pedig a következ! legyen:
Belülr!l úgy a kocsi teteje, mint az oldalai egészen az aljukig és a szegélyek is mindenfel!l
köröskörül tiszta szín" bársonnyal vonassanak be, és a saját régi szegecsei díszítsék, amelyeket
azért be kell majd aranyozni. A kocsi tetejét tartó újraaranyozandó oszlopok maradjanak meg
korábbi formájukban és a maguk helyén. Amiért is barátsággal kérjük uraságtokat, hogy irántunk
tanúsított szokásos készségességüknek megfelel!en gondoskodjanak kocsi minél gyorsabb
elkészültér!l, hogy közvetlenül az Úr születésének ünnepe után teljesen be legyen fejezve, mivel
Vízkereszt els! vasárnapján legkedvesebb n!vérünk menyegz!jére szeretnénk Pozsonyba utazni.
Ha a felújítás során a küldött száz aranyon felül valamit költenek, annak visszafizetésér!l
köszönettel gondoskodni fogunk. Reméljük, hogy ez (a kérésünk) uraságtoknál meghallgatásra
talál. Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Kelt Besztercebányán, 1657. november
12-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.

Ui: A bársonynak megfelel! szín" rojtokat alkalmazzanak, ha pedig igazi szín" bársonyt nem
találnának, úgy legyen vörös, de akkor a legjobb fajtából. A murányi várnagy útján többet is
üzenünk.
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$No. 117.
Besztercebánya, 1657. dec. 10.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Praesentibus inclusam particulam purpurae,
nobis a carpentario pro proba missam, eisdem dominationibus vestris transmittimus, amice
rogando easdem dominationes vestras, siquidem genus hoc purpurae nobis valde vile videtur,
velint Eperiessini de meliori, coloris ejusdem, emi facere, assecuramus bona fide vestras
dominationes, quicquid ea in parte exposuerint supra pecuniam nostram ad id datam, nos eisdem
cum gratiarum actione reddituros.
Caeterum carpentum illud, quod artifici eidem pro forma misimus, ut illud quod nunc conficit
simile sit illi, non erit pari modo renovandum sed simplici saltem corio obducendum, et quicquid
ea etiam in parte erogaverint, refundere eisdem dominationibus vestris parati sumus. Cupientes
nos quoque eisdem dominationibus vestris in aliis et majoribus etiam negotiis gratificari. In
reliquo easdem feliciter valere cupientes. Datum Novizolii 10. Decembris Anno 1657.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Jelen levelünkhöz mellékelve egy
bársonydarabkát küldünk uraságtoknak, amelyet nekünk a kocsikészít! mester mintaként küldött.
Mivel ez a fajta bársony nekünk nagyon silánynak t"nik, nyájasan kérjük uraságtokat, hogy
Eperjesen vásároltassanak ugyanilyen szín"t egy jobb fajtából. Hitre biztosítjuk uraságtokat
arról, hogy ami csak költenek erre az általunk küldött összegen felül, mi azt köszönettel
visszaadjuk majd.
Egyébiránt a kocsit, amelyet a mesternek minta gyanánt elküldtünk, hogy a most készül! darab
ahhoz hasonló legyen, nem kell hasonló módon felújítani, de legalább egyszer" b!rrel vonják be.
Mindazt, amit erre a célra költenek, készek vagyunk uraságtoknak visszafizetni. Kívánjuk, hogy
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mi is hálálhassuk meg ezt uraságtoknak más, fontosabb ügyekben. Egyébiránt uraságtoknak jó
egészséget kívánok. Kelt Besztercebányán, 1657. december 10-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 118.
Altenburg, 1658. febr. 15.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Siquidem carpento illo, quod medio
carpentarii earundem dominatonum vestrarum jam pridem praeparari curamis, [!] summe
indigeamus. Easdem dominationes vestras praesentibus amice requirendas duximus, quatenus
nos de statu praescripti carpenti, utrum jam perfectum sit, nec ne, vel quando perficietur, ac
quantum dominationibus vestris pecuniae, per easdem dominationes vestras pro ejusdem
structura expositae tenemur, informare,_ nobisque quantocius perscribere velint atque possint. In
reliquo easdem dominationes vestras feliciter valere desiderantes. Datum Altenburg, Austriae 15.
Februarii 1658.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
L!czeieknek
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és szolgálatainkat ajánljuk. Nagy szükségünk van arra a kocsira,
amelynek elkészítésére uraságtok kocsikészít! mesterének már régen megbízást adtunk.
Nyájasan kérjük uraságtokat, hogy tudosítson minket a felülírott kocsi állapotáról – elkészült-e
vagy sem, illetve mikorra fog elkészülni – és arról, hogy a kocsi építésének költségei fejében
mennyi pénzzel tartozunk; és minél gyorsabban írják meg nekünk! Egyébiránt uraságtoknak jó
egészséget kívánok. Kelt Altenburgban, Ausztriában, 1658. február 15-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg

L!cseieknek
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#No. 119.
Pozsony, 1658. márc. 4.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Bellaváry uram ! kegyelme alá vévén az
!fölsége praesidiariusi fizetését, akaránk kegyelmetek ez levelünk által megtalálnunk,
requiráltatván kegyelmetek megírt Bellaváry uramtól, azon fizetés alá ne nehezteljen Eperjesig
lovakat adni. In reliquo Isten sokáig éltesse kegyelmeteket jó egészségben. Datum Posonii, die 4.
Martii anno 1658.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi

Dem edlen westen und wohlweisen und wohlgelehrten herren, Matthia Gosnovicero der
königlichen Freienstadt Leütschau wohlbestellten Herren Richter und den …
Lütschau
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#No. 120.
Alsóbéléc, 1658. máj. 16.
Prudentes ac Circumspecti Domini Amici nobis observandissimi.
Salutem, et officiorum nostrorum promptitudinem. Qualisnam differentia et controversia inter
prudentem ac circumspectum Gregorium Gerstner civem videlicet senatorem civitatis vestrarum
dominationum ab una, ac nobilem dominam Margaretham Spes nobilis condam [!] Friderici
Bobst relictam viduam partibus ab altera, ratione certorum quorundam pratorum quatuor jugera
in se continentium nobilis Catharinae Schwarz, familiae Roll judicaliter sorte divisionarum
obventorum interveniat, non dubitamus, quin vestris dominationibus apprime constaret, quae
quidem prata praefata Margaretha Spes, medio judicis vestrarum dominationum, pro sua parte
arestari fecisset et curasset. Ne itaque dictus Gregorius Gerstner, ob praemissam dictae
Margarethae Spes arestationem justis suis juribus quoquo modo privetur et damnificetur, cum
alias eadem eidem non exigua uti idem assereret damna, fatigia et expensas exinde intulisset et
procreasset, institit apud nos debita cum instantia, quatenus nos praemissam differentiam inter
easdem partes, ratione ut praemissum est antelati aresti subortam per vestras dominationes
quantocius revideri et complanari facere vellemus. Pro eo vestras dominationes praesentibus
requirendas esse duximus, eisdem ex authoritate nostra palatinali serio committentes, quatenus
rebus sic stantibus, in uno certo, et brevi, eoque competenti termino, partibus praedictis legitime
superinde certificatis praefigendo, eandem differentiam et controversiam in praesentiam sui
assumere, ac tandem auditis utriusque partis propositionibus et praetensionibus, compertaque in
praemissis mera rei veritate, eidem Gregorio Gerstner sine omni renitentia et difficultate aliquali,
plenariam et omnimodam satisfactionem et executionem modis omnibus impendere debeant et
teneantur. Secus neque facturae. Datum in Alsó Bélécz die 16 Maii 1658.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
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Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Nem kételkedünk abban, hogy
uraságtok számára jól ismert, hogy a nemes Catharina Schwarz bizonyos összesen négy hold
terület", és birtokosztály révén a Roll családnak jutott rétei kapcsán milyen egyenetlenség és vita
támadt egyfel!l a bölcs és körültekint! Gregor Gerstner, uraságtok városának polgára és
szenátora, másrészt pedig a nemes Margaretha Spes asszony, a néhai nemes Friderick Bobst
özvegye között. Ezeket a réteket az említett Margaretha Spes uraságtok bírája útján a maga
számára lefoglaltatta. Nehogy tehát a mondott Gregorius Gerstner Margaretha Spes zár alá vétele
miatt törvényes jogaitól megfosztassák, vagy azokban megkárosodjék, mivel egyébként ez a zár
alá vétel neki, ahogy állította, nem csekély károkat, fáradságot és költségeket okozott, ill!
buzgalommal kért minket, hogy mi a két fél közti említett egyenetlenséget, amely – ahogy
említettük – a zár aláv vétel miatt keletkezett, uraságtok által minél hamarabb vizsgáltassuk felül
és simítsuk el. Uraságtokat ezért jelen levelünkkel kérjük, és nádori hatalmunknál fogba
komolyan elrendeljük, hogy a dolgok így állván, t"zzenek ki az err!l értesített feleknek egy
bizonyos rövid és megfelel! törvénykezési határid!t, ama egyenetlenséget és vitát vegyék színük
elé, és miután meghallgatták mindkét fél állításait és követeléseit, és megtudták a fentiekben a
tiszta igazságot, Gregor Gerstnernek minden ellenkezés és alkalmatlanság nélkül adjanak teljes
és mindenre kiterjed! elégtételt. Másként ne cselekedjenek. Kelt Alsóbélécen, 1658. május 16án.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 121.
Pozsonypüspöki, 1658. júl. 27.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi!
Posteaquam Dei ter optimi maximi providentia ita disponente, Sacra Hungariae et Bohemiae
Regia Maiestas, dominus noster clementissimus, die 18 mensis praesentis, unanimi omnium
Sacri Romani Imperii principum electorum voto in Romanorum imperatorem rite electa sit,
dominationes vestras requirendas esse duximus, quatenus faustum hunc domini nostri
clementissimi applausum, pro solita sua erga Suam Majestatem fidelitate, gratulabundis laetitiae
signis, praemisso psalmo Te Deum laudamus, etiam tormentorum explosione pro die 4. proxime
venturi mensis Augusti, prosequi velint atque sciant. Quas in reliquo diu feliciter valere
desideramus. Datum in Oppido Püspöki die 27 Julii, Anno 1658.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Miután a háromszorosan legjobb és leghatalmasabb Isten rendeléséb!l a mi legkegyelmesebb
urunkat, ! szent felségét, Magyarország és Csehország királyát jelen hó 18. napján a Szent
Római Birodalom választófejedelmeinek egyhangú szavazatával a szokásnak megfelel! módon
római császárrá választották, kérjük uraságtokat, hogy a mi legkegyelmesebb urunknak ezt az
örvendetes megválasztását, !felsége iránt tanúsított szokott h"ségükkel az öröm szerencsekívánó
jeleivel, el!bb a „Te deum laudamus” zsoltár eléneklésével, majd ágyúlövésekkel a jöv! hónap,
augusztus, negyedik napján ünnepeljék meg. Egyébiránt ugyanazon uraságtoknak jó egészséget
kívánok. Kelt Püspöki városában, 1658. július 27-án.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 122.
Murány, 1659. jan. 1.
Prudentes ac circumspecti domini, vicini nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Sexaginta tonnas salis pro necessitate culinae
nostrae curavimus ex Polonia advehi, quas quidem tonnas salis provisor noster Eniczkensis
Egregius Ioannes Lerovay_ Le"tschoviae erit depositurus. Quocirca dominationes vestras rogatas
esse voluimus, quatenus sali praetacto de commodo depositionis loco prospicere velint., ubi sine
ullo damno consistere possit tantisper, dum eundem abinde avehi curabimus.

Quam

benevolentiam bonae vicinitatis officiis regratificari studebimus. easdem de caeterum diutissime
feliciter valere desideramus. Datum in arce nostra Murán, 1. Ianuarii. 1659.
Prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum vicinus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt szomszédaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Konyhánk szükségletére hatvan
hordó sót hozattunk Lengyelországból, amely sóval teli hordókat enyickei tiszttartónk, a kiváló
Lerovay János L!csén fog letétbe helyezni. Ennélfogva uraságtokat kérjük, hogy a fent említett
só számára alkalmas tárolóhelyról gondoskodjanak, ahol minden károsodás nélkül eláll
mindaddig, amíg azt onnan elszállíttatjuk. Ezt a szivességet igyekezni fogunk jószomszédi
szolgálatokkal meghálálni. Kelt murányi várunkban, 1659. január 1-én.
Bölcs és körültekint! uraságtoknak szolgálatkész szomszédja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 123.
Murányalja, 1659. febr. 12.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Litteras earundem dominationum vestrarum
accepimus. Quod salem illum per subditos suos huc devehi curaverint, maximas agimus
habemusque gratias; parati nos quoque manentes eisdem dominationibus vestris, in maioribus
negotiis, omni oblata occasione gratificari. Quas in reliquo diu feliciter valere cupimus. Datum in
Muranallya, die 12. Februaris anno 1659.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Uraságtok levelét megkaptuk. Igen
hálásak vagyunk, hogy ama sót alattvalóikkal ide elszállíttatták. Mi is készek maradunk ezt
ugyanazon uraságtoknak nagyobb ügyekben minden adandó alkalommal meghálálni. Egyébiránt
uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét kívánunk. Kelt Murányalján, 1659. február 12-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 124.
Murányalja, 1659. márc. 1.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Promptitudinem et gratitudinis officium eaedem dominationnes vestrae erga nos hac etiam
ratione sat abunde cum maximo contento nostri declararunt, quod dominum Gregorium Gerstner
concivem suum ad requisitionem nostram ad nos expedire non fuerint gravatae, quem nos denuo
ad easdem remittimus: In reliquo cuncta felicia eisdem apprecantes. Datum Muranyallya, 1.
Martii 1659.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Uraságtok irántunk tanusított készségüket és háládatosságukat igen nagy megelégedésünkre
ebben az ügyben is b!ségesen bizonyították azzal, hogy megkeresésünkre Gregor Gerstnert,
polgártársukat nem késlekedtek hozzánk elküldeni, akit most uraságtokhoz visszaküldünk.
Egyébiránt uraságtoknak minden jót kívánunk. Kelt Murányalján, 1659. március 1-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 125.
Murányalja, 1659. márc. 15.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum proptitudinem. In arce Muran attractorium quoddam pro
facilitatione onerum invehendorum erigere constituimus. In cuius quidem erectione ingenio et
dexteritate prudentis ac circumspecti Gregorii Gerschner_ concivis Leutschoviensis uti vellemus.
prudentes ac circumspectas dominationes vestras amice rogantes, quatenus praenominatum
Gregorium cum exhibitore praesentium ad nos dimittere velint. Rem pergratam facturae. Quas in
reliquo diutissime feliciter valere desideramus Datum in Muránallya, die 15. Martii 1659.
Prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Elhatároztuk, hogy Murány
várában a terhek bevontatására egy bizonyos csigás emel!gépet állítunk fel, amelynek
felállításához szükségünk lenne l!csei polgártársuk, a bölcs és tekintetes Gregor Gerschner
tehetségére és ügyességére. Bölcs és körültekint! uraságtokat barátian kérjük, hogy a fent
említett Gregort a jelen levél kézbesít!jével küldjék el hozzánk. Ezzel nekünk nagy szivességet
tesznek. Uraságtoknak egyébiránt tartós egészséget és szerencsét kívánunk. Kelt Murányalján,
1659. március 15-én.
Bölcs és körültekint! uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 126.
Murányalja, 1659. márc. 18.
Generosi domini nobis observandissimi
Juthat eszében kegyelmeteknek, miném! terminust praefigáltunk volt Rozsnyóbányaiak és
Mészáros János között való causában pro amicabili compositione tentanda, diem 4. et 5. futuri
mensis Aprilis. Minthogy azért az mi kegyelmes urunk !fölsége akarván országunk gy"lését
szolgáltatni bizonyos országunk javát concernáló dolgokban, hogy mi is felmenetelünköt
admaturáljuk, kegyelmesen parancsolja. Minekokáért akaránk kegyelmedet tudósítanunk, hogy
mi azon terminust differáltuk, kihez képest nem szükség, hogy ide fáradjon azaránt. In reliquo
isten éltesse kegyelmedet. Datum in Murányalja, die 18. Martii 1659.
Generosae dominationis vestrae dominus benevolus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Post scriptum: Minthogy kegyelmeddel, édes Andrianszky uram, minekünk derekas dolgokról
való_ beszélgetésünk vagyon, szeretettel kérjük kegyelmedet, ezen terminusnak dilatiójával
kegyelmed nem gondolván, még ebben az holnapban valamely nap ránduljon hozzánk,
megindulván peniglen kegyelmed errefelé, azonnal adja értésünkre, hogy kegyelmed eleiben
küldhessünk. Iterato is kérjük, maturálja hozzánk való jövetelét.

Andreanzkj uram
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#No. 127.
Murányalja, 1659. ápr. 3.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Siquidem a longo iam tempore diversae controversiae occasione interdictionis certarum
nundinarum ac aliarum praetensionum et odiosarum materiarum inter easdem dominatioones
vestras una, ab altera vero partibus Tredecim oppidanos vigerent, et neque ad iteratas
admonitiones nostras hactenus sopiri et complanari potuerint; unde nos ad avertendas ulteriores
dissensiones et conservanda bonae

vicinitatis iura, praemissas controversias amicabilibus

modiis, in praesentia nonnullorum iurisperitorum et iustitiae amantium virorum determinandas et
complanandas esse decrevimus, et pro huiusmodi amicabili compositione diem 25 et alios
immediate subsequentes praesentis mensis Aprilis, huc sub arcem nostram Muranensem
ambabus partibus praefiximus; easdem dominationes vestras praesentibus requirentes et serio
commonentes, quatenus die et loco in praenotatis, coram nobis et aliis coram nobiscum affuturis
iurisperitis viris medio certorum plenipotentiariorum suorum comparere non intermittant. Nos
enim omnimodam adhibebimus operam, ut praescriptae controversiae, amicabilibus mediis ab
utrimque complanentur et totaliter praescindantur. Casu vero quo huiusmodi amicabilis
compositio non succederet, necessitabimus de aliis tristioribus mediis conservandorum bonae
vicinitatis iurium prospicere. Secus neque facturae. In reliquo easdem dominationes vestras diu
feliciter valere desideramus. Datum in castro nostro Murany, die 3. Aprilis. anno 1659.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Mivelhogy már hosszú ideje élnek különböz! viták uraságtok, másrészr!l pedig a tizenhárom
város lakói között, (bizonyos vásároktól való eltiltás, más követelések, és bosszúságot okozó
ügyek kapcsán) és ismételt intésünkre sem tudták azokat csillapítani és megegyezésre vinni;
azért mi úgy határoztunk, hogy a további viszálykodás eltávoztatására és a jószomszédság
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törvényének meg!rzésére a fent említett vitás kérdéseket egynémely jogtudó és igazságszeret!
férfiak jelenlétében le kell zárni, és el kell simítani. E baráti megegyezés megkötését mindkét
félnek ide, murányi várunk alá, a jelen, azaz április hó 25. napjára és az azt közvetlenül követ!
napokra t"ztük ki. Ugyanazon uraságtokat jelen levelünkkel kérjük, és komolyan intjük, hogy
bizonyos felhatalmazottjaik révén a fent említett napon és helyen ne felejtsenek el megjelenni
el!ttünk és a velünk majd jelenlév! jogtudó férfiak el!tt. Mi bizony minden igyekezetünkkel
azon leszünk, hogy a fent említett vitás kérdésekben baráti módon megegyezzenek, és teljesen
felhagyjanak a perlekedéssel. Abban az esetben viszont, ha az ilyesféle baráti megegyezés nem
jönne létre, arra fogunk kényszerülni, hogy más, keményebb módon gondoskodjunk a
jószomszédság szabályainak meg!rzésér!l. Másképp ne cselekedjenek. Egyibiránt uraságtoknak
tartós egészséget és szerencsét kívánok. Kelt murányi várunkban, 1659. április 3-án
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 128.
Murány, 1659. ápr. 7.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Ez levelünk megadó Kovács János nev" keresztény rab ez elmúlt esztend!ben hazánk oltalma
mellett vitézöl az török rabságba esvén, onnét kölölmben meg nem szabadulhatott, hanem
bizonyos summa pénznek letétele által, melynek megfizetésére elégtelen lévén, kénszeríttetik az
keresztények segétségéhez folyamodni. Recommendáljuk azért az feljebb megnevezett
keresztény rabot kegyelmeteknek jó akaratjában, kiért Istent!l is érdemét veszi kegyelmetek. In
reliquo Isten éltesse kegyelmetek. Datum in castro Murany, 7. Aprilis 1659.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 129.
Királyfalva, 1659. máj. 7.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Ex certa et fidedigna relatione intelleximus,
easdem dominationes vestras, fora hebdomadalia incolis Tredecim oppidorum interdixisse.
Antequam autem Sua Sacra Caesaria et Regia Maiestas, dominus dominus Noster
Clementissimus desuper salubrius quidpiam statuerit, aut pro tollendis huiusmodi inconvenientiis
certam aliquam commissionem benigne institui facere dignata fuerit, easdem dominationes
vestras praesentibus amice requirendas et rogandas esse duximus, velint aliis bono praeire
exemplo, negotium praemissum ita accomodando, ne ex parte dominationum vestrarum iura
bonae vicinitatis violata esse comperiantur; salvis nihilominus in omnibus privilegiis earundem
dominationum permanentibus. Quas in reliquo feliciter valere desideramus. Datum in Castello
nostro Kiralyffalvense, 7. Maii 1659.
Earundem dominationum vestrarum amicus et vicinus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Leuchoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink és szomszédaink!
Üdvözletünket küldjük, és szolgálatainkat ajánljuk. Egy biztos és hiteles jelentésb!l értesültünk,
hogy uraságtok a tizenhárom város lakóit eltiltották a hetivásártól. Miel!tt pedig ! császári és
királyi felsége, a mi igen kegyelmes urunk valami célszer"bbet nem határoz, vagy nem méltóztat
kegyesen felállíttatni egy bizottságot az ilyen egyenetlenségek megszüntetésére, uraságtokat
jelen levelünkkel barátian kérjük, hogy mások számára jó példával járjanak el!l, úgy intézve a
fent említett ügyet, hogy ne az derüljön ki, hogy uraságtok megsértették a jószomszédság
törvényét. – mindazonáltal uraságtok minden kiváltsága sértetlen marad. Egyébiránt
uraságtoknak egészséget és szerencsét kívánunk. Kelt királyfalvai kastélyunkban, 1659. május 7én.
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Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja és szomszédja, gróf Wesselényi Ferenc
L!csének
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#No. 130
Stubnyafürd!, 1660. április 19.
Prudentes ac circumspecti domini, amici et vicini nobis observandissimi
Salute ac officiorum nostrorum commendatione praemissa. Bizonyos számú lovakra lévén
szükségünk, annak megszerzésére és vételére küldöttük oda kegyelmetek városába nemes vitézl!
Horváth Mátyás uramat f!lovászmesterünket, kiváltképpen ha valami seregélysz!r"eket, vagy
almáskékeket találhatna, kik most kezdettek volna verdeni. Kegyelmeteket azért szeretettel
kérjük, mutassa jóakaratját megírt lovászmesterünkhöz, és nemcsak azon lovak készpénzen való
megvételében, hanem visszatér! útjában, egy helyb!l másba elkísértetésében is legyen
segítséggel és jóakarattal kegyelmetek. Kegyelmetek ebbéli jóakaratját nagyobb dologban
igyekezzük kegyelmeteknek megszolgálni. In reliquo éltesse Isten kegyelmeteket jó
egészségben. Datum in Thermis Stubnensis die 19. Aprilis 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

209

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 131.
Hibe, 1660. május 4.
Prudentes ac circumspecti domini amici nobis observandissimi
Kegyelmetek hozzánk küldött becsületes atyjukfiait ím visszabocsátottuk, és kegyelmeteket mi
két dologra kérjük: egyikére arra, legyen azon kegyelmetek per omnem potentiam minden egész
velünk lév! udvaranépestül szállétson az hóstátban; másikára hogy kegyelmetek semmi
ceremóniát ne "zzön, se l!ttessen, se seregestül el!nkbe ne jöjjön, hanem csak két vagy három
emberséges embert küldjön ki el!nkbe, mert különben nem akarjuk. Azonban míg bemennénk
L!csére, kegyelmeteket kérjük, tudósítson még bennünket éji hálásrúl, hun lehetne
alkalmatosabban. In reliquo éltesse Isten kegyelmeteket. Datum in oppido Hibe, die 4. mensis
Maii anno Domini 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 132.
Tokaj, 1660. jún. 27.
Prudentes etc.
Litteras earundem dominationum vestrarum in negotio assignationis loci pro catholicis fiendi ad
nos datas accepimus et contenta earundem intelleximus. Nolentis semper erat talibus qualibus
excusationibus et subterfugiis uti. Nos eqidem multum vestris dominationibus connivemus, et
immunitates earundem, in quantum aequum est, omni via et ratione tuemur. Interea tamen
suademus eisdem dominationibus vestris serio, ut postpositis omnibus frivolis exceptionibus
hactenus allegatis, benignae Suae Maiestatis voluntati pareant, neque tot vicibus eidem illudere
praesumant, cum et alias Sua Maiestas nihil omnino novi ab eisdem desiderat, quod eadem
dominationes vestrae etiam de jure facere non tenerentur. Praestolabimur interim adhuc intra
unam quindenam cathegoricam earundem resolutionem, quam si pro voto dederint, bene quidem,
alias non intermittemus denuo superinde Suam Maiestatem demisse informare, viderit
postmodum Sua Maiestas, quid ulterius superinde sit clementer factura. In reliquo easdem bene
valere desideramus. Tokaj, 27. Junii 1660.

Paria literarum palatini ac civitatis Bartffensis
fordítás
Bölcs stb.
Megkaptuk uraságtoknak a hely katolikusok részére leend! átadásáról nekünk írott levelét, és
tartalmát megértettük. A vonakodóknak mindig szokása volt az, hogy ilyen-olyan kifogásokkal
és mentségekkel éljenek. Mi bizony sok mindent elnéztünk uraságtoknak, és uraságtok
mentességeit, amennyiben ez méltányos, minden úton és módon oltalmaztuk, Mindamellett
mégis komolyan azt javasoljuk uraságtoknak, hogy minden eddig felhozott szegényes kifogást
félretéve engedelmeskedjenek !felsége kegyes akaratának, és ne merészeljenek !felségével
ennyiszer játékot "zni, mivel !felsége egyébként sem kíván semmi szokatlant uraságtoktól, amit
uraságtok a jog szerint nem lennének kötelesek megtenni. Ezt ha a kívánságnak megfelel!en
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megteszik, jól van, máskülönben nem mulasztjuk majd el err!l !felségét alázatosan ismét
tudósítani, és !felsége majd meglátja, hogy a továbbiakban efel!l kegyesen mit cselekszik.
Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Tokaj, 1660. június 27.

A nádor és Bártfa város levelének másolata
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#No. 133.
Tokaj, 1660. július 4.
Prudentes ac circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Salutem ac officiorum nostrorum commendationem. Az mi kegyelmes urunk, császárunk és
koronás királyunk itt lév! armadájának adván mi bizonyos számú köböl búzát, annak árában
tekintetes és nagyságos Zichy István uram az !felsége magyar kamarai praefectusa és tanácsa
kegyelmetek által deputált nekünk ezer aranyat adatni, melyr"l ím az quietantiátis megküldtük
kegyelmeteknek. Kegyelmeteket azért jóakarattal akaránk requirálnunk, azt az ezer aranyat az
végre odaküldött emberünknek adja mindjárást kezébe kegyelmetek, meg ne fogyatkoztasson
bennünket, kedvesen vesszük kegyelmetekt"l. In reliquo easdem feliciter valere cupientes.
Datum in oppido Tokaj, die 7. Julii anno 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 134.
Tokaj, 1660. július 8.
Prudentes et circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Az mi természet szerént való ellenségünknek, az töröknek szokása lévén mindenkor az
alkalmatosságra vigyázván az szerencse útját követni, az erdélyi változással kíszült practicáját az
keresztyénség romlására akarja fordítani, és Erdélynek és az szegény magyar nemzetnek
megböcsülhetetlen kárával Ali szerdár pasa az Portarúl feles haddal érkezvén Tömösvárhoz, már
minden erejivel errefelé indulván, és az budai vezérrel együtt minden okvetetlen Várad várát
meg akarja szállani és venni munitióit, az Maroson általköltöztetvén eddig odaközöléthetett, kire
Isten ne segítse !ket. Mely szép er!sségnek periclitatiója és pogány kézben esése micsoda
romlást és utolsó veszedelmet hozzon (ha Isten rajtunk nem könyörül) orszagostúl
mindnyájunkra, nem szükség kegyelmeteknek declarálnunk. Megkívántatván azért ha valaha
egyszer az segítség, ne engedjünk olyan szép bástyáját az magyar nemzetnek elidegenedni.
Kegyelmeteket azért akaránk requirálnunk és intenünk, s!t palatinusi authoritásunk szerint (úgy
hozván az szükseg magával) serio parancsolnunk is, vévén kegyelmetek ez levelünket az orszag
constitutiója szerint való personalis insurrectióval legyen oly készen kegyelmetek jó szerrel és
készülettel, mihelyen más levelünket veszi, odajöhessen, ahová fogjuk intimálni kegyelmeteket.
Harmad- vagy negyednap alatt !felsége kegyelmes ordinantiája is az végre küldött kurérunk által
elérkezvén, lészen parancsolatja kegyelmeteknek. Azonban míg ezek meglesznek, tanácsosnak
ítéltük az mi kegyelmes urunk !felsége több böcsületes mellettünk lév! tanácshíveivel és
f!rendekkel együtt antecedenter édes hazánk megmaradásárúl in communi consultálkodni.
Mihez képest kegyelmetek is böcsületes expertus ahhoz ért! követ atyjafiát pro 19. huius küldje
bizonyos instructióval úgy ide, hogy másnap, úgymint 20. die jó reggel az dologhoz
hozzáfogván, hazánk oltalmára és mindnyájunknak megmaradására egyez! értelemb"l, minden
jót végezhessünk, és másnap eloszolhassanak. In reliquo éltesse Isten kegyelmeteket jó
egészségben. Datum in oppido Tokaj, die 8. Julii anno 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
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Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 135.
Rakamaz, 1660. augusztus 18.
Prudentes ac circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Utolsó veszedelmünkre tendáló török készületit és szomszédságunkban várak megszállásit, és
keresztyéni nemzetünkt!l elszakasztására való szándékát henyél! szemmel nem nézhetvén, sok
alázatos esedezésünket és informatiónkat az mi kegyelmes urunk császárunk és koronás
királyunk !felsége kegyelmes füleiben és méltó tekintetben vévén, szegény hazánk oltalmához
szívesen és atyaiképpen akar nyúlni, semmit eddig is el nem múlatván. Kihez képest nékünk
kegyelmesen méltóztatott fel!le parancsolni, több összegy"lt édes magyar és hazánkfiaival
lássuk, itt lév! és jövend! hadaival mint nyújthatunk hamarjában oltalmot ez hazának. Hogy
azért édes hazánknak jó fiai találtassunk, és az mostani szükségben dícséretes eleink nyomdokát,
!si törvényit követhessük, kegyelmeteket azért szeretettel akaránk requirálnunk, s!t palatinusi
authoritásunk szerint serio parancsolnunk is, hogy kegyelmetek vévén ez levelünket iuxta
articulum 27. anni Domini 1622. et ibidem citatos, készüljön mindjárt jó apparátussal és az
ország constitutiói szerint kegyelmetek az personalis insurrectióra eleinek bevött rendtartása
szerint ment"l felesebb gyalogokat és mindennem" requisitumokat megszerezvén küldjön úgy
egy hónapra, vagy ha tovább kévántatik is elegend! költséggel és éléssel subsistalhassanak, és ad
8. affuturi mensis Septembris az Harangodon, Szerencshez nem messze jelen legyenek, hogy ott
több édes hazánkfiaival megmustrálván személyünk szerint kegyelmeteket, az !felsége itt lév! és
jöv! armadájával megegyezvén, Istent hívván segítségül oda indulhassunk, ahova hazánk
oltalma és szolgálatja kévánja. Egyébiránt valaki elmulasztja az articulusban specificált
poenában incurrálván, büntetésit el nem kerüli. In reliquo éltesse Isten kegyelmeteket. Ex Castris
ad Rakamaz positis die 18. Augusti anno 1660.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

216

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 136.
Rakamaz, 1660. augusztus 27.
Prudentes ac circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Ennek az nyomorult hazának vékony ítéletünk szerint nem kisebb szerencsétlenségére, többi
között minket az Úristen súlyos betegségnek ostorával hirtelen látogatott meg, s ha ! szent
fölsége rajtunk nem könyörül, hazánk s nemzetünk ily szükségben személyünk szerint aligha
szolgálhatunk. Hogy azért ez az föld, ez mostani felzendült és veszedelemnek habjaiban úszó
idejében f! nélkül ne maradjon, alázatosan nyavalyás sorsunkat gyors curierunk által
megjelentettük !fölségének. Kihez képest akaránk kegyelmeteknek intimálnunk el!bbi
levelünkben insinuált generalis insurrectióhoz, mustrához való készületit és gyalogit, maga
helyéb"l és városábúl meg ne mozdítsa, és az ide való jövetelre meg ne indítsa, hanem tartsa
csak olyan készen !ket, hogy mihelyt az !fölségéhöz küldött curierunk akár szeptembernek
nyolcadik napja el!tt is aláérkezik, mindjárt vévén !fölsége parancsolatját, avagy ha mi még
ennél is inkább megnyomorodnánk, annak, az kit !fölsége helyünkben (hogy az mint feljebb is
íránk kegyelmetek fejetlen lábbal ne maradjon) kegyelmesen fog denominálni, intimatióját
vévén, az Harangodra, avagy az hová az szükség fogja kévánni olyan készülettel, azmint elébbi
levelünkben megírtuk, dícséretes eleinek jó szokása s bevett rendtartása szerint, mindennem"
hadi készületit s gyalogit jó provisióval indítsa s küldje, hogy az többen lev! hadakkal össze, jó
módjával jelen lehessenek. Senki mindazáltal oly vélekedésben ne legyen, hogy ezzel az
generalis mustra s insurrectio elmúlt avagy el haladott légyen, és senki igaz magyar joggal bíró
balítéletben ne legyen. In reliquo éltesse Isten kegyelmeteket. Ex Castris ad Rakamaz, 27.
Augusti, 1660.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu aliena ob gravem aegritudinem
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#No. 137.
Rakamaz, 1660. szeptember 21.
Prudentes ac circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Hogy kegyelmetek ide ez mostani consultatióra levéllel nem hívattatott, bizony nem studio lett,
hanem deákinknak szorgos dolgok és occupatiójok miatt, csak per errorem et oblivionem.
Azonban az nemes vármegyék ide consultálván ez mostani alkalmatlan üd!höz képest, az
particularis expeditiót in quintuplo augeálták, arra offerálván magukat, ha az szükség úgy
kévánja, készen lévén, maguk is viritim felülnek s mellénk jönnek, inter coetera kegyelmetek is
mind hazánkfiai s országunk tagjai nem lévén ki felejtvén, az tizenhárom városon kívül
kegyelmetekre háromszáz gyalogot rendeltek. Kegyelmeteket azért akaránk szeretettel
requirálnunk s!t palatinusi tisztünk s authoritásunk szerint igen serio parancsoltunk is,
kegyelmetek ez levelünk vévén, alkalmaztassa ehhez mindjárást magát, és ad praestitutum
tempus úgymint primum imminentis Octobris az Harangodra úgy küldje azon háromszáz
gyalogot, avagy idején pénzzel forgolódjék, fogadhassunk rajta, hogy secunda et tertia eiusdem
mensis több nemes vármegyék lovasival megmustrálhassuk, és odafordéttathassuk, az hová az
szükség fogja kívánni. Egyébiránt ha kegyelmetek elmulasztja, mi protestálunk, kegyelmetek in
duplo et triplo vallja a kárát. Secus nullatenus facturi. Datum ex castris ad Rakamaz, die 21.
Septembris 1660.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
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#No. 138.
Bénye, 1660. szeptember 24.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Nem lehet egyéb mód benne a szabad királyi városoknak is, úgy az mint az nemes
vármegyéknek concurrálni köll az !felsége armadája számára való gabona dolgából. Kihez
képest akarnánk kegyelmeteket szeretettel requirálnunk és kérnünk, adjon kétezer kassai köböl
búzát, egy forinton számlálván köblét, melynek praestálásában úgy serénykedjék kegyelmetek,
hogy mától fogvást egy hónapra Tokajba minden okvetetlen szállítthassa, és mivel ezen gabonát
taxájában fogják tudni kegyelmeteknek, igen méltónak ítéljük, hogy kegyelmetek arról
tempestive Senkviczy urammal az vagy az nemes kamaráva_l végezzen. In reliquo éltesse Isten
kegyelmeteket. Datum in oppido Bénye die 2. Septembris Anno 1660.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad serviendum paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria

L!cse

219

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 139.
Rakamaz, 1660. október 13.
Prudentes et circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Istennek jóvoltábúl mindennyi rossz, alkalmatlan, z"rzavaros hadi állapotokban is general
Souches uram nagy vigyázása által több mellette lev! !felsége generalis és tisztvisel!ivel,
sz!l!beli termésünk békével megmaradott, hogy az besz"rt levet is oly békességesen
megtarthassuk, felette javalljuk s!t kérjük kegyelmeteket, ne nehezteljen f" négy hordó bort az
megnevezett tiszteknek hálaadásul beküldeni, mi osztán iuxta proportionem kinek-kinek
kegyelmetek nevével fogom bepraesentálni magunkat is nem vévén ki bel!le, négy hordó bort
ígértünk !kegyelmeknek. In reliquo éltesse Isten jó egészségben kegyelmeteket. Ex castris ad
Rakamaz, die 13. Octobris 1660.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad serviendum paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

L!cse város
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#No. 140.
Tokaj, 1660. október 29.
Prudentes et circumspecti domini amici nobis observandissimi
Nem kétljük, elébbi levelünk kegyelmeteknek kezébe jutott, az melyben javallottuk volt
kegyelmeteknek, hogy mivel az áldott szüretet Istennek kegyelméb!l, az mi kegyelmes urunk
!felsége officerinek, de leginkább general Souches uram !kegyelme serény vigyázása s
gondviselése által kegyelmetek háborgatás és az német vitézek kártétele nélkül elvégezte, azon
!felsége officerinek négy új hordó hegyaljai borokat küldene, de mivel immár szintén elkésett,
Souches uram !kegyelme egynéhányat Bécs felé akarván felvitetni. Minthogy több úri és
f!rendekt"l, s!t némely vármegyékt"l és az városoktúl is azkik eddig nem praestáltak
!kegyelmeteknek, bizonyos számú hordó borokat deputáltunk !kegyelmetekt"l general Souches
uramnak, hogy az üd!re kegyelmetek városában felszállítanak, hogy annyival is inkább
!kegyelme útja ne késleltetnék. Kegyelmeteket is akaránk requirálnunk, hogy mihelyen azon
hordós borokat ezen includált signaturában megnevezett urak, f!emberek, városok, oda
kegyelmetekhez felszállítják jó provisio alatt, vegye magok kezéhez, és kegyelmetek is azon
négy hordó f! borokat, amelyeket els!sorban intimáltunk volt kegyelmeteknek, készítse el és
mindeniknek oly gondját viseltesse, hogy az mikor !kegyelme szekerei és emberei_ odaérkeznek,
böcsületet vallhasson kegyelmetek benne. In reliquo Isten éltesse kegyelmeteket. In oppido
Tokaj, die 29. Octobris 1660
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
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#No. 141.
Enyicke, 1660. nov. 19.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Helyes és kezes-lábos okoskodások, és az id! magával hozó fogyatkozási akadékoztatták meg
Szepsiben rendelt helyemet, melyet nemes Kassa városában kéntelenítettünk ugyan pro 25. huius
estvére compareálván, 26. Istent híván segétségül el!nkben vett dolgokrúl végezvén, másnap,
úgymint 27. ha csak Bazinkára is vagy valamely faluban kimehessünk hálni, és el!nkben vett
utunkat continuálnunk. Kegyelmeteket azért akaránk szeretettel requirálnunk, így értvén az
dolgot, Szepsiben küldend! követeit azon terminusra Kassára expediálja. In reliquo éltesse Isten
kegyelmetekez. Enyicke, die 19. Novembris 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
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#No. 142.
Kassa, 1660. nov. 24.
Prudentes, et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Praesentium nostrarum latorem egregium Danielem Mikoviny, non ultra, quam Leuchoviam
usque pro comitando Illustrissimo domino comite a Prumnitz ordinavimus. Idcirco easdem
dominationes vestras praesentibus requirendas esse duximus, quatenus eaedem dominationes
vestrae, aliam personam, ad id munus obeundum aptam et idoneam (quae eundem dominum
comitem a Prumnitz in Moraviam usque comitari valeat) ordinare velint. Rem summe gratam eo
in passu nobis facturae. In reliquo easdem dominationes vestras valere desiderantes diu feliciter.
Datum Cassoviae, die 24. Novembris anno domini 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus. Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Jelen levelünk kézbesít!jét, Mikoviny Dánielt nem messzebb, mint L!cséig rendeltük Prumnitz
nagyságos grófjának kíséretére. Annakokáért uraságtokat jelen levelünkkel kérjük, hogy
uraságtok más, a szolgálat ellátására alkalmas és méltó személyt rendeljenek ki, aki egészen
Morvaországig el tudja kísérni a prumnitzi gróf urat. Ezzel nekünk igen nagy szivességet
tesznek. Egyébiránt uraságtoknak hosszantartó egészséget és szerencsét kívánunk. Kelt Kassán,
1660. november 24-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc

223

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

$No. 143.
Liptószentmiklós, 1660. dec. 7.
Illustrissimi, reverendiisimi etc. generosi ittem etc.
Noha tegnap is írtunk vala kegyelmeteknek az református német vitézeknek az vármegyékben
való alámenetelek, rettenetes s kimondhatatlan pusztítások s praedálások fel!l, azonban esmét
szintén mostan úgy informáltattunk, hogy nemes Gömör vármegyén általmenvén Holstain herceg
maga kóborló hadaival, melléje gy"lött cselédeivel csak az egy vármegyéb"l 200 szekérrel,
barmaival együtt, többet vitt el, az melyeket el hisszük, oda is akarván szélljeszteni. Akaránk
azért kegyelmeteket requirálnunk, s!t palatinusi authoritásunk és tisztünk szerint serio
parancsoljuk, kegyelmetek ezen levelünket, akár viceispán uramék vagy szolgabírák, vagy
városi, falusi bírák s tisztek, minthogy sem az mi kegyelmes urunk !felsége kegyelmes
parancsolatja, sem az mi intentiónk nem az, sem sem ország szolgálatja nem kévánja, hogy az
szegénségnek s vármegyéknek olyan nagy terhével afféle haszontalan s heábanvaló népeket
tartson kegyelmetek és supportáljon. Valaholott akármely vármegyében lév! városokon s falukon
s helyeken találtatik megnevezett Holstain herceg, requiráltatván els!bben azon nemes
vármegyének tiszteit!l vagy maga vagy emberi által ezen levelünket megmutatván minden
vármegyékb"l kivitt marháknak megadása fel!l, ha cselekeszi, jó jónál, egyébaránt az olyan
tisztei az nemes vármegyének megírt Holstain hercegt"l s mellette valóktúl vármegyékb"l kivitt
minden marhákat sub amissione officii et gravi indignatione megarestáljanak, s egyik
vármegyének határábúl az másikra általvinni ne engedjék, hanem valamely vármegyéken
általmenvén marhákat hoztanak s vontanak el, igaz signaturában vévén kinek-kinek marháját, az
ki mind [!] megesmérheti, az az szegénségnek adják vissza. Minket in rei veritate tudósítván
fel!le, ha penig apponálván magát contrariálkodnék, s er!vel vinni akarná, magát is minden
marháival együtt usque ad informationem nostram arestáltassa meg, arról is tudósítván
bennünket, hogy mostan !felségéhez menvén provideálhassunk !felsége el!tt. Nec secus facturi.
In reliquo etc. Datum in oppido Szent Miklos, die 7. Decembris anno 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
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Comes Franciscis Wesseleny
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$No. 144.
Pozsony, 1660. december 27.

Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Ex certa relatione intelleximus dominationes vestras certam quandam puellam alias fundationis
magistro in medio earundem dominationum vestrarum residenti sanguine junctam ob admissum
stuprum debita poena puniri curare velle. Cum autem violator eiusdem puellae in aula nostra
dicitur esse, donec de eodem inquiratur, deprehendique poterit, easdem dominationes vestras
requirendas esse duximus amice rogantes, quatenus poenam dictae puellae infligendam tantisper
differre velint atque possint. Quas in reliquo feliciter valere desiderantes. Datum Posonii, 27
Decembris 1660.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny

Civitati Leuchoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Bizonyos jelentésb!l úgy értesültünk, hogy uraságtok egy bizonyos lányt, az uraságtok
városában lakó önt!mester vérrokonát a hajadonként elkövetett paráznaság miatt ill! büntetéssel
akarjátok sújtani. Mivel azonban azon lány meger!szakolójáról úgy hírlik, hogy udvarunkban
van, uraságtokat barátian kérjük, hogy egészen addig halasszák el a leányt érint! büntetést, amíg
fel!le nem végzünk vizsgálatot, és el nem fogatjuk. Kelt Pozsonyban, 1660. december 27-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc

L!cse városának

226

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 145.
Bécs, 1661. január 10.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Mivel az tekéntetes és nagyságosos Schiffer Sándor uram !kegyelme, az mi kegyelmes urunk
!felsége hadi tanácsa, komornyikja és az egész hadainak generalis commissariusa, ugyan az
!felsége kegyelmes ordinantiájából az Felföldre avégre mégyen, hogy országunkban lév!
!felsége német hadainak megfizetvén, azokat jó rendben és disciplina alá vegye, és az
fogyatkozásokat az szegénységnek könnyebbségére és mindnyájunk hasznára eligazítsa és
megorvosolja. Ahhoz képest akaránk kegyelmeteket requirálnunk és kérnünk, s!t intenünk is,
értvén odaérkezését !kegyelmének, böcsületesen !kegyelmét excipiálni, és akinek a német
vitézekt"l valami megbántódása volna, !kegyelme elejébe adni el ne mulassza. In reliquo éltesse
Isten kegyelmeteket jó egészségben. Datum Viennae Austriae, die 10. Ianuarii anno 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 146.
Bécs, 1661. jan. 19.
Prudentes et circumspecti dominis, amici nobis observandissimi.
Exponitur nobis in persona nobilis dominae Sophiae Wagner consortis egregii Georgii Meruald.
Quomodo superioribus his retroactis temporibus in anno videlicet domini 1657 inter eandem
dominam Sophiam Wagner ab una, et nobilem Joannem Seldner Sacrae Caesareae Regiaeque
Maiestatis civitatis suae Leuchouiensis postarum magistrum, concivem vero vestrarum
dominationum occasione cuiusdam debiti certus quidam computus initus fuisset, idemque
Joannes Seldner ipsi dominae Sophiae Wagner in mille quadringentis florenis debitor mansisset,
quorum 500 florenos in festo divi Caroli in anno domini 1658 tunc proxime venturo iam vero
transacto in libera ac regia civitate Eperiessiensi ad nundinas pro eodem festo celebrari solitas,
vel autem Leuchouiae, alios vero 500 ad festum sanctissimae trinitatis in anno domini 1659,
residuos denique quandringentos in festo sancti Andreae eiusdem anni sub obligamine
universorum bonorum suorum mobilium et immobilium ubicunque habitorum eidem dominae
Sophiae Wagner sese depositurum obstrinxisset, prout id ex literis eius obligatoriis
recognitionalibus coram producendis uberius apparebit. Quia vero idem Joannes Seldner
immemor praemissae suae obligationis nec pro primo, nec secundo nec tertio terminis eandem
summam pecuniae suae liquidum debitum dictae creditrici et exponenti persolvisset, et defacto
etiam cum damno eiusdem et gravi praeiudicio persolvere nollet, idcirco requisiti sumus nomine
et in persona eiusdem dominae exponentis debita cum instantia, quatenus ipsi medio vestri pro
annotato debito et expensis in prosecutionem litis fiendis suo modo limitandis ex bonis dicti
debitoris satisfactionem impendi curaremus. Cum autem iusta petenti non sit denegandus
assensus, ac pro liquidis eiusmodi debitis expensisque in prosecutionem litis fiendis per iudicem_
executorem limitandis iuxta articulum 31. novissimae dietae regni creditoribus ex bonis debitoris
debita satisfactio impendi debeat: Quocirca easdem dominationes vestras hortamur, ac
nihilominus authoritate nostra palatinali, qua pleno jure fungimur, ipsis committimus et
mandamus, quatenus rebus sic stantibus in uno certo et brevi eoque competenti termino partibus

228

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
iisdem superinde certificatis praefigendo eisdemque partibus sui in praesentiam citatis et
accersitis causam et negotium hoc in discussionem assumere, compertaque mera de praemissis
rei veritate iudicium et justitiam ferre, ac pronunciare, eidem exponenti ex bonis dicti debitoris
sub iurisdictione sua habitis cunctis iuridicis remediis abscissis, plenariam et omnimodam pro
annotato totali debito expensisque emergendis per easdem dominationes vestras limitandis
executionem et satisfactionem impendere modis omnibus debeant ac teneantur. Secus non
facturae. Datum Viennae Austriae, die 19. mensis Januarii anno domini 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
A nemes Sophie Wagner úrn!nek, vitézl! George Meruald feleségének nevében el!adták
nekünk, hogy ezen elmúlt id!kben, tudniillik az 1657. évben egyfel!l a mondott Sophie Wagner
úrn!, másfel!l a nemes Joannes Seldner, ! császári és királyi felsége L!cse városának
postamestere, uraságtok polgártársa között bizonyos adósság kapcsán elszámolást készült, és
Joannes Seldner Sophie Wagner úrn!nek 1500 forinttal adósa maradt. Ahogy ez az uraságtok
jelenélétében bemutatandó írásos kötelezvényéb!l részletesebben kiderül majd, bárhol lév!
összes ingó és ingatlan javainak terhére kötelezte magát, hogy az adósságból 500 forintot
megfizet az akkor jöv!, most már elmúlt 1658. évben Szent Károly ünnepén Eperjes szabad
királyi városban, az azon ünnepen tartani szokott vásárra, vagy pedig L!csén, a következ! 500
forintot pedig 1659-ben a Szentháromság ünnepén, végül a hátralév! 400 forintot 1659-ben
Szent András napján fizeti ki. Mivel pedig Joannes Seldner megfeledkezve fenti
kötelezettségér!l, sem az els!, sem a második, sem a harmadik id!pontban nem fizette ki a
pénzösszeget vagyis tiszta adósságot a mondott hitelez!nek és kérelmez!nek, és azt annak kárára
és súlyos sérelmére valóban nem akarja kifizetni, ezért uraságtokat azon kérelmez! úrn! nevében
és személyében ill! állhatatossággal megkeressük, hogy neki az említett adósságaiért és a
majdani per megfelel! módon megállapított költségeiért fizessenek elégtételt. Mivel pedig a
jogosat kér!t!l nem szabad megtagadni a hozzájárulást, és a legutóbbi országgy"lés 31.
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törvénycikke szerint az ilyen tiszta adósságokért és a végrehajtó bíró által meghatározott
perköltségekért az adós javaiból ill! elégtételt kell fizetni a hitelez!knek, ezért uraságtokat
intjük, s!t teljes jogkörrel viselt nádori hatalmunknál fogva uraságtoknak elrendeljük és
megparancsoljuk, hogy a dolgok így állván, t"zzenek ki az err!l értesített feleknek egy bizonyos
rövid és megfelel! törvénykezési határid!t, a jelenlétükbe idézett feleknek ezt az ügyét vitassák
meg, és miután megtudták az iménti dolgokról a tiszta igazságot, hozzanak és hirdessenek
ítéletet, a kérelmez!nek pedig az említett teljes adósságért és az uraságtok által megszabott
perköltség fejében a mondott adós uraságtok fennhatósága alatt lév! javaiból, minden
jogorvoslati lehet!ség kizárásával fizessenek elégtételt. Másként ne cselekedjenek. Kelt Bécsben,
Ausztriában, 1661. január 19-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 147.
Bécs, 1661. febr. 11
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Intelleximus dominum doctorem Schemniciensem in civitatem earundem dominationum
vestrarum sedem suam transtulisse, eundemque de praesenti ibidem commorari. Cum vero opera
eiusdem doctoris infirma consors nostra summe indigeat, vestras dominationes praesentibus
amice requisitas esse duximus, velint eundem doctorem subministratis eidem itineris expensis et
curru Posonium quam primum expedire. Vestras dominationes occasione huiusmodi expensarum
contentari faciemus, et promptitudinem earundem grato animo acceptabimus. Quas in reliquo
feliciter valere desideramus. Viennae, 11. Februaris 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Weseleny
civitati Leuchoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Értesültünk, hogy a selmecbányai orvos uraságtok városába költözött át, és jelenleg is ott lakik,
mivel pedig ezen orvos szolgálataira gyengélked! hitvesünknek nagy szüksége van, uraságtokat
nyájasan kérjük, hogy az orvost, útiköltséget és kocsit utalva ki neki, miel!bb küldjék
Pozsonyba. Uraságtok efféle költségeit meg fogjuk téríteni. Uraságtok készségét majd hálás
szívvel fogadjuk. Egyébiránt uraságtoknak egészséget és szerencsét kívánunk. Bécsben, 1661.
február 11-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc.
L!cse városának
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#No. 148.
Bécs, 1661. febr 11.
Prudentes, et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Exquo carissima coniunx nostra in gravissimum morbum lapsa, medici earundem dominationum
vestrarum opera plurimum egeat, easdem proinde maximopere rogandas duximus, si quando
nobis desiderarunt et voluerunt gratiam facere, ad praesens tantum benevolentiae erga nos
declarare velint; dictumque medicum suum (qui antehac Schemniczii commoratus fuisset,
ordinata nihilominus pro eodem condigna commoditate) ad nos et dictam coniugem nostram
quanto maturius Posonium expedire ne intermittant. Rem nobis gratissimam facturae, omnibus
possibilibus occasionibus gratitudine nostra recompensendam. In reliquo easdem dominationes
vestras valere desideramus diu felicissimas. Datum Viennae, die 11. Februarii anno 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

Post scriptum: Praesentibus inclusas memorato domino medico nomine nostro intitulent,
easdemque eidem exhiberi faciant.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel drága hitvesünk igen súlyos betegségbe esett, uraságtok orvosának fáradozására nagynagy szüksége van. Er!sen kérjük azért uraságtokat, hogy ha valamikor szivességet kívánnak és
akarnak nekünk tenni, most bizonyítsák be irántunk tanúsított oly nagy jóakaratukat, és említett
orvosukat (aki azel!tt Selmecbányán lakott) méltó alkalmatosságot is kirendelve részére, ne
felejtsék el miel!bb elküldeni hozzánk és említett hitvesünkhöz Pozsonyba. Ezzel nekünk igen
nagy szívességet tesznek, amelyet minden adandó alkalommal meghálálunk majd. Kelt Bécsben,
1661. február 11-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
Utóirat: A jelen levelünkhöz mellékelt levelet nevünkben az említett doktor úrnak címezzék meg,
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és adják át neki.
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#No. 149.
Pozsony, 1661. febr. 20.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Iam per binas litteras nostras vestras dominationes requisivimus, quatenus dominum doctorem,
qui Schemnicio ad vestras dominationes se contulit, ad curandam aegram consortem nostram in
proprio dominationum vestrarum curru huc Posonium absque mora expediri fecissent; ignoramus
attamen utrum literae eaedem ad manus_ dominationum vestrarum pervenerint, nec ne? Casu
vero quo hactenus requisitionem nostram occasione praevia vestrae dominationes non
intellexissent; easdem dominationes vestras tertiario etiam amice rogandas esse duximus, velint
eundem dominum doctorem in cuius industria et opera consors nostra magnam recuperandae
sanitatis spem locavit, omni prorsus dilatione postposita, subministratis eisdem necessariis
itineris expensis_ per nos eisdem effective refundendis ac etiam curru huc Posonium expediri
curare. Alias si hoc in passu voto nostro propter forte neglectam vestrarum dominationum
eatenus promptitudinem, summo dedecori id duceremus. In reliquo servet Deus vestras
dominationes incolumes. Posonii, 20. Februaris 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Leuchoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Már két levelünkben kértük uraságtokat, hogy az orvost, aki Selmecbányáról uraságtokhoz
költözött, hitvesünk kezelésére saját kocsijukon késedelem nélkül küldjék el ide, Pozsonyba.
Nem tudjuk azonban, hogy a levelek uraságtok kezéhez eljutottak-e, avagy nem. Abban az
esetben viszont, ha megkeresésünkr!l az el!z! alkalommal nem értesültek, uraságtokat
harmadjára is nyájasan kérjük, hogy a doktor urat, akinek munkájába és tevékenységébe
hitvesünk egészsége visszaszerzésének oly nagy reményét veti, minden további halogatás nélkül
küldjék el ide Pozsonyba – kiutalva neki a szükséges útiköltséget, amelyet uraságtoknak majd
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valóban megtérítünk, és egy kocsit. Máskülönben segít!készségük hiányát nagy
gyalázatosságnak tekintenénk. Egyébiránt Isten !rizze meg uraságtokat épségben. Pozsonyban,
1661. február 20-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc – L!cse városának.

235

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 150.
Bécs, 1661. ápr. 30.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Posteaquam nobilis et circumspectus Barthalomeus Otneter civitatis huius Viennensis quaestor
ferrarius certa quaedam debita apud nonnullos debitores in eadem civitate vestra commorantes
haerere praetenderet; quorum exolutionem hactenus consequi non poterat; requisivit nos debita
cum instantia, quatenus ex dictamine officii nostri per vos debitam iustitiae administrationem
impendi curaremus. Cum autem iusta petenti non sit denegandus assensus; communis etenim
iustitia unicuique quod suum est reddi et restitui iubeat, et competenti magistratui iustitiae
administratio incumbat; proinde easdem dominationes vestras praesentibus requirendas, immo ex
officio nobis incumbente eisdem serio committendum esse duximus, quatenus rebus sic stantibus
visa dicti quaestoris exponentis iusta praetensione, compertaque rei veritate per dictos debitores
coram nominandos, pro annotatis debitis omnimodam satisfactionem impendere velitis et
debeatis. Nec secus facturae. In reliquo easdem valere desideramus diu feliciter. Datum Viennae
Austriae, die 30. mensis Aprilis anno domini 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
civitati Leuchoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Miután a nemes és kürültekint! Barthalomeus Otneter vaskeresked!, ennek a városnak, Bécsnek
polgára el!adta, hogy ti városotokban id!z! egynémely adósai bizonyos törlesztésekkel
késlekednek, amelyeknek kifizetését eddig nem tudta elérni, ill! buzgalommal kért minket, hogy
a tisztünkkel ránkruházott kötelességnél fogva általatok megfelel! módon szolgáltassunk
igazságot. Mivel pedig a jogosat kér!t!l nem szabad megtagadni a beleegyezést, ugyanis a közös
igazság azt parancsolja, hogy minden egyes embernek vissza kell adni, és meg kell téríteni, ami
az övé, és az illetékes el!ljáróságra hárul az igazságszolgáltatás, azért uraságtokat jelen
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levelünkkel kérjük, s!t uraságtoknak ránk bízott tisztünknél fogva szigorúan meghagyjuk, hogy
ebben a helyzetben, mivel a panaszos keresked! követelése jogosnak látszik, megtudakozván a
dolgok igazságát az említett és majd személyesen megnevezett adósoktól, az említett tartozások
fejében szabjanak ki mindenféle elégtételt. Másként ne cselekedjenek. Egyébiránt uraságtoknak
hosszan tartó egészséget és szerencsét kivánok. Kelt Bécsben, Ausztriában, 1661. április 30-án.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc – L!cse városának
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#No. 151.
Enyicke, 1661. július 26.
Prudentes ac circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Ez elmúlt fels! napokban Kassára indicált consultatiónkkor az nemes statusok és kegyelmetek
akkori becsületes követ atyjafiai el!tt is recommendálván nemzetes vitézl! Bolduay Gergelyt, az
ki tatár fogságában esett volt, !kegyelmét is meg tekintvén interpositiónkat és ez aránt lött
recommendatiónkat nominr comitatus sui offeráltak nyavalyásnak kegyelmetek jóakaratjábúl
accedálandó illend!képpen feje szabadulására való segítségét. Kegyelmeteket azért akaránk
requirálnunk, legyen jóltev! az szegény rabbal és segítvén nyavalyást, az mint ereje és tehetsége
engedi kegyelmeteknek. Isten megáldja kegyelmeteket. Kívánván Istentül jó egészséget
kegyelmeteknek. Datum in Eniczke 26. Julii 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 152.
Szendr!, 1661. augusztus 16.
Prudentes et circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Veszedelmét édes hazánknak szükségtelennek ítéltünk kegyelmeteknek describálnunk, adná Isten
távol hallaná és ne tapasztalná lánggal füstté vált honját maga vérében fürödvén, és keserves
rabságában az ellenségnek magát kezében ne látná, azonban mi kegyelmes császárunk haza
oltalmára számos és felette igen szép hadaival gróf general Montecuccoli uram Isten áldásábúl
elérkezett. Az personalis insurrectiókat is kegyelmes urunk nem csak approbálta, de nem késvén
kegyelmes atyai intési és parancsolati által is fogja kegyelmes intentióját declarálni. Mind az
personalis insurrectio végett, annak mi modalitással, micsoda, és mint conservalódjunk, benn
lévén az armada is annak élése táplálásárúl, és az szegínységnek honjokban való maradásokrúl,
felette szükségesnek ítéltük és tanácsosnak kegyelmetekkel mint édes hazánk fiaival és
oltalmazóival conferáljunk. Hosszabb terminust az üd!nek veszedelmes állapotja nem engedett
adnom, hanem 24. huius et dies subsequentes nemes királyi szabad Kassa városában
kegyelmetek magok képében bizonyos atyjokfiait küldje, adván elegedend! plenipotentiát a felül
megírt punctumokrúl, végezhessünk hasznos megmaradásunkrúl, kegyelmes császarunk h"séges
szolgálatjárúl. Azonban méltónak ítéltük hogy gróf generalis uram, mindnyájunk tetszéséb"l
hirdetett personalis insurrectio fennmaradván, ki-ki vármegyéjében oly készen legyen, hogy ha
megint j!ne az veszedelem, ki-ki hazánk oltalmára és szolgálatjára odarepülhessen, az hová az
szükség, és az dolognak mivolta kévánni fogja. In reliquo Isten legyen kegyelmetekkel. Datum
Szendroviae, die 16. Augusti 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 153.
Kassa, 1661. aug. 24.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Qualenam frumentum generalis dominus
commissarius pro interventione armadae Suae Maiestatis Sacratissimae a vestris dominationibus
coemerat, eiusdem signaturam nobis representavit. Cum autem aliud nil restaret, quam ut idem
frumentum ad suum locum devehatur, pro hac vero circumstantia temporis alius modus et ocasio
non reperiatur, nisi earundem dominationum vestrarum ope et auxilio id fiat. Idcirco easdem
dominationes vestras peramanter rogandas, ac nonnihil authoritate nostra etiam commonendas
esse duximus, quatenus necessitari hinc, ad bonum publicum facilitandum succurrere,
praemissumque coemptum a suis dominationibus frumentum sua vectura usque Tokainum
dumtaxat devehi facere haud graventur; potissimum dum aliud medium, uti praemisimus, non
supersit. Facient vestrae dominationes publicae necessitati multum utilitatis. Et in reliquo easdem
diutissime felicissimas valere desiderantes Datum Cassoviae, 24. Augusti 1661
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Le"che.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. A generális és biztos úr bemutatta
annak a gabonának a jegyzékét, amelyet ! szentséges felsége hadseregének hadjáratára vásárolt
uraságtoktól. Mivel pedig semmi más nincs hátra, mint az, hogy ama gabonát a maga helyére
szállítsák, azonban a jelen helyzetben más mód és alkalom nem adódik, csak az, hogy uraságtok
támogatásával és segítségével legyen meg a dolog; azért uraságtokat igen nyájasan kérjük,
valamint tekintélyünknél fogva intjük, hogy siessenek a közjó segítségére, és az uraságtoktól
megvásárolt fent említett gabonát saját fuvarral ne vonakodjanak legalább Tokajig elvinni, f!leg
ha, ahogy el!bb említettük, más mód nincs. Uraságtok ezzel nagy hasznot hajtanak a közjónak.
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Egyébiránt uraságtoknak igen tartós egészséget és szerencsét kívánunk. Kelt Kassán, 1661.
augusztus 24-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wessselényi Ferenc
Le"che
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#No. 154.
Stubnyafürd!, 1661. szept. 8.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Inclytus comitatus Scepusiensis beneficio curruum suorum cum victualibus Cassoviam
mittendorum et illinc iterum revertendorum, certam annonae quantitatem pro necessitate nostra
Strecheniensi, vel ad civitatem vestrarum dominationum Leuchoviensem, vel ad oppidum
earundem Teplicze dictum paucis post diebus deduci curabit. Quocirca prudentes ac
circumspectas dominationes vestras peramanter rogo, ut dum aut quandocumque dicti currus
cum antelata quantitate annonae nostrae ad praenominata loca pervenerint, eandem annonam
protectioni et curae vestrarum dominationum commendantes, usque ad ulteriorem dispositionem
nostram, non solum in accommodato loco deponi, verum etiam, ne medio tempore aliquo damno
afficiatur, per homines suos ad id destinatos invigilari curent. Quam prudentum ac
circumspectarum dominationum vestrarum benevolentiam, nos quoque omni servitiorum genere
regratificari studebimus. His in reliquo easdem dominationes vestras feliciter valere desideramus.
Datum in Thermis Stubnensibus die. 8. Septembris. 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Vesseleny, manu aliena propter chyragram
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink! A jeles Szepes vármegye, élelmiszerekkel
Kassába küldend! és onnan majd visszatér! szekerei révén néhány nap múlva Strecheni
szükségletünkre bizonyos mennyiség" gabonát fog szállítani – vagy uraságtok városába,
L!csére, vagy ugyanazon uraságtok mez!városába Tepliczére. Ezért igen nyájasan kérjük
uraságtokat, hogy mihelyt vagy amikor, a mondott szekerek a mi fent említett mennyiség"
gabonánkkal a már megnevezett helyekre érnek, ugyanazon gabonát uraságtok oltalmára és
gondjára bízván, egészen további rendelkezésünkig ne csak elhelyezzék egy megfelel! helyen,
hanem, nehogy id!közben valamilyen kár érje, arra kirendelt embereik révén !riztessék. Bölcs és
körültekint! uraságtoknak ezt a szivességét mi is igyekezni fogunk mindenféle szolgálatokkal
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meghálálni. Kelt Stunyafürd!n, 1661. szeptember 8-án.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc, a kézköszvény miatt
idegen kéz által
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#No. 155.
Stubnyafürd!, 1661. szept. 11.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Cum de die in diem magis ac magis augeantur dolores nostri, scripsimus ad dominum doctorem
Spilinbergh, si sua dominatio non esset occupata circa curationem domini Petri Bosnyák, vellet
huc ad nos quantocius properare. Quocirca prudentes etiam ac circumspectas dominationes
vestras, habeo summopere rogatas, si, uti praemisi, non est occupatus circa dominum Bosniak,
eundem dominum doctorem ad nos quantocius expedire ne graventur.

Casu vero quo_ in

praemisso negotio idem dominus doctor detinetur, hasce inclusas litteras meas velint
Eperiesinum ad dominum iudicem transmittere. Quam prudentum ac circumspectarum
benevolentiam, nos quoque pari benevolentia regratificari studebimus. His in reliquo easdem diu
ac feliciter valere desideramus Datum in Thermis Stubnensibus, 11. Septembris anno 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Vesseleny, manu aliena propter chyragram

Post scriptum: Si dominus Spilinbergh adesse poterit, extunc hasce inclusas litteras nostras ad
dominum iudicem Eperiesiensem minime expediant.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Mivel napról napra jobban és jobban növekednek fájdalmaink, írtunk Spilinbergh doktornak,
hogyha nincs elfoglalva Bosnyák Péter kezelésével, minél gyorsabban siessen hozzánk.
Ennélfogva er!sen kérem uraságtokat, hogyha – ahogy el!bb mondtam – a doktor úr nincs
lekötve Bosnyák úr mellett, ne késlekedjenek hozzánk minél gyorsabban elküldeni. Abban az
esetben pedig, ha a fent említett tevékenység lefoglalja a doktor urat, mellékelt levelemet küldjék
át Eperjesre, a bírónak. Bölcs és körültekint! uraságtoknak ezt a szivességét, mi is igyekezni
fogunk hasonló szivességgel meghálálni. Egyébiránt uraságtoknak tartós egészséget és
szerencsét kívánunk. Kelt Stubnyafürd!n, 1661. szeptember 11-én.
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Uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc, nem sajátkez"leg – a kézköszvény
miatt.
Utóirat: Ha Spilinbergh úr el tud majd jönni, akkor ezen mellékelt levelünket ne küldjék el az
eperjesi bírónak
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#No. 156.
Stubnyafürd!, 1661. szept. 17.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Libera ac regia civitas Kesmarkiensis ad nos mediante supplici libello suo confugiendo querulose
nobis repraesentauit, qualiter vestrae dominationes non curata, neque perpensa attactae civitatis
exhaustarum facultatum tenuitate in portandis oneribus reliquis civitatibus ipsis Kesmarkiensibus
longe opulentioribus equiparando, ad praesens supra illos decem pedites per memoratam
civitatem in praesidio Onodiensi hactenus sustentatos, alios quindecim sustentandos eisdem
imposuerunt et limitarunt, gravi ejusdem civitatis praejudicio; instantes apud nos humillime, ut
hoc in passu eisdem succurrere vellemus. Cum vero id summe sit dictis civibus Kesmarkiensibus
onerosum ac ferme importabile, easdem dominationes vestras praesentibus serio requisitas esse
duximus, quatenus in limitatione hujusmodi peditum per civitates Superiorum Partium
intertenendorum, non secundum numerum civitatum, sed iuxta cujusuis earundem facultates
proportionaliter procedere, eosdemque limitare velint ac debeant, communi id ipsum aequitate
exposcente. Secus neque facturae. Quas in reliquo feliciter valere desideramus. Datum in
Thermis Stubnensibus, die 17. Septembris anno 1661.
Earundem dominorum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

[Címzés:] Prudentibus ac circumspectis dominis N. N. judicibus caeterisque juratis civibus
liberarum ac regiarum civitatum Cassouiensis, Eperjessiensis, Leuchoviensis, Bartffensis et
Cibiniensis simul vel divisim constitutis etc. amicis nobis observandissimis

fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Késmárk szabad királyi város kérvényével hozzánk folyamodván panaszosan el!adta nekünk,
hogy uraságtok nem tör!dve és nem mérlegelve az említett város vagyonának kimerüléséb!l
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fakadó szegénységet, !ket a terhek hordozásában a többi, Késmárknál sokkal gazdagabb várossal
egyenl!nek becsülve, most a város által Ónodon eddig is tartott tíz gyalogoson felül újabb 15
fenntartandó gyalogost szabtak ki rájuk, a város súlyos sérelmére, és igen alázatosan kérték
t!lünk, hogy ebben a dologban siessünk segítségükre. Mivel pedig ez /a kötelezettség/ a mondott
késmárki polgároknak terhes és csaknem elviselhetetlen, uraságtokat jelen levelünkkel komolyan
kérjük, hogy a fels! magyarországi városok által tartandó gyalogosok kiszabásában ne a városok
száma szerint, hanem anyagi helyzetüknek megfelel!en, arányosan járjanak el és szabják ki a
kvótát, mert ezt követeli a közös méltányosság. Másként ne cselekedjenek. Egyébiránt
uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Kelt Stubnyafürd!n, 1661. szeptember 17-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc sajátkez"leg

[Címzés:] A bölcs és körültekint! uraknak, Kassa, Eperjes, L!cse, Bártfa és Kisszeben szabad
királyi városol bíráinak és esküdt polgárainak, együttesen vagy külön-külön, igen tisztelt
barátainknak.
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#No. 157.
Lipcse, 1661. november 18.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Már ennekel!tte kétrendbeli levelünkben is megírtuk vala, hogy kegyelmetek oly készen tartsa
böcsületes követ atyjokfiait, hogy mihelyen kegyelmeteket de loco et termino certificálni fogjuk,
oda !kegyelmek cum sufficienti instructione compareálhassanak. Kihez képest rendeltük ez
jelen való november havának utolsó napját nemes Kassa városában, kérvén nagy szeretettel
kegyelmeteket, hogy kegyelmetek úgy disponálja magok böcsületes követ atyjokfiait, amint
megírtuk cum sufficienti instructione, hogy in praenominatis loco et die compareálván, mindjárt
másnap, úgy mint prima die futuri mensis Decembris, Isten hírével hozzáfoghassunk az el!ttünk
álló dolgokhoz. Kérem azért mégis kegyelmeteket, abban egyebet se cselekedjék. In reliquo Isten
éltesse kegyelmedet jó egészséghben. Datum in arce nostra Lipchensi, die 18. Novembris 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 158.
Kassa, 1661. dec. 3.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissime [!]
Si aliquando prudentes ac circumspectae dominationes vestrae nobis gratificari studuerunt, nunc,
in transmissione excellentissimi domini doctoris ad aegrotantem coniugem nostram ut sese
demonstrare velint, tempus est. Quocirca prudentes ac circumspectas dominationes vestras
peramanter rogamus, quatenus acceptis praesentibus praefatum dominum doctorem ad dictam
coniugem nostram transmittere ne graventur. Quam earundem benevolentiam nos quoque
regratificari non intermittamus. Datum Cassoviae, 3. Decembris 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Ha uraságtok valaha szivességet igyekeztek tenni nekünk, most van itt az id!, hogy
bizonyítsanak, azzal hogy a kegyelmes doktor urat átküldik betegesked! nejünkhöz. Azért kérjük
bölcs és körültekint! uraságtokat hogy megkapván jelen levelet, a doktor urat ne késlekedjenek
említett feleségünkhöz átküldeni. Uraságtok jóakaratát majd mi sem mulasztjuk el viszonozni.
Kelt Kassán, 1661. december 3-án.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 159.
Kassa, 1661. december 5.
Prudentes et circumspecti domini amici nobis observandissimi
Kegyelmes urunk, császárunk nagy és szorgalmatos atyai gondviselését akarván tovább is
kegyelmesen ez szegény magyar haza oltalmára nyújtani, ím engem, méltatlan beteges szolgáját
aláküldött vala oly teljes reménységgel, oltalmunkra rendelt számos szép hadat az regnicoláknak
kedveskedésével kiteleléseket magokra vállalják, csak mi részében is subleválván !felségét
véghetetlen tárházai viselésében és legalább száraz helyt, mindennapi falat kenyerünket közöljük
vélek, és széna, szalma, fa és kevés abrak kedveskedéssel lészünk hozzájok. Az több
szükségekr!l saját pénzen kívánván provideálni !felsége, hadait peniglen nagy disciplinában
tartatni és azzal is minket kegyelmes oltalma alá venni. De minden reménységünk kívül nem
lévén hatalma az statusoktól küldött böcsületes követeknek arról valami állandót végezzenek in
re infecta kelle minden dolgomnak és fáradságomnak kimenetelit látnom. Kihez képest úgy
látom, ordinantiától függvén ez az !felsége armadája, míg az reménytelen hírt !felségének hírré
adja f!generalis uram, mód nélkül hadaival ki nem mehet az országból, és mivel mi magunk
semmire nem inducálódtathatnánk, nekik magoknak köll tovább való élésekr!l provideálni, és
amint látjuk, vármegyékre osztatnak az német vitézek. Mivel penig eleit!l fogvást kegyelmes
királyunknak mindenkor az volt kegyelmes igyekezeti és akaratja, kit-kit közülünk
igazságunkban és nemesi szabadságunkban kegyelmesen megtartson, most is nem er!szakkal,
hanem az szükségr!l kénszeríttetvén szép atyai intéssel kívánta volna kegyelmetekkel
végezhettem volna. Tudománt teszünk azért kegyelmes császárunk és az magunk neve alatt is,
csak gondolatunkban se férjen afféle szabadságrontásról való gondolat, mert bizonnyal írom,
abban semmi sincsen. Mert mostan is iterálom, senkin hatalmasul nem akar kegyelmes Urunk
semmit is elkövetni, és minthogy mostan így történt az dolog, ezen utón is az hová szaladnak
kegyelmes királyunk akaratjából, egyebet az gazdáktol nem kívánnak az egy falat kenyérnél,
meleg és száraz háznál, és hajléknál lovának, az mi lehet széna, szalma és kevés abrak. Az többit
pínzen fogják venni, csak találjon pínzért, azzal senki közülünk hatalmat az német vitézeknek
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nem ad se adott, templomokat, udvarházakat és nemes házakat fölverjen, se er!hatalmat
míveljen. Így értvén kegyelmetek az dolgot, Istenért kérjük kegyelmeteket, kívánja úgy
alkalmaztatni dolgát, mind maga éhenhalástól, és mind az armadát (míg kegyelmes urunk
másképpen nem disponál fel!le) éhenhalásra és élete kiveszésére ne juttassa, kétségkívül ez az
méltóságos generalis Montecuccoli uram is látván az kegyelmetek készségét és promtitudóját, és
kegyelme is jó és er!s disciplinában fogja conserválni hadait. Kívánván in reliquo Isten éltesse
kegyelmeteket. Datum Cassoviae, die 5. Decembris anno 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
P.S. Én is az kegyelmetek kedvéért nem távozom igen messze kegyelmetekt"l, Murány felé
megyek, és ott fogok az télen letelepedni. Azonban vicegeneralis uram is itt lészen, az ki oly igaz
hazafia, valamit kegyelmetek permansiójára feltétlenül mindent elkövet.
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#No. 160.
Murányalja, 1661. dec. 24.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Litteras prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum accepimus, in quibus
excusationibus utuntur, quae quidem apud nos habent pondus, dummodo ibi acceptentur, unde
praefata escusatio fundamentum accepit. Interim Iisdem dominationibus vestris intimare
voluimus, quod cum sua sacra Caesarea Regiaque Maiestas, dominus Noster Clementissimus,
Excellentissimum dominum Sacri Romani Imperii comitem Joannem a Rottál, in medium
regnicolarum clementer venire ordinaverit. Ut iam Sua Excellentia in itinere quoque esset,
easdem requisitas esse voluimus, quatenus adventum eiusdem domini Comitis diligenter
observantes, antequam Generalis Montecocculi [!] informationes ad Suam Excellentiam
deveniant, suas miserias et afflictiones per Germanos milites hactenus contra libertates nostras
illatas, obviam Suae Excellentiae procedentes, quo possunt lamentabiliori modo exponant, ita
tamen, ut ea, quae dominationes vestrae propositurae sunt, suo tempore verificari possint ac
valeant. His in reliquo easdem dominationes vestras feliciter valere desideramus.
Datum in Muranyallia, die. 24. Decembris 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Megkaptuk bölcs és körültekint! uraságtok levelét, amelyben menteget!zésekkel élnek.
Ezeknek pedig van nálunk súlya, amennyiben ott elfogadják !ket, ahonnan az említett
menteget!zés eredetét veszi. Mindazonáltal uraságtokkal tudatjuk, hogy mivel ! császári

és

királyi felsége, a mi igen kegyelmes urunk elrendelte, hogy a kegyelmes Johann á Rottal, a szent
római birodalom grófja az ország lakosai közé jöjjön, és ! kegyelmessége már úton is van,
uraságtokat kérjük, hogy a gróf úr megérkezését figyelemmel kísérjék, és miel!tt Montecuccoli
generális felvilágosításai a kegyelmes úrhoz eljutnának, ! kegyelmessége színe elé járulva minél
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siralmasabb módon adják el! a nyomorgatásokat, amelyeket a német katonák szabadságaink
ellen eddig elkövettek, mégpedig úgy, hogy amit uraságtok majd el!adnak, idejében bizonyítani
tudják. Egyébiránt uraságtoknak egészséget és szerencsét kívánunk. Kelt Murányalján, 1661.
december 24-én.
Ugyanazon uraságtoknak szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 161.
Murányalja, 1661. dec 25.
Prudentes, et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Urgentibus id ipsum tam publici patriae boni, quam et Suae Maiestatis Sacratissimae arduis
negotiis, praesentium nostrarum exhibitorem tubicinem nostrum ad armadam eiusdem Suae
Maiestatis expedire necessitati sumus; easdem dominationes vestras amice rogantes, quatenus
intuitu tantae necessitatis pro eodem tubicine nostro equum cum sufficienti comitiva
Epperiesinum usque ordinare. Equorum vero praesentium (quorum beneficio ad easdem
dominationes vestras perveniet.) usque ad reditum eiusdem diligentem curam habere haud
gravatim velint. Quamvis idipsum eaedem dominationes vestrae facere minime obligarentur;
nihilominus tamen publici patriae boni necessitate ita expostulante easdem pro meliori esse
facturas haud dubitamus. In reliquo easdem dominationes vestras valere desideramus diu
feliciter. In Muranallya, die 25. Decembris 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus

Post scriptum: Rogatas habemus easdem dominationes vestras, quatenus pro necessitate aulae
nostrae decem petias panni viridis de genere septuh procurare, pretiumque eiusdem nobis
perscribere velint; de quo easdem contentare quamprimum volumus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
Leuchoviensi

fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel úgy a haza közönséges javának, mint ! szentséges felségének nehéz ügyei sürgetnek
bennünket, trombitásunkat, jelen levelünk kézbesít!jét, !felsége hadseregéhez kényszerültünk
küldeni. Uraságtokat barátságosan kérjük, hogy tekintetbe véve nagy szükségünket, trombitásunk
számára egészen Eperjesig utaljon ki egy lovat és megfelel! kíséretet. A jelen lovakra – amelyek
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segítségével a trombitás uraságtokhoz el fog jutni – az ! visszatéréséig szorgalmatosan és
vonakodás nélkül gondot viseljetek.

Jóllehet ezt uraságtok nem kötelesek megtenni,

mindazonáltal mégis, mivel a haza közönséges javának szüksége így követeli, nem kételkedem,
hogy a jobbért meg fogják tenni. Egyébiránt uraságtoknak tartós egészséget és szerencsét
kívánunk. Kelt Murányalján, 1661. december 25-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
Utóirat: Kérjük uraságtokat, hogy udvarunk szükségletére gondoskodjanak tíz r!f zöld posztóról,
a Septuh fajtából, és árát írják meg nekünk, amelyet uraságtoknak a lehet! leghamarabb
kifizetünk.
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#No. 162.
Murányalja, 1661. december []
Prudentes et circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Nemes és vitézl! Sárosi Sebestyén uram !kegyelme, az kegyelmetek !fölségéhez expediált
követe tegnapi napon délután három és négy óra között ide Murányaljára hozzánk érkezék, mely
!kegyelme követségére nézve mint resolválta légyen magát !fölsége az mi kegyelmes urunk
nekünk és kegyelmeteknek, mind fejenként írott levelének pariajából, megértheti kegyelmetek,
melyet ím includálva küldöttünk. Kihez képest az levelünk által akaránk requirálnunk és
kérnünk, hogy kegyelmetek pro die [12.] immediate affuturi mensis Ianuarii Kassán estvére
böcsületes követi által, data iisdem sufficienti instructione et plenipotentia compareáljon, az hová
ha Isten megkönnyebbít bennünköt és valami nagyobb cincert kezünkre és béklyót lábunkra nem
bocsát, mi is jelen akarunk lenni. Kérnem kell mindazonáltal az Istent, mostani nyavalyáimot
könnyebbségemre fordítsa, mert miótáltól fogva eljöttem kegyelmetekt!l, csak Isten tudja és
magam, az ki érzem, minem! nyavolyákban fetrengek, áldja Isten mind magam jelenlétében és
mind penig énnálam nélkül is minden jót végezhessen kegyelmetek. In reliquo. easdem
dominationes vestras feliciter valere desiderantes. Datum in Murányalja die [ ] Decembris 1661.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 163.
Stiavnik, 1662. február 22.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Deo ita disponente filius noster comes
Ladislaus Wesseleny generosam dominam Susannam Bakos sibi in perpetuam vitae thorique
sociam elegit et duxit. Cum vero nonullas res suas mobiles eadem domina apud dominationes
vestras repositas haberet, rogamus amice vestras dominationes,_ velint easdem res mobiles
beneficio curruum suorum cum sufficienti comitiva usque ad possessionem Vernat deduci curare,
quod officii genus aliis occasionibus erga vestras dominationes recompensari faciemus. Easdem
in reliquo feliciter valere desideramus. Datum_ in possessione Stjavnik 29. Februarii 1662.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Isten rendeléséb!l fiunk, gróf
Wesselényi László örökös házastársául választotta és vette nemzetes Bakos Zsuzsannát. Mivel
pedig azon hölgy néhány ingósága uraságtoknál van elhelyezve, kérjük uraságtokat, hogy azokat
az ingóságokat saját szekereikkel, elegend! kísérettel szállíttassák el Vernat birtokig, amely
szívességet más alkalmakkor meghálálunk majd uraságtoknak. Egyébiránt uraságtoknak jó
egészséget kívánunk. Kelt Stjavnik birtokon, 1662. február 29-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 164.
Besztercebánya, 1662. márc. 13.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Significare voluimus eisdem dominationibus vestris illustrissimum ac reverendum dominum
Franciscum Szentgyörgyi episcopum Vacziensis etc. ex benigno Suae Maiestatis mandato et
commissione in certis arduis regni huius publicis negotiis ad Partes Transtibiscanas pergere, et
iam in expedito itineris negotio esse, qui die crastina hinc movendo proximo die veneris
Hranoviczam proficiscetur inde vero ad civitatem dominationum vestrarum perget. Cum vero
modum non videamus ut comitatus Saarosiensis propter sui desolationem memorato domino
episcopo in itinere vecturae aut alterius hospitalitatis officia praestare possit; ob hoc vestras
dominationes praesentibus requisitas esse voluimus, quatenus memoratum dominum episcopum
(ubi ad civitatem earundem dominationum vestrarum appulerit) honorifice excipere ac inde
beneficio equorum suorum duobus curribus jungendorum penes decentem hospitalitatem usque
Eperjessimum promovere velint ac debeant; interim non dubitamus vestras dominationes juxta
conclusionem cum excellentissimo domino comiti Rottal factam pro_ pecunia ex duodecim
millibus florenorum proportionaliter civitati dominationum vestrarum deputata frumentum
comparasse, unde vestras dominationes serio hortamur, quatenus illud ipsum triticum
appromptatum ita conservari facere velint ut accepto desuper Suae Maiestatis benigno mandato,
vel alterius qui idem frumentum dispensandi authoritatem habuerit, ordinantia visa confestim ad
loca necessaria absque omni defectu transmittere valeant. Secus neque facturi. In reliquo easdem
dominationes vestras feliciter valere desideramus. Datum Novizolii die 13. Martii, anno 1662.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Jelezni akartuk uraságtoknak, hogy az igen el!kel! és tisztelend! Szentgyörgyi Ferenc váci
püspök úr !felsége kegyes parancsára és megbízásából, az ország bizonyos fáradságos ügyeiben
a tiszántúli részekre megy, és már megkezdte útját. Holnap innen továbbindulva a következ!
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pénteken Hranoviczára megy, és onnan pedig uraságtok városába veszi útját. Mivel pedig Sáros
vármegye puszta volta miatt nem látunk módot arra, hogy !k az említett püspök úrnak az úton,
fogatot adjanak, vagy a vendégszeretetb!l fakadó más szolgálatokat tegyenek, ezért uraságtokat
jelen levelünkkel kérjük, hogy a püspök urat (mihelyt uraságtok városába ér majd) tisztességesen
fogadják, és onnan két kocsival, és az eléjük befogott hat lóval az ill! vendégszeretetnek
megfelel!en vigye el egészen Eperjesig. Ezen felül nem kételkedünk abban, hogy uraságtok az
igen kit"n! Rottal gróf úrral kötött megegyezés értelmében az uraságtok városára a 12000
forintból arányosan kivetett pénz helyett gabonát vásárolt, ezért uraságtokat komolyan intjük,
hogy a rendelkezésre álló búzát úgy !rizzék meg, hogy miután megkapták !felsége kegyes
parancsát, vagy másvalakiét, aki a gabona feletti rendelkezésre felhatalmazással bír, a parancsot
látván a gabonát minden fogyatkozás nélkül mindjárt küldjék el a szükséges helyekre. Másként
ne cselekedjenek.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 165.
Pozsony, 1662. ápr. 19.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Exposuit nobis generosa ac magnifica domina comitissa Susanna Bakos de Osttyan socrus
nostra, quod eadem certam summam pecuniariam apud vestras dominationes depositam haberet
instando apud nos, quatenus de extradatione ejusdem vestras dominationes requirendas esse
vellemus. Quare easdem dominationes vestras praesentibus requirendas esse duximus, authoritati
nostra palatinali etiam mandantes et committentes, quatenus pecuniariam illam summam ad
socrum nostram pertinentem dum et quandocunque filius noster Ladislaus Wesseleni pro eadem
certos suos dominos exmiserit, statim et absque omni renitentia_ talem pecuniam ipsi assignare
debeant. In reliquo easdem dominationes vestras feliciter valere desideramus. Datum Posonii, die
19. mensis Aprilis anno 1662.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Fiunk anyósa, nemzetes és nagyságos osgyáni Bakos Zsuzsanna grófn! el!adta nekünk, hogy
bizonyos pénzösszege uraságtoknál van letétbe helyezve, és kérte t!lünk, hogy annak kiadása
fel!l keressük meg uraságtokat. Ezért uraságtokat megkeressük, és nádori hatalmunknál fogva
megparancsoljuk és utasítjuk, hogy ama anyósát illet! pénzösszeget, amint és amikor fiunk,
Wesselényi László elküldi bizonyos embereit érte, rögtön és ellenkezés nélkül adják át neki.
Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Kelt Pozsonyban, 1662. április 19-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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$No. 166.
Pozsony, 1662. aug. 8.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Etsi ablegati nuncii earundem dominationum vestrarum nihil magis in votis habuissent, quam ut
commissionem occasione legati Alexii Thurzonis a principalibus sibi datam, debitae effectuationi
demandare potuissent, verum cum nonulli impetitores jus quoddam sibi praemisso in negotio
vindicantes commissioni huic obstaculo fuerunt, quo minus id suum debitum sortiri potuerint
effectum; ob id ejus rei curam et promotionem in nos suscipientes, assecuramus harum vigore
dominationes vestras, quod circa antelatum negotium, tam apud Suam Maiestatem, quam etiam
alibi, ubi expedit, eam simus inituri rationem et modum, ne ii, quorum interest, justis suis juribus
frustrentur. In reliquo dominationes vestras divinae commendamus protectioni. Datum Posinii, 8.
Augusti 1662.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselenyi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim!
Habár uraságtok követei semmit sem kívántak jobban, mint hogy elérhessék a Thurzó Elek
hagyatékának ügyében el!ljáróiktól kapott megbizatás ill! megvalósítását, mivel azonban ezt
néhány követeléssel el!álló személy a fenti ügyben magának valamely jogot követelve
akadályozta, hogy minél kevésbé sikerüljön uraságtoknak az adósság visszaszerzése, ezért annak
gondját és támogatását magunkra vállalva jelen levelünk erejével biztosítájuk uraságtokat, hogy
az említett ügyben mind !felségénél, mind máshol, ahol hasznos, azt a néz!pontot és szabályt
fogjuk vallani, hogy az érdekeltek törvényes jogai ne csorbuljanak. Egyébiránt uraságtokat Isten
oltalmába ajánljuk. Kelt Pozsonyban, 1662. augusztus 8-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc
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$No. 167.
Sztrecsnó, 1662. okt. 28.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Si aliquando servitia mea, quibus ab initio prudentes ac circumspectas dominationes vestras
prosecutus [!] sumus, pondus aliquod habuerunt, in eo de praesenti vel maxime demonstrare
poterunt, si nimirum excellentissimum dominum medicinae doctorem apud easdem
commorantem quantocyus huc ad nos expediverint, siquidem conjunx mea charissima multis ac
variis infirmitatibus obnoxia nihil aliud magis desiderat, quam curam praefati domini doctoris,
siquidem antecedenter etiam multis in occasionibus probita est suae excellentissimae in curanda
consorte mea dexteritas. Mitto pro sua excellentia carpentum, sex equos et duos milites per
omnia sacramenta rogando dominationes vestras, velint ita praefatum dominum doctorem
disponere_, ut quantocyus hic adesse possit apud nos. Hanc earundem benevolentiam, sicuti alias,
ita imposterum etiam confirmare regratificari studebimus. His in reliquo easdem dominationes
vestras feliciter valere desideramus. Datum in arce Streczno, die 28. Octobris 1662.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Ha valamikor van valamely súlya szolgálataimnak uraságtok el!tt, amelyekkel kezdett!l fogva
segítem bölcs és körültekint! uraságtokat, jelenleg abban tudják ezt a legjobban kimutatni,
hogyha az uraságtoknál lakó igen kiváló orvosdoktor urat minél gyorsabban elküldik hozzánk,
mivel számos betegségt!l gyengélked! legkedvesebb feleségünk semmit sem kíván annyira,
mint az említett doktor úr gyógyító munkáját, mivel azel!tt is sok alkalommal bizonyította a
feleségem gyógyításában való ügyességét. Küldök !kiválóságáért egy kocsit, hat lovat és két
katonát, minden szentségre kérve uraságtokat, hogy úgy utasítsák az említett doktor urat, hogy
minél hamarabb itt lehessen nálunk. Uraságtoknak ezt a szívességét, ahogy eddig is. úgy most is
igyekezni fogunk meghálálni. Kelt Sztrecsnó várában, 1662. október 28-án
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Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 168.
Teplicei kastély, 1662. nov. 15.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Quod ad requisitionem nostram,
excellentissimum dominum doctorem eaedem dominationes vestrae nobis miserint, eoque in
passu sese gratas reddiderint; eatenus summas eisdem dominationibus vestris referimus gratias;
cuius opera exquo hic et nunc per Dei gratiam minus esset necessaria, et ne etiam propter eius
absentiam eaedem dominationes vestrae quidpiam incommodi pati cogantur, eundem iterato ad
easdem dominationes vestras cum summa gratiarum actione remittimus, rogando easdem
perquam officiose, quatenus imposterum quoque necessitate ita exigente, dicti domini doctoris
nobis_ operam haud denegare velint. Interim quantum negotium cujusdam debiti concernit,
exquo id in aula Suae Maiestatis nullum penitus progressum habere potuerit, eo quoque in passu,
omni promotione nostra eisdem dominationibus vestris aderimus, dummodo nos dominus judex
earundem dominationum vestrarum superinde informet, quale nimirum mandatum requiratur.
Nam quidquid positum est in authoritate nostra palatinali, id parati sumus etiam cum effectu
comprobare. Easdem in reliquo valere desideramus diu feliciter. Datum in castello nostro
Teplicze, die 15. Novembris, anno 1662.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Uraságtoknak nagyon köszönjük, hogy kérésünkre elküldték hozzánk az igen kit"n! doktor urat,
és ebben a dologban engem hálássá tettek. Mivel pedig Isten kegyelméb!l itt és most fáradozása
kevésbé szükséges, illetve, nehogy távolléte miatt uraságtok valamilyen kényelmetlenséget
kényszerüljenek elszenvedni, uraságtokhoz nagy köszönettel újra visszabocsátjuk !t, igen
nyájasan kérve uraságtokat, hogy, ha a szükség úgy hozza, a jöv!ben se tagadják meg t!lünk a
doktor úr fáradozását. Mindamellett ami bizonyos adósság ügyét illeti, mivel az egyáltalán nem
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tudott haladni !felsége udvarában, ebben a dologban is teljes támogatásunkkal uraságtok
segítségére lszünk, csak uraságtok bírája tájékoztasson arról, hogy milyen parancslevélre van
szükségük. Ugyanis ami csak nádori hatalmunkban áll, azt készek vagyunk tettekkel is
bizonyítani. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt tepliczei
kastélyunkban, 1662. november 15-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 169.
Zólyomlipcsei vár, 1663. febr. 11.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Easdem dominationes vestras praesentibus summopere rogandas esse duximus, quatenus
excellentissimum dominum Davidem Spillenberger medicinae doctorem huc ad nos cum summa
celeritate propria rheda_ expedire velint, summe enim indigemus opera sua. In reliquo easdem
valere desideramus diu feliciter. Datum in Arce nostra Lypche, 11. Februari 1663.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Uraságtokat jelen levelünkkel er!sen kérjük, hogy az igen kiváló David Spillenberger urat, az
orvostudomány doktorát saját kocsijukon a legsürg!sebben küldjék ide hozzánk, ugyanis nagy
szükségünk van segítségére. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt
Zólyomlipcsén, 1663. február 11-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 170.
Besztercebánya, 1663. február 16.
Generose domine, amice nobis observande.
Mivel ez levelem praesentáló krakkai barátoknak vagyok adós hat hordó borral, az kinek az
négyét Eynicke fel!l, az ketteit penig Murányból már arról tett dispositióink szerént fognak
kegyelmed kezéhez küldeni, kérem nagy szeretettel kegyelmedet, percipiálja és jó gondviselés
alatt tartassa mindaddig, valameddig azon megírt barátok érette nem küldenek; ha peniglen el
érkeznek, kérem az nemes várost, az én tekintetemért azon hat hordó bort vitesse Podolinig.
Ebbéli kegyelmed és az nemes város jóakaratját más occasióval meg igyekezzük szolgálni. His
in reliquo generosam dominationem vestram diutissime valere desidero. Datum Neozolii, die 16.
Februarii anno 1663.
Generosae dominationis vestrae amicus ad serviendum paratissimus.
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
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#No. 171.
Ribnik, 1663. ápr. 22.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem et officiorum nostrorum promptitudinem. Siquidem de necesse hinc ex via
excellentissimo domino doctori Spilenbergero gratia celerius admaturandi adventus sui ad nos
valetudinarii scribere debuerimus, neque pro sua excellentia ad praesens ob itineris
importunitates aliquem currum mittere potuerimus, eapropter prudentes et circumspectas
dominationes vestras praesentibus peramanter rogandas voluimus, quatenus nobis hoc in
necessitatis casu id amicitiae praestare, dominum doctorem suo curru quanto celerius ad nos in
arcem Lipche advehendum curare velint. Facturae nobis in eo rem pergratissimam. Coeterum
etiam res dominationum vestrarumque in meliore, quam antea cardine constitutas esse noverint.
In reliquo easdem dominationes diu felicissime valere cupio. Datum in possessione Ribnik, 22.
Aprilis 1663.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! uraink, igen tisztelt barátaink!
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Mivel gyengélked!ként
szükségszer"en itt útközben kellett írnunk az igen kiváló Spillenberger doktor úrnak, hogy minél
gyorsabban siessen hozzánk, és excellenciájáért jelenleg az út alkalmatlanságai miatt nem
tudtunk semmilyen kocsit küldeni, ezért bölcs és körültekint! uraságtokat jelen levelünkkel igen
nyájasan kérjük, hogy barátságunk kedvéért tegyék meg nekünk azt ebben a szükséghelyzetben,
hogy a doktor urat saját kocsijukon minél gyorsabban elfuvaroztatják hozzánk a zólyomlipcsei
várba. Ezzel nekünk igen kedves dolgot cselekszenek. Továbbá tudják meg, hogy uraságtok
dolga sokkal jobb karban van, mint azel!tt. Kelt Ribnik birtokon, 1663. április 22-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 172.
Pels!c, 1663. jún. 4.
Prudentes et circumpecti domini, amici nobis observandissimi
Siquidem efflagitante id moderno summae necessitatis casu domino doctori Spilenbergero ad nos
maxime festinandum esset, dominationes vestras maxime rogatas volui, quatenus intuitu salutis
patriae ac praesentis periculi pro domino doctore currum quoque cum sufficenti comitiva
subministrare velint, quo quam celerrime ad nos Tornam advehi queat, ita ut infallibiliter cras
circa vesperam ibidem praesens esse valeat vel possit. Quam dominationum vestrarum
promptitudinem pari regratificandam studio demereri non intermittemus. In reliquo easdem
dominationes vestras bene valere cupimus. Datum raptissime Pels!cz, 4. Junii 1663.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel a jelenlegi nagy szükséghelyzet azt követeli, hogy Spilenberger doktor úr igen gyorsan
hozzánk siessen, ezért uraságtokat er!sen kérjük, hogy tekintetbe véve a haza üdvét és a jelen
veszedelmet, a doktor úrnak bocsássanak rendelkezésére egy kocsit, elegend! kísérettel, hogy
ezzel minél gyorsabban hozzánk hajthasson Tornára, úgy hogy holnap estefelé már biztosan itt
lehessen. Uraságtoknak ezt a készséges szolgálatát nem mulasztjuk el majd hasonló szívességgel
meghálálni. Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Kelt igen sietve Pels!cön, 1663.
június 4-én.
Uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 173.
Szepsi, 1663. jún. 7.
Excellentissime Domine.
Dominus Generalis Stroczi repentino morbo correptus ante triduum, jam defacto in summo
periculo vitae Tornae decumbens versatur, scripsimus quidem etiam domino Spillenbergero, ut
adventum suum admaturaret, necdum tamen hactenus comparuit, ubi autem moretur, ignoramus.
Cum vero periculum sit in mora, vestram excellentiam summe exoratam habeo, velit omnibus
suis aliis curis sepositis ad curandum dictum dominum generalem Stroczium die ac noctu [!]
Tornam properare simul vel absque domino Spillenbergero. In reliquo eandem feliciter valere
desidero. Datum Szepszi, 7. Junii 1663.
Excellenciae vestrae amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

Maximis et incessantibus colicae doloribus premitur dictus dominus generalis

Excellentissimo domino N. Sillinger philosophiae et medicinae doctori etc. domino amico nobis
observandissimo
Cito, citissime Eperjes
fordítás
Igen kiváló uram!
Stroczi generális urat három nappal ezel!tt váratlan betegség rohanta meg, és már valóban
életveszélyes állapotban fekszik Tornán. Írtunk ugyan Spillenberger úrnak is, hogy érkezését
siettesse, de eddig mégsem jelent meg, és hogy hol van, azt nem tudjuk. Mivel pedig a
késlekedés veszélyt szül, excellenciádat er!sen kérem, hogy Spillenberger úrral együtt, vagy
nélküle, minden más gyógyító munkáját félretéve éjjel-nappal siessen Tornára, a mondott Stroczi
generális úr gyógyítására. Egyébiránt excellenciádnak jó egészséget kívánok. Kelt Szepsiben,
1663. június 7-én.
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Excellenciád szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg

A mondott generálist a kólika okozta igen nagy, és szüntelen fájdalmak kínozzák

Címzés: Az igen kiváló M. Sillinger úrnak, a filozófia és orvostudomány doktorának, igen tisztelt
barátunknak. Sürg!s. Eperjesre.
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#No. 174.
Murány, 1663. október 30.
Prudentes ac circumspecti domini amici nobis observandissimi.
Érsekújvári török táborábúl die 22. Octobris Apafi fejedelem !kegyelme nemes Hont
vármegyének írt hódító levelének mása jutván kezünkben, csudánkkal olvastuk. (Kétségünk
nincsen már az utat kegyelmetek városában is elköveti.) Akaránk valahány szóval
kegyelmeteknek levelére !kegyelmének írnunk, serio intenünk, felette kinyílt szemmel és fontolt
elmével olvassa az !kegyelme levelét, annyival inkább cselekedetit, mivel higgye, most van
kitel! beszéde az Szent Evangéliomnak, az holott azt mondja: „Venient ad vos lupi rapaces instar
ovium.” Írom bizonnyal szánakozással, olvastam Apafi fejedelem !kegyelme levelét, az holott az
ravasz nemzet olyan átal kíván bennünket hóldítani telhetetlen zsákja alá, mint az kik fel"l
szokták mondani, maga mezítelen jár, másnak gazdagságot jövendöl. Keresztín hitire assecurálja
!kegyelmeteket !kegyelme bátran mehet és jöhet és küldhet, !kegyelme által az nagyvezírnél
megmaradásáról valót végezhet kegyelmetek. És vajon mért nem végez !kegyelme nemes Erdély
országának valami állandó és csendes szabadságos megmaradást? S azé az szabadság? Hogy
akaratja ellen Madarni föld török parancsolatjára, sok tekerg! bujdosásival vezér táborában
kellett menni. Nemde példája ez egynéhány esztend!knek forgása alatt Erdélyben egyik
fejedelmet a másikkal öszveveszetvén az török nemzet, két jó bokor karmazsin csizma
elviseléséig és koptatásáig hetedik erdélyi fejedelmet nem értünk-é? Az öreg Rákóczi György
fejedelem, ha meg nem hal vala, gy"jtött kincse miatt már-már szintén infestáltatni kezdett vala
az Portárúl, és fiát dicséretes vitéz ifjabbik Rákóczi Györgyöt nemde maga híve supplantálásával
török kard emísztette-é meg? Rhédey Ferenc uramot !kegyelmét az ifjabbik Rákóczi Ferenc
!kegyelme választása ellen nemde fejedelemmé tették vala-e? És per consequens, ím Barcsai
Ákos, jó emlékezet" Kemény János, fejedelmek sillyesztési utan magát Apafi fejedelmet
!kegyelmét felette gyengédeden tartottaés tartja kegyelméb"l csak addig, míg valamely hasznot
érz! vasallust el!ránthat, tartja fejedelemségben, nem szükség nék"nk Görög-, Rác-,
Örményorszagot például el!hoznunk. Mit használtak az ottomány nemzetnek béholduló, csecsés
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ígeret" szavainak, tartotta-é valamely alája hajtott nemzetet kiadott athmanéjában és hitlevél
kiadásában? Nemde gÿermekekt"l és magok vérek atyjokfiaitúl baromhoz hasonló
dézsmaadózókká tették? Hallgasson bár arrúl pennám, mondja meg nemes Erdélyország lakosa,
mennyivel ver!dött fel summája Bethlen Gábor fejedelemséget"l fogvást, micsoda szabad
electiója vagyon fejedelemválasztásban! Maga vallja meg Apafi fejedelem !kegyelme, ha meg
meri vallani, micsoda szabadságos fejedelmi élte Erdélyben! Boldogtalan szabadság az olyan, az
mely báránt farkas !riz. Azt kell mondani, azt kell írnia, és azt kell cselekedni, az kit magÿar
nemzet gy"löl!je és természet szerint való nem szeret!je parancsol? Mondja meg nemes Nyitra,
Bars, Hont, Nógrád vármegyék behódult és ihon csak szintén mostan keserves példával elrablott
és t"zzel emísztetett lakosi, mit használt nékik az hóldulás! Szóljon Nógrad, Gömör, Pest, Pilis,
Solt, Heves, Borsod, Torna, Abaújvárban behódult szegénység és nemesség, miben tartotta meg
az t!r!k kiadott hitlevele ígéretiben; nemde minden esztend!nkint és csaknem minden hólnapban
kiadott hólduló hitlevelei ellen feljebb vervén adójokat, sarcoltatja, kegyetlen adózásra annyira
er!lteti, harapo falat kenyerek szájokban nem maradván, ezennel minden zsírját kiszopván
bel!le, kétségben es! éhségre jutnak. Lakhatik-é behódult nemesember falujában? Csak addig,
még török reáakadván, bírván véle, vagy le vágja, vagy elviszi, mindenében zsákmánt hányván.
Mit használt Ghymes vára, Galgóc Hrussóval és többekkel, salva guardia neve alatt becsúszván,
hivén szép szavanak némely része az magyarnak, bébocsátván az várban !ket, maradt-é egy
szög, maradt-é egy pánt? Porral vetetvén fel ilyen szép securitást és békességes megmaradást
nyertek magoknak az t!röknek hiv! magyarok. Szánsz, szánsz benn"nket jámbor erdélyi Apafi
fejedelem, de merjük írnia, az jeruzsálemi siralom bátran applicáltatik magára !kegyelmére:
„flete super vos, et super filios vestros.” Hidd meg édes magyar nemzetem, nem utolsó
veszedelemben evez Erdély is, kiket Isten nemzetünk b"neiért ilyen hiteget! levelek által t"lünk
elszakasztván, behóldítván az tör!k nemzet, békességet fitogató és szabadságban tartó
remínyével hízlalván, ezennel egy törvéntelen Moldvát, Havasalföldét és Bolgárországot csinál
bel!le. Azomban nyílt szemed legyen nemes város, benned lév! urak, f!rendek, azt iratja az
vezér Apafi fejedelem !kegyelme által, behódulj, az hatalmas török császár köntöséhez
ragaszkodván. Igaz, két neme van az hódulásnak: vagy az telhetetlen éh nyálát bizonyos adó
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móddal elcsapja szájárúl, és kevés értekedet, magad fogyatásával töltsed telhetetlen erszényét,
megmaradván kegyelmes urad és császárod h"sége alatt; vagy az kegyelmes királyodtúl el
pártolván, épen török oltalma és birodalma alá adván magadot, elszakadván kegyelmes
királyunktúl. Az els!ben két rosszat látok: értéked fogyását, másikat eddig nemes, nemzetes és
vitezl!, tekintetes és nagyságos gróf úr; az szabad városoknak (prudentes circumspecti libera
regia etc.): szabadságos titulusokkal élt kegyelmetek. Innét tova ha behódul kegyelmetek (kit
Isten ne adjon) lészen ilyen titulusa kegyelmeteknek: Te megnevezettt N. N. disznó lélek, beste
lélek, kurafia, hóldult jobbágy, hagyjuk, parancsoljuk, ez cíimeres úri levelünket látván mindjárt
hozd ezt, hozd amazt, mert ha erre az napra itt nem lészen, anyád édes szopta tej keser"vé válik
az szádban, Az másik neme az hódulásnak bezzeg nekünk még ennél is nehezebbnek tetszik.
Ezzel egyebet nem akar, hanem világ és Isten ítéleti szerint hitetlenné és árulóvá akar bennünket
csinálni, legitimus igaz választott jó édes kegyelmes királyunkkal öszve akar bennünket veszteni
és kegyelmes urunkot és királyunkot míltó haragra az által inditani, és az által keresztínek között
t"z gerjeszt! veszedelmet nevelni, tudván bizonnyal, ha (Kit Isten ne adjon szent fiáért,
gondolatjaban egy magyarnak is hogy férhessen!) kegyelmes királyunktúl elpártolást nemzhetne,
keresztín fegyver által kellenék emísztetnünk. Árkusokat írhatnánk és koncok telhetnének az
török nemzetnek az ! véghetetlen ravasz rókaságárúl, keresztín nemzet ellen való praktikáirúl, de
sok írásunkkal kegyelmeteket terhelni nem akarjuk, hanem kegyelmeteket kérjük, kénszerítj"k
Istennek szent nevére és igaz magyar vérb"l születet tökéletességére, hitre, h"ségét legitimus
kegyelmes királyához állandóképpen megtartsa. Ebben az töröknek, se Apafi fejedelemnek
semmit se higyjen, és ha ki is ideig szenved is, mind nagyobb és jobb és üdvösségesebb fidem
servare és Istennek rendeleséb"l adatott jámbor és kegyelmes királyunknak jó hirünk-nevünk
megmaradásával uralását követnünk. Az mint hogy kegyelmeteket, kegyelmes uram, királyom és
császárom nevével intem, és mind kegyelmetek igaz magyar vére, nándorispánja és f!birája,
tiltom legkisebb gondolatjában is kegyelmes urunk h"ségének elállásátúl. Tudománt tévén az
felséges Isten trónja el!tt, valaki kegyelmes királya h"ségét"l eláll, soha az kegyelmet fejének ne
remíljen, mivel ím ezennel meglátja kegyelmetek, mint az vízi buborék elolvadt ez_ az hatalmas
fényesség; Egy az, adott az Isten Ázsiában az töröknek igyet és bajt, más az, ezennel_ ihon j"n az
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keresztínségnek föld nehezen visel! rettenetes tüzes hada, nem hagy Isten bennünket, noha
b"nös fiai megérdemlettük az ostorozást. Azomba kardot, kardot köss és vonj édes nemzetem
magad oltalmára, és jobb dücs!ségesen kezeden veszteni gyermeked, feleséged szabadsága
nyerésében, mint öszvetött kézzel gyalazatos puha hírnévvel az török véredet, lelkedet,
szabadságodat, minden jódat kiszopó igája alá adnod. Szabadságos nemzet az magyar nemzet,
nehezebb az nemes vérnek iga alatt nyögni, mint más megszokott hitván kölescsorbájat bocsa
fültivel nyelni. En az tanács, erdélyi fejedelem névvel bíró Apafi Mihály uram fordítsa_
másképpen az dolgot, és ha oly nagÿ gratiája vagyon az f!vezérnél, mint írja !kegyelme, Erdélt
szabadítsa meg attúl az nyavalyátúl, és ezennel hamvában roskadtságátúl, az kit"l
Magyarországot félti. Mert ha minket mindnyájunkat igaz magyarokat javainkban megkárosít is
az pogány, hisszük az Úristennek szent nevét, és bízunk, kegyelmes királyunk keresztíni
oltalmában gyermekink és javaink, dézsmaadó jobbágyává soha az ottomán nemzet lába alá nem
tapod, és ha fejedelem, ne tegye !kegyelme az pogány nemzetnek hóldító íródeákjává magát,
ugyanis nem magyar keresztínhez illik, török táborbúl legitimus király országában kegyelmes
királyunk híveinek irogatni,és pogánnak hódítani. Ezek után kívánjuk, éltesse Isten szerencsésen
kegyelmeteket. Datum in Arce Murany, die ultima Octobris anno 1663.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria

Ha kegyelmetek városában ezen Apafi fejedelem hódító pátens levele érkezik, kegyelmetek ne
publicáltassa, hanem küldje kezünkhöz, az olyan hódultató levél hordozó embereket peniglen
kegyelmed_ fogattassa meg, küldje kezünkhöz, avagy érdeme szerint büntesse meg.
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#No. 175.
Murány vára, 1663. nov. 12.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Quod cum propter varias rationes, tum etiam ob pullulantem pestiferam Cassoviae contagionem
inclytam Cameram Suae Maeistatis Scepusiensem salvandarum personarum suarum gratia ad
easdem dominationes migrare opporteat; idcirco easdem dominationes vestras praesentibus
amice requirendas atque rogandas esse duximus, quatenus visa eiusdem Camerae moderna
necessitate, condigna pro commembris eiusdem Camerae hospitia ordinare omneque gratificandi
studium eidem camerae exhibere haud gravatim velint. Quas in reliquo valere desideramus diu
feliciter. Datum in arce nostra Murany, die 12. mensis Octobris anno 1663.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

Post scriptum: In particulari vero generoso domino Martino Vas necessaria pro culina eius
victualia, parata pro pecunia praestari faciant.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel mind egyéb okok, mind a Kassa városában elharapódzó veszedelmes járvány miatt a
!felsége jeles Szepesi Kamaráját személyzetének megoltalmazása érdekében uraságtokhoz kell
költöztetni, ezért uraságtokat jelen levelünkkel barátian megkeressük és kérjük, hogy látván a
Kamara jelen szükségét, a Kamara tagjai számára rendeljenek méltó szállást, és mindenben
legyenek a Kamara iránt készségesek. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk.
Kelt murányi várunkban, 1663. október 12-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg

Utóirat: Ami pedig a dolog egy kis részletét illeti: intézzék el, hogy a nemzetes Vas Mártonnak
készpénz ellenében bocsássák rendelkezésére a konyhájára szükséges élelmiszereket
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#No. 176.
Teplicei kastély, 1663. dec. 21.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Quantis confiniorum capitanei, qui videlicet in ruinam et perniciem patriae, castrorum et arcium
finitimarum traditores et desertores reperirentur, tam juxta constitutiones regni, quam etiam juri
bellico subjaceant poenis, non dubitamus, quin prudentibus et circumspectis dominationibus
vestris optime constet. Cum autem hac superiori aestate, posteaquam immanissima gens
otthomanica diris conflagrationibus aliisque barbaricis nocumentis, hocce regnum Ungariae
alioquin etiam satis desolatum affecisset, aliquot confiniorum capitanei reperti sunt, qui
immemores fidei fidelitatisque suae, postposito juramento, reversalibusque suis Sacro Caesareae
Regiaeque Maiestati Domino Nostro Clementissimo datis ac etiam contra manifestas regni
constitutiones, signanter vero articuli 35. Anni 1605 et articuli 64. Anno 1647. nonullas arces
castraque finitima Turcis levibus quibusvis causis moti tradidissent, vel vero vano perculsi
timore deseruissent; quod genus facinoris praefata Sacra Caesarea Regiaque Maiestas Dominus
Noster Clementissimus impune relinquere neutiquam volens, nobis gratiose demandare dignata
est, ut eosdem super et vicecapitaneos necnon alios etiam huiusmodi castrorum et arcium
finitimarum desertores et traditores nomine Fisci Regii per nos ac etiam fiscum suum regium
certificandos juris ordine convinci et aggravari curaremus. In quem finem pro 26 et immediate
subsequentibus diebus proxime affuturi mensis Januarii in liberam ac regiam civitatem
Trenchiniensem terminum praefiximus. Quocirca prudentes ac circumspectas dominationes
vestras harum serie peramanter rogamus et requirimus, quatenus die et loco supra notatis pro
eadem juridica revisione contra praefatos capitaneos fiendos ablegatos suos mittere ne graventur.
Datum in castello nostro Teplicz, die 21. mensis Decembris anno 1663.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesselényi manu propria
L!cze
fordítás
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Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Nem kételkedünk abban, hogy bölcs és körültekint! uraságtok el!tt igen jól ismert, milyen nagy
büntetések alá esnek azok végvári kapitányok, mind az ország törvénye, mind pedig a hadijog
szerint, akik a haza romlására és veszedelmére végváruk árulójának és cserbenhagyójának
bizonyulnak. Mivel pedig az elmúlt nyáron, miután a leghatalmasabb oszmán nemzet kegyetlen
gyújtogatásokkal, és más barbár gaztettekkel gyengítette ezt az egyébként is elég puszta Magyar
Királyságot, akadt néhány olyan végvári kapitány, akik nem emlékezve ígéretükre és h"ségükre,
félretévén esküjüket és ! szent császári és királyi felségének, a mi legkegyelmesebb urunknak
adott kötelezvényüket, az ország nyilvánvaló törvényeit, jelesen az 1605. évi 35. törvénycikket,
és az 1647. évi 64. törvénycikket is megszegve, néhány végvárat valamely hitvány okok hatására
átadtak a töröknek, vagy alaptalan félelemt!l összeroskadva elhagyták azokat. Ezt a fajta b"nt !
szent császári és királyi felsége, a mi legkegyelmesebb urunk semmiképpen sem akarja
büntetlenül hagyni, ezért nekünk kegyelmesen megparancsolni méltóztatott, hogy ezeket a f!- és
alkapitányokat és a végvárak többi ilyen cserbenhagyóját és árulóját a királyi kincstár nevében,
magunk és a királyi kincstár által idézzük meg, és a jog szabálya szerint ítéltessük el, és
marasztaltassuk el. E célra a jöv! hónap, január 26. napját, és a közvetlenül rá következ!
napokat, illetve helyszínként Trencsén szabad királyi várost jelöltük ki. Bölcs és körültekint!
uraságtokat ezért jelen levelünkkel igen szívélyesen kérjük és megkeressük, hogy ne habozzon
követeit elküldeni a felülírott napra és helyre a mondott kapitányok elleni igazságügyi
vizsgálatra. Kelt tepliczei kastélyunkban, 1663. december 21-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 177.
Teplicei kastély, 1663. dec. 29.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Verum quidem est nos consultationem statibus pro 6. affuturis mensis Ianuarii in liberam
regiamque civitatem Késmarkiensem indictam ibidem peragere voluisse, verum cum id propter
certas rationes (uti eaedem dominationes vestrae ex litteris eiusdem civitatis Késmarkiensis
praesentibus inclusis uberius sunt intellecturae) fieri nequeat, praetactamque consultationem in
civitate vestra peragendam decrevimus. Eapropter easdem dominationes vestras praesentibus
amice requirendas atque rogandas esse duximus, quatenus condigna hospitia tam pro nobis,
quam et aula nostra statuumque ablegatis tempestive ordinare velint; invigilando nihilominus
eorundem statuum ablegatis illac transeuntibus, quibus notificare poterunt, ut ibidem subsistant.
Nos enim ubi primum ad Sanctum Nicolaum pervenerimus, illico mediantibus litteris nostris
generalibus (qualiter nimirum dicti ablegati se accomodare debeant) eosdem certiorem reddere
haud intermittemus. In reliquo easdem dominationes vestras diu feliciter valere desideramus.
Datum in castello nostro Teplicze, die 29. Decembris 1663.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Igaz ugyan, hogy a január 6-ára Késmárk szabad királyi városba a karok és rendek számára
meghirdetett tanácskozást ugyanott akartuk megtartani, de mivel ez bizonyos okok miatt (ahogy
uraságtok Késmárk város jelen levelünkhöz mellékelt leveléb!l azt b!vebben megértik majd)
nem lehetséges, úgy döntöttünk, hogy az említett tanácskozást uraságtok városában folytatjuk le.
Uraságtokat ezért jelen levelünkkel megkeressük és kérjük, hogy ill! id!ben rendeljenek méltó
szállást mind nekünk, mind udvarunknak és a rendek követeinek. Ugyanakkor figyeljenek majd
az arrafelé átmen! követekre, hogy értesíteni tudják !ket, hogy ott álljanak meg. Mihelyt ugyanis
mi Szentmiklósra érünk, nem fogjuk elmulasztani, hogy körlevelünkkel azonnal értesítsük a
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követeket. (Tudniillik arról, hogy miként kell magukat alkalmazniuk.) Egyébiránt uraságtoknak
tartós jó egészséget kívánunk. Kelt enyickei kastélyunkban, 1663. december 29-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 178.
Hibe, 1664. jan. 4.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Posteaquam nos ob pestem in libera ac regia civitate Késmárkiense grassantem terminum illum,
quem pro instituenda consultatione universis statibus et ordinibus Superioris Hungariae ad
civitatem earundem dominationum vestrarum transtulissemus, et nos eo profecturi in itinere
quoque essemus; interim hesterna die circa tempus vespertinum allatae sunt litterae inclyti
comitatus Scepusiensis, in quibus scribit nobis, quod iam in civitate quoque vestrarum
dominationum pestis grassaretur. Cum autem consultatio illa pro permansione regni instituta
existens non permittit, ut nos in ipso itinere et tam prope existentes revertamur, praefatosque
status et ordines frustra fatigemus, ob hoc praesentium nostrarum exhibitorem, generosum
dominum Nicolaum Wukovich aulae nostrae familiarem primarium ad prudentes az
circumspectas dominationes vestras et simul ad excellentissimum quoque dominum medicinae
doctorem expedivimus, ita ut idem cum vestris dominationibus omnino investiget, inquirat et
certo certius indagare velit, utrum formaliter grassetur Pestis apud dominationes vestras, necne?
De quo nos omnino realiter informare velint, una cum transmittenda opinione sua, utrum nos
sicuti status etiam et ordines regni in civitatem earundem dominationum vestrarum ingredi, et
cum securitate futuram consultationem peragere possimus. His in reliquo easdem dominationes
vestras diu feliciter valere desideramus. Datum in Hibe, die 4. Ianuarii 1664.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink
Miután mi a Késmárk szabad királyi városban pusztító járvány miatt a fels! magyarországi
rendek és karok részére kit"zött most esedékes tanácskozást uraságtok városába vittük át, és már
mi is úton vagyunk L!csére, közben a tegnapi napon estefelé megérkezett hozzánk a nemes
Szepes vármegye levele, amelyben azt írják, hogy már uraságtok városában is dühöng a járvány.
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Mivel pedig ez az ország megmaradása érdekében tartandó tanácskozás nem engedi meg, hogy
mi útközben, ennyire közel a célhoz visszaforduljunk, és az említett karokat és rendeket hiába
fárasszuk, ezért jelen levelünk kézbesít!jét, a nemzetes Wukovich Miklóst, udvarunk els!rend"
familiárisát elküldtük uraságtokhoz, és egyúttal az igen kiváló orvosdoktor úrhoz is. Azzal a
feladattal, hogy uraságtokkal együtt alaposan vizsgálja meg, kutassa ki, és a lehet!
legbiztosabban derítse ki, hogy pusztít-e szabályos járvány uraságtoknál, vagy sem. Az
eredményr!l minket teljesen a valóságnak megfelel!en tudósítsanak, és küldjék át véleményüket,
hogy vajon mi és az ország rendjei uraságtok városába beléphetünk-e, és az elkövetkez!
tanácskozást biztonságosan lefolytathatjuk-e. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget
kívánunk. Kelt Hibén, 1664. január 4-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 179.
L!cse, 1664. január 10.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi.
Nyilván vagyon kegyelmeteknél, hogy némely nemes vármegyék elmaradások miatt itt L!csén
létünkben semmit sem concludálhatánk, s!t re infecta nagy haszontalanul kelleték eloszlanunk.
Kihez képest tovább is akarván azon feltett szándékunkat continuálnunk, és hazánk
permansiójárúl valami állandót végeznünk. Annakokáért akarván kegyelmeteket iterato
szeretettel requirálnunk és kérnünk, kegyelmetek nemes Liptó vármegyében lev! Szentmiklós
nev" városban pro die 6. et aliis subsequentibus affuturi mensis Februarii anni currentis
becsületes követ atyjokfiait expediálja, kiben egyebet se cselekedjék kegyelmetek. In reliquo
Isten éltesse kegyelmeteket sokáig jó egészségben. Datum Leuchoviae, 10. Ianuarii Anno 1664.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

L!cse
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#No. 180.
Teplice, 1664. január 16.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Megérkezvén teplicei házunkhoz felette sokat gondolkodván teprengtünk magunkban, lévén
el!ttünk az trencsényi terminus, és mid!n annak terhes és nagy voltát meghánnánk, találtuk
magában nagy és sok napok foglalását, mert legalább az nemes statusokkal, azon
kegyelmeteknek küldetett fontos és nagy consideratióra méltó punctumokat, tanácskozásunk
eltart usque ad 29. huius, ottan mentest tíz kapitányok törvényelátások, mivel életekben és
minden becsületek megmaradásokban jár, csak egyikének is eltart két nap allegatiója és
mentsége. Kihez képest mintsem az nemes statusok haszontalanul fáradjanak és mi vagy reá nem
érkezhetnénk, s mid!n kés!n kellettnek az posta emberségére magunkat bíznunk, tanácsosnak
ítéltük azon Szent Miklós 6. Februarii indikált terminusunkat bizonyosabb napokra hagynunk.
Kihez képest kegyelmetek már arra a terminusra ne fárassza magát, hanem tartsa oly készen
becsületes követ atyjukfiait, hogy mihent más publicatoriánkat veszi, mentest kegyelmetek
követei Isten áldomásábúl indulhassanak. Azon leszünk pedig teljes er!nkkel consultatiónk (mint
haza java) ne haladjon, hanem igen tempestive tudtára adhassuk kegyelmeteknek. Kívánván
éljen szerencsésen kegyelmetek. Datum in castello nostro Teplice die 16. Ianuarii anno 1664.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 181.
Trencsény, 1664. január 24.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
A minap megküldvén az !felsége manifestumát az felföldi statusoknak, per talem qualem
errorem kegyelmeteknek meg nem küldtük. Ím azért most érkezvén kezünkhöz, kegyelmeteknek
praesentibus includálva megküldtük, kévánván in reliquo Isten sokáig éltesse kegyelmeteket.
Datum Trenchinii, die 28. Ianuarii 1664.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny
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#No. 182.
Stubnyafürd!, 1664. február 26.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Megvalljuk, fölötte haladott az kegyelmetekkel közlend! és végezend! haza megmaradása, de
hol egy, hol más akadékink vet!dvén közben, lehetetlennek ítéltük, még többi között fájdalmas
nyavalyánk nem tágul, kegyelmetekhez mehettünk volna. Mindazonáltal (noha bizony mostan is
lehetne helyes betegségem miatt való mentségem) könnyebbedvén már valami kevéssé,
kegyelmeteknek pro 18. affuturi mensis Martii Szentmiklósra terminálnunk, úgy hogy azon
napon gy"lünk együvé, és mentest jó idein 19. és következend! napokban egyszer már
kegyelmeteknek küldött punctumokrúl consultálkodhatván, hasznos munkánk által lölhessünk
csendes nyugodalmat pogányok romlásával. Hogy penig tovább az vármegye határában nem
terminálhattam, az haza fölötte szorgos szüksége kénszerített, mivel az Fátrától innét való
uraknak, nemes vármegyéknek pro 28. et sequentibus Martii termináltunk personalis mustrát, az
holott Isten kegyelméb!l jelen akaránk magunk is lenni. Úgy tudjuk, az hadak is mindenfel!l ki
fognak Ausztriábúl, Styriábúl, Slesiábúl és Morvábúl mozdulni, és henyélni nem akarnak, hanem
az hadi munkát vévén elikben, bizonnyal megmutatja kegyelmes urunk az felséges imperiummal,
nem csak defensive, hanem offensive fogja szemében rúgni az hitetlen pogánynak az port. Kihez
képest kegyelmetrket kérjük és intjük az megnevezett terminusra és helyre compareálni el ne
mulassza. In reliquo Isten éltesse kegyelmeteket. Datum in Thermis Stubnensibus, die 26.
Februarii anno 1664.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

287

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 183.
Kassa, 1664. július 18.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Mivelhogy mind hazánk törvénye, mind kegyelmes urunk parancsolatja, és mind peniglen az
kegyelmetek itt az mostani kassai consultatióban egyenl! akaratbúl tett végzése azt hozta
magával, hogy pro defensione huius patriae et boni communis emolumento az personalis
insurrectio meglégyen. Kihez képest, mivel az pogány ellenségnek sokfel!l reánk való indulását
és váraknak megszállandó veszedelmes szándékját s"r"en kezdék füleinkben hozni, hogy azért
készületlen és vigyázatlanul ne találtassunk, és ezt az hazát ne periclitaltassuk, kegyelmeteket
nagy szeretettel kérjük, s!t palatinusi authoritásunk szerint serio hagyjuk és parancsoljuk is, hogy
kegyelmetek vevén ezen levelünket, pro 16. affuturi mensis Augusti minden okvetetlen iuxta
articulum Szerencshez szállítsa hadait. Mi is addig, még az kegyelmetek hada az több ország
hadaival együtt Szerencsnél öszvegy"l, Tokajban fogunk várakoznunk, és azután együtt lévén
kegyelmetek személyünk szerint kegyelmetek köziben mennünk. Ebben peniglen kegyelmetek
egyebet ne cselekedjék, mert valaki refractarius lészen országunk törvényes ostorát és !felsége
az mi kegyelmes urunk indignatióját el nem kerüli. Secus non facturi. In reliquo éltesse Isten jó
egészségben kegyelmeteket. Datum Cassoviae, die 18. Iulii anno Domini 1664.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus.
Comes Franciscus Wesseleny manu propria

288

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

$No. 184.
Kassa, 1664. júl. 25.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Dominationibus vestris ad notitiam dandam esse duximus victoriam excellentissimi comitis,
domini generalis De Souches, qui die 20. Julii proxime praeterita una cum suo exercitu
Germanico, et mediante militia Hungarica ad latus suum habita, postquam Turca immanissimus
totius christianitatis hostis fortalitium Levense rursus ac denuo una cum munitionibus et
idgeneris bellicis apparamentis obsedisset, praelibatus dominus comes officio zeloque
christianitatis motus, postquam haec inaudivisset, eidem oppetias tulit, Deique auxilio hostem ab
obsidione illa repulit, ac licet hostis multo majori nostratibus fuerit numero, nihilominus tamen a
nostris caesus; singula tormenta, prout et currus, varia victualium genera, aliaque instrumenta
bellica ibidem deserere, sibique fugae consulere coactus est, ita ut Deus ex larga sua erga nos
commiseratione nobis triumphum largitus fuerit. Cum vero idem sit orbis status, semper gaudia
merore miscere soleat, strenuus olim ille omnique encomio dignus miles, magnificus dominus
Stephanus Kohary casu quodam infelici post heroica sua acta, acceptis ab hoste septem laetalibus
vulneribus in eodem conflictu, occubuit et animam cum morte commutavit. Habemus quidem,
quod doleamus, nihilominus Deo ter optimo maximo pro obtenta hacce victoria immortales
tenemur referre laudes. Quas in reliquo benevalere desideramus. Datum Cassoviae die 25. Julii
1664.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus:
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
L!che
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Uraságtoknak tudtul adjuk az igen kit"n! gróf De Souches tábornok úr gy!zelmét, aki a nemrég
elmúlt július 20-án német seregével és az oldalukon harcoló magyar nemesi felkel!kkel, miután
a török, az egész kereszténység leghatalmasabb ellensége a lévai er!döt sáncokkal és efféle hadi
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eszközökkel ostrom alá vette, és a mondott gróf úr ezt meghallotta, tisztsége folytán, és
keresztényi buzgalomtól indíttatván megütközött vele, és Isten segedelmével az ellenséget az
ostromlástól el"zte. És bár az ellenség nagyon nagy számbeli fölényben volt, mégis vereséget
szenvedett a mieinkt!l, és arra kényszerült, hogy minden ágyút, szekeret, sokféle élelmet és más
hadiszereket ott hagyjon, és maga pedig futáshoz folyamodjon, úgy hogy Isten irántunk való
nagy kegyelmességéb!l nekünk nagy diadalt adott. Mivel pedig a világ már csak olyan, hogy az
örömöket mindig szomorúsággal elegyíti, ama minden dícséretre méltó vitéz katona, nagyságos
Koháry István uram, h!si tettei után abban a csatában valamely szerencsétlen véletlen miatt az
ellenségt!l hét halálos sebet kapott, és elhunyt, életét halállal cserélve fel. Ha bár van mit
fájlaljunk, mégis örök dícséretet kell zengenünk a szentháromság Istennek a megszerzett
gy!zelemért. Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Kelt Kassán, 1664. július 25-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
L!cse
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#No. 185.
Zólyomlipcse, 1665. febr. 14.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Salutem, et officiorum nostrorum promptitudinem. Hisce recenter evolutis diebus servitorem
nostrum una cum equis pro domino doctore expediveramus, verum sua excellentia domi non
reperta, solummodo re infecta redire debuit. Quia vero dicti domini doctoris opera nobis summe
esset necessaria, proinde easdem dominationes vestras praesentibus quam peramanter rogamus,
quatenus reditum eiusdem domini doctoris quam primum adurgere, eundemque huc in proprio
curru ad nos expedire velint. Declarandam eatenus vestrarum dominationum benevolentiam
omni obvia occasione reservire conabimur. Quas in reliquo valere desideramus diu feliciter.
Datum in arce nostra Lÿpche, die 14. Februaris anno 1665.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink
Üdvözletünket küldjük, és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Az elmúlt napokban szolgálónkat
lovakkal együtt elküldtük a doktor úrért, de mivel !kit"n!ségét nem találta otthon,
dolgavégezetlen kellett visszatérnie. Mivel pedig a mondott doktor úr fáradozására nagy
szükségünk lenne, ezért uraságtokat jelen levelünkkel igen nyájasan kérjük, hogy minél
hamarabb sürgessék a doktor úr visszatérését, és !t saját kocsijukon küldjék ide hozzánk.
Uraságtoknak ebben mutatandó jóakaratát igyekezni fogunk minden adandó alkalommal
meghálálni. Kelt zólyomlipcsei várunkban, 1665. február 14-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Weselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 186.
Murány, 1665. aug. 17.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Easdem dominationes vestras praesentibus amice requirendas esse duximus, siquidem carrissima
consors nostra in derepentinum incidens morbum ope domini doctoris Spillenberger summopere
indigeret essetque necessaria. Optassemus sane proprios equos et currum nostrum pro sua
excellentia expedire valuissemus, verum cum equi nostri curriferi hincinde sint distributi in
quartiriis, in tam repentino casu celeritatis causa praesentium latorem dimittere debuimus. Quare
amice rogamus dominationes vestras, ne graventur mei ob respectum currum cum bonis equis
curriferis subministrare suae excellentiae, cuius beneficio quantocius ad patientem meam
consortem venire queat. Quod genus beneficii erga nos praestandi omni obvia occasione
demereri enitemur. In reliquo easdem bene valere desideramus. Datum sub arce nostra Muránÿ,
die 17. Augusti anno 1665.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselenÿ manu propria

Post scriptum: Auriga condignam mercedem habebit, vestris dominationibus vero hanc
benevolentiam reservire conabor, currumque una cum equis summa cum gratiarum actione
remissuri sumus.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Azért keressük meg uraságtokat barátian jelen levelünkkel, mert legkedvesebb feleségünknek,
aki hirtelen betegségbe esett, nagy szüksége lenne Spillenberger doktor úr segítségére. Azt
szerettük volna, ha saját lovainkat és a mi kocsinkat küldhettük volna a kit"n! doktor úrért, de
mivel kocsiba való lovaink több szállásra lettek elosztva, egy ennyire váratlan esetben a
gyorsaság végett kénytelenek voltunk jelen levelünk kézbesít!jét elküldeni. Uraságtokat ezért
barátian kérjük, hogy ránk való tekintettel ne habozzanak !kiválóságának egy kocsit adni jó
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kocsihúzó lovakkal, hogy annak segítségével minél gyorsabban szenved! hitvesünkhöz jöhessen.
Igyekezni fogunk, hogy ezt az irányunkban tanúsítandó szívességet minden adandó alkalommal
megháláljuk, Egyébiránt uraságtoknak jó egészséget kívánunk. Kelt murányi várunk alatt, 1665.
augusztus 17-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
Utóirat: A kocsis méltányos bért kap majd, uraságtoknaknak pedig igyekszünk majd meghálálni
ezt a szívességet, és a kocsit a lovakkal együtt nagy köszönettel vissza fogjuk küldeni.
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#No. 187.
Körtvélyes, 1665. aug. 31.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Quoniam praesentium exhibitorem nobilem Michaelem Armpruszter, Tabulae Regiae et
Cancellariae nostrae iuratum notarium in certo negotio coram dominationibus vestris oretenus
proponendo ad easdem dominationes vestras expediverimus; easdem dominationes vestras
rogantes, quatenus eiusdem verbis dictis nomine nostro proponendis creditum et fidem adhibere,
et cum effectivo responso ad nos remittere velint. De reliquo easdem dominationes vestras Deo
commendantes diu feliciter valere cupimus. Datum in possessione K!rtvéles, die ultima mensis
Augusti. 1665.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel jelen levelünk kézbesít!jét, nemes Michael Armbrustert, a Királyi Tábla és kancelláriánk
esküdt jegyz!jét bizonyos uraságtok el!tt négyszemközt el!adandó dologban uraságtokhoz
küldtük, uraságtokat kérjük, hogy él!szóban elmondott szavainak adjanak majd hitelt, és érdemi
válasszal bocsássák visza hozzánk. Egyébiránt uraságtokat Isten oltalmába ajánljuk, és
uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt Körtvélyes birtokon, 1665. augusztus havának
utolsó napján.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
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#No. 188.
Enyicke, 1665. okt. 14.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Siquidem praesentium nostrarum exhibitor reverendus pater Chrizostomus Gyongyössy
conventus Cassoviensis confessarius, in certis suis negotiis, signanter autem certi libelli
imprimendi gratia ad civitatem vestrarum dominationum Leuchowiensem proficiscitur. Quare
per praesentes vestras dominationes amice requirendas simul et rogandas duximus, quatenus
praementionatum patrem religiosum, ad vestras dominationes pervenientem benevole excipere,
et quamdiu eundem ibidem morari contingeret, aliquod hospitiolum eidem ordinare, ac etiam ob
respectum nostri affectum hospitalitatem et benevolentiam suam, si qua in re necessaria vestras
dominationes requireret, erga eundem declarare, insuper typographo etiam, ut praecaeteris
negotiis, ad imprimendum opus seu libellum dicti patris aggrediatur, imponere, in casu vero
reditus eiusdem aliqua vectura usque ad Varallyam promovere velint. Facturae in eo vestrae
dominationes nobis rem gratam aliis occasionibus reponendam. In reliquo easdem dominationes
vestras diu ac feliciter valere desiderantes. Datum in castello nostro Eniczke, die 14. mensis
Octobris anno 1665.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad serviendum paratissimus
Comes Franciscus Wesselenÿ manu propria
civitati Leutschoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel jelen levelünk kézbesít!je, Gyöngyössy Krizosztom atya, a kassai konvent gyóntatópapja
bizonyos ügyeiben, jelesen pedig bizonyos könyvecske kinyomtatása végett uraságtok városába,
L!csére megy, ezért uraságtokat jelen levelünkkel barátian megkeressük, egyszersmind kérjük,
hogy az uraságtokhoz érkez! fent említett atyát jóindulatúan fogadják, és amíg történetesen ott
id!zik, rendeljenek neki valami szerény szállást, és ha valamely szükséges dolog kapcsán
uraságtokat kéri, barátságunkra való tekintettel is mutassanak iránta vendégszeretetet és
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jóakaratot, ezen felül kötelezzék a nyomdászt, hogy a többi munka el!tt fogjon hozzá az említett
anya munkájának vagy könyvecskéjének kinyomtatásához, ami pedig visszatérését illeti,
valamilyen fogattal Váraljáig segítsék ki. Uraságtok ezzel nekem szívességet tesznek, amelyet
más alkalommal meghálálok majd. Kelt enyickei kastélyunkban, 1665. október 14-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
L!cse városának.

#No. 189.
Héthárs, 1665. dec. 1
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Siquidem suasu nonnullorum, respectu commodioris itineris iam non Várallyam versus, verum
ex crastina statione Deo volente proximo die Iovis uno tractu directe ad vestras dominationes
divertere, ibidemque stationem facere volumus. Easdem dominationes vestras amice requirendas
et rogandas duximus, velint in suburbio saltem aliquod commodum hospitium pro nobis ordinari
facere; non enim libenter interiori civitati incommodaremus. Quam dominationum vestrarum
promptitudinem recognoscentes in occurrentibus reponere volumus. In reliquo easdem
dominationes vestras diu ac feliciter valere desiderantes. Datum in oppido Héthárs, die 1.
Decembris anno 1665.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivelhogy némely személyek tanácsára, a kényelmesebb utat szem el!tt tartva már nem Váralja
felé, hanem, ha Isten is úgy akarja, holnapi megállóhelyünkr!l a következ! vasárnap
egyhuzamban közvetlenül uraságtokhoz akarunk menni, és ott megállni, uraságtokat barátian
megkeressük és kérjük, hogy legalább a külvárosban rendeljenek számunkra valamilyen
kényelmes szállást, ugyanis nem szivesen lennénk terhére a belvárosnak. Uraságtok készséges
segítségét emlékezetünkbe idézve, azt adandó alkalommal meg akarjuk hálálni. Kelt Héthárs
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mez!városban, 1665. december 1-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc sajátkez"leg
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#No. 190.
Besztercebánya, 1666. febr. 28.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Confidens in sincero dominationum vestrarum erga me affectu, prout et nuperrimam oblationem
domini notarii Gaznoviczeri proxime praeteritis diebus apud me existentis prae se ferendo,_ qui
videns infirmitatem et aegram tam meam, quam consortis meae valetudinem, apud dominationes
vestras se se effecturum promisisset, quatenus dominum doctorem Spillenberger certa aliqua
commoditate ad nos expediant. Quae mala corporum nostrorum constitutio non ut desisteret, vel
in meliorem mutaretur statum, qui immo in dies magis ac magis augetur, et accrescit. Quare
easdem dominationes vestras requirendas simul et rogandas esse duxi, intuitu summae
necessitatis et moderni imbecilis status ne graventur excellentissimum dominum doctorem
Davidem Spillenberger, subministrata certa commoditate huc Neosolium transmittere; eidemque
honestum quendam hominem cum sufficienti et necessaria comitiva adiungere. Parati sumus
quicquid eatenus in itinere impenderint, prout antehac semper, et nunc refundere, dominationibus
vero vestris hanc praestandam promptitudinem in aliis occasionibus remereri. Quas in reliquo diu
feliciter valere desiderantes. Datum Neosolii, die 28. Februaris anno 1666.
Earundem dominationum vestrarum, amicus ad serviendum paratus
Comes Franciscus Wesselenÿ, manu aliena propter infirmitatem.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Bízunk uraságtok velünk szembeni !szinte jóindulatában, és az elmúlt napokban nálunk lév!
Gaznoviczer jegyz! úr minapi ajánlkozását is szemünk el!tt tartjuk, aki látva mind a mi, mind
feleségünk gyengélkedését és rossz egészségét, megígérte, hogy uraságtoknál eléri, hogy
Spillenberger doktort valamely alkalmatossággal elküldjék hozzánk. Rossz egészségi állapotunk
nemhogy megsz"nne, vagy jobbra fordulna, s!t inkább napról-napra romlik. Ezért uraságtokat
megkeressük, egyszersmind kérjük, hogy tekintetbe véve igen nagy szükségünket és mostani
gyenge állapotunkat, ne habozzanak az igen kit"n! David Spillenberger urat, rendelkezésére
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bocsátván valamely alkalmatosságot ide Besztercebányára küldeni, és mellé adni egy tisztesség
embert a szükséges és elegend! kísérettel együtt. Ahogy azel!tt is mindig, úgy most is készek
vagyunk mindazt, amit az útra költenek, visszafizetni, uraságtoknak ezt a készséges segítségét
pedig más alkalommal meghálálni. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt
Besztercebányán, 1666. február 28-án.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, gyengélkedése miatt más
kezével
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#No. 191.
Murány, 1666. jún. 10.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Meminerint dominationes vestrae, superioribus non tam pridem evolutis diebus qualiter providus
Joannes Czigán, colonus egregii domini Ezechielis G!rgeÿ in possessione G!rg! commorans
extra moenia civitatis dominationum vestrarum certum quendum servitorem egregii ac
circumspecti Joannis Seldner, suae maiestatis postarum magistri simulque senatoris
Le"choviensis, postquam per eundem condam servitorem, de nomine ignotum, contumeliosis
verbis intolerabilibusque verberibus affectus fuisset, in defensam sui casu quodam fortuito et non
voluntarie (uti praetenderetur) seu deliberative, securi quadam prae manibus suis habita letaliter
vulnerasset, qui accepto huiusmodi ictu ac vulnere post triduum vitam cum morte commutare
coactus fuisset. Expost praelibatus Joannes Czigán, medio satraparum dominationum vestrarum
in flagranti deprehensus, captusque ac incarceratus ibidem in vinculis detineretur etiam
depraesenti.
Ac licet propter scelus hocce nefandum, ac homicidium poenam temporalem omnino promeritus
fuisset, non tamen pietate et singulari affectione, qua lapsis veniam et delinquentibus gratiam
facere consuevimus, antequam eandem eidem authentice elargiamus, ad demissam praefati
domini Eszechielis G!rgeÿ, tanquam domini eiusdem haereditarii, instantiam et supplicationem,
rebus prout praefertur sic se habentibus, vices nostras apud easdem dominationes vestras
interponere voluimus, quatenus demeritam eiusdem poenam, qua forte sententionaliter
afficiendus esset, nostra ac praesentis interventionis nostrae ob respectum mitigare, et non
criminaliter morti adiudicare, verum temporali, eaque tolerabili poena affici curent. Quam
dominationum vestrarum benevolentiam toties fatus Ezechiel G!rgey erga easdem dominationes
vestras alia occasione demereri enitetur. Easdem in reliquo bene ac feliciter valere desiderantes.
Datum in arce nostra Murany, die 10. Iunii 1666.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Franciscus Wesselenÿ manu propria
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civitati Leuchoviensi 1.
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Idézzék emlékezetükbe uraságtok, hogy a nem is olyan rég elmúlt napokban Cigány János,
Görgey Ezékiel görg!i jobbágya uraságtok városának falain kívül, saját védelmében, véletlenül,
és nem szándékosan (ahogy állítják) vagy el!re megfontoltan, egy kezénél lév! fejszével miként
sebesítette meg halálosan a vitézl! és körültekint! Johann Seldnernek, !felsége postamesterének
egyszersmind l!csei szenátornak bizonyos szolgálóját, miután ez az ismeretlen nev" szolgáló
gyalázatos szavakkal és elviselhetetlen szitkokkal illette !t; és arra is hogy a megsebesült
szolgáló három nap múlva elhunyt. Majd uraságtok poroszlói az említett Cigány Jánost tetten
érték, elfogták és börtönbe zárták, ahol most is !rzik, megbilincselve.
És bár ezen elvetemült vétek és emberölés miatt az id!leges büntetést teljesen megérdemelte, mi
mégis, azon kegyességt!l és különös hajlandóságtól indíttatván, amelynek folytán az
eltévelyedettekkel és vétkez!kkel kegyelmet szoktunk gyakorolni, miel!tt azt neki joger!sen
megadnánk, az említett Görgey Ezékiel úrnak, úgymint a vétkes örökös földesúrának alázatos
kérésére és kérvényére, a dolgok így állván közben akartunk járni uraságtoknál, hogy
megérdemelt büntetését, amellyel talán az ítélet szerint sújtanák, személyünket és jelen
közbenjárásunkat tekintetbe véve mérsékeljék, és ne ítéljék !t a büntet!jogi perek módján
halálra, hanem id!leges, és ezáltal elviselhet!bb büntetést szabjanak ki rá. Uraságtok jóakaratát a
mondott Görgey Ezékiel igyekszik majd más alkalommal meghálálni. Egyébiránt uraságtoknak
jó egészséget kívánok. Kelt murányi várunkban, 1666. június 10-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
L!cse városának
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#No. 192.
Murány, 1666. augusztus 1.
Generose domine amice
Minthogy kedvönk és akaratunk ellen, arra rendeltetett emberünk talált hozni egynéhány számú
baraszlai vörös vég posztókat, nem annyira lévén azonban vörösre, mint sárga szín"re
szükségünk, kegyelmedet, édes bíró uram, nagy szeretettel kérjük, ne nehezteljen az mi
tekéntetünkért azon posztóknak sárgáért való elcserélésében oda küldett emberinkkel együtt,
mennél jobban és hasznosabban lehet, az ott való becsületes keresked! embereknél munkálkodni
és fáradozni. Ebbéli fáradságos jó akaratját, mi is adandó alkalmatosságokkal recompensáljuk
kegyelmednek. Kívánva in reliquo Isten éltesse jó egészségben kegyelmedet. Datum in arce
nostra Murány, die 1. Augusti anno 1666.
Generosae dominationis vestrae amicus ad serviendum paratus
Franciscus Wesseleny manu propria
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#No. 193.
Murányalja, 1666. aug. 27.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Certum quendam publicum, et quidem grandem malefactorem nomine Petrum Roka, alias
sententionatum etiam condemnatum demerito supplicio affici facere volentes, vestras
dominationes per praesentes requirendas esse duximus, velint hac occasione carnificem eiusdem
loci huc pro exequendo eodem malefactore transmittere et expedire. Quas in reliquo diu et
feliciter valere desideramus. Datum Muranyallya, die 27. Augusti 1666.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Franciscus Wesseleny manu propria
[egykorú jegyzet:] civitati Leutchoviensi
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Mivel egy bizonyos közönséges, és valóban nagy, máskülönben már el is ítélt latrot, név szerint
Róka Pétert a megérdemelt büntetéssel akarunk sújtani, uraságtokat jelen levelünk által kérjük,
hogy ezen alkalomból küldje el hozzánk azon hely hóhérát a lator kivégzésére. Uraságtoknak
tartós jó egészséget kívánunk. Kelt Murányalján, 1666. augusztus 27-én.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: Wesselényi Ferenc sajátkez"leg
L!cse városának
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#No. 194.
Murányalja, 1666. szept. 14.
Prudentes et circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Opifices honeste cehae artis nodulatoriae liberae ac regiae civitatis Novizoliensis recurrendo ad
nos medio demissae suae instantiae, nobis querulose detegi curarunt, qualiter nodifices
consequenterque tota ceha praefatae artis nodulatoriae in civitate vestrarum dominationum
degentium, nescitur quibus ex considerationibus, dictos nodifices novizolienses, alias a memoria
hominum nundinas leuchovienses libere frequentare solitos, et hactenus etiam per neminem in
libera eorundem venditione turbatos, iniuriosas suspitiones contra eosdem allegando, (eosdem
videlicet_ non proprios, verum aliorum nodificum coemptos labores lucri gratia divendere)
mediantibus certis suis litteris inhibitoriis ab ulteriori quaestu inhibere et praepedire
praesumerent ac vetare niterentur.
Rebus itaque sic stantibus easdem dominationes vestras per praesentes requirendas esse duximus
iisdem etiam serio commitendo, quatenus dictorum nodificum Le"chowiensium archimagistro,
consequenterque toti cehae nomine nostro imponant severeque iniungant, qua libertate antea
semper a memoria hominum dicti Novizolienses nodifices, nundinas Leuchovienses frequentes
circa divenditionem laborum suorum gaudebant,_ ea etiam in posterum semper, praesertim in
solitis vestrarum dominationum nundinis gaudere sinant ac permittant; neque ullo modo in libera
eorundem venditionem impediant. Cum et alioquin quorumlibet honestorum artificum labores et
merces in solitis nundinis ubique libere vendi, et a nemine praepediri queant, unde etiam dictis
nodificibus vestris simile quid attentare integrum non videretur. Easdem in reliquo dominationes
vestras feliciter valere desiderantes. Datum in Muranÿallÿa, die 14. Septembris 1666.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Besztercebánya szabad királyi város tiszteletre méltó gombköt! céhének kézm"vesei alázatos
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kérésükkel hozzánk folyamodván panaszosan feltárták el!ttünk, hogy az uraságtok városában
lakó gombköt!k és az egész l!csei gomköt! céh, nem tudni milyen megfontolásokból, a mondott
besztercebányai gombköt!ket, akik egyébként emberemlékezet óta szabadon szokták látogatni a
l!csei hetivásárokat, és akiket eddig senki sem háborgatott áruik eladásában, igazságtalan
gyanúsításokat felhozva ellenük (tudniillik, hogy !k haszonszerzés céljából nem a saját
készítményeiket, hanem más gombköt!kt!l vásárolt árut adnak el) bizonyos tiltó levelükkel
vakmer! módon a további üzletelésben akadályozni merészelték, és !ket tevékenységükt!l
eltiltani törekedtek.
A dolgok így állván úgy döntöttünk, hogy uraságtokat jelen levelünkkel megkeressük, és
uraságtoknak komolyan elrendeljük, hogy a l!csei gombköt!k céhmesterét és az egész céhet
nevünkben szigorúan kötelezzék arra, hogy a továbbiakban is engedjék a l!csei hetivásárokat
látogató besztercebányai gombköt!ket azzal a szabadsággal élni, amellyel azel!tt is mindig éltek
készítményeik eladását illet!en, és semmilyen módon ne akadályozzák !ket azok szabad
értékesítésében. Mivel egyébként is minden tisztességes kézm"ves termékeit szabadon lehet
értékesíteni a szokott hetivásárokon, anélkül, hogy ezt bárki megakadályozhatná, ezért nem t"nik
tisztességesnek, hogy említett gomköt!itek ilyesmire tesznek kísérletet. Egyébiránt uraságtoknak
jó egészséget kívánunk. Kelt Murányalján, 1666. szeptember 14-én.
Ugyanazon uraságtok igen szolgálatkész barátja: Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 195.
Murányalja, 1666. szept. 26.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Necessitate adacti certos quosdam triginta centenarios plumbi in medio vestrarum dominationum
depositi ab egregio Jacobo Ginter apud nos existente emimus. Quod plumbum siquidem illinc
adportari facere vellemus, unum ex Suae Maiestatis Caesareae et Regiae tormentorum
explosoribus pro eodem expediendum duximus officiose et per quam amice vestras dominationes
rogando, velint erga nos tantum benevolentiae declarare, illud quod per subditos suos
Hranovincza usque deduci curare. Hanc benevoli affectus propensionem vestris dominationibus
aliis occurrentibus occasionibus reposituri sumus. Easdem in reliquo diu feliciter valere
desideramus. Datum Muranyallya die 26 Septembris Anno 1666.

Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratus
Franciscus Wesseleny
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Szükségt!l kényszeríttetvén a nálunk tartózkodó vitézl! Jakob Gintert!l vásároltunk bizonyos
harminc mázsát az uraságtoknál biztonságba helyezett ólomból. Mivel az ólmot onnan el akarjuk
hozatni, elküldünk érte egyet ! császári és királyi felsége tüzérei közül, aki által barátian kérjük
uraságtokat, hogy mutassanak irányunkban annyi jóindulatot, hogy alattvalóikkal elszállíttatják
az ólmot Hranoviczaig. Jóakaratuknak ezt a megnyilvánulását uraságtoknak minden adandó
alkalommal megháláljuk majd. Uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt Murányalján,
1666. szeptember 26-án.
Uraságtok szolgálatkész barátja: Wesselényi Ferenc
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#No. 196.
Stubnyafürd!, 1666. nov. 18.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Ex informatione generosae dominae Sophiae Palugyaÿ, generosi condam domini Joannis
Mariassy relictae viduae et reliquorum causa in infrascripta interessatorum informamur, certum
debitum Rolianum apud memoratam dominam Catharinam Svarcz relictam Vilibaldianam in
civitate dominationum vestrarum degentem haerens, partes inter easdem praetendentes alias
divisum, vobis bene cognitum, iam tantum in statu executionis per vos fiendae ab aliquot
annorum spatio pendens, hactenus apud vestras dominationes minime consequi potuisse; institit
itaque apud nos, quatenus de administranda eatenus ipsis interessatis partibus per vos indilata
attacti debiti a tanto tempore, ut praemittitur, inexolute haerente executione et satisfactione;
autoritate nostra dominationes vestras praemoneremus. Cum autem iusta petenti non sit
denegandus assensus, et alioquin etiam communis iustitia unicuique quod suum est reddi et
restitui iubeat. Quare easdem dominationes vestras requisitas esse_ volumus, autoritate nostra
palatinali eisdem intimantes, quatenus rebus sic stantibus super administratione et satisfactione
dicti debiti solum in executione pendentis, requisiti ulteriori dilatione sine omni, ex bonis dictae
dominae Catharinae Svarcz partibus praetendentibus omnimodam satisfactionem impendere
velint ac debeant. Nec secus fecerint. In reliquo easdem dominationes vestras bene feliciter
valere desiderantes. Datum in Thermis Stubnensibus, die 18. mensis Novembris anno 1666. etc.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Franciscus Wesseleny manu propria
civitati Le"choviensi :/:
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink!
Nemzetes Palugyai Zsófiának, néhai nemzetes Máriássy János özvegyének és az ügy más
érintettjeinek közléséb!l úgy értesülünk, hogy egy bizonyos, számotokra jól ismert Roll-féle
adóssághoz, amely az uraságtok városában lakó Catharina Schwarznál, Wilibald özvegyénél
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maradt, és amely egyébként már fel lett osztva a követeléssel el!álló felek között, és már
jónéhány éve az általatok leend! végrehajtás állapotában lebeg, egészen idáig uraságtoknál
egyáltalán nem lehetett hozzáférni. Nyomatékosan azt kérte tehát t!lünk, hogy hatalmunknál
fogva figyelmeztessük uraságtokat: végezzék el az említett adósságnak az érdekelt felek részére
esedékes, uraságtok által oly hosszú ideje (ahogy említettük) halogatott végrehajtását. Mivel
pedig a jogosat kér!t!l nem szabad megtagadni a hozzájárulást, és egyébként a közönséges
igazság is azt parancsolja, hogy kinek-kinek adjuk vissza a magáét, ezért uraságtokat
megkeressük, és nádori hatalmunkkal intjük, hogy a dolgok így állván, miután meg is kerestük
uraságtokat az említett, csak a végrehajtást tekintve függ! adósság kifizetésér!l, a mondott
Catharina Schwarz javaiból fizessenek teljeskör" kielégítést a mondott követel! feleknek. Kelt
Stubnyafürd!n, 1666. november 18-án.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja, gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg
L!cse városának
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#No. 197.
Pozsony, 1666. dec 28.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Quandoquidem ob rariorem causarum appellatarum revisionem (quam propter iniuriam
temporum in tantum prorogare necessitabamur) multi commitantur in processibus iudicum
pedaneorum defectus, ob quod Sacratissima, Caesarea Regiaque Maiestas, dominus, Dominus
Noster Clementissimus, continuis lamentationibus per iniuriatos regnicolas molestatur, et
alioquin etiam articulus 34 anni 1659, in eodemque specificati, singulis annis pro commoditate
temporis huiusmodi appellationum revisionem per regni palatinum celebrandam innueret.
Suaque Maiestas Sacratissima, dominus, Dominus Noster Clementissimus eatenus benigne
annuit, immo et clementer demandavit, ut tandem iustitia, (cuius administratio regna conservare,
ac eiusdem remissior observatio eisdem ultimam ruinam inferre soleret) debitum suum cursum
sortiri valeat; causantibusque occasio et via conquerendi et lamentandi, ac benignas Maiestatis
Suae Sacratissimae aures molestandi praescindatur. Volentes itaque tam benigno Suae Maiestatis
Sacratissimae mandato, quam et legibus regni superinde sancitis officiique nostri exigentiae
debito modo satisfacere, praefigimus pro revisione causarum appellatarum, tam videlicet a
magistris protonotariis, quam comitatibus ac etiam liberis civitatibus, prout et Sede Banali in
Curiam Regiam transmissarum vigesimum octavum et subsequentes viginti continuos dies,
praeter festivos, Februarii et immediate sequentis Martii mensium anni proxime venturi 1667
affuturorum, in liberam ac regiam civitatem montanam Novizoliensem, locum utpote articulariter
ad id denominatum. De quo easdem dominationes vestras per praesentes certificandas duximus,
authoritate nostra palatinali et locumtenentiae eisdem mandandas, quatenus terminum et locum
praescriptos sui in medio tempestive promulgari et publicari facere velint et debeant, quo
eiusmodi causantes et litigantes cum necessariis litteralibus instrumentis et requisitis suis in
praesentiam nostri et ordinariorum Tabulae Regiae iudicum comparere possint et valeant.
Accepturi occasione causarum suarum appellatarum a nobis,et praefatis iudicibus iuris et iustitiae
complementum. In reliquo easdem dominationes vestras diu et feliciter valere desideramus.
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Datum Posonii, die 28. Decembris anno 1666.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad officia paratus
Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaim
Mivel a fellebbezett ügyek ritkább felülvizsgálata miatt (amelyet a körülmények
méltánytalansága folytán annyira el kellett halasztanunk) az alsóbb fokó bírák pereiben sok hibát
vétenek, ami miatt a királyság sértett lakosai ! császári és királyi felségét, a mi legkegyelmesebb
urunkat folyamatos panaszkodással zaklatják, és egyébként az 1659. évi 34. törvénycikk is, és az
abban részletezettek is elrendelik, hogy a körülményekhez mérten az ország nádora minden
évben végezze el az ilyen fellebbezések felülvizsgálatát, ! legszentségesebb felsége,
legkegyesebb urunk is jóindulatúan hozzájárulását adta, s!t kegyesen megparancsolta, hogy az
igazság (amelynek kiszolgáltatása az országokat meg!rizni, hanyagabb figyelembe vétele pedig
romba dönteni szokta) nyerje el megfelel! pályáját, és vágassék el a peresked!k számára a
panaszkodás és siránkozás lehet!sége, illetve az hogy ! legszentségesebb felsége jóindulatú
füleit háborgassák. Ill! módon eleget akarván azért tenni ! legszentségesebb felsége kegyes
parancsának, valamint az ország err!l meger!sített törvényeinek, és hivatali kötelezettségünknek,
mind az ítél!mesterekt!l, mind a megyékt!l, és szabad királyi városoktól, mind a báni
ítél!székt!l a királyi kúriába fellebbezett perek felülvizsgálatát a jöv! 1667. esztend! február 28ára és az azt követ! húsz napra t"ztük ki, leszámítva az ünnepnapokat, Besztercebánya szabad
királyi bányavárosba, úgy mint a törvénycikkben meghatározott helyre. Uraságtokat ezért jelen
levelünkkel értesítjük, nádori és helytartói hatalmunkkal uraságtoknak megparancsoljuk, hogy a
felülírott id!pontot és helyet övéik között sürg!sen hirdessék ki, hogy ezáltal a perleked!k
szükséges okleveleikkel és dolgaikkal el!ttünk és a királyi tábla rendes bírái el!tt
megjelenhessenek. Fellebbezütt ügyeikben t!lünk és a mondott bíráinktól igazságot nyernek
majd. Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt Pozsonyban, 1666. december
28-án.
Ugyanazon uraságtok szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc, sajátkez"leg.
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#No. 198.
Trencsén, 1667. jan. 21.
Prudentes ac circumspecti domini, amici nobis observandissimi
Cum summe indigeamus opera excellentissimi domini doctoris in civitate vestrarum
dominationum commorantis, habemus easdem rogatas, quatenus

velint pro pecunia nostra

eisdem per nos persolvenda unum honestum currum cum condecentibus equis subministrare
Novizolium usque. Quam prudentum ac circumspectarum dominationum vestrarum
benevolentiam nos quoque alio regratificationis studio recompensare non intermittemus. His in
reliquo easdem dominationes vestras diu ac feliciter valere desideramus. Datum in Civitate
Trincziniensi, die 21. Januarii 1667.
Earundem dominationum vestrarum amicus ad serviendum paratissimus
Franciscus Wesseleny manu propria
fordítás
Bölcs és körültekint! urak, igen tisztelt barátaink
Mivel a legnagyobb mértékben szükségünk van az uraságtok városában lakó igen kiváló doktor
úr fáradozására, uraságtokat kérjük, hogy pénzünkért, amelyet a városnak ki fogunk fizetni,
küldjenek egy tisztességes kocsit, ahhoz ill! lovakkal egészen Besztercebányáig. Mi sem fogjuk
elmulasztani, hogy bölcs és körültekint! uraságtok jóakaratát más szolgálatunkkal megháláljuk.
Egyébiránt uraságtoknak tartós jó egészséget kívánunk. Kelt Trencsén városában, 1667. január
21-én.
Ugyanazon uraságtok igen szolgálatkész barátja: gróf Wesselényi Ferenc
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#No. 199.
Teplice, 1638. október 9. (Bosnyák Zsófia)
Generosi domini, amici mihi longe observandissimi
Salute praemissa servitiorum addictissimam commendationem. Subditi mei de oppido Solna
panifices omnes communiter conquesti sunt vehementer coram me in absentia charissimi domini
mariti mei, qualiter concives generosarum dominationum vestrarum opificio simili utentes
eosdem subditos meos istinc venientes, suaque mercimonia exercentes, in singulis pene
vestrarum dominationum generosarum nundinis turbent sine causa, panosque [!] (nescitur quam
ob praetensionem) adimendo arestari faciant, immo etiam ademptos in utilitatem suam
convertant in damnum omnino miserorum subditorum nostrorum et derogamen privilegiorum
regalium (quorum transsumptum_ rei evidentia authentice emanatum vestris generosis
dominationibus transmisi) magnum et manifestum. Quae quidem subditorum meorum
molestatio, dixerim potius oppressio, quia de juris dictamine irrogari miseris sed multo minus
tolerari ab illis non potest ac debet, vestras generosas dominationes amice super eo requirendas
simulque rogandas esse cupio, dignentur pro authoritate sua dictis panificibus civitatis
Leöwcheviensis serio demandare, ne eosdem subditos nostros Solnenses a vero et indubitato
atque ab inclyto serenissimo quondam Maximiliano rege Hungariae rite approbato quaestus
exercitio arceant, turbent ac impediant. Alias si quae damna exinde iisdem emerserint, omnia illa
jure regni resarcire ac saepefatos subditos nostros juxta libertatum continentiam defendere
contra_ impetitores ejusmodi cogemur ac tenebimur. Spero tamen vestras dominationes
generosas locum justae petitioni meae, responsumque optatum daturas. Quas in reliquo diu et
feliciter ex animo valere desidero. Datum in castello Tepliczensis, die 9. Octobris anno 1638.
Generosarum dominationum vestrarum amica ad servienda addictissima:
Bosniák Sophia manu propria
fordítás
Nemzetes uraim, igen-igen tisztelt barátaim!
Üdvözletemet küldöm, és h"séges szolgálataimat ajánlom. Zsolna mez!város kenyérsüt!i,
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alattvalóink, közösen hevesen panaszkodtak el!ttem legkedvesebb férjem távollétében, hogy
nemzetes uraságtok hasonló mesterséget gyakorló polgártársai ugyanazon L!csére érkezett,
iparukat folytató alattvalóimat nemzetes uraságtok majd minden hetivásárán zaklatják, és
kenyereiket (nem tudni, mely követelés miatt) elveszik és elkobozzák, s!t az elvett kenyereket
saját szükségükre fordítják, szegény alattvalóim teljes kárára és királyi kiváltságaiknak
(amelyeknek hiteles formában kiállított átiratát a dolog megvilágítására nemzetes uraságtoknak
átküldtük) nagy és nyilvánvaló sérelmére. Alattvalóimnak ez a háborgatása, vagy inkább
elnyomása pedig a jog parancsa szerint nem kiszabható szegényekre, és még kevésbé kell ezt
elt"rniük. Nemzetes uraságtokat ebben az ügyben megkeresem és kérem, hogy tekintélyüknek
megfelel!en szigorúan parancsolják meg L!cse város kenyérsüt!inek, hogy mondott
alattvalóinkat az üzlet jogszer", kétségen felüli, a néhai jeles és fényességes Miksa király által is
megfelel!en meger!sített gyakorlásában ne akadályozzák és háborgassák. Ha ezután a zsolnai
kenyérsüt!knek valamilyen kára merülne fel, kénytelenek leszünk azokat jogi úton jóvátenni és
mondott alattvalóinkat szabadságaik tartalmának megfelel!en az ilyen támadók ellen
megvédelmezni. Mégis remélem, hogy nemzetes uraságtok jogos kérésemnek helyt adnak,
nekem pedig a kívánt választ küldik. Uraságtoknak jó és tartós egészséget kívánok. Kelt a
tepliczei kastélyban, 1638. október 9-én.
Ugyanazon uraságtok igen szolgálatkész barátja: Bosnyák Zsófia, sajátkez"leg

314

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

#No. 200.
Zólyomlipcse, 1661. nov. 28.
Generose domine observande
Salutem et officiorum paratissimam commendationem. Én szinte rosszul_ kezdek lenni, kihöz
képest írtam Spielenberger uramnak, hogy !kegyelme félretévén minden dolgait j!ttest jöjjön ide
Lipcse várában hozzám. Ha azért !kegyelme L!csén vagyon, kegyelmeteket igen kérem, egy
kocsin vagy jó lovon elegedend! comitivával küldje ide hozzán. Tudom uram !kegyelme
kedvesen veszi kegyelmetekt!l. Én is penig, ha élek, megszolgálom kegyelmeteknek abbéli
kedveskedését. Isten éltesse kegyelmeteket. Datum in arce Lipcse, 28. Novembris 1661.
Generosae dominationis vestrae ad officia parata
G. Anna Maria Sechi manu propria
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#No. 201.
Zsolna, 1663. júl. 8.
Generose domine, vicine observandissime
Salutem et officiorum commendationem. Dominationem vestram requisitam esse volui rogans,
quatenus accersito ad se carpentario intimare velit, ut carpentum illud parvum, quod pro
necessitate mea adaptandum volo, quantocius fieri potest, adaptet; pretium eiusdem a me
propediem Leutschoviam itura, recepturus. Quod quidem carpentum appromptatum dignetur
dominatio vestra ob vicinitatis bonae respectum in arcem Murán commoditate optima
transmittere. Rem mihi valde gratam factura. Quam in reliquo diu valere desidero. Datum in
oppido Zólna, die 8. Iulii 1663.
Generosae dominationis vestrae ad officia parata
Anna Maria Sechi manu propria
fordítás
Nemzetes uram, igen tisztelt szomszédom!
Üdvözletemet küldöm, és szolgálataimat ajánlom. Uraságodat kérem, hogy hivassa magához a
kocsikészít!t és intse arra, hogy ama kis kocsit, amelyet szükségemre át szeretnék alakíttatni,
amilyen hamar csak lehet, alakítsa át. A munka díját hamarosan megkapja t!lem, amikor L!csére
megyek. Uraságod a jószomszédságra tekintve méltóztassék az átalakított kocsit a murányi várba
a legjobb alkalmatossággal elküldeni. Ezzel nekem igen kedves dolgot tesznek. Uraságodnak
tartós egészséget kívánok. Kelt Zsolna mez!városban, 1663. július 8-án.
Nemzetes uraságtok szolgálatkész [barátja:] Széchi Annamária, sajátkez"leg.
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#No. 202.
Murány, 1663. szeptember 23.
Isten kévánta szerint való jókkal áldja meg kegyelmedet.
Édes bíró uram, kegyelmedet fölöttébb kérem, küldje hozzám kegyelmed doktor uramot
ennihény napra, mivel megbomlott az egészségem. Magam küldtem volna szekeret !kegyelme
után, de mind urammal !kegyelmével vannak az lovaim. Az kocsisokat, kik elhozzák
!kegyelmét, böcsületesen contentálom, kegyelmednek is az iránt való jóakaratját urammal
!kegyelmével együtt meg igyekezem szolgálnom. Ajánlván ezek után Istennek kegyelmedet.
Datum Murány, die 23. Septembris anno 1663.
Kegyelmednek böcsülettel szolgál:
G. Anna Maria Sechi manu propria

litterae protectionales, custodia = salva guardia
Tehát jelent véd!!rizetre kirendelt katonaságot, illetve jelenti a nem útra kiadott védlevelet
Gyöngyösi Krizosztom 1662 elején „custos provinciae et residentiae Cassoviensis praesidens”
1 A szó

utólag beszúrva_2 Utóbbi tagmondat beszúrva._3 a szó i bet"je a-ból javítva_4 Octobris:
bizonytalan olvasat_5 Prarte iavítva: parte_6 Elírás: két e_7 Utána kihúzva: Hasce idem_8 Cum:
utólag beszúrva_9 Az „!” „e”-b!l iavítva_10 Utána áthúzva: „deposuisset”_11 Utóbbi öt szó a
margóra beszúrva_12 Bizonytalan olvasat, valószín"leg 5000-b!l javítva_13 adhuc: utólag
beszúrva_14 A szó „hinc”-b!l javítva_15 El!tte áthúzva: „easdem”_16 Az els! „vel”-t!l kezdve
beszúrás a margóról_17 Az ar utólag beszúrva_18 A szó a sor fölé beszúrva_19 A szó „Vestri”-b!l
javítva._20 A szó a sor fölé utólag beszúrva._21 A szó utólag beszúrva_22 informare: utólagos
beszúrás_23 A Lerovay r bet"je egy másik bet"b!l javítva_24 Gerschner: bizonytalan olvasat_25 A
szó a sor fölé beszúrva_26 „kamarab”ból javítva_27 Utóbbi három szó a sor fölé beszúrva_28
„iudices”-b!l javítva_29 A manus után kihúzva: nostra_30 Az expensis els! s-e d-b!l átjavítva_31
A szó utólag beszúrva_32 Utána kihúzva: „dignent”_33 Utána kihúzva: „Hranovi[cae]”_34 A pro
„ex”- b!l átjavítva._35 A renitentia n-je t-b!l átjavítva._36 Utána kihúzva: „ita”_37 A szó a sor fölé
beszúrva_38 Utóbbi két szó a sor fölé beszúrva_39 „Egÿ”-b!l javítva_40 A szó véletlenül kétszer
leírva_41 Az eredetiben az „a” lemaradt_42 „kegyelmednek”-b!l javítva._43 Utóbbi három szó a
sor fölé beszúrva._44 A szó utólag beszúrva_45 gaudebant – utólag beszúrva_46 Az „esse” utólag
beszúrva_47 Transsumptum: utólag beszúrva_48 Contra: utólag beszúrva_49 A szó utólag beszúrva
az áthúzott „nehezen” fölé_
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Wesselényi Ferenc levelezése II. Kötet
Wesselényi Ferenc nádor parancsai, levelei
Sopron szabad királyi város levéltárában
1656–1666.
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Wesselényi Ferenc nádor parancsai, levelei
Sopron szabad királyi város levéltárában
(1656–1666)

1.
Nyitra, 1656. január 28.
Wesselényi Ferenc parancslevele Sopron város magisztrátusához.

Comes Franciscus Wesseleni de Hadad, perpetuus in Muran, Regni Hungar[iae] Palatinus et
Judex Cumanor[um], nec non Sacr[atissi]mi Principis, et D[omi]ni D[omi]ni Ferdinnadi Tertii
Dei gra[ti]a electi Romanor[um] Imperatoris semper Augusti, ac German[iae] Hungar[iae]
Bohemiae, [etc] Regis Archiducis Austr[iae] Ducis Burgund[iae] [etc.] Intimus Consiliar[ius],
Camerar[ius], et per Hungar[iam] Locumtenens. Prudentibus, ac Circumspectis Judici, Magistro
Civium, ac Juratis Civibus, liberae regiaeq[ue] cifvi]t[a]tis Sopronien[sis]. Salutem cum favore.
Expositum est nob[is] nomine, et in persona egr[egii] Emerici Gadoczÿ. Qual[iter] gener[osa]
con[dam] d[omi]na Barbara Gadoczy, egr[egii] con[dam] Ladiszlay Nagy consors, dicti vero
exponentis soror carnalis, et uterina; mensis interitate per omnia sibi comp[er]es, certa[m]
quandam de et super universis rebus suis mobilibus, et immobilibus, coram nob[is], aut[em]
al[te]ro vestru[m] fecisset testamentar[iam] dispositionem, seu ultimae voluntatis suae
declaratione, cujus quid[em] testamentar[is] dispositionis paria in libro, seu prothocol[lo], aut
fragnentis aliar[um] l[itte]rar[um] dictae civitati v[est]rae more solito reposita haberent[ur], et
lexata, quibus dictus exponens, ad p[rae]sens pro jur[ibus] suor[um] tuitione plurimu[m]
indigeret, essetq[ue] necessar[riorum]. Unde requisiti sumus nomine et in person[a] antelati
exponen[ti] debita cum instantia, ut nos eid[em] circa p[rae]missa p[ro]videre nobisq[ue] de
requisitione, et reintentione, ac extradatione, satis factioneq[ue] earund[em] l[itte]ra[rum]
testamentariar[um], committere et mandare vellem[us]. Cum autem iusta petenti non sit
detegand[um] assensus, et alioquin paria hujus modi l[itte]rar[um] testamentariar[um] partibus
interessatis per eos, quoru[m] interest, commode semper extradari soleant, atq[ue] possint. Pro eo
vos harum serie hortamur, et nihilominus, authorit[a]te n[ost]ra palatinal[i], et
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locumtenen[tionali], qua plenopire fungim[ur], nobis committimuset mandam[us], quatenus
acceptis p[rae]sentib[us], paria antelatar[um] l[ittegrar[um], in dictis, libr[is], seu p[ro]thocoll[is],
aut fragmentis aliar[um] l[itte]rar[um] v[est]rar[um] diligenter requiori, et reinveniri facere,
requisitor[um]q[ue] et reinventoru[m] tenorem, in transumpto l[itte]rar[um] v[est]rar[um],
memorat[um] exponen[tium], jur[ium] suor[um] futur[orum] ad cautel[am] necessar[iam], sub
sigillo p[rae]fatae civitatis n[ost]ra, usit[a]to, et auth[enti]co extradar[e]; ac tandem eosd[em]
literas testament[orias], ex parte anot[a]ti exponentis, legatoru[m]q[ue] eiusd[em], in oneri sui
parte debite {etiam} et omnimodae executioni demandare modis onerib[us] debeatis, et
teneamini; communi suadente justitia. Secus non factur[us]. Datum in libera civitate Nittrien[si],
Feria sexta p[ro]xima post d[omi]nica[m] tertiam Epiphaniar[um] D[omi]ni, Anno eiusd[em],
Millesimo, sex[centesi]mo, quinq[ue]d[eci]mo sexto.

Lecta[m] per me mag[ist]rum Petrum Alvinczÿ excell[entissi]mi d[omi]ni d[omi]ni comitis
Regni Hungar[iae] palatini prothon[otarium] mp.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XXXII. et GG. Fasc. 9. Num. 148.

2.
Pozsony, 1658. március 23.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Nos Comes Franciscus Vesseleny de Hadad, perpetuus in Muran, Regni Hungar[iae] Palatinus, et
Judex Cumanor[um], necn[on] sacr[atissi]mi Principis, et D[omi]ni D[omi]ni Ferdinandi Tertii
Dei gra[ti]a electi Romanor[um] Imper[atoris] semper augusti, ac Germaniae, Hungar[iae],
Bohemiae [etc.] Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgun[diae] [etc.] Intimus Consiliar[ius],
Camerarius, ac per Hungar[iam] Locumtenen[s]. Damus pro memoria. Quod egr[egius]
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mag[iste]r Petrus Alvinczy protonotarius noster, n[ost]ra[m] veniens in p[rae]sen[tem], exhibuit
nobis, et p[rae]sentavit certas quasdam l[itte]ras p[rae]libatae sacr[atissimae] Caesar[eae]
Regiaeq[ue] Ma[ies]t[a]tis benigni mandati p[rae]ceptor[um], eidemq[ue] prothonotario n[ost]ro
pro executione earun[dem] sonan[tes] et directas hunc tenorem continentes. Ferdinandus Tertius
Dei gratia electus Romanor[um] Imperator semper augustus, ac Germaniae, Hungar[iae],
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeq[ue] [etc.] Rex, Archidux Austriae, Dux
Burgun[diae], Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Marchio Moraviae, Comes Habspurgi,
Tyrolis, et Goritiae [etc.] Fideli n[ost]ro egregio mag[ist]ro Petro Alvinczy, fidelis n[ost]ri nobis
sincere dilecti sp[ectabi]lis ac mag[nifi]ci comitis Francisci Vesselenj de Hadad, dicti Regni
n[ost]ri Hungar[iae] Palatini [etc.] prothonotario, salutem et gratia[m]. Expositum est
Ma[ies]t[a]ti n[ost]rae nominibus, et in personis fideliu[m] nostror[um] n[obi]liu[m] Joannis
Nattl, et Michaelis Fenyesi jurator[um] ass[ess]or[um] comitatus Sopronien[sis]. Qualiter iidem
exponen[tes] anno, et termino causaq[ue] tibi bene cognitis, in arce Kabold, per te veluti eorum
p[rae][p[rae]sentiae n[ost]rae Regiae protho[nota]rium requisiti, pro considen[da] una tecu[m]
ejusdem causae judicio comparuissent, ac ibidem apud eosdem exponen[tium] fidelis n[oste]r
n[obi]lis Stephanus Vitnyedi, ut certum quoddam mandatum, causa in p[rae]not[a]ta emanatu[m]
tibiq[ue] sonans, et directe exhiberent, fernenter institisset, qui quidem exponen[tes], dum
ejusmodi mandati exhibitione[m] renuissent, et recusassent, ex tunc memoretus Stephanus
Vitnyedi, iisdem exponen[tium] omne[m] refusione[m] damni, sibi ipsis et mandati
p[rae]specificati exhibitione subsecuturi et eventuri in se se assumpsisset, et levasset.
Posteaqua[m] autem p[rae]fati exponen[ti] ad inductionem et persuasionem, simul etia[m]
premissi onem refusionis damnor[um], per antelatu[m] Stephanu[m] Vitnyedi factam,
mandatu[m] p[rae]not[a]tu[m] exhibuissent, ac propter eiusmodi mandati exhibitionem per te
observato jur[ium] ordine convicti, certasq[ue] pars bonor[um] eor[um] exponen[tium] civiliu[m]
per judicem liberae, ac regiae civitatis n[ost]rae Sopronien[sis] ab iisdem executa, in eoq[ue] sic
damnificati extitissent. Ob hoc supplicatum extitit Ma[ies]t[a]ti n[ost]rae nomine, et in persona
p[rae]fator[um] exponen[tium] debita cum instantia humillime, quatenus eisdem circa
p[rae]missa gratiose p[ro]videre, tibiq[ue] super iisdem rebus coram te antehac tractatis l[itte]ras
recognitional[es] testimonial[es] extradari com[m]ittere dignaremur, nec pateremur eosdem
improvise destitui. Cum autem justa petenti non sit non denegandus assensus, et alioquin fide
dignor[um] quorumcunq[ue] fidelium n[ost]roru[m] recognition[em] nemini sint denegan[dum].
Pro eo tibi harum serie firmiter p[rae]cipien[dum] com[m]ittimus et mandamus quatenus acceptis
p[rae]sen[tium], rebusq[ue] sit ut p[rae]fertur stan[te], seq[ue] haben[tem] totalem super
p[rae]misso negotio {tibi} ia[m] bene cognito, coram te ventilata[m] et discussam seriem,
fidel[ite]r et accurate recognoscere et in memoria[m] revocare, ac exinde fidelem recognitionem
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facere, eamq[ue] in solita[m] formam literaru[m] redigere ac tandem memir[iam] exponen[tium]
juriu[m] suor[um] futuram ad cautelam necessar[iam], sub sigillo p[rae]fati comitis palatini
jud[icia]li, at authentico apud te habito, extradare modis omnibus debeas et tenea[re]. Secus non
factur[us]. Praesen[tem] perlectis exhiben[dum] restitutis. Datum in hac libera ac regia civitate
n[ost]ra Posonien[si] feria quarta proxima post Dominica[m] Reminiscere Anno Domini
Millesimo, Sexcentesimo Quinquagesimo Sexto. Quibus exhibitis et p[rae]sentatis idem
prothonotarius n[oste]r ex debito officii sui nobis fideliter retulis in hunc modu[m]. Quomodo
ipse volens p[rae]insertae commissionis et mandato jam fatae sacr[atissimae] Caesar[eae]
Regiaeq[ue] Ma[ies]t[a]tis uti tenebatur humillime obtemperare, tota[m] seriem
p[rae]missor[um], occasione exhibition[um] p[rae]mentionati mandati subsecutor[um], accurate
et diligenter in memoria[m] revocando, talem superinde fecisset recognition[em] atq[ue]
relation[em]. Qual[ite]r ipse in causa illa divisionali, quae inter sp[ectabi]les ac mag[nifi]cos
d[omi]nos Joanne[m] Lippay supremum comitatus Barsien[sis] comitem, ac Georgium similiter
Lippay una; parte vero ab altera generosam ac mag[nifi]ca[m] d[omi]na[m] comitissa[m]
Rosinam Jób (?) primum quidem sp[ectabi]lis ac mag[nifi]ci con[dam] Caspar[is] Lippay de
Zombor, jam vero ill[ustrissi]mi d[omi]ni comitis Francisci Ernesti a’ Páár conthorale[m],
genitricem videlicet eorunde[m] intercedebat, inter reliquos, dictos quoq[ue] exponen[tium], pro
vicinis, sub onere solutionis sedecim marcaru[m] gravis penderit, ad dictam arcem Kabold,
locum v[i]d[e]l[ice]t annot[a]tae divisionis, p[rae]fixu[m] medio jurati notarii sui, citari curasset,
iidemq[ue] exponen[tes], ad p[rae]tactam citationem loco in eodem comparavissent, dumq[ue]
ibidem, cu[m] dicto prothonotario, et reliquis vicinis pro tribunali consedissent; eorum per
p[rae]fatum Stephanu[m] Vitnedi, exinde evocati, medio eorund[em], certas l[itte]ras p[rae]fatae
sacr[atissimae] Caesar[eae] Regiaeq[ue] Ma[ies]t[a]tis missilis, antelato prothonotario, in
p[rae]misso divisionis negotio sonantes, idem Stephanus Vitnedy intendebat exhibere; qui
qiudem exponen[tes], ubi ejusdem mandati exhibition[nem], poenam anot[a]tae citationis
suprascripta[m] incurrere formidantes, in se se assumere recusissent, memoratus Stephanus
Vitnedy, omnem convictionem, et damnu[m] si quod exinde in p[rae]fatos exponentes
redandaret, eiusq[ue] totalem refusione[m], et contentatione[m] in se se assumpsisset. Super qua
quidem dicti prothonotarii nostri fideli recognitione, p[rae]sentes l[itte]ras n[ost]ras testimoniales
memoratis Joanni Nattl, et Michaeli Feniessÿ, futura jud[icia]r[ia] eorun[dem] pro cautela
necessar[io], sub sigillo n[ost]ro jud[icia]li authentico, apud eun[dem] prothonotariu[m]
n[ost]rum habito, extradan[do] duximus et conceden[do]. Communi suadente justiti[…]. Datum
in libera ac regia civitate Posonien[si] Sabbatho proximo post Dominicam Reminiscere Anno
Domini Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Sexto.
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Lecta[m] per me mag[ist]rum Petru[m] Aluinczÿ excell[entissi]mi d[omi]ni d[omi]ni comitis
Regni Hungar[iae] palatini prothon[otarium] mp.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 2. Num. 76/21.

3.
Pozsony, 1658. május 2.
Wesselényi Ferenc parancslevele.

Nos Comes Franciscus Wesseleny de Hadad, perpetuus in Murany, Regni Hung[ari]ae Palatinus
[et] Judex Cumanorum, nec non serenissimi Principis, ac Dominis Domini Leopoldi Dei gratia
Hung[ari]ae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeq[ue] [etc] Regis, Archiducis Austriae,
Ducis Burgundiae [etc.] Intimus Consiliarius, Camerarius [et] per Hungariam Locumtenens [etc.]
Damus pro memoria. Quod n[obi]lis prudentis [et] circumspectus Georgi[us] Grad senator [et]
Leopoldus Nattl juratus notarius liberae ac regiae civit[a]tis Sopronien[sis], nomine [et] in
persona prudentum ac circumspector[um] mag[ist]ri civium, judicis, cerorumq[ue] jurator[um]
civium, adeoq[ue] totius communitatis ejusd[em] civit[a]tis evangelicae, n[ost]ram venien[tes] in
p[rae]sentia[m] per modum solennis protestationis, contradictionis, reclamationis [et] inhibitionis
proposuerunt coram nobis in hunc modum. Qualiter die vigesima nona mensis aprilis proxime
p[rae]terita, egr[eg]ius Bezeredy alias vice comes comitatus Soproniensis, una cum certis,
quibusdam n[obi]libus, attimi secum habitis, in facto cujusdam p[rae]tensae acquisitionis
campanar[um], jurisdictionosq[ue] earun[dem], uti [et] cujusdam p[rae]tensi proventus ab iisdem
campanis infranotato parocho quotannis provenire deben[tur], a cin turri ecclesiae Sancti
Michaelis Archangeli, consequenterq[ue] suburbio dictae civit[a]tis [et] comit[a]tu similiter
p[rae]not[a]to Sopronien[si], existen[tis] [et] h[abi]tar[is], per admodum r[evere]ndum
Franciscum Vyttnedy alias parochum ejusdem civitatis catholicum, contra p[rae]fatos
protestantes, vigore brevium articulor[um] super violentiis editor[um], penes simplicem
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querelarum processum, in poss[ess]ione Harkálly 1 [et] dicto comit[a]tu Sopronien[si] intentatae,
non curatis binariis literis n[ost]ris, dicto vice comiti, negotio in p[rae]misso exaratis, similiter
etiam non admissa, memoretor[um] protestantium iterata, [et] in legibus sanctionibusq[ue] Regni
fundata protestatione, tam contra terminum, forum [et] judicium ejusdem vice comitis in facie
loci p[rae]not[a]ti facta, idem vice comes, memorati protestationes in onere p[rae]tensae
acqisitionis convictos [et] aggravatos pronunciasse, eandemq[ue] deliberatione[m] suam, in
sedria dicti comitatus etia[m] referre, per hocq[ue] eosdem protestantes, contra manifestas Regni
sanctiones damnificare velle [et] interetur, damno [et] p[rae]judicio eorundem protestantium
valde gravi [et] manifesto. Cum autem campanarum jurisdictionisq[ue] earun[dem], uti [et]
proventuum p[rae]tensorum acqisitio, veluti templorum accessoria non vigore brevium
articulorum, super violentiis editorum, sed juxta processum, super negotio religionis in articulo
decimo quarto anni 1647 conscriptum prosequi possent ac deberent. Unde iidem protestantes
juribus ipsorum tempestive prospicere cupien[te], memor[atum] vice comite[m] a’ sententiae
suae modo quo supra latae in comitatu[m] relatione, comitatum ab adjudicatoriar[um],
universit[a]tem vero ejusdem comit[a]tus, ab exmissionalium literarum extradatione, ac, tam
eundem comit[a]tum, quam alios quosvis ab earund[em] literarum executione [et] executionis
factione, inhibent protestan[do] [et] reclamant inhibendo; hoc annexo; quod si etia[m] ad
p[rae]sentem ipsorum legitima[m] protestationem, memorati, parochus, vice comes [et] ii qui
supra a’ prosecutione, impetitione, judicio [et] executione tali quali desistere nollent aut non
curarent, extunc memorati protestantes jus suum etiam cum moderamine inculpatae tutelae
defendere {coacti essent} [et] superinde coram nobis similiter solenniter protestati extitissent.
Harum nostrarum vigore [et] testimonio literarum mediante. Datum in libera ac regia civit[a]te
Posonien[si], Die secunda mensis Maÿ, Anno D[omi]ni Mill[esi]mo sexcen[tesi]mo,
quinquagesimo octavo [etc.]

Comes F. Wesselenÿ mp.

Correct[a] in dictionib[us] coacti essent interlinealiter per expeditor[em] mpia.

Pecséttel ellátott eredeti, tisztázat.

1

Recte: Harka
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SL:SVL, Lad. LI. Fasc. 1. Num. 33.

4.
Pozsony, 1658. május 8.
Wesselényi Ferenc parancslevele.

Nos Comes Franciscus Wesseleny de Hadad perpetuus in Murany Regni Hungariae Palatinus, et
Judex Cumanorum, nec non serenissimi Principis ac Domini Domini Leopoldi Dei gratia
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeq[ue] Regis, Archiducis Austriae, Ducis
Burgundiae [etc.] Intimus Consiliarius, Camerarius, et per Hungariam Locumtenens. Damus pro
memoria. Quod nomine et in persona universitatius nobilium comitatus Sopronien[sis] status
evangelici, egregii Adamus Hortelendy,2 Joannes Tholnay, et aliter Joannes Ebergeny, uti
ablegati nuncii eorun[dem], penes l[itte]ras ipsorum credentionales, ab antelatis principalibus
ipsor[um] ad nos directas, coram nobis personal[ite]r constituti, per modum solennis
protestationis, contradictionis, reclamationis, et inhibitionis querulose repraesentant eo modo.
Quod, cum die sexta men[sis] maÿ in praesenti anno Domini mille[si]mo, sexce[ntesi]mo,
quinquagesimo octavo, proxime praeterita in poss[ess]ione Nemeskér, et antelato co[mi]t[a]tu
Sopronien[si] existen[tis], termino videlicet et loco celebrationis generalis congregationis
ejusdem comitatus Sopronien[sis], memorati protestantes, una cum universitate nobilium dicti
comitatus Sopronien[sis] status catholici, in antelata generali congregatione pro tractandis et
concludendis rebus et negotiis ipsorum in publicum bonum et commodum ejusdem co[mi]t[a]tus
urgen[tibus], simul constituti fuissent. Tunc nobilis Leopoldus Nattl juratus notarius et ablegatus
liberae ac regiae civitatis Sopronien[sis] universitati dominor[um] magnatum et nobilium
ejusdem comitatus Sopronien[sis] querulose repraesentasset isto modo. Qualiter die vigesima
nona men[sis] aprilis, noviter evoluta egr[eg]ius Georgius Bezeredj vice comes dicti comitatus
Sopronien[sis], una cum certis quibusdam nobilib[us] attunc ad latus suum secum habitis, in
facto cuiusdam p[rae]tensae acquisitionis campanar[um] jurisdictionisq[ue] earun[dem], uti et
cuiusdam praetensi proventus ab iisdem campanis infranotato parocho quotannis provenire
debentisq[ue], a cin turri ecclesiae Sancti Michaelis Archangeli, consequenterq[ue] suburbio
2

Recte: Hertelendy.
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dictae civitatis, et co[mi]t[a]tu praenotato Sopronien[si] existen[te] habitar[um], per reverendum
Franciscum Wittniedy uti parochum ejusd[em] civit[a]tis Sopronien[sis] catholicum ad templum
Sancti Spiritus degentem, contra antelatos magistrum civium, judicem, caeterisq[ue] senatores,
nec non communitatem dictae civitatis Sopronien[sis] evangelicae confessionis, vigore brevium
articulor[um] super violentiis editorum, penes simplicem querelam processum in poss[ess]ione
Harkaly,3 et dicto co[mi]t[a]tu Sopronien[si] intentatae, non curatis binariis mandatis nostris,
eidem vice comiti negotio in praemisso exaratis, neq[ue] manifestis Regni legibus, statutis,
diplomatib[us] Regiis super p[ro]cessu in negotio religionis servando conditis, per ipsos
mag[ist]rum civiu[m] judicem, senatores, consequenterq[ue] totam communitatem in
cont(ra)rium allegari curatis, eosdem mag[ist]rum civiu[m], judicem et senatores, nec non
(tota)m communitatem dictae civitatis evangelica confessionis, in onere praenot[a]tae
p[rae]tensae acqusitionis convictos et aggravatos pronunciasset, eandemq[ue] delibera[ti]onem
suam in sedri(am) d(ic)ti comitatus Sopronien[sis] etiam referr[e] per hocq[ue] eosdem
civitatenses evangelicae confessionis contra praescriptas manifestas Regni sanctiones, decreta,
publica Regni statuta, et conditiones diplomatum Regior[um], processumq[ue] in iisdem Regni
legibus specificatum damnificare vellet et niteretur; damno et p[rae]iudicio eorun[dem]
civitatensiu[m] evangelicae confessionis gravi et manifesto. Factaq[ue] huiusmodi propositione
antelati ablegati civitatensis. Tandem antelati protestan[tes] praespecificati p[ro]cessus, modo
p[rae]misso per antelatu[m] vice comitem in facie loci peracti, reproductionem, in eadem
g[ene]rali congrega[ti]o[n]e ipsor[um], ad (ex)aminandum (: cum utrum videlicet praetensa
eadem causa negotium religionis concernat, nec ne? :) postulassent, cum et alias simplices
quoq[ue] violentiae, ex vi ar[ticu]li quarti anni mille[si]mi, sexcentesimi octavi, coram sedria,
vele a non existen[tes], congregatione ipsor[um] produci et ruminari deberent: universitas tamen
nobilium status catholici, productionem juridici p[ro]cessus, consequenterq[ue] rumina[tion]em
ejusdem, praecise sedem jud[ica]riam, non autem congrega[ti]o[n]em concernere asservisset;
neq[ue] iustae postulationi ipsoru[m] satisfecissent; extunc antelatus ablegatus diaetae civit[a]tis
Sopronien[sis] copiam, seu paria p[rae]missae praetentae acqusitionis, per antelatum vice
comitem de more et consuetudinem sub p[ro]prii chirographi subscriptione roborata,
eisdemq[ue] civitatensibus transmissa, produxisset, ac pro perlectione earun[dem] antelati
p[ro]testan[tes], coram jurato notar[io] eorun[dem] serio ac iteratis vicibus, institissent: renitente
tamen antelato statu catholico, earun[dem] perlectionem minime obtinere potuissent; quo viso
antelati protestantes coram antelata universit[a]te nobilium, solennem super p[rae]missis facere
voluissent p[ro]testa[ti]o[n]em, ac per dictum juratum notar[ium] ipsoru[m], in prothocolum
ejusdem comitatus inscribi et inseri postulassent, sub hac verboru[m] forma. Universitas
3

Recta: Harka
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nobilium comitatus Sopronien[sis] evangelicae confessionis, per modum solennis
protesta[ti]o[n]is, contradictionis, reclamationis et inhibitionis querulose repraesentat isto modo:
Qualiter die vigesima nona men[sis] aprilis in p[rae]senti anno d[omi]ni mille[si]mo,
sexce[ntesi]mo, quinquagesimo octavo, proxime praeterita, egregius d[omi]nus Georgius
Bezeredj, vice comes istius Comitatus Sopronien[sis], una cum certis quibusdam nobilibus,
attunc ad latus secum habitis in facto cuiusdam praetensae acquisitionis campanarum,
jurisdictionisq[ue] earund[em], uti et cujusdam praetensi proventus ab iisdem camoanis
infranotato parocho quotennis provenire debentis, a cin turri ecclesiae Sancti Michaeliis
Archangeli, consequenterq[ue] suburbio dictae civitatis, et comitatu praenotato Sopronien[sis]
existen[tes], habitar[ent], per reverendum Franciscum Wittniedy, uti parochum ejusdem civitatis
Sopronien[sis] catholicum ad templum Sancti Spiritus degentem, contra egr[egi]os prudentes et
circumspectos Petrum Melchioris de Zuanna m[a]g[ist]rum civium, judicem, caeterosq[ue]
senatores, nec non communitatem dictae civitatis Sopronien[sis] praetactae evangelicae
confessionis, vigore breviu[m] ar[ticu]lorum super violentiis editor[um], penes simplicem
querelaru[m] simplicem querelaru[m] p[ro]cessu[m], in poss[ess]ione Harkaly 4 et dicto
co[mi]t[a]tu Sopronien[si] intentatae, non curatis binariis gratiosis mandatis illu[strissi]mi et
excellentissimi domini comitis Francisci Wessseleny, istius Regni Hungariae palatini, dicto
d[omi]no vice comiti negotio in praemisso exaratis neq[ue] manifestis Regni legibus, statutis,
diplomatibus Regiis super p[ro]cessu in negotio
religionis servando conditis, per ipsos
mag[ist]ro civium, judicem, et senatores, et totam communitatem praenotatae civitatis
evangelicae confessionis in contrarium allegatis, eosdem mag[ist]rum civium, judicem et
senatores, consequenterq[ue] totam communitatem dictae civitatis evangelicae confessionis in
onera praenotata praetensae acqisitionis, convictos et aggravatos pronunciasset, eandemq[ue]
deliberationem suam in sedriam istius comitatus Sopronien[sis] etiam referre, per hocq[ue]
eosdem civitatenses evangelicae confessionis contra praescriptas manifestas Regni sanctionis,
decreta publica, Regni statuta et conditiones diplomatu[m] Regiorum […] p[rae][…] de[…] […]
[…]eg[…] […] scriptu[m], damnificare vellet e(t) […]iteret[ur], damn(o) et p[rae]iudicio
eurun[dem] ci(vita)tensiu[m] (eva)ngelicae confe(ssionis) gravi et mani(f)esto. Cum autem
campanarum, jurisdictionisq[ue] earu[m] uti et p[ro]ventu[m] acquisitio, veluti templorum
accessoria, non vigore ar[ticu]lorum super violentiis editor[um], sed iuxta p[ro]cessum
praenotatum super negotio religionis in ar[ticu]lis decimo octavo, mille[si]mi sexce[ntesi]mi,
quinquagesimi quinti, decimo, millessimi, sexce[ntesi]mi, quadragesimi noni, et decimo quarto,
mill[esi]mi, sexcentesimi, quadragesimi septimi omnino annorum D[omi]ni editis conscriptum,
prosequi possent, ac deberent. Unde eadem universitas nobilium dictae evangelicae confessionis,
4

Recte: Harka
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jurib[us] ipsor[um] tempestive prospicere volentes, legesq[ue] et statuta Regni conscripta illaese
conservare satagentes, memoratum d[omi]num vice comitem a’ sententiae suae modo quo supra
super eodem indirecto et illegitimo processu latae, in comitatu[m] relatione, sedemq[ue]
jud[ica]riam co[mi]t[a]tus ab adjudicator[um] et sententionaliu[m], partem vero universitatis
nostri istius co[mi]t[a]tus Sopronien[sis], ab exmissionaliu[m], seu satisfacionaliu[m]
l[itte]rarum extradatione ac tam eandem partem comitatus, quam alios quosvis, ab earund[em]
l[itte]rarum executione, et executionis factione, solenni qua supra p[ro]testatione inhibent,
eidemq[ue] illegitimo processui reclamant, inhibendo, reservantes recursum suum ad suos
superiores iuxta praescripta statuta publica: superindeq[ue] petunt literas testimoniales. Qua
postulatione eorun[dem] protestan[tem] praemissa, antelatoq[ue] statu catholico, vicissim jure
consonae postulationi ipsor[um] jurib[us] damnificare nixi fuissent. Super quibus coram nobis
antelati ablegati eorund[em] solenniter protestan[tur], jurib[us] ipsorum tempestive prospicere
volentes, legesq[ue] et statuta Regni conscripta illaese conservare satagentes, memoratum vice
comitem ipsorum a’ sententiae suae modo quo supra super eodem indirecto et illegitim processu
latae, in co[mi]t[a]tu fienda, vel vero medio tempore facta relatione, sedemq[ue] jud[ica]riam
comitatus ab adiudicatoria et sententionaliu[m], partem vero universitatis ejusdem comitatus ab
exmissionaliu[m] seu satisfactionaliu[m] omnino literaru[m] itidem fienda, vel iam facta
extradatione, ac tam eandem partem comit[a]tus, quam alios quosvis, ab earun[dem] l[itte]rarum
execu[ti]o[nalium] et executionis factione solenni qua supra protestatione inhibuissent
reclamando, eidemq[ue] illegitimo processui reclamassent inhibendo; p[ro]ut inhibuerunt, et
reclamarunt similiter coram nobis, harum nostrarum vigore et testimonio literaru[m] median[te].
Datum in libera ac regia civitate Posoniensi, Die Octava Mensis Maÿ, Anno Domini Millesimo,
Sexcentesimo, Quinquagesimo Octavo.

Comes F. Wesseleny mp.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. LI. Fasc. 1. Num. 30.

5.
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Pozsony, 1658. június 16.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Comes Franciscus Wesselény de Hadad, perpetuus in Murány, Regni Hungariae Palatinus, et
Judex Cumanor[um], nec non serenissimi Principis, ac Domini Domini Leopoldi Dei gratia
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeq[ue] fetc.] Regis, Archiducis Austriae,
Ducis Burgundiae [etc.] Intimus Consiliarius, Canerarius, ac per Hungaria[m] Locumtenens.
Egregiis et Nobilibus Vice Comiti, Judlium, et Jur[atis] Assessoribus sedriae comitatus
Sopronien[sis], in sedria vel congregatione simul vel divisim constitutis. Salutem cum favore.
Expositum est nobis nominibus, et in personis prudentu[m] et circumspector[um] mag[ist]ri
civiu[um], judicis et coeteroru[m] juratoru[m] civiu[m], adeoq[ue] totius communitatis
evangelicae liberae ac regiae civitatis Soproniensis. Qualiter superior[um] his recenter evolutis
temporibus, reverendus Franciscus Vitnyedy parocus p[rae]fatae civitatis Sopronien[sis], ratione
[et] p[rae]textu p[rae]tensae cujusdam violentiae ademptionis et occupationis realis usus
jurisdictionis, et proventuu[m] campanu[m] in turri ecclesiae Sancti Michäelis Archangeli, in
suburbio iam fatae civitatis Sopronien[sis], et in comitatu n[ost]ro a[n]telato Sopronien[sis]
existen[tis], habitae, constitutand[ae], et quotannis, uti p[rae]tenditur parochis catholicis exinde
provenire debentium de manibus r[evere]ndi Stephani Kery, velluti eo tum dictae civitatis
Sopronien[sis] similiter parochi, per magistru[m] et tota[m] communitate[m] eiusdem civitatis
evangelica[m], in anno Domini millesimo, sexcentesimo, quadragesimo septimo iam pridem
evoluto factae, et patratae, ac per ipsos exponen[tes] post repetitione[m] dicti actionis, medio
judlium dicti comitatus Soproniensis peracta[m], eadem occupationis via detentoru[m], et ad
p[rae]sens possessoru[m], vigore brevium articuloru[m] novissimaru[m] Regni constitutionu[m]
super violentiis conditioru[m], cora[m] egregio Georgio Bezeredy, attacto videlicet vice comite
v[est]ro, eidemq[ue] adurnitis judlium et jur[atorum] assessor[um] itidem vestris, uti judicibus in
ea materia incompetentibus, penes querela[m] superinde erectam, certam quanda[m] causam,
alias competente[m] suum judice[m] et forum habente[m], movisset, et suscitasset. In qua idem
vice comes vester cum sibi adiunctis (: non curatis etiam binariis legitimis literis nostris
missilibus, in eo negotis ibidem vice comiti v[est]ro sonantibus ac protestatione quoq[ue]
ipsoru[m] exponentiu[m], contra foru[m] et judices institutumq[ue] processum facta :) ad
ulteriora proceden[tem], finale[m] sententia[m] et deliberatione[m] pronunc(ia)ret, qua mediante,
ipsos exponentes in totali aequisitione dicti actor[es] convocatos et aggravatos pronunciasset,
eandemq[ue] in sedem quoq[ue] vestram jud[icia]riam ad approbandu[m] reportasset, qua
reportata eandem deliberatione[m] p[rae]fati vice comitis vestri, et sibi adiuncoru[m] in facie loci
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lata[m], et in p[rae]sentia[m] vestri reportata[m] approbassetis, literasq[ue] vestras adiudicatorias
sententionales, et superinde universit[a]tis comitatus vestri exmissionales extradandas
decrevissetis, im[m]o et expediri fecissetis, idem etia[m] actor easdem literas taliter expeditas,
licet absq[ue] publicatione, ad se tamen recepisset, quas vos quoquomodo reali executioni
demandari facere velletis, et interemini, gravi damno et p[rae]iudicio ipsoru[m] exponen[tium]
manifesto. Requisiti itaqua sumus nominibus et in personis eorundem exponen[tium] debita cum
instantia, quatenus eisdem circa p[rae]missa providere, ac tam vobis super praefato vice comite
vestro, cum sibi adiunctis ab executione peragenda revocando, quam vero ipsi vice comiti
v[est]ro de eadem executione non impendenda, quin potius usq[ue] ad felice[m] praefatae Suae
Maiestatis reditum, in suspenso relinquenda, com[m]ittere et mandare vellemus; nec pateremur
eosde[m] exponentes justis suis juribus improvise destitui. Cum autem justa peten[dum] non sit
denegandus assensus. Et alioquin causae et acquisitiones super occupatione temploru[m],
parochiaru[m], ecclesiaru[m], proventuu[m] et aliorum negotioru[m], consequenterq[ue] et
campanaru[m] veluti ecclesiar[um] accessor fundatae, negotiu[m] utpote religionis concernentes,
suum peculiare[m] judicem, forum, et processum haberent; eiusmodiq[ue] causantes non vigore
breviu[m] articuloru[m] de violentiis conditioru[m] cora[m] vice comite, penes querelas actiones
suas instituere, et procedere, verum p[rae]tensiones suas virtute ar[ti]c[u]lor[um] novissimae
quidem diaetae decimi octavi, millesimi sexcentesimi quadragesimi noni, decimi, et millesimi
sexcentesimi quadragesimi septimi decimi quarti, annoru[m], omnino de negotio religionis
confirmatioru[m] prosequi, et acquirere possint ac debeant: sed et ex illegitimo processu
illegitima judicia sequi necesse est; illegitima vero judicia et executiones, in conditionis quintae
diplomatis Regii, in articulo secundo, anni millesimi, sexcentesimi, vigesimi secundi, expressae,
admittandae non essent; nobisq[ue] ex officii nostri dictamine de quorumvis regnicolaru[m]
indemnitate prospicere, ac eosdem in justis eorund[em]juribus conservare incumbat. Et alias
etia[m] praesens negotiu[m] et inconvenientiae inter duos status (: uti ex prioribus literis nostris
missilibus, vobis eatenus exparatis elucesseeret :) vigerent, quas qontrover[sias] in hac Sua
Maiestatis absentia, nequaqua[m] admittere possemus, huiusmodi demum graves difficultates, et
per consequens etia[m] executiones, usq[ue] ad reditum Regiae Maiestatis remote in exteris
Regnis existentis, legitime et de jure suspendi valeant atq[ue] possint. Pro eo nos haud serie
hortamur, et nihilominus authorit[a]te nostra palatinali et locumtenentiae, qua pleno jure
fungimur vobis com[m]ittimus et mandamus, quatenus acceptis p[rae]sentibus, et rebus sic ut
praefertur stantibus seq[ue] habentibus, nos p[rae]fatum vice comite[m] v[est]rum ab executione,
vigore antelatarum literaru[m] vestrarum ad[judica]riarum sententionalium et universitatis
p[rae]fat(is) (co)mitatus vestri e[…]ss[…]naliu[m] per(ag)enda, quamprimium […]vocare,
idemq[ue] vice comes vester cum sibi adi(uncti)sin eadem exec(ut)ione procedere ne(qu)aquam
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praesum[…] quin potius usque […] felicem memoratae Suae Maiestatis Regiae adventum, ab
eadem executione supersedere, a cin suspenso relinquere modis omnibus debeatis ac tentamini;
idemq[ue] vice comes vester cum sibi adiunctis debeat et teneatur. Communi suadente justitia.
Secus non factur[us]. Presentibus perlectis, exhiben[dum] restitutis. Datum in libera ac regia
civitate Posoniensi, die decima sexta mensis Junii. Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo,
quinquagesimo, Octavo. [etc.]

Comes F. Wesselenÿ mp.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. LI. Fasc. 1. Num. 32.

6.
Püspöki, 1658. július 27.5
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes at Circumspecti Domini, Amici nobis obser[vandissi]mi,

Salutem, et n[ost]rorum promptitudine[m]. Posteaqua[m] Dei ter[rae] optimi maximi providentia
ita disponente Sacra Hung[ari]ae et Bohemiae Regia Ma[ies]tas d[omi]nus noster clementissimus
die 18 currentis mensis unanimi votinu[m] Sacri Romani Imperii principum voto, in Romanorum
Imperatorem rite electa sit. D[omi]n[ati]o[n]es V[est]ras requirendas esse duximus, quatenus
faustum hunc d[omi]ni nostri clementissimi applausum, pro solita sua, erga sua[m]
ma[ies]t[a]tem fidelitate, gratulabundis laetitiae signis, praemisso psalmo: Te Deum laudamus,
etiam tormentorum explosione, pro die 4. p[ro]xime venturi mensio augusti, prosequi velint,
5

Javított dátum, a jegyz! el!ször 23-at írt.
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atq[ue] sciant. Quas in reliquo diu feliciter valere desideramus. Datum in P"sp!ki, 276 Julii,
1658.

Earund[em] D[ominationum] V[est]rarum
Amicus ad officia paratus

Comes F. Wlny mp.7

[Címzés:] Prudentibus ac Circumspectis D[omi]nis N N Mag[ist]ro Civiu[m], Judici,
caeterisq[ue] Jur[atis] Civib[us] Liberae ac Regiae Civitatis8 Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis
ob[servandi]ss[im]is. Cito cito cito cito citissime.9

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. VI. et F. Fasc. 8. Num. 369.

7.
Turiszakállas, 1658. augusztus 8.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

6 A jegyz!
7 Az
8

el!ször 23-at írt.

aláírás kortársi „feloldása”: Vesselényi.

Tollhiba, a jegyz! a címzésbe a Ma[ies]t[a]tis”-t írte le el!ször, majd átírással javított.

9 A címzés

alatt a kihirdetésre vonatkozó feljegyzés: p[rae]s[entatum] 1. Aug[usti].
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Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni Amici nobis observan[dissimi].

Salute[m] [et] officior[um] nostrorum promptitudine[m]. Vettük kgltek levelét, hogy kgltek az
offeralt borokat megh küldette, azt ighen (j)ol czelekette. Im azért az kivant asse(cu)ratoriat
megh küldettük kgltek[ne]k. In reliquo easdem D[ominatio]nes V[est]ras valere cupimus diu
feliciter. Datum in Thur Szakalos die 8 Augusti A[nn]o 1658.

Earundem D[ominatio]num V[est]rar[um]
Amicus ad officia paratus

Comes F Wlny mp.

[Címzés:] Prudentibus et Circumspectis Dominis N. N. Judici, Mag[ist]ro Civium, caeterisq[ue]
Juratis Civibus Liberae ac Regiae Civitatis Soproniensis [etc.] Amicis nobis
obs[ervand]issimis.10

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XLI. et QQ. Fasc. 5. Nr. 180/2.

8.

10 A címzés

alatt a városi kancellária közzétételre vonatkozó feljegyzése: „p[rae]sent[atum] 12. Aug[usti] [Anno]
D[omini]. 1658.”
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Altenburg,11 1658. […] […]12
(1658. március 4-ét megel!z!en) 13
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

[…] alias egr[eg]ii (J)oannis Wurm, attunc […] […] […]tuisset; indecisa tamen, et
indetermina[…] […] etiam de praesenti gravi ipsius exponen[…] […] medio vero tempore ipsa
quoq[ue] Ursula N[…] […] […]diq[ue] causa, et dicti debiti persolu[…] [..] […] Wurm,
dominu[m] et maritum ipsius, veluti tutorem et curatorem legitimu[m] ac naturalem nobilis pueri
Ladislai filii sui, ex ipsa d[omi]na Ursula Nagy conthorali sua suscepti, et procreati
condescendisset, et devoluta esset. Ob hoc institit apud nos quatenus eandem causa per vos
reassumi, finaliter decidi, et ipsi debita[mg satisfactionem impendi curaremus. Cum autem
ejusmodi causae non debeant esse perennales, communisq[ue] justitia unicuiq[ue] quod sun (?)
est reddi iubeat. Sed et pars adversa haereditates civiles, et forte res mobiles ex iisdem
haereditatib[us] procreatas, et comparatas sub jurisdictione earun[dem] D[omi]na[tio]nu[m]
V[est]rarum existentes haberet, de quib[us] per easd[em] D[ominatio]nes V[est]ras uti
competentem mag[ist]ratum debita satisfactio, et executio impendi posset. Eapropter rebus sic
stantib[us] easdem D[ominatio]nes V[est]ras tenore p[rae]sentium requiren[das], et commendas
im[m]o ex authoritate n[ost]ra palatinali, et locumtenentiae eisdem serio committen[dum]
duximus, quatenus acceptis praesentib[us], antequam per efficaciora media cogant[ur],
praemissu[m] dicti exponentis […] […] […] […]14 In reliquo easdem felic(iter) […] […]us.
Datum in Altenburgh Austri(ae) […] […] die […] […] rii, Anno 1658.

Earun[dem] D[ominatio]num V[est]raru[m]

11

Deutsch-Altenburg, Alsó-Ausztria.

12 A fert!zött,

sérült levél els!, kezdet fele a dokumentum restaurálása el!tt nem rekonstruálható. Fél!, hogy a
restaurálást követ!en is csak er!sen töredékes állapotban áll a kutatás rendelkezésére. A jelenlegi szövegátírás
alulról a 20. sortól kezd!dött. A levél fels! részének sérülése miatt jelenleg a forrás vége ugyanúgy nem
rekonstruálható.
13 A címzés

alatt található, az irat közzétételére vonatkozó városi kancelláriai megjegyzés alapján a „terminus ante
quam” megadható.
Ezt követ!en a levél másik oldalának a teteje, minimum hét sor jelenleg, restaurálást megel!z!en nem
rekonstruáálható.

14
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Amicus ad oficia paratus
Comes F. Wesseleny mp.

[Címzés:] […]tibus et Circumspectis Dominis, N. N. Judici, Mag[ist]ro Civium, caeterisq[ue]
Jur[atis] Civibus Liberae ac Regiae Civitatis Soproniensis [etc.] Amicis nobis
obs[ervand]issimis.15

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XXXII. et GG. Fasc. 11. Num. 257.

9.
Pozsony, 1660. április 2.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes et Circumspecti D[omi]ni, Amici nobis observan[dissimi].

Ex querulosa informatione excellentissimi et nobilis Joannis Lospiler doctoris {nostri} medici
intellegimus; eundem certos debitores in hac civitate earun[dem] D[omi]n[ati]o[n]um
V[est]rarum residentes, et coram denominandos habere, debita tamen sua ab eisdem nullo modo
rehabere posse, licet et ipse, apud eos, super ejusmodi liquidorum suorum debitorum institisset,
et iidem sese persoluturos saepius obtulissent. Institit proinde apud nos, quatenus sibi de
condigno juris, et persolutionis seu satisfactionis, ex parte eorundem debitorum suorum cora[m]
denominandorum, remedio providere vellemus. Cum autem ejusmodi debitores, creditores suos

15 A nádori

levél tudomásul vételére, tartalmára vonatkozó városi kancelláriai feljegyzés a címzés alatt:
„[prae]sent[atum] 4, Martii 1658. Johannem Lospiller betr[effend].”
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contentare debeant; ipsis vero nolentibus, per loci mag[ist]ratum uti judicem competentem debita
satisfactio et executio ex bonis debitorum quibuslibet impendi soleat, atq[ue] possit. Pro eo
V[est]ras D[omi]n[ati]o[n]es harum serie hortamur, et simul authoritate n[ost]ra palatinali eisdem
com[m]ittimus, et mandamus, quatenus eisdem debitoribus per ipsu[m] exponen[tem]
denominandis in praesentia[m] sui citatis, compertaq[ue] rei verit[a]te, pro annot[a]tis ipsius
expon[entis] debitis ex bonis dictor[um] debitorum sub jurisdictione earun[dem] habitis,
plenariam satis factionem et executionem impendere modis omnibus debeant ac teneantur; nullas
ulteriores dilationes et procrastinationes facien[dum]; alioquin si debitem justitiam ei
denegaverint, juxta leges Regni suam expectent animadversione[m]. Secus non fecerint. In
reliquo easdem fel[icite]r valere cupimus. Posonÿ, 2. Aprilis 1660.

Earu[dem] D[omi]n[ati]o[n]um V[est]rarum
Amicus ad officia paratus.

Comes F. Wlny.

[Címzés:] Prudentibus ac Circumspectis D[omi]nis, N. N. Mag[ist]ro Civium, Judici,
caeterisq[ue] Juratis Civibus Liberae ac Regiae Civitatis Soproniensis. [etc.] Amicis nobis
ob[servandi]ssimis.16

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XXV. et Z. Fasc. 5. Num. 339.

10.

16 A címzés

1660”

alatt a nádori levél megismerésére, közzétételre vonatkozó megjegyzés: „Exhibitae 17 Apr[ilis] A[nn]o
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Pozsony, 1660. április 2.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Comes Franciscus Wesseleni de Hadad, perpetuus in Murany, Regni Hungariae Palatinus, Judex
Cumanorum, comitatuum Ge!m!riensis, ite[m] Pest, Pilis, et Soldt [!], unitor[um] Supremus
Comes, nec non Sacr[atissi]mi Principis ac D[omi]ni D[omi]ni Leopoldi Dei gratia electi
Romanorum Imperatoris, semper Augusti, ac Germaniae, Hung[ari]ae, Bohemiae, Dalmatiae
Croatiae Slavoniaeq[ue] [etc.] Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae, Intimus
Consiliarius, Camerarius [et] per Hungar[iam] Locumtenens. Prudentibus et Circumspectis
Judici caeter[is]q[ue] Juratis Civibus liberae ac regiae civitatis Soproniensis. Salute[m] cum
favore. Expositum est nobis, nomine [et] in persona n[obi]lis Joannis Stephani Lospiler, doctoris
qualiter his recenter evolutis diebus; dum v[ideli]c[e]t circumspectus Joannes Sartorius civis
istius civitatis v[est]rae Soproniensis, certam summam pecuniaria[m], eidem exponenti
persolvere voluisseti vos ignoratur inde moti, medio prudentis ac circumspecti Georgÿ a’ Zuama
judicis vestri, ex eadem summa pecuniaria, ducentos [et] viginti florenos Hungarical[es] sub
praetextu cujusdam terragii, vulgo abczugh gelt vocati, non obstantibus solennibus
p[ro]testationibus, et contradictionibus, nomine ipsius exponentis, medio l[e]g[iti]mi procuratoris
sui, ac certorum d[omi]norum jur[atorum] asse[sso]rum comitatus Soproniensis factis, violenter
detineri fecissetis, p[rae]judicio ac damno ejusdem exponentis manifesto. Requisiti itaq[ue]
sumus, nomine [et] in persona memorati exponentis debita cum instantia, quatenus eidem circa
p[rae]missa providere, vobisq[ue] restitutione[m] dictae detentae pecuniae, quantocuyus fiendam
committere vellemus. Cum aute[m] justa petenti non sit denegandus assensus et alioquin nemo
nobilium, neq[ue] in persona neq[ue] in rebus quibus libet suis, sine manifesta poena violentiae,
damnificari possit, sed et terragia, non nisi a’ ruralibus personis, dominis suis terrestribus
p[rae]standa vel vero ab extraneis, res suas e’ Regno, in alienas provincias educere volentibus,
exigi possint. Pro eo vos harum serie hortamur, [et] nihilominus authoritate nostra palatinali, qua
pleno jure fungimur, vobis committimus [et] mandamus, quatenus acceptis p[rae]sentibus, et
rebus sic ut p[rae]fertur stantibus, seq[ue] habentibus, memoratam modo p[rae]misso detentam
pecuniam, non obstante ejusmodi tali quali p[rae]tensione terragii, absq[ue] ulla ulteriori
dilatione et procrastinatione, renitentiaq[ue] sive omni, dicto exponenti restituere et assignare,
debeatis et teneamini. Salva nihilominus poena violantiae per eundem exponente[m] contra vos,
suo modo [et] ordine p[ro]sequen[do] remanente. Secus nullatenus factur[i]. Praesentibus
perlectis exhiben[tis] restitutis. Datum Posonÿ die Secunda Mensis April[is], Anno D[omi]ni
Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo. [etc.]
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Comes F. Wesselenÿ mp.

Pecséttel ellátott eredeti.17
SL:SVL, Lad. XIX. et T. fasc. 7. Num. 371.

11.
Stubnya fürd!, 1660. április 20.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti Domini Amici nobis observandi.

Literas earundem Dominationum Vestrarum responsorias in negotio nobilis Joannis Lospiler
aulici medici doctoris nostri ad nos datas accepimus, et continentias earun[dem] intelleximus.
Quod Vestrae Dominationes ratione debitorum suorum debitam justitiae administrationem eidem
offerant, dummodo debitores suos in praesentiam earundem citari faciat et praetensiones suas
comprobet; eatenus resolutione Dominationum V[est]rarum contenti sumus (: Licet officii
earundem Dominationum Vestrarum esset penes mandatum ad instantiam partis actoreae partem
incattam18 certificare :) dummodo eiusmodi justitiae administrationem ultorius non differant, sed
citra omnem procrastinationem praefixo partibus superinde suo modo certificatis, termino,
quamprimum eandem satisfactionem impendere non omittant. Quantum vero ad secundum
punctum earundem literarum attinet, ubi de nobilitate eius sibi nihil constare; et ab eiusmodi
extraneis civibus ex vi alicuius privilegii et obligamine juramenti civilis, pecuniam migrationis
17 Az

irat tartalmára vonatkozó egykorú városi kancelláriai feljegyzés a hátoldalon: „Praesens mandatum
ill[ustrissi]mi d[omi]ni Regni Hun[ariae] Palatini exhibitum. Senatui r[egiae]l[iberae]q[ue] ci[vi]t[a]tis
Sopronien[sis] die 17 Apr[ilis] Anno 1660. in negotio d[omino] Lospüller. Johan[nes] Serpili[us] notar[ius] mp.
18 A rövidített

alperes kifejezés: in causam adtractam.
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exigere se conssuevisse asserant, ex eoq[ue] ab ipso etiam exponen[te], talem pecuniam
postularent, in eo passu Vestris Dominationibus sic persuasum esse volumus, nobis quidem de
sua nobilitate bene constare, etiamsi forte Vestrae Dominationes nihil eorum scirent: quomodo
autem migrationis pecuniam ab eodem qui jurisdictioni suae civili necdum apud V[est]ras
Do[mi]na[ti]o[n]es renuntiavit, vel deposuit, exigere possint, id nobis mirum videtur. Ideoq[ue]
V[est]ras D[omi]n[ation]es harum serie commonendas, ac authoritate nostra eisdem
committendum esse duximus, quatenus dum et quando per ipsum exponentem super satisfactione
et justitia administratione requisitae fuerint sine omni ulteriori pro crastinatione debitam ei
justitiam impendant: praemissam vero praetensam migrationis pecuniam (: si quidem defacto jus
civile non deposuit sed neq[ue] ad extras regiones migret, simulq[ue] etiam nobilis persona in
Regno esset, quod nobis constaret :) de praesenti exigere et ipsum aggravare detinant ne ad
ulteriores ipsius instantias aliis etiam justis mediis eidem prospicere necessitemur, speramus
proinde praesentes l[itte]ras n[ost]ras apud Vestras Dominationes suum pondus habituras. In
reliquo easdem D[omi]n[ati]o[n]es V[est]ras diu feliciter valere desideramus. Datum ex thermis
Stubnensibus die 20 Aprilis 1660.

Earun[dem] D[omi]n[ati]o[n]um V[est]rarum
Amicus ad officia paratus

Comes F. Wlny mp.

[Címzés:] Prudentibus ac Circumspectis D[omi]nis N. N. Judici, Mag[ist]ro Civiu[m],
caeterisq[ue] Jur[atis] Civibus Regiae ac Liberae Civitatis Soproniensis [etc.] Amicis nobis
ob[servandi]ss[i]mis.19

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XIX. et T. Fasc. 3. No. 176.

19 A címzés

alatt a nádor levelének közzétételére vonatkozó feljegyzés: „p[rae]sen[tatum] 1 May 1660. Losbierher.
Lecta in senatu 3 Maji concernent negotium doct[oris] Lospieler.”
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12.
Rakamaz melletti tábor, 1660. szeptember 11.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni Amici nobis observan[dissimi],

Nem kételkedünk az mi kgls urunk e! Felsége kgtek[ne]k az personalis insurrectio fel!l valo
publicatoriakat meg kütte, hogy in tali casu summae et extremae necessitatis, kgtekis hazaja
oltalmara fel ülliön. Mivel penig az fel fuvalkodot pogansag, az német követ altal, nekünk nem
csak meg meriszlette batran izenni, de palam et aperte altalunk eö Felségének iratni, az ket
varmegje foglalasahoz akar egjatalliaban njulni: melliel hogy az generalis békességet valojaban
fel bontottak, ki nem lattja? Kgteket azert akarank szeretettel requiralnunk, seöt az eö Felsége
nevével palatinussi authoritasunk szerint serio parancsolnunkis, hogi vévén ez levelünket, ha
ersek ur[un]k[na]k eo kgk[ne]k, judex curiae ur[amma]l, es teöb fel földi urakkal ugi tetzik, a
hova es mikorra fognak ö kgmek kgtek[ne]k terminalni, az orszagh teörvénie szerint az regi jo
szokas es rendtartas szerint valo personalis insurrectioval, jo szerrel es készülettel fel kelvén,
azon napra es helire comparealni semmi uttal el ne mulassa, es sießen édes hazaja oltalmara.
Egjebirant mi tudomant tészünk Is[te]n s magjar vilag elöt az decretalis poenat executioban
vétettjük kgteken. Secus non facturi. Datum ex castris ad Rakamaz positis die .11. 7bris. A[nn]o
1660.

Earun[dem] D[ominatio]num V[est]rarum
Amicus benevolus ad officia par[atus].

Comes F. Wlny mp.
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[Címzés:] Prudentibus, et Circumspectis D[omi]nis N. N. Judici, Mag[ist]ro Civium,
caeterisq[ue] Juratis Civibus Liberae ac Regiae Civitatis Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis
observan[dissimis].20

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. VII. et G. Fasc. 5. Num. 235.

13.
Tokaj, 1660. november 6.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes et Circumspecti, Amici nobis obser[vandissi]mi,

Accepimus jam antecedenter literas earundem D[omi]nation[um] V[est]rar[um] responsorias
nobis in facto negotii n[obi]lis Joannis Lospiler aulici medici nostri ad priores nostras rescriptas.
Quantum ob oblationem v[est]ram de justitiae administratione eidem impendendae attinet, eam
grate acceptamus. Quod vero ad illos ducentes et viginti florenos Hungaricales per Joannem
Sartorium pharmacopaeum privi[le]guum suum ei numeratos, sed per circumspectum
Melchiorem Zuana consulem vestrum p[rae]textu p[rae]tensi cujusdam terragii detentos pertinet
sicut idem factum non approbamus, sic nec resolutione v[est]ra contenti sumus. Dato enim quod
simile terragium ab extraneis alio migrantibus exigere soleant, nihilominus ipso medico nostro
aulico necdum statui suo civili apud Vestras D[omi]nationes renunciante, qua ratione tale
terragium ab eo praetendere, multo magis pecuniam suam violenter detinere possint, libenter
intelligeremus. Ex eo namq[ue] quod ipse continuo Sopronii non resideat nulla ratio; status enim
20 A nádori

1660.”

körlevél közzétételére vonatkozó városi kancelláriai feljegyzés: „Exh[ibit]um senatui 20 7bris A[nn]o
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conditio, et professio sua id exigerent, ut si medicus et non mendicus esse cupiat, frequentior
circa patientes suos versetur, apud eos vero qui vel opera ejus non utuntur, vel uti noluit, aut
necessitate[m] non habent, cur sit continuus cum suo damno? Et alias quis eam alibi,
potissimu[m] in aula nostra cujus opera indigemus, esse prohibeat? Deniq[ue] terragium tale
videtur ab ignobilibus in exteras provincias transmigrantibus expetendum, et non a’ nobilib[us]
personis uti idem medicus noster esset, intra patriam degentibus: et consequenter hanc ejus
pecuniam non sine magna ipsius injuria detentam esse cognoscimus, potentia duntaxat mediante.
Vestras igitur D[ominatio]nes tenore p[rae]sentium denuo requirimus, et authoritate n[ost]ra
palatinali eisdem mandamus, quatenus rebus sic stantibus, non obstante tali sua minus sufficienti
p[rae]tensione, memoratam ejus pecuniam detenta[m] (: si quidem necdum statui suo civili apud
V[est]ras D[ominatio]nes renunciasset :) actutum ei assignare, et in acquirendis quoq[ue] suis
debitis, juxta oblationem suam, justitiae aequitate[m] administrare velint. Alioquin nos ei
tanquam contra violentes detentores officio etiam n[ost]ro sic exigente, protectione n[ost]ra
assistere; et efficalibus mediis justitiam ejus promovere non intermittemus. Speramus tamen
easdem, non minus ob justitiae aequit[a]tem qua[m] nostru[m] respectum id facturas. Quas in
reliquo feliciter valere cupimus. Datum in oppido Tokay die 6. 9bris A[nn]o 1660.

Earundem D[omi]nation[um] V[est]rarum
Amicus ad off[ici]a paratus.

Comes F. Wlny mp.

[Címzés:] Prudentibus et Circumspectis Dominis N. N. Consuli, Judici, et Juratis Civibus
Liberae, ac Regiae Civitatis Soproniensis [etc]. Amicis nobis ob[servandi]ssimis.21

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XIX. et T. Fasc. 3. No. 177.
21 A nádori parancslevél megismerésére, kihirdetésére vonatkozó városi kancelláriai feljegyzés a címzés alatt:
„p[rae]sentatum d[ie] 6. Decembr[is] A[nn]o 1660. In negocio Loispiler civis etiam n[ostr]u[m] lib[erae] Reg[iae]
hÿ [?] ci[vi]t[a]tis.”

343

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

14.
Bécs, 1661. január 20.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes [et] Circumspecti Domini aAmici nobis ob[servandi]ss[i]mi.

In personis n[obi]lium Christophori Krausz, proconsulis, [et] Rudolphi de Lafoppa, aliorumq[ue]
negotiator[um] civitatis Cracoviensis inclyti Regni Poloniae querulose nobis rep[re]sentantum
est, quod eorunde[m] vina [et] alia res, tum etiam in persona ipse propter alior[um] Polonor[um]
debita arestentur, sunt ad p[rae]sens virtute cujus ea[dem] mandati nostri arestatorii ad
instantia[m] egr[eg]ii Stephani Wittnyedy dati, penes quod V[est]rae D[omi]na[ti]ones
proceden[tes] jure mediante reditori ex bonis eorunde[m] quaestor[um] Polonor[um]
satisfactione[m] inpendere vellent. Cum aute[m] sua Ma[ies]t[a]tas S[a]cr[atissi]ma super
ejusmodi negotiis peculiare[m] commissione[m] ad Serenissimu[m] Rege[m] Poloniae instituere
intendat, suaeq[ue] benignae voluntatis esset ut interim ab omnibus ejusmodi in convenientiis
jure bonae vicinitatis laedentibus supersedeat[ur], [et] de caetero aliud prorsus nolens, idq[ue]
juri gentiu[m] [et] communi justitiae conveniens foret. Pro ea Vestras D[omi]nationes haru[m]
serie hortamur, ac nihilominus authoritate n[ost]ra palatinali eisde[m] serio committendu[m]
duximus, quatenus actutu[m], [et] absq[ue] omni renitentia hactenus arestatis tam persones quam
et[ia]m res quorumlibet quaestor[um] Polonor[um], ab omni aresto, [et] judicio enodare [et]
liberos cum rebus inimisq[ue] suis dimittere debeant; deinceps vero usq[ue] ad suu[m] debitum
tempus nemine[m] ex iisde[m] quaestoribus sive in persona sive in rebus suis arestare nullo
modo p[rae]sumant, sed a’ similib[us] omnino supersedere velint, ac teneantur. Secus n[on]
facturae. Datu[m] Viennae Austriae die vigesima men[sis] Januar[ii]. Anno D[omi]ni 1661.

Earun[dem] D[omi]na[tio]nu[m]
Amicus ad officia paratus
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Comes F. Wesseleny mp.

Egykorú másolat, tisztázat.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Num. 20.

15.
Pozsony, 1661. január 28.
Wesselényi Ferenc parancslevele Sopron város magisztrátusához.

Mandatum palatinale in negotio Polonor[um] relaxatorum

Comes Franciscus Wesseleny de Hadad, perpetuus in Murany, Regni Hungariae Palatinus, Judex
Cumanor[um], Aurei Velleris Eques, Co[mi]t[a]tuu[m] Ge!m!rien[sis], ite[m] Pesth, Pilis fet]
Zolot [!] unitor[um] Supremus Comes, nec n[on] s[a]cr[atissi]mi Principis ac d[omi]ni d[omi]ni
Leopoldi Dei gratia electi Romanor[um] Imperatoris semper Augusti, ac Germaniae,
Hungar[iae], Bohemiae [etc] Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae [etc.] Intimus
Consiliar[ius], Camerar[ius] [et] per Hungari[am] Locumtenens. Prudentib[us] [et]
Circumspectis, M[a]g[ist]ro Civiu[m], Judici, caeterisq[ue] Juratis Civibus liberae ac regiae
ci[vi]t[a]tis Sopronien[sis]. Salute[m] cum favore. Posteaquam superiorib[us] his elapsis
temporib[us] nonnulli idigenae Regni in facto aequisitionis debitor[um] sua[rum] per nonnullos
cives inclyti Regni Poloniae contractor[um], signanter autem egr[eg]ius Stephanus Wyttnydi,
ratione acquirendi similis debiti apud juvenda[m] cive[m] Cracoviense[m] de cognomine
Wilkouicz vocatum haerensis, quoda[m] mandata arestatoria ad acquirenda eade[m] debiti sua
obtinuissent, hisq[ue] proxime p[rae]teritis diebus ide[m] Stephanus Wittnyedi penes dictum
mandatum arestatoriu[m] n[obi]lium Christophori Krausz proconsulis [et] Rudolphi de La Fopa
negotiator[um] dictae ci[vi]t[a]tis Cracovien[sis] totam quantitatem vini in eade[m] ci[vi]t[a]te
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vestra Sopronien[si] coëmpta simul cum currubus [et] aliis rebus, ac forsan et[ia]m personis
eorum, medio vestri aresto inmedisset [et] detineri fecisset usq[ue] ad juris re[de]mtione[m] (?);
ad cujus vos instantia[m] certum et[ia]m terminu[m] ejusmodi juris revisioni n[on] ita pride[m]
p[rae]fixeratis, quo in termino causa indecisa rursus aliu[m] terminu[m] in die[m] septim[um]
proxime venturi men[sis] februar[iis] p[rae]fixessetis. Et licet nos his recentissimis diebus per
expressum vobis mediantib[us] certis literis missilib[us] ad vos directis demandassemus, uti idem
arestum soluissetis, [et] dictos cives Polonos una cum vinis [et] rebus liberos dimisissetis, nec
imposterum ullos quaestores Polonos ejusmodi arestis aggravaretis ea ex ratione, quod suae
[Maies]t[a]tis expressa esset benigna voluntas, ne similia aresta ullo modo fiant, donec
peculiare[m] commissione[m] ad Serenissimu[m] Regem Poloniae super his negotiis
propedie[m] instituendum faciat, nihilominus vos, uti ex rescriptionis vestris nobis exaratis
intellegimus, easde[m] quide[m] l[itte]ras nostras debito honoris cultu accepissetis, directe
tame[n] iisde[m] n[on] obtemperassetis, verum continentias earunde[m] literar[um] nostrarum
missiliu[m], cum dicto Stephano Wittnyedy communicassetis. Ad qua[m] continentis responoisse
assereretur, ejusmodi missilia mandata in foro contradictorio nec valere, nec ullu[m] robur
habere posse, ex eoq[ue] ulteriore[m] in hoc negotio resolutione[m] nostram p[rae]stobaremini
(?); vilipendio legmor[um] [!] mandator[um] nostroru[m] manifesti. Cum aute[m] nulla[m]
expressam lege[m] suamus, quae missilib[us] mandatis, si legitima sint, locum dari vetarent (:
bene quide[m] illeg[iti]mis, sed illud et[ia]m de authenticis sentiendu[m] :) [et] alias p[rop]ter
suprascripta[m] in iisde[m] missilib[us] n[ost]ris interta[m] ratione[m] non deessent et[ia]m
aliae, quae hoc arestum solvendu[m] suaderent, signanter vero ea, quod dictus Stephanus
Wyttnydy in Polonia coram competenti m[a]g[ist]ratu sui debitoris, actione[m] instituere,
debitum liquidare, [et] justitia[m] executionemq[ue] implorare recusaret, sed uti ipsi cives
Cracovienses, sicut [et] actores [et] debiti sui aequisitores, paratumq[ue] debitum sibi afferant,
postularet, quod ne cin Ungaria ullus facere teneretur vel possit. Judicio nos p[rae]missum
mandatum nostrum arestatoriu[m] ratione p[rae]via relaxamus [et] cassamus, vobisq[ue]
authoritate n[ost]ra palatinali, qua pleno jure fungimur, committimus [et] mandamus, quatenus
acceptis p[rae]sentib[us] [et] rebus sicut p[rae]fertur stantib[us] seq[ue] habentib[us], non
obstante eode[m] mandato arestator[io] modo p[rae]vio per p[rae]sentes relaxato [et] cassato,
non deniq[ue] facto per vos aresto [et] processu instituto, memorati Christophori Krausz [et]
Rudolphi de La Foppa quaestor[um] Polonor[um] vel alior[um] querunimus vina [et] res
personasq[ue] aresta[n]das, absq[ue] ulteriori dilatione [et] renitentia actutu[m] ab aresto
enodare, enoda[n]dasq[ue] una cum rebus liberas dimittere, ac inposterum et[ia]m ab omni
quorumlibet Polonor[um] quaestor[um] aresta[ti]one supersedere, dictum vero Stephanum
Wyttniedy vel alios quoscunq[ue] ad acquirenda debita sua ad competente[m] m[a]g[ist]ratum
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relegere, modis omnibus debeatis [et] teneamini, communi et[ia]m id suadente justitia. Secus non
facturi. Praesentib[us] perlectis exhiben[tis] restitutis. Datum in libera ac regia ci[vi]t[a]te
Posonien[si], die vigesima nona men[sis] Januar[ii], Anno D[omi]ni, Mill[esigmo,
Sexcen[tesi]mo, Sexag[esi]mo Primo.

Comes Fran[cis]cus Wesseleny mp. L.S.

Egykorú másolat, tisztázat.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Num. 30.

16.
Bécs, 1661. február 15.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni Amici nobis ob[servandi]ss[i]mi.

Licet in negotio quaestor[um] Polonor[um] als ad instan[tem] egr[g]ii Stephani Wittnyedi, per
V[est]ras D[ominatio]nes quoad vina eor[um] arestatur[um] et simpliciter et authenticae de [et]
supra solvendo actutu[m] eodem aresto eisdem D[ominatio]nib[us]
V[est]ris serio
commisissimus et sua quoq[ue] M[aies]t[a]tis medio benignar[um] l[itte]rar[um] suar[um]
praeceptor[um] eisdem quaestorib[us] elargitar[um] liberum eius ubiq[ue] passum concedi
clementer juberet; V[est]rae nihilominus D[ominatio]nes non obstan[te] ejus modi et p[rae]fata
suae Ma[ies]t[a]tis et, n[ost]ris mandatis, partes ipsas in sui p[rae]lutiam (?) citattas audire, [et]
ulteriorem processum facere, paria parti petenti cum termino decernere, et deniq[ue] in vili
pendiu[m] commissionu[m] n[ost]rar[um] causam eor[um] judicare, p[rae]sumerent, nec arestum
solvere vellent, gravi damno dictor[um] Polonor[um] et contemptu regior[um] benignor[um]

347

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
nostrorumq[ue] mandator[um] manifesto, immemores poena in contemptores similiu[m] in
constitutionib[us] Regni sancitae. Proinde V[est]ras D[omi]na[tione]m iterato ad huc et ex
superabun[do] commonen[do] duximus, authorit[a]te n[ost]ra serio ipsis committen[dum]
quatenus p[rae]stitis [et] amputatis quibusvis in pertinen[tis] partiu[m] allegationib[us] hactenis
etia[m] cum derogaminae Regiae [et] n[ost]rae quoq[ue] authorit[a]tis, quomodocunq[ue] ad
missis, ulterius partes nequaq[ua]m exaudire, [et] aliquod judiciu[m] facere, p[rae]sumant, verum
sese priorib[us] mandatis n[ost]ris diligenter immediate ab aresto solvere, [et] dimittere debeant;
alioquin menimerint poenae in contemptores legitimor[um] mandatorum sancitae. In reliquo
easdem feliciter valere desideramus. Datum Viennae Austriae die 15. Februar[ii] D[omi]ni 1661.

Earundem D[ominatio]num V[est]rar[um]
Amicus ad off[ici]a parat[us]

Comes Far[ciscus] Wesseleny

Egykorú másolat, tisztázat.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Num. 18., Egy másik, tartalmilag egyez! másolat: uo. Lad. XL:
et PP. Fasc. 1. Num. 31.

17.
Kassa, 1661. augusztus 26.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes et Circumspecti Domini, Amici nobis ob[servandi]ss[i]mi.
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Exposuit nobis n[obi]lis Joannes Lospiler medicinae doctor, antea in aula nostra constitutus;
Quomodo ipsi nonnulli in illa civit[a]te Soproniensi habitantes jurisdictionis V[est]rarum
D[omi]na[ti]onum, puta Marcus Poch 375 florenos germanicales, et Gregorius Fischer 100
imperiales liquido tenerentur, ratione quorum in genere etiam antea V[est]ris D[omi]na[ti]onibus
mandaveramus, eidem exponenti justitiam, ex officio suo administrassent. Quam usq[ue] ad
praesens, quoniam obtinere non potuit, denuo ad nos pro remedio adhibendo recurrit. Rebus
proinde sic stantibus, cum nemini justitia sit deneganda V[est]ras Domi[nati]ones authorit[a]te
n[ost]ra palatinali serio commonendas esse duximus, mandantes, quatenus ex parte dictor[um]
debitor[um], ipsi exponenti omnimodam juxta leges Regni satisfactionem et executionem
impendere modis omnibus debeant, ac teneantur. Secus nullatenus fecerint. Datum Cassiuiae
26.22 Augusti, A[nn]o 1661.

Earundem D[omi]na[ti]onum V[est]rarum
Amicus ad officia paratus,

Comes F. Wlny mp.

[Címzés a külzeten:] Prudentibus, et Circumspectis D[omi]nis N. N. Consuli, Judici, et caeteris
Juratis Civilibus Liberae ac Regiae Civitatis Soproniensis. [etc.] Amicis nobis
ob[servandi[ss[i]mis.23

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XIX. et T. Fasc. 3. No. 179.

22 A datálásban
23 Az

a nap javított szám.

irat ismertté válására vonatkozó megjegyzés a címzés alatt: „Praesen[tatum] in senatu die 5 bbris.”
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18.
Stubnya fürd!, 1661. szeptember 23.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Sacr[atissi]ma Caesar[ea] Regiaq[ue] Ma[ies]ttas D[omi]ne d[omi]ne clementissime.

Qualemna[m] vexatione[m] ab egr[egi]o Stephano Wittnyedi libera ac regia Ma[ies]t[a]tis
V[est]rae civitas Sopronien[sis] suffere cogatur, officii mei ratio id exigebat uti breviter, [et]
genuine S[a]cr[atissi]ma[m] [Maies]t[a]te[m] V[est]ram superinde informare[tur].

Totus rei cardo Clementiss[im]e D[omi]ne in eo pendet memoratus Stephanus Wyttniedÿ apud
quenda[m] quaestore[m] Polonu[m] de nomine Stanislau[m] Wylkovits certum p[rae]tendit
debitum, cujus debiti persolutione[m] tum ide[m] Wilkouits a’ multis annis protraheret, dictus
Wyttnyedi ab aliis quibusda[m] Polonis quaestorib[us] per eum in vinis [et] currubus detentis,
taliter qualiter certas quasda[m] reversales obtinuit. Insuper certas alias recognitionales (:
postmodum quide[m] revocatas [et] retractatas :) a’ tricesimatori Sempronien[sis] consecutus est,
cum ea declaratione, quod iide[m] quastores Poloni debitum ejusde[m] Stephani Wittnydi
procuratori ad certum terminu[m] essent, alioquin eosde[m] libere detinere [et] arestare atq[ue]
ad persolvendum debitum compellere possit. In eo statu negotio pendente n[omina]tus24 (?)
Stephanus Wyttnyedi p[rae]tendendo ide[m] debitum nullatenus se consequi posse ad me
recurrerat, mandatumq[ue] arestator[um] sibi dari instabat, ab obtinendumq[ue] ide[m]
mandatum p[raegmissas l[itte]ras recognitionales tricesimatoris, (: alias ute p[ro]visi revocatas :)
omissis Polonor[um] reversalib[us] coram me produxerat; prouti et[ia]m ea ratione (: sunt se quis
ligat, ita [et] satisfacere teneat[ur] :) arestator[um] petitu[m] obtinuerat, eosdemq[ue] Polonos
quaestores, seu vina eor[undem] medio m[a]g[ist]ratus Sopronien[sis] arestam curaverat; tandem
iide[m] arestati Poloni obtentis benignis Ma[ies]t[a]tis V[est]rae l[itt]eris protectionalibus et[ia]m
mihi sonantib[us], aliisq[ue] literis indulati cum clausula (: cum justi pro injustis arestari
nequeant :) ad me de relaxando aresto confugerant, exponentes non esse tales a’ se datas dicto
24

Javított szó, bizonytalan olvasattal.
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Wyttnysi25 reversales, neq[ue] se se ita (: uti ide[m] p[rae]tenderet :) obligasse, illasq[ue]
recognitionales tricesimatoris sinistras [et] retractatas esse; insuper certas intercessionales a’
D[omi]no Marschallo Poloniae [et] Republica Cracovien[sis] tulerant, ne bonae vicinitatis jura
hujusmodi arestis laedere permittere[tur], per quae et commercia gentiu[m] istar cessarent, [et]
Fisco [Maies]t[a]tis V[est]rae Regio multum decederet, sed [et] a’ Ma[ies]t[a]te quoq[ue]
V[est]rae injunctum mihi fuerat, ut relaxatis ejusmodi arestationis per me extradatis amplius
nulla aresta permitta[m], his, [et] aliis p[rae]gnantib[us] ra[ti]onib[us] motus, [et] mandatu[m]
meu[m] relaxavi [et] iteratis vicibus {stru}ctissimae eide[m] ci[vi]t[a]te Sopronien[si] mandavi
{imo} [et] verbotemis per nuncios eorum commiti voluntate[m] [Maies]t[a]tis V[est]rae
declarando, ut soluto eode[m] aresto vini Polonor[um] stata dimittant: quae quide[m] ci[vi]tas
tande[m] cum maxima difficultate ad tot commissiones meas [et] V[est]rae quoq[ue]
[maies]t[a]tis S[a]cr[atissi]mae elargitas protectionales ac indultum, eade[m] arestata vina
dimiserat.
His {ita} stantib[us] dictus Stephanus Wyttnedy sub eo p[rae]textu, quasi ide[m]
m[a]g[ist]ratus Sopronien[sis] suo proprio mutu [et] voluntate tale arestum relaxasset, eiq[ue]
justitia[m] impendere voluisset; contra eunde[m] m[a]g[ist]ratum querelam coram vice co[mi]tte
co[mi]t[a]tus Sopronien[sis] erexit [et] eos in poena legali, quae est gravissima, scilicet
infania[m] importans, convinci [et] totale et[ia]m debitum suu[m] cum expendis eos sibi persolui
facere vellet.
Cum autem Clementiss[im]e D[omi]ne haec sit mera vexatio, nec enim esse mag[ist]ratus
suo mutu vel justitiae administra[ti]one emisit, vel ide[m] arestum sponte [et] motu proprio
solutu[m] divisit, verum tam ad benignas V[est]rae [Maies]t[a]tis protectionales [et] indultum,
quam ad mandata mea ex gravib[us] rationib[us] extradata (: uti p[rae]misi :) id fecit; qua igitur
ratione {ob id} vel in lite[m] trahi, vel aliquam poena incurrere posset? altissima V[est]ra
Sacra[tissima] [Maies]ttas id judicare dignabitur, imo nisi tam V[est]rae Sacr[atissi]mae
Ma[ies]t[a]tis vel alior[um] et[ia]m ordinarior[um] judiciu[m] mandatis leg[iti]mis
obtemperaverint sed prolubitu suo vel actor judicando supersederent, et propterea in lite[m] tracti
[et] convicti fuerint, quid expectanda[m] illi serit? Quapropter remansisse Imperator V[est]rae
S[a]cr[atissim]ae Ma[ies]t[a]i humilime id rep[rae]sentare, injuriamq[ue] ejusde[m] ci[vi]t[a]tis
detegere volui, quatenus V[est]rae Sacra[tissimae] Ma[ies]t[a]tas Regia authoritate sua de
indemnitate ejusde[m] ci[vi]t[a]tis suae prospicere ac a’ vexatione indebita ejusde[m]
Stepha[nu]m Wyttniedi inmune[re] eam redere benigne dignetur. Ego quide[m] ex tam
evidentib[us] ra[ti]onib[us], uti justis [et] leg[iti]mis, perspecta hac indeb n[ost]ra infesta indebita
25

Recte: Vittnyédy/Wittnyedy
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vexatione dictu[m] vice comite[m] inhibui; nihilominus si V[est]rae quoq[ue] Sacr[atissi]mae
Ma[ies]t[a]tis efficacior accesserit commissio (: quod ipsum humilimu[m] suadeo :) tanto faciliis
ab indebita hujusmodi {haec} 26 vexatione liberabitur civitas. Haec est tota series rei, qusum
V[est]rae Sac[ratissim]ae [Maies]t[a]te humilime rep[rae]sentan[te] duxi. In reliquo
Sacra[tissima]m [Maies]t[a]te[m] V[est]ram diutissime felicissimam florere [et] imperare
desidero. Datu[m] in thermis Stubnensib[us] die 23. Septemb[ris] Anno 1661.

S[a]cr[atissi]mae [Maies]t[a]tis V[est]rae
Humilimus ac perpetuo fidelis servitor
Comes F. Wesseleny mp.

[Címzés:] Sacr[atissi]mae Romanor[um] Imperatoriae ac Germaniae, Hungar[iae], Bohemiae
[etc.] Regiae Ma[ies]t[a]ti. Domino D[omi]no clementissimo.

Egykorú másolat, tisztázat.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Num. 32.

19.
Stubnyafürd!, 1661. szeptember 23.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Comes Franciscus Wesseleny de Hadad, perpetuus in Murany. Regni Hungar[iae] Palatinus,
Judex Cumanor[um], Auri Velleris Eques, co[mi]t[a]tuum G!m!rien[sis], ite[m] Pest, Pilis [et]
Soldt Supr[emus] Comes, nec non sacra[tissi]mi Principis, ac D[omi]ni D[omi]ni Leopoldi Dei
26 Az

el!z! szó a másolatban aláhúzásra, a következ! sor fölötti betoldásra került.
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gra[ti]a, electi Romanor[um] Imperatoris, semper Augustusti, ac Germaniae, Hungar[iae]
Bohemiae [etc.] Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgund[iae] [etc.] Intimus Consiliar[ius],
Camerar[ius] [et] per Hungar[iam] Locumtenens. Egr[egi]o Georgio Bezeredi vice comiti
co[mi]t[a]tus Sopronien[sis]. Salute[m] cum favore. Expositum est nobis, nominib[us] fet] in
personis prudentu[m] [et] circumspectoru[m] Petri Melchioris de Zuanna, mag[ist]ri civiu[m],
nec non judicis, coeteror[um]q[ue] jurator[um] civium, liberae ac regiae civitatis Sopronien[sis].
Qual[ite]r superiorib[us] his recenter evolutis temporib[us], egr[egius] Stephanus Vittnyedi de
Musay, ra[ti]one [et] p[rae]textu admissae relaxa[ti]onis certi cujusdam aresti super vinis
certor[um] quorund[am] Polonor[um] dicta Christophor[i] Krausz [et] Rudolphi de Lafossa (?)
quaestor[um] fidejussor[um], p[ro]pter p[rae]tensum quoddam debitum Stanislai Vilkovicz
itidem Poloni, apud ipsum Stephanu[m] Wittnyedi contractum, alias vigore certi mandati n[ost]ri
arestatorii, eisdem exponen[tium] superiu[m] sonen[tes], in eadem civit[a]te Sopronien[si],
arestatis ac detentis, facti; dimissionisq[ue] eorund[em] modo p[rae]vio arestator[um] vinor[um],
[et] consequenter non administra[ti]onos, justitiae, vigore brevium ar[ticu]lor[um]
novissimar[um] Regni constitu[ti]onum, signanter vero juxta ar[ticu]los septuagesimu[m]
octavum [et] septuagesumu[m] nonum anni mill[e[s[i]mi, sex[cente]simi quadragesimi septimi,
certa[m] quandam actione[m] querulosam, coram se, contra ipsos exponen[tes] instituisset et
causam movisset, sibiq[ue] tam ra[ti]one p[rae]via judicium compendi (?), quam p[ro] tutali suo
debito Vilkouicziano, expensisq[ue] in p[er]secutione[m] litis firendis, juxta ar[ticu]lum
trigesimu[m] primu[m], anni m[i]ll[esi]mi sexcentesimi quinquagesimi noni satis facere vellet;
p[ro] cujus causae [et] querulae juridica revisione [et] discussione, tu ad instantia[m] ejusdem
actoris [et] querulantis, ipsis exponen[tium] certum etiam terminu[m] in primu[m] v[ide]l[ice]t et
alios immediate subsequentes, ad id aptos, [et] sufficientos juridicos dies, p[ro]xime venturi
men[sis] octobr[is], ad facies poss[ess]ion[um] Loczman,27 in eode[m] co[mi]t[a]tu
Sopronien[si] existen[ti], p[rae]fixisset, eandemq[ue] querulosam actione[m], seu causam
discutere, ac ipsos exponen[tes] damnificare velles, ac intereris, gravi damno [et] p[rae]judicio
eorun[dem] exponen[tium] manifesto. Cum aute[m] iidem exponen[tes], memoratum arestum
n[on] sua p[ro]pria sponte [et] motu, verum tuin ad p[rae]fatae Suae Ma[ies]t[a]tis
Sacra[tissi]mae benignu[m] mandatum Regium, tu[m] etia[m] iterate n[ost]ra (: primu[m]
mandatu[m] n[ost]rum p[ro] parte dicti Stephani Wittnyedi extradatum arestatoriu[m] :) cassantia
[et] annihilantia, idemq[ue] arestum dissolui, [et] vine arestata dimitti jubentia, relaxasse,
justitiaeq[ue] administra[ti]one, quam et se actor urgebat, nequaquam denegasse, nec ex hoc
poena aliquam ar[ticu]lem ob ejusmidi relaxa[ti]one[m] aresti, [et] non administram jurie
incurrisse dignoscant[ur], quin potius memorat[us] actor [et] querulans p[ro]p[…]sinistra[m]
27

Locsmánd
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suam expositione[m], ac indebita[m] vexa[ti]one[m] merito poenam indebita subire debiret. Ob
hoc reqisiti sumus nominib[us] [et] in personis eurund[em] exponen[tium] debita cum instantia,
quatenis easdem circa p[rae]missa p[ro]videre, teq[ue] a’ discussione ejusdem ca[us]a, veluti
indebite institutae, inhibere vellemus, nec pateremur eosdem exponen[tes] indebita hac causa
vexari, ac imp[ro]visi damnificari. Cum aut[em] justa petenti non sit denegandus assensus, [et]
alioquin nullus judicum pedanuor[um] de n[on] administra[ti]one justitiae argui, vel aliqua[m] ob
id poenam incurrere posset, quod ad leg[iti]ma mandata Regia, vel superior[em] ordinar[ium]
judicium Regni coactus, a’ revisione Ca[esare]ae, [et] administra[ti]one justitiae, desistat cum
judices inferior[es] ac pedanei, leg[iti]mis mandatis Regiis, alior[es]q[ue] ordinarios judicum,
debite obtemperare, ac more[m] gerere debeant ac teneant[ur]; nobisq[ue] apprime constaret,
p[rae]missu[m] mandatum n[ost]rum arestator[um] p[ro] parte dicti actoris antea datum, tum ex
certis p[rae]gnantib[us] ra[ti]onib[us], tum etia[m] ex benigna voluntate p[rae]fatae Suae
[Maies]t[a]tis, per alia subsequentia mandata n[ost]ra, relaxatum fuisse, per eademq[ue] alia
subsequentia mandata n[ost]ra, nos relaxa[ti]one aresti [et] divisione[m] arestator[um]
vinor[um], eisdem exponen[tium] omnimode demandasse; quib[us] leg[iti]mis mandatis [et]
Regiis [et] n[ost]ris iidem exponen[tibus] alias judices aresti, uti pedanei, obtemperantes,
obrelaxa[ti]one[s] p[rae]missi aresti, nequaq[ua]m justitiae administra[ti]one[m] denegasse, quin
potius obtemperando ite[m] ac leg[iti]me fecisse, [et] p[ro]pter hunc suu[m] obtempera[ti]onis
actu[m], nullam p[ro]rsus poena[m] incurrere posse dignoscant[ur], sed ipse actor p[ro]pter
indebita[m]
vexa[ti]one[m] ipsor[um], poena[m] legate[m] rectissime p[ro]mervisse
comperiat[ur]. Pro eo te hac serie hortamur, ac nihilomin[us] authorit[a]te n[ost]ra palatinali [et]
locumtenen[tiae], qua pleno jure fungim[ur] tibi committimus [et] mandamus, quatenus acceptis
p[rae]sentib[us], [et] reb[us] sicut p[rae]fertur stantib[us], seq[ue] habentib[us], ra[ti]onibus ex
p[rae]missis, veluti leg[iti]mis in termino p[rae]fixo, nequaquam exire, vel aliquod judiciu[m]
ferre ipsosq[ue] exponen[tium] ra[ti]one p[rae]via damnificare p[rae]sumas; quin potius ab
ejusdem ca[us]ae veluti indebite instituta discussione, fer(…)doq[ue] judicio [et] execu[ti]one
super sedere modis ab[sque] debeas [et] tenearis. Secus nullatenus factur[us]. P. P. E. R. Datum
in thermis Stubnen[si] die 23. Men[sis] Septemb[ris] Anno 1661.

Comes Fran[ciscus] Wesseleny

[Egykorú megjegyzés a külzeten:] Anno 1661. 29. Men[sis] Septemb[ris]. Exhibitum est mihi
(…) excell[entissi]mi d[omi]ni d[omi]ni Regni Palatini mandatu[m] [et] debita animi
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p[ro]mptitudine acceptu[m] quod iter[um] introno satis exponen[tium]restitutu[m], uti p[ro] die
1. men[sis] octobr[is] in oppido Loczmant tanq[ua]m termino ca[us]a in praesenti p[rae]fixo
rep[ro]ducatur tandem, q[uo]d juris erit [et] justitiae memor sum accomodaturus.
Actum in
Szerdahelly anno [et] die ut supra. Georgius Bezeredi vice comes co[mi]t[a]tus Sopronien[sis]
mp.

Egykorú másolat, tisztázat.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Num 29.

20.
Csinora(?), 1661. október 16.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni Amici nobis ob[servandi]ss[i]mi.

Az eö Fölséghe kgls paranczolattjára Bécz felé valo utnak adva[n] magunkatt, may napon
miném! informatioját vett"k Wittnyedy Istvan ur[na]k, kgtek elle[n] institualt p[ro]cessussa
véghett, kgtek eze[n] inclusákbóll b!vebbe[n] megh érti; mellyekett ne[m] a’ végre kültünk oda,
hogy in publicum mennye[n], hane[m] hogy kgtek cum secreticrib[us] [!] suis communicalvá[n],
tudhassa mibe[n] légye[n] az dologh. Kihezképest mivell mys a’ mint irank, im fell megjunk,
kgtek cum plenaria [et] fundamentali informatione külgye bizonjos ablegatussit p[rog 22. vel 23.
p[rae]sen[tem] Bécz tajára el!nkbe[n]. Azomba[n] javallanánk (léve[n] az adversa félnekis nagy
partfogoi az udvarnál :) ha eze[n] controversiat placidiorib[us] mediis eligazitatná, ezt
mindazaltall ne[m] azért irom hogy kgtekett rémécze[m], avagj kgtek igassagha mell!l elállyak,
hanem czak az költségh s faratságh szaporetását akarvá[n] el távoztatni, jonak itélnénk. In
reliquo I[ste]n eltesse kgtekett. Datum in possessione Chinora[n] 16. Octob[ris] 1661.

355

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
Earundem D[ominatio]num V[est]raru[m]
Amicus ad off[ici]a parat[us]

Comes F. Welny mp.

P. S. Az inclusakat kgtek egjöll egjik k"lgye vißa.

[Címzés:] Prudentibus, [et] Circumspectis D[omi]nis N. N. Judici [et] Jur[atis] Civibus, Liberae
ac Regiae Civitatis Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis ob[servandi]ss[i]mis.
Cito cito cito cito citi citiss[im]e cito cito cito citiss[im]e.

Gy"r"specséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Num. 34.

21.
Pozsony, 1662. szeptember 6.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni amici ob[servandi]ss[i]mi.
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L[itte]ras D[omi]n[ation]um28

V[est]rarum accepimus, ex quoru[m] continentiis pergrate

intelleximus D[ominationes] V[est]ras habito condigno requisitionis n[ost]rae respectu,
r[everendi]ss[i]mum d[omi]num Paulum Joanovicz, beneficiu[m] nfon] modo in aliqua sui
partae, verum in toto contulisse, atq[ue] donasse, im[m]o eunde[m] d[ominum] ep[isco]pumi n
possessiu[m] statim introduci fecisse. Verum quia uti informaremur, aliud quodda[m] per
morte[m] r[everendi]ss[i]mu[m] con[dam] d[omi]ni Joannis Hedervary vacaret beneficiu[m].
Eap[ro]p[te]r D[ominatio]nes V[est]ras, iterato amice requirendas a[c] duximus, quatenus
p[rae]teritu[m] beneficiu[m] per morte[m] dicti d[omi]ni ep[isco]pi Hedervary de p[rae]senti
vacans, p[rae]memorato d[omi]no Paulo Joanouicz conferre, p[ro]ximeq[ue] eide[m] collatu[m]
in d[omi]nu[m] Geor[gium] Eßterhazi transferre velint. Certo sibi persvadentes eunde[m]
d[ominum] ep[isco]pu[m] Joanouicz ad latus n[ost]ram existente[m] imposteru[m] quoq[ue]
majori cu[m] alacrit[a]te [et] diligentia D[ominationum] V[est]ram occur[r]entia negotia
p[ro]motur [et] modis o[mn]ib[us] gratificatur[us]? P[ro]uti etia[m] hactenus p[rae]stitit:
speramus ig[itu]r hanc requisitione[m] [et] seria[m] inter positione[m] nostru[m] intuitu etia[m]
futuroru[m] servitior[um] nostrotu[m] apud easde[m] D[ominationes] V[estras] pro voto nostro
[et] dicti d[omi]ni ep[isco]pi Juanovicz pondus [et] effectu[s] habitura[s]. Opptata[m] ab
eisde[m] expectantur resolutione[m], easde[m] in reliquo fel[icite]r valere desideram[us].
Datu[m] Posonii 6. 7br[is] 1662.

Earun[dem] D[ominatio]n[um] V[est]rarum
Amicus ad off[ici]u[m] parat[us]

Comes F. Wlny mp.

[Címzése:] Prudentib[us] ac Circumspectis D[omi]nis N. N. Judici M[a]g[ist]ro Civium,
caeterisq[ue] Jur[atis] Civib[us] liberae ac regiae civit[a]tis Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis
obs[ervandis]s[im]is.29

28 A jegyz!

a szót tollhibával írta le.

29 A címzés

alatt a városi kancellária közzétételre, reagálásra vonatkozó egykorú feljegyzése: „Exh[ibi]tae 7 7br[i]s.
Rwsponsum ead[em].”
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Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. L. Fasc. 2. Num. 130.

22.
Pozsony, 1662. szeptember 7.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni Amoci nobis ob[servandi]ss[i]mi.

Salutem [et] servitior[um] commen[dationem] Tegnapi napon is magunk szolgaja altal levelet
k"ldvén kgtekhez, recommendaltuk kgtek[ne]k Eßterhazj György uramott eö kgk[e]t, bizonyos
vacans beneficiumnak collatioja véghett. Kérjük azértt mostis szere[te]ttell kglmetekett, mutassa
jo akarattyat Eßterhazj Gy!rgy uramhoz, és azon beneficiumot ne neheßtettje ö kgk conferálni,
mellyet eö kgl edgy!tt szolgálhassunk megh kgtek[ne]k. Kivanva[n] in reliquo I[ste]n eltesse
kgtekett. Datum Posonÿ 7. 7br[is] 1662.

Earundem D[ominatio]num V[est]rarum
Amicus ad off[ici]a parat[us]

Comes Fran[ciscus] Wesseleny manu secretar[ii] p[ro]p[te]r chiragr[aphum]
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[Címzés:] Prudentib[us] ac Circumspectis Dominis N: N: Judici, Mag[istgro Civium,
caeterisq[ue] Jur[atis] Civib[us] Liberae ac Regiae Civit[a]tis Sopronien[sis] Amicis nobis
ob[servandi]ss[i]mis.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. L. Fasc. 11. nr. 375/50.

23.
Zólyomlipcse, 1662. december 12.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Comes Franciscus Wesseleny de Hadad, perpetuus in Murany Regni Hung[ariae] Palatinus,
Judex Cumanor[um], Aurei Velleris Equos, co[mi]t[a]tuu[m] G!m!rien[sis], item Pest Pilis [et]
Soldt unitor[um] Supremus Comes, necnon Sacr[atissi]mi Principis ac D[omi]ni D[omi]ni
Leopoldi Dei gratia electi Romanor[um] Imperatoris semper Augusti, ac Germaniae Hungariae
Bohemiae [etc.] Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae, Brabantiae [etc.] Intim[us]
Consiliarius, Camerarius, [et] per Hungaria[m] Locumtenens. Prudentib[us] ac Circumspectis
Magistro Civiu[m], Judici, caeterisq[ue] Juratis Civib[us], necnon toti communitati liberae ac
regiae civitatis Sempronien[sis]. Salutem cum favore. Expositum est nobis in persona Egr[egii]
Stephani Wyttniedy de Musay. Qualiter superioribus praeteritis temporib[us], [et] annis, in anno
videl[ice]t, D[omi]ni mill[esi]mo sexcen[tesimo], quinquagesimo primo, dudum transacto
praeterito, in civitate Vienna Austriae, die vigesima quinta men[sis] aprilis, sac[ratissi]mus olim
Princeps, ac D[omi]nus D[omi]nus Ferdinandus Tertius, Dei gratia Ger[mani]ae Hungariae
Boh[emi]ae [etc.] Rex, D[omi]nus D[omi]nus noster clementissim[us], gloriosissimae olim
recorda[ti]onis, virtute benignar[um] l[itte]rar[um] suar[um] donationaliu[m] [et]
exemptionaliu[m], loco, die [et] anno supra scriptis emanatar[um], rationib[us] et causis iisdem
l[itte]ris donationalib[us] exemptionalib[us] expressatis, universas praefati exponen[tis], [et]
generosae olim d[omi]nae Susannae Endreß consortis ejusdem protunc superstitis,
ipsor[um]q[ue] haeredum [et] posteritatum utriusq[ue] sexus universarum domos intra moenia,
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[et] in platea Sancti Georgii, allodia item in suburbio, inq[ue] plateis Langhtzeil [et] Neustifft,
aliasq[ue] earundem haereditates in territorio prafatae [!] civitatis v[est]rae Sopronien[si]
existen[tes] [et] habitas, tam quas de praesenti possiderent, quam vero successivis temporib[us],
per successionem ac alio quovis modo acqisitari essent, a’ solutione [et] pensione omniu[m]
censu[um], taxar[um] [et] contribu[ti]onu[m], tam ordinarior[um] qua[m] extraordinar[iorum],
subsidior[um]q[ue] [et] lucri camerae Regiae, necnon quarumlibet exactionu[m], onerum
laborum [et] servitior[um] in medium dictae civitatis v[est]rae, de praenotatis domibus,
allodiisq[ue] ac haereditatib[us] univer[sis] exhibere [et] provenire debentiu[m], p[rae]sta[ti]one
seu exhibi[ti]one; ita etia[m] a’ jurisdictione civili, ea lege [et] conditione (: quod nimir[um], pro
praenot[a]tos domib[us], allodiis ac haereditatibus eorun[dem], ex taxa ejusdem civitatis
v[est]rae Sopronien[sis] in Camera Hungarica p[rae]standa, in sortem annui interesse, a’ bis mille
florenis Hungaricalib[us] provenire deben[tur], sex per centum computando, centum viginti
floreni quotan[n]is defalcentur, [et] pro parata pecunia acceptent[ur] [et] numerent[ur] :)
eximendas sublevandas [et] supportandas duxerit, imo exemitm sublevavit, [et] clementer
supportavit, hancq[ue] benigna[m] exemptione[m] sua[m], quoad haereditates suprafatas, jam
acqisitas, et deinceps acquirendas, circa solutionem censuu[m], contributionu[m] [et] taxar[um],
sive ordinariar[um] sive extraordinariar[um], [et] alior[um] quorumcunq[ue] exactionu[m]
servitior[um] omniu[m], [et] laborum, in medium dictae civitatis v[est]rae exhiber[i] [et]
p[rae]star[i] solitor[um], usq[ue] ad praenotatos centum viginti florenos quotannis, [et] non ultra
extendenda[m] esse voluerit, vobisq[ue] et vestrum singulis gratiose demandarit, ut supra fatum
Stephanu[m] Vyttniedy, conjugem ejusdem pro tunc superstitem, haeredesq[ue] et posteritates
eorun[dem] utruisq[ue] sexus univer[sorum], contra forma[m] gratiosae suae Ma[ies]t[a]tis
sacr[atissi]mae exemptionis, et supporta[ti]onis, ad nulla[m] omnino solutionem arctare [et]
compellere, eosdemq[ue] in pssessionis rebusq[ue] et bonis suis, quibus vis impedire, turbare,
molestare, seu quovis modo damnificare, nusquam [et] nequaquam praesumatis, nec sitis auti
modo aliquale, sed ipsam gratiosam suae Ma[ies]t[a]tis Sacr[atissi]mae exemptionem et
supporta[ti]onem. Eidem exponen[s], consorti suae pro tunc superstiti, ipsor[um]q[ue]
haeredibus et posteritatibus utriusq[ue] sexus univer[sorum] facta[rum] et concessa[rum]
fr[ate]rniter tam vos ipsi observares quam per alios quor[um] interest, vel intererit, observari
facere modis omnibus debeatis et teneamini, prout p[rae]missa omnia donationales l[itte]rae,
coram nobis in specie pruductae uberi[us] testarentur. Quarum quidem donationaliu[m]
occasione, cum idem exponens, et memorata d[omi]na consors sua, se se haeredesq[ue] et
posteritates eorund[em] utriusq[ue] sexus universos, in dominiu[m] supra mentionatar[um]
domor[um] allodior[um], universar[um]q[ue] haereditatu[m] suar[um] jam acqusitar[um], et
deinceps acquirendar[um], per palatinalem, et capitularem homines legitime introduci inq[ue]
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bona eadem statui fecisset. Vos nescitur unde moti, quare temeritatis audacia ad id inducti,
imemores fidei et fidelitatis erga suam Ma[ies]t[a]tem sacr[atissi]ma[m] observare debentis,
supra fatae donationi et exemptionim contradictionis velamine obviassentis, et hi Regiae
ordina[ti]oni et comissioni, vos met temerarie opponere eidemq[ue] praevio modo illudere
ausiestis et praesumsistis, hiq[ue] circa gratiosam exemptionem et dona[tio]nem Regia[m]
publico Regni ar[ticu]lo privilegiata[m], et in ar[ticu]lo decimo Sigis[mundi] Imper[atoris]
dec[retum] secun[di], anni mille[si]mi quadringentesimi quinti expressata[m], eundem
exponen[tem], sed et haeredes eorun[dem] utriusq[ue] sexus univer[sorum] impedire turbare,
molestare, seu quovis modo damnificare intenderetis [et] interemini qui quidem exponens,
volens sibi et suprafatis haeredib[us], ac jurib[us] suis consulere, sibiq[ue] magis prospicere,
supra fata[m] donationem et exemptione[m] sua[m], per sacr[atissi]mu[m] Principem ac
D[omi]nu[m] D[omi]num Leopoldum Dei gratia electum Romanor[um] Imperator[em] semper
Augustum, ac Germaniae Hungariae, Bohemiae Dalmatiae Croatiae, Scalvoniae [etc.] Regem,
D[omi]num D[omi]num n[ost]rum clementissimu[m] benigne confirmari creavit (?), prout
confirma[ti]onales eadem civitate Vienna Austriae die decima octava men[sis] januarii, in an[n]o
Domini mill[esi]mo sex[cen]t[esi]mo quinquagesimo nono, transacto p[rop]ter, itidem cora[m]
nobis in specie p[ro]ducta uberius testarentur. Quar[um] quidem donationaliu[m], et
exenptionaliu[m] occasione, cum consimil[ite]r idem exponens et super vis fata d[omi]na
consors sua pro tunc superstes, se se, haeredesq[ue] et posteritates eorund[em] utriusq[ue] sexus
universes, in in domini[um] doctar[um] bonor[um] allodior[um], universor[um]q[ue]
haereditatu[m] suar[um] jam acquisitar[um], et deinceps aqcuirendar[um], per Regiu[m] [et]
capitularem h[omi]nes legitime introduci, inq[ue] bona eadem statui fecisset. Iterato vos
nescit[ur] quib[us] moti considera[ti]onib[us], quave temeritatis audacia ad id inducti, volentes
malu[m] malo accumularo im[m]emores uti praemissum esset fidei, et fidelitatos erga sua[m]
Ma[ies]t[a]tem sacr[atissi]ma[m] observare debeatis, supra mentionatae confirma[ti]oni,
donationiq[ue] et exemptio[n]i Regiae, contradictionis velamine obviassetis, et sic Regiis
ordina[ti]onib[us] et commissionib[us] vosmet temerarie opponere, eidemq[ue] p[rae]vio modo
illudere ausi estis, et p[rae]sumsitis, sicq[ue] circa gra[ti]osam confirma[ti]onem [et] donationem
exemptionemq[ue] Regiam, publico, ut praemissu[m] est ar[ticu]lo Regni privilegiatu[m],
eund[em] exponen[tem], sed et haeredes ac posteritates eurond[em] utriusq[ue] sexus univer[sos]
ingredire turbare, molestare, seu quovis modo damnificaro intenderetis et interemini. Et licet
inclytae praefatae suae [Maies]t[a]tis Camerae Hungaricae praefect[us] et consiliarii, respectu
benignaru[m] ordinationum Regiar[um], et comissionu[m] se se resolvissent, ubi vos, cum dicto
exponen[te], rationes super praestandis contribu[ti]onib[us] universis, ab haereditatib[us]
ejusdem provenire debentib[us], inieritis, quietantiasq[ue] ejusdem in praefata Camera
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produxeritis loco paratae pecuniae, acceptabunt[ur]. Super qua quid[em] in eunda super
praemissis ra[ti]one, effectuandasq[ue] benigna suae [Maies]t[a]tis sacr[atissi]mae ordina[ti]one,
[et] comissione, ta[m] per egr[egi]os m[a]g[ist]rum Stephanu[m] Rabbj, personalis p[rae]sentiae
Regiae in judiciis locumtenentis et consiliar[ium], protonotar[ium], et vice comite[m]
co[mi]t[a]tus Sopronien[sis], qua[m] vero Franciscum Beleznaÿ, al[te]ru[m] judlium, jam fati
co[migt[a]tus Sopronien[sis] iterato requisitos vos, [et] admonitos habuisset, vos tamen priori
impertinenti – v[est]rae opinioni inhaerentes, et diversa praecipue beneficio ar[ticu]li
septuagesimi octavi anni mill[esi]mi sexcent[esi]mi quinquagesimi quinti, vobis solita
subterfugia quaerentes, benignae suae Ma[ies]t[a]tis sacr[atissi]mae ordina[ti] oni et comissioni,
dictaeq[ue] Camerae Hungaricae resolu[ti]oni, temerario opponeretis, commissiones [et]
mandata Regia contemneretis, sicq[ue] eundem exponentem, ac haeredes ipsi[us] utriusq[ue]
sexus universos, damnificare velletis, in maximu[m] com[m]issionu[m] et ordina[ti]onu[m]
Regiar[um] contemptu[m], derogamenq[ue] et vilipendiu[m], ac manifestu[m] jurium ejusdem
exponen[tis] [et] haeredu[m] suor[um] praejudiciu[m] et grave damnu[m]. Requisiti itaq[ue]
sum[us] nomine et in persona ejusdem exponentis, debita cum instantia, quatenus eidem in
praemissis de oportuno, [et] condigno juris remedio providero, vobisq[ue] super p[rae]missis
omnib[us], quatenus jam tandem sanius vobis consulen[dis], benignis suae Ma[ies]t[a]tis
sacr[atissi]mae ord[inatio]ni a’ o[m]nib[us] et com[m]issionib[us], juxta obliga[ti]onem
v[est]ram fidelem, vosmet a’ccomodaretis [!], initaq[ue] cum eodem exponen[te] ratione,
demandata vobis exemptione, idem exponens, sedet haeredes ejusdem, utriusq[ue] sexus
univer[sos], libere [et] pacifice frui ac gaudere possent, gratiose demandare vellem[us], nec
pateremur eundem justis suis jurib[us] improvise destitui. Cum autem justa petenti non sit
denegendus astasus(?), et alioquin etia[m] frustra emanarent, aejus modi articulariter
privilegiatae exemptiones [et] dona[ti]ones Regiae, nisi, eaquae in eisdem continent[ur] debito
quoq[ue] effectui manciparent[ur], debitamq[ue] consequerentur earun[dem] exemtionis satis
factionem, et praecipue, quanda eaedem donationales et exemptionales coram nobis productae,
legitimae et juxta constitutiones Regni emanatae existerent et haberentur, neq[ue] supra citatus
septuagentim[us] octavus articulus, anni mill[esi]mi sexcentesimi quinqugesimi [!] quinti, contra
eundem exponentem haeredesq[ue] et per consequens dona[ti]ones et exemptionales eorun[dem],
prouti id ipsum cora[m] nobis sufficienter edocuisset, conditus fuisset, vobisq[ue] idem articulus
septuagisim[us] octav[us] contra eundem nihil penitus militaret. Sed et authoritate Regiae
articulariter privilegiatae non par[em] derogaretur, si legitimae Regum donationes et
exemptiones a’ civiu[m] suor[um] consensu et annuentia penderent, abindeq[ue] debitum
sortirent[ur] effectu[m], potissimu[m] cum in solu[ti]onib[us] solitar[um] taxar[um] nihil damni
pati cogerentur. Pro eo vos har[um] serie requirim[us] et nihilominus authoritate n[ost]ra
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palatinali et locumtenentialae, qua pleno jure fungimur vobis com[m]ittimus, et mandam[us],
quatenus acceptis praesentib[us] et reb[us] sit ut praefert[ur] stantib[us] seq[ue] habentibus vos
cum eodem exponen[te] juxta b[eni]gna[m] Ma[ies]t[a]tis suae sacr[atissi]mae ordina[ti]onem et
com[m]issionem, ac Camerae Hungaricae datam resolu[ti]onem, super quibusvis; a’ domib[us]
allodiis, haereditatib[us]q[ue] eorundem universis, intra moenia, suburbioq[ue] et territorio
civitatis v[est]rae Sopronien[sis] existen[tis] h[abi]tis, provenier deben[dis] ordinariis et
extraordinarfiis] taxis, contributionib[us] ac impositionib[us], ac aliis quibusvis exactionib[us],
servitiis omnib[us] et laborib[us] in mediu[m] civitatis v[est]rae Sopronien[sis] exhiber[e] [et]
p[rae]star[e] solitus, usq[ue] ad praenotatos centu[m] [et] viginti florenos et non ultra
extenden[dos], ra[ti]ones et computum inire, quietantias ejusdem recipere, easdem in Camera
Hungarica loco pecuniae paratae praesentar[e], hi[que] eundem exponentem haeredesq[ue] et
posteritates ejusdem utriusq[ue] sexus univer[sis] exemptione sua, Caesar[eae] [et] Regiae libere
ac pacifice uti, frui et gaudere, neq[ue] eundem, sed et haeredes ac posteritates ejusdem,
utriusq[ue] sexus univer[sis] contra forma[m] gratiosae supra fatae exemptionis et
supporta[ti]onis Regiae arctare et compellere, aut ipsum haeredesq[ue] et posteritates utriusq[ue]
sexus univer[sis], in personis rebusq[ue] et bonis ipsor[um] quibusvis nequaqua[m] impedire,
turbare molestare, seu quivis modo damnificar[e] praesumatis sub poena, in contemptores
mandator[um] Regior[um] legitimor[um], in generali decreto publicisq[ue] Regni
constitut[ti]onib[us] sancita et expressa praesumatis, verum eandem firmiter observare, istius
modiq[ue] gratiosae et articulariter privilegiatae jurisdictioni et comissioni Regiae vosmet per
omnia accom[m]odare, modis omnib[us] debeatis et teneamini. Secus no[n] factur[i].
Praesentib[us] perlectis exhiben[dum] restitutis. Datum in arce n[ost]ra Lypche, Die Duodecima
Men[sis] Decembris. Anno D[omi]ni Mill[si]mo Sexcent[esi]mio Sexagesimo Secundo.

Comes Franciscus Wesseleny mpria.

Stephanus Tenturich sec[retarius] per gnem correcta mpi.

Egykorú hiteles másolat.
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24.
Zólyomlipcse, 1662. december 13.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Comes Franciscus Wesseleny de Hadad, perpetuus de {in} Murany Regni Hung[ari]ae Palatinus,
Judex Cumanor[um], Aurei Welleris Eques, co[mi]tfa]tuu[m] G!m!rien[sis], Pest, Pilis, [et]
Soldt Supremus Comes, nec non sac[ratissi]mae Principis, ac D[omi]ni D[omi]ni Leopoldi Dei
gratia {electi} Romanor[um] Imperator[is] semper Augusti; ac Germaniae, Hungariae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeq[ue] [etc.] Regis, Archiducis Austriae, Ducis
Burgundiae [etc] Intimus Consiliar[ius], Camerar[ius], ac per Hungaria[m] Locumtenens.
Egr[egi]o mag[ist]ro Francisco Nagÿ de Lessenye protho[nota]rio n[ost]ro. Salutem cum favore.
Expositum est nobis no[min]e [et] in persona egr[eg]ii Stephani Wyttniedy. Qual[ite]r
superioribus non ita pridem evolutis temporibus et animis, in anno v[idelice]t D[omi]ni
millesimo sexc[entisi]mo, sexagesimo, dum v[idelice]t idem exponen[tem] libera[m] domu[m]
ruinosam, intra moenia liberae et regiae civitatis Sopronien[sis], inq[ue] platea Sancti Georgii,
penes templum ejusdem nominis Sancti Georgii, ac co[mi]t[a]tu Sopronien[si] existen[tis]
habit[is], ex fundamento aedificare coepisset, idemq[ue] inchoatu[m] aedificium, usq[ue] in
p[rae]sentiam continuaret, donec ad effectu[m] perduceret, cujus quidem aedificii occasione
idem expon[ente], calce et lateribus ut plurimu[m] indigebat, talesq[ue] lateres et calx in
abundantia in territorio praefatae civitatis Sop[ro]nien[sis] haberent[ur], venderent[ur]q[ue]
solito pretio, ac ad requisitione[m] ejusdem primo p[rae[cipue [et] sequenti anno pro aedificio
Az els! mandatum ez utóbbi másolatán olvasható városi feljegyzés: „Anno 1663 die 10 Febr[uarii]. Praesens
Ill[ustrissi]mi atq[ue] Excell[entissi]mi Principis ac D[omi]ni D[omi]ni Regni Hungariae Palatinae mandatum
praeceptorium in senatu exh[ibi]tum magfist]r[um] civium, judex jurati cives et tota communitas r[egiae]
l[iberae]q[ue] ci[vi]t[a]tis Sopronien[sis] eo quo par est honore acceptantes ex quo ex expositione ejusdem manifeste
liqueret intriscriptis donationalib[us] Regiis tempore statutionis praefatum senatum et communitatem contradictione
obviasse, ipsi vero tunc juxta tenorem statutiar[um] et leges Regni ad reddendam rationem contradictionis in Curiam
Regiam evocati exstitissent, adeoq[ue], adeoq[ue] negotium jam esset in processu: ob hoc eundem exponentem ad
inchoatum processum celegando non intermissura est civitas Ill[ustrissi]mum Principem Palatinum super totius
negotii serie circumstantial[ite]r et fundamental[ite]r informari. Notarius sedis mp.”
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inchoato, solutis solvendis, cum et alias tam civibus qua[m] non civibus vendi solerent,
dabant[ur] equidem usq[ue] dum prudens et circumspectus Melchior Reißinger juratus civis [et]
camerarius ejusdem civitatis Sop[ro]nien[sis] denegare coepisset. Unde idem exponen[tem] ex
necessitate coactus in congregatione publica dicti co[mi]t[a]tus praesentes, utpote prudentes [et]
circumspectes Georgiu[m] Poch, et Gregoriu[m] Nattl, ex audita, coram universit[a]te
d[omi]nor[um] magnatu[m] [et] nobiliu[m] ejusdem co[mi]t[a]tus Sop[ro]nien[sis], ita se
declarassent, et eundem exponen[tem] coram co[mi]t[a]tu assecurassent, ubi suprafatu[m]
eorunden jur[atum] civem [et] camerariu[m], cujus administrationi istiusmodi lateru[m] et calcis
distributo commissa esset, idem exponen[tem] requisiverat schadas super lateribus et calce dare
non recusabit, qui quidem camerarius civitatis, ad prima[m] et altera[m] requisitione[m] ejusdem
exponen[tem] schaedas utiq[ue] dedisset. Verum ex post nescit[ur] unde motus, quave
temerit[a]tis audacia ad id inductus ad iteratas ejusdem exponen[tis] requisitiones solitas
schordas pro pecuniis suis super calce et lateribus dare recusasset, recusaretq[ue] etia[m] de
praesenti. Unde idem expon[entis] tam calcem quam latores ad tria, quatuor milliari
praerogativae n[obil]l[ta]ris ejusdem expon[entis]manifesto. Requisiti itaq[ue] sumus nomine et
in persona ejusdem exponen[tis] debita cum instantia, quatenus eidem in praemissis p[ro]videre
dignaremur, nec pateremur eundem justis suis juribus imp[ri]vise destitui. Cum autem justa
peten[tem] non sit denegandus assensus, et alioquin sicuti in liberis ac regiis civitatibus emptio
domor[um], contra art[icu]los quadragesimu[m] quartu[m] anni millesimi sexcen[tesimi] noni,
trigesimu[m] quartu[m], anni millisimi sexcen[tesimi] noni, trigesimu[m] quartu[m], anni
millesimi sexcen[tesimi] quinquagesimi quinti, et quadragisimu[m] nonum anni millesimi
sexcen[tesimi] quinquagesimi noni, sub poena ibidem expressata, aliis civitates inhabitantibus,
uni et praecipue n[obi]li ipsa justitia, ac justa etiam ratione dicante, communia partim gratis,
partim pro pecuniis denegari minime possent, cum aedifitia sint civitatum ornamenta, et
accessoriu[m] uti aedificia sunt forum principalis sui uti domor[um] sequi deberent, ac p[ro]inde
et posset. Pro eo te harum serie hortamur et requirimus ac nihilominus authorit[a]te n[ost]ra
palatinali, qua pleno jure fungimur tibi committimus [et] mandamus, quatenus acceptis
p[rae]sentibus, et rebus sicut p[rae]fert[ur] stand[um] seq[ue] haben[dum] in uno certo et brevi
eoq[ue] competenti termino, partibus praedictis leg[iti]me superinde certificatis praefigen[dis],
vicinis et commeatenis, earun[dem] u[nive]rsis, partibus etiam praedictis, vel illar[um]
leg[iti]mis procur[atoris] in ibi leg[iti]me convocatis, et praesen[te] acceden[tis], auditisq[ue]
partiu[m] ipsar[um] universis, p[rae]positionibus, allegationibus, exceptionibus et responsionis,
admissis etia[m] quibuslibet p[rae]babilibus, et einde[m] documentis, compertaq[ue] in
p[rae]missis mera reiverit[a]te, sicut antea semper ad instar aliorum, libera[m] et consveta[m], ita
deinceps quoq[ue] praemissor[um]
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25.
Besztercebánya, 1663. március 3.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Comes Franciscus Wesseleny de Hadad, Perpetuus in Murany Regni Hungariae Palatinus, Judex
Cumanorum Aurei Velleris Eques, co[mi]t[a]tuu[m] Ge!m!riensis, Pest, Pilis [et] Zoldt
Supremus Comes, nec non sacratissimi Principis ac Domini D[omi]ni Leopoldi Dei gratia electi
Romanor[um] Imperatoris semper Augusti, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae, Sclavoniaeq[ue] Regis, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae [etc.] Intimus
Consiliarius, Camerarius ac per Hungaria[m] Locumtenens. Prudentibus [et] Circumspectis
Magistro Civiu[m], Judici caeterisq[ue] Juratis Civibus, nec non toti communitati liberae ac
regiae civitatis Soproniensis. Salute[m] cum favore. Expositum est nobis nomine [et] in persona
egregii Stephani Wittnyedi de Musay, qualiter superioribus p[rae]teritis temporibus [et] annis in
anno videlicet D[omi]ni millesimo sexcentesimo, quinquagesimo primo dudum transacto
p[rae]terito in ci[vi]t[a]te Wienna Austriae die vigesima quinta mensis aprilis, S[a]cr[atissi]mus
olim Princeps ac Dominus D[omi]nus Ferdinandus Tertius, Dei gratia electus Romanor[um]
Imperator semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae [etc.] Rex, D[omi]nus
D[omi]nus nister clementissimus gloriosissimae olim recordationis virtute benignar[um]
suaru[m] literar[um] donationaliu[m] [et] exemptionaliu[m] loco, die [et] anno supra scriptis
emanatar[um], rationibus [et] causis in iisde[m] literis donationalibus exemptionalibus
expressatis, universas p[rae]fati exponentis [etc.] g[ene]rosae olim d[omi]nae Susannae Endresz
consortis ejusde[m] pro tunc superstitis, ipsorumq[ue] haeredu[m] [et] posteritatu[m] utriusq[ue]
sexus universor[um] domos, intra moenia et in platea Sancti Georgii, allodia ite[m] uburbio,
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inq[ue] plateis Langzeil [et] Neustifft, aliasq[ue] eorunde[m] haereditates in territorio p[rae]fata
ci[vi]t[a]tis v[est]rae Soproniensis existentes [et] habitas tam quas de p[rae]senti possiderent,
quam vero successivis temporibus per successione[m] ac alio quovis modo aequisitum essent, a’
solutione [et] pensione omnium censuum, taxar[um] [et] contributionu[m] tam ordinariar[um],
quam extraordinariar[um], subsidiorumq[ue] lucri Camerae Regiae, nec n[on] quarumlibet
exactionu[m], oneru[m], laboru[m] [et] servitior[um] in mediu[m] dictae civitatis vestrae de
p[rae]notatis domibus, allodiisq[ue] ac haereditatibus universis exhibere [et] provenire
debentiu[m], p[rae]statione seu exhibitione, ita etiam a’ jurisdictione civili, ea lege [et]
conditione (: quod nimiru[m] pro p[rae]notatis domibus, allodiis [et] haereditatibus eoru[m], ex
taxa ejusde[m] ci[vi]t[a]tis v[est]rae Semproniensis in Camera Hungarica p[rae]standa in
sorte[m] annui interesse a’ bis mille florenis Hungaricalibus provenire debentib[us] sex per
centu[m] computan[dum] centu[m] viginti floreni, quotannis defalcentur, [et] pro parata pecunia
ecceptentur [et] numerentur :) eximendas sublevandas [et] supportandas duxerit, imo exemit,
sublevavit, [et] clementer supportavit, hancqfue] benignam exemptione[m] suam quod
haereditates suprafatas jam aequisitas [et] deinceps aequirendas circa solutione[m] censuu[m],
contributionu[m] [et] taxaru[m] sive ordinariar[um] sive extraordinariar[um] [et] aliar[um]
quarumcunq[ue]q[ue] exactionum servitior[um] omniu[m] [et] laboru[m] in mediu[m] dictae
ci[vi]t[a]tis vestrae exhiveri [et] p[rae]stari solituru[m]; usq[ue] ad p[rae]notatos centum viginti
florenos quotannis [et] non ultra extendenda[m] esse voluerit, vobisq[ue] [et] vestrum singulis
gratiose demandaverit, ut suprafatum Stephanum Wittnyedy, conjuge[m] ejusde[m], protunc
super stit, haeredesq[ue] [et] posteritates eor[um] utriusq[ue] sexus universos contra forma[m]
gratiosae suae [Maies]t[a]tis s[a]cr[atissi]mae exemptionis [et] supportationis, ad nulla[m]
omnino solutione[m] actare [et] compellere, eosdemq[ue] in personis, rebusq[ue] [et] bonis suis
quibusvis impediee, turbare, molestare, seu quovis modo damnificare nusquam [et] nequaqua[m]
p[rae]sumatis, nec sitis ansi modo aliquali, sed ipsam gratiosam suae Ma[ies]t[a]tis
exemptione[m] [et] supportatione[m] eide[m] exponenti, consorti suae, pro tunc superstiti,
ipsorumq[ue] haeredibus [et] posteritatibus utriusq[ue] sexus universis factam [et] concessam
firmiter tam vos ipsi observare, quam per alios, quor[um] interest, vel intererit, observari facere
modis omnibus debeatis et teneamini, prouti p[rae]missa omnia donationales literae coram vobis
in specie productae uberius testantur; quarum quide[m] donationaliu[m] occasione cum ide[m]
exponens [et] memorata d[omi]na consors sua se se, haeredesq[ue] [et] posteritates eoru[m]
utriusq[ue] sexus universos, in dominiu[m] supra mentionatar[um] domor[um], allodior[um],
universar[um]q[ue] haereditatum suar[um] jam aeqisitaru[m] [et] deinceps aeqirendar[um] per
palatinale[m] et capitulare[m] homines legitime introduci, inq[ue] bona eade[m] statui fecisset;
vos nescitur unde moti quare temeritatis audacia da inducti immemores fidei [et] fidelitatis erga
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suam Ma[ies]t[a]te[m] s[a]cr[atissi]mam observare debentis, supra fatae donationi [et]
exemptioni contradictionis volamine obviassetis [et] sic Regiae ordinationi [et] commissione
vosmet temerarie opponere, eidemq[ue] p[rae]vio modo illudere ausi estis [et] p[rae]sumsissetis,
sicq[ue] circa gratiosam exemptione[m] [et] donatione[m] Regiam poblico Regni articulo
privilegiata[m] [et] in articulo decimo Sigismundi Imperatoris, decreti secundi, anni mill[esi]mi
quadringentesimi quinti expressatam eunde[m] exponente[m], sed [et] haeredes eoru[m]
utriusq[ue] sexus universos impedire, turbare, molestare, seu quovis modo damnificare
intenderetis [et] interemini, qui quide[m] exponens volens sibi a csupra fatis haeredibus ac
juribus suis consulere, sibiq[ue] magis prospicere, supra fatam donatione[m] [et] exemptione[m]
suam per s[a]cra[tissi]mu[m] Principe[m] ac D[omi]num D[omi]num Leopoldum Dei gratia
electum Romanor[um] Imperatore[m] semper augustu[m], ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae,
Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeq[ue] [etc.] Regem, Dominu[m] D[omi]num nostrum
celemntissimu[m] benigne confirmari curavit, prout confirmationales eaede[m] in ci[vi]t[a]te
Wienna Austriae die decima octava mensis Januar[ii] in anno D[omi]ni millesimo sexcentesimo,
quinquagesimo nono, transacto p[rae]terito, itide[m] coram nobis in specie productae uberius
testantur, quarum quide[m] donationaliu[m] [et] exemptionaliu[m] occasione, cum consimiliter
ide[m] exponens [et] superius fata d[omi]na consors sua pro tunc superstes se se, haeredesq[ue]
fet] posteritates eoru[m], utriusq[ue] sexus universos in dominiu[m] dictar[um] domorum,
allodioru[m], universarumq[ue] haereditatu[m] suar[um] jam aeqisitaru[m] [et] deinceps
aequirendar[um] per Regiu[m] [et] capitulares h[omi]nes legitime introduci, inq[ue] bona
eade[m] statui fecisset; iterato vos nescitur, quibus moti considerationibus quare temeritatis
audacia ad id inducti, volentes malu[m] malo accumulare, immemores, uti p[rae]missum esset,
fidei [et] fidelitatis erga suam Ma[ies]t[a]te[m] s[a]cr[atissi]mam observare debentis, supra
mentionatae confirmationi, donationiq[ue] [et] exemptioni Regiae contradictionis velamine
obviassetis et sic Regiis ordinationibus [et] commissionibus vosmet temerarie opponere,
idemq[ue] p[rae]vio modo illudere audi estis [et] p[rae]sumsissetis, sicq[ue] circa gratiosam
confirmatione[m] donationem [et] exemptione[m] Regiam publico, ut p[rae]missum est, articulo
Regni privilegiatem, eunde[m] exponente[m], sed [et] haeredes ac posteritates eoru[m]
utriusq[ue] sexus universos impedire, turbare, molestare, seu quovis modo damnificare
intenderetis [et] interemini; [et] licet inclytae p[rae]fatae suae Ma[ies]t[a]tis Camerae Hungaricae
praefectus [et] consiliarii respectu benignar[um] ordinationu[m] Regiar[um] [et]
commissionu[m] se se resolvissent, ubi vos cum dicto exponente rationes super p[rae]standis
contributionibus universis ab haereditatibus ejusde[m] provenire debentibus inieritis,
quietantiasq[ue] ejusde[m] in p[rae]fata Camera produxeritis, loco paratae pecuniae
acceptabuntur. Super qua quide[m] ineunda super p[rae]missis ratione, effectuadaq[ue] benigna
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suae [Maies]t[a]tis s[a]cr[atissi]mae ordinatione [et] commissione tam per egregios magistrum
Stephanum Rabi, personalis praesentiae Regiae in judiciis locumtenentis [et] consiliarii
prothonotariu[m] et vice comite[m] co[mi]t[a]tus Soproniensis, quam vero Franciscu[m]
Beleznay alterum judice[m] n[obi]lium jam fati co[mi]t[a]tus Semproniensis iterato requisitos
vos [et] admonitos habuisset, [et] diversa p[rae]pue beneficio art[iculo] 78. an[ni] 1655. vobis
solita subterfugia quaerentes, benignae suae Ma[ies]t[a]tis sacr[atissi]mae ordinationi [et]
commissioni dictaeq[ue] Camerae Hungaricae resolutioni temerario opponeretis, commissiones
[et] mandata regia contemneretis, sicq[ue] eunde[m] exponente[m] ac haeredes ipsiusq[ue] sexus
universos damnificare velletis, in maximu[m] commissionu[m] et ordinationu[m] Regiar[um]
contemptum, derogamenq[ue] [et] vilipendiu[m] ac manifestum juriu[m] ejusde[m] exponentis,
et haeredu[m] suor[um] p[rae]judicium [et] grave damnu[m]. Et licet nos mediantibus aliis literis
nostris praeceptoriis in arce nostra Lipche die duodecima elapsis mensis decembris in anno
mill[esi]mo sexcentesimo sexagesimo secundo proxime evolutis emanatis vobisq[ue]
p[rae]ceptorie sonantibus [et] directis id demandassemus [et] commississemus, quatenus
p[rae]fatum exponente[m] haeredesq[ue] [et] posteritates ipsius, utriusq[ue] sexus universos
contra tenore[m] p[rae]tactar[um] l[itte]raru[m] donationaliu[m] [et] exemptionaliu[m] suar[um]
Ma[ies]t[a]tum cum consuetis clausulis eisde[m] gratiose concessari, in p[rae]tactis domibus
allodiis et haereditatibus ipsor[um], modo p[rae]misso exemptis [et] libertatis nequaquam
turbare, p[rae]sumpsissetis, verum eisde[m] benignaru[m] literaru[m] exemptionaliu[m]
donationaliu[m] continentiis omnimode vos accommodare [et] conformare debuissetis, tantum
abest tame[n], ut hujusmodi legitimae commissioni nostrae satisfecissetis, quin potius ob
interpositam ex parte vestri ac minus ad hanc materia[m] pertinente[m] contradictione[m] ad
longam juris viam dictum exponente[m] relegassetis, p[rae]missumq[ue] negotiu[m]
informationi nostrae submittendum decrevissetis, gravi damno [et] p[rae]judicio dicti exponentis,
derogamineq[ue] p[rae]missaru[m] donationaliu[m] [et] exemptionaliu[m] suar[um]
Ma[ies]t[a]tum [et] vilipendio authoritatis nostrae manifesto. Ob hoc requisiti sumus nomine [et]
in persona ejusde[m] exponentis debita cum instantia, quatenus eide[m] in p[rae]missis
providere, vobisq[ue] denuo et ex superabundanti de [et] super accomodatione p[rae]missis
literis Regiis donationalibus [et] exemptionalibus mandare [et] committere vellemus, nec
pateremur eun[dem] justis suis juribus improvise destitui. Cum aute[m] justa petenti non sit
denegandus assensus [et] alioquin p[rae]ter legitimas ibide[m] insertas rationes accederet, quod
inter posita hujusmodi contradictio vestra veluti hoc in passu impertinens pro vobis militare non
posset, nec benigna suaru[m] Ma[ies]t[a]tum privilegia (: quae citra quodvis vestrum
detrimentu[m] {benigne} extradata essent :) tolleret, licitum enim esset, suae Ma[ies]t[a]ti sive
p[rae]judicio [et] damno alterius speciali sua gratia [et] Regia munificentia quemlibet donare [et]
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prosequi, nec hujusmodi legitimae Regum donationales [et] exemptionales de [et] super propriis
suis factae a’ consensu et annuentia civiu[m] suoru[m] penderent, aut donatarii ejusmodi
meritu[m] donationis a longo litis processu acquirere teneant[ur], potissimu[m] cum articulis
circa donationes editi tales donatarios non ligarent, sed nec vobis de informatione vestra nobis
submittenda quidquam, verum de [et] super observandis p[rae]missis l[itte]ris donationalibus [et]
exemptionalibus iisdemq[ue], se se accomodatione mandatum fuisset, judicesq[ue] inferiores [et]
pedanci leg[iti]mis superioru[m] judiciu[m] Regni ordinarior[um] mandatis obtemperare
debeant. Pro eo vos har[um] serie hortamur [et] requirimus, ac nihilominus authoritate nostra
palatinali qua pleno jure fungimur, vobis denuo ac ex superabundanti committimus [et]
mandamus, quatenus acceptis p[rae]sentibus [et] rebus sic ut pfrae]fertur stantibus seq[ue]
habentibus tam ex his quam aliis in priori mandato nostro rationibus inserits eide[m] mandato
nostro in omnibus suis punctis clausulis [et] articulis accomodare [et] debitum more[m] gerere
modis omnibus debeatis et tentamini. Secus non facturi; p[rae]sentibus perlectis exhibienti
restitutis. Datum Novizolii die tertia Mensis Martii, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo
Sexagesimo Tertio.

Comes F. Wesseleny mp. L. S.

Steph[anus] Tenturich mp.31

31 A másolatban

fennmaradt nádori mandatum végén fogalmazati feljegyzésként a következ! városi felirat olvasható:
„Responsum ci[vi]t[a]tis. Mandatum hocce Celsissi[mí] Principis ac D[omi]ni D[omi]ni Regni Hungariae Palatini
exsuperabundanti praeceptorium ad instantiam egr[egii] Stephani Vittnyedi emanatum ac die 28 martii a[nn]o 1663.
nunc currentis mag[ist]ro civium judici juratis civib[us] ac communitati r[egiae] l[ibrae]q[ue] ci[vi]t[a]tis
Sopronien[sis] exh[ibit]um iidem pari reverentia qua primim accipientes nil magis in votis habuissent quam in
contestationem humilimor[um] suor[um] erga suam Celsitudinem Palatinalem obsequior[em], commissioni
introscriptae pro possibilitate sua sese accomodare: quia tamen meritum causae inter p[rae]fatum exponentem ac
ci[vi]t[a]tem hanc controversie manifestam privilegior[um] ac jurium ejusdem ci[vi]t[a]tis a divis quondam
Regib[us] inclyti hujus Regni Hungariae concessor[um] diplomatib[us]q[ue] ac publicis constitutionib[us] Regni
confirmator[um] labefactationam et eversionem involveret. Ideo idem mag[ist]ro civium judex jurati cives et
communitas non in contemtum {derogamen} authoritates Regiae aut vilipendium commissionis palatinalis verum
privilegiis et libertatib[us] suis firmiter insistentes inhaerent priori suae resolutioni dorso supraspecificati primi
mandati super in scriptae. Quae quia sicut et haec in ar[ticu]lo 78 {idemq[ue] in talis}an[no] 1655 et aliis et
legib[us] Regni fundata esset, humilime suae Celsitudini supplicant dignat[ur] tanquam summ[us] in hoc Regno
justitiari[us] ac locumtenens regia[m] praedictam ci[vi]t[a]te min antiquis suis jurib[us] gratiose conservare ac
saepefatum exponentem, qui contra tenorem ar[ticu]li 53 an[no] 1655 ci[vi]t[a]tem ab ordinaria via juris abducere et
per mandata ad praejudiciosam cassationem leg[iti]mae suae contradictionis adigere niteret[ur] ad solitam viam et
processum jam inchoatum relegare. Actum in senatu pfrae]sente communitate die 2 apr[ilis] anno ut supra.”
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[Az irat külzetén, egykorú tartalommegjelöl! feljegyzés:] Secundum mandatum ex
superabundanti Ill[ustrissi]mi D[omi]ni Palatini in negotio exemtionalium Steph[hani] Vittnyedi
cum dorsali resolutione.

Egykorú hiteles másolat, tisztázat.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Nr. 44/3.

26.
Kassa, 1663. június 15.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes et Circumspecti D[omi]ni Amicis nobis ob[servandi]ss[i]mi.

Tegnapi napon, négÿ és e!tt óra közöt, estve felé érkezék, az e! F!lséghe keg[yel]mes Úrunk
kiraljiünk curiria, ki által mit paranczolljón e! F!lseghe mi nék"nk, im kegtek[ne]k az arant való
czikelinek igaz mását, oda k"ldertt"k, s jóllehet {ne[m] kétly"k} talam mar eddigh az e! F!lsége
keg[yel]mes paranczolattjatis az personalis insurrectio fel!l, elvette, mind azáltal, az ide való
statusoknakis, mit irjon e! Fölséghe, aztis in verissimis paribus, kegtek[ne]k megh k"ldett"k.
Ezek azért igÿ lévén, sok biztatassal, és motivumokkal szükségtelen[n]ek itillyük az "d! r!vid
vóltahoz terhelly"k kegteket s nem kivantatik ehez egieb, hanem réghi diczéretes eleink bátor
sz"vet, fel eheztvén magunkba[n], hazankért, s maradékinkért, szép vérrel nyert
szabadságunkért, ki ki kegtek k!z!l fel !vezvén agyekiat, kész"llÿ!n óltalmaért szembe szallani,
vér"nket s javainkat szomiuhozo poganÿ elle[n], kegmes Király"nk s édes attiank, haza
t!rvénÿeis azt hozván magaval, az nevezet napra citalt articulusnak ereje szerint, mustralljon
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megh és ki ki kegÿe[l]metek k!z!l, ollÿ készen legien, else! hir halva, vévén az paranczolatokat,
mentést nevezend! táborra j!hesse[n], s megh mustralt népének szamarul, mindgyart minket
tudosiczon, az kit penigh engedetlenséghbe[n] talalunk, t!rvény"nk ostorat, magán tapasztallja.
Secus non factur[us]. In reliquo easdem D[omi]n[ationes] V[est]ras fel[iciter] valere
desideramus. Datum Cassiviae die 15. men[sis] Junii 1663.

Earundem D[ominatio]n[um] V[estra]ru[m]
Amicus ad officia par[atus]

Comes F. Wlny mp.

[Címzés:] Prudentibus ac Circumspectis D[omi]nis N. N. Judici, Mag[ist]ro Civium,
caeterisq[ue] Juratis Civibus Liberae ac Regiae Civitatis Soproniensis [etc.] Amicis nobis
ob[servandi]ss[i]mis.32

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. VII. et G. Fasc. 5. Num. 236.

27.
Enyicke, 1663. július 2.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

32 A címzés

alatt városi kancelláriai feljegyzés: „G[ene]ralem insurrectionem intimantes cum parib[us] su[a]e
[Maies]t[a]tis inclusis.
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Prudentes et Circumspecti D[omi]ni, Amici nobis ob[servandi]ssimi.

Nem ketl"k, veven kglmetek az mi kglmes urunk felette kglmes, es kegyes atyaskodo
paranczolattyat, hazank és régi eleink verevel talalt szabadsagaert, gyermekiert, s maradekiert,
kglmes urunk el!nkben adot mod, es rend szerint kiki kglmetek k!z"l nemes szabad varasokban
megh mustralt, és vár tovab valo paranczolattyatul eó Felseghenek, értuén az pogany ebeknek
düh!t agyarkodo szandekjat, s hazankra indulasat, mentest taborban együue szalhasson. Innet
errül az foldrül irhattyuk ultima Juny harom fel!lis hozak bizonyossan hiret már az tatar,
moldvay, és havasalf!ldi hadakkal megh egyezven Erdelyben ben vonanak, és hogy Zakmar felöl
akarnanak az haza veßedelmere ki j!nni. Kihezkepest mentest az Tißantul valo varmegyek[ne]k
megh irtuk mentest fel üllyenek, s migh az t!b nemes vármegyeket fel vehettyük addigh
magokra, hazok nepere gondot visellyenek. Azomban az t!b nemes varmegyek[ne]k, uraknak, es
szabad varasok[na]k ez jelen valo honak tizedik napjara rendeltük mellenk Rozgontul foghuast
Szytlakigh (?) az Tarcza mellet conveniallyon, egy"t leven, Isten, s az idö megh mutattya houa
kelletek taborba szallanunk. Kihezkepest (: ha minden remensegünk kivüll :) mégh kglmetek
k!z"l valamely szabad varos juxta Regni constitutiones superinde sancitas megh nem mustralt
vona, istenert minde[n] cunctatio kívül mentest mustrallyon megh, és ki ki olly kéßen legyen,
vévén kglmes urunk kiralyunk, auagy az mi paranczolatunkat, mentest fogyatkozas nelk"l fel
"lhessen, és az houa kivantatik oda egy corpusban t!b hadakkal, s reghi jo s[z]okas, s orszagunk
végezese szerint munitio ala valo vecturavalis concurralhasson. Ebben egyebet ne meriszellyen
kgltek k!zül senki mast czelekedni, ha hazank sürö t!rvenyenek irot ostorat auagy bünteteset el
akarja ker"lni. In reliquo I[ste]n eltesse kglket jo egesseghben. Datum in castello n[ost]ro
Eniczke die 2. July, 1663.

Eurund[em] D[ominatio]nu[m] V[estra]r[um]
Amicus ad officia parat[us]

Comes F. Wlny mp.
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[Címzés a külzeten:] Prudentibus ac Circumspectis Dominis. N. N. Judici, Mag[ist]ri Civiu[m],
coeterisq[ue] Juratis Civibus Regiae Liberaeq[ue] Civit[a]tis Sopronien[sis] [etc.] Amici nobis
obs[ervandi]ss[i]mis. Cito. Cito. Cito. Cito. Citissime.33

Pecséttel ellátott eredeti, tisztázat.
SL:SVL, Lad. XXV. et Z. Fasc. 5. No. 342.

28.
Széleskút, 1663. augusztus 31.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni, Amici nobis obser[vandissi]mi.

Akarank kgmeteknek ertesére adnonk, hogi az e! Fel[sé]ge az mi k[e]g[yel]mes urunk, s koronas
kiraliunk parancsolatiabol megh indultunk erre az f!ldre, es azon lesz"nk hogi holnapi {utan}
napon, Isten vel"nk leue[n], az kgmetek varosaba[n] lehess"nk, a’ houa az t!b uraknakis pro .2.
inmediate affuturi men[sis] 7bris praefigaltunk, hogi ezt a’ f!ldetis az t!r!k elle[n] fel vévén, jo
rendbe[n] hadgiuk. Mivelhogi azert mi vel"nk Zichi Istuan vr[am], Pal pusp!k vra[m], Lippai
Janos vra[m] es t!b fe! rendekis vannak, emellet vagiunk 60. vagi 70. loual. Kgmeteket azert
szeretettel akarank requiralnonk, hogÿ kgmetek legh els!bennis magunknak, ne a’ varosba[n],
hane[m] itkin az hostaton, valamely io cz"rben auagi paitában, auagi ha az ne[m] lehet, valami
szep tiszta alaczon házban, az kinek az gradiczi tagassak legyenek, szallast rendeltessen, es az
utan az t!bbinek, illend! keppe[n], s az szerent louasink ßamarais prouisiot rendellyen, kir!l

33 A nádori

körlevél ismertté válására vonatkozó feljegyzés a címzés alatt: „P[rae]sent[atum] 12. July. (…)1663.”
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kgteket akartuk tempestive requirálnonk. His in reliquo easde[m] Do[minationes] V[est]ras diu
ac foel[icite]r valere desider[amus]. Datu[m] in Szeleskut die ultima Augusti. 1663.

Earun[dem] Do[minationum] V[est]rarum
Amicus ad servien[dum] paratus

Comes F. Wlny mp.

[Címzés:] Prudentib[us] ac Circumspectis Dominis N. N. Judici, caeterisq[ue] Jur[atis] Civibus
Liberae ac Regiae Civitatis Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis obs[ervandissi]mis.

Gy"r"specséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. VII. et G. Fasc. 5. Num. 237.

29.
Sopron, 1663. szeptember 4.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes et Circumspecti Domini Amici nobis ob[servandi]ss[i]mi,

Vegs! veszedelemb[en] forgo hazank[na]k sz"ksége ugy kivanvan magunk[na]k erre az ktek
f!ldere kellet fordulnunk, {s} ide convocalvan Dunan innét lév! meltosagos urakat, s az nemes
varmegyeket böcz"letes k!vet atyafiaitis, kikkel hazank[na]k, conservatiojarul, s Ersek
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Uyvarnak országunk egyk szép bastyajanak segitseg adasarul consultalkodvan, egyenl!
értelemb"l tanaczosnak és sz"kségesnek itilt"k, hogy az pogany ellensegh kteket is ugy minden
oltalom és kesz"llet nelk"l mint az Duna tulso félt el ne buricza, nagyob reszi mar czak nem az
hazanak t"zben lévén, ktek personaliter juxta modum et forma min articulis super personali
insurrectione conditis praescriptam ment"l job szenel és szamossabb[an] insurgallyon és eleinek
dicziretes szép peldajat k!vetven pro die 1praesentis Vadthoz Vas varmegyeben taborb[an]
szallyon az hol kgteket magunk akarjuk meg mustralni es rendben venni, s azontul az haza
szolgalattyara applicalni. Kihezkeppest akarank kgteket szeretettel requiralnunk tiszt"nk s
palatinußi authoritasunk szerint serio paranczolvan mingyart vévén el level"nket kiki ugy
keszsz"ly!n insurgalni hogy az fellyeb meg nevezett napon és hellyen minden tabori eszk!zével
és élésével, ne kellessék az szegény ember fosztssaval, dulásával s Isten boszantasaval
sakmanyozni, minden ok vetetlen jelen légyen, egyebirant valaki oda akorra nem compareal
bozonyos legyen benne arrul irt t!rveny"nk[ne]k sulyos ostorat el nem ker"li. Azomb[an] kgk az
f!l népévelis viritim tizenhat esztend!t"l fogvast valaki fegyvert, botot, avagy kaszat foghat olly
keszen legyen hogy mihellyen mas paranczolatunkat veszi azokatis mindgyart fel vetesse és
taborban meheßen. Secus nullaten[us] factur[us]. In reliquo Isten elteße kgteket. Soprony die 7.
Septe[mbris] 1663.

Earunde[m] D[ominatio]num V[est]rar[u]m
Amicus ad officia paratfus]

Comes F. Wlny mp.

[Címzés:] Prudentibus et Circumspectis Dominis N. N. Magistro Civium Judici et coeteris Juratis
Civibus Liberae ac Regiae Civitatis Soproniensis [etc.] Amicis nobis obsernad[di]ss[i]mis.34

Pecséttel ellátott eredeti.

34 A nádori

körlevél kihirdetésére vonatkozó városi kancellária feljegyzés a címzés alatt: „Exh[ibi]tae senatui die 4ta
7bris A[nn]o 1663. a’ comite Vesselini.”
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SL:SVL, Lad. VI. et F. Fasc. 7. Num. 372.

30.
Tapolcsány, 1663. december 17.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes et Circumspecti Domini Amici nobis ob[servandi]ss[imi].

Akarank kgltek[ne]k ertesere adnunk, hogy az mi kgls atyaskodo koronas kiralyunk e! Felséghe,
tovabbis akaruan gondot reank viselni, nagy kglmessen hozzam beteges szolgajahoz k"ld!tte
meltosagos commissariusit, ugy mint tek[inte]tes és n[agysá]gos groff Rottal Janos, es judex
curiae uraimekot ö kglket, hogy eö kglmek ez megh nyomorodot haza oltalma, es megh
maradassa véghet conferallyanak vele[m], az kit aldassek I[ste]nnek szent neve ez mai napon
itte[n] tepliczei kastelyunkba[n] veghezis viven, mar egyeb ne[m] kivantatik, hane[m] hogy
kgltekelis mint igaz haza fiaival ezen includalt punctumokrul consultatiot instituallyunk,
melybe[n] megh foghja kgltek tapaßtalni eö Felseghe kgltekhez valo nagy szeretetit, és
consolatiojara valo attyai kegyelmesseget. Es mivel magunk szemellyünk szerint kegyel[me]tek
közibe[n] ne[m] mehetünk, leven az Dunan innet valo nemes varmegyekkel ugyan azon
dologhrul valo conferentiank, delegaltuk tek[inte]tes és n[agysá]gos groff judex curiae uramot eö
kglmet, hogy azon kgltek consultatiojaba[n] kepünkbe[n] eö kglme praesideallyon; kérvén kglket
nagy szeretettel agnoscallya pro provide futurae consultationis ö kglmet. Minekokaert akaronk (:
mivel se röuideb napokat, se hoßßabakat ne[m] adhattnak :) hogy in pro 28 proxime effutur[i]
mensis januarii kglmetek szabad kiraly varosaba[n] nemes varmegyek[ne]k, es az uraknak s
varosok[na]k terminaltunk, kglmetekis ugyan azon nap estvere ugy rendellye böczületes
embereit, hogy mas nap ugy mint 29 ejusde[m], et aliis subsequentibus diebus ezen includalt
punctumokhoz I[ste]n segitsegebül hozza keßdve[n], es felül megh irt tek[inte]tes és n[agysá]gos
judex curiae uramal eö kglmevel consultalkodva[n], egyenlö akarattal hazank es nemzetünk
permonsiojara minden jot vegeßhesse[n] kegltek, kire I[ste]n segicze klket. His in reliquo I[ste]n
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eltesse kglket jo egesseghbe[n]. Datu[m] in p[rae]fa[to] castello n[ost]ro Teplicze die 17 xbris,
1663.

Earund[em] Do[minatio]nu[m] V[est]rar[um]
Amicus ad officia parat[us]

Comes F. Wlny mp.

Puncta comitatibus ad consultandum p[ro]ponenda

1. Super defensione [et] conservatione Regni; et qualiter conatib[us] inimi eor[um] obviare,
iisdemq[ue] resistere, ac notabili nocumen[dum] esse possim[us].

2. De generali et particulari insurrectione, [et] continui militis intertentione.

3. De militis [et] iam Hungarici disciplina, et ejusdem in bonu[m] ordinem redactione.

4. De militum hincinde necessario enntiem [et] redentiam conductione.

5. De modo intertentionis militis, ut pecunia sua, necessaria possit habere, ac de limitatione
precii victualiu[m] tolerabili. [etc.]

6. De modo securitatis viar[um], miserae plebis com[m]eatum ad castra deducentis.
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7. De restantiarum [et] contributionu[m] cujuscunq[ue] generis exactione.

8. Ne in comitatibus quilibet licentiose agere p[rae]sum[m]at sub praetextu vel maxime moderni
periculosi temporis. Ob hoc quomodo justitia administratio in comitatib[us] fieri debeat,
concludatur.

9. De executione poenae eorundem, qui se se a’ com[m]uni bono abstrascerunt, aut banderia sua
non p[rae]stiterunt.

Vltimo; Cum ariarum suae Ma[ies]t[a]tis nimis sit exhaustum, itaq[ue] consultandum erit, unde
[et] qualiter provent[us] suae Maiestatis camerales angeri possint. [etc.]

[Címzés:] Prudentibus ac Circumspectis Dominis N. N. Magistro Civium, Judici, coeterisq[ue]
Juratis Civibus Liberae ac Regiae Civitatis Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis observandis
[etc].35

SL:SVL, Lad. VII. et F. Fasc. 5. Num. 239.

31.
Pozsony, 1665. április 30.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

35 A nádori parancslevél címzése alatt városi kancelláriai feljegyzés az irat tartalmáról: „L[itte]rae excellen[tissimi]
D[omi]ni Hungariae Palatini ratione congrega[ti]onis statuum Cis Danubianor[um] cum inclusis punctis
consulta[ti]onis.”
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Prudentes et Circumspecti Domini Amici nobis ob[servandi]ss[i]mi.

Qualisnam causa seu differentia controvertatur inter Generosum Dominum Stephanum Wittnédy,
ut actorem, alias nobis servitio adstrictum ab una, et Vestras Dominationes velut Incattos partibus
ab altera, coram Generoso Domino Magostro Farncisco Nagÿ Lessenyey prothonotario nostro,
dubio p[ro]cul optime constat eisdem Dominationibis Vestris. Qui quantas nam injurias, et
indebitas vexationes a Vestris Dominationib[us] in dies experiat[ur], non sine displicentia
tempore extradationis juridicorum mandatorum intelleximus. Et qua non ambigimus Vestras
Dominationes, ad seriam interpositionem ac admonitionem nostram, negotium eo directuras, ut
non expecto juris processu, placidiorib[us] potius mediis easdem controversias V[est]rae
quoq[ue] Dominationes complanari cupiant. Non inconsultum fore judiciavimus, Vestras
Dominationes praevie superinde admonere, tantis perq[ue] donec amicabilis inter Vestras
D[ominatio]nes tentetur, juridicum processum per dictum dominum prothonotar[ium] suspendi
facere. Quod ipsum dicto etiam domino Stephano Wittnédy ne ex parte sua eiusmodi amicabilem
ipsi etiam difficultet, intimavimus. Proinde easdem Dominationes Vestras amice requirendas,
simul et commonendas voluimus, quatenus sepositis quibusvis ulteriorib[us] inconvenientiis, et
odiosis quarstionib[us], praeinsinuatam amicabilem compositionem omni meliori modo ex parte
quoq[ue] sua facilitare, nostriq[ue] etiam intuitu, ac ejusde[m] pariter multifanorum erga
civitatem Vestrarum Dominationum meritorum, favorem eiusde[m] potius quaerere, se seq[ue]
omnimode cum satis factione eiusdem accomodan[dum], fraterne potius [et] charitatie vexatione,
parati erimus in processu eiusde[m] juridico, in justis [et] licitis per omnia assistere, et nisi
amicabil[ite]r debito fine determinari poterit, medio annot[a]ti domini prothonotarii nostri
juridice causam revideri cumbimus. Interim idem dominus prothonotarius, pro peragendis certis
quibusdam negotiis ad illas partes Sop[ro]nienses p[rae]fecturus, diverter etiam ad Dominationes
Vestras Prudentes ac Circumspectas pro tertia immediate affuturi men[sis] Maÿ ad nocte[m], ita,
ut die altera quarta nempe eiusde[m] mensis p[rae]fatam amicabile[m] compositionem inter
Vestras Dominationes tentare possit ac valeat: cui ut indubiam adhibere velint fidem easdem
requirendas [et] simul rogandas esse voluimus. Quas in reliquo bene valere desideramus. Datum
in libera ac regia civitate Posoniensi die ultima men[sis] Aprilis A[nn]o D[omi]ni 1665.

Earundem Dominationum V[estra]ru[m]
Amicus ad officia paratus
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Comes F. Wlny mp.

[Címzés:] Prudentibus, et Circumspectis Dominis N. N. Judici, Magistro Civium, caeterisq[ue]
Juratis Civibus ac toti Communitati Liberae ac Regiae Civitatis Soproniensis [etc.] Amicis nobis
pbservan[dissimis].36

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 2. Num. 60.

32.
Pozsony, 1665. május 3.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti D[omi]ni, Amici nobis obser[vandissi]mi.

Certum quendam tubicinem, pro parte nostra comparatum, hisce diebus libera ac regia civitatis
Varasdiensis ad Vestras Dominationes transmissura est. Quocirca habemus rogatas prudentes ac
circumspectus Dominationes V[est]ras, respectu huius n[ost]rae requisitionis, ne graventur
eunde[m] tubicine[m], pariter cum rebus et supellectilib[us] suis adhibito curru, bona cu[m]
commoditate sua Posonium transveni curare. Qua[m] pruden[tium] ac circumspectar[um]
Do[minationum] V[est]rar[um] benevolentia[m], data occasione reservire regrtatificariq[ue]

36 A nádori

levél megismerésére vonatkozó városi kancelláriai feljegyzés a címzés alatt: „Exhibitum [et] lectum in
sen[atu] Die 4. Maj. 1665. in causa Wittnyedi.”
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eam(?) intermittemus. His in reliquo easdem Do[minationes] V[est]ras diu ac foel[icite]r valore
desider[andum]. Datu[m] Posony die. 3. May 1665.

Earun[dem] Do[minationum] V[est]raru[m]
Amicus ad servien[dum] paratus.

Comes F. Wlny

[Címzés a külzeten:] Prudentibus ac Circumspectis D[omi]nis. N. N. Judici, Magistro Civium,
caeterisq[ue] Juratis Civib[us] Liberae ac Regiae Civitatis Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis
obser[vandissi]mis.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XXXV. et KK. Fasc. 6. No. 63.

33.
Pozsony, 1665. június 20.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes [et] Circumspecti Domini Amici nobis ob[servandi]ss[i]mi.
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Occasione causae [et] differentiarum inter V[est]ras D[omign[ati]ones ab una, [et] G[ene]rosum
D[omi]num Stephanum Vittnédy partibus ab altera controversar[um], priusqua[m] ex his partibus
moneamus, siquidem in p[rae]sentiae ambar[um] partium vellemus, nos met genuine informati,
tentaq[ue] prius amicabili compositione, expost etiam complanatione[m], [et] determinationem
desuper facere. Idcirco easdem D[omi]na[tio]nes V[est]ras amice requirendas simul [et]
com[m]endans duximus, quatenus pro facilitanda juxta dictamen aequitatis eadem intentione
nostra, velint certos plenipotentiarios suos e’ medio sui pro die vigesima tertia p[rae]senti mensis
p[ro]xime affutura, quae incidit in die[m] martis p[ro]xime ventur[i], cum sufficientib[us]
requisitis, [et] necessariis instrumenti huc ad nos expedire, quo lucidiore[m] ab utriuq[ue]
informatione[m] ex fundamento accipere, tentataq[ue] superin[de] amicabili compositione,
controversia[m] eande[m] ex aequo, inter easdem D[omi]na[tio]nes V[est]ras tandem
complanare ac determinare possimus. In reliquo easdem Do[mi]na[tio]nes V[est]ras diu ac
faelic[ite]r valore desideramus. Datum Posonÿ, Die 20. Junii, A[nn]o 1665.

Earundem D[omi]n[ati]onum V[est]rarum
Amicus ad officia parat[issi]mus

Comes F. Wlny mp.

P. S. Et hoc vel maxime ex ea ratione intendimus, quod notarius V[est]rar[um] D[omi]na[tio]num
ja[m] reversus esset, cujus v[ide]l[ice]t absentia[m] V[est]rae D[omi]na[tio]nes potissimum
eatenus causarunt, consequenterq[ue] etia[m] tempus respicii in hebdomoda[m] termini per
prothonotariu[m] n[ost]rum p[rae]fixi inclusive expleret[ur].

[Címzés:] Prudentibus ac Circumspectis Dominis N. N. Judici, Magistro Civium, Senatoribus,
caeterisq[ue] Juratis Civibus, ac toti deniq[ue] Communitati Liberae Regiaeq[ue] Civitatis
Soproniensis [etc.] Amici nobis observandissi[m]is.37

37 A nádori

levél közzétételére vonatkozó városi kancelláriai feljegyzés a címzés alatt: „Praesentatae [et] lectae in
senatu p[rae]sente tota com[m]unit[a]te A[nn]o 1665. Die 22. Juni.”

383

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

Pecséttel ellátott eredti.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 2. Num. 64.

34.
Pozsony, 1665. június 24.
Wesselényi Ferenc nádor Nádasdy Ferenc országbírónak.

Excell[entissi]me Comes Domine fili ob[servandi]ss[i]me.

Keresztúrról 16. p[rae]sentis kglmed iratott becs"letes levelét nemes Sopron várossa k!uettyei
által vette[m] nagy szeretettel. Igen akarom édes méltossághos judex curiae ura[m], hogy
recom[m]endállya kgd igyeket, kiknek énis mindenkor kivánta[m] szabadsághok sért!dése
nélk"l szolghálnom, a’ mint hogy kérem nagy szeretettel, continuállya továbbis kglmed kezdett
jó akarattyát e! kglmekhez. Kivánván in reliquo Iste[n] éltesse szerecsésse[n] kgdet. Datum
Posonÿ, die 24. Junii A[nn]o 1665.

Excell[entiss]imae D[omi]na[ti]onis V[est]rae
Pater [et] servitor obligatiss[i]mus

Comes F. Wlny mp.
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[Címzés:] Excell[entiss]imo Comiti Domino Francisco de Nádasd perpetuo terrae Fogaras, Judici
Curiae Regiae, Sacri Romani Imperii Equiti, Comitatus Castriferrei Supremo Comiti,
Caesar[eae] Regiaeq[ue] Ma[ies]t[a]tis intimo Consiliario, Camerario, Praesidior[um]q[ue] Also
Lendva [et] Nemphti Supremo haereditario Capitaneo [etc.] Domino filio ob[servandi]ss[i]mo.

Gy"r"specséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 2. Num. 65.

35.
Zólyomlipcse, 1666. február 6.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti Domini Amici nobis ob[servandi]ss[i]mi.

Literas earundem Dominationum Vestrar[um], medio specialis cursoris sui ad nos missas,
hesterna die plane com[m]odo et opportuno tempore accepimus, dum videlicet magister noster
protonotar[ius], dominis Franciscus Nagÿ Lesseneÿ ad latus nostrum fuisset constitutus, qui
quidem dominus prothonotarius noster, cumi n aliis publicis, iisq[ue] arduis Regni negotiis, hic
penes nos occupari, desudareq[ue] debeat, accedente dispositione nostra, terminum illum pro 15
praesentis praefixum, in dilationem sum[m]et, deq[ue] alio expost praefigendo, easdem
Dominationes Vestras tempestive certificatur[us] est. Quas in reliquo divinae protectioni
com[m]mendan[dum], diu salvas ac incolumes valere desideramus. Datum in arce nostra Lipche
die 6. Februar[ii]. 1666.

Earundem Domina[ti]onum Vestrar[um]
Amicus ad servien[dum] paratus

385

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087

Comes F. Wlny

[Címzés a külzeten:] Prudentibus, et Circumspectis Dominis N. N. Magistro Civium, Judici,
caeterisq[ue] Juratis Senatoribus, et Civibus, Liberae et regiae Civitatis Soproniensis. [etc.]
Amicis nobis observan[dissi]mis.38

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XIX. et T. Fasc. 3. No. 187.

36.
Murány, 1666. március 10.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes [et] Circumspecti Domini Amici nobis obs[ervandis]s[i]mi.

Nemzetes tiszteletes Fenyessy Gy!rgy uram nittrai kanonok, ez mostani haborussághos
revolutiokb[an] az el pusztultt nittrai lakó helyéb!l ki szorulván, minthogy inkább másutt
kivánna residentiaját helyheztetni, léve[n] a’ kgtek f!lde gy!m"lcse e! kglme, s el!menetelre,
hazája és nemzete szolghálattyára való egyházy becs"letes ember. Akaránk kgteket nagy
szeretettel requirálnunk és kérn"nk, ha kgteknél valami beneficium per decessum alicujus találná
vacálni, avagy vita durante tisztit valaki találna resignálni prae caeteris promoveállya a’ mi
tekéntet"nkértis e! kglmét, s conferállya e! kglmenek. Abbéli kgtek jó akarattyát recognoscálni
fogjuk, s meg szolghállyuk, és e! kglmeis vgy tudgyuk szokott, dicséretes accomodatiojával
38 Az

irat ismertté válására vonatkozó feljegyzés a címzés alatt: „Praesent[atum] 5. Febr[uarii] 1666.”
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complaceálni fogh kgtek[ne]k. In reliquo éltesse Iste[n] kgteket szerencséssen. Datum39 in arce
n[ost]ra Murán die 10 Martii A[nn]o 1666.40

Earundem D[omi]na[ti]onum Vestrar[um]
Amicus ad servien[dum] parat[issi]mus
Comes F, Wesselenÿ mp.

[Címzése:] Prudentibus ac Circumspectis Dominis N. N. Judici, Magistro Civium, coeterisq[ue]
Juratis Civibus, ac toti deniq[ue] Communitati liberae regiaeq[ue] civitatis Soproniensis. [etc.]
Amici nobis obs[ervandissi]mis.41

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. L. Fasc. 2. Num. 144.

37.
Stubnyafürd!, 1666. április 7.
Wesselényi Ferenc Sopron város magisztrátusához.

Prudentes ac Circumspecti Domini. Amici nobis observand[issi]mi.

39 A datálás
40 A más

következ! részét mintha más id!pontban írták volna egy elkészített levélbe.

kézt!l származ! datatio vége.

41 A címzés

alatt a városi kancellária a levél megismerésére, tartalmára vonatkozó egykorú feljegyzése: „Ra[ti]one
beneficii p[ro] d[omi]no Fenesÿ recom[m]endator[um]. Die 20. Juli. 1666. ad beneficialia.
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Nemzetes Wyttnédy uram, parancsolatunkra bizonyos dolgaink véghet ide hozzánk j!vén, nagy
lamentatióval, és talám ugya[n] tapaßtalhato sérelmünkelis panaßolkodot, hogy mester ur[am] eö
kglme magunk eö kglme instantiajára ky adot parancsolatink mellet p[ro]cedalni nem akar. Az
ßerint a’ nemes Soprony varmegye birajis az magok kglmetek elle[n] ki adot adjudicatajanak
executioban valo vitelét, üdörül üdöre hallogattyak. Az kglmetek elle[n] penes articulos 78. et
79. anni 1647. erigalt, és majorja kertye ajtájának hatalmas fel törése véghet intentalt qverelai
mellet p[ro]cedalni ne[m] akarnak, s!tt közönséghes hazánk szabadságha ellen, non citatu[m],
n[on] exauditum, az kglmetek követey által szoval in absentia let p[ro]positioja elle[n], azzal
aggravaltatta eö kglmét, hogy az vice ispa[n], eö kglme instantiajára azon qverelai mellet, ne
p[ro]cedallyo[n], iollehet reclamalt ellene, de ugya[n] szoval declaraltatta, melly
törvénytele[n]ségh mint lehetet, az ky hazánk törvényét tudgya, könnye[n] megh itélhety;
supplicalt eö kglme igasságában ne fojcsak megh, hane[m] ha kglmeteket ekkoraigh megh
halgattuk, favealtuk, tandem aliquando eö kglnekis ne suspendalnánk törvényes uttyát. Minthogy
eö kglme elöttünk keményenis repetalta hazánk szabadságát, törvényét, megh gyözetis elégh
meghunk kedvetlenségével, megh kellet engednünk törvényes uttyát, az minthogy
parancsolatunk serio mester uram[na]k, a’ szerint nemes varmegyénekis, hogy mind az
parancsolatok mellet, ratione denegationis materialiu[m], mester ur[am], mind az adjudicatat
vétesse executioba[n] az nemes varmegye, és az querelak melletis p[ro]cedaltassanak az vice
ispa[n]nal. Tudgya kglmetek, ekkoraigh az mint lehetet oltalmaztuk kglmeteket, ez utanis
oltalmaznánk, ha nador ispany tartozo kötöleségünk ne[m] kénßerétene bennünket, az mellyért
sem kglmetektül, sem másoktul idege[n] ítéletet nem vehetünk. Mindazonaltal, ha kglmetek elött
volna javallasunk[nagk tekénteti, mivel egyéb arantis el akarva[n] onniend eö kglme költözny,
venne megh eö kglmetül eörökséghit, és menekednék megh kglmetek kedvetle[n]
szomszédsagátul, és gondollja iol megh, ha az parancsolatok mellet kgltek convincaltatik, a’ mint
meg lehett; bizontala[n] lévén az törvények[ne]k ki menetele, ugy az több dolgokbanis, egy
alkalmasréßt fizety megh eörökségei arrujának, mivel accessoriu[m] sequitur fori principalis sui,
ha ßonkat fogadgya kgltek, eljön az üdö midön javallasunkat megh fogia kößonny. Mind ezeket
bövebbe[n] fogia Méltossághos groff Judex Curiae fiunk, urunk eö kglme declaratiojabul
{érteny} ellis hittük, az eö kglme és magunk io joczésének [!] követöi léße[n] kglmetek, az
mellyre ßeretettel kérjük kglket, és ha jo teczésünket ne[m] fogia követny, és az dologh kedve
ßerint ne[m] esik, nékünk kgltek vétkül ne tulaidonécsa, kivanva[n] kgltek[ne]k nagy io kedvel
patrocinalnunk. Eltesse I[ste]n io eg[észség]ben kglmeteket sokaigh. Datum in thermis
Stubnen[si] die 7. Aprilis, Anno [etc.] 1666.
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Earundem D[ominatio]num V[est]raru[m]
Amicus ad officia paratus

Comes F. Wlny mp.

[Címzés:] Prudentibus ac Circumspectis Dominis N. N. Judici, Magistro Civiu[m], coeterisq[ue]
Juratis Civibus Regiae ac Liberae Civitatis Sopronien[sis] [etc.] Amicis nobis
observand[issi]mis.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 2. Num. 71.

Függelék

1.
Pozsony, 1665. január 6.
Wesselényi Ferenc nádor parancslevele Morocz István Pozsony vármegyei alispánhoz.

Comes Franciscus Wesseleny [etc.] Egregio Stephano Morocz vicecomiti, eidemq[ue] causa in
infra scripta adjungen[tum] judlium, et jur[atorum] assessor[um], sedriae comitatus
Posonien[sis], simul vel divisum constitutis cum praesentibus requirendis. Salutem cum favore.
Expositum est nobis nominibus et in personis prudentum et circumspectorum, judiciis, magistri
civium, ac reliquorum juratoru[m] liberae regiaeq[ue] ci[vi]t[a]tis Posoniensis. Qualiter hisce
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proximus diebus, egregius Franciscus Bella, velut tutor et curator[um] nobilium puerorum,
Adami filii, et Evae Rosinae, filia suorum, ex n[obi]li con[dam] d[omi]na Anna Corbelin, alias
consorte sua priori susceptae progenitorum, item nomine suo proprio certas quasdam binas,
contra praefatos expon[entes], unam quidem, ratione et praetextu certarum quarundem rerum
mobilium, ab obitu n[obi]lis con[dam] Joannis Corbelii prae manibus (: ut praetendebatur :)
n[obi]lis Sophiae Spiller, primum quidem attacti Joannis Corbelii, nunc vero n[obi]lis Andreae
Baan, alias senatoris consor[tis], remansar[um], alteram autem, ratione et praetextu cujusdam
certi judicii, pro parte et ad instantia[m] n[obi]lis con[dam] d[omi]nae Judithae, filiae Jacobi
quon[dam] Simonis ex n[obi]li olim Anna Somossy, alias consorte sua, consortis vero Joann[is]
quondam Eperiessy alias Suberth, ratione certarum quarundem rerum mobiliu[m] per eosdem
exponen[tes], in foro, et tribunali suo, observatis de jure observandis sati; utrasq[ue] videl[icet]
in articulo septuagesimo octavo, anni millesimi sexcen[tesi]mi quadragesimi septimi praetensive
fundatas. Ex eo, quod nimirum idem exponen[tes], in processu earundem causaru[m], uti quidem
per eundem Franciscum Bella praetenderetur, legibis et constitutionibus Regni non fuissent usi;
ternas vero contra n[obi]lem ac circumspectum Nicolaum Stracz alias juratum concivem
eorundem, similiter ratione et praetextu certaru[m] quarundam violentiarum contra eundem
praetensarum erexisset querulosas actiones. Quarum quidem prioru[m] binarum, vigore
praenotatos quidem exponen[tes], duplici in poena violentiae per eundem actorem praetensae
more hactenus inconsueto, nomine collectivo, dictum vero Nicolaum Stracz nomine disjunctivo,
jure convenire vellet et niteretur. Tuq[ue] penes easdem querelas certu[m] quoq[ue] terminum,
diem videl[icet] vigesimam sextam, et subsequen[ter] modo curren[tis] men[sis] Januarii, ad
hanc civitatem Posonien[sem] p[rae]figen[do] procedere, eosdemq[ue] in jurisdictione eorundem
damnificare velles et intereris, gravi damno, et praejudicio eorundem valde manifesto. Unde
requisiti sumus nomine et in persona praefatorum exponen[tium] debita cum instantia, super eo,
quatenus eisdem in praemissis providere, tibiq[ue] superinde mandare, et committere vellemus,
nec pateremur eosdem justis suis juribus improvise destitui. Cum autem justa petenti non sit
denegandus assensus, et alioquin liberae, regiaeq[ue] civitates intra limites et territoriu[m]
suu[m], super personis judicatui earun[dem] subjecen[tis], jurisdictionem haben[tis], ob
processus suos cuicunq[ue] patri displicentes, non ad violentiae processum attrahi, sed ejusmodi
processus, per viam appellationis ad Sedem Tavernicalem transmitti soleant ac debeant; supra
citatusq[ue] articulus septuagesimus octavus, anni millesimi sexcen[tesi]mi quadragesimi
septimi, non de legitimus dictorum exponentiu[m] processibus, verum longe aliis excessibus
sonaret. Sed et praefatus Nicolaus Starcz, concivis eorundem, velut extra civitatem
impossessionatus, juxta articulum centesimum vigesimu[m] septimum, anni millesimi
sexcen[tesi]mi quinquagesimi noni, et alias Regni leges ibidem denotatas, judicatui civili
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subjacere dignoscatur. Pro eo te harum serie hortamur, et requirimus, ac nihilominus authoritate
n[ost]ra palatinali et locumtenentiae, qua pleno jure fungimur, tibi serio committimus, et
mandamus, quatenus acceptis praesentibus, et rebus sic, út praefertur, stantibus, seq[ue]
habentibus, in praetacto termino, per te modo praevio jam praefixo, vele o forte dilato, alio
denuo praefigendo, pro adjudicatione et discussione supra declarataru[m] quniarum querelarum
rationibus exp[prae]missis, contra memoratos exponen[tes], uti etiam dictum Nicolaum Stracz,
exire ibidemq[ue] procedere, aut eosdem ullo sub praetextu aggravare minime praesumas, quin
potius ab antelata causarum et querelarum praenotatarum adjudicatione, et discussione omnino
supersedere, eundemq[ue] actorem, ad ordinariam juris viam causis et aequisitionibus in
p[rae]missis observari solitam, ad recipien[dam] superinde jus, modis omnibus relegare, debeas,
et tenearis. Communi svadente justitia secus non factur[us]. Praesen[tem] perlectis exhiben[dum]
restitutis. Datum in libera ac regia civitate Posonien[si], die sexta men[sis] Januarii, A[nn]o
D[omi]ni, Mill[esi]mo sexcen[tesi]mo sexagesimo quinto.

Comes F. Wesseleny mp.
L. S.

[egykorú tartalommegjelölés a külzeten:] Paria mandati palatinalis vice comitem co[mi]t[a]tus
Posonien[sis] dati.

Egykorú másolat.
SL:SVL, NRA, Fasc. 18. Nr. 18.

2.
Pozsony, 1665. június 10.
Wesselényi Ferenc levele Lesenyey Nagy Ferenc nádori ítél!mesterhez.
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Generose Domine Amice nobis observan[di]ssime.

Nemes Sopron várossa becz"letes k!vettyei altal recuralván hoszank, jelentete el!ttünk. Hogh
kgld Vitnedy István uram instantiáiára diem sextum julii terminált volna újobban, e! kegyelmék
ellen. Tudva legyen pedigh kgdnél, hogy mi 8 hetigh való respiciomot adtunk oda kgmek[ne]k
azaránt.
E mellet Fodor Andras részéreis ratione rerum mobilium praecise civilium, alias
jurisdioctioni eorundem subjacen[tem], praefigált kglmed mas terminust azon városban, holot
tudya azt kgld édes mester uram, mennyire vigyázunk mi arra, s tiltyükis az birákat hogy senki in
alterius messem falcem suam non immittat, kit ezarántis akarnánk el távosztattni.
Ezokaért kgldt per praesentes szeretettel requirallyuk s egyszer s mind intyük, differallya
mind az két rendbéli, modo praemisso praefigalt terminussit kgld, s irjon dilatoriakat, mind az
két actornak végette, mas nagy considerationkis lévén azaránt, kiket Isten szemben juttatván
kgdel. Szovát fogyuk declaralny, a’ mint hogy kérgyükis kegld vigyázon circa primum julii
Tre[n]chin táján reánk, lehessen szemben velünk, mivel 25 praesentis Isten keglméb!l innéd
megh akarunk indulny. In reliquo éltessé Isten kgldet szerenczessen. Datum Posonii die 18 Junii
Anno 1665.

Generosae D[omi]natio[n]is Vestrae
Amicus ad officia paratissim[us]

Comes F. Wesseleny

[Címzésre, tartalommegjelölésre vonatkozó egykori feljegyzés:] Paria missilium Suae
Celsitudinis Palatinalis ad D[omi]num Mag[ist]rum proth[onota]rium suum, occasione
introscriptor[um] terminor[um] dabor[um].

Egykorú másolat, tisztázat.
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SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 2. Num. 56.

3.

Gyulafehérvár, 1658. május 21.
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem levele Wesselényi Ferenc nádorhoz

Ill[ust]r[issi]me Comes D[omi]ne affinis ob ser[vandissi]me

Batorban eczedi vamukhoz tartozó jozagunkban lako Nagj Janos es Andras nevü jobbagyink
jelentek, hogy ez elmult 1655. eztendeoben adtak volna Nagy zombati Leteni Ferencznek,
Puztafodemessi Kerpes Andrasnak, es Zenczi Poor Istuannak bizonyos szamu göböly marhat
hitelben meg’ alkutt arran arrol determinalt napigh, melly noha mar regen elmult, mindazaltal
mostannis czak elob eleb hallogatnak meg’ adasat, holot terminussa mar elmult. Kegmedet
szeretettel keriük, requiraltatvan megh nevezet jobbaginktol, es az adossagot comprobalvan, ados
leuelek szerent ne neheztellyen nekik meg’ fizettetni, azt kiuanua[n] az keozeonseges igassag’ es
kegmed[nek] meltossagos hiuatallyais, kegmedteol keduesse[n] veszszük, es Istenteol
kegmednek egesseges hozzu eletet kiuanunk. Datum Albae Juliae 21. Maÿ 1658.

Ill[ustrissi]mae D[ominatio]nis V[est]rae affinis benevolus
Ad officia parat[us]
Rakoczi mp.
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[Címzése:] Illustrissimo D[omi]no Comiti Francisco Vesseleni de Hadad, Regni Hungariae
Palatino ac Judici Cumanor[um], Sacrae Regiae Majestatis intimo Consiliario, Camerario et per
Hungariam Locumtenenti [etc.] Affini nobis observan[dissi]mo.

Pecséttel ellátott eredeti.
SL: SVL, NRA, Fasc. 42. Nr. 8.
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Wesselényi Ferenc levelezése III. Kötet
Wesselényi Ferenc levelei Rottal Jánosnak
1659-1667.
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Wesselényi Ferenc levelei Rottal Jánosnak
(szövegkritikai jegyzetek nélkül)

1659. dec. 2. Pozsony. Johann Rottalnak
Tekéntetes és nagyságos méltóságos gróf uram fiam
Írom nagy szeretettel való szolgálatomat kegyelmednek, és kévánom Isten sok következend! és
el!ttünk álló szent ünnepeket nem csak elérni, de átérni is engedjen szerelmesivel, kik ha
vónának de praesenti, és mind jövend!kkel együtt.
Ím gróf Portia uramnak !kegyelmének írtam valahány szóval, olvassa meg kegyelmed, és
megadván – kérem az nagy Isten kedvéért kegyelmedet – én szómmal mondja nagy szeretettel
való szolgálatomat !kegyelmének, és az mi kegyelmes urunknak császárunknak holtig
engedelmes és alázatos h" szolgálatomat.
Nyakunkban van az veszedelem, tagadhatatlan dolog. Nem volnánk mi sokan magyarok arra
érdemesek, hogy királyunk ennyire búséttassék az mi oltalmunkért, mert vétettünk (noha nem
közönségesen és egyaránt, mert némelyikünk tudatlanságlól, gorombaságból, némelyek
passióból, némelyek talám ex praeconcepta malitia) kegyelmes királyunk elle, de hova lehetünk
és kihez bízzunk, ha nem az mi kegyelmes atyánkhoz, ne nézze az mi érdemtelen voltunkat és
akármelyikünk mint adjon tanácsot, király lévén urunk, apánk és !rállónk, tekéntsen az
dolgoknak nagy és veszedelmes voltában, és méltóságos Titok német Tanácsával végezzen
minden hazánk megmaradására való jót, és az keresztyéni vér megkímélésében vigye végben, és
hamar könyörgök Istenért, mert elköltünk az üd!z! üd!kr"l. Soha penig az az igaz akaratunktúl,
más magyarázatul írásunkat, beszédünket ne vegye !felsége és az méltóságos Titok Tanács, ha
mind csalán is és bojtorján is, de az méh édességet szopván ki magának, ezt is ha mind rossz is
(mint írám) jó gyanánt vegye, mert bizony sine fuco, hitem és szeretetem vezérléséb!l írtam.
Kévánván mégis, Isten sokáig éltesse kedvesen kegyelmedet, maradván míg élek kegyelmednek
köteles és igaz szolgája apja:
G. H. V. F.
Posonii die 2. decembris 1659.
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[Sajátkez" utóirat:] Édes fiam uram, megbocsásson kegyelmed, magam az kegyelmednek levelet
nem írtam, bizony sokat kellett írnom, gróf Portia uram gratiájában hadd éljek. Kegyelmedet
kérem, az … melyikhez jó utát ha akarja.

[Címzés:] Illustrissimo atque excellentissimo domino comiti Joannia a Rottal, sacrae caesareae
regiaeque maiestatis intimo consiliario etc. domino et filio observandissimo. Viennae, cito, cito,
citissime. [vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
[Melléklet, vsz. Rottal sajátkez" levélfogalmazványa] 28. decembris 1659.
Tekintetes és nagyságos méltóságos gróf, bizodalmas jóakaró uram apám.
Az Úristen kegyelmedet ez esztend!nek kezdetiben és sok következend!ken minden lelki és testi
jókkal áldja meg, napjait sokasítsa az mi kegyelmes urunknak szolgálatára, Magyar Orszagnak
megmaradására és sokaknak bosszúságára.
Gróf Portia uram tegnap írt válaszát is kegyelmed megérthetu, hogy az mi kegyelmes
királyunknak gondja vagyon és lészen Magyar Orszagra, nem hagyja oltalom nélkül az felséges
jó bölcs tanácsával szorgalmatos atyai gondviselését, és … kegyelmed bölcs tanácsával
facilitálhatja, és maga személyét is secundálhatja, az mint kegyelmed midezeket, többet is érthet
gróf Portia uram leveléb"l. Igen ajánlta kegyelmedhez magát. Az kegyelmed nekem írt levelét
nímetre fordítottam és beadtam.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 381–383.

1660. febr. 26. Pozsony. Rottal Jánosnak
Illustrissime comes, domine frater observandissime
Tekéntetes és nagyságos Ruszkay Kornis Ferentz uram ennekel!tte az tatárok keserves
rabságában esvén sok sanyargattatási után nagy nehezen ötvenezer tallérban kénszeríttetett
circiter megsaczolni. Mely summának mivel elégtelen magátúl (koldulásra jutó igyén kívül) való
megadására, kénszeríttetett az keresztyének alamizsnájához folyamodni, oda fel is mégyen
Beczben, az nagy rendeket fogja requirálni, kérvén engem is, tennék recommendatiót !kegyelme
fel!l. És mivel én régen esmérem, kegyelmed is hallhatta az Kornis familiának jó hírét-nevét,
igaz catholicus becsületes úr és mez!ben jó katona, expertus ember, ahhoz képest méltónak
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ítéltem többi közt kegyelmednek is specialiter commendáljam, szeretettel kérvén kegyelmedet,
édes gróf uram, odaérkezvén mind udvarnál és az nagy rendeknél, és mind ahun kivántatik,
igyekezze kegyelmed, disponálván az dolgot promoveálja, és legyen jóakarattal !kegyelméhez.
Istent"l veszi kegyelmed jutalmát. In reliquo éltesse Isten kegyelmedet jó egészségben. Datum
Posonii, die 26. februarii anno 1660.
Illustrissimae dominationis vestrae servitor et frater paratissimus: Comes F. Wesselenÿ
[Sajátkez" utóirat:] Kegyelmedet kérem, édes fiam uram, legyen minden segítséggel és
ótalommal hozzájok.
[Egykorú jegyzet:] Rottal uramnak
[Címzés] Illustrissimo comiti domino Joanni Georgio comiti a Rothal, domino in Napendl,
Veszek, Ottrokhovicz, Chimatschoaw et Burgvatiz, argentario haereditario in Styria ac sacrae
caesareae regiaeque maiestatis intimo consiliario et fratri observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban, a felzeten számadés jelleg" feljegyzés]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 384–385.

1660. márc. 31. Pozsony. Rottal Jánosnak
Méltóságos, tekintetes, nagyságos gróf uram fiam, írom szeretettel való szolgálatomat
kigyelmednek. Kívánom, éljen szerencsésen úri feje. Én – áldassák Istennek szent neve –
békével és jó idején érkeztem ide, hónapután megindulok. Azonban írtam mind !fölségének,
mind gróf Portia uramnak, apertában k"dvén kigyelmednek az Portia uram levelét, az
!fölségének szóló levél is csak azont continuálván. Kigyelmedet kérem, legyen azon, az mi
méltó, vegyék hamar való resolutióban. Ha az én kívánságimban megfogyatkozom, higgye
kigyelmed, felette nagy alkalmatlansággal lesznek dolgaim. Azonban gróf Cszaki [!] István
uramnak írjon kigyelmed, hagyjon békét lelke kárhozatjával való suspitióknak, hanem az mi
kigyelmes urunk szolgálatját illeti, abban correspondeáljon fideliter velem. Mostan többet nem
írván, kívánom, éltesse Isten kigyelmedet, maradván köteles szolgája, apja: G. H. Wesselényi
Ferenc
Posonii, 31. martii 1660.
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[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rothal, domino in Napeüdl, Veszele,
Ottrokhouicz, Tlamatschoaw et Burguatisz, argentario haereditario in Styria, necnon sacrae
caesareae et regiae maiestatis intimo consiliario et camerario etc. domino et filio
confidentissimo.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 407–408. Sajátkez".

1660. ápr. 14. Stubnyafürd!. Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine filii
7. hujus írt kegyelmed méltóságos levelét mai napon 10 órakor reggel szeretettel vettem, kire
hogy magam kezével füröd!ben ülvén választ nem adhatok kegyelmednek, bocsánatot várok
kegyelmedt!l. Énnekem egynéhány rendbéli levelemre semmi válaszom nem lehet az udvartól.
Az minthogy ma harmadnapja is írtam egy levelet !felségének, exaggerálván némely
difficultásokat az behozatandó hadak állapatjában, kik közöl bár csak legkisebbikének is
complanatiója nélkül én alkalmatosan azon útra meg nem indulhatok, és mitagadás benne, édes
fiam uram, megbúsult elmével is vagyok, hogy régi megérdemlett tökéletes hív szolgálatomnak
semmi érdeme és hitelje nincsen, mind java és mind apraja magyar nemzetemnek elvesztett
creditumjában. Magamot fülig leginkább úszva látom. Én inkább akarnám, vetnék másra
hitelyesebbre ezt az terhet, kiért kész vagyok – valamint lehet – szegénységemhez képest
contribuálnom, tíz- avagy tizenkétezer szombati mér! gabonát adnom az !fölsége armadájának
és !felségének ajándékon, csak menekedhessem meg ez álorcás és nem realis, galibás tisztemt!l.
Kiben ment!l inkább nézek, annál inkább látom, hogy csak macska majom körmével ki akarnák
velem az gesztenyét vakartatni az zsarátnokból, és bizony már ennyi id!mre nézve nem örömest
lépnék gyalázatosan koporsómban. Azonban ím Pethe! Zsigmond uram is itt közöl való faluban
hálván, majd hozzám érkezik, az mint hallom, ! kegyelme is – úgy értem – az tisztét!l el akar
búcsúzni, ki ha úgy lészen, adná Isten, bár lehetne jó folyása az oda való dolgoknak és az
!felsége szolgálatjának, de én ebben Tamás fia lévén, nehezen hihetem, fölmenvén azért
Béczben !kegyelme, hogy ott sokáig ne tartóztassék, hanem inkább cum satisfactione sietséggel
visszabocsáttassék, fölette méltónak és szükségesnek ítélem. Ez confidens írásomról bocsánatot
várok kegyelmedt!l, hogy magam kezével nem írhattam, mindazáltal meghitt secretariusommal
írattam. Ím ezen órában miném! híreim érkeztek, kegyelmednek megküldettem, bizonnyal írván,
nem hiszem, hogy némelyeknek titkos practikáinak lehetne úgy futamodtja, az mint elgondoltuk.
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Félek rajta, hogy még az Tiszát érjük, vért egymás orcájára ne okádjunk, az mint az embereknek
fölzavart gyomrokat látom. In reliquo kívánom, Isten sokáig éltesse kegyelmedet jó egészségben.
Datum in Thermis Stubnensibus, 14. aprilis 1660.
Excellentiae vestrae pater et servitor paratissimus: Comes F. Wesselenÿ
[A címzés és a pecsét hiányzik]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 386–387. [de jell. szövegromlás]

1660. ápr. 18. Stubnyafürd!. Rottal Jánosnak
Tekintetes és nagyságos méltóságos gróf uram fiam, írom kigyelmednek szeretettel való
szolgálatomat, és kívánom, éljen szerencsésen.Ím Petö Zsigmond uram !kigyelme kigyelmes
királyunk szolgálatjára mégyen, akarván mind magát megmutatni, és mind látni kigyelmes
személyét ösmeretlen urának. Kérem kigyelmedet, édes fiam uram, értse meg !kigyelmét!l
minden akaratját (melyeket én eléggé vizsgáltam, de méltónál semmit egyebet nem
tapasztaltam). Segítse, oktassa kigyelmed, legyen azon, hamar cum contentu suo et satisfactione
térhessen vissza. Azonban már én itten tíz napnál tovább nem förödöm, Istennek jóvoltábúl – ha
élek – elvégzem fördésemet, írtam !felségének és gróf Portia uramnak, adjanak ordinantiát, mely
felé tartsam lovam száját. Ez aránt b!ven izentem Petö Zsigmond uram !kigyelmét!l. Vajha én
kigyelmeddel szemben lehetnék, csuda dolgokat mondanék. Bizony félek én, édes fiam uram,
bogár után ne indult légyen az udvar, és mindnyájunknak ne jusson b"riben, de távullételem nem
engedi az írást, én csak azt írom: quidquid agis, prudenter agiendum. Bizony desperatus cselédre
találunk. Isten éltesse kigyelmedet .Írtam Stubnjan 18.aprilis 1660.
Maradván kigyelmed köteles szolgája, apja: G H Wesseleny Ferenc
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rottall, sacratissimae caesareae et regiae
maiestatis intimo consiliario, camerario etc. domino et filio observandissimo.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 390–391. Sajátkez"

1660. ápr. 24. Stubnyafürd!. Rottal Jánosnak
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Excellentissime comes, domine filii
Az szükség és az id! úgy kivánván, föl kelletett bocsátanom az udvarhoz ezen levelem megadó
szolgámot, kérem szeretettel – édes uram fiam – azokban, az kiket nevemmel fog mondani
kegyelmednek, adjon hitelt, és legyen azon, hogy sokáig oda föl ne tartóztassék. In reliquo Isten
sokáig éltesse kegyelmedet jó egészségbem. Datum in Thermis Stubnensibus, 24. aprilis 1660.
Excellentiae vestrae pater et servitor paratissimus: Comes F. Wess. manu propria
[egykorú jegyzet:] Rothall uramnak
[Címzés:] Excellentissimo domino, Joanni comiti a Rottal, sacrae caesareae et regiae maiestatis
intimo consiliario, camerario etc. domino filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 388–389.

1660. máj. 3. Liptószentpéter. Rottal Jánosnak
Tekintetes és méltóságos, nagyságos gróf uram fiam, írom kigyelmednek szeretettel való
szolgálatomat, és kívánom, Isten minden jókat [!], jó egészséggel áldja kigyelmedet. Salatnÿay
szolgám meghozá az kigyelmed levelét. Megszolgálom az kigyelmed bíztatását és ajánlotta
jóakaratját, azonban én felette pusztai módon indultam ez expeditióra. Az melyben, én
megvallom, retteg! difficultásimat ki sem tudnám mind ábrázolnom, nekem félnem kell az
udvarunk késedelmét"l és hamar való indignatiójátúl, félnem kell, az lehetetlenség és irigység ne
hozzon közinkben nagy nyavalyát és veszedelmet. Soha meg én nem tudom, hogy az német had
Magyarországban kuvarcot vallott, nem egyebért, hanem az kinyérnek irigységéért, azt pedig
mindenkor az improvidentia vitte végben. Nekem félnem kell háromféle ellenségt"l (és az
negyedik az, ki lelkemig mardokol): az f!d népének az látásátúl, az fejedelem
alkalmatlankodtatásátúl (az ki – az mint hallatik – feles gyalogokat fogad, és rakatja Tokajban és
más er!sségiben), félek az török tovább való latorságátúl, az ki máris kimutatá foga fejírét, nagy
hazánk megbecsülhetetlen kárával. Nekem félnem kell, oly generalist adott !fölsége Szuza
uramat, az ki még az angyalokkal sem tud megalkudni, nem hogy mivelünk szabados nemzettel.
Nekem tartanom kell és felette vigyáznom, az sok rágalmazó nyelvek valahogy selyemzsinyórt
nyakamhoz ne nyújthassanak, az mint mai szent óráig gróf Czaki István uram bátran árulónak
mer profiteálni több magyar primasokat, de így nem nyugszik !kegyelme, de meg ha kell
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bizonyítanunk, !kigyelme is szokta kinyér az. Hallom ugyan, hallom, azt az 13 város vásárlását
!kigyelmének, kigyelmedet vévén maga mellé társul, de én – adja Isten – falsus vates sim,
meglátja kigyelmed, ha vízre nem viszi kigyelmedet, ha hasznát látja !kigyeme. Ebben én
kigyelmednek többet az materiában nem merek írnom, mivel t"lem felette titkolta. Nekem
hazánk, urunk dolgaiban felette akadékostatja elmém, hazánkban való törvéntelen
hatalmaskodások és szántalan illegitimum mandatumok megint futamodtot vettek, és ilyen
rettenetes galibáim fojtogatnak és csaknem halálomra kénszerítnek. Azonban én le nem teszem
Istenben felvett reménségemet, hiszem Istent, ha vén fejemnek hisznek (kiben hogy csak kérdés
is lehessen, bizony halálosan vétkezik, valaki lészen), és hagyják föl megrágott tanácsadásomat,
megmutatom, hogy áruló az az eb, valaki annak tart, hogyha szolgája vagyok kigyelmes
császáromnak. Éljen kigyelmed, édes fiam uram. Írtam Sent Petert Liptoban ebédl!helyemen, 3
maii 1660. Maradván kigyelmednek köteles apja szolgája: G. H. Wesseleny Ference
[Címzés:] Excellentissimo comiti domino Joanni a Rottal etc. sacratissimae caesareae regiaeque
maiestatis intimo consiliario et camerario et domino filio observandissimo
Cito, cito, cito, cito, citissime Viennae
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 392–393.Sajátkez"

1660. máj. 13. L!cse. Rottal Jánosnak
Tekintetes és nagyságos, méltóságos gróf uram fiam, írom kigyelmednek szeretettel való
szolgálatomat, és kívánom, éljen szerencsésen. Levelemre 8. hujus írt választját kigyelmednek
tegnapi napon igen nagy szeretettel vettem és olvastam. Az kigyelmed hozzám való affectiójában
soha kétségem nem volt és nem is lehetett, egy az, én sem adtam soha kigyelmed legkisebb
izentlenségére okot, és kegyelmednek is ajánlotta jóakaratjának gyümölcsével megfelel!
szeretetit is factis tapasztaltam. Én felette kiköltem az udvari küszöb hágástúl, és azt az
haszontalansággal dissimuláló ajánló udvari stílust nem követem, az kinek megmondom avagy
megírom, hogy szolgája vagyok, bátran támaszkodhatik tökéletes ajánlásomhoz. Könnyen
eszében veheti akárki is, az mit belem nem szenvedhet, bizony affélének utána nem hányom
ajánlott szolgálatomat. Azért higgye kigyelmed, édes fiam uram, higgye, az én szívem
mindenkor tiszta volt kigyelmedhez, az kit híre nélkül is háta megett megmutattam, és azután is,
míg élek, szolgája tökéletességgel koporsómban kigyelmedhez való obligatiómat beléptetnem.
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Noha úgy kezdem hallani, hogy az sepesi fészek magátúl kigondolt, igazsággal ellenkez!
gy"lölséget, sért! híreket hintegetvén, kigyelmedet is maga mocska közé kivánná interessálni
(kiben, bizonnyal írom, semmi sincsen), de én ebbe hagyom ezaránt való írásomat, megösmeri
még mind kigyelmed, mind az udvar magát és ezek interessatiójának pákosztosságát. Azt
mindazátal ha kigyelmed avagy az udvar nem remediálja, szabados mondókáját gróf örögbik
Czaki István uram meg nem zabolázza, és megszokott beszédiben hátrább nem hagy, palam az
magyar világnál áruló nevemet hirdettetvén, mondván, én elárultam Magyarországot az
Németnek, mert magam vagyok az német haddal. Beczben pedig azt kakoktatja !kigyelme, hogy
mind én, és mind mindnyájan, az kik primasoknak hivattatunk, kigyelmes császárunk árulói
vagyunk, és rákóczisták vagyunk. (Maga részir"l valaki fel!lem azt tartja, mondja, bátran írom,
hazud ebül és árulóul benne.) Bizony félek attúl, meg kell !fölségének és az egész magyar
világnak mutatnom, és le kell írnom, ki légyen !kigyelme, és akkor telik ki fején !kigyelmének
amaz régi magyar paraszt példabeszéd: az bika kint maga fejére hányja és kaparja az port. Soha
én fel nem tanálhatom elmémben, honnét és micsoda okokbúl vesz ilyen rankort ellenem
!kigyelme, holott Istenemre, lelkemre írom, soha tudomásom szerint okot !kigyelmének az
idegenkedésre okot nem adtam, de ám lássa az jó gróf úr, ha ebben helyheztette dics!ségét,
fusson az míg futhat, vagyok oly reménséggel, udvarnál vádlási és fondorkodási, két filet adván
Isten, kigyelmes királyunknál nekem is megtartatik egyike, és illetlenül törvént egy vádlásra nem
tétetik. Azonban, édes fiam uram, tegnap elérkezék kamara praefectus uram, az kit szívesen
láttam, de felette megcsalattattam reménségemben, az kigyelmed jó bíztatását vártam, hogy
!fölsége !kigyelme átal fog mindenekben megvidítani, de nekem abban csak egy bet" írást sem
hozott !kigyelme, se plenipotentiám, se instructióm, se fizetésem. (Ez három nélkül csak
lehetetlenség, hogy subsistáljak.) Ihon semmi ordinantiám nincsen. Az hadaknak semmi rollájok,
se specificatiójok nálam nincsen, ki légyen ellenségünk, semmit sem tudok. Látom egyfel!l az
török éget-rabol bátran, másfel!l ez az magyar nemzetünk kigyomláló Rakoczi fejedelem
fegyverkezik, az várait néppel, profonttal provideálja az f!d nép, és az latra az magyarnak
rebellióra, fegyver-kardvonásra inclinatus, és ilyen rettenetes el!ttünk álló dolgokban ilyen
vakon kelle lennünk. Még eddig az óráig !fölsége csak correspondentiát írna Hajster és Szuza
uramékkal. Édes fiam, édes fiam, tudom azért már azt, hogy az correspondentia mind az !fölsége
armadáját, mind az országnak nagy részit ruinálta, de azt is tudom, hogy az absoluta (de
ordinantia sua maiestate clare emanata) conserválta az !fölsége armadáját, és az haza és én
vallott derekas kárt. Csak azért én tudhassam, kigyelmes uram szent akaratját (és legyenek, quae
sunt summe necessariae), meglátja !fölsége, hiszem az Istent ! szent fölségét, bizony megvidul
kigyelmes urunk kedve, és szerencsésen lészen sub ipsius auspiciis.
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Megbocsásson Istenért kérem kigyelmedet hosszú írásomrúl, kívánván, éljen mégis szerencsésen
kigyelmed, ajánlom magamat fiúi szeretetiben. Löcsen 13 Maii 1660, maradván kigyelmednek
még él, tökéletes szolgája, apja: G. H. Wesselényi Ferenc

[Széchy Mária utóirata:] Én is ajánlom kigyelmednek szolgálatomat, hallom hogy kigyelmed
valóban éli világát, lakodalmaskodik és satetomokat tart, én penig Muranban megyek ez tulsó
héten, az ki nem kicsin szívem fájdalmával vagyon, ne mentse Isten, ariánus pap legyen az
fiában, az ki miatt el kell uramtól !kigyelmét!l válnom.
[címzés és pecsét nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 394–395.Sajátkez"

1660. máj. 15. L!cse. Rottal Jánosnak
Ajánlom szolgálatomat kigyelmednek, édes gróf uram fiam, és írom kigyelmednek szévemb"l,
Isten minden jókkal áldja meg kigyelmedet. Petö Zsigmond uram !kigyelme – Istennek neve
dícsértessék – békével és egészségben érkezék. Nem gy!zi kigyelmed szeretetit, magához és
mindnyájunkhoz megmutatott jóakaratját eléggé describálni, mely hozzá megmutatott és tovább
is continuálandó jóakaratját kigyelmednek igen megszolgálom, kérvén szeretettel, azután is
méltó kívánságiban ez érdemes katona úrnak legyen jó segítséggel. Izenetit is kigyelmednek
!kigyelme nekem megmondotta, ugyan az materiában Lobkouitz herceg és gróf Portia uramék
követségét is. (Noha kigyelmed nagy szolga), kérem igen confidenter kigyelmedet, mondja én
nevemmel !kigyelmeknek szolgálatomat (azont írván magának is kigyelmednek.) Az mi gróf
Czaki urammal való dolgomat illeti, mindenekben kész vagyok én az kigyelmetek tanácsát
fogadnom, és noha hívom az Isten szent nevét, soha !kigyelmének nem vétettem, de ha azt
tanálja kigyelmetek, kész vagyok megkövetnem !kigyelmét, csak folyhassanak azzal jól
kigyelmes urunk szolgálati. Azért assecurálom kigyelmeteket, én soha okot nem adok az
!kigyelme méltó panaszára. Ide bizonyosan ilyen híreim érkeztenek ez mai napon: az török
Poczaj nev" hajdúvárost (ez az Poczaj nem messze van Varadhoz, csak négy mélf!d, ott nagy
majorsága vót az vén megholt fejedelem asszonnak, és kezdette volt is er!síteni) er!vel meg vett,
és beleszorult népet mind levágta. Már Adorian és Kerestseg és több afféle romlott várak,
kastélyokat féltheti ember, és Varad megszállását gondolhatni bel!le. Kihívatott volt az vezér hét
f!embert Váradrúl, és azt izente nekik: az hatalmas török császárhoz tartsák az h"séget és
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Barczai fejedelmet uralják, egyébaránt vassal-t"zzel rajtok leszen. Rakoczi fejedelem !kigyelme
holléte igen bizontalan, de az bizonyos, kiindult volt, az kikkel lehetett, azonban az sibinjek
kiütvén igen megvakarászták !ket. Ezt hallván az fejedelem, visszatért Sibinj alá, és meg akarta
ostromoltatni !ket, vitte-e végben nem-e, még arrúl semmit nem érthettem. Azon esküszik
Rakoczi fejedelem !kigyelme, soha él! lélekkel Erdelb"l ki nem jün, hanem Erdelben hal meg.
(Kire segítse az Atya, Fiú, Szentlélek Isten, amen, amen!) És mostan ebben forogván az világ,
akartam kigyelmednek tudtára adnnom, és kigyelmed átal, az kiknek incumbál. Vale, édes fiam,
et me ama. Írtam Löczen 15. maii 1660. Maradván kigyelmednek tökéletességgel obligált
szolgája, apja: G. H. Wesselényi Ferenc.
[Címzés: Excellentissimo comiti domino Joanni comiti a Rottal, sacratissimae caesareae
regiaeque maiestatis intimo consiliario et domino et filio observandissimo
Cito, cito, cito, citissime
Cito, cito, cito, cito, citissime. Viennae.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 396–397.Sajátkez"

1660. máj. 16. L!cse. Rottal Jánosnak
Szokott szolgálatimnak ajánlása után méltóságos és tekintetes nagyságos gróf uram fiam,
kívánom éljen szerencsésen kigyelmed. Sokat nem írhatok, mind gondtúl fáradt, s mind az
rendeletlenség megbúsított és szontyorított. Megláthatja kigyelmed az inclusákból, mely
confusióban vannak az oda Trincini vármegyében lév! commissarius urak. Addig nem hívék az
én beszédemet, egyszersmind jüjjön az had és ne szaggatva. Hajster uram már majd két hete
lészen, hogy benn van Saros vármegyében. Azok rongyosak, fegyvertelenek, lovatlanak, az
kiknek lovok van is, csak hitván kacsiban. (Máris az latra az magyarnnak contemptusban vévén
gyalázza mind qualitását, mind quantitását.) Míg Szusa uram hada eljün, beléje telik még kéthárom hét, addig ez mind eléli Sáros vármegyét, máshová pedig életemért sem merem !ket
vinni, féltvén gonosz akarat" emberekt"l. Azonban Suza uram szaggatva való jövetele is lészen-e
szapora, Isten bíró benne. Ilyen szép rendes dispositióját az udvarnak adná Isten, venné eszében
kigyelmes királyunk. Ezek után Isten éltesse kigyelmedet. Löczen 16. maii 1660. Marad
kigyelmeteknek igaz szolgája, apja: G.H. Wesselényi Ferenc.
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[Címzés:] Excellentissimo comiti domino Joanni comiti a Rottal, sacratissimae caesareae
regiaeque maiestatis intimo consiliario etc. etc. domino filio observandissimo.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 398–399. Sajátkez"

1660. máj. 18. L!cse. Rottal Jánosnak.
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Sok szolgálatimnak ajánlása után kévánom, éltesse az Isten minden jókkal, jó egészséggel
kigyelmedet, édes fiam uram. Látja az Isten, már nem csak írásombúl kopom ki, de eszembúl is
ezennel kikopdogálom. Ihon ezeknek az nyomorult hadaknak szaggatva bejövések micsoda
cunfusiót tésznek. Itt már Hayster uram Saros vármegyében (az ki mindenképpen sz"k és
nyomorult v[á]rmegye) két egész hétt"l fogvást kóboroltat. Azt mondják, nincsenek
háromezeren, és van több tízezer marhánál és lónál vélek, éccaka az gabonákon jártatják és
nappal az gabonát kaszálják, és azt az vármegyét éppen semmivé tészik. Még legalább két vagy
három hétig Susa uram hada ide nem érkezik. Ett"l féltettem én, ett"l Hayster uram útját, és nem
javalhattam soha, mert tudtam, legalább 3 avagy 4 héttel azel!tt bejön az országban Haister
uram. Azonban az Slesiiából jöv! nép is szaggatva hallom hogy jün, és az artellariát is az egész
ország hosszán fogják áthozni. Ezekben az szegény magyarországi palatinus semmit nem tud.
Ezekb"l mi jót reménlhetni, itt egyátaljában az német hadnak kevés számát régen contemnálták,
szegény és csekély állapatjokat kacagva depraedikálják. Magyar hadunk csak tíz sincsen
fogadott. Tiszan Tul, Tiszan innet teli torokkal kiáltják, árulók, törökkel bélettek vagyunk.
Mindenütt fegyvert, fegyvert kiált és fog az föld népe. Én penig egy bet" vakarítás instructio
nélkül vagyok. Kicsoda ez ellenség, nem tudom, egy fillér k!tségem az expeditióra nincsen. Az
vármegyék éjjel-nappal rám futnak: „rád bízta !felsége az hadakat, adj protectiót, avertáld innét,
vidd tova!” Azonban csak néma bolond, balgatag vagyok, nem merek parancsolni az németnek,
nem lévén semmi az kezemben, Az több ostorim között nem kisebbnek aránzom, hogy azt az
kóborló tolvaj Markot is hallom hogy küldik az hadakkal. Noha én sokat ezeken nem ha tör!döm
sokáig, csak jüjjön el Szusa uram !kegyelme, és conjungáltathassam az hadakat, nekem köztök
tovább lételem nem szükséges, kire fogja !felsége tovább bíznia, áll !felsége kegyelmes
gratiájában. Mivel azt tudni kell, én nem harcolni való ember vagyok már, és velek nem lehetek,
kéválképpen Tiszan Tul ha kelünk, ha én penig Kassara bemégyek, és ottan resideálván onnét
kellenék dirigálnom, bizony szintén úgy tartanám, mintha régen az ellenség keziben ülnék
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(kéválképpen ha nem török volna az ellenség), avagy haszontalan költséggel !felségének fél
armadáját kellenék mellettem tartani. Ezeket én nagy alázatosan !felségének is megírtam, bizony
ha én közelebb volnék Becshez, többet tudnék és hasznosabban szolgálni, mint itt haszontalanul
aggom és veszek. Kérem azért kegyelmedet, ez intentiómat fiúi szeretetb!l secundálja. Itten
olyat is beszéllenek, !felsége bizonyosan Greczben megyen, boldog felséges Isten, hová lészünk
közelyebb létében is !felségének, máris mély bódulásban vagyunk, és választ levelinkre ritkán
vehetünk, hát tovább mint lészen dolgunk távullétében kegyelmes urunknak! Annyira kezdett az
föld népe Tiszan tul és innet is insolescálni, Vai Péter (az ki felette értékes nagy f!ember volt) és
Ibrani Ferencné asszonyom kastélyát (az mely Ibrannak hívattatott, oly er!s, Ecsed váránál más
móddal is er!sebb helyen van, és alkalmasnál jobban felépítetett) felvervén, mindenekben
zsákmánt hántanak. Ilyet naponként, adja Isten, többeket ne halljunk, addig késik az kevés jöv!
had, bizony ott is gondot adnak, az hun nem gondolnánk. Ezeket még az elmúlt decemberben
megjövendöltem vala, de kit"l megcsúfoltattam, kit"l gúnyoltattam. Már benne vagyunk, és
úsznunk kell. Ím mint panaszolkodjék Rakoczi László uram, levele mását indcludáltam, és Vas
Márton uramét in specie, kegyelmed explicálhatja !ket az kiknek illik. Kegyelmedet kérem, édes
fiam uram, hosszas írásomrúl megbocsásson. Löcsen 18. maii anno 1660.
Excellentiae vestrae servitor et pater paratissimus: Comes F. Wesseleny
Rottal uramnak
[Címzés:] Excellentissimo comiti, domino Joanni comiti a Rottal etc. sacratissimae caesareae
regiaeque maiestatis intimo consiliario et camerario etc. domino et filio observandissimo
Cito, cito, cito, cito, cito, citissime
Cito, cito, cito, cito, cito, citius, citissime Viennae
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]

[melléklet: Rákóczi László levelének másolata]
Excellentissime princeps, domine, domine pater et patrone colendissime.
Servitiorum meorum addictissimam commendationem. Bertholti Gábor uramtúl értettem vala
nagyságos uram, hogy nagyságod afféle seregély sz!r" szürke lovat kerestetett volna szekeres
lovai köziben, és gondolkodván fel!le, miben kedveskedhetném és szolgálhatnék egyébként is
fiúi engedelmességgel nagyságodnak, magam méneséb"l való egy olyan sz!r" lovamot küldtem
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nagyságodnak. Mely jóllehet – nagyságos uram – maga mivoltára nézve alkalmatlan lehet
nagyságod méltóságos tekinteti eleiben, mindazáltal nagyságodat kérem bizodalmason, vegye jó
néven t"lem, jóakaró és köteles szolgájátúl, nagyságodhoz való promptitudómat inkább, mint az
marhának mivoltát tekintvén, mert ha jobb lett volna is, nagyságodtúl meg nem tartanám.
Ez mellett úgy írják szolgáim, nagyságos uram, hogy Raczin uram az mi kegyelmes urunk
!felsége lengyelországbéli el!l járó hadaival kiérkezvén, az határtúl fogva Bartfáig mind az én
faluimon jöttek, azok lévén útjokban mindenütt, és az fejedelem !nagysága falui távullétek miatt
csak elmaradtak, alig ha két vagy három faluira jutottak !nagyságának. Haister uram is penig
immár általjutván az több hadakkal, !kegyelme is az alatta lev! vitézekkel, mind az én faluimon
vadnak, és egyéb aránt is az a nyomorult sovány föld annyira vagyon – nagyságos uram –
mostan, hogy csak zabjok sem teremvén, kenyere sincsen az szegénységnek. Mivel penig Bártfa
táján és kijjebb azokon az völgyeken jó rétes föld vagyon, nagyságos uram, és az faluk is jobban
bírják magokat, kiváltképpen az Bártfaiak jószági, nagyságodat azért alázatosan kérem,
méltóztassék nagyságod atyai kegyes protectiója alá venni kevés jószágimat, és ne nehezteljen
nagyságod Haister uramnak is íratni, hogy !kegyelme szállítaná kijjebb Bartfai falukra az
!felsége !kegyelme tiszti alatt való hadait, és az mely levelet méltóztatik nagyságod íratni
!kegyelmének, parancsolja nagyságod ez szolgám kezéhez adatni, hogy küldhessem meg Haister
uramnak. Nagyságodnak ebben megmutatandó atyai hozzám való gratiáját is megszolgálni el
nem múlatom. Tartsa meg Isten nagyságodat kedves egészségben. Datum in civitate Késmárk die
10. maii 1660.
Eiusdem excellentissimae dominationis vestrae servus et filius obligatissimus
gróf Rakoczi László uram levelek igaz mása
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 400–402.

1660. máj. 24. L!cse. Rottal Jánosnak.
Szolgálatomnak igaz, tökéletes ajánlása után kívánom, Isten méltóságos úri fejét éltesse és áldja,
amen. Szeretettel vettem kegyelmed becsületes levlét és az szent békességnek kedves öröme
írását. Merodis uramnak írt levelemet ha meglátja kigyelmed, semmi diffidentiát magához t"lem
nem tapasztal. Gróf Czaki István uram éljen, ém megpróbálta, minden megalázásommal,
kívánván az jó egyességet és correspondentiánkat, de mely gyalázatosan tractált, szégyellem
csak ki is írnom, értse meg másoktúk kigyelmed. Ím az jüv! had épen el késék, és én nem tudom,
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hova lehetnek, csak hírét sem hallhatom, azonban itten csaj az nagy bódulás, futás és Isten tudja,
mind micsoda alkalmatlanságok naponkínt szorongatnak bennünket. Hajster uram bizony maga
jól viseli magát, de én nem tudom, micsoda Rascrini oberster van !kigyelmével, arra és hadára
ugyan feles panasz van. Az török mint szereti, gázolja az országot, mondj"k, hogy az fejedelem
Rakoczi Kolosvarnál várná az törököt, és ott akar megütközni velek, de haszontalan bíztatások
ezek, ki ebbel ál ellene, alig van hatezer embere, és az is régen szalad és fut, az merre lehet, de
ezekben már benne vagyunk. Csak hozná el Isten Zuza uram, félek, nagyobb confusio ne
kövessen bennünket. Innét mostan kigyelmednek egyebet nem tudok írnom, hanem kívánom,
éltesse az Isten kigyelmedet kívánta jókkal. Írtam Löczen 24. maii 1660. Maradván
kigyelmednek köteles szolgája, apja: G. H. Wesselényi Ferenc.
[Címzés:] Excellentissimo comiti, domino Joanni comiti a Rottal, sacratissimae caesareae
regiaeque maiestatis intimo consiliario et camerario etc. domino filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 403–404. Sajátkez".

1660. máj. 27. L!cse. Rottal Jánosnak
Kigyelmedhez bennem megrögzött és belém avult köteles szolgálatom ajánlása után kívánom,
Isten méltóságos gróf úri fejét kigyelmednek áldja és éltesse. Beczb"l 22 hujus írt kigyelmed
levelét mai napon nem csak kedvesen vettem, de szeretettel olvastam kigyelmedhez való
kötelyességemben, az ki kedvesbben veszi, peccat in celum et terram. Gróf öregbik Czaki
uramhoz kevés közöm. Az ki mit eszik, igyék is reá, de hogy engemet magához invitáltatott vóna
akár követe, akár levele átal, abban bizony – édes fiam uram – bizony semmi sincsen, hanem
csak speciose mentiri non est verum. Hanem ebben van, édes uram fiam az dolog: én magam
megalázásával írtam volt !kigyelmének egy levelet motu meo proprio. Arra adott volt valami
fejedelmivé váló választot, és az az hazug komornyikja: Berzeuiczi nev" azután vagy egy héttel
jütt hozzám, hogy már mandatumra volt szüksége, és csak expiscálni, hazudozni jütt volt. Ilyen
követséget, levél nélkül valót hozott: nagyságodat köszönteti szeretettel gróf uram !nagysága, és
tudakozza egészségét nagyságodnak. Mi hírei vadnak nagyságodnak? És jünne feljebb
nagyságod ennél? Ez volt követsége Berzeuiviczi átal, kire azt mondottam: mondd
szolgálatomat, édes öcsém gróf uramnak. Egészségem hála Istennek módom szerint friss és jól
van. Híreim nincsenek, feljebb megyek-e, reá várom kigyelmes királyom parancsolatját – és ez
volt választételem. Harmadnapjára jelenték, hogy Berzeuiczi uram mégis ott tekereg, látván mit
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keres (azonban megvallom, jüve morgó híre is !kigyelmének ellenünk), nem akartam bizontalan
hírrel Berzeuiczi uramat visszabocsátanom. Megvallom izentem !kigyelmének, de nem quo ad
praesens, vagy hogy ugyan csak ad hominem izentem vóna (mert soha bizony alkalmatlan
helyemben sem tagadnám meg féltemben az sepesieknek), hanem úgy hallom ezt és ezt mondja,
ha úgy van etc. és ilyen extremumokra kelletik azután mennünk etc. Azonban hogy
meghallottam, !kigyelme azzal vádol feleségemet, magamat, hivattak, írtak, csak választot sem
adtunk (kiben mint írám, bizony semmi sincsen). Kihez képest mentest feleségemmel levelet
írattattam az asszonnak. Megalázván feleségem magát az káptolonig ment, oda az asszony is
eljütt, és viszont feleségem maga és magam nevével Bori Mihály uramat felküldte volt az
várban, de nagy gyalázatunkra be nem bocsáttatta, hanem onnét felyül egy rossz virrasztóval
avagy kapus drabanttal megkiáltatták, nem lehet szemben az úrral, mert hurut, és úgy kellett
visszaj"ni, azonfelyül oly piszkoson izent, bizonnyal mondom, ha mit nem néztem vóna, tudtam
vóna választ adni, de énmiattam ám míveljen, az mi tetszik, akartam csak informálnom az
dolognak igaz voltárúl kigyelmedet. Feleségem nyavalyás már elvált t"lem (soha nem
kigyelmedre értette megcsalásnak okát, se átok mondását, hanem reménlem közelyebb lakik
hozzánk kigyelmednél). Podenben gyakor fördését kigyelmednek úgy látom avagy vélem, veséi
tisztulására nézve gyakorolja, nem árt nem módját-alkalmatosságát követni embernek. Szuza
uram addig nem jün, ezennel hiában fog járni, ez az, az két vármegyét készek megadni (mint
hallom), más az, ezen órában az délután 4 óra után hozák hírét, az vezér Rakoczival
megharcoltak Gialu és Kolozuar között, minden hadát leverte az vezér Rakoczinak, zászlóit
elnyerte, magán két seb, az feje tetején és az homlokán, ha eljühet, tehát Munkaczra akar menni,
Szibiny alatt is minden munitióját elnyerték, és így – ha ez igaz (kit egy-két nap alatt jobban
megértünk) – ez tragediának Rakoczi részire vége van. (Ezeket azért még bizonyosan nem
írhatni.) Kemenj János nekem mit írt, és választját annak !fölségének includáltam, és kigyelmed
levelében apertában includáltam, megolvasván, vinyáltassa be, kérem, adattassa meg
!fölségének. Mivel Rakoczi fejedelem ábrázoltatik az levélben, nem akarnám, ha sokan látnák.
Ezek után Isten éltesse kigyelmedet, Löczen 27. maii 1660. Maradván kigyelmednek köteles
apja, szolgája: G. H. Wesselényi Ferenc propria
[Címzés és pecsét nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 405–406. Sajátkez".

1660. aug. 2. Rakamazi tábor. Rottal Jánosnak
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Sem felejtett, sem semmi gáttal át nem fogó régi igaz szolgálatom ajánlása után kívánom, Isten
méltóságos gróf úri fejét éltesse és áldja sok szúnyogcsípés és még több légydöngés, s!t az
morton folyó Tisa, zavaros Bodrokjával sok vizet folytata alá, miúta az sok sok szép nimfák és
mezítelen csecs" dámák elragadt kigyelmed szemei hízlalásával írásátúl engem eltiltottak.
Írhatnám, magamat els!bben vagy vádoljam vagy mentsem ily mély örvényében esett
hallgatásnak és nem írásomnak végette, de (ha nem láttatnám magamat hízelkedéssel) nagy
prokátorom mentségemnek: nekem kevesebb üd!m van az írásra, mint kigyelmednek, noha
kigyelmed is írhatja, ha ez martialis foglalatosságának tömlöciben nyavalygok, kétségkívül
kigyelmed Venus kis Kupido fiának idegével köttetett arany béklójában sínyl! rab, de az
üd!nyerésre mégis több módja lévén kigyelmednek, vétkes kigyelmed az késedelmes írás miatt,
és nem én. Azonban édes, kedves fiam uram, mi ezennel úgy esszegabalyodtunk, egyedül az
Isten az, az ki jót tehet velünk. Most, most szeretném, ha kigyelmes királyunk látná kegyes
szemeivel bennünket, látná, kik vannak ily szüksége napján hazánknak és urának szolgálatjában.
Egyedül vagyok, egyetlenegy úr mellettem se f!ember nincsen, az kire csak szememet is
vethetném, Addig mondták: ista omnia suaviter fient, ám valóban rabol-éget az hét vármegyében
az ellenség. Adja Isten jó végét. Én csak be akartam magamat kigyelmednek mutatnom, kérvén,
éltessen egy köteles jó atyafiúságában, és engem ösmerjen, míg élek, igaz szolgájának és vén
apjának. Írtam Rakomozi táborban, szell!s sátorom alatt, 2 augustii 1660.
G. H. Wesselényi Ferenc propria
[Címzés.] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rotal, sacrae caesareae regiaeque maiestatis
intimo consiliario etc. etc. domino filio colendissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 409–410. Sajátkez".

1660. aug. 16. Rakamazi tábor. Rottal Jánosnak.
Méltóságos gróf uram fiam, írom kigyelmednek igaz szolgálatomat, és kívánom, éltesse Isten
kigyelmedet. Méltóságos írását oriventanum gyanánt vettem kigyelmednek, sokkal innét nem
tudnám mir"l tudósítsam kigyelmedet. Semmi hazánk megmaradásában nyílt útját nem írhatom,
belé esett úszó nyavalyánkat describálnom szükségtelen. Látom azonban hazánk utolsó
bódulását, egyfel!l török, tatár, kurtány, oláh, rác és tudja micsoda patvar nemzet rabol-éget
bennünket, ottan (mint mondják ezen az földön) matias födén és dunantul foglalják az
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templumokat, "zík az praedicatorokat törvény és haza szabadsága ellen, harmadfel!l mi is itten
az armadával, az mire Isten hazánk pusztulására bocsát, abban hátramaradók bizony nem
vagyunk, de ez haszontalanság írásában megfogom pennámat. Hanem ím írtam !fölségének és
gróf Portia uramnak, kigyelmedet is igen nagy engedelmességgel kérem, efficiálja, mivel az én
egészségem az esztend! rövidülvén napjaiban, éjjeli hosszabulásával neveli beteges testem
nyavalyáját, és tovább itt nem késhetvén az Stubnjai förd!ben kelletik mennem, kihez képest
távullétemben lehessen kevés jószágocskám securitásban, vagy húsz protectionalis levelet
!fölsége neve alatt, és Portia uram hadd írna mellettem Sucse general uram venné kegyes
protectiója alá kevés jószágomat. Ha végben viheti kigyelmed, megszolgálom, és ha nem
lehetne, transeant ex ista. Nem ártana !fölségének idején ide valakit magyart k"deni képemben,
az is veszteg ülhet, mint én eddig. Ezek után éltesse Isten kigyelmedet. Maradván kigyelmednek
igaz szolgája, apja: G. H, Wesselényi Ferenc propria
Rakomozt, 16. augusti 1660.
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rottall, sacrae caesareae regiaeque maiestatis
intimo consiliario etc. domino filio observandissimo. Gracii.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 411–412. Sajátkez".

1660. szept. 16. Rakamazi tábor. Rottal Jánosnak
Tekintetes, nagyságos gróf uram fiam, írom kigyelmednek igaz szolgálatomat, két rendbeli
levelét is vettem kigyelmednek, édes fiam uram, kikb"l értem Beczben való hagyattatását
kigyelmednek, kin én igen örülök. Azonban szánakozik kigyelmed az én betegeskedésemen, de
azt bagoly szemmel vévén ítíli betegeskedésemnek kárát. De ha szemem húnyik, bizony félek
rajta, akkor fogják megösmerni, ha gonosz szolga volnék-e. Csak nem nyughaték az ördög,
hanem leszakadván láncárúl, engedelmet adott az udvar. Az mi jót míveltem eddig, megládd,
édes fiam, confusiónkat hallja. Csak nem hiszem, hogy az udvar soha higgye maga veszedelmét,
valamíg fülig benn nem úsz. Nevetve olvastam az kigyelmetek Homonaj uramnak dirigált
ordinantiáját, bár csak két hétig bízassék !kigyelmére az gondviselés, akkor látja meg az Titok
Tanávs, mire hágott. Err"l többet nem írok. Barczaj fejedelem !kigyelme már szabadosan jár az
török táborban, de szerencse, ha Haller Gábor erdélyi királlyá nem tétetik, de ám "zék-f"zék !k
egymást. Csak Isten engem szabadítson szent nevéért ebb"l az esszeveszett labirintusbúl, inkább
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az uramnak kamaraszék-tisztítója leszek, mint ilyen rendeletlenül az itt valókkal bajlódjam.
Írtam Rakomozi táborban 16. septembris 1660. Maradván kigyelmed igaz szolgája, apja: G. H.
Wesselényi Ferenc propria
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rottal, sacrae caesareae regiaeque maiestatis
intimo consiliario, camerario etc. domino filio observandisismo. Viennae.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 413–414. Sajátkez".

1660. szept. 20. Tokaj. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, írom szeretettel való szolgálatomat kigyelmednek. Sokat nem
írhatok, mivel felette distractus vagyok mostan. Kérem csak azon kigyelmedet, engemet is több
regimentek között vagy recrutáljon, vagy reformálván obdonkoljon, és viseljenek rám gondot,
bizony lehetetlen, vakot ne vessek. Isten éltesse kigyelmedet, és engem kérem szeretvén maga
szolgálatjátúl ne kímíljen. Írtam Tokajt 20 septembris 1660. Maradván kigyelmednek köteles
szolgája, apja: G. H. Wesselényi Ferenc
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rottal, sacratissimae caesareae regiaeque
maiestatis intimo et actuali consiliario etc. domino et filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 415–416. Sajátkez".

1660. nov. 4. Tokaj. Rottal Jánosnak.
Tekintetes és méltóságos uram fiam, ajánlom sok szolgálatomat kegyelmednek.
Úgy reménlettem, hogy gróf Csaki István uram !kegyelme és fia, Csaki Ferenc uram között
instituált alkuvás gróf judex curiae uram !kegyelme munkálkodása által végben menvén, de az
mint értem judex curiae uram !kegyelmes Csaki István uramnak adott recognitionalisából, noha
alkalmas és illend! oblatiókat tett az fiának Csaki István uram in prima instantia, mindazáltal
azokat csak semminek állítván, még az maga kívánságát sem mondotta ki az atyja kérésére,
hanem re infecta oszlottanak el. De bár az jó Csaki Ferenc uram az én ítíletem szerint is
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contentus lehetett volna azon oblatiókkal, legf!képpen megbizonyosodván, hogy Csaki István
uram nem bírja jure materno Szepes várát jószágostúl. Annyival inkább, hogy anyai just
huszonhatezer forintnál többet az fiak nem mutathatnak, az mint informáltatom, megesik benne,
ha minden fiak szemekben pattannak, kiváltképpen ilyen keres! atyjoknak, és úgy akarják
taxálni, mintha az Istent"l alájok vettetett volnának. Azt is ne engedje Isten érnünk, hogy az kik
pure költ statutióval feles esztend!kig bírták jószágokat, az olyanoknak oltalmában
labefactáltassék az verbum regium, és afféle privilegiumokért kiadott nevezetes summák
periclitáltassanak, megfogyatkozván az evictor oltalmában, mint bízhatnának mások is
donatiójokban lév! evictiókhoz. Lássa azért !felsége is, mint fogja kegyelmes resolutióit ezen
materiában alkalmaztatni, és abbúl következend! alkalmatlan példákat és consequentiákat
eltávoztatni. Ezek után kívánván Istent"l szerencsés hosszú életet kegyelmednek, maradok
kegyelmed [innen sajátkez"] míg él, szolgája, vén apja: G. H. W. F. propria.
Tokay, 3 novembris 1660.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 417–418. Egykorú másolat.

1660. nov 18. Enyicke. Rottal Jánosnak.
Tekintetes és méltóságos gróf fiam uram, ajánlom kigyelmednek szolgálatomat. Szántalan sok
igaz írásomnak, és gonoszt távoztató méltatlan tanácsadó orovoslását contemnálván az udvar,
hitelt úgy látom nem akar adni. Én sokat nem írok (és tovább már bizony 25 hujus itt nem
múlatok, hanem mivel Becz írtózik oda való menetelemt"l, Muranban és onnét Kiralyfaluára
megyek), de az emberek terhetetlensége ezt az egész f!det confusióban ne hozza. Ím jámbor
Bosnÿakom levelét includálva odak"ttem kigyelmednek. Ha lehet, kérem remediálja, ha kés!
nem lészen. Isten éltesse kigyelmedet. Ha lehet, ne forogjon Bosnjak uram neve. Írtam Enecken
18. novembris 1660. Maradván kigyelmed szolgája, apja: G. H. Wesselényi Ferenc
[Egykorú jegyzet] Viennae [?] von Herrn Palatino de Anno 1660.
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni sacri Romanii Imperii comiti a Rottal, sacrae
caesareae regiaeque maiestatis intimo actuali consiliario et camerario etc. domino filio
observandissimo. Viennae.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
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MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 419–420. Sajátkez".

1660. nov. 29. Kassa. Rottal Jánosnak.
Excellentissime comes, domine et filii mihi semper confidentissime
Servitiorum meorum addictissimam recommendationem. Tekintetes és nagyságos Gersej Pethó
Zsigmond uramat !kegyelmét mid!n az elmúlt tavaszkor Beczben létében az ide való
vicegeneralisságtúl !felsége nem akarta volna absolválni, kívánván inkább, az ! difficultásit és
kévánságit adná be írásban, kire Isten visszahozván !felségét Beczben, illend! resolutiója lészen,
az mint hogy be is adta volt. Azonban az elmúlt egész nyáron dícsíretesen és serényen viselvén
magát, mind mellettem volt az !felsége armadája körül való forgolódásomban minden provisio
és fizetés nélkül, várván az !felsége kegyelmes resolutióját. Most immár sem arra rendeltetett
szállása Kassan, sem pedig más tisztihez való requisitumi nem lévén, kénszeríttetett !kegyelme
ezen alkalmatossággal egy emberét Bosnyák urammal felküldeni. Melyhez képest, hogy az ilyen
alkalmatos és érdemes úri ember el ne idegenedjék, az !felsége és az ország szolgálatjátúl,
kegyelmedet – édes fiam uram – nagy szeretettel az magam részér"l is kérem, ne nehezteljen
mihozzánk: magyarokhoz való affectiójátúl viseltetvén, az !kegyelmed dolgait úgy promoveálni
és segíteni, hogy ment"l hamarébb kévánatos resolutiója lehessen. Kire tudom, nem leszen
háládatlan szolgája kegyelmednek. Ezzel kévánok Istent"l szerencsés hosszú életet
kegyelmednek. Datum Cassoviae 29. novembris 1660.
Excellentiae vestrae pater et servitor addictissimus: Comes F. Wesselényi propria
Rottal uramnak
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rottal, domino in Weszele etc. argentario
haereditario in Styria ac sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo actuali consiliario et
camerario etc. domino et filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 421–422.

1660. dec. 7. Liptószentmiklós. Rottal Jánosnak

415

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
Méltóságos gróf uram fiam, !fölségének akartam írni, de hogy vádoltatni ne láttassam senkit is,
kigyelmed átal, mint dícséretes úr átal kívánom, !fölségének ezeket az inclusákat jelentse meg.
Korponára, Breznobanÿara ha szállítják az hadakat, bár Selmecz-, Körmöcz- és Besterczebanÿak
csak özvegységet és pusztulást várhatnak err"l, én nem azért írom, ellenkezem, csak kártúl
akarnám kigyelmes urunkat megótalmazni. Meg kell azt vallani, Szuze generalis uram maga
elméjén tett reformatiója Magyarországnak nem csak százezer talléra kárában hozta, hanem
kétannyiban is, mert azokat egyszersmind jó rendben vehetjük vala, ha csak maga elméjében
nem bízott vóna. Az mi az magam kárvallását illeti, ezt vártam, és még ennél is nagyonn kár,
szégyen, becstelenség lészen szolgálatom recompensája, de err"l se írnom, se szólnom nem
szabados, sem tanácsos. Azonban ím Becz felé én is csúszok-mászok, adja Isten, láthassam
kedves egészégben kigyelmedet. Írtam raptim S. Miklos Liptoban, 7. decembris 1660. Maradván
kigyelmednek igaz szolgája, apja: G. H. Wesselényi Ferenc propria
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni sacri Romanii Imperii comiti a Rottal, sacrae
caesareae regiaeque maiestatis intimo actuali consiliario etc. domino et filio observandissimo
Viennae. Cito, cito, cito, citissime.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 423–424. Sajátkez"

1661. márc. 10. Pozsony. Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Az !fölsége profiant officíre mellett írt kegyelmed méltóságos levelét szeretettel vettem, kinek
continentiáját megértvén, legottan mit írtam légyen azon dologban az nemes vármegyéknek és az
földesuraknak is (adván magának is authentice való patenst és solnay négy emberemet rendelvén
melléje) ezen inclusákból megértheti kegyelmed. Tovább is parancsolván kegyelmed, mind az
!fölsége kegyelmes akaratjának eleget tenni, és mind peniglen kegyelmed parancsolatját is
secundálni el nem múlatom. Kívánván in reliquo Isten sokáig éltesse kegyelmedet. Posonii, 10
martii 1660. Excellentiae vestrae pater et servitor paratissimus: Comes F. Wesselenÿ manu
propria
Rottal uramnak
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[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni comiti a Rottal, sacrae caesareae regiaeque maiestatis
intimo consiliario, camerario etc. domino et filio observandissimo. Viennae.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 425–426.

1661. máj. 8. Pozsony. Rottal Jánosnak.
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Stephan vajda uram !kegyelme elérkezvén, már itt vagyon és vár mindenben az kegyelmed
parancsolatjátúl és jó dispositiójátúl, mit kellessék tovább !kegyelmének cselekedni, ahhoz
kívánván magát alkalmaztatni. Kegyelmedet azért, édes fiam uram, nagy szeretettel kérem,
cselekedjék minden jót nyavalyás Stephan vajda urammal. Kegyelmednek vele együtt
megszolgálom. In reliquo éltesse Isten kegyelmedet jó egészségben. Datum Posonii, die 8.
mensis maii 1661.
Excellentiae vestrae servitor et pater paratissimus: Comes F. Wess. propria.
[Címzés:] Excellentissimo comiti domino Joanni sacri Romani Imperii comiti a Rottal,
provinciae Styriae supremo et haereditario argentario ac sacrae caesareae regiaeque maiestatis
intimo et actuali consiliario etc. domino et filio observandissimo.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 427–428.

1661. máj. 26. Pozsony. Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine et filii observandissime
Becsületes szolgámat, praefectusomat, nemzetes Bory Mihály uramat bizonyos dolgokban
küldöttem kegyelmedhez, édes fiam iram, szóval izenvén mindenekr"l b!ven kegyelmednek
általa. Kegyelmedet szeretettel kérem, adjon hitelt !kegyelmének, és csendesen meghallgatván
igyekezzen el!mozdítani dolgaimot, és !kegyelmét megint jó és kívánatos válasszal
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visszabocsátani hozzám. Kegyelmednek megszolgálom. In reliquo éltesse Isten kegyelmedet jó
egészségben. Datum Posonii, die 26. maii anno 1661.
Excellentiae vestrae servitor et pater paratissimus: Comes F. Wess. propria
[A címzés hiányzik]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 429.

1661. máj. 28. Pozsony. Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine et filii observandissime
Gróf Csaky Ferenc uram ím maga felmégyen, mit írtam mind !felségének és mind Porcia
uramnak, kegyelmednek sub volanti küldöttem, az !felsége levelét kegyelmed hagyja apertában
Porcia uramnak. Kegyelmedet azért, édes fiam uram, Istenére, lelke üdvösségére kénszerítem,
ezen dologban beletekéntsen, tandem aliquando igazítsa el kegyelmetek, me[rt] [m]ostan engem
bíróságomra kénszerítenek, én bizony sem apámnak, sem anyámnak nem kedvezhetek, egy[….
le]velemre semmi válaszom nem jöve, hama[r elkez]de kegyelmetek felejteni. Azonban én Csaki
Ferenc uram által kegyelmed kezeihez, lábaihoz békélvén búcsúzom, bocsánatot várván
kegyelmedt"l, meer ben tudom, látjuk-ée valaha vagy nem egymást. Isten sokáig éltesse
kegyelmedet jó egészségben. Datum Posonii, die 28. maii anno 1661.
Excellentiae vestrae servitor et pater paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, provinciae
Styriae argentariae praefecto ac sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo et actuali
consiliario et camerario etc. domino et filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 430–431.

1661. máj. 29. Posonii. Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine et filii observandissime
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Vagy ad kegyelmetek választ, vagy ad írást az udvar, vagy nem, még ez egyszer akarám
kegyelmedet szeretettel kérnem, mondja szolgálatomat kegyelmed, édes fiam uram, az
hercegnek. Ne mondják azt, hogy praecipitanter és hír nélkül cselekedtem. Ím egy conceptust
írtam, az vármegyékrem melyet kegyelmednek includálva küldöttem. Mutassa meg kegyelmed
!kegyelmének. Valamihent Suse uram az hadak directiójára Magyarországban és határában
belépik, én bizonnyal az leveleket az országban mindenfelé kiküldöm. In reliquo éltesse Isten
kegyelmedet jó egészségben. Datum Posonii die 29. maii anno 1661.
Excellentiae vestrae servitor et pater paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, domino
haereditario in Najpald, Holeschouic et Kraszitio, supremo argentariae in Styria domino, sacrae
caesareae regiaeque maiestatis actuali intimo consiliario, camerario etc. domino filio
observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
[Melléklet:] Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles, magnifici, admodum reverendi, generosi,
egregii et nobiles domini amici nobis observandissimi
Cum viderem in defensionem afflictae patriae necessitate ita exigente iterum militiam
Germanicam limites nostros jam-jam ingressuram, non immemor obligationis meae, et alioquin
ex naturali erga gentem nostram affectu (licet imbecillis et forte sine fructu) ego quoque
disponebam me pro possibilitatis et temporis exigentia, quatenus juramento et officio meo
respondendo, patrios incolas juxta virium mearum tenuitatem in hisce circumstantiis sublevem,
suaeque maiestatis sarcratissimae domini nostri clementissimi servitium promoveam. Interea
dum intellexissem non deesse nonnullos, qui optimum et benignissmum regem nostrum in id
inducere conarentur, ut dominus Susa iterato on hoc regnum mittatur, cognita jam antea
fastidiosa suae dominationis defensione, in quantum fieri poterat, obstiti, sed nonnulli – de
quibus taceo – penitus everterunt contrariumque sortiti sunt effectum. Et siquidem praeter
omnem expectationem in hanc patriam missus sit dominus Susa, et jam antea –– uti scripsi –
experientia sim edoctus, quam nociva sit suae dominationis defensio, quam innatum erga
nationem nostram odium, malui intra privatos parietes me continere, et a publica modernarum
rerum administratione abstinere, quam sine omni fructu et utilitate cum eodem (sctricto alioquin
etiam juramento meo eatenus interveniente) in hac patria rem communem gerere. Ne itaque
secus, quam se habeant, acta mea judicando, quasi vero in gravi regni necessitate, me a publico
servitio subtraxissem, me alicujus censurae fulmine feriant, hanc esse causam, cur in propriis me
manere expediat, eisdem dominationibus vestris volui sincere et aperte intimare. Interim vero,
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quatenus inter arma leges regni patientur, in casibus justitiae omnes ad me recursurime ad nutus
suos pro posse promptum invenient. In reliquo. [egykorú másolat]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 432–434.

1661. szept. 7. Stubnyafürd!. Rottal [Jánosnak]
Tekintetes és nagyságos, méltóságos gróf fiam uram.
Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat. Akarám kegyelmednek értésére adnom, én ide igen
betegen vontattam magamat, meddig lészen itt förödésem, mint válik, és meddég válik
egészségem el, Isten bíró benne. Írtam vala kegyelmednek, édes fiam uram, kérvén igen nagy
szeretettel és bizodalommal kegyelmedet, Balassj Bálint hitetlen lator praktikáira, az mennyire
lehet, vigyáztasson. Pro interim miben vadnak itt az dolgok, kegyelmed ez cancellarius uramnak
írt levelemb"l megérti, kérvén szeretettel kegyelmedet, megolvasván az !kegyelmének írt
levelemet, pecsételtesse be és küldje meg egy inasa által, és vigye véghez, kérem kegyelmedet,
maradjon meg canncellarius uram közt és én köztem confidens barátságunk. Mert elhiggye
kegyelmed, édes fiam uram, minekel!tte ez égbenkiáltó igazságtalanságot megengedjem, ha
nagy más közönséges jóknak hátramaradásával kell is meglenni, és ugyan nagy er!m szakadását
kell is reá t!tenem, bizony nem hagyom abban, hanem Istennek, uramnak és világnak
megmutatom az istentelenséget. Magam pedég hogy kegyelmednek nem írhattam, nem is
subscribálhatok, bocsánatot várok kezem fájdalma miatt, maradván kegyelmednek szeretettel
szolgáló apja: gróf Vesselenÿ Ferenc manu secretarii propter infirmitatem.
Datum in Thermis Stubnensibus die 7. septembris 1661.
[Címzés:] Illustrissimo domino, Sacri Romani Imperii comiti Joanni a Rottall, sacrae caesareae
regiaeque maiestatis intimo et actuali consiliario, camerario et in Styria supremo rei argentariae
praefecto etc. domino filio observandissimo
Viennam
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 435–436.

420

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
1661. szept. 12. Stubnyafürd!. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos tekintetes gróf uram fiam
Mit írtam légyen gróf Portia herceg uramnak, ím kegyelmednek apertában odaküldtem. Édes
fiam gróf uram, méltó kegyelmeteknek felnyitni az szemét, és az Felföldre vigyázni, bizony nem
pásztorkodhatom személyem szerint veszteg ülve pennámmal, eszemmel (az ki igen kevés) noha
ezer és még ezer oka volna reá, csak nézném öszvetett kézzel az szófogadatlanságért ezennel
nagy confusióban jutó hazánk nyavalyáját, de valameddég Isten ilyen nyomorúságban tart is, az
mint kezdtem lenni, és ha mézem adásáért az kegyetlen gazda természetit nem követik, méhét
meg nem ölvén, csak mézével élnek, bizony nem heréskedem, hanem sonkolyát is mézzé
csinálván szolgálok. Ezeket kegyelmednek mindazonáltal mint kedves fiam uramnak és meghitt
atyámfiának írom, tudhassa az udvarnak nagyját in rei veritate mind informálni és mind dirigálni.
Az spanyol ezüst-arany flottát hallom, hogy szerencsésen megérkezett, ezt kegyelmednek
hallomásul írom, de bizonyosabbul írható kegyelmednek, az mi magyar cancelláriánk flottája
jobban megindult, és immár teljességesen vak Cupidóvá lett. Mondják és írják az szerelmesek,
minden discretio nélkül vakon bánik az Cupido szerelmével, vakon bánik, bizony vakon az
cancellaria velünk, mert nemesi szabadságunk, szántalan sok condált articulusink, kinek
kegyelmes királyink és mostani királyunk er!s hittel tett pecsétes fogadása mind semmi, Cupido,
de cupido pecuniae, süllyeszti-rontja nemesi szabadságunkat, és mindnyájunkat ezennel
öszvegázol. Remedeáld fiam, remedeáld, mert esküszöm minden sacramentumokra, nincs
világon semmi kigondolható (az egy uram és kegyelmes császárom ellen való támadáson kívül),
az kit oltalmul nem veszek, hazám törvényét vetem pajzsul az cancellaria ellen, és félek, hogy
szintén ezen szeptemberi hólnap fogja azt végben vitetni velünk, mert az Balassi Bálinttal való
collusiója, Plati és Revaiak közt és Balassi közt intricáltatott törvéntelensége !kegyelmének,
hatalmaskodással és illegitimum mandatumokkal való impediálásával (mint mondják)
cancellarius uramnak maga jelenlétében és nekem is itt lételemben. Mit ad Isten, tempus docebit,
de ha er!sebben nálamnál ide nem j", és ha er!sebben j" is, committimus fortunam aleae. Ezeket
kegyelmednek édes kedves uram fiam, nem kardeképpen írom, ha ez az szegíny ország haddal,
éhséggel ostoroztatik Istent"l, ottan törvényében, az mennyiben lehet, pihenhessen és dícsérhesse
Istenét kegyelmes császárunk alatt. In reliquo éltesse Isten kegyelmedet jó egészségben. Datum
in Thermis Stubnensibus die undecima septembris 1661.
Kegyelmednek szeretettel szolgáló apja: G. H. Wesselényi Ferenc propria
Rottal uramnak
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[Címzés:] Excellentissimo domino, Sacri Romani Imperii comiti Joanni a Rottal, sacrae
caesareae regiaeque maiestatis intimo et actuali consiliario, et in Styria rei argentariae supremo
praefecto etc. domino filio observandissimo. Viennam.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 324. f. 126. másolat (Kiírva, hogy par. Eltér!, szeptember 11-i
kelettel.)
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 437–438. eredeti

1661. szept. 28. Stubnyafürd!. Rottal Jánosnak
Extractus litterarum excellentissimi domini comitis, regni Hungariae palatini ad
excellentissimum dominum comitem a Rottal ex Termis Stubnensibus die 28. septembris 1661.
datarum
Nullatenus intermittere potui, quin excellentiae vestrae significem, isthic videlicet de excellentia
vestra talia spargi, quasi dominus comes Georgius Illeshazy (cujus quidem ex ore non audivi)
similia proferret cum adrogamine authoritatis excellentiae vestrae, nimirum suam maiestatem
demandasse, quatenus ipse suam contra excellentiam vestram actionem comprobet, unde mox
eandam excellentiam vestram munere seu intimi – quo fungitur – consiliariatus officio
privaturus, atque degradaturus. Haec nihilominus non ideo scribo, ut ea excellentia vestrae
apprehendat, meae dumtaxat obligationi eatenus respondere volui. Cupiendo, ut Deus
excellentiam vestram diu salvam et incolumem conservare dignetur.
Excellentiae vestrae servitor, seniculus pater: Comes Franciscus Wesseleny propria
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 439. és 440. tartalmi kivonat két példányban.

1661. dec. 16. Murány (vár). Rottal Jánosnak
[…]an proximis iam diebus Sanctissimi Domini nostri beata celebraturi simus natalitiorum
suorum festa, muneris fore mei existimabam, quo soliti amoris benemeritos amicos meos
veneratione et singulari gratulatione prosequar. Dumque inter caeteros dignissima excellentiae
vestrae occurrit persona, nihil antiquius esse judicavi, quam ut litterali hocce monumento (dum
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oretenu nequeo) hanc eidem offeram synceri cordis aggratulationem, apprecando, ac ab infinitae
illius bonitatis fonte exorando, ut tam haec proxime imminentia, quam alia plurima postmodum
secutura, redemptoris nostri Jesu natalitia festa in florenti, vivida et placida sanitate, pace ac
tranquillitate in emolumentum Orbis Christiani utilitatem clementissimi domini imperatoris ac
regis nostri, exaltationemque clari nominis et familiae suae attingere, transcendere,
foelicissimeque transigere possit. Cui in reliquo me et miseram patriam commendo ac devoveo.
Datum in arce mea Murany die 16. decembris anno 1661.
Excellentiae vestrae pater et servitor obligatissimus: Comes F. Wesselényi propria
Domino Rottal
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, domino in
Napeüdl, Weszele, Otrokhouiz, Tlumatschoaw et Burguatiz, argentario haereditario in Styria,
sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo actuali consiliario et camerario etc. domino filio
observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 442–443.

1662. okt. 22. Stubnyafürd!. Rottal Jánosnak
Bonis Ferenc uram követtársával szintén ebédemhez hogy készülnék, tegnapi napon érkezék teli
házban lévén. Kérdém !kegyelmét (kit meg is bánék), hozott-e énnekem !felségét!l, az udvartól
avagy kegyelmedt!l levelet? Nagy confusiómra mondá, hogy semmit sem, asserálván mind
kegyelmed, és mind cancellarius uram, hogy már azon expeditiók nálam légyenek, értette volna.
Azonban én annyit tudtam az !kegyelme expeditiójában, mennyit az kegyelmed kocsisa, még
kegyelmed nem közli véle, mit írtam kegyelmednek. Boldog Isten! Be könnyen tartjuk
Magyarország elveszését! In ista materia mit kelletnék írnom, tudom. Az kib!l kimutathatnám,
ezen méltóságos udvar expeditiója mindenképpen nyílt ajtaja veszedelmünknek. De azt is
megtanultam vala: „mondj igazat, betörik a fejed.” Mindazonáltal ment!l gyengébben és
legalázatosabban lehet, kegyelmed által repraesentálom !felségének kegyelmes lábai eleiben
arccal leborulván, jelentem ezaránt való tetszésemet: méltóságos trónusához folyamodó
vármegyéknek és híveink innek-tova hallatlan példával ne decretum által, hanem missiliter
adasson választ, mivel ez az nemzet extrema tentabit, minekel!tte szabadságával él!, articulussal
köttetett, avult szokását decretalis szokatlanságában hágtassa, hozzá járulván énhozzám, és én
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reám igazíttatott, énvelem penig semmit az !felsége cancelláriája nem közlött, semmit sem
tudván kegyelmes királyunk akaratjáról és nekik adot választjáról, megvallom, felette tusakodó
elmével voltam, mit kellessék mívelnem, és micsoda választ adnom az nemes vármegyéknek.
Holott az követek zúgolódása – mint mondták, megcsalatott expeditiójok éppen kegyelmes
királyunk kegyelmét!l h"lt, és számkivetett vármegyéknek tartatván, mint accomodáljam
választételemet, félelem és kétség között hevertem. Mindazonáltal felette nagy magam törésével
ím micsoda választ adtam !kegyelmeknek, kegyelmednek in verissimis paribus megküldtem.
Azonban az én választomon az méltóságos udvar ne építsen, mert én hitemre írom kegyelmednek
most is, sine requisitis requirendis (hozzáadván, nyavalyás jobbulásomnak állapatja ha nem
követ, írván jó igazsággal kegyelmednek, és Istenem ! szent felsége nevét hívván bizonyságul,
még most is egyik kezemet is számhoz nem vihetem, oly nyomorult Lázárságban heverek, noha
Istenben vetvén mentségemet, hiszem napról-napra való jobbulását adja beteges testemnek) egy
nyomra sem mehetek, és ily nyilvánvaló veszedelemben és megbúsult Fúriák közé írott instructio
nélkül és authoritas nélkül nem mehetek. Litera enim salvificat et litera occidit, egyébaránt is
látja Isten, szintén meguntam már az sok ártatlanul reám kent áruló nevet. Fel kell penig célul
tenni kegyelmeteknek jó és solidum fundamentomot vetvén is ez felháborodott csendesítend!
haboknak nehezen útját és módját lelhetni, annyival inkább, ha rendetlenséggel kezdünk hozzá,
bizony olajjal, mint vízzel fogjuk oltani fellobandó tüzünket. Meg kell vallanom kegyelmednek,
és kegyelmed által !felségének, megbúsult lélekkel vagyok, látván, hogy veszett fejemet, beteges
fájdalmas testemmel kímíletlenül és rendk!vül pestis, dög, suttogó rebellio és nem tudom Isten
tudja micsoda veszedelemben szántszándékkal akarnák kitenni, holott (b"n nélkül és irigység
k!vül írván) bizony nem én érdemlettem azt meg, az ki ennyi vénségemnek koráig jámborul és
híven minden értékem pazarlásával szolgáltam az méltóságos ausztriai házat, hanem azok, az kik
port rúgnak kegyelmes királyunk szemében, és ím ezennel er!szakkal, magok szentségével és
törvényünk gátlásával, királyunk szent hiti áthágtatásával kardot és veszedelmet hoznak
nyakunkra. De én ész nélkül sz"kös ember, miért töröm és faggatom elmémet, ha
haszontalanság? Ökörb!rre íratnám én az igazat, elvégzett dolog az, és megvan az mennyei
könvben írva, büneinkért ostoroztató veszedelem szálljon szegény magyar nemzetünkre, és
azáltal – adja Isten, és adja édes jámbor kegyelmes királyunk – több keresztyénséggel ne
szenvedjen, és nem is látom egyéb hasznát sopánkodó írásomnak, hanem hogy lelkem
megtartásáért, igaz tanácsnak útját követvén igazat írjak és írassak kegyelmes uramnak, kiért ha
betörik is fejem, könnyebben szenvedhetem, mert igazságnak írja lészen enyhítóje. Mit írtam
peniglen kegyelmes uramnak !felségének, kegyelmednek apertában küldöttem, kínszerítvén
kegyelmedet jó szerencséjére, ezeket kegyelmed !felségének nagy alázatossággal repraesentálja.
Holnaputánt Isten adván érnem, vontatom fájdalmos testemet Streczenben mind ennyi ázódásom
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után is, kevés hasznával egészségemnek, mindeneket hagyván Istennek jóakaratjára, ajánlom
kegyelmedet is annak kegyelmében, maradok kegyelmed jóakaró szolgáló apja. Datum in
Thermis Stubnensibus die 22. octobris 1662.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 444–445.

1662. nov. 11. Trencsénteplic (kastély). Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Úgy esék értésemre, hogy Vaczi püspök uram Szent Gi!rgi Ferenc Tömös várott megholt, az
kinek az testét el is temették az kalugyerek. Ki ha úgy vagyon, kérem kegyelmedet nagy
szeretettel, legyen !felségénél kegyelmed által Pál püspök uramnak recommendatiója, hogy az
!felsége kegyelmes gratiájából azon megholt szegény Vaczi püspök uram tiszti és hivatalja és
püspöksége, és Posoni prépostsága !kegyelmének conferáltassék. Mely kegyelmed jóakaratját én
is meg igyekezem szolgálni Pál püspök urammal együtt. His in reliquo excellentissimam
dominationem vestram diu et foeliciter valere desidero. Datum in castello Teplicze die 11.
novembris 1662.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés:] Excellentissimo domino, Sacri Romani Imperii comiti Joanni a Rottall, sacrae
caesareae regiaeque maiestatis intimo et actuali consiliario, et supremo in Styria rei argentariae
praefecto etc. domino filio observandissimo
Viennam
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 446.

1662. nov. 23. Trencsénteplic. Rottal [Jánosnak]
Tekintetes etc.
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Ím újabb lelki fájdalommal és nemesi szabadságunk romlásával és éppen nemesi szabadságunk
letapodtatásával teljes panaszos levelet küldök kegyelmed eleiben, írván kegyelmes
császárunknak is, kit ha !felsége nem remedálhat, mint kegyelmes királyunk kegyes atyai
assecuratiója felbontó, hazánk törvényét rontó és mindnyájunk emberségében gázló, kufár, beste,
átaló kurvafiakat kételenek leszünk egy szívvel-lélekkel magunk vére kihullásával is domálnunk,
mert ha urunk szolgálatjában, haza megmaradásában és oltalmában kellenék valami gátlást avagy
ilyen extremitást gondolnunk, méltán méltó carpalást és áruló nevet vehetnénk magunkra, de
hogy kegyelmes királyunk szolgálatjában, hazánk oltalmában fizetetlenül, éhhel nyomorogjunk,
és hallatlan h"séggel, az kivel vagyunk kegyelmes királyunkhoz, lábai alá küszöbnél alább
valóvá tétettetvén szántszándékkal magunkat, akarván el!tte magunkat kelletnünk, !felségének
kedveskedvén, és egy-két nem tudom honnat pokolbúl jött maga hasznát néz! kufár
szabadságinkat, hasznunkat, eleink dícsíretes vérével keresett javainkat torkon verve praedálja,
jobb egy órában mindnyájunkanak elvesznünk, mint azt szemlélnünk. Protestálok azért az
felséges Istennek színe el!tt, kegyelmes császárom méltóságos trónusa el!tt és az egész Titok
Tanács el!tt, kegyelmes császárunk ellen se gondolattal, se cselekedettel, annyival inkább
legkisebb h"ségünknek cikkelykéje ellen is véteni nem kévánom, de ha magunk oltalmában és
javaink megtartásában utolsó desperatióra kell lépjünk, okai ne legyünk. Azonban mit írtam
légyen mind !felségének, mind Montecuculli [!] uramnak, kénszerítvén kegyelmedet per omnia
sacramenta, ha remedeáltathatja, remedeálja, mert az szemmel látott kár és letapodtatott becsület
incitando pisonis dolorem bizony erumpál, hagyván azonban mindeneket az kegyelmed atyai
atyáskodó megért mansuetudójára. In reliquo Teplicze 23. novembris 1662.
Rottal uramnak 23. novembris 1662
Rottal uramnak
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 359. f. 7. talán másolat

1662. dec. 16. Zólyomlipcse. [Rottal Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam
Ajánlom kegyelmednek köteles szolgálatomat és kévánom, szerencsésen sokáig éljen
kegyelmed. #felségének, az mi kegyelmes urunknak császárunknak rövideden, de nagy
alázatossággal mit írtam légyen, ím kegyelmednek apertában odak"dtem. Adja Isten, édes
méltóságos uram fiam, ebb!l az nemes vármegye jó szándékjából kezdett mustra magával ama
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deák mondást ki ne hozza: Ex bona causa malus effectus. Addig nem nyughatnak most is Bech
árnyékában lév! és b"reiben nem fér! némely uraim, nyughatatlan fenyeget!zésével meg ne
ijesszenek sok vármegyéket, az kik látván, ment"l nagyobb törvényünk romlását és hazánk fiai
mindnyájunknak tapodtatását, nem hogy kegyelmes urunktól orvosló és !ket büntet!
mediumokról gondolkodnék az méltóságos udvar, de ment"l kegyetlenbül bánnak velünk, annál
szemebb fényei tétetnek !felségének. Bizony édes uram fiam, ha fegyvert engedünk az
parasztságnak kezében venni, az kit én régt"l fogvást prófétálok, félek, gallérunk megett ne
legyen az veszedelem. Több írásommal nem terhelem kegyelmedet, látom, hogy mindennem"
munkám és fáradságom az tekéntetes udvar el!tt puszta malomban való örlésem és hedegülésem.
[!] Ezek után Isten etc. Lypche várában, die 16. decembris 1662.
P. S. Nagy consideratióra méltó, benn lévén az segítségünkre rendelt német had, mégis viritim
parasztokkal kell oltalomrúl gondolkodni az hazának. Ím mit írtam légyen viceispán uramak,
kegyelmed ezen includált pariájából b!vebben meg fogja érteni.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 371. f. 23r. talán másolat

1663. jan. 12. Zólyomlipcse. Rottal [Jánosnak]
Excellentissime domine comes, domine filii observandissime
Tegnapi napon – Istennek áldassék szent neve – Bori Mihály uram békével megérkezék, az ott
való fáradságának zarándokságát ad longum exponálá, és három legkiváltképpen való
punctumban jelentette kegyelmed követségének summáját, és legkiváltképpen két dologra
vékony tetszésemet !felsége és az méltóságos udvar várja. Primo miképpen kellessék
megcsendesíteni ez felháborodott szív" vármegyéket az religio és szentegyház dolgaiban.
Secundo az németek ellen felforrott furiájok lecsendesítése. Tertio az cassai generalisságról hol
jár vékony tetszésem. Járol negyedik kérdés is: Bottiani Kristóf uram dolga Nadasdi urammal
mint vétessék csendességben.
Felelek teljes h"ségemmel és kegyelmes királyomnak néki szentelt kötelességemmel, és ez
els!re azt írom, csak ne újíttassék. Az mint most Zathmart Oberster Cob uram – ki akaratjából,
én bizony nem tudom – az várban kálvinisták szentegyházát elfoglalta és tovább nyútózván ad
simplicem talem-qualem suspicionem nagy kastélyos kálvinista f!embert, Gyiulaffi László
nev"t, mint maga írja az német kapitány, fogatni és fogni kívánja. Az ilyen cselekedetek bizony
nem békességre és csendességre, hanem ojallal oltó tüzet gerjesztenek. Els! mediumja azért az
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elfelejtésnek az, hogy okot tovább ne adjanak az méltó panaszra, secundo ha !felségének királyi
kegyelme, tiltassék meg, hagyjanak békét már az reformatiónak. Tertio énhozzám jövének
vármegyék, kiket még igen okoskodó és fáradságos munkám által elkerültettem, igazítsuk
törvényre, azt cselekedvén udvarnál is, az kiben bizony soha el! nem mehet, mivel abban paritas
vagyon, valamikor csak egy és két bíró héával lészen is, az diploma és articulus szerént non erunt
pari numero, az olyan processust peniglen soha nem impediáltatnám mandatummal, hanem per
partes kell disponálni az pápista bírákot az olyan leend! törvények absentálására. Quarto
kegyelmes urunk gratiáját nekik ajánlván, jövend! ország gy"lésére igazíttassanak, és úgy istis
mediis az els! kérdésre ezt felelem.
Quoad secundum punctum, az németek dolgában kívántatik két dolog: gyakor fizetés, jó
disciplinatartás, és ha Oberster Holst uramot !felsége hozzám k"dené, rendesebb dispositiójok,
és így könnyebben provideálhatnánk nekik, ha az vármegyék nem akarnának semmit is, ottan az
föld lakositól is, parasztságtól nem kétlem (noha bizonnyal reá nem felelek) tétethetnénk valami
provisiót.
Quoad tertium, nehéz kérdés, és nehezen is látom kimondani gyarlóságtól vezéreltetvén, nehéz
az természetnek maga ellen sententiát mondani, de uramhoz és kegyelmes császáromhoz való
szeretetem tévén er!szakot rajtam, azt látom jónak, ne késsék !felsége, ha úgy tetszik, hanem
causas transmissionalium Besztercze Banian kiszolgáltatván, az ki bötben fog 26 februarii
kezdetni, és nem celebráltatom tovább huszadnapnál, kegyelmed méltóságos személye által az
egri püspök jelenlétével installáltasson az cassai generalisságban cum conditionibus inter nos
Posonii factis, és supponálom felette hatalmas szükségét, hogy ugyan be kell vitetni a
praesidiumot Cassára. Négy útja vagyon annak: primo per tractatus suaviter (az kihez semmit
sem bízom, mivel azt sokszor tractáltuk), secundo penes noviter conditum articulum, az kiben
látok ugyan kicsin difficultást, de ha törvényesen kíván !felsége procedálni, dupla hasznát látom:
primo azzal az articulusoknak hatalmas confirmatióját, secundo kegyelmes királyunk szent
intentióját és ez szükség magával hozó végbenvitelét, kiben kétség sincs, és nem lehet, mert azon
bírák fogjuk azon causát dissentiálni, az kik az articulust csináltuk, és így világ és Isten az
törvényi sententia ellen igazságot és egyebet nem ítílhet. Harmadik útja arte, negyedik útja
marte. Az bevitelben nekem semmi kétségem nincsen, hogy vagy t!r vagy mesterséges praxis
által be ne mehessem, de hogy osztán meg ne induljanak az habok, és gályákot öszve ne
kívánjanak törtetni és rontatni, abba sincs kétség, noha, ha az törökkel meglesz ez az tractált
békesség és állandóságához bízhatni, er!tlenségét tudván az er! nélkül való haragnak, el lévén
foglalva az embereknek javai, szívet adván az végbelieknek, kevés fizetéssel, mezei had is lévén
kezünkben, és én is el nem aluván sürögném és forognám közöttük, könny" lesz az hab ellen
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ereszt találni, de tanácsos-e avagy nem, van-e az méltóságos udvarnak de consideratione, an sit
de tempore, az minthogy nem utolsó consideratióra való ez okokra nézve: primo oszlandó hadak
idejében, az mint !felsége az hadakot ki kezdte vitetni, tanácsos-e ezer és kétezer emberrel azt
megprobálni, és vérontással hozzájutni, mert az mint írám az két útról, meglehet az bevitel,
úgymint vel arte vel marte, de megtartani kérdés. Secundo illik-e arte kegyelmes királyunknak et
marte er!szakkal az méltóságos austriai háznak született kegyelmességekhez azt
megcselekedtetni, és így egyéb rettegés nincs: az egy kegyelmes királyunk világra kifolytató
titok és vérontással való hatalmaskodtatása. Ha peniglen ily formán bevitelekben lészen az
méltóságos udvarnak consideratiója, és azt fogják látni, hogy non est de tempore, ennek békét
hagyván az két útnak, megpróbálván mégis az amicabilist, eo non succedente (az kiben bizonyos
vagyok, hogy semmi sem telik) post factam installationem kevés üd! múlásával nyúlnék az
törvénnek ostorához, az ki propter inobedientiam et contra oppositionem legum bizony nagy
haszna hajtásával !felségének szent intentióját véghez vitetné. Az én installatiómhoz azért
kívántatnak ilyen formák, és ha Arsnak és Marsnak kihagyatik útja, így nem fog kívántatni az
1000 gyalog nékem, hanem kívántatni fognak ezek, úgymint: légyen meg az háromszáz lovas,
légyen meg az f!rendeknek tizenhat és húszig való elfoglaltatása, kiket !felsége megér ezer
tallérral, és az az enníhány hópínz fizetése az végbelieknek, és úgy is meglátja !felsége,
csendesebben nyughatik méltóságos király feje, vállamra vévén annak súlyos terhét kegyelmes
királyom kedvéért. Ha ez énnekem magam privatumimért és hasznom reméléséért írattatik, bár
az Úristen virradtát velem ne értesse, mennél nagyobb szerencsémnek tartom testem
nyugovásával, lelkem csendességével így élnem, mint most, mint rettenetes sokféle mostoha
haboknak reám forrandó nehéz voltával szolgálatomot. Hanem szánom uram és hazám
szolgálatját, ezért nem egyébért vállalom, ha vállalom is fel, és talám nem árt, s!t tanácsos, az
1000 muskatéros helyett 200 muskatéros hadd lenne mellettem, augeáltatván ezt az kevés
guardiát annyi numerussal, az ki most mellettem vagyon, és így az üd! magával üd!t nyitna
kegyelmes királyunk szent intentiói végbenviteléhez. Hozzajárol, ha mit !felsége ezaránt valamit
akar, antagonistáim és az jókot, kegyelmes császárunk szolgája folytatását irigyel! nem barátim
ha ante tempus szándékonkot megtudják, bizony minden ördögi praktikákot felkeresnek, és ott
gátot igyekeznek mívelni, méltó azért, hogy igen-igen secrete tractáltassanak ezek.
Az mi az negyedik kérdést illeti, Bottiani és Nadasdi uram között való complanatiója talám
kicsin dolognak tetszik, de higgye, higgye kegyelmed, méltóságos gróf uram fiam, oly gonosz
dolgok feküsznek alatta, kir!l irtózva gondolkozom, és mivel az én palatinalis authoritásom is
forog benne, opiniómot én nem adhatom, hanem meglátom és elvárom, micsoda satisfactiót ad
az udvar és !felsége Bottiani uram dolgában és az én alázatosan tett panaszomra, és az mikor
sokezer mezítelen fegyver nemzetünk vérében ferteztetteti kezét, meglátom osztán akkor,
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micsoda bölcsesség keresztyény kára nélkül, ura hívei haragjával, hívek szívek szakadtával
fogják kardjokat szárazon hivelyében tétetni. Ó boldogtalan h"ség és boldogtalan tanács, és még
boldolgtalanb maga haszna és méltósága nevelés, az olyan, az ki hazája-törvénye rontásával,
méltóságos tisztek romlásával és keresztyéni vérontással, kegyelmes királya szép csendessége
zavarjával viszi el! dolgát.
Juta az cassai generalisságom dolgában nem utolsó difficultas eszembe, az kit – kérem nagy
szeretettel kegyelmedet – placidissime adja eleiben !felségének. Cassán létemben kegyelmeddel
együtt hogy voltam, szájából hallottam vicegeneralis Peth! Zsigmond uramnak (úgy vélem,
mindjárt mondtam is kegyelmednek, ha juthat kegyelmednek eszében) er!s hatalmas hittel
esküvén el!ttem, soha olyan generalist már !felsége eleiben nem adhat, ki alatt viselje viceséget.
Ezt is azért igen nagy consideratióban vegye az méltóságos udvar, együd engem senki ne
okozzon, én martam volna ki onnét, és énmiattam ilyen hasznos szolgája !felségének hagyta
volna el tisztit.
Ezeket azért b!ven írtam, valamelyike tetszik ezekben az dolgokban kegyelmes urunk
méltóságos udvarának, vegye azt el!, és adja úgy sípját számban, az mint szereti, és noha görbék
az ujjaim, de bizony úgy billegetem és fúvom tehetségem szerént, valamint becejét el!mbe adja,
és ha az Isten és az király úgy akarja, hogy installáltassam, és kegyelmed lészen ezaránt való
v!fílyem, hamar kitanulhatjuk az emberek ott való szívek állását. Az transmissionalis causáknak
kiszolgáltatása Istenért ha lehet, hadd ne múljék, hadd lássák az kétségben hever! szívek és
gonoszt magyarázó elmék, békességet kíván az mi kegyelmes urunk, nem szabadság romlást. Az
fiscus dolgában bizony semmit el! nem vetetek, az egy bíráknak húsz napi költsége haszontalanb
helyre kél, kegyelmes urunk méltósága nevelésénél több költsége. Ez peniglen meg ne rettentse
az udvart, se kegyelmedet, hogy azzal az cassai dolog halad, mert én bizony ahhoz soha hozzá
nem készülhetek, hanem húsvét el!tt egy és másfél héttel lehet terminusa az installatiónak. Ha
peniglen ugyan magányos consideratiója vagyon !felségének azon transmissiók revisiójában
(noha ez éppen áll csak palatinusi authoritásomban) csak értsem szükséges szolgálatomat, kész
leszek félretenni ezt az terminust is, az minthogy addig nem is publicáltatom, míg erre válaszom
nem jön.
Sokat tör!döm és gondolkodom, ha vád nélkül megjelentsem-e kegyelmed által az udvarnak,
hazánknak ezennel nem utolsó veszedelmét látván, az minthogy hitemre és emberségemre írom,
minden passióm és interessatióm nélkül kínszeríttetem írnom, ha Gyarmatban !felsége királyi
bíróságával nem tekint, ezennel elvesztjük azt az végházat, mert Balassa Imre uram !kegyelme
hogy már letette az kapitányságnak tisztit, ha ember beletekint, plus quam kapitánnyá tészi
magát, ottan egy szabad legény már nincsen, és nem lehet, azokot mind puszta papírossal,
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semmit nem fizetvén magához kötelezte, az iratos katonák közül is az javát kivévén
megconventiózta. Akkor ülteti fel az vitézl! rendet, dobot üttetvén és trombitát fúvatván, az
mikor maga szájának tetszik, ott az vicekapitánynak hatalmas semmi sincs, latrot meg nem mer
fogni, és ha kit megfogat tiszti és hivatalja szerént, gróf Balassi uram dobot üttetvén seregest"l
házára mégyen az kapitánynak, az mint ez elmúlt Aprószentek napján is, ha nyavalyás
vicekapitány valami füstös-tüzel!s kéménben nem bújt volna, száz darabra vagdalták volna, ott
prédára vetvén hol miét (mint maga is írja nyavalyás) azzal meg nem elégedvén, az !felsége
tömlöcére menvén, leveretvén lakatját az tömlöcnek, régen akasztófát érdemlett híres
megfogatott latrot az !felsége tömlöcéb!l kivett. Adja az Úristen ! szent felsége, az az úr végtére
Mahomet köntösét meg ne ragadja, sapkát ne halljunk az fejében. Mi ez az nemzet, ugyan
magával hozta b!cs!ib!l az ilyen törököz! mulatságot, öregapját ennek törökkel való
practikában érvén, Kékk! várából szegény Bosniak által kivonyatván akkorbéli megholt
császárunk, sokáig posoni fogságban sanyargattatta, ez is maga hatalmával contra manifestos
leges és írott törvényünk ellen semmi tiszti nem lévén, szabadosan ír be az törököknek és emberit
jártatja, mint szereti és akarja. Ezt is azért írám, se Istenem se kegyelmes császárunk el!tt ne
okoztassam, ha ez veszedelem hamar bennönket ér. Kegyelmes császárunkot és Portia herceg
uramot is éppen csak ez kegyelmednek írt levelemre relegálom, kérvén igen nagy szeretettel és
teljes bizodalommal, hívséges szívemet indulatommal repraesentálja !felségének. Ím az
kegyelmed parancsolatjára magam szolgáját küldöttem fel, kérem kegyelmeteket, ne szoktasson
arra, mert kevés az költség, az kit neki útra adjak. His in reliquo excellentiam vestram diu ac
foeliciter valere desidero. Datum in arce Lipcsensi die 12. januarii 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Sajátkez" utóirat:] Ha az vármegyék követjei el találnának jünni, éjjel-nappal hírlelem !felségét.
[Címzés nélkül]
[A fogalmazványban:] Ezekkel az expeditiókkal küldetett fel Beczben Vnkouecs uram, die 12.
januarii 1663. ex arce Lipche
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 451. f. 33–38. fogalmazvány
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 447–453.

1663. jan. 23. Zólyomlipcse. Rottal [Jánosnak]
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Minapiban Bori Mihály uram !kegyelme által nagy alázatossággal megizentem vala, olyat
értettem, hogy az vármegyék derék követséget fognak hozzánk küldeni, noha netalán volt olyan
opinio is azután köztök, hogy engem csak praetereáljanak, mivel nem palatinus, hanem csak
képe, az is nem olajjal temperáltatott, festékkel írt, hanem csak vizes kép írással írattattam, s
minden hatalmomtól és authoritásomtól fosztatott lévén, hanem egyenesen menten menjenek
kegyelmes urunk feje fájdalására, fájdalmok orvoslására. az kiket még eddig nehéz
mesterségemmel tartóztattam, mind elkerültettem vala. Azonba magokat gondolván, tegnap estve
nemes Zakmar vármegyének becsületes követ atyjokfia estvefelé hozzám érkezék, és az ki innét
!felsége feje búsítására – az mint az követnek !kegyelmének szájából bizonyosan értettem –
mégyen vala, micsoda panaszokkal és terhes követséggel penig, mi de verbo ad verbum
!felségének kegyelmed által nagy alázatosan megküldtem, kiknek credentionalisát in specie
kegyelmednek odak"dtem. Sok szántalan fáradságos munkámmal, és hosszú argumentáló
praedicatiómmal addig persuadeáltam az követnek, hogy azt az principalisokhoz visszaolvastam,
elkértem azon, ne búsítsák !felségét, repraesentálni fogom én !felségének az dolgokot, és de
remedio: az mennyi én rajtam fog állani, orvoslását el nem múlatom, és félek mindazáltal,
turmatim az a enníhány rendbéli követ egyszersmind !felségét ezen dologban meg ne találja. Kik
j"nek hozzám avagy nem, én bizony nem tudom, és mennek-e, és nem-e !felségéhez is, ennek
hallomásából írom, de inkább hiszem, el nem múlatják oda való meneteleket, mintsem
kínszerítvén !ket az mindennapi okadás.
Mivel azért követségeknek summája egyéb már nem lehet, nem árt idején !felségének, az mi
kegyelmes urunknak és az méltóságos udvarnak ezek ellen az panaszok ellen idején replicát
készíteni, mert csak oly dolog azért az, édes fiam uram, ennél immár nagyobb sérelem nem lehet,
mint kinek minden marhája praeda, templomi foglaltatnak, az által hitekben háborgattatnak, és
utoljára per talem-qualem suspitionem citálatlan nemesember fogassék, az Decretum az
decretum, higgye kegyelmed, hogy nehezen hozattottatik be Magyarországban, mivel ez igen
töretlen és tövises út. Mindazáltal nem kétlem, feltalálják az zavart szeret! emberek, miképpen
szépítsék dolgokot. Én bizony megvallom, hogy ezek elmémet felülhaladó dolgok, hogy újítván
az dolgot, puszta szóval mégis csendesíthessük !ket. Beszélt ilyet is azon böcsületes követ (noha
ezt kegyelmetek tudhatja jobban, mint légyen Ali basával az békesség dolga), mondván, az két
innep között Abaffi fejedelemt!l kijöv! böcsületes f!embert!l hallotta volna, Ali pasának er!s
haragos parancsolatjával meghatta volna az török császár, menten menjen Erdélyre, és verje ki az
németeket onnét, utána indítván az egész ázsiai hadat tatár, Moldua, Havasal föld erejét is
hozzáküldvén. Kivervén az németet Erdelib!l, menjen által Magyarországot rabolva, és szállja
meg Zrinÿ varat. És ugyanazon ember szájából hallottt, mintha jelen lett volna Apafi fejedelem
el!tt, mikor az török császárnak Ali basátúl ilyen követsége érkezett volna: legyen készen
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nagyságod is az maga országa népével, esküszik az hatalmas császár fényes szablyájára,
fegyverét addig le nem tészi, míg nagyságodnak országot nem nyer, mivel látja, szegény vagy,
azért Varadért ne búsulj, mert bizonnyal rövid nap helyében tartományokot és országot ad. Az
nagibaniai esetet !kegyelme így beszéllé: mid!n az németség városokban be akart volna szállani
odamenetelekkor, ezek felvonván az kaput, be nem bocsáták, féltvén azáltal szabadságok
romlását, azonban csak az németek az hostadban megtelepedvén egy ideig obsidio-formán
tartották az várost, senkit be nem bocsátván, kijötteket az városból megtartóztattak, realis
obsidio-formán tartották, azonban per tractatus accordáltanak, és egymásnak hitlevelet adtak,
ilyen formán: szabados legyen 3, 4, 5, 6, 10, 20 numerusig fegyvertelenül bemenni az városban
vásárlásnak okáért, nem félvén immár az városban bemen! impetitióktól. Ebben assecuráltatván
ez ideig nagy szép csendességgel éltek, azonban az szent innepben, mid!n az városbeliek
szentegyházokban voltanak, iminnét az német vitézek aprónként belopván magokat 50–60
számig, hogymár fegyvertelenek, kinek-kinek palástja alatt elrejtett fegyvere, véletlen sok
halállal az kaput elfoglalták, és mid!n ezt magokra vonták volna, az küls! vitézl! rendnek jelt
nem adtak végzések szerént, hanem szabad praedának esvén, némely k!házok rontásában
munkálkodtak, imitt az templomban lárma esvén, kik fegyvert kapván, esett az els! bemen!
németeken veszedelem, az lárma meglévén, kívül turmatim mentek volna az kapuhoz, kiket
szakállasokkal, ágyúkkal és más l!v!szerszámmal kellett városoktól elverni. Ezeket azért az
híreket így folytatják, igazak-e nem-e, akartam !felségének kegyelmed által repraesentálnom.
Domino comiti a Rottal 13. februarii 1663. [nem ide tartozik]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 453. f. 40–41. fogalmazvány

1663. febr. 5. Zólyomlipcse (vár). Rottal [Jánosnak]
Excellentissime domine comes, domine filii observandissime
Nem utolsó gond fejemen, honnét és mely végr!l kezdjem el levelem írását, mert egyfel!l
kétség, másfel!l haszontalanul váró reménség, harmadfel!l felejtett megvetés, negyedfel!l
mindenfel!l félelemmel egyveles rettent! gonosz hírek fojtogatnak, és ha valami asszonyemberi
gyenge szív és természet volna vezérem, utolsó kétségben ejtene ez rendkívül való modus agendi
et procedendi, mindazonáltal legeslegels!bben is kezdem az rettenetes késedelmes udvar
magaviselését. Ihon, az dragonok sem kinn, sem benn, félek megkezdett szalonnájok az az,
elkezdeték Nagy Banÿan veregetni, ez példaadás tovább is ne terjedjen, rendelt ordinantiámra és
fel!lök való, és többi helyben telepedésekben kegyelmednek írt helyes consideratiómra !felsége
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ennyi ideig magát nem resolválja, ha az-e az dolog, hogy oly nagy hatalmas csendes békességben
vagyunk, már ilyen derék dolog feledékenségben jusson, avagy ott is zavart üd! látás ily hamar
confusióban hozott-e bennünket, az ki zárolja ily derék dologban való választételönket, avagy
személyem contemptusa hozta ezt magával. Mindazonáltal ha méltó, kérem serkenjen fel
kegyelmetek, ne várja körmünkre való égését az gyertyának. Bori uram !kegyelme által tett
izenetek, Vukouicz szolgám megvitt resolutiói talám azért nem resolváltatnak, hogy csak
kordéból állok, avagy méltóságos gróf tekintetes és nagyságos mindnyájunknál legböcsösb haza
oltalma Nadasdi uram, értvén az dolgokot, kegyelmének nem tetszik. Ha peniglen szokott bevett
ónláb oka ennek is, könnyebben nézhetem, noha fájdalmasbban érezhetem azoknál, kik az Beczi
város tornya árnyékához ragaszkodtak. Azonban egyszersmind ilyen három hír concurrála tegnap
hozzám.
Kohari uram fiam írja, török iszpáhiáktól jött hóldoltsági hiteles és értelmes emberek szájából
értette, török derekas déványos iszpáhia urok szájokból értették, Gois uram !kegyelme re infecta
minden vígzés nélkül térendne vissza (azt kegyelmetek, jobban tudja nálunknál, úgy van-e vagy
nincsen) mondván azon török urok, ahun jámborok hitemre el nem vették az német császár
adóját, oly háború lészen ezennel, soha emberi nyom olyat nem ért.
Másfel!l az vármegyék koholt és régen !rl!d! követségeket Baxa István uram szájában adták, az
ki ha meg nem indult is, és nem késvén, arccal viszi !felségére publicált articulusinkot.
Harmadfel!l Tököli István uram !kegyelme vitézkedik, fogadja az népet, Krompak nev" pápista
templomot er!vel-hatalommal elfoglalván, az szentséges szent sacramentum két nap az úton
hevertetvén, most is gy"tött németével !rizteti er!hatalommal az templomot.
Negyedfel!l Bakos Gábor uram Oszdgianban rözgöl!dik-zörgöl!dik, nyilvánságosan bátran
beszéli mondván, minden héten erdélyi fejedelemt!l jöv!-men! correspondentiái híják
generálisságra.
Ötödfel!l Apafi fejedelem számára kiáltó hadak szaporodnak. Mi peniglen szegény számkivetett
magyar hívek, bocsáttattunk az leveg!égnek folytató szerencséjére, úgy látom, mindnyájunk
letapodtatásával egyedül judex curiae uram !kegyelme vettetett pajzsul, az német nemzetnek
böcsiben álló fundamentumja. Adja Isten, az ki ilyen röredékeny nádon épít, pozdorja ne legyen
haszna, és annak gyömölcshozó fájdalma.
Ezekb!l az megírt hírekb!l azért ha szabad conjecturálni, és mint az örök ítíletet jelekb!l
megesmérni, mit várhat ember egyebet, hanem egy rettenetes felzavarodott gyermekeink nem
ér!, háborúba úszó, véget nem látó békételenségnek. Nyílik Isten kegyelméb!l az üd!, reánk
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szájok tátott sívó-rívó ellenségink az üd"nek meleg voltával, kinyílt idejével nem késnek, és adja
Isten, elébb ezek ne legyenek, mint reméljük. Megválik osztán, miképpen fogják magokot
hízlalók, kegyelmes királyunkat és az egész keresztyénséget labirintusban hozók remediálni, és
ez rettenetes veszedelmet orvosolni. Doctor nem szoktam lenni, mert soha patikárius sem
voltam, de ha az doctorok reguláját az méltóságos udvar nem fogja követni, azaz principiis obsta,
bizony terjedt nyavalyánk és veszedelmönk magával fogja hozni, sero medicina paratur. Ne
csodálja kegyelmed, hogy judex curiae uram nevét gyakorta forgatom pennám orrában, enníhány
hazafiától !felségének, kegyelmes királyunknak nem utolsó szíves híveit!l sóhajtva hallom
keservesen panaszlott, mindnyájunk eleiben való praepositióját, és hogy mindnyájan semmik
lévén, egyedül Nadasdi, Draskouith uram lettek kormányozója ez világnak. Mint orvosolja azért,
és mint kívánja az szent sacramentumnak földre való tapodtatását – kegyelmes uram – az
méltóságos udvar vindictáját annak az szentségnek megorvoslani, noha nem scrutálom, mint
t!lem nem szabadost, de nagy avide kimenetelit elvárom.
Hejj, hejj, édes fiam uram, mid!n mélyen gondolkodám az világ kormányáról, jut eszemben
Monte Negro dicsíretes magaviselése, és Betlen Gábor el!tt csált lováról leszállítása homályosítá
minden jó hírét-nevét. Bolstánnak historiában nem olvasandó és csak nem soha olyan példát
mutatandó méltóságos Austriai háznak generálisának egyik magasztaló jó magaviselése, egy
kétségben hozó felfuvalkodása rontá minden hírét-nevét, és éltét. Amaz dicsíretes, szerencsés
vitéz Durtensson sueciai generalis boldogtalanul (magára nézve) Berem megszállása rontá hírét
és nevét, és ehhez hasonló sok példát hozhatnék el!, dícsíretes magokviselése kis botlás által
rontatott és homályosíttatott. Adja Isten, adja, kit pennám ki nem mér írnia, annak is minden jó
híre-neve, és fáradságos sok tör!dése és munkája, sok dolgokban dícséretes kormánya, húszezer
forint miá rontó böcsületit ne kövesse, de veszne bár maga, csak minket is egész keresztyényi
világgal, mint mondják, Scylla és Charybdis magához vonván, el ne vesztene. His in reliquo
excellentissimam dominationem vestram diu ac foeliciter valere desidero. Datum in arce
Lipcsensi die 5. februarii anno 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Sajátkez" utóirat:] Magam még sokat nem írhattam, mert gyengék az kezeim, az utolsó
cikkecskéjét levelemnek. Írtam csak magának kigyelmednek, nem izenvén senkinek.
[Címzés nincs]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 456. f. 45–46. fogalmazvány
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 456–459. sajátkez" utóirat
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1663. febr. 9. Zólyomlipcse (vár). Rottal [Jánosnak]
Domino comiti a Rottál, ex arce Lipczensi die 9. februarii 1663.
Méltóságos, tekintetes és nagyságos gróf nekem kedves uram fiam, ajánlom kegyelednek köteles
szolgálatomat, és kívánom, hogy az áldott szent b!t eleji szerencsés végével, sokak átérésével
legyenek kedvesbben felicitásával kegyelmednek.
Beczb!l az elmúlt hónak 31. napján írt kegyelmed méltóságos levelét ez elmúlt éjcaka, mid!n
szintén az álom völgyének bocsátkoztam volna, hozá meg az Rudnai posta. Hallván az
postakürtöt, reméllettem, el!bbi kegyelmed két és három rendbéli írt méltóságos levele ajánlása
szerént ad essentialia küldend! curier jön, de mivel azok postponáltatván kicsin dolgok is lévén,
úgy látom, nemoban mentek az dolgok. Tegnapel!tt kegyelmednek b!ven azt írtam, az mit
tudtam, ma meg kegyelmednek ilyer írok: szintén Ugocha vármegyéb!l Huszt vára
szomszédságából érkezék öcsém, Prini Gábor uram !kegyelme nagy szíve dobja fakadva.
Els!bben jelenti minden hímzés-hámzás nélkül teli szájjal-torokkal nyilván publicálják,
martiusban Kolosvarot az török megszállja, Kuczuk basa mondván, ha ti magyarok Erdelinek
meg nem veszitek, megvesszük mi. Azt véghez vévén igyenesen az nyakunkban jönnek. Ily szép
hír hallva, féltvén h"ségét !kegyelme, féltvén kevés facultásit több más híveivel !felségének,
tudakozza t!lem, mit kellesék néki in tali casu mívelni, szik reménségt!l viseltetvén (holott látja
az világ kegyelmes császárunkhoz ragaszkodók nem hogy remuneráltatnának elhagyott javaiban,
de még az kik mindenet kötendik is, csúfság, jaj boldogtalan fejem, az ki tükörül tétettem, és
példával mutattatom mindent!l, ha én ilyen tisztbéli jámbor régi szolga lába alá tapodtatott, és
ellenségim körmei köziben szoríttatott, semmi igaz igyemben el nem mozdíttatom, reméntelen
teprengésben láttatom, mit reméljen, az ki csak igyekezettel avagy félelemt!l viseltetett távol
való h"ségben igyekezett megmaradni !felsége gratiájában, soha h"sége mellett tíz pénzt sem
költvén), avagy peniglen ordítván több farkasokkal kevéskéjét megtartsa, és több bátor érdemlett
és ártatlanul sokak neveink seylem és áruló nevét !kegyelme is ne szenvedje. Nagy rettenetes
elmémben való képzést ütköztete az jó úr kérdésével, mert sebeimet nyitó és annak teljességgel
gennyedtséggel elfolt mérgét szégyenlettem !kegyelmének felnyitnia, kib!l könnyen kitanulhatta
volna udvarnál semmiségemet. Hallgatással nem gy!zhettem, mert azáltal kedvetlenít!
visszamenése, valami nem akarás vagy tudatlanság lett volna ítíletem, hanem tudja Isten,
micsoda ens rationist avagy Chymaera kiábrázolást, mézesmadzagot vonván az szájam áltam,
bocsáttam nyavalyást az útra, nem tudván vesét, énhozzám orvoslásért mint doctorhoz úgy jött,
én magam penig torkig-fülig ülök kérdett nyavalyájában, mivel ha kérdek én is valamit udvarnál,
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ha folyamodom segítségéhez, csófoltató szép szó, haszontalan szik reménség választételem, és
nem egyéb, úgy látom, subtilis mestersége antagonistáim végzett practikájoknak, hanem szép
nyútó, semmi realitást nem követ!, magam fejét!l megejtend! becstelenségemre néznek, az ki
által lehessen méltán rajtam igazán keresked!, világ és kegyelmes királunk eleiben terjesztend!
vétkemért megutálandó gyalázat követés, ésmivel látom, az Isten ! szent felsége érdemlett b"nök
ostoráért reánk bocsátotta országostúl, és mint Attillát, úgy Nadasdi uramot, sepr!ztetvén
bennünket, vettem két resolutiót magamban contra stimulum calcitrare, víz ellen úszni Isten
hatalma ellen rugódozván, nyála futó bolondnak való, nehéz ugyan nehéz felvett resolutióm,
mert mind nemesi születésem velem, és mind Istennek ez hitván romlandó testemben születtetett
szívem, tudja az ég, és tudja az föld, volt oly üd!, ellenségem szemét meg mertem nézni, és noha
már poshadt haszontalan, és merem írnom, megholt-féleleven dögben lakik azon kis szív, de az
ilyen majzli hallgató csivolás alá nehezen vettetik, mint az ki mostan oroszleány rívásnak tetszik,
alája vetettessem. Én egy levelet készítek, és !kegyelmének supplicatio gyanánt küldöm
(mondják az természetírók, s!t mindennapi experientiája az vadászatnak, semmi kegyetlenb és
dühödtebb nincs az megsebesült vaddisznónál), és hogysem mint kegyetlen hegyes agyarai közé
hogy sem gonosz fatumom ejtsen, kegyelmet kérek fejemnek, úgy segíljen Isten, amely igazán
írom, hogy királyomnál és kegyelmes uramnál több, egy Istenemnél több nem sokallt lenni,
hanem nagyobbra tartván egyenl!vé kell tennem urammal, és lábai scabellumjává tévén magam,
kell uralnom. Avagy ki kell ebb!l az esszeveszett nyomorúságos és minden galibában
öszveköteleztetett veszett országból mennem, kézen fogván jámbor édes feleségemet más ember
fala alatt megnyomorodni. Ezt peniglen két okért: Els!bben, hogy azt az fertelmes, utálatos nem
engemet illet! selyem nevet elkerülhessem, és legyen valaha öldökl! mortificatióimnak vége,
mert annak az egyik pök! úrnak öszveláncolt confederatiója, sürg! tanácskozása éppen haza
törvénye és nemesi szabadságunk ellen állván, bírósági tisztem contradictiókot talál tenni
vármegyék el!tt. Azáltal tudom mindjárt crimen laesae maiestatis magyaráztatik, és így az kit
ennyi esztend!kt!l fogvást kerültem, incurrálok bele, kegyelmes királyunk haragja reám
vonódik, noha ártatlanul. Secundo ha vindictával kell élnem, hozván magával az természet
törvénye és egyszersmind böcsömb!l velem felvett folytató emberségem, pokol és kárhozat,
örökké Istenem haragjában es! veszedelmem, és így ez két extremitas forog most el!ttem, mert
engemet is noha nem P, az mint szokták mondani, facit militem, facit promissum, hanem az P
helett D, azaz desperatio inducunt ad extrema, mivel Udvartól nékem csak haszontalan, valaha
megsértett emberségemben és minden nap csiptet! vesztemben satisfactiót, és ha írnék tova, édes
méltóságos gróf uram fiam, kevesb irásomot szolgálatimban megtartóztatott cekkenést fogna
kegyelmed az méltóságos udvarnál tapasztalni. Ne tulajdonítsa egyébnek, hanem annak egyedül
tulajdonítván, nem akarom megsérteni el!nkben tett földi Istent, azaz kegyelmes urat, Nadasdi
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Ferenc urat, hanem els!bben mindenkor mint szent oraculumhoz, temjént és holmi régi
pogányoknál bevett áldozattal eleiben folyamtató kérdésekre megyek, és ha osztán onnét lészen
kedves válaszom, és engedelem lészen fejemnek mire, boldogan fogom követni akaratját,
ugyanis nincs nekem könnyebb, mint antagonistáimnak megcsendesítenem, mert az egyiket
térdet-feket hajtván neki adoráljam és imádjam, et si me adoraveris, omnia tibi dabo, az másikat
s"r" ajándékkal értetvén folytatni, bocsássam eleiben vett istentelen lator hamis bíróságában és
alázzam magamat, és így lelkem kárhozatjával kivánnám ezt az két dolgot véghez vinnem, szent
az békesség. Ezt kegyelmednek ma, mid!n dictálnám beteges ágyamba hevervén, több
könvemmel és súhajtásim hullásával, mint mosolgásommal végeztem, mondván Szent Dáviddal,
jobb volna Isten kezében mint emberek kezében esnem, de mindenekben légyen az teremt!
akaratja.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 455. f. 43–44. fogalmazvány

1663. febr. 13. Zólyomlipcse. Rottal [Jánosnak].
Excellentissime domine comes, domine filii observandissime
Egy sollicitans f!ember az Fel földr!l hozzám j!vén mai napon, több beszédi között jelenté, az
vármegyék követei bizonyosan megindultak, de Baxa uram !kegyelme mint okos felvállalni
azon követséget nem akarván, valami Szepesi Pál és Vay nev" követeket expediáltak
!felségéhez. Az articulusokat mondja, hogy !felségének visszaviszik. Akarnám bizony most, ha
100 mélyföldnyire volnék Magyarországtól, az kit irtózva hallok, és gondolkozom fel!le,
szemmel azt nem látnám. Minapiban írt levelemben búsult állapatom miatt elfelejtettem megírnia
kegyelmednek: Prinÿ Gábor uram itt lévén nálam, Abafi fejedelem !kegyelme nevével nekem
ilyen követséget reportált (igaz, hogy ! maga az fejedelemmel szembe nem volt, de feleségével
egy test és vér sógorsági-rokonsági, többi között Haller Pál uram !kegyelmét"l Erdélyben lakván
– az írta-e neki avagy izente, én nem tudom, mert én azt annyira nem vizsgáltam): mondja meg
kegyelmed palatinus uramnak, írnék !kegyelmének örömest, de két-három rendbéli levelemet is
bocsátván !kegyelméhez, egyikére sem l!n válaszom, és így levelet írnia !kegyelmének
szégyennek tartom, hogy választját nem vehettem egy levelemnek is, hanem kérem az Istenért, jó
szerencséjéért, kínszerítvén magyarságára !kegyelmét, legyen azon, menjen végben az békesség
az törökkel, mert higgye bizonnyal, ha márciusig meg nem békélnek, Colosuarat bizonyosan
megszállják márciusban, és azután meglátják, minem! vérontó háború követi az magyar
nemzetet. Ezeket akarám kegyelmednek sietséggel tudtára adnom, kivánván, az Úristen
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kegyelmednek adjon sok jó egészséget és szerencsés életet. His in reliquo excellentia vestra vivat
foeliciter. Datum in arce Lipcsensi die 13 februari 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés:] Excellentissimo domino, Sacri Romani Imperii comiti Joanni a Rottál, sacrae casareae
regiaeque maiestatis intimo et actuali consiliario et supremo in Styria rei argentariae praefecto
etc. domino filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 454. f. 42. talán másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 460–461.

1663. febr. 16. Besztercebánya. Rottal [Jánosnak]
Rottal uramnak, Neozolio 16. februarii 1663.
Alkalmatlan egészséggel érezvén magamot, hogy azon nyavalyám tovább ne terjedjen, és mind
peniglen az martiusi magával hozó alkalmatlan humorok praeservatiójára nézve az L!czei
doktort ide, Besztercze baniara hozatván tehnap ide, Bestercze baniara vontattam magamot,
fiamot, Vesseleni Lászlót eltelvén esztendeje az Gömör vármegyei tiszteknek bevett haza
törvénye szerént, azoknak helbeállítására Gömör vármegyében Roznobányára k"ttem volt,
adjungálván melléje f!secretariusomot is, hogy annál rendesebben vihessék ezen dolgot véghez,
az minthogy Isten jóvoltából véghe is vitte ezaránt való akaratomot, onnét tegnap megérkezvén
relatiójában f!secretariusunk jelenté, ott nem valami kordé hír, hanem derék emberekt!l értett,
mintha az vármegyékt!l küldend! és jöv! követek egy olyan szándékba volnának, az gy"lésbe
végzett articulusokot énhozzám hozzák, és az mit Beczbe kellene véghez vinniek, mind
kegyelmes királunk után legf!bb ország bírája eleiben szokott protestatiójokot praemittálván, az
én nyakamba vessék. Én ugyan kételkedem, hogy az in rei veritate szándékjok véghezvitele
légyen, de hogy énel!ttem is protestatiójokkal az mit véghez vihetnek, azt el ne kövessék,
inkább hiszem mint nem. Azonban nem oly dolog, hogy ezt is meg ne próbálhassák, kihez képest
megvallom kegyelmed el!tt, kegyelmed által !felségének hitemre testem és inaim zsibbadásával
hallom és gondolkozom fel!le, tudván az én átkozott antagonistáim az ! subtilis és gyors
practikájokot, mentest azzal fognak karpálni és kárhoztatni, hogy ez végzett akaratomból és
practikámból esett, kiben ha legkisebbik cikkelkéjének részében része vagyok, Isten soha meg ne
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bocsássa semmi b"nömet. Tanácsosnak és igen szükségesnek ítítltem kegyelmed által kérdést
kérdjek az udvartól (quid mihi faciendum, ha addig, míg kegyelmetekt!l válaszom jön,
nyakamba nem jönnek), mivel én oly resolutiót vettem magamban, ha jöveteleket hallom,
mentest káptalan személyért küldjek, és ha reámj!nek, at articulusokot énnekem akarják adni,
reprotestálván és torqueálván !ket az articulosokhoz nem nyúlok, és ha asztalomra teszik, én
hozzá nem nyúlítok, megkínálván !ket, vigyék vissza, és ha el nem veszik, bizony hogy
énnekem sem adja, hanem valamint leteszi, énmiattam ítíletnapig ott állhat. Beszélgetvén és
mélyebben gondolkodván Bori urammal az dolog fel!l, rész szerént nekünk úgy tetszik (noha in
essentia mind egy, akár !felségének vitték légyen és vigyék, akár contradicált ellene nem
acceptáltatván, akár vigye Beczben, akár énel!mbe vesse, egy annak az b"zi, mint írom, quoad
essentiam), sed non ad apparenriam és világ lármájára nézve, nem oly nagy, ha itt hadnák, mint
kegyelmes királunkra arccal vinnék. Itt azért két dologra kérek kérdést: Els!bben jó-e az én vett
resolutióm, ha nálam akarják hadni az articulusokot: Secundo ha valahogy nem az az szándék,
hogy itthagyják, hanem felvigye utolsó remediumol tartván, azaz ha semmi lett úttal nem
dissuadeálhatom nekik, hogy afféle ízetlen követséggel !felségét ne bántsák, ha minden
ratiómból kifogyok, hanem csak ugyan hanyatt-homlok fel akarják vinni (az kit bizony el nem
múlatok, hanem minden mesterséggel gátot csinálok menetelekben) ultimarie azt tartván
reservámban, minthogy mediator vagyok, ne vigyék fel az articulosokot, hagyják itt cum mea
protestatione praemissa, de non consentiendo nec acceptando ezen veszedelmes resolutiójokot,
énáltalam !felsége eleiben terjesztév alázatosan panaszokot és akaratjokot, ha Isten azt az üd!t
adja, közikben mehetek, avagy ha személyem szerént köztök nem lehetek, levél által
!kegyelmeket kegyelmes királyunk resolutiójáról tudósítom. Ezekben az dolgokban, látja Isten,
!szülve gondolkozom, mint kellenék kegyelmes királyunk kisebbségét, idegen országokban az
utálatos lárma hírzárlását követnem. Kérem azért Istenért kegyelmedet, jó szerencséjéért, ne oly
ónlábbal való késedelemmel, mint eddig, vegyen és küldjön resolutiót, tudhassam kegyelmes
urunk császárunk és az méltóságos udvar akaratját követni, egyébaránt, ha amaz magyar beszéd
szerint bele találunk esni, mondván néma gyerenek anyja sem érti szavát, oka Isten, uram, világ
el!tt ne legyek. Ez ám az, édes fiam uram, az mikor szabados az szél, kormányozó nélkül az
tengeren az hajót odahajtja, az hová szereti, és az felföldön semmi f! nem lévén, minden tartalék
nélkül szabados végzést végezvén az vármegyék, cselekesznek, az mit akarnak, de ha az
méltóságos udvarnak így tetszik, senkire nem vethet, ha romlott Galliáját károsan nézi. Ezek után
etc.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 459. f. 50–51. fogalmazvány
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1663. febr. 21. Besztercebánya. Rottal [Jánosnak]
Excellentissime domine comes, filii observandissime
Az üd! magával azt hozván, bezárlott rövidsége hosszú írást ne engedjen, kegyelmes urunknak
és császárunknak kegyelmed által unalommal való írást és gyomor felemelítésre való izeneteket
rövideden írok. Tegnapel!tt délután három és négy óra között az tizenhárom vármegyének
követei, úgymint Sepessi Pál és Baÿ Mihály uramék elérkezvén, én is mindjárt igen-igen nagy
sietve az Turoczi Konventért küldvén Lesseneÿ Nagy Ferenc mester uram jelenlétében, Bori
Mihály uram ittlétében tegnap hét óra tájban reggel nekik audientiát adván, credentionalis
leveleket és némely vármegyéknek rettenetes nagy hosszú lamentáló írásokot elvévén, azokot
megolvastam, és követségeket meghallván és az asztalomra er!vel letev! és visszahozó
articulosokot protestatióm után de non consentiendo in eorundem modernam inauditam
actionem, melyeket nem úgy szenvedek asztalomon mint principálisi intentiójok szerént
küldetetteket, hanem tanquam pro mediatione mediator, több panaszi között az mi méltó és
helyes találtatik, !felségének alázatosan, repraesentálván, az mit vélek parancsol,
cselekedendjem. Továbblépvén az dologban, mid!n megértettem, hogy ugyan csak !felségere
akarnak menni, és ez rettenetes darabos ruditer-cruditer tett izenetekkel követjek által hanyatthomlok királyokra menni kimondhatatlan sok szántalan argumentumim, persuasióim,
dissuasióim, potens fegyverkezésim után inducáltam arra !ket, mindjárt postát küldvén
principalisihoz, úgymint nevezet szerént Sepes, Saros, Ungh és Aba uÿuar vármegyékhez, és
azoknak viszont miném! potens ratiókból írtam, igaz pariájából megérti kegyelmed által
!felsége, onnét mit obtineálhatok, tempus docebit. Azonban múlik ebben egy-másfél hét, ha nem
kett!, míg ezeknek válaszuk jöhet onnét. Mindazonáltal az én vékony tetszésem és ítíletem az
volna, ezen curirem áltam !felsége – ha kegyelmének úgy tetszik – per modum resolutionis (de
az Istenért nem decretum által) iratná meg nekik, hogy kegyelmedet és engem igen-igen hamar
kegyelmes királyi választételével közikben küldvén kísz minden lehetséges atyai kegyelmét
hozzájok nyútani, és pöhenést, satisfactiót – mennyire az mostani mostoha üd!nek sorsa engedi –
tenni, pro interim penig punctumokban vévén mindennem! kérdéseket, az míg ezt az követséget
instruáltatni fogja !felsége, legalább egy hólnapnak folyása alatt, jöhet-mehet az !felsége
curierja, kegyelmes tetszését, akaratját énvelem is közölvén, tekélletes tetszésemet én is
!felségének megírom, az mit legistenesebbet és -böcsületesebbet feltalálunk, kövesse !felsége
azt. Bori uram által discurrált kegyelmed mediumi tarthassanak pro ultima reserva, ha Isten
kegyelmeddel odavihet közikben, azon satisfactioadással – higgye kegyelmed – nagy fölh!ket
megtartóztatunk. Pro interim az Istennek szent haláláért !felsége és kegyelmetek az németek
insolentiájában tekintsen atyai szemmel, mi rettenetes nagy hatalmat vett hódító contributiót
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indítottak ezek, az kit soha bizony se evangelicus, se romano-catholicus, se helveticoevangelicus el nem szenvedhet, hanem az magáért megmordul.
Mid!n ezeket írnám, 14. huius írt kegyelmed méltóságos levelét hozá az Rudnai posta, értem –
édes uram fiam – igen jó szolgálatot tészek, ha az követeket megtartóztatom, ki ím én meg is
cselekedtem, de ha !felsége az én curierom által írt praeservatámmal nem él, bizony semminem!
gát, se penig ratio ezeket meg nem tudja tartóztatni, mert hitemre és igazsággal írom
kegyelmednek, ezt az kis üd!nyerésemet is annyi persuasiómmal kellett véghez vinnem, az
borjút az tehén alól is ki kellett volna ennyi helyes ratióimmal nyernem. Több dolgokról, az
kikr!l kegyelmed ír, mostan kegyelmednek választ nem adok, mivel kiváltképpen cancellarius
uram jóakaratjában, és ígírt ajánlásában felette csalattnak látom magamat lenni. Lengiel orszaghi
utam az mennyi Babaúl állott, annyi justus dolos premálván erumpáltatott reá, de noha én az
tizenhárom vármegyében lakom néha, de higgye kegyelmed és az méltóságos udvar, hogy akkor
is, mikor ott lakom, királom cipell!je sarka alatt küszöbén lenyútó lába talpalatja vagyok, noha
átkozott antagonistáim, kegyelmes királyom kedvét!l hervasztó, szolgálatom gátló ellenköz!im
sokszor hervasztnak és kedvetlenítenek sok jó igyekezetimben. Ezeket az szántalan sok
kegyelmedhez küldött credentionalis leveleket szükségesnek ítíltem, megolvasván és
!felségének megmagyarázván küldje vissza, pro futura mea cautela nem árt ha megtartom. Most,
most lássuk immár, ki mond igazat, én-e, az ki ezeket mind Bori uram által, és mind peniglen sok
számos leveleim által ezeket ad amussim megmutattam és jövendöltem, avagy peniglen az
magakellet! udvar hazugjai hazudtak, és így, édes méltóságos uram fiam, !felségét most többel
és nehezebb dologgal nem terhelem. Kérem az Istenért kegyelmedet, mégis sietséggel adjon
választ, tovább mitt kellessék cselekednönk, mert ha az vármegyékt!l el!bb jön meg az resolutio
mint udvartól, valahogy azt írják nékik, hogy csak elmenjen az követ, soha bizony nincs világon
olyan gát, ha vasban nem veretjük !ket, semmi rationabilis argumentatio, az ki !ket
megtartóztathassa. Csak egy hét itt való késedelmek, kihez képest hogy kegyelmed
admaturáltassa az választételt, igen szükség. Panaszolkodik kegyelmed az postákra, én in
panaszolkodom arra az Posoni postára, az beste áruló kurva fiára, mert úgy hallom, hogy
mihelen olyas levelemet sajdítja, vagy elrekkenti, vagy mesterséggel felnyitogatja, avagy igen
kés!re küldi meg. His in reliquo excellentissimam dominationem vestram foeliciter valere
desidero. Datum Neozolii die 21. februarii anno 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus. Comes F. Wess. propria
[Sajátkez" utóirat:] Az articulusokat, melyeket az asztalomra tettek az káptolom el!tt, kiket cum
conditione szenvedtem asztalomon, továnn mit míveljek velek, írjon arrúl, kigyelmes urunk
akaratja mi leszen
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[A fogalmazvány jegyzete:] Gyöngiösi uramot ezen levéllel küldötte fel !nagysága Beczben
curier formán.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 461. f. 53–54. fogalmazvány
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 462–463. sajátkez" utóirat

1663. febr. 22. Besztercebánya. Rottal [Jánosnak]
Rottal uramnak, die 22. februarii Novizolii 1663.
Az posoni érsek és Nadasdi uram !kegyelmek minapi gy"léseknek fele-farka ki kezd lenni.
Nekem kegyelmed, édes méltóságos, kedves gróf fiam uram, azt írta, nem az udvar hírével
mentek és gy"ltek volt öszve. Másfel!l érsek uram !kegyelme azt írja, testamentum dolgát
igazítani gyülekeztek volt együvé. Harmadfel!l azt hirdették, Kerekes Menyhárt uram
!kegyelme leánya lakodalmára gy"ltek volt. Negyedfel!l cancellarius uram azt írja, ura
parancsolatja miatt Bottiani és Nadasdi uram között való dologban akaratja ellen kellett
compariálnia, melyet maga originalis leveléb!l megértheti kegyelmed. Ha tekintjük, hát szegény
Botiani Kristófra tettek törvént, és kétségkívül amaz deákok mondása kint: continens pro
contento, et pars pro toto, itt is Botiani uram condemnatiója által condemnáltattunk mindnyájan,
az kik panaszolkodtunk és panaszolkodunk. Boldog felséges Isten, bezzeg szép törvény ez,
nekem úgy tetszik, szintén olyan törvénytétel ez az posoni, mint mid!n Christus urunkot az
zsidók megfogván vitték Caifashoz, és ott ártatlanságára semmi bizonságot nem állítván, hanem
latrok kigondolt ártatlansággal való vádot pofáncsapásával csak kikiáltottak: megérdemlette az
halált, ez is az nyavalyás Botiani Kristóf megérdemli, hogy elvegyék az generalisságát, miért
panaszol valóban édes méltóságos gróf fiam uram, jutottunk valóban amaz magyarok keserves
mondására: megvervén az embert, sírnia sem hagynak neki.
Így kétségben es! siralmas sorsunkat mi magyarok miképpen nyeljük el, ha éjjet-nappali
munkájával ravasz practicáló, maga hasznát "z!, udvarnál valamely kedvet lelt hízelked!, alánk
forrót önt! galibánk ha kegyelmes királyunk eleiben adatik. Ihon micsoda az végi, indignatio.
Még az zsidóknál sem cselekedték hajdan azt, hogy az vádló legyen bírája az vádoltatottnak,
mert Zsuzsanna bírái példát mutatnak abban, mid!n ártatlanságát az vádoltatottnak az vádló
hamissága maga fejére hozta az törvént, de itt különben van az dolog. Nadasdi uram az vádló,
Nadasdi uram ellen vagyon az vád, mégis Nadasdi uram öszveláncolt uniojával az bíró. Jobb
édes méltóságos fiam uram, bocsásson el !felsége mindnyájonkat, igaz h" szolgáit, hogysem
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mint egy ember miá contemptusban hozó ez példával ma és holnap ki-ki ilyen gyalázatos tiszti
levonást várjon. Mit is várhassunk és kezdjünk, én bizony soha elmémben fel nem találom, mert
hogy panaszunknak soha satisfactióját nem látom, azt kézzel tapasztaltam, de hogy méltó
panaszunkért tisztünkt!l priváltassunk, historiában se nem olvastam, se nem hallottam, de sic
voluere fata, n!jön úgy az fa, az mint az kertész neveli, én ennek gyümölcsét nem akarom se
látni, s!t kívánom, Isten hallanom se hagyja kimenetelínek végét, hanem szállítson inkább zárt
koporsómban. Azonban mid!n cancellarius uramnak negyednaptól fogvást írt levelemet akarnám
expediálni, hozák ide egy álorca levelét !kegyelmének, melyet ím kegyelmednek ím két okért
k"dtem. Egyikért azért, hogy lássa kegyelmed, maga írja, hogy ura parancsolatjából küldetett és
ment Posonban, másikáért vádolni ártatlanul az én mesteremet Nagi Ferenc uramot, és tudom
nyilván, azért írja idején, vagy bevádolta már kegyelmes királyunk el!tt, vagy vádolni kívánja.
Kiadott mandatumom azaránt, egyszersmind ! kegyelme által is kiadatott mandatumom helyes,
régi tökéletes haza törvényén építtetett, és nem adtuk el az Christust rajta, mint !k az ott való
cancellaria kegyelmes királyunk sujtó sértésével, valaki pénzzel forgódik, „quid mihi dabitis et
ego ipsum vobis vendam” és ez ehhez hasonló actiókot kész vagyok világ el!tt megmutatnom.
Kihez képest kérem igen kegyelmedet, zárolja be ezaránt gyönge rókaságával ellenkez!
informatióját mesterem ellen, mert igazságot írok kegyelmednek, ötven mélyföldnyire az föld
alatt fekv! gonoszt !kegyelme megpiszkálja véle, és mint az bika, bizony maga fejér fogja porát
hánni, az mint hogy elég rakott, halmozott tettei vannak !kegyelmének, bár többet gyenge
tengely! rakott szekerére be kívánjon rakni. Mivel peniglen hozzá akarok kezdeni Isten
segítségéb!l mért pohára visszaadására, ím micsoda levelet írtam !kegyelmének, odaküldtem,
kérvén, megolvasván küldje meg egy lakája által, és hall osztán kegyelmed felh!ket bóligató,
hánkódtató lamentatiókot t!le, az mikor mind kárt, mind világ színe eleiben húzó-terjeszt!
becstelenségét, mind derék szándékiban megakadó haszna keresés gátolva találja, és így, édes
fiam uram, gondolja meg kegyelmed, az Isten véréért kérem kegyelmedet, jámbor
szolgálatimnak bére érdemli-e ilyen mortificatióval való fizetését.
Másfel!l ennyi véghetetlen szántalan akadékoskodó illegitimum mandatumok expediálásával,
hazánk köziben zúrlott zavart némelyek ördögi incselkedésével kegyelmes királyunk, urunk
szolgálatját, és haza javában fáradozó munkámot mint avocálják t!lem, és gátoltatnak
mindenben. Írhatnék helyes és igaz ratiókat sokat, és ez veszedelmes nyílt út, melyet az mostani
kurta posoni gy"lés végzett, azaz, az ki panaszol, vetessék el tiszti, ha azon bíráknak hatalmában
lehetne tisztemt!l megválásom, bizony csak azért is panaszolnék, vennék el rólam. De mivel
hatalmokban nincs, és ország gy"lése nélkül az nem lehet, abbahagyom, nem panaszlok,
másfel!l is azért nem panaszlok, hogy falra hányom borsómot, hanem mikor meglátom Zrini

444

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
bátyám, Forgacz és több ehhez hasonló hazafiaim exulantságát. Tovább Isten mit mér reánk
b"nienkért.
Ezeket azért akarám kegyelmednek nagy keservesen mint igaz magyar vérb!l született jóakaró
uramnak, atyámfiának tudtára adnom, kérném Istenért jó szerencsére kegyelmedet, ha lehet,
Botiani sententiájával ne praecipitáltassék az udvar. Bizony félek attól, amaz farkas bárányokkal
öszve, s!t békesség ne feküdjék az hamis rókák szívében, az kik els!bben farkasoktól !rz! juhok
kuvaszait mind agyonveretik volt, nem lévén osztán az !riz!k, békességet csinált farkasok bátran
az együgy! juhokkal úgy bántak, az mint szerették. Itt is vagyunk kevesek, az kik bizony igaz
hívei urunknak, készek vagyunk éltünket halállal megcserélni, és noha szegény igyefogyott
magyar nemzet, csak azért is hogy némelyikönk magyar, csak kicsiny böcs is igen gyengén
akasztaltatik gallérunkhoz, de higgye kegyelmed, szükségnek idején az ki most pad alá
verettetteknek láttatunk, bizony fels! polcon ül!t is feljebb haladjuk, és akkor ki Romaban
torkoskodik, ki Paduaban, és ki ördög tudja közülök kalmároknak inaskodni fog, ki penig
pozdorjáztatja magát, szintén elragada pennám, az üd! is megestveledik, kihez képest véget
vetvén írásomnak kérem, tartsa meg ez levelemet, és notálja dátumját, az mikor Bottiani
Kristófra sententiája kimondatik, számláljon utamra három hólnapot, és ha az magyar nemzetnek
az ! felforró és utolsó desperatióra jutó lobogtató tüze olajjal nem fog oltatni, akkor kegyelmed
engemet ne tartson annak, az kinek kívántam, hogy magamot tartson. Hírt most kegyelmednek
nem írok, mert tegnap eleget írtam etc. Neozolii. 22. februarii 1663.
P. S. Szokott bevett természete volt szokása érsek uramnak !kegyelmének, csak igen könnyen
kimondja sententiáját, kezdvén szegény nyomorult fejemen ez elmúlt gy"léskor, miért hogy
(hogy már lánc és vasból csinált lánc) ha tekintjük romlandó, posvány helyett termett nádból
csinált lánc öszve csomóztatott uniójoknak foglaló szem láncává hogy nem lettem, érdemlett
halálra sententiázott, és mi csak nem régen Forgacs Ádám uramot valami levis armaturae milességéért, az kiért méltó f!mosást érdemlett ugyan, tiszti priválásával számkivetésre ítílte, most
peniglen ily érdemes nagy nemzetet és egyszersmind nemzeteket láncolt collegaival halálnál
nehezebb böcstelenít! sententiájára tátotta fel száját, ha peniglen jól megtekintenénk, és
rostálnánk az dolgot, hitemre nem mi, nem mi érdemeljük az kegyetlen sententiát, hanem
hamarébb megérdemlenék !k. Ma Péter érsekre mondott Sz. kirallia törvényet „Petre ibis in
Arvam, ubi eris perpetuus arva.” Vajha érdemlett bérek ha az királlyal mondatná nekik: „Ibis in
Muran, et in perpetuum habebis vitam duram.” Úgy tudom, Isten az igazságért kegyes szemmel
tekintene reánk, azonban mivel hallatlan és szabadságtalan országunkban az conventiculum, ha
az egész vármegyéknek manifestálom, és egyszersmind végezett conventiculumokban végzések
ellen contradicálok, nem sértem-e meg !felségét véle, kérem tudósítson, mert kett! itt az dolog,
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vagy kegyelmes urunk akaratjából lett az az kurta gy"lés, avagy nem? Ha !felsége akaratjából
lett az éppen az én palatinusi authoritásom ellen, nyilván kitetszik búcsúadásom, és nem
kellésem, és hozzám rettenetes diffidentia, urammal kegyelmes császárommal lévén dolgom,
t"réssel, szenvedéssel kell nyelnem. Ha peniglen híre nélkül lett !felségének ez az
conventiculum, mint törvény által tiltott nem jó dolgot hogy mások is ne kövessenek, méltó eleit
vennem.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 450. f. 29–32. talán másolat

1663. febr. 25. Besztercebánya. Rottal [Jánosnak]
Tegnapi napon estvefelé érkezvén az !felsége curierja, reméllettem, hogy kegyelmednek is
valami levelét láthatom, de ez egyszer csalt reménségem. Amit peniglen !felsége nékem
kegyelmesen parancsol, azt már én tehetségem szerént, elébb mint kegyelmes parancsolatját
vettem, víghezvittem. Az !felsége curierját megtartóztattam, mivel az én k"dtem curierom által
küldött leveleimb!l mindeneket megérthetett !felsége és kegyelmetek. Kívántatik semmi nem
egyéb, hanem ment!l hamarébb az én levelemre válasz. Hogy viszont ezen !felsége curierja által
érthessen mindeneket !felsége, mert én bizony minden dologért restellek 27 aranyat adni, máris
csak két curierom által 54 aranyacskámot kelle az vízbe vetnem, jövedelmem penig nekem az
sz"k üd!ben igen kevés, más peniglen az magáét nekem nem adja. Siettesse azért, Istenemre
kérem kegyelmedet, az én választételemet, mert ha az követeknek principalisitól el!bb érkezik
válaszuk, mint az én választom udvartól, soha bizony, ha maga Calvinus János feltámad is
pokolból, de ezeket meg nem tartóztatja az !felségéhez való menetelt!l, ha ugyanazok az urak,
az kik ellen van az panasz contra jura gentium fenyegetett, és kegyelmes urunk által öletend!
calvinista mártíromságra viszik is !ket, az még minálunk igen hallatlan volt, de azok csak
elmennek. Kegyelmed az !felségének írt levelemb!l is megértheti, az mit ma írtam Szintén
tegnap akarok vala kegyelmednek egy levelet íratni, és ezeket az inclusákat odaküldeni, kérem
kegyelmedet, ha van az méltóságos udvarnál is ereje, remediálja ezt az következend! gonoszt.
His in reliquo excellentissimam dominationem vestram diu ac foeliciter valere desidero. Datum
Novizolii die 25. februarii anno 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wesselényi
propria
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[Címzés:] Excellentissimo domino Sacri Romani I[mperii] comiti Joanni a Rottal, sacrae,
cae[sareae] regiaeque maiestatis intimo et actuali consiliario et supremo in Styria rei argentariae
praefecto etc. domino filio observandissimo. Viennam.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 449. f. 28. talán másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 454.

1663. febr. 26. Besztercebánya. Rottal [Jánosnak]
Rottal uramnak 26. februariii, Novizolii 1662.
21 és 22 huius írt kegyelmes méltóságos levelét igen-igen nagy szeretettel és becsülettel vévén,
ma estvefelé az rudnai posta megadá. Értem, édes fiam uram, kegyelmes az !felsége
parancsolatjával és nevével intimálja, hogy felmenjek posta módon, melyet én bizony igen-igen
jó szívvel követnék, hogyha ezel!tt 28 és 32 esztend!sbéli állapotomban volnék. Mindazonáltal
most is ilyen beteges er"mmel engedelmes szolgájának esmérvén kegyelmes uramnak magamot,
er!mkínt való postaságomat menten el!venném, csak két akadék ne volna el!ttem: 1. Lovaim és
szolgáim lovai itt nem létek, az kikért postán k"dtem, melyeket öt napnak alatta bizony nem is
várhatok. 2. Nem tudom, kell-e több parancsolatot !felségét!l várnom, avagy nem, mivel
kegyelmed méltóságos levelében az van írva, el van végezve, hogy híjanak, hozzájárul az
követeknek ittléte, melyek fel!l míg asztalnokom !felségét!l categoricumot nem hoz, mint
hagyhassam itt, avagy mint hordozhassam magammal, nem utolsó obstaculum. Kegyelmed
engemet Posonba citál, megvallom peniglen nem csak Beczin de Greczin földjére is inkább
mennék, mint Posonban megállapodnám, és ha fel kelletik mennem, inkább Istenért hadd Beczbe
mint Posonba. Noha megvallom kegyelmed el!tt, ha helyesebben kívánná kegyelmetek ez
modus agendit, inkább javallhatnám az magam részére sok okokra nézve, Bori uramot
!kegyelmét felküldvén engem ne fárasszanak fel, minthogy az materiát tudom, miért kellenék
énnekem felfáradnom Valamit énvelem ott testem tör!désével ez mostani utaknak
alkalmatlanságával végezni, concludálni, capitulálni akarna kegyelmes urunk, mindent Bori
Mihály uram által véghezvihetnénk, mert valamit !kegyelmével végezne, én végzésemnek
tartaná azt kegyelmetek és az udvar. Mindazáltal csak az követeket rázhassam el nyakamról, és
érthessem azaránt való kegyelmes urunk parancsolatját, mit kell vélek mívelnem. Elérkezvén
lovaim szolgáim lovaival, nem késem, hanem uram kegyelmes császárom akaratját követem, és
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ha az lészen parancsolatja, hogy potendorfi tömlöcében üljek Nadon bogaras uramnak, azt is
megcselekszem, noha hitemre írom kegyelmednek, inkább az kegyelmed disznai torbatolja
lennék, mint azt cselekedném, és így ezt nagy sietve akarnám kegyelmednek recipisse gyanánt
való választot adnom, várván ezaránt való resolutióját !felségének. Portia herceg uramnak azért
nem írtam, remélem, magam megviszem az választ.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 448. f. 27. talán másolat

1663. márc. 1. Besztercebánya. Rottal [Jánosnak]
Ad dominum comitem a Rottál, die 1. martii 1663. Neozolii
Curierem ma 11 és 12 óra között délel!tt megérkezvén, megadá az !felsége kegyelmes levelét és
parancsolatját, együtt az kegyelmes méltóságos levelével, micsoda választ tettem légyen
!felségének, az inclusából megértheti b!ven. Kihez képest én Isten jóvoltából hétf!n megindulok
és remélem, ha szombaton nem is, úgy mint 10. huius vagy undecima, Poson táján leszek, ha
Isten valami alkalmatlansággal meg nem gátolja szándékomat. Azonban mindeneket kegyelmes
urunk parancsolatjára és Portia herceg uram !kegyelme írására szolgai kötelességem szerént
véghez vittem, és úgy remélem, ez az követség vissza fog cammogni principalisihoz, kiket mind
ratióval és mind atyai intéssel és egyszersmind palatinusi authoritással inhibeáltam és
prohibeáltam, Beczbe !felségéhez ne menjenek, hanem ha principalisok várandó curierjok által
azt hozná is, hogy az én ratióim, kiket nekik írtam, nem avocáltatná, hanem csak hanyatt-homlok
Beczbe menjenek, az lehetetlenségért rescribáljanak, és semmiképpen feljöveteleket ne
attentálják, és ha ugyan harmadszor is csak az lenne principálisuk akaratja, non obstante omnibus
istis csak felmenjenek, úgy negyed-ötöd nappal azel!tt nekem hírt tegyenek Beczben vagy
Posonban létemben. Kiknek szándékjokat akkor mégértvén, meglássuk akkor, mit kell tovább
cselekedni. Azonban !felségének hozák Kohari uramra és több convocálandó böcsületes
rendekre méltóságos parancsolatját, de az üd! rövid volta miá csak ládámba kell tennem, kihez
képest noha már elkészítettem volt ezen !felségének szóló levelemet németek distributiója fel!l,
amiért tanácsosbnak ítílem, lévén hamar való szembejutásom !felségével és kegyelmetekkel,
azon ordinantiákot differáljam tantisper. Kihez képest felette igen kérem kegyelmedet, helyes
ratiómat !felsége el!tt proponálván, valami késedelemnek ne vélje az németek statusáról való
kérdésimet, ugyanis gyakorta egy kérdés jobb egy és két hétig való bújdosásnál, mert valahová
tészen az Úristen, de énnekem bizony ez az messzi egymástúl való lételek az németeknek nem
tetszik, annyival inkább, hogy már egymást veregetni is kezdték, az ki énnekem bizony ha
hatalmomba volna, mentest remediálnám [!], és hamarébb jobb remediumját nem is látom, mint
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egy corpusban való léteket. Írja kegyelmed, méltóságos uram fiam, meg nem k"dték
kegyelmednek vármegyékre írott levelemnek mását, noha az én secretariusomnak úgy jut
eszében, több vármegyék levele köziben tette, kit ha kegyelmed jól felkeres, feltalálja, és ha
ugyan elveszett, és meg nem találtatik, magammal felviszem kegyelmednek. Bori uramot el nem
hagyom, magammal felviszem, Isten felvívén bennünket, az szép leányok szerelmér!l tudom
megfelel kegyelmednek. Az atyámfia kegyelmednek ajánlja nagy térdhajtással való szolgálatját,
bánja felette, hogy velem most nem udvarolhat kegyelmednek. Ím k"dtem újonnan praedicatorra
"zend! lamentatiót, az Istenért az Istenért, az mennyiben lehet, hagyjunk alább az szentség
dolgábúl, nullum enim violentum est durabile.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 433. f. 2-3. talán másolat

1663. márc. 6. Stubnyafürd!. Rottal [Jánosnak]
Rottal ex Stubnia, die 6. martii 1663.
Régi beszéd, édes méltóságos uram fiam, szegény ember szándékját boldog Isten bírja. Úgy jut
eszemben, az !felsége kegyelmes parancsolatjára és kegyelmes s"r! intimatiójára prima huius
megírtam vala, úgymint quinta megindulván Beszterche baniaról ez j!v! szombaton Isten velem
lévén Posonba leszek, de szándékomat Isten vezérelvén, mi ellen nem rugódozhatom, az utaknak
rettenetes kimondhatatlan veszedelmes volta, az hidaknak Senten és Galgoczon való elvitele
(mint mondják), ország átal útaimot mindenött bezárlották, kihez képest kénteleníttettem erre
Turoczra az rettenetes kegyetlen hegyeket által hajtatni, és immár Trinczin vármegyére az Vagon
kerülni, ha az rettenetes szelek, az kik indultak, az Vagon való járást megengedik, és szintén
Totuyhelre az kompos révekre kerülnöm, kihez képest akarám kegyelmednek alázatosan
repraesentálnom, hogy mászok, és nem megyek, kihez képest bizonyos napját jelenlételemnek
csak meg nem írhatom, mert hegyek, kegyetlen k!sziklák, áradott pocsolyák, kegyetlen szelek és
állhatatlan üd!k az mint bocsátnak, csak úgy mehetek, mindazonáltal remélem (iterálom:
bizonyost nem írhatok) holnap vagy holnapután egy hétre talán reáverg!dhetem Posonban. Ezt
kegyelmednek azért akarám tempestive tudtára adnom, tudhassa, hol lehetnék és merre való
utam.
Mid!n ez levelemet akarnám íratni, érkezék sárga szakállával szegény Kemeni János fejedelem
rontó és keresztyénséget öszvezavaró erdélyi Kassoni pap, beizené, hogy !felségét"l jött és
küldetett hozzám. Ismervén én az !kegyelme szokott útjait, Makai György uram !kegyelme által
izenek neki, ha hozott-e !felségét!l vagy valakit!l levelet. Arra azt izente, hogy ! levelet nem
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hozott, de !felsége és az udvar küldte hozzám. Kihez képest vallatlan procator lévén, elhívén azt,
ha kegyelmes királyom énhozzám küldte volna, írt is volna mellette, hogy titkos útjában és
követségében ne leledzzem, én szemben nem voltam véle, azért kívántam csak szerencsés útját
!kegyelmének, és gyümölcsét, fáradságának bíráját látnom. Tudom az papi fölh!k megindulnak
ellenem, hogy ilyen méltóságos pap úrral szemben nem voltam mint !kegyelme, de hiszem
Istentm egy lengedez! szép igazságát nyomó és futtató szél mind eloszlatj azon habokat.
P. S. Az németek dolgáról írtam kegyelmeteknek, kétszer ha nem háromszor, azért én oka ne
legyek, ha mi alkalmatlanság történik rajtok.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 435. f. 6. másolat (láthatóan romlott szöveg, több helyen
önkényesen kellett értelmeznem)

1663. márc. 12. Zólyomlipcse (vár.) Rottal [Jánosnak]
Ad dominum comitem a Rottal, die 12. martii anno 1663.
Beczb!l 4. huius írt kegyelmed méltóságos levelét vettem, bánom felette igen, hogy
akaratommal nem egyezett nyavalyám, és fel nem bocsátott Beczben az !felsége szolgálatjára és
az kegyelmeddel való conversatiómra, de így tetszvén az Úristennek, mit tehetek róla. Tudom,
eddég Bori uram mindeneket megjelentett kegyelmednek. Azonban nemes Abaujvarmegye
miném! szúrós, egyszersmind siralmas és lamentáló levelet ír, ím !felségének in specie
kegyelmed által nagy alázatossággal repraesentáltam. Az németek quartirban való rendelésében
soha nem tudom én mire vélni, hogy onnét nékem cathegoricumot nem tudnak adni, úgy hallom,
csak szintén máris Monak táján csak kiverték az németek lovokot, az gabonát tapodtatják és
vesztegetik. Bizony félek rajta, agyon ne kocogassák egymást rajta. Szánja meg az Úristen ennek
a németségnek ily szép nucleusát, hogy ilyen mód nélkül kell ennek az szép hadnak ellenség
nélkül veszni. Kegyelmedet most sok írásommal nem merem terhelni, kívánván szerencsés éltet
kegyelmednek. in arce Lipcze, die et anno ut supra.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 508. f. 130r. fogalmazvány

1663. márc. 16. Zólyomlipcse. Rottal [Jánosnak]
Excellentissime domine comes, domine filii observandissime
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Beczb!l 11. praesentis írott méltóságos levelét tegnap estve hat és hét óra között igen nagy
szeretettel vettem. Ideje volt bizony egyszer az németek dolgában !felségének magát resolválni,
kire micsoda választ adtam, kegyelmednek in aperto odak"dtem, kérvén szeretettel, !felségének
méltóztassék bepecsételvén beadatni.
Posoni utam haladása miért lett eddig, kegyelmed b!ven megérthette Bori uramtól, és úgy
reméllem, ex mala causa bonus effectus, annyiból mala, hogy fájdalmas testem miá kelett
elmúlni utamnak, de sok szántalan különböz! hír és némely gonosz akaratnak szándékja
távullétemet talám nem hozták volna jó kimenetelre. Az mi az Onodhoz gy"lt parasztságnak hírét
illeti, abba semmi sincs, csak az Úristen ment!l hamarébb engedje, Snaidau és Hagen uramékot
egy corpusban vetetném. És ha valaha kívántatott volna az végbeliek !felségéhez szívesen
vontató h"ségek és szolgálatjuk, most egyszer, kihez képest felette szükségesnek ítílném, ha
Palanktól fogvást (az többit sem rekesztem ki) egész Zathmarig az végházakban tennének valami
kevés fizetést és azt az régen sírtam és ríttam négyszáz és ötszáz magyar lovas fogadását most
vennénk el!, úgy hogy mihent legkisebb olyan motust érthetnénk, egy corpusban lévén az
németnek is egy része, könnyebben vehetjük az olyan szándékoknak eleit, ha kik indíttatnának.
Írja kegyelmed méltóságosan, nekem creditumom udvarnál n!. Ha növésnek kell azt tartani, az
ki mind alább-alább száll hitelében és kegyelmében urának, és valakinek ellensége nyakára
ültetése hozza magával el!mentit az embernek, én is merem akkor magamban cum vana gloria
fuvalkodva dicsekednem azzal, hogy minden embernek lába alá tapodtattam. Mindazonáltal az
kegyelmed nagy hatalmas indult szeretetib!l tett bíztatását és jóakaratjában való bizodalmam
confirmálását engedelmes háladással vészem, kívánván koporsóm zártáig kegyelmednek igazán
szolgálnom.
Mid!n ezt az levelemet írnám, hozák megholt gróf öregbik Cháky István keseredett özvegye
levelét, melyben Chákÿ Ferenc uramra panaszolkodik, az ki minden okkal-móddal csak
keseríteni és siralmát nevelni kívánja. Kérem kegyelmedet, szólítsa meg, nagyjon békét
nyavalyás asszonnak, töltse ki esztendejének keserves szomorú ura halálával hozó prorogatáját,
és azután ám procatorkodjék, és ha mi igaz praetensiója lészen, elválasztja Isten és az törvény, de
ne hatalmaskodjék, mert kegyelmed el!tt bátran írom, esküvén az hatalmas Isten nevére, ha vért
kell is okádnom, de míg lehet, azt az méltóságos, tökéletes, dícséretes méltó jó matronát bizony
igaz igyekben nem hagyom. Ezeknek utánna kívánom szerencsés éltet kegyelmednek. Datum in
arce Lipcse die 16. martii anno 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés hiányzik]
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MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 441. f. 16-17. talán másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 464–465

1663. ápr. 19. Királyfalva. [Rottal] Jánosnak
Rottal uramnak 19. aprilis 1663. Kiralifalua
Excellentissime domine comes, filii observandissime
Ide Kiralifaluára érkezvén tegnap kés!n estve, érkezék az 13 vármegyét!l egy curier, az ki
minem! leveleket hozott, mivel egy az conceptusok, noha diverso stylo, akarám kegyelmed által
!felségének repraesentálnom, és egyet bennek oda küldenem. Én csak azt adtam válaszul nekik,
anélkül is Cassara fel kell mennem, kész leszek tehetségem és vékony elmém szerént diluálnom
az !kegyelmek argumentumit és kérdésit, amint hogy kegyelmednek nekik írt egyik levelemnek
pariáját oda küldöttem. Rakoczi László uram levelét küldte híreivel kegyelmednek, in specie
odaküldtem, ítílje kegyelmed méltónak közleni !felségével és Portia herceggel, álljon az
kegyelmed akaratjában. Az posoni gy"lésben az hatszemközt lett végzés, úgy látom behunt
szemmel vagyon öte, csak az egyik sem pislantott fel, félek rajta, édes méltóságos uram fiam,
felette hitvánan telelt ekében befogott lovak gyengén ne szántsák er!tlenségek miatt az kemény
földet.
S. P. Ezt az levelet és az elébbeni vármegyék leveleit ha visszaküldi kegyelmed, nekem
szükségem lészen reá.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 444. f. 23. talán másolat

1663. máj. 3. Zólyomlipcse. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos tekintetes nagyságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek változtathatatlan
szolgálatomat. Beczb!l 29. elmúlt hóban írt méltóságos levelét ma reggel szeretettel vettem,
világ kiterjedésére, mindnyájunk örömére Margit királynénk szerencsés mátkaságát az Szent
Isten hozza hamar egy ágyban szerelmes és szerencsés életre, mint igaz és legkisebb szolga,
kívánom szívesen. Országló országom bemenetelemnek idején – írja kegyelmed – ne
feledkezzem el kigyelmedr!l. Ne úgy magyarázza azt kigyelmed, méltóságos uram fiam, hanem
az mikor én az pokol kínjára jutok, és kigyelmed az Ábrahám kebelében fog ülni (az mint
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mostan is ottan ül) és én kínjaim enyhítésére csöpp vizecskét kérek, akkor légyen nekem kegyes
fájdalmim enyhít!je. Az mi az abrakolást illeti, soha bizony annak reménségéért hámhúzó kötél
meg nem szakad, hanem csak szecska tápláló korpával egyelített étel mellett is vontassuk az
terhet, mint sikeres saria, és az nagy k!sziklás hegyek engedni fogják. General Stroczi uram
elméne, és én is holnapután Muran felé. Tovább várok Istent!l, kegyelmes urunk parancsolatjától
élvén-halván, kigyelmed igaz szolgája, vén apja: G. H. W. F. manu propria. Lipczen 3. maii.
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, aurei velleris
equiti, supremo argentariae in Styria haereditario praefecto, sacrae caesareae regiaeque
maiestatis intimo consiliario et camerario etc. domino filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 446. f. 25. talán másolat (romlott szöveg)
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 466–467. sajátkez" (szélén csonka)

1663. máj. 11. Murányalja. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos, tekéntetes és nagyságos uram fiam, ajánlom kigyelmednek szolgálatomot. Én
tegnap délel!tt ide Muranÿ alá békével Isten áldásából érkeztem, micsoda munkás tör!dött
fáradsággal, azt nékem haszontalan el!számlálnom, érzi nékem terhelt fájdalmas nyavalyám
tör!dött feleségemmel. Ide az emberek (az mennyire kitanulhattam jó h" emberimt"l) vannak
magokban tepreng! haraggal, félelemmel, jót remél! és még kétségben esend! reménség
fetrengtetésben. Közikben való menetelemet kik jóra magyarázzák, kik retteg! szívvel
veszedelmeket ábrázolják, bátor teli szájjal és nyilván beszélvén, kegyelmes urunk császárunk
küldött nem egyébért, hanem Kassára bevigyem lopva az német praesidiumot, és hogy azt
végben vívén, ugyan német generalist tegyenek Kassára, az mely haza árultatásomért nékem
nagy summa pénzt ígírtek. (Adná Isten, ebben az utolsó vélekedésben nagyobbak se vónának
fel!lem.) Ilyen méltatlan gondolatban, bizony-bizony írom, lelkek kárhozatjával rongyolnak
ezaránt böcsületemben és igaz magyarságomban, mert haza, szabadság és kigyelmes királyunk
szent hiti sértésével – merem bátran írnom – nincsen annyi kincs Beczben, Velenczeben se
Amsterodamumban, az kiért én hitemet, hazámat és tökéletes hazafiúságomot megsértsem és
bántsam, és soha adomány reménye, engem Kassára vivend! praesidium bevivésének
nyalánksága nem pákosztatott, hanem hazánknak írt articulusa, az ki az királynak Varad
veszedelme miatt adott hatalmat, az hun hazánk ótalmát ítíli, azt praesideálja !fölsége, magokkal
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az Kassaiakkal való contractus, tudniaillik szükségnek napján beveszik kigyelmes urunk
praesidiumját, és egyébaránt is peculium regis vocatur quaelibet civitas regia, különböztetik ez
más határoztatlan nemesi szabadságtúl, hozzájárulván az rettenetes szükség és azon Cassai
uraméknak (ha nem leszen assecurálva) kigyelmes urunk császárunk úntalan rettegtet!, függ!ben
tartandó elméje, és egész magyar világnak nyughatatlanságot szerz! félelme. Ezek, ezek
vezérelnek engem, hogy mind javalljam és mind collaboráljak az praesidium bevitelében, és nem
valami múlandó és elk!tend! nyalánkság és világi adomány, és ha tudnám, melyik csontocskám
az az adományra hajló tagom, esküszöm az Istenre, kívánnám bel!lem kimetszetni és az
Jehenumban vettetni. Ugyanezen materiában tovább kell nékem nyútóznom, nagyok az dolgok,
sokszor kell ezt mernünk és egyszer kell megszabnunk, mert mind kárban, gyalázatban, és mind
penig keresztyény világ terjedésében jár. Kérdés azért, mint lehessen bevitele az praesidiumnak?
Primo: valamit az hat szem Posonban az gy"lés alatt beszélt, abban csak egy punctum sem
viv!dött in realitate végben. Secundo: velem egy böt" szót sem szóllott kigyelmetek Beczben,
hanem csak az vót bíztató szóm, valamit végzettönk és beszéllettünk az hat szem között – azok
mind megvannak. (Kiben én még semmit sem tapasztaltam, nem szólok az ígíret fel!l, mivel
nem is ehhez az materiához való, hanem csak az szükséges szükség fel!l.) Valaha tettek-e fel oly
fundamentumot, no Cassára be kell szükségképpen az praesidiumot vinni? Hanem eddig az óráig
csak mind parabolice szólottak fel!le. Bizony szükséges vóna, ha bevihetnék, de vér nélkül és
suaviter, és soha nekem nyilván nem parancsolta !fölsége: vidd be, mert szükséges, mert haza
törvénye és szüksége azt kívánja, téged illet penig mint palatinust az haza szükséges
veszedelmének provisiója. Kihez képest mit kell nekünk stratagemáskodnunk, mert az félelem és
az világgá terjeszt! hír mind egy, és egy az szándék, de bezzeg kölönböz az modus agendi.
Stratagemával lopó módon valamit mívelne, magával olyat hoz, mintha nem bíznék igazságához,
az ki cselekedteti. Más az, az stratagema bizontalansága, akár szándék véghez vitelt hozzon
magával, akár vakot vessen, irtóztatja az igaz emberek filét, és annak bizontalan kimenetele mind
káros, mind irtózó, mert az igen bizonyos, az Nagy Banÿajkon megpróbált haszontalan próba, és
az Talÿak meglopása felette felnyitotta az emberek szívét, szemét, és nemzett nagy kétséget.
Kihez képest mit kell ezt titkolva cselekedtetni !fölségének? Az én vékony ítíletem szerént az
articulusnak értelme mellett (hogy azt ususban is vegyem) egy parancsolatot kelletnék
!fölségének Kassai uramékra írattatni, és meg kellenék nekik írni, mivel az szükség, kinek
magok is egyszer annuáltak, magával azt hozta, és az articulus is nem csak annuált, de ugyan
könyörög az ország Varad veszedelme miatt, szükséges helyeket praesideáltasson !fölsége,
kigyelmes változtathatatlan akaratja !fölségének, vegyék be az !fölsége praesidiumját, melynek
bevitelét bízta !felsége reám palatinusra, és meglássák, úgy engedetlenkedjenek, az király és
írott törvény ellen rugódozók büntetését magokra ne vonják. És ezt praemittálván, olykor adnám
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kegyelmes urunk parancsolatját, az mikor mindkét kapuja el!tt látna négy-ötezer embert, és én
felelek reá, másképpen beszéllene az jámbor Kassa. Megírnám, s!t mondanám az 13
vármegyének is (ha úgy hozná az szükség), meg ne moccanjon, mert míg kétfele kapdoz, bizony
tudom én, hogy fájdalmát fogja tapasztalni, és így aperte et clare jovallom én, hogy !felsége
procedáltasson, senki !felségét érette méltán mérges nyelvére nem vehetné, de más útját
tisztességest én hitemre nem látok. Kik ha bevennék az praesidiumot, jó és istenes conditiókat
praescribálhatnánk nekik, ha pedig er!szakkal kelletnék bemennünk, akkor bizony törvény úton
meg ostoroznám úgy !ket, mások is tanulnának, mint kellessék kigyelmes királyokkal játszani.
Ha pedig ezen úton nem akarja !fölsége, én nem azért írom, hogy azt ne cselekedjem, az mit
!fölsége fog parancsolni, csak írásban és írás által parancsoljon !fölsége, mert írott ordinantia
nélkül nem nyúlhatni ily nagy dologhoz. Ím az nemes vármegyéknek sem írának, Egri püspök
uram írására bemutatandó napomon compareáljanak régi szokás szerént, s!t magának az Egri
püspöknek sem íratott !fölsége, hogy installáljon, és így mind múlik az üd!, és ezek nélkül be
nem mehetni. Engem osztán senki ne okozzon, ha késedelmesebben lészen bemenetelem. Azok
is az vármegyék ha rám jönnek lamentálódni, egy bet" instructiót sem adának, mivel
csendesítsem !ket, mert bizony bánnám, és nagy gyalázatnak is tartanám, ha megcsúfoltatnák
nekik bemondott szavaimat, és nem hogy csendesednének pedig, de ím szintén most akarja
Estergomi érsek uram !kigyelme Rozna Banÿai templomot elfoglaltatni annak az nyelves
jezsuitának nyughatatlankodtatása átal, az kit kigyelmed is csak meg nem vere disznó beszédiért.
Ezt in arena remediálja !felsége kegyelmesen. Erre az punctumra solenniter tészek tudománt
iegyelmed méltósága átal, avagy az !fölsége nekem írja azt, ut archiepiscopum permittatis
occupare templum Roznobaniense, avagy ottan tiltsa meg !fölsége, ha csak esztendeig is
hagyjanak békét ennek az mód nélkül való reformatiónak, avagy hogy hitemre nagy
scandalummal ellene állok vármegyémmel. Kihez képest igen kívántatik, nekem ezekre az én
kérdésimre punctatim adasson !fölsége kigyelmesen választot, azután az én dolgom lészen, mint
kell effectusban lehet! kigyelmes parancsolatit !felségének vinnem.
Az végbelieknek régen nem fizettenek, azoknak ha mi keveskét torkokban nem vetünk, micsoda
orcával fogom az végeket megjárni, ítílje kegyelmed, és ítílje bár akárki is. Azért kérem, és
ugyan Istenre kénszerítem kigyelmedet, ezeket !fölségének és Portia herceg uramnak nevemmel
repraesentálja, és választját is kérje, mert ezek oly dolgok, az mint az elébb is írám, az ki világ
terjedésével, holtig maradandó historiákban írandók. Azt ne vélje !fölsége avagy valaki
kigyelmetek közül, mintha én nem akarnék avagy szolgálni avagy változással tenném ezeket az
difficultásokot, hanem azt kívánom, legyen rendesen és helyesen, ha be kell fejünköt törni (az ki
nélkül bizony alig hiszem hogy meglehessen kezdend! munkánk), legyen ottan dícsíretes
renddel. Ím írtam !fölségének és Portia herceg uramnak is. Kigyelmedet kérem, megbocsásson,
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hogy ennyi írással terhelem kigyelmedet, de ha az üd!nek ránk mért vigyázó ideje úgy hozta
magával, arrúl nem tehetek. Szintén végzém vala levelemet, érkezék Stroczi generalis uram
!kigyelme levele, melyet Wilmanból ír, és írja Cop uram curirja – az ki Beczben ment – az
békességnek rupturára való végit, és hogy az török csakugyan fegyverkezik és agyarkodik
ellenünk. Ha ez igaz, jobban nyissuk fel Istenért szemünket, az végbelieket fizettessük, magyar
hadakot fogadtasson !fölsége, és Kassaval se múlasson sokat.
Ím alig írom ez enníhány büt!t, turmatim j"nek nyakamban nyavalyás Roznobanÿaiak síva-ríva
implorálván segedelmemet, ne hagyjam az átkozott jezsuitának !ket mortificálni, kire érkezék az
vármegye viceispánja is protestálván mellettek. Isten szent nevéért kérem kigyelmedet, vetesse
remediumban, hitemre ezennel esszegördülönk ezek miatt az alkalmatlanságok miatt. Ezek után
ajánlom az szent Istennek kigyelmedet, maradván míg élek kigyelmednek igaz szolgája és vén
apja:
G. H. V. F.
Murani alián 11 maii anno 1663.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 587. f. 235–237. másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 468–471. sajátkez"

1663. máj. 29. Murányalja. Rottal [Jánosnak]
Eadem die ad dominum comitem a Róttál.
Méltóságos, tekéntetes és nagyságos gróf uram fiam, ajánlom kegyelmednek szolgálatomat. Ím
én üres kézzel nem lévén semmi körmmnben indulandván vagyok Kassa felé, és ha valahogy
eddig Stroczi general uramot odaszorítják, népönk nem lévén, az ki van, együvé nem
gy"lhetünk. Tudjad édes méltóságos uram fiam, én rab vagyok, és ez haza elvész, noha én írtam
general Stroczi uramnak, ha lehet, ne késsünk NB NB NB, mert bizony kés! lészen. Azonban
nékem !felsége az praesidiálás fel!l csak nem parancsola, hanem most is csak fed! alatt van
minden dolgunk. Ím írtam !felségének, kérem adja meg !felségének, kire kegyelmes választot is
várok. Hitemre jobban fognak az dolgok folyni, ha látom kegyelmes uramnak confidenter vélem
parancsolatit. Ezeknek az uraknak elfelejtettem volt neveket, melyeket ím mostan megküldöttem.
Többet nem írok, kívánom Isten sok jókkal éltesse kegyelmedet. Írtam Muraniallian 29. maii
1663.
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MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 26. f. 50r–v. másolat.

1663. júl. 6. Kassa. Rottal Jánosnak.
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Serkengetés szükségtelenségét noha magam is megösmertem, tudván ki-ki igaz magyar, haza
oltalmára felbuzdulván vére, értvén az pogánnak hazénkra közelgetp dühödt szándékját, máris
készen hadiszerivel ne legyen. Mindazáltal mivel már eljütt órája, ki-ki fegyvert kapván hazánk
sátoros táborában szálljon, én is tisztem és hivatalom szerint akarám kegyelmednek ezen levelem
által intimálnom, serio hagyván, mentest minden tábori eszközével úgy készüljön, mihent helyét
eszvegy"lend! magyar nemzetünk táborának megérti, oda siessen személye szerint illend!
banderiumjával. Ezt ha kegyelmed elmúlatja, s az napra és helyre nem compareál, avagy ha úri
neme és értéke szerint nem jün, hazánk s"r" írott articulusin írt és rendelt büntetését bizonnyal
magán tapasztalja. Kévánván, Isten mindnyájunk elméjét megegyeztetvén, édes hazánk oltalmára
pogányok romlásával és szégyenvallásával segétsen mindnyájunkat. In reliquo Isten sokáig
éltesse kegyelmedet jó egészségben. Datum Cassoviae 6. julii anno 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wesselenÿ
propria
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 472–473. másolat

1663. júl. 15. Enyicke. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam.
Tegnapi napon ezen kegyelmednek includált alkalmatlan hírt mid!n énnekem is értésemre adták
volna, látja Isten, oly rettent bódult elmémmel voltam, !fölségének is csak igen-igen nem tudom
micsoda álmos pennával írtam, és kegyelmednek éppen semmit sem írtam fel!le, mindenkor
féltem én ilyen és még ennél nagyobb akadályától ezeknek az lator városoknak, de ha kívánt
zabla nem tétetik az magabíró vad ló szájában, szokott nyargalni, mint szereti, arról nem tehetek.
Azonban itt tegnap nagy lármánk vala az szomszédságban, nyavalyás egyögyö fejedelemasszont
valamire szeretik ezek az jezsuitaság, arra veszik és vezérlik, és ezennel az én lölkemre írom
kegyelmednek, kegyelmes urunk, királyunk, az pápistaság ellen támasztják magok
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telhetetlenségével és világon kapó pákosztasságokkal jezsuita uraim. Csakhogy látom, hoztonhozván az hírt hallom, takarozik az földnépe, ki kaszával, ki cséppel Szeplaknak oltalmára, mely
mindenest!l igen-igen kicsin fél mélföldecske hozzám, azt akarták elfoglaltatni szennyes
praetextus alatt az fejedelemasszonnyal. (Az mint mindnyájan affirmálják, közöl lévén
Missléhez, sétálóhelyért meg sem fogták az madarat, már régen melesztvén, jezsuita uraim
számára kívánnák elfoglaltatni.) Tudom Béczben lév! molnárjokkal ellenem dohos, muskás
búzáját kölönben fogják "rletni, kérem azért kegyelmedet, így, az mint írom, értvén az dolgot,
még az garatra t!tik penészes, helytelen panaszokat, informálja !felségét és másokat is, az kit
illik. Nem akarván penig sok írásommal kegyelmedet terhelnem, ím az fejedelemasszony mit
írtam, kegyelmednek in verissimis paribus megküldettem. Kívánván, Isten sokáig éltesse
kegyelmedet jó egészségben. Datum Eniczke 15. julii 1663.
Kegyelmednek [innen sajátkez":] míg élek, igaz szolgája, vén apja: G. H. W. F. manu propria
[Címzés:] Excellentissimo comiti, domino Joanni a Rottall, aurei velleris equiti, sacrae caesareae
et regiae maiestatis intimo et actuali consiliario et camerario, domino filio observandissimo.
Viennae. Citissime, citissime.
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 528. f. 162r. fogalmazvány
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 474–475.

1663. aug. 20. Pozsony. Rottal Jánosnak
Excellentissime domine comes, filii observandissime
Kegyelmednek írhatom, méltóságos uram fiam, én szintén az tavaly ágyfenékre sérült,
ágyfenékre fogék jurni, ha Isten ingyen való kegyelméb!l nem segít, noha vagyok oly
bizodalomban, hogy talán az Isten csak futófélben viszi által rajtam az nyavalyáimot. Az mi
Illieshazi Gáborunk valóban ebül viseli magát, minekel!tte elszállatt, Oberster Snaidau uramnak
azt írja, magát ott hagyván, legyen jó correspondentiája vele. Snaidau uram ahhoz bízván magát,
az Istennek kellett azon selliei parasztság, mint lehetett opponálták magokat az töröknek, hogy
által ott nem jöhetett. Bizonnyal írom kegyelmednek, mind aluva találta volna az török Senténél
az németeket. Nem gondolván az én tilalmommal, se atyai intésemmel megijedvén árnyákától
csek elment, és elvitte az vármegye hadát magával több vármegyék gonosz példájául. Így immár,
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édes méltóságos gróf uram fiam, az mi personalis insurrectiónkból semmi sem telik. Nemes
Nitra vármegye t"zbe és lángba ég, Uyvartól fogvást Sentéig, Uyvartól fogvást Nitráig, Nitratúl
fogvást Sentéig, Galgoczig, Uyvartul, Nitratúl fogvást Szentbenedekig, Kis Tapolczanig és
Levaig sohult egy falu nincsen, az kit meg nem égetett. Tegnap penig Galgoczot is megpróbálta,
és ha Nitraról kijött ötszáz dragon ott nem talált volna lenni az én kevés gyalogommal, az is
bizonnyal vakot vetett volna. Én peniglen az én gyalogomnak meghattam, hogy eljöjjön onnét,
mivel én is guardia nélkül nem lehetek, az is azért az helyi veszedelembe lészen, kinek hogy
kegyelmed !felségénél valami németb!l Istenért és jó szerencséért provideáltasson, igen
szükségesnek ítílem. Bars vármegyét is t!lünk elrekesztette az török, annak is az nemessége
Leván lakván, azt fel nem vehetjük. Trinczin elszaladt, nemes Posoni vármegye – az mint
némelyek beszélik – ha tizenhatosával lenyakaztatnak is bennek, !k bizony fel nem ülnek.
Nemes Lipto, Turocz, Arva és Hont vármegyéknek gyalogjai azok az Bania városok oltalmára
rendeltettenek. Nemes Nograd vármegye az is elrekedt t!lönk, azért így igen könnyen már
megtetszik, kikkel mustrálonk pro 24. praesentis. Ma mit hozott légyen Petö Zsigmond uramtól
való curier, ím deákra fordítván kegyelmednek odaküldöttem, az is az egész föld, az mint írja
Petö uram, egyenetlenségben, confusióban, egymás nem értésben kezdet lenni. Szánjon Isten
mindnyájunkat, ezennel nem lész oly szegeleti hazánknak, az hol lángolt tüzet, és öszveroskadt
falait nem látjuk. Magam boldogtalan sorsát, ha illenék hozzám, jajgatva deplorálnám, látván
írott bábnak hasonlíttatott földön hever! mivoltomot. Magyarnak nincs kinek parancsoljak, az
német penig Confreit gyanánt igen büdös kanta írt ád. Nincs világon oly spiccen forgó hely, akár
passus oltalma és akár vár oltalma, és akármi hazánk oltalmára tendáló dolog légyen, csak
magam hatalmában legyek, ne kellessék mástól dependeálnom, meglátja kegyelmed, nem
herélkedem. Panaszolkodik Petö Zisgmond uram, örömest curiert küldene, de nincs mivel, ezt is
maga költségével küldötte, azért !felsége az nemes és tekéntetes Kamarának írná meg, adnának
arra való költséget. His in reliquo excellentiam vestram foeliciter valere desidero. Datum Posonii
die 20. augusti 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 476–477.

1663. szept. 9. Keresztúr. Rottal [Jánosnak]
Ad dominum comitem a Rottal 9. Septembris ex Keresztur anno 1663.
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Méltóságos gróf uram, ajánlom kegyelmednek kötelesen szolgálatomot. Tegnap éjfélkor
Kösegen, és még itten délután két rendbéli méltóságos levelét vettem kegyelmednek együtt az
inclusákkal. Felette jól és igen dícsíretesen cselekedte kegyelmed, hogy az nekem szóló
leveleimet felszaggatván megolvasni méltóztatott. Csodálkozással nem gy!zvén, ki lehetett az az
titok tanács, az kiket emleget levelében Zichi István uram, az kinek oly tanácstalan tanács
omolhatott ki szájokból, hogy én az nagyjával, hazánk méltatlan magyar oszlopival kínálkozzam
az Szent Korona Beczben felvitelével. Bizony nem kétlem, nem csak az világ, de még maga is
kegyelmes királyunk és urunk megszóllana érette, és méltán is, mert az ki hitiben és nemzete
árultatásában kapattatik, ugyanis mint hihet annak másban akárki is. Más az, mint lehetne az
ént!lem az oblatio, helyes és felette bevett törvénye az hazánknak, plus juris in alium conferre
non potest, quam ipse habet. Ki adott nekem avagy másnak közülünk akármelyikünknek is arra
szabadságot, hogy mi az korona kivitelével sáfárkodhassunk? Illenék-e inkább kegyelmes
királyunknak, kiváltképpen nekem, az ki ganéjból vetettettem fel az méltóságos Austriai háztól,
hogy kegyelmes királyomnak lelkem ellen adjak tanácsot? Világon nincsen oly sanyarú rabság,
és annyi álom szakadásommal tör!d! alkalmatlanság, értékem pazdarló fogyása, se oly keserves
halál neme, kit kegyelmes uram h"sége és méltósága neveléséért szenvedni kész nem vagyok, de
lelkemmel, hitetlenségemmel soha senkit nem szolgálhatok. Édes méltóságos gróf uram fiam,
kegyelmedet az Isten els!bben is az maga szent neve dicsíretire teremtette, azután maga
dícsíretes híre-neve felmagasztalására, és vitte az méltóságra, kegyelmes császára hasznos
szolgálatjára, de bizony tartotta az magyar nemzetnek is oltalma pajzsának és nékem, és több vér
atyafiai szolgái javára. Istenért, Istenért kérem kegyelmedet, találjon oly módot nagy bölcs
megért elméjével, ez az kérdés ne forogjon köztünk, mert azt soha senki végben nem viheti, és
csak kegyelmes urunkkal gy"löltetni fognak bennönket. Király az mi kegyelmes urunk, atyja
Magyarországnak, feltalálja, mint kell országát, Szent Koronáját megoltalmazni, senki szemben
nem ugrik !felségével, de minekünk különböz! sorsunk, áruló nevünk kelhet, magunk,
maradékunk k!vel verettethetik agyon gyalázatosan. Kihez képest mégis kérem kegyelmedet,
mentsen meg urunk kisebb indignatiójától is, vén szolgáját és igaz híveit. Ide jó hírecskéink
érkeztenek, az komaromiak és gi!ri vitézek szerencsés csatájokkal békével tértek vissza, Vyuar
keménkedik, s!t valamivel hátrább szállott volna az török tábor, írják. Háromszáz válogatott
hajdú szerencsésen bement Vyuárban, igen bizonyosnak írják. Azonban az hadak Oroszuár táján
valóba élik világjokat, és tatártól tanulván rabolják, pusztítják ez hazát. Adja Isten jó végét
ennek! Már Dunantul is közel ezer lovas van, mihent érkezi Eszterhazi János uramra az
obedientionalis, azonnal innét is azon lészek, legalább kétezer lovast küldhessek által
!kegyelmével. Most azért nincs több materiám az írásra. Kívánom Isten éltesse szerencsésen
kegyelmedet, maradván míg élek kegyelmed igaz szolgája és vén apja: G. H. V. F.
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MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 133. f. 117–118. másolat

1663. szept. 10. Keresztúr. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek szolgálatomat. Mit írtam légyen kigyelmes
urunknak, kigyelmednek volater [!] k"dtem. Az követek relatióját kigyelmed átal kívántam
!fölségének tudtára adnom. Rettenetes éhség az, az kit az német vitézek követnek, asszonyi
állatokon er!szakokat mívelnek, nincsen szentegyház, nincsen nemes curia, nincsen parasztház
tekintet nélkül, dúlnak-fosztanak, ölik, mezíttelenítik az f!d lakosait, Draskouiti Miklós uram
!kigyelme embere magához menvén Monte kukuli uramhoz, kérvén segítséget és ótalmat,
indigne szólván az többi között azt mondotta neki: „talám azt véli az urad, az németek
megöléseteket elfelejtettük? – szidalmazván !kigyelmét – Meghiggye kigyelmed, mind
jószágostúl porrá kell lenni.” Ziczi István uramat is rebellis ebnek szidalmazván az sok
németség, azt mondották, nekünk fizetésünk nincsen, azért az övét pusztítjuk, és ha itt el kél, az
mi van, az többivel is úgy b"nunk, s!t magoknak az követeknek olyat mondott Monte kukuli
uram, az !kigyelme átaljüvetelinek és ennek az rablásnak én vagyok palatinus az oka, mert
ént"lem kétezer magyar lovasokat kért az Vag ótalmára, de nem adtam, azért mindennek én
vagyok az oka, az kinek majd mindennél fájdalmasabb. Valahán magyart látnak, közönségesen
mindnyájunkat sine personarum discretione rebelliseknek szidalmaznak bennünket, és
fenyegetnek halállal és utolsó veszedelemmel. Ítílje meg az fölséges Isten, ha vagyunk-e avagy
vagyok-e et becstelenít! vádra érdemesek, éjemet-napomat együvé teszem, úgy fáradok, és ez az
érdem, hogy nemzetem el!tt így gy"löltet és vádol Monte kukuli uram. Bizonságom az Isten, az
magyar urak és kigyelmed méltósága, nemde eleget kívántam-e esszehozni valamely
magyarságot, de ha nem lehetett Monte Kukuli uram nevét"l rettegvén az magyar nemzet, oka én
nem vagyok semminek is, és hogysem én legyek oka ez haza veszedelmének, és !kigyelme
dícsíretlen cselekedetit énreám kenje, könyörgök !fölségének nagy alázatossággal, inkább nevem
is töröltessék ki az él! könyvéb!l, és ha érdemes vagyok, tétessen törvént rám, inkább egy óra se
legyen éltemben, mint én legyek az gonosz példaadó. Akarám azt is kigyelmednek tudtára
adnom, félek némely ifjú urak durcáskodásátúl, ha valahogy bán uram alatt nem akarnának lenni,
valami alkalmatlan eloszlása ne legyen együvé hozandó magyarság között, és én igazán írom,
félek attúl is, ezt az Montekukuli uram rettenetes idegenségét és az németek
magokviseletlenségeket az esszegy"lt magyarság szemmel kezdi látni, valami ótalmat magoknak
ne praesumálanak. Én bizony olajjal nem ótom ezt az tüzet, de félek, nimia patientia ne vertatur
in furorem. Azt sem titkolom kigyelmed el!tt, én innét kevés segítséget reménlek, hogy az
Dunantul vihessek, mert ezek honjokat kívánják ótalmazni, látván az segítség is nem ótalom,
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hanem ellenséggé teszi magát, teli szájjal mondja maga Kukuli uram: én és mások híttuk az
németeket, és már enni nem akarunk adni.” Ezekb"l mi jót várhatni, hagyom kigyelmed és több
méltóságok discretiójára. Így lévén az dolgok, él az Isten, éppen elhervadok, és nem tudok mihez
kapni, kétségben esend!en vagyok. Serenÿ András udvarát Gatan felvervén tiszttartója feleségét
er!szakították, és az egész gulya marháját takarítván Becs felé hajtották. Isteniért uram, Isteniért,
ha van mód benne, ne bánjanak így velünk, bizony szaporodni fog veszedelmes nyavalyánk!
Kérem kigyelmedet, jó tanácsával és megösmert patrociniumjával succurráljon. Ezek után
ajánlom Istennek kigyelmedet, maradván míg élek kigyelmed igaz szolgája, vén apja: G. H. W.
Fe. propria
Kerestur 10. septembris 1663.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 599–600. sajátkez"

1663. okt. 14. Sztrecsény (vár). Rottal Jánosnak
Litterarum excellentissimi domini comitis palatini ad dominum comitem a Rottal etc. anno 1663.
die 14. octobris ex arce Sztreczén datarum par.
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Micsoda karban légyen az világ, ím ez inclusákból megértheti !felsége. Énnekem semmi er!m,
ezekkel én semmi jót nem tehetek. Az parasztság csak hanyatt-homlok törökhöz házlott. Én itten
csak addig vagyok életben avagy szabadosan, még Thúróczon általjün, Sztréczénnél ide száll.
Kihezképest vettem ilyen célt magamban: Muránban ne rekesztessem, Magyarországból ne
láttassam kiszaladnom – mivel felette beteg vagyok, az tizenhárom város határában Lengyel
országh szélin Marschalek uramnak van egy Drusbak nev" hévíze, az praetextus alatt, hogy
fürödni akarok, vitetem oda magamot, Murányhoz másfél nagy földön leszek, Kézmarkhoz
három mélföld, és onnét Slésia által is mindenekr!l correspondeálhatok, és ha kell, és lészen
mivel, örömest !felségének és az hazának szolgálok. Egyébaránt én már haszontalan vagyok, és
az innét lév! magyar nemzett"l ne is várjon semmi segedelmet. Isten az gonosz tanácsot
bosszulja meg. In reliquo Isten éltesse kegyelmedet jó egészségben. Datum etc.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 478–479. másolat
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1663. nov. 3. Murány (vár). Rottal Jánosnak
Excellentissime domine comes, domine filii observandissime
Mioltátúl fogvást erre az utolsó veszedelemre hanyatlott és megtíbolyodott hazában jöttem,
semmi realitásban való levelét se !felségének, se kegyelmednek nem vettem. Látjuk és siralmas
szemmel speculálódunk mind hívei és mind hitetleni !felségének, teljességgel árvaságra és
gondatlanságra hagyattattunk, minden oltalom nélkül. Obruáltattam és teljességgel
nyomoríttattam, egyes-egyedül magányosan hagyatván, se népem, se értékem, magam úntalan
színl!, és fájdalmas betegségben hevervén élek, és nem élek. Azonban t"zlángban és utolsó
veszedelemben ég! szegény hazafiai egyszersmind száz szájjal és annyi szemmel reánk futnak,
oltalmot avagy hóldulást engedjek, kiáltanak. Ím addig késlelteti !felsége Susa generális
kiküldend! segítségét, bizony nem talál az ég és az puszta égett földnél egyebet, és nem lészen
mit oltalmazni. Ezennel, ezennel !felségének, avagy az mely részecskéje megmarad is, ez
szomorú sorsban jutott hazának, fél! urat ne váltván, dupla ellenséggel fog igyünk és bajunk
lenni. Ha kijön is az !felsége segítsége, fél! negyedik ellenségre, úgymint az éhhel halásra ne
jusson, mivel éppen csak vadak és madarak puszta barlangját találja, és nem egyebet olim
szegény Magyarország földin. Az minthogy ím Apaffi király vezíre parancsolatjából micsoda
hódító leveleket írt némely vármegyékre és végházakra, kik kezemben akadtak (kétségkívül az
többinek sem múlatott efféléket küldeni) kegyelmed által !felségének nagy alázatosan azon
patenseken repraesentálom. Hogy ez vakságban az nemes vármegyéknek szemeket felnyissam,
tanácsosnak ítíltem én is az egész vármegyékre manifestum gyanánt választ adjak, és intsem és
szívesítsem. Micsoda levelet írtam nékik, ím annak is pariáját megk"dtem. Továbbá mid!n
látnám Gömör vármegyének írt levelét, az hol f!ispánságomnak titulusa alatt nekem is ír, választ
nélkül tanácstalannak ítíltem, meg ne mutassam !kegyelmének, rossz f"re hágott, hogy szabados
legitimus királyunk híveit hóldítja az pogánnak, annak is azért ím pariáját kegyelmed által
!felségének alázatosan repraesentálom.
Ím azonban az török tatárral egyveles, Szelmécz és Korpona felé vagyon harmad- és
negyednapja, miólta dühösen impetál bennünket, és azt sem tudom, mely órában füstöt vet az
egész bányaváros tája és Zolyom vármegye. Es mid!n nagy szívesen teljes kézzel-lábbal népet
kívánnánk az passusokta együvé verni és gy"leni, az ördög nem nyughatik, hanem ez az rossz
Balassi Imre szokott ellenkezésével mind maga és mind tiszttartói minden közönséges jóban
általfeküsznek, az minthogy most is az legderekasabb passusuokról mi okból oszlottak és öszve
nem gy"ltek, ezen Nograd vármegye viceispán leveléb!l !felsége és kegyelmed megértheti, és
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ha tovább mégis !felsége büntetlenöl hagyja ennek az rossz, felfuvalkodott, káromkodó
gyermeknek cselekedetit (mert merem gyermeknek mondani rossz cselekedeti miatt) én bizony
nem tudom, ki fog !felségé!l csak félni is, mivel nincs világon oly próba immár, kit kegyelmes
királyán meg nem mert próbálni.
Ezeknek az felföldi vármegyéknek – úgy veszem eszembe – és nem is csalatom, minden dolgok
"dözéssel, ajánló h"ségb!l áll dolgok, azonban csak semmit sem mível, hanem vigyáz két
dologra. Els!bben, ha van-e kegyelmes királyunknak segít! hada, és er!sen resistálatni-e neki,
avagy nem. Másik, ha abban csalatik, urat váltson, okozván, nem volt mihez és kihez se bíznia,
se hátát támasztani, elhagyatott lévén kegyelmes királyától.
Minap is megírtam, s!t csaknem minden levelemben írék magam személye fel!l, mintegy
tükörb!l látván ezennel, ez földön lev! magyaroktól ezennel egyedül hagyatván, minden haszon
nélkül kegyelmes királyomtól elrekesztetevén, bezáratom ide Muran várában, ki ha megtörtínik
(az mint bizonyosan megtörtínik, ha idején uram akaratját nem érzem), bizony több rossz, mint
jó következik bel!le, mert kalitkában zárt haszontalan föld terhe leszek itt, er!sségem ezen
k!vül, az hol bátorságosan lehessek szabad legényül, nékem nincs. Beczben szoruljak és nagy
szívem fájdalmával ártatlanságomra minden órában ezerszer selyem nem hallással koporsómhoz
öldököltessem, irtózom. Lengyelországban bemenjek? Kiszökött hírem és félénkségem, és nem
tudom micsoda kárhoztató böcs lészen jó igyekezemnek béri, nyomorult igyefogyott és igen
súlyos beteg lévén, tábor nincs, az hol hunyózkodhassam, kiválképpen cum correspondentia.
Látja az fölséges Úristen, sem magam privatum commodumjára nézve, se felh!k mozgatására, se
féltemre nézve ezeket nem írom, és nem moveálom, hanem csupán kegyelmes királyomhoz való
h"ségem és ahhoz er!ssen öszveláncolt szeretetem íratja mindezeket velem. És ha t"lem kérdést
kérdenek, személyemre nézve melyiket választom, nékem úgy tetszik, ha lengyel had köl (az kit
mind javallok, és mind Istenért könyörgök !felségének, abba ne hagyja), ám mondják
kiszállottomat, és csak légyen kegyelmes uram királyom akaratjábúl, oda vonódásomat
tanácstalannak nem ítélvén, noha sok szántalan ratiókra nézve inkább javallhatnám, ha !felsége
Tessinben, az vagy Bilszkón Lengyelországhoz felette kezel lévén, maradásomrúl provideáltatna,
tractáltatnám onnét az lengyelországi dolgokat. Szabadon mehetnék és jöhetnék, ha kívánná
kegyelmes uram, valahova parancsolná, mindazáltal mind jobb volna ennél, ha táborban egyes
akaratú lehetvén ne tartana az német nemzet ént"lem, és énnékem se köllenék, az mint Máté
kakukktúl tartanom. Elhitetvén azt kegyelmes császárom magával, hitemre a egy tarisznyára
jutok is és koldulásra jut Lázár feleségemmel igyem, soha bizony !felségénél több urat uralni
nem akarok, és ha Istenért valami majorkát juttat [?] !felsége maradandó uralásiban, éltemig
azon kis nemes emberséggel élni kívánok h"sége alatt, és ha megvet, mint haszontalan föld
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terhét Lengyelországban kis nemes emberségemben Istent imádván, !felségéért bizony senki
szolgálatjában és kötelességében nem lévén, eszem úgyis könyves kenyeremet.
Azonban Szendr! és Filek igen-igen rosszul vadnak praesideálva. Fileken, az honn legalább
hatszáz embernek, hétszáznak köllenék oltalmára lenni, kétszáztíz muskatérosnál több benne
nincsen, azokat is az fölséges Isten tudja micsoda zsugorgással és nyomorúsággal tudtam
beküldeni, magyar pedig senki sincs, az ki beszorulni kívánna, okozván az rettenetes régt"l
fogvást nagy fizetelneség és éhhel haló mivoltuk. Szendr!ben legalább köllenék 1000 ember, és
alig van kétszáz és annyi sincs, azok puskaport, golyóbist, kanótot és Isten tudja mit nem kérnek.
Nincs honnét, nincs, mert nem provideált, az kinek provideálni köllett, ha nem tudom mennyit
írtunk is. Nogradot még minden emberek reménsége kívül tartják az bennlév!k, adja Isten,
tarthassák tovább is sokáig, kinek succursusáról mid!n szintén in opere volnánk, és Koharÿ
uramnak köllett volna succurráltatni, mind bel!l és kívül véletlenül az pogányság mint az árvíz,
úgy jöve az bányavárosok és Corpona tájára, és abban is gátot csinálván az ellenség, már
nehezebben succurrálhatni Nogradnak. Mindazonáltal per omnem potentiam mesterkedünk azon,
ha csak ki gyalogot is beküldhessük Nograd segétségére.
Így értvén azért kegyelmed az dolgokat, mivel szintén ajtónk el!tt az veszedelem, Istenért kérem
kegyelmedet, kegyelmes királyom írja meg ordinantiául fel!lem végzett kegyelmes tetszését és
akaratját, kívánván az Úristen ! szent felsége !felségét az mi kegyelmes urunkat és
mindnyájunkat szent nevéért vidámítson és kegyes oltalmával hamar bennünket oltalmazzon. His
in reliquo excellentiam vestram diu ac foeliciter valere desidero. Datum in arce Muranÿ die 3.
novembris anno 1663.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 480–483. másolat (vsz. sajátkez" után)

1664. jún. 18. Revistye alatt. Rottal [Jánosnak]
Gróf Rottal uramnak
Méltóságos gróf uram fiam. megbocsásson kérem, ha bántást talál ez írásom kegyelmednél tenni,
kit bizonyítok Istennel, gondolatommal is ker!lni kívánnék, azonban az száraz gálya evedz!
munkához és nagy tör"dtet! utozásokhoz beléhágék, és kegyelmed tekéntetéért máris nem kevés
alkalmatlanságnak küszöbén általléptem, és még kegyelmes császárunk velem, méltatlan
igyefogyottságban jutott, minden er!mt"l fosztott beteges szolgájával mit rendelt és micsoda
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ordinantiát küldött kegyelmes méltósága által, nem tudom. (Noha kétség kívül elhittem, velem
született szerencsétlenségem szokott mostohaságával földhöz ver! alkalmatlanságot és bút
terhelve hozatott kegyelmeddel) Ut ut sit, ha kegyelmednek bántást nem szerzek, kérem igen
nagy engedelemmel, méltóztassék engemet illet! !felsége kegyelmes parancsolatit méltóságos
keze subscriptiója alatt nékem kiadatni. Hadd lássam, ily condorlott és minden authoritásomban
szárnyaszegett voltomban mire lehetek elégséges az !felsége parancsolatiban. Együd beljebb és
mélyebben belémer!lvén az dologban, elégtelenségem miatt !felsége, az közjó, és kegyelmed
méltósága meg ne fogyatkozzék. Mégis azért kérem kegyelmedet, megbocsássa, ha bántást
találtam ez kis írásommal szerzeni. Maradván kegyelmed igaz szolgája, apja: gróf H. Wesseleny
Ferenc
Revistye alatt, 18. junii anno 1664.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 611. f. 28. talán másolat

1664. jún. 21. Lucsatin. Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Primo: expleto paulo post militiae Hungaricae menstruo, quis eam lustraturus et exoluturus sit?
Scundo: eandem militiam Hungaricam in bonum ordinem reducendam fore, et si armata ad
Vagum condescenderit, ubinam talis militia Hungarica esse debeat, si quidem haec plaga sine
aliqua providentia nullatenus esse possit.
Tertio:dominus Koharÿ casu quo manere nollet, sicut nec manebit, quis in locum eiusdem
surrogandus?
Quarto: si maior armata non ordinabitur ad Partes Superiores, et praesertim caus quo Agria vel ei
simile fortalitium non obsideretur, nun quid consultius foret (si Tredecim Comitatis ad id possent
induci) ut quindecim millia Hungarorum praestarent, tali modo: principissa Rakocziana, domina
Homonaian, orphana Ladislai Rakoczÿ, vidua Sigismundi Forgácz praestarent ter mille et
quingentos equites, nuiversi magnates illarum partium mille quingentes, sua majestas quatuor
millia, comitatus suo millia, confiniariis vero oporteret solitum stipendium dare, quorum ad duo
millia compleri possent, Polonorum quoque quatuor vel quinque millia inducerentur, his
adderentur bene disciplinati milites Germani tria millia, dragonum millie, musquetariorum duo
millia, quibus equi subministrari deberent. Sperarem haec bona exinde subsecutura: primo
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princeps per hoc in Transylvania detineretur, secundo regnicolarum animi nequaquam dubitarent,
et si ipsi hoc acceptaverint, usque ad ultimum halitum cooperabuntut. Exercitus suae maiestatis
in sua concordia simul et fortitudine servaretur.
Quinto: interim quidnam scribat mihi recenter de exitu principis dominus Sigismundus Pethe!, id
ipsum in eum finem misi excellentiae vestrae, quatenus cum sua maiestate sacratissima
communicet, an faciat aliquod obstaculum praemisso discursui, et nunquid de necesse eum in
finem militem Germanum in Partes Superiores ire oportet.
Sexto: Bodokiensibus et Szalakuziensibus Germanis si permissum fuerit, ut licentiosae inclytum
comitatum Nitriensem anga[nt] excursionesque faciant, ego exinde nihil boni spero, et Deus
novit, ut tantum praesidium sit in illis locis, ego penitus nullam necessitatem video.
Septimo: ita inaudio (aliucuius gloriam nimium extollentes aliquod suae maiestati perscripsisse,
quod ego de puncto Levensi synistre [informas]sem suam maiestatem Leuam esse valde
praecipuum forta[litium], sed recordetur sua maiestas (quod Deus clementer av[ertere] velit, si
potentia Turcica praevaluerit, et armata [nostra] a loco recesserit) Levam denuo ignominiose cum
ma[ximo] Montanarum Civitatum damno in manus Turcarum deveni [de]bere. Quare ut in
nihillum redigatur, ne per hoc diminu[atur] miles suae maiestatis, defacto etiam mihi consultum
[esset].
Octavo: perquam optimum fore judicarem, ne Montanae Civi[tates] et tota haec plaga ex hac
parte Fatrae sine aliquo mi[lite] Hungaro relinqueretur, sed committendo eas domino K[oharÿ]
(in absentia mei), interteret sua maiestas mille equites et particularem comitatuum expeditionem,
ubi vero et qualiter offertur occasio, eotum statim ei se conformarent.
Nono: siquidem dominus Koharÿ videt impossibilem esse penes armatam permansionem suam,
sua maiestas sacrarissima clementer et expresse quidem de sua dominatione dispositiones fieri
curaret.
Decimo: ecce nec sua maiestas, nec inclytum collegium ullum datmihi responsum de illis, quae
de particulari usque ad benignam suae maiestatis ratficationem concluseram, si aliquid aliud
postulaverit, nec id erit practicabile, ne ego sim causa.
Undecimo: ego omnia paratus sum facere et penes excellentiam vestra ininerationes et fatigia
impendere, sed non vidi, immo nihil audio undenam expensae esse debeant, mihi autem media
desunt.
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Haec cum demissione animi excellentiae vestrae repraesentare volui, sciens cuncta suae maiestati
perscripturam excellentiam vestram. Quam in reliquo foeliciter valere desideramus. Datum in
possessione mea Luczatin die 21. junii anno 1664.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 484–485. fordítás

1664. jún. 23. Polonka. Rottal Jánosnak
Excellentissime domine comes, domine filii observandissime
Brezniobánia téján utamban lévén minem! híreket hoztanak légyen, ez includált levelekb!l,
melyeket kegyelmednek in specie odaküldöttem, meg fogja kegyelmed érteni. Kérem azért
kegyelmedet, ha méltónak ítíli lenni, mind General Souches urammal és mind peniglen az
udvarral közölje. Ha valami jót hozhat ki bel!le kegyelmed, álljon az kegyelmed bölcs elméjén,
Ez includált leveleket, kérem kegyelmedet, megint in specie küldje vissza. His in reliquo
excellentiam vestram diu ac foeliciter valere desidero. Datum in possessione Polonka die 23.
junii anno 1664.
Excellentissmae dominationis vestrae pater ad serviendum paratissimus: Comes F. Wess. propria
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 486. a margón sajátkez" javítás

1663. jún. 23. Polonka. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek szolgálatomat. Érkezék hozzám ide
Barakonÿ Ferenc uram Barkocszi György urammal. Több szó közt beszédben jelenté !kigyelme
(az kir"l Petö uram hallgat), az kassai consultatio végben ment, és két dolgot vittek végben:
primo az vármegyék hadainak hórul-hóra öt-öt forintot fognak fizetni, secundo követeket
választottak !fölségéhez hármat: Kecszer Menÿhart, Bornemissa Mihály és Rados uramékot az
religio végett, több punktumit nem tudá megmondani.
Ezekben nekem semmi jó nem tetszik, mert az els!ben, meglátja kigyelmed, az egész mezei
hadak azon fizetést fogják kívánni.
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Az másika rosszabb, félek attúl, az kigyelmed proponálandó követségére csak azt adják
választul, !fölsége kigyelmes resolutióját fogják megvárni. Ezeket akarám kigyelmednek tudtára
adnom, tészen feljebb hírt az dolog fel!l, álljon kedves jó akaratjában.
Feleségemet igen betegnek hallom lenni, ha mi occurrál, éjjel-nappal tudósítom kigyelmedet,
kívánván, Isten sok jókkal áldja és éltesse kigyelmedet. Írtam Polonkan 23. hatodfél órakor estve
1664. Maradván kigyelmednek igaz szolgája, apja: G. H. W. F. propria
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 488–489. sajátkez"

1664. jún. 25. Sem!ce. Rottal Jánosnak
Excellentissime comes, domine filii observandissime
Szintén ezen órában érkezvén Szepessi postáról ezen adjungált kegyelmednek szóló levelek,
odaküldtem kegyelmednek, és Pethö Zsigmond uram is mit írjon nékem, azt is in specie
kegyelmednek megküldtem.
Az újult gonosz hírekre nézve óhajtom, várom kegyelmedet, kívánván, mennél hamarébb
szerencsés jövetelét. Kérem is nagy kötelesen kegyelmedet, adja értésemre, mely nap érkezhetik
kegyelmed.
Hozza Isten szerencsésen és jó egészségben kegyelmedet. Datum in Szümöcze, die 25. junii anno
1664.
Excellentissimae dominationis vestrae pater et servitor paratissimus: Comes F. Wess. propria.
Gróf Rottal uramnak
[Címzés:] Excellentissimo domino, Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, aurei velleris
equiti, sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo consiliario, camerario et supremo per
Styriam rei argentariae praefecto etc. domino filio observandissimo
Novizolii
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 689. f. 134v. fogalmazvány

469

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 490–491.

1664. jún. 26. Sem!ce. Rottal [Jánosnak]
Rottal uramnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek szolgálatomat. Sok szennyemt"l mosódván
az szép Garam vizében, vettem kigyelmednek két rendbeli méltóságos levelét de 23. et 24.
Megszolgálom kigyelmednek velem való közlését.
Az kigyelmed parancsolatjára ím az vármegyékre mint írtam, kigyelmednek mását megk"dtem.
Adja Isten, használjon, de én nehéz dolgokat kezdek hallani, adja Isten, ne legyen igaz.
Pet! uram ím nekem mit írjon, kigyelmednek odak"dtem, felette nagy fában kezdi fejszéjét
vágni, adja Isten, gázoljon ki bel!le, én még választot nem adtam !kigyelmének, várok
kigyelmed ordinantiájától.
Kohari uram is mit írjon, odak"dtem kigyelmednek, álljon méltóságos dispositiójában, mit fog az
magyarokkal cselekedtetni.
Alig várom méltóságos jövetelit kigyelmednek. Bori uramat nem tudom hová lehete, miúta
eljöttem, levelét !kegyelmének nem vettem. Ezek után éltesse Isten szerencsésen kigyelmedet.
Maradván kigyelmednek igaz szolgája, haszontalan apja: G. H. W. F. propria
Szömeczén 26. junii hora media 5 vespertina 1664.
Levelem végzésén értem, Petö uram köztök sem volt az vármegyék gyülekezetiben, hanem
magokban azt végeztek, az mi akartak, igaz-e nem-e, én nem tudom.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 614. f. 31. másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 492–493. sajátkez"

1664. okt. 8. Szendr!. Rottal Jánosnak
Méltóságos, tekintetes, nagyságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek szolgálatomat, és
kérem, ezen kis írásomat olvassa kegyes szemmel, és bocsássa választját kívánt válaszommal.
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Ha nem csalatom, 1663 esztend!nek április havának 14. napján kigyelmes urunk császárunknak
tetszett, az kassai generálisságnak adminisztrációját viseljem.
Micsoda nagy derék consideratiókra kelletett arra kigyelmes urunknak lépni, senki Isten után
kigyelmednél több jobban nem tudja, de az én szerencsétlen fatumom avagy az mostoha üd!nek
alkalmatlan volta ha netalántán ellenkeztette jó szándék zárlását, arrúl nem tehetek.
Tovább azért ezen hivatalt nem viselhetem mind palatinusi autoritas sérelme miatt, mind az én
megöregedett, nyavalyásított betegségim miatt.
Mivel pedig az szolgálatra, ha valaha, mostan van kigyelmes urunknak és igyefogyott hazánknak
nagy szüksége, miattam mintsem megfogyatkozzék, tovább ezen tisztet nem viselhetem.
Lévén azért kigyelmed kigyelmes urunktúl idek"detett plenipotentiariusa, nagy engedelmesen
kérem kigyelmedet, engem ez generálisságnak administratiójátúl mentsen meg, ha pedig abban
valami derekas consideratiója vóna kigyelmednek, kérem nagy engedelmességgel kigyelmedet,
!fölségének tegye hírré levele átal, viseltessen atyai kigyelmével ez f!dre gondot, mert én tovább
ezen hivatalban ad summum két hétnél tovább nem lehetek.
K!t Szendröben octava octobris 1664. Maradván kigyelmed igaz szolgája, apja: H. G. W. F.
propria
[Címzés – sajátkez":] Méltóságos, tekintetes és nagyságos gróf Rottal János (titulus) uramnak
fiamnak adassák]
[pecsét nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 494–495. sajátkez"

1664. okt. 23. Kassa. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek fottomig igaz szolgálatomat. Kedves
követemt!l atyáskodó intését kigyelmednek felette köszönöm. Megvallom, rettegve
gondolkodom, mint moderáljam magamviselését, mert üdvözít!nk is jótételével halált
szenvedett, holott ártatlan volt, de az ! szent cselekedetit magyarázván balra sententiáztatott. És
nekem is kisebb férgecskéjének ellenségim rám tátatott szájok és mostohán néz! szemei fél!,
miatyánk mondandásimat báránylábnak ne magyaráztatnák.Mondókáimban bizony meg nem
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fognak, hanem inkább néma bolond, tudatlan sententiáztatom, megérem egy ibidemmel. Az
többit hagyom Istenemre, igaz ártatlan igyemre, és viszem életemet mártírumság szenvedésére.
Azonban szerencsés útját jártában-k!tében kívánom kigyelmednek, és velem bíbel!d!
dajkálkodását nagy szeretettel köszönöm, kérvén kigyelmedet, tovább is kezdett szeretetiben
tartson meg. Többet írnék, de szemem harmatja nem bocsét. Írtam búmmal rakott cellámban, por
gyanánt hintvén igaz szeretettel és hullott könyveimmel, Kassán 23. octobris 1664. Maradva
holtomig kigyelmed igaz köteles szolgája és vén apja: G. H. W. F. propria
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 498–499. sajátkez"

1664. okt. 24. Somodi. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek rögzött szolgálatomat. Alig szállottam meg
itt Szomogiban, érkezék kigyelmed jámbor írása méltóságos levelével.
Nagy gondú atyáskodását kigyelmednek mint háláljam meg, nem utolsó gond fogott, és ha
annyit és még-még annyit gondolkodom is, de érdemesen meg nem szolgálhatom, mindazátal
„qui facit, quod potest, legem adimplet”. Leszek azon, minden tehetségemet egy csomóban
kötvén kis csöppömmel neveljem az árat, tengerhez hasonló kigyelmed szeretetit, és
koporsómban vigyem hálaadással szolgálatomat.
Kigyelmes császáromat se szómmal, se pennámmal sérteni nem akatom, esedezvén az mennyei
karoknak, vezéreljék elmémet kedvét lelésével kigyelmes urunknak.
Szerelmes feleségem kigyelmednek íratja szolgálatját, velem együtt ajánlván magát kezdett
gratiájában. Írtam Szomogiban 24. octobris 1664. Maradván éltem fottáig kigyelmed szolgája,
apja: G. H. W. F.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 496–497. sajátkez"

1664. okt. 26. Horka. Rottal Jánosnak
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Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek igaz szolgálatomat.
Nagy tör!dve és fáradva ide Pelszöczön innét egy hitván faluban érkezém. Megvallom, oly
fájdalmas testtel vagyok, pennám orra kiírni nem tudja. Hitemre írom, ha tovább is így leszek,
csak Isten tudja, mint vihetem utamat végben. Semmi hírt nem tudok írnom, hanem hármasával
jüttek el!mben Hont és több vármegyék Balassa Imre uram ellen terhes panaszokkal. Békéllvén
kigyelmed kezeihez, kívánom, Isten sok jókkal áldja kigyelmedet. Írta, Horkan 26. octobris
1664. Maradván kigyelmednek igaz szolgája, beteges apja: G. H. W. F. propria
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, aurei velleris
equiti, sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo consiliario, camerario et rei argentariae per
Stÿriam praefecto etc. domino filio observandissimo – ubicunque fuerit sua excellentia
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 500–501. sajátkez"

1664. okt. 28. Murányalja. [Rottal Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek fottomig igaz szolgálatomat. Nagy nehezen
és felette esszeszönytörödve ide is Isten jóvoltából elérkezénk. Hónap, Isten velem lévén,
Muranÿban felmegyek, romlott szekereimet megépítvén, holnapután megnyugszom, és pénteken
megint utamnak eredek.
Akarám azonban kigyelmednek tudtára adnom, szovahihet! és nem utolsó embert"l ilyen
dolgokat értettem: Primo. Érsek uram !kigyelme nem csak contradikált az békességnek, de
Bezcben [!] sem igyekezik menni, s!t az imperiumbéliekkel és francia officérekkel felette nagy
correspondentiája volt. Secundo. Egy imperiumbéli General Quartil Master Laitenontnak
szájábúl ilyen szók hallattak: „ez ellen az békesség ellen minden keresztényi lelk" ember
contradikál, és mivel látjuk az udvarban egy-két ember vesztegetése által Magyarországnak
veszni kell, nekünk bele kell az dologban tekéntenünk, és Magyarországot veszedelemben nem
engedjük.” Azon General Quartil mester Laitenomt volt érsek uramnál. Tertio. Gróf bán uram
!kigyelme esztend!nkínt obligált pensiót: tíz-tíz ezer forintot veszen az franciai királytúl. (De ezt
nem hihetem.) Quarto. Olyat is beszéltek az conjurált magyarok: úgy halljuk az palatinus nem
akar velünk egyetérteni, de felkeressük útját, ha élete vesztésével kell is, tréfáltassék mint nem
igaz magyar. Némelyike olyat is mondott: „hiszem bolond vénember az, mégsem veszi eszében
magát, hogy udvarnál nincsen kelleti.”
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Azonban méltóságos uram fiam, én ezekkel semmit nem gondolván, eljárok h"ségem
megmaradásában, ha méltónak ítíli kigyelmed, magának !felségének tegye hírré. Forgacz
uramnak mit írtam, kigyelmednek volanter odak"dtem, csak postára adassa kigyelmed. Ezek
után éljen szerencsésen kigyelmed, maradván kigyelmednek míg élek, igaz szolgája, vén apja: G.
H. W. F propria
Muranÿ alÿán, 28. octobris 1664.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 625. f. 46. másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 502. sajátkez"

1664. nov. 1. Sem!ce. [Johann Rottalnak]
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek szolgálatomat. Tokaÿbúl ez elmúlt október
havának 28. napján írt méltóságos levelét tegnap szintén estve nagy becsülettel vettem
Hálaadó szívvel köszönöm ott való bibém orvoslását. Adja Isten, lehessek oly szerencsés,
lel!djék utam az megszolgálásra. Szerencsés végét adja Isten az kigyelmed kezdett útjának. Az
nagy méltóságokat szokták ugyanis az fejedelmek követi ajtójok zörgetésével gyakorlani.
Az fejedelemasszony !kigyelme mit apprehendált avagy mint informáltatik, legjobban tudja
kigyelmedhez k"dött totum fac követje. Nem kétlem, fogja bánni, kigyelmed nem ment
Szerencsre udvarlani.
Én ide is elérkezém, és ím Polonka felé indulófélben vagyok, nem is merem írnom, mely nagy
alkalmatlanságim vannak, és meg sem tartózkodom már, hanem sietek Lipczere, és oda várom az
!felsége kigyelmes parancsolatját.
Azonban vette posonÿ leveleket, semmi vígasztalást nem látok bennek. Azt írják, valahán
katonát, parasztembert találnak az német vitézek, azokat szabadosan, nyilván ölik-vágják. Érsek
uram felmenni Béczben nem akar, engem láttatik carpálni, miért engedem ezeket az insolentiákat
és tisztemnek mért meg nem felelek.
Bán uram levelének mását láttam, az ki felette desperált lamentatióval van.
Az békesség ellen kicsiny, nagy rend, mint szájokból kifér, becstelenül szólnak.
Balassa Bálint uramnak adta !fölsége az Hont vármegyei f!ispánságot.
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Nem magam szovát írom, felette fels! polcon áll judex curiae uram, mert egyedül volt magyar,
az ki az békesség koholásában forgolódott (de ezt az gloriát magyar nemzet el!tt nem irigyelem),
és ezeket értvén úgy adom kigyelmednek, az mint vettem. Mostan többel nem terhelvén
kigyelmedet, kívánom, sok jót adjon Isten. Maradván kigyelmednek igaz szolgája, apja: G. H. W.
F. propria
Szümöczén, prima novembris 1664.
[Címzés nincs]
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 624. f. 44-45. másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 503–504. sajátkez"

1664. nov. 4. Zólyomlipcse. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek igen beteges, de igaz szolgálatomat. Az
éjjeli-nappali égszakadásban, és az vizek nagy árja miatt csak Isten tudja, mint jüheténk.
Rettenetes hideglölés esvén ma rám, sok jajjal ma érkezénk ide Lipczére. Itten én még senkit
Beczb!l nem tanáltam, talám ugyan – Isten adja – itt felejtenek, félek, ha megindulok, végben
utamat nem vihetem.
Egyéb hírek itten nem folynak az el!bbieknél, éhség és nagy szükség az emberek között. Hanem
közönségesen félnek az Erdelb"l kijüvend! németségt"l, és hogy erre az útra hozattatnának, de
én bízom kigyelmed gratiájában, hogy !ket Liptóra az igyenes országútjára fogja vezettetni.
Forgacz Ádám uramot mondják, várják Gaczban, és onnét Sent Martonban az Tisantul. (Az kit
nem javallhatok, hogy odamenjen.)
Benycki Pál uram Sombatbúl írja Beniczki Tamás uramnak, az Nagi sombati német
Commendant volt Pálnál ebéden, az ki levelet mutatott néki, kiben azt írják, Czeh orsag rebellált
volna kigyelmes urunk ellen, és hogy az Saxo melléállott volna, kit én nem hihetek.
Mostan nincsen egyebet mit írnom. Kívánok kigyelmed szerencsés munkája folytatásiról
örvendetest hallanom. Maradván míg élek kigyelmed igaz szolgája, apja: G. H. W. F. propria
Lipczén 4. novembris 1664.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 627. f. 48. másolat
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MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 505. sajátkez"

1664. nov. 9. Zólyomlipcse. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek búval teljes szolgálatomat.
Elepedt és teljességgel megbódult szívem bels! kesernyéjéb!l írom kigyelmednek ez enníhány
bet"met. Tegnap estvefelé érkezék az rudnai postátúl Bori Mihály uram ezen írt két levele. Noha
érdemes nem lék egy arcus papirosára !felségének, de ez is menjen az többi után.
Mentest kászálódóm, és hónapután megindulván, Istent híván segítségül útnak eredek, és utam
szaporaságáért és könyebbségemért rendeltem így utamat 11. hujus Taÿouára, 12. felsö
stubnÿára, 13. Rutkára, ott Szalakra k!tözöm, 14 Zolnara, 15. Belus táján, 16. Trincinben, onnét
merre viszen Bori uram, nem tudom, de akármerre vezessenek, pro 24. Beczben leszek, ha Isten
valami derék akadéktúl megóv. Lölköm méltóságos uram fiam, csak az gondolkodása is borzogat
kínra menend! utamnak, kiváltképpen kigyelmed jelenlétele nékül. Vagyunk confusióban, és
veszedelemnek fiai halmozva várnak – nemes vármegyék követei – t"lem segedelmet, és hitem
kötelére kénszerítnek, orvoslást nyújtsak fájdalmoknak.
Én pedig tapodtatott, minden becsületb"l kivetk!ztetett vagyok, hazám fiai közül, kik nem
méhek, hanem mézet veszteget! herék, azoknak kosarokban szedik az gloriát. S hazánk zavaró
ganéja felpiszkálását már nekem kell b"z nyelésével takargatnom. De haszontalan nekem ez éves
sebeimet krispánggal hintenem, hiszem Istenemet, hamar megrövidítteti párkákkal életem
fonalát, és akkor veszik eszekben, nem vótam se uramnak, se hazámnak igazságtalan és
haszontalan szolgája.
Ezek után kívánom, Isten szerencsésen folytassa kigyelmed napjait, és ha az én szerencsétlen
igyem galibákban kötelez, ottan csak legyen szánóka, mint igaz és holtig leend! szolgájának,
apjának: G. H. W. F. manu propria
Lipczén 9. novembris 1664.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 506–507. sajátkez"
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1664. nov. 11. Zólyomlipcse. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek igaz szolgálatomat. Ma meg akarván
indulnom tegnap hat óra után estve érkezék Bori Mihály uram. Mind mivel jütt, sok vóna
pennára venni, hanem egy summában vévén és jól megfontolván követségét !kigyelmének, én
nem találok két véginél többet: Els!bben hogy macska lábává tétetvén, az sütött gesztenyét
világgal gy"löltetésével az zsarátnokban kapják. Az másik, !kigyelme követsége csees és puszta
ajánló szók. Többi között az pataki dologban nekem és Farkas László uramnak mit írt !felsége,
kigyelmed méltóságának k"dtem, mivel én nem /megyek/ most arra az f!dre, mint fog az
dolgokrúl disponálni, ha miben veszem kigyelmed parancsolatját, örömest szolgálok.
Mit parancsoljon az kereszt"l átalmen! és jüv! hadak fel!l !fölsége (noha kigyelmed jól tudja),
ím kigyelmednek az vármegyékre írt leveleimmel megk"dtem. Írtam ugyan Portia herceg
uramnak fel!lök, de félek, kevés avagy semmi szaporája nem lészen. Ha lehet, az kigyelmed
nagy okultsága kérem vetesse oly rendben, utolsó furia fel ne piszkálódjék az keseredett
lakosokban. Mely hallatlan rusnya írásokat kezdenek némely név nélkül való mérges pennák
kibocsájtgatni, ím kigyelmednek kett!t k"dtem. Adja Isten jó végét ennek az kezdett zavarnak.
Szintén kedvetlen hírem érkezék, 8 Regiment mégyen Sileziaban Zolnara, az mely
kegyetlenséggel mégyen, odalészen az az én ott való kevéském. Tudom bizony Kaÿzerstan és
Kop uram is nem hadnak semmit is hátra az dologba, de ez így szokott járni, ugyanis t"zben
szokott próbáltatni az érc.
Sokat írhatnék az világ koholó tragédiáirúl, de üdöm és kedvem nincsen hozzá. Félek
mindazonátal attúl, magán ne tapasztalja kigyelmed az emberek subtilitásit, Szent Márton lúdja
Szent György napi bárányfiakká ne teljenek. Mostan többet nem írok, hanem kedves uram fiam,
mivel az N. az N-nek szünetlen és változhatatlan el!mozdítója, ha az magyarországi
palatinusságnak hallatlan példájával letett állapatját hallja, értse, hogy az els! N. lészen az egész
nemzetünk veszedelme. Isten sok jót adjon kigyelmednek, maradván holtomig kigyelmednek
igaz szolgája, apja: G. H. W. F. manu propria
Lipczén 11. novembris 1664.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 508–509. sajátkez"

1664. nov. 17. Bajmóc. Rottal Jánosnak
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Excellentissime domine comes, filii observandissime
Valóban rajtam történt most ama gyakorta mondott proverbium: szegény ember szándékját
boldog Isten bírja. Elvégeztem vala magamban, hogy az Vágh vizén szálakon vitessem alá
magamot, de azt az vizek kegyetlen áradási, az heves es!k és az németek jövetele meggátolták,
kihez képest nem lehete egyéb benne, hanem ide Baymocz felé kelleték utamat felvennem, de itt
is az mindennapi rettenetes es!k miatt beléakadtam az alkalmatlan, rossz, vizes és sáros utakban.
Mindazonáltal mindaddig megyek, míg az orromot meg nem ütik, avagy [az] számon be nem
foly az víz.
Most semmi olyas híreket nem tudok kegyelmednek írnom. Vannak ugyan holmi gaz és
semmirekell! hírek, kiket nem méltó, hogy ember pennája orrában végyen. Isten Trenczinben
vívén, ha mi olyas híreim lesznek, onnét mindenekr!l tudósítani fogom kegyelmedet.
Mid!n ezen levelemet íratnám, hozák az kegyelmed die 5. praesentis Zathmarról írott levelét, az
kib!l értem, hogy Isten kegyelmedet kedves jó egészségben Zathmarban bevitte, kin felette igen
örvendek. Az oda való hírekr!l is hogy tudósít kegyelmed, megszolgálom kegyelmednek, de az
holott kegyelmed azt írja, hogy az vajdáné már beérkezett Erdélyben, kit ha meg nem magyaráz
kegyelmed, nem érthetem, noha képzem. Értem azt is, hogy lovat adtanak, de meg nem írja
kegyelmed, sárga-e vagy zöld, az minem! lovat peniglen kegyelmednek adtanak, vagyon-e
kegyelmednek contemjával, örömest érteném. His in reliquo excellentissimam dominationem
vestram foeliciter valere desidero. Datum in Baymocz die 17. novembris anno 1664.
Excellentissimae dominationis vestrae pater ad serviendum paratus: Comes F. W. manu propria
[Sajátkez" utóirat:] Magam nem írhattam, mivel felette fáradt és bús elmével vagyok, valóban
dúlják szegény Trinczinÿ vármegyét, az én streczenÿ kis jószágom is agonizál, és ha Kop uram is
arra mégyen, utolsó kenet kell neki. Nehéz kinyér ez, se becsület, se érdem, és az mi kevesünk
van is, közpréda és éjjel-nappali roncsolás.
[kései levéltári jegyzet:] Missiles palatini Veszellenÿi ad Rothalium. Palatinische
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 510–511. sajátkez"

1664. nov. 22. Trencsén külvárosában. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Én ide nagy nehezen tegnap jóvoltábúl békével érkeztem, és
megvallom, ment!l közelebb közelítem Becszet, annál távulabb kívánnék t"le lennem. Pennám
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ki nem írhatja, elmém meg nem foghatja, minem" extremitásokban és veszedelemben forog
szegény hanyatlott haza, és ezennel az átkozott fent nézés, ambitiós irigység és némelyek
hízelked! magok kelletése esszevesztetik kigyelmes urunkat híveivel.
Máris ilyen veszedelmes kérdések támadtanak, !felsége azért hívat bennünket, és
legkiváltképpen engemet, mi tanácsok ország képében confirmáljuk és suscribáljuk ezt az
veszedelmünkkel szerzett békességet. Kit ha ki közülünk nem suscribál, áruló az udvarnál, az ki
pedig suscribála, az magyar nemzet el!tt örökké átkos árultatásban forog neve, ez csak olyan
király fia Kis Miklós patkója, örömest látom azt az okos észt, az ki mocska nélkül tudjon
Beczb"l kijünni.
Judex curiae uram asztalánál maga !kigyelme egy ilyen levelet olvasott (ki írta, nem tudom), bán
uramnak az franciai király százezer pisztoletát k"dött, franciai nemes embere acceptálta, és
Ducának declaráltatta, Beczben pedig neve publicae rebellis nequam proditor patriae.
Amaz igazmondó Illeshazi György uram is itt lévén publice mindnyájunk el!tt – senki okot nem
adván beszédére – nagy hittel confirmálván ennéhány ízben azon esküvék, csak mi kevés napok,
hónapok múlása alatt Morua, Szlezia, Cszeh orsag rebellál !felsége ellen.
Ilyen szép csendesség és egyezség közé kell ám énnekem mennem, feleim között kinek higyjek,
kétség dolgom. Kigyelmes uram el!tt kétséges, hitel nélkül puszta mezíttelenített semmi vagyok.
Az német nemzet utált csagossá vet bennünket. Ó, ki kétség, rettegés, bú, gond, veszedelem
irtóztató habjai között hányattatottá jutottam. Árkusok telhetnének, ha minden hallomást és
készülend! tragédiákat le kellenék írnom, de azokot tovább hagyván mostan több írással nem
terhelem kigyelmedet. Elég az, Beczb"l (ha amaz íráskint nem arestáltatom is), alig hiszem,
hogy gyalázat nélkül kijühessek. Most is
osztják az magyarországi tiszteket, csak mit
elgondoltak, mindent követnek, szegíny palatinus azokban semmit nem tud. Éljen szerencsésen
kigyelmed. Írtam Trincinÿ hostatban k!tözködvén szálakra az híd szakadása miatt, 22. novembris
1664. Maradván kigyelmednek igaz szolgája, apja: G. H. W. F. manu propria
[Két sajátkez" utóirat:] Az Zolnaÿ hidat elvivén az víz, az németek mind ott abban az sugalékban
feneklenek meg, kimondhatatlan veszedelmes kárával az szegénségnek.
P. S. Sokat gondolkodtam, ha ez alábbírt bet"ket adjam-e hírré kigyelmednek, de hogysem mint
legkissebben vétsek kötelességemnek, gy!zettetem és kénteleníttetem megírására. [titkosírás]
2. 27. 4. 1. 1. 2. 24. 60. 17. 5. 1. 5. 54. 5. 29. 5. 8. 3. 5. 60. 17. 24. 70. 2. 17. 60. 54. 8. 4. 54. 24.
60. kigyelmed szolgái 60. 5. 9. 2. 4. 7. 24. 1. 5. 7. 5. 27. kigyelmednek 4. 27. 8. 4. 54. 24. 2. 70.
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9. 17. 1. 24. 27. 60. 2. 24. 18. 27. 4. 3. 36. 5. 1. 5. 1. 5. 9. 54. 4. 18. 4. 27. 60. 5. 9. 17. 27. 4. 1. 8.
4. 30. 4. 60. 8. 2. 29. 5. 6. 24. 27. 2. 4. 7. 24. 54. 4. 18. 18. 4. 1. 4. 60. 54. 3. 5. 30. 18. 3. 5. 60.
17. 24. 1. 24. 54. 2. 9. 5. 70. 3. 5. 30. 18. 27. 5. 1. 5. 60. 2. 27. 2. 27. 2. 54. 2. 70. 2. 4. 29. 24. 18.
5. 6. 27. 5. 27. 1. 5. 60. 9. 2. 70. 3. 17. 8. 17. 1. 27. 9. 24. 70. 2. 24. 60. 17. 1. kigyelmeden 54. 2.
60. 5. 27. 4. 1. 30. 18. 5.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 512–513. sajátkez"

1664. nov. 27. Pozsony. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, noha nagy tör!dve és fáradva, de békével ebédre ide érkeztem. De
búm tetézésével valóban szomorú hírre, mert ugyan ma érkezék Cszaktornÿarúl Ziczi Pál uram,
az ki Witnÿedi uramtúl és az megkeseredett bánnétúl levelet hozott.
Az elmúlt kedden múlt egy hete, az az vitéz horvát bán valami vadászitúl berekesztett erdei
disznók vadászatjára kimenvén, egyet megl!tt közülök, és az mely legnagyobb disznó volt
közülök, kiszaggatván az hálót, elébb ment az erd!ben, ! szegény egy puskával leszállván
lovárúl az kopók csihára bement az kopók után, és így nagy véletlenül rárohanván az kegyetlen
bestia, nagy sebeket ejtett rajta. Ugyan azon marcongtató sebekben az nagy kemény vitéz talpra
állván szolgáit bíztatá: semmi-semmi – így mond – fiaim hozzátok el az hintómat, míg az
hintóját elhozták, megbágyulván lefeküdt, és ugyan ottan szörny" halállal hótt meg, és így ilyen
véletlen és kegyetlen halállal múlt ki az az dícséretes vitéz, kinek lelke üdvözöljön, kívánom.
Mid!n ezt írnám, érkezék az kigyelmed 12. hujus írt méltóságos levele, az melyb"l látom az
kigyelmed hozzám szünetlenül való nagy kedvesked! gratiáját, noha miben légyen nekem
kegyelmes urunknakoly nagy becsületben való lételem, nálam az még igen láthatatlan, mert nem
hogy annak kisebb jelecskéjét látnám, de merem írni, óránkint lelkem fojtogató becstelenségimet
tapasztalom.
Érsek uramot itten nem tanáltam, már pater Horst innét Beczben olvasta, és úgy látom, az
keményen álló k!oszlop az veres posztó reménség ígíretivel az olvasztott viasznál inkább
lágyult, ugyanis úgy szokott az gondolatlan, üd!tlenül, er! nélkül való haragoskodás járni.
Németimre k!tött posztóval ajánlá !fölsége kigyelmes satisfactiómat, ha lészen futamodtja,
egyedül kigyelmed gratiájának tulajdonítom. Isten fizesse kigyelmed nagy gondjaviselését.
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Az mi Kaÿzerstan uram felmenetelit és Kop uram alájüvetelit illeti, felette okos atyáskodással
gondolkodott és tett dispositiókat kigyelmed. Azokat mind átalgázlottáj már az mi hadi
tanácsink, mert eddig minden dispositio nélkül Isten tudja meddig ment Kaÿzerstain uram,
hanem ha kigyelmed okultsága viszi már valami jó rendben az alájüv! Kop uram hadát.
Felette akarom, hogy kigyelmed csendesságben írja lenni az fel födet, bizony kigyelmed örök
emlékezetivel köszönhetjük mindnyájan kigyelmednek. Adja Isten, sokáig hallhassuk ezen
örvendetes hírt. Megesék valóban az szegény Trinczin vármegyének az átmen! németek miatt,
azok bizony kúdussá lettek mindnyájan, ha kigyelmed gratiájáb!l az én jószágom nem
szalváltatik, táska tétetik nyakamban.
Ritkán és rövid írásomrúl fedd engem kigyelmed, bizonyságom az Isten, nyolcadik levelem ez,
miúta eljüttem kigyelmedt"l, rövid voltuk némelyiknek talám az materia hozta magával. Mostan
többet innét nem írhatok, hónap innét ebéd után megindulok, ha csak Farkas faluaÿg is
elmegyek. Isten Béczben vívén, az oda való világrúl mindeneket írok. Assecurálván kigyelmedet,
valamint fordít ez az állhatatlan világ, de engem másképpen nem tanál, hanem kigyelmednek
koporsóm zártáig igaz tökéletés szolgájának, vén apjának. G. H. W. F. m. p.
Posonii 27. novembris 1664.
[Sajátkez" utóirat:] P. S. levelem végzése után olyat hallék, kigyelmed és én írtam leveleinket
publice olvassák Beczben és publicálják érsek uram ellen, de én meg nem hiszem.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 514–515. sajátkez"

1664. dec. 2. Bécs. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Én ide is Isten jóvoltábúl békével érkeztem tegnapel!tt. Tegnap
minden kívánságom kívül !fölsége estve hat órakor hívattatváb audientiára, szembe vót velem,
és noha !fölségének láttam kigyelmes hajlandóságát, hogy velem méltatlans szolgájával
beszédben ereszkedjék, de az én sérült sebhedt szívem lévén teljes keser"séggel, nem
bátorkodhattam az szíves beszédhez. Hanem félretévén rettegtet! szemérmemet, így kezdém
kigyelme méltóságos személye fel!l beszédemet: Mit vétett az az nagy méltóságos szolgája
fölségednek, gróf Rottal János uram, hogy megúnta életét neki? Arra mondá: ego ipsum certe
amo. Arra azt felelém: si suuam excellenriams amaret, certe non amoveret a se tam procul.
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Továbbmenve az beszéd, mondám: si cito non curaverit suam excellentiam evocari, certo certius
perdet hunc magnum, utilissimum et fidelissimum servum et ministrum, debet enim maiestas
vestra sacratissima scire, quod istas inordinatas commissiones sui antagonistae faciant, ut solum
a maiestate vestra sacratissima longe possint amovere, et jam-jam sensim hoc suae excellentia
incipit agnoscere, et vereor, ne iste contemtus generet illi cordis anxietates, et sic perdetur ille
magnus heros in fetore Szakmariensi. Illa enim commissio ultimaria potuisset per unum
cameralistam finem deduci, quare humillime supplico maiestati vestrae sacratissimae, reservet
illum bonum comitem pro se, quia non multos habet tales. Illius enim antagonistae hoc invident,
quod dominus comes Rotal candide loquatur, et veritatem maiestatis vestrae sacratissimae dicit,
quod alii non omnes faciunt. Arra így felele !fölsége: ego illum certe amo, et bene est, quod mihi
dixeritis, ego illum curabo cito avocari et ipsius antagonistis monstrabo, quod illum amem.
F!komornyik urammal is – noha kevesebbet – ezen formán beszélgettem, az sopánkodássak
búsul, udvarnál nem létekort vitték az utolsó kigyelmed commissióját végben.
Továbbá kérdé !fölsége, mint hadtam az az földet. Arra azt feleltem: Istennek áldott neve, még
eddig elég csendességben vótak, és én nem is látok egyebet, hanem két dolog tehet zavarodást:
primo az pataki dolognak el nem igazítása, melyet hogy !fölsége remediáltasson, igen alázatosan
könyörgöttem, secundo Kop uram rajtok való alkalmatlanságok, egyébiránt csak becsültessenek
az magyarok, bizony h" szolgák találtatnak. #felsége az els!re azt felelte: omnino hanc rem
debebimus curare complanari. Az másikra azt felelte: jam Cop amovebitur, és így ebben az
materiában vége lett beszédének !fölségét"l.
Azonban kedves uram fiam uram, én ide csak régi mód szerint puszta ajánló szókra jüttem, afel!l
óránkint csipkedtetem, és az mi NB dolgaiban futamatot vett, et adoratur mint egy földi Isten.
Az ígírt posztok is elolvadtanak, és semmib"l telik semmi, és én sem sollicitálom tovább, mivel
látom, nemzetest"l nem kellek, bizony vale-t mondokaz rettegtet! szolgálatnak. Bán uram tisztit
valóban sürgetik Draskouits uram számára, annál hatalmasabbá tegyék factiójokat az emberek.
Ám repüljenek az nap sugari köziben, hamarább olvadt szárnyokkal f!dre szállanak! Ide
érkezvén az kigyelmed zsellérségében f!di paradicsomot tanáltam, az kivel engem annyira
confundál, hogy én megköszönni sem tudom kedvesked! gratiáját, nemhogy meg tudnám
hálálni. Mostan többet nem írhatok búmnak kesernyéje miatt, másszor többet. Maradok
koporsóm zártáig kigyelmed igaz, tökéletes szolgája, vén apja: G. H. W. F. manu propria
Beczben 2. decembris 1664.
[Sajátkez" utóirat:] Még semmi jele nincsen, mikor adják ki az propositiókat
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[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 516–517. sajátkez"

1664. dec. 4. Bécs. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ma reggel hívattunk Portia herceg uramhoz conferentiára. Az titok
tanácsok közül voltak ezek: Lopkouiti herceg, Ausperg herceg, Portia herceg, Gonczága herceg,
Suorczenbur uram, és kamara praeses (az ki valóban sollicitálja az hercegséget). Az mi
részünkr!l vót érsek uram, én cancellarius uram, judex curiae uram, giöri püspök uram, Esterhas
Pál uram, Bespremi püspök uram, Vaczi püspök uram, Folnaj uram, Cszaki Ferenc uram,
Draskouit Miklós uram, Ziczi István uram, Balasi Bálint uram, Palfi Miklós uram, Ferdinand
Kolonicz uram, Ostrozit Mátyás uram, Birinÿ György uram. Keveset szólott az herceg, hanem
secretari, Dors uram az békesség conditióit megolvasták el!ttünk, és minket abban semmiben
nem kérdének, hanem csak noveritisre. Mi ahhoz se fejírt se feketét nem szólottunk, hanem nagy
csendesen kívántuk, adják azon írást kezünkhöz, régi szokás szerint érsek uramhoz gy"lvén, mire
segít Isten, alázatosan opiniónkat !fölségének beadjuk. Ezen mindnyájan f!hajtással hallgatva
annuáltunk, hanem Nadasdi uram felállván így szóla: ego quidem statim et defacto meam
opinionem paratus sum dicere, sed si sic placet aliis, et ego sum contentus. Ezek így lévén,
Suorczenburg urammal esszemosolyodának, és nagyocskán így szólt: „ti herin Vngerin hobin sih
nit ferret” – és így gúnyola meg bennünket. És így hónap esszegy"lünk, mi lesz tovább
kigyelmednek, az actákat írva k"döm.
Mid!n ezen levelemet írnám, érkezék Barkoczi István uram !kigyelme megadván méltóságos
levelét, kit valóban jókor vettem, mert szintén akkor vót nálam Gonczaga herceg és Traun uram,
és vót az kigyelmed ott való léte fel!l nagy mez!m az nyargalásra, és mindenek pro voto
vónának, de Portia hercegnek !kigyelmének látom ellenkez! tetszését.
Az fel födr"l úgy hallom kemény követség jün, és el!járóban mit írjon Sáros vármegye, levele
mását ím megk"dtem kigyelmednek.
Adja Isten, édes kedves gróf uram fiam, Szekelÿhid pro voto legyen, de Tamás lévén ebben, látva
avagy bizonyost hallva fogom hinni, mivel én mást hallok.
Én mint resolváltam magamban, és négyfelé micsodás írást akarok beadni, kigyelmednek
megk"dtem, már véget kívánok vetni az sok sz" rettegtet! félelemnek, látva, szép szó adás alatt
fájdalmas döföléseket kell szenvednem. Mostan több írásommal nem terhelem kigyelmedet, igen
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fáradt és bús lélek lévén. Hanem kívánom, Isten sok jókkal áldja és éltesse kigyelmedet.
Maradván koporsóm zártáig kigyelmednek igaz tökéletes szolgája, vén apja: G. H. W. F, manu
propria
Beczben 4. decembris 1664.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 518–519. sajátkez"

1664. dec. 12. Bécs. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, mivel sok írást k"dtem, sokat nem írhatok, hanem ad essentialia
megyek. Az kiadott propositiók és replicánk beadása urán semmi in communi el!ttünk nem
forgott, kihez képest csak néma lévén nem is tudok mit írnom.
Látom, érsek uramat halmozva az jezsuiták forogják, és tegnap estve 5 órakor !fölsége hivatta,
mit végzettek, abban semmit sem tudok. Nekem nem lehete szerencsém, Bori Mihály uram átal
tett izenetimet meghallgatta vóna Portia herceg uram, hanem órárúl-órára, naprúl-napra halogat
!kigyelme, kihez képest én sem kívánom tovább molestálni.
Azonban hozák Szakmarrúl kigyelmednek két rendbeli méltóságos levelét sub dato 2. et 4. Az
fölséges Isten segítse kigyelmedet, tarthassa csendességben azt az h"ségben nevelt f!det, de én
félek, bizony az angyalokat is furiára ne indítsák. Magam hogy az kigyelmed szolgálatjára,
pataki dolognak eligazítására mehessek, lehetetlenség. Bori Mihály uramat !kigyelmét nem
tartóztatom, ha el akarják k"deni, de úgy látom, urával együtt egy szofrán van. Azonban hogy ezt
írnám, érkezék !fölsége kigyelmes parancsolatja, hogy öt órakor estve felmenjek, azmint meg is
lett. Jelentettem nagy alázatossággal, vót szándékom !fölségét"l audientiát kérjek, mivel
kigyelmed méltóságos levelét vettem, és elébb-tovább megjelentettem az kigyelmed méltóságos
írásának velejét, felette jovallván, kigyelmedet ott, az dögös országban ne tartóztassa, és az
pataki dolgot jelenlételével vetesse !fölsége jó végében sok discursus után. Azt felelé !fölsége:
ergo expediendus es Bori quanto citius, ut eo citius elberetur bonus comes Rottal, quem ego amo.
Már azon leszek, ne késleljék Bori uramat, addig mi is eloszlunk. Miben fog dolgunk maradni,
mindenekr"l híven tudósítom kigyelmedet.
Nálam ma páros és páratlan emberek felesen lesznek reménségem kívül ebéden: Traun uram
feleségével, Palfi Miklós uram feleségével, f!vadászmester feleségével, Tirham uram
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feleségével, Podini herceg uram, Holÿstan herceg, az ki Tokajnál vót. Hardek uram, Esterhas Pál
és több magyar urak etc. Tegnapel!tt vótam Traun uramnál. Tegnap kelletlenül Monte kukuli
uram ott vót az világbíró Nadasdi uramnál, az kivel egymást most felette szeretjük, mert
!kigyelme sem szól hozzám, és én is hallgatok.
Reménlem, Lipcszen udvarolhatok kigyelmednek úgy mint egy in abstracto él! igaz szolgája, az
kívánom szerencsés éltét kigyelmednek. Maradván holtig igaz, szolgai kötelességben lévén, vén
atyja: G. H. W. F. manu propria
Becz 12. decembris 1664.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 520–521. sajátkez"

1664. dec. 20. Bécs. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, az magyar urak mind eloszlának, és nem utolsó zúgolódással, hogy
német generálist vetettek törvényünk ellen ránk. Kassaÿ generálisságot !fölsége gróf Cszaki
Ferenc uramnak conferálta. Az koronát !fölsége megadatta és Posonban tegnap vitték vissza.
Bori Mihály uramat bizonyosan két-három nap alatt expediálják, az kit"l mindeneket b!vebben
izenek és írok.
Engem itt tartóztattak. Mit akarnak, nem tudom, de én még magam dolgaiban inter spem et
metum vagyok. Mostan többet nem írhatok, ajánlom éltem fottáig igaz tökéletességgel
maradandó szolga és atyaságosságát: G. W. F. manu propria
Becz 20. decembris 1664.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 522–523. sajátkez"

1664. dec. 25. Pozsony. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos, tekintetes és nagyságos gróf uram fiam
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Magam nem írhatok hertelen és súlyos betegségem miatt, kérem megbocsásson. Borÿ uramot az
mint lehetett, kiolvasám Béchb"l, és ím kegyelmed szolgálatjára odaküldtem. Ím mit írtam
légyen az vármegyéknek, azt is odaküldtem, kívánván Istent"l, döcsességesen és cum contento
regnicolarum et gloriae suae in aeternum térjen vissza.
Engemet azonban az kegyelmed jóakaratjának tetéz! és halmozó árjával annyira confundált, és
épen béklóztatott és cincireztetett, rabjává tett, nem hogy jóakaratját és velem sok jótételemért
reciprocálhatnám, de igazsággal írom, elegend!képpen még csak köszönetését is tompult
elmémmel fel sem találom. De ut ut sit, vallom magamat köteztetett rabnak, mint veszen azért
ént"lem satisfactiót maga szolgálatjára, háladásra adtam magamat, és kegyelmed discretiójára
Auff Gnod undt Ungnodt.
Bory uramtúl mindeneket b"vöbben megért. Kívánván szerencsés éltet kegyelmednek. Posonban
25. decembris 1664.
Kegyelmed vén apja és igaz szolgája:G. H. W. F. manu propria
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni, Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, aurei velleris
equiti, sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo actuali consiliario et camerario et per
Stÿriam rei argentariae praefecto etc. domino filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
[melléklet:] Litterae excellentissimi domini comitis regni palatini excellentissimo domino comiti
a Rottal Posonii sub 25. decembris anno 1665 [!] datae in Latinum transversa
Quod ipsemet propter graviorem er repentinam infirmitatem scribere nequiverim, mihi quaeso
ignoscat. Dominum Borÿ, qualitercunque poteram hinc Vienna ad servitia vestrae excellentiae
expedivi, quidve comitatibus scripserim, ea omnia transmisi, vovens, ut Deus gloriose et cum
contento regnicolarum ac gloria sua aeterna reducat foeliciter.
Me vero superabundantia affectuum excellentiae vestrae in tantum confudit, ut plane compedibus
et vinculis captivum cinctum effecerit, non ut benevolentiam et bona opera mecum praestita
reciprocare valerem, sed in rei veritate scribo, neque sufficientes ingenio meo imbecilli
adinvenire possim gratias. Ut ut sit, agnosco me captivum infascinatum, qualiter autem
satisfactionem a me rehabere poterit, me pro recompensis ad servitia et discretioni eiusdem
excellentiae vestrae devoveo auff Gnad undt Ungnad. A domino Borÿ omnia fusius intelligere
poterit etc.
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MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 671. f. 112. másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 524–526.

1665. jan. 2. Pozsony. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam.
Az én egészségem fonttal ment el t"lem, és csak lottal sem láttatik jobbulni, mindazáltal
mindenek úgy legyenek, mint Isten akarja. Én itten haszontalan kötséggel megfeneklem.
Beczben létemkort mer! balsamum írt nyújtottak, elmenetelünkben fejér görögöt látok helyette,
egyszóval quo ad substantialia, egy máknyi megmaradásunkra, szabadságunk gyükerezésére
valót nem látok. Züze uramot pater jezsuita uramék csak nyakunkra veték, és er!szakkal alája
vetettenek, kívánnak bennünket tapodtatni, ha ezen sub litera A valamit nem fordít.
Nekem valóban szomorú újesztend!m támadt, mert nemzetem megutált és vettetett, és
gyámolytalanságra jutott igyét könyves szemmel szemlélem, és azzal tetézi nyavalyámot búm,
hogy az törvéntelen igazságtalanság felyül hágtatván az igazságot, az öcsémet Lubomerski
herceget, az ki Lengyel Országhban f! marsalkus volt, honjából Szleziában szaladva futtatta, és !
már szegény az igazság mártírja lévén, számkivetett bújdosásra jutott. És úgy látom nékem is
utat mutat, és adja Isten, az igazság szereteti engem is vénségem idejében, ez törvéntelen haza
igyemet bújdosásra ne juttassa, az mint ezen deákra készítend! sub litera B levelem pariája
kegyelmednek meg fogja mutatni.
Zuze uram mely despotice ír az vármegyékre, sub litera C kimutatja, és mint sem uraljam,
resolutus vagyok elkövetnem reám váró nyomorúságimat. Az végházak erectióját !fölsége egész
consensus el!tt reám bízta vala, most már Traun uramot, Zuze urammal küldi hozzánk (az mint
hallom, toto inverso ordine) egy noveritis-szel. Kihez képest vagyunk még félelem, reménség és
rettegés között, mert ha ugyan nyakunkon kezdik hagyni ez francúzt, mi bizony semmihez nem
szólván, minden törvéntelenség ellen tudománt tévén ki szemo, ki tamo eloszlunk, és akkor vége
lészen palatinalis hivatalomnak. Mire fordítja Isten igyünket, tempus docebit. Magam dolgaiban
egy gombost" hegynyit végben nem vittem, kin bizony meg sem szontyorodtam, csak az szegény
haza ne szenvedne utolsó kétségre való kifakadást.
Ó átkozott óra! Ó boldogtalan nap, az mely kegyelmed méltóságos személyét t!lünk ily messzi
vetette, mert soha mi ez igyefogyottságos üd!re nem jutottunk volna, ha kegyelmed messzelátó
esze itt lehetett vóna. Mostan azért ebben forgunk, mit ád Isten, tovább kegyelmednek tudtára
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adom. Hónap reménlem bejünnek az commissarius urak, szombaton-vasárnap átalesünk az
dolgokon. Reménlem, ha hétf!n nem is, kedden én is megindulhatok innét, és ha módom lesz az
Stubnyai fördésemben, azt követem, és ha nem, az merre gonosz vagy jó fatumom vet, oda
megyek.
Az nagy szent Isten kigyelmednek adjon kedvesebb és jobb, szerencsésebb újesztend!ket érni, de
mi szegény magyarok már jutandunk éppen az utolsó kenetre. Írtam Posomban, búval rakott
cellámban, januarius második napján anno 1665.
Maradván kegyelmednek minden forgásiban az szerencsének állhatatos és igen igaz szolgája,
vén apja: G. H. W. F. manu propria
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 835. f. 107–108. másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 527–528. sajátkez"

1665. jan. 5. Pozsony. Rottal Jánosnak.
Méltóságos gróf uram fiam. Tegnap nálam voltak Traun uramék többekkel ebéden. Tegnapel!tt
érsek uramnél voltunk, és ottan azt végzettük, hónap megindulván Szentere els!bben, onnét
Galgoczra és Trinczinben menjünk, de én mind ott legyek, mintha oculata nélkül én nem tudnám
az helyek mivoltár. Én ugyan nem szánom és nem kímílem kigyelmes uram parancsolatjára
fáradságomat és elmegyek velek, de az hun jár az subtilitás, abbúl bizony semmi nem telik.
Azonban megint curirja jütt hozzám nemes Zemlin és Szaros vármegyéknek, mit
félelmeskedjenek és panaszolkodjanak, kigyelmed – édes méltóságos gróf uram fiam – levelek
másábúl megértheti, én távul is lévén, semmi nem is bízattatván reám, !kigyelmeket nem
segíthetem. Hanem Isten után kigyelmed tehet jót velek és velem, az mint hogy kérem is nagy
szeretettel kigyelmedet, mutassa ebben is !kigyelmekhez és hozzám tetézett jóakaratját.
Nyavalyás marsalknak veszettül van dolga, és az ! romlásával bizony többinket is féltem. Hozák
hírét tegnap (noha én meg nem hihetem) az mely francziai had itt az !fölsége szolgálatjában vót,
azok bementek vóna Lengyelországba. Az mely hír ha igaz vóna, bár idején hírt tanoljunk, kit
Isten t"lünk távoztasson. Az török tábor is bizonyosan Landorfeiruaron innét Baranÿa felé
Szarkoz és az Duna mellé takarodik, az ki miatt vannak nagy perplexióban, ha Dalmatia ellene
avagy Szekelihida udvarlására fog mozdulni.
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Mostan azért több írásommal nem akarván terhelnem kigyelmedet, kívénom, Isten minden jókkal
áldja és éltesse. Maradván éltem fottáig kigyelmednek igaz szolgája, apja: G. H. W. F. manu
propria
Posonii, 5. januarii 1665.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 529–530. sajátkez"

1665. jan. 11. Trencsén. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, érkezvén tegnap ide Trincszinben az commissarius urakkal, elmúlt
december havának Szakmárbul 21. napján írt levelét nagy szeretettel vettem.
Az Beczi dolgok mint voltak, azokat kigyelmednek ad longum megírtam. Kigyelmes császárunk
szokott kigyelmességével mint más híveit szokta látni, velem is, alázatos szolgájával, úgy bánt,
de hogy magános kigyelmében láttam vóna valami jelt, olyat nem tapasztaltam, és nem is vót
miért.
Az posztok dolgában még eddig semmi sem tölt. Tovább mi telhetik, üd! fogja megmutatni,
noha én megírtam komornyikomnak, ha látja haszontalanságát az dolognak, jüjjön el.
Mostani haszontalan fáradságnak gyümölcstelenségér"l nem írok, mindazátal mik traktáltattak
el!ttünk, kötelességem szerint ím kigyelmednek megk"dtem, noha én ezeket is látva hiszem.
Innét kigyelmednek semmi újságot, vidításra valót nem írhatok. Bizonnyal hírlelik, az török
valóba gyülekezik és egyátaljában az török császár f!vezére csinyált békességet nem tartja
magáénak, mi pediglen felettéb bízván hozzá, hadainkat kit reformáltunk, és kiket imide-amoda
oszlattunk. Mondják: !fölsége az fassang után Pragaban igyekezik, okát nem tudjuk, és én sem
vizsgálom. Praeses camerae uramat !fölsége resolválta, jüvend! császárné asszonnak legyen f!
hokmestere, és az hercegséget is megadják nekie, és helette kamara praeses lészen Bejsenbulk
uram fia, az ki Portia herceg leányát fogja venni. Mostan közöttünk ennél több hírek nem
folynak. Az mi az NB leveleit illeti, érette k"dtem az emberemet, higgye kigyelmed, ha falum
megbánja is, de érettek leszek, noha az mely végre kigyelmed kívánná, abban én
haszontalanságot látok, mert van oly pajzsa, az ki ellentvet, nagyobb vétke lenne is.
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Beczben hozzám mutatott kigyelmed nagy gratiáját mégis nagy engedelmességgel szívesen
köszönöm, és kívánok az kigyelmed szeretetiben élnem, maradván holtomig igaz szolgája, vén
apja: G. H. W. F. manu propria
Trinczinii 11. januarii 1665.
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 531–532. sajátkez"

1665. jan. 16. Sztrecsény. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, mi az haszon nélkül való commissiót megjáránk, és noha békével –
légyen áldott Istennek szent neve – de az utolján farkába töreték késünk. Mid!n Trincszinben
érkeztünk vóna, akarván az német kapitány becsülettel fogadni, az várbúl is aláhozott bizonyos
számú németeket. Azokat az várbúl kirekesztették, ez numero primo, holmi rossz tót drabantokat
és pór puskásokat vittek be az várba, nyilván beszélvén, hogy éltek utolsó fottokig meg nem
adják az várat, holott senki nem is kérte t"lök, ez numero secundo. Azután Traun és Szokes
uramék harmadmagokkal kéredzettek be, megizenték: nekik meg van uroktúl parancsolva, senkit
idegent be ne bocsássanak, azért az kapuhoz ne jüjjenek, mert egyátaljában be nem bocsátják
!ket, az minthogy egy lelket sem bocsáták be, ez numero tertio. Utoljára én kívántam, ottan
valamely tiszt visel!je jüjjön alá, de nekem annyi emberségem nem vala, csak egy is alájüjjön, ez
numero quarto.
Ezek így lévén Traun és Szokes uramék egy nagy protestatiót tettek el!ttem és hasonlóképpen
Ziczi uram az fiscus képében, és autentice kivevék az protestatiókat, és ilyen szégyennel
eloszlánk. #k Pozonÿ felé, és én ide ma érkeztem az vámházhoz, szerelmes feleségem
idetör!dtetvén magát.
Hónapot adván Isten, Tepliczére megyünk, és ez hónak fottáig ott leszünk. Onnét tertia februarii
igyekezünk megindulni, és az stubnÿai hévízben mennünk. Ott egész februariust akarnánk
förödnünk, onnét Besterczere mennünk, és ottan pro 16. martii sok causansoknak termináltatok.
Azon átal érvén (ha az török megengedi) decima tertia aprilis Eperjes felé utazódnom. [!] Ezek
mind Isten öbleiben vagynak, mindazonátal azért írom kigyelmed méltóságának tudtára adnom,
tudja szolgáját hun parancsolatival találni.
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Itten felette s"r"en kezdék hírelni, az török az békességet nem akarja megállani, és minden
hadait felénk quartíloztatja, de ezek titkos dolgok lévén, az ki ezekr"l szól, anatema és
gy"lölséges az udvarnál.
Csúfos kordé hírt hallék ma, mintha Szekelÿhidat nem ha akarnák elrontani, s!t kigyelmed
méltóságos személyét meg is kergették vóna, de nem tudák megmondani, hun és hogy.
Szekelÿhid rontató szándékjáért felette idegenül beszélne az község, de mivel kigyelmedt"l én
ebben semmit nem értettem, hitelt sem adhatok neki.
Ilyet is hallék, Cszaki István uram öcsém Beczben készül felmenni sakmari tisztit"l búcsúzni, és
helette Petö Zsigmond uram egyik fiának kívánja. És hogy kigyelmednek azt parancsolták vóna,
independenter Barkoczi István uramat instelláltassa hajdúkapitánnak etc. Ezeket úgy adpm, mint
veszem. Kigyelmed ottan lévén, az dolgokat jobban tudja.
Mikorra terminált kigyelmed az pataki dologban, és mi jót reménl, kérem ha szabados, velem is
közölni méltóztassék, és mikorra és merre várjuk kigyelmed méltóságos személyét, kérem
tudósítson, mert az sok bitanggal végzésünk szerint meg kell osztoznunk, örömest eléadom én is
regalémot.
Ezeket kötelességem szerint akarám kigyelmednek tudtára adnom, ha mik occurrálnak, azután
sem múlatom el, kivánván, Isten minden jókkal áldja és éltesse kigyelmedet. Maradván míg élek,
kigyelmed igaz szolgája, vén apja: G. H. W. F. manu propria
Streczen 16. kés!n estve 1665. januarii
[Címzés nincs]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 533–534. sajátkez"

1665. jan. 23. Trencsénteplic. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, én az NB-enés leveles emberért elk"dten vala, és itt lévén nálam,
váltig tractáltam vele, de felette fél, retteg, és vénsége napjai gyalázatját rettegi, és hogy igazán
megírjam, attúl tart, ha kigyelmes urunknak akármely kezéhez juttassuk is, de !fölsége az nagy
vezérével közli, és az az mely addictus az mi N, mentest neki megjelenti, és így neki veszni kell.
Én mindazonátal replicáltam az mint tudtam, és azt végezte velem, azon leszen, együvé kéresse
!ket, és megírja, micsoda securitást kíván magának, de azok az levelek nem az szegény
fejedelemnek vótak íratva, hanem annak, az kiknél vagynak.
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Ki nem írhatom, mely nagy rettegésben van az egész föld Kop uram jüvetelit"l való félelemt"l.
Azt beszélik, csak marhát is harmadfélezerig hajtanak lábon magokkal, de én váltig bíztatom
azzal !ket és magamat, kigyelmed méltóságos nagy autoritása és magyar nemzethez való
atyáskodása rendet szab közöttök, noha némelyek olyan hiszemben vagynak, mintha Kop uram
nem sokat gondolna az kigyelmed méltóságos rendelésivel, hanem szabadosan cselekednék, az
mit akar, de én azt nem adom tanácsul !kigyelmének, mert ha az kigyelmed szabott rendit
megtudom, ahhoz kész leszek disponálni az regnicolákat, de ha in despectum mást kezd
cselekedni, bizony ellenkezést tanál, az kir"l kigyelmed el!tt tudománt teszek, és nem is lészen
különben. Kihez képest kérem kigyelmedet, hadd tudhassam idején, mi légyen fel!lök végzése
és dispositiója, merre és mikor kívánja megindítani. Hadd tétessek rendet fel!lök, én az
Ostroskara jovallanám meneteleket, mert bizony az tót f!det felette elélték.
Tegnap jüttek Becz fel!l ífjú híreim. Primo: Az personalisságot !fölsége az én commendatiómra
nézve is kigyelmesen Hölgi uramnak conferálta. Secundo: Zrenÿ Péter uram mégis Beczben van,
reménség-kétség között lévén megnyerend! bátyja tisztét.. Tertio: Szerencse, ha az Szala
vármegyei f!ispánságot Bottiany Pál uram el nem kapja, mert pénzzel forgolódik, az ki nagy
becstelenségével lészen meg Peter árnak, mivel az egész Mura köz Szala vármegyében van.
Quarto: Nadasdi uram az Szala vármegyei tisztet magának sollicitálta alattomban, és Draskouiti
Miklós uramnak az Moson vármegyeit, és kancellárius uram ajánlásában bizalkodván volt jó
reménségben is, de mid!n semmit azokban nem obtineált, és csak nem is engedték proponálni,
felette megindult rajta, és igen rútul meghányván egymást esszevesztek kancellárius urammal, és
Beczb"l Potendorfra ment, és februariusban Löretumban, és onnét Romaig is elmégyen, de csak
hetedmagával, ki ha igaz, bezzeg nekem az romai útja nem tetszik, kir"l irtózva gondolkodom,
de arrúl mostan nem írok. Quinto: Palfi Miklós uram látogatására menvén Draskouiti Miklós
uram öcsém, ottan ennéhány kavalírokat tanált, azonban Cszajberdorf végett lévén valami
ízetlensége Palfi Miklós uramnak Nadasdi uram ellen, felette kezdette selyimnek, huncfutnak
szidalmazni Nadasdi uramat, kit utoljára eszében vesz Draskouiti uram, és nagy indignatióval és
búcsúvettlen kiment onnét, és megjelentette Nadasdi uramnak, és így mindketten keményen rútul
reáizentenek Palfi Miklós uramra, és azután udvarhoz mentek és nagy lamentabilis panaszt tettek
!fölsége el!tt, kívánván, !fölsége adjon satisfactiót nekik. Sexto: Botiany Kristóf uram feleségét
er!s rabságban tetette az f!pohárnokját és asztalnokját vasban verettetvén, ilyen okbúl: mid!n
essze akartanak békélleni feleségével, felesége két gerlice szívét kivetetvén, porrá csinyáltatta
egy vénasszony tanácsábúl, az egyik szívet maga ette meg, az másikat akarván az urával
megetetni. És hogy jobban szeressék egymást, kérte azon két szolgáját az sszony, etessék meg az
urával, és megjutalmazza nekik, és az asszonnak egy inasa észrevette és megmondta az úrnak, és
így az úr azt vélvén, hogy valami étet! légyen, fogatta meg !ket, és halálra tartatja, Septimo: Ím
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egy szép levél mását k"dtem kigyelmednek, az kit Czaki Pálné Czaki Péternek írt, bezzegh nem
az mi üd!nkbeli rendet tartják az nyájasságban, mert mi azel!tt felében nem kívántik az
szolgálatot.
Azonban igen közönségesen kezdék hirdetni, az török bizonyosan ránk készül, és mi pedig nem
is álmodunk valami defensárúl, hanem az comediákban és hivalkodásban merültünk el. Én
megvallom, soha kereszténség romlását úgy nem rettegtem, mint mostan.
Szomjúhozva várok, kigyelmed ott való jó végzésir"l hallhassak valami örvendetes hírt, mert
innét semmi vígasztalásra valót nemhogy hallhatnék, de csak reménségem sem nyújtatik. Máris
az mit Beczben létemben végzett dolognak tartaottam, látok változásokat. Nitrara BalassaÁdám
uramat eendelték és resolválták vicének, most már úgy hallom Szerenÿ András uramnak adták,
és így mindent fenékkel fordítanak fel, semmi jót nem várok.
Szekelÿ hida fel!l csuda beszédeket hallok, de én annak hitelt nem adhatok, mivel kigyelmed
méltóságátúl semmit nem értettem. Kérem, ha szabados tudnom, írjon bizonyost fel!le, és az
pataki dolgot mikor veszi el!, mivel olyat hallék, hogy ugyan fel akarnának követséget az
felfödiek küldeni !fölségéhez.
Vitÿedi uramat fenyegeti N. uram., és így nyavalyás ótalom kedvéért t"lem akar conventiót
venni, és mivel !fölségének én tudomra nem vétett, meg kezdem fogadni, és manuteneálni
kívánom.
Mostan kigyelmednek innét egyebet ezeknél nem tudok írni, hanem kérem Isten kedvéért hogy
uramat vezéreltesse úgy, ne kellessék esszegördülni az lakosoknak vele, mert feltették célyul,
bizony könnyen nem hagyják magokat, és fél!, üd!tlen példa ne kövesse !ket.
Ezek után ajánlom az szent Istennek kigyelmedet, és kívánom szerencséséltét kigyelmednek.
Maradván éltem fottáig kigyelmed igaz szolgája, vén apja: G. H. W. F. manu propria.
Tepliczen 23. januarii 1665.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 535–538. sajátkez"

1665. jan. 26. Trencsénteplic. Rottal Jánosnak
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Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek köteles szolgálatomat. Tegnap kés!n estve
négyfel!l is mely kelletlen és kedvetlen híreim érkeztenek, az mi kigyelmes urunknak alázatosan
írt levelem másábúl megértheti kigyelmed.
Az lengyel bejüvetelit én valóban rettegem, nagy latorság francia praktikábúl álló ne legyen, és
hertelen én eleit nem tudom másképpen venni, hanem így, az mint kigyelmed az includált
parokból megérti. Ha mi jobbat tanál, kérem, semmit el ne múlasson bölcsön talált
tanácsadásában.
Isteniért, Isteniért, az mennyiben lehet, ne késsk, hanem el!zze visszatérést, azonban ha
continuáltatnék ezen lengyel hír, beh jó vóna Kop hadát Szepesegben elikben szállítani, de
ezekhez én nem szólhatok, mert mindenhez látó, semmivel bíró vagyok.
Rettenetes distractus lévén, búval is rakott, többet nem írhatok, hanem maradok holtomig
kigyelmed igaz szolgája, apja: G. H. W. F. manu propria
Tepliczen 26. januarii 1665.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 539–540. sajátkez"

1665. jan. 27. Trencsénteplic. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek köteles szolgálatomat. Szakmarrúl 31. elmúlt
december nap napján [!], és ez jelenvaló januariusnak 5. napján íratott két méltóságos levelét
kigyelmednek ma 10. és 11. óra tájban délel!tt becsülettel vettem.
Elfogyott papírosát kigyelmednek értem, de az szakmari piacon vett papíros is hátán írt
értelmeket megérti, az kinek mit írnak rajta.
Csudálom hova lesznek kigyelmed méltóságának írt leveleim, hogy ilyen ritkán és
késedelmességgel juttatják kigyelmedhez leveleimet, holott látja az Isten, talám ugyan unalmával
írok mindenekr"l kigyelmednek, Isten után kigyelmedet tartván oly confidens uramnak,
nincsenek oly rejtett dolgaim, melyeket kigyelmeddel ne közöljek szíves tisztasággal.
Bori Mihály uram házánál t!tend! szent ünnepek reméllett t!tését kigyelmednek szívesen
kívántam vóna, ha az üd!nek mostohasága, és az nagy dolgoknak nagy voltok el nem múlattatt"k
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vóna kigyelmeddel. Noha alig hiszem, lipczei kigyelmed puszta háza irigység nélkül maradott
vóna. Eddig azonban reménlem Bori uram felérkezett régen az kigyelmed szolgálatjára.
Az méltóságos erdélyi fejedelemasszony terminust és helt kíván denomináltatnu kigyelmedt"l, jó
látásnak látszik. Az Isten vezérelje minden jóra kigyelmeteket.
Szekelÿ hida romlását is akarom igen, ha pro voto succedál, és nincs is kétségem benne, jó végét
adja Isten az kigyelme okultsága átal.
Napjaim ne hosszabbítsa Isten, hanem párkák életem fonta fonalát rövidítsék, ha az kigyelmed
hamarább galibáitúl visszatér! szerencsés jöveteliben szívesen mint igaz szolgája nem fáradtam,
de mivel én már Beczt"l messzire távoztam, miben lesz tovább kigyelmes urunk akaratja, azt
nem tudom.
Az mi quinta hujus írta méltóságos levelét illeti kigyelmednek, megvallom, nem értem, mert igen
rejtett stílussal van, és egyebet nem képzhetek bel!le, hanem kigyelmed búsult haragját, és
valakit"l megbántott méltóságát. Konkoly hint! némely emberek nyughatatlanságokat, Isten
gyalázatokkal nyilatkoztassa ki, és el sem szenvedi ! szent fölsége, az mint az kalendárium is
fenyegeti, míg az árulónak praktikájok világosságra jün.
Kigyelmed méltóságos commissiójának csak azért sem lehet késedelmes vége, hogy igyenes utat
követ, ugyanis nem ilyen heroicus embert illet mást mondani és mást mívelni, az felette levis
embereket illeti, az kik mondásokkal külön cselekedetekben találtatnak.
Bori Mihály uram kétségkívül már kigyelmedhez érkezett, mivel nekem Kassarúl 9. hujus ír,
jelentvén, siet az kigyelmed szolgálatjára. Ezen materiában hogy vóna mir"l és mit írni
kigyelmednek, értem, hogy az papíros sz"k volta, kiváltképpen az aranyas papíros nem létele
nem engedett kigyelmednek írni. Ezt az mélységet nem értem, mert nekem mocskosabb
papírosán is írhatott vóna, ha kedve tartotta vóna.
Teleki uram Szekelÿ hid rontására érkezett parancsolati tudom admaturálják az dolgokat.
Micsoda és ki írt levele légyen, az kit másnak suscribáltak, és az ki fundálta, és már tagadja, nem
tudom, de valaki az, az ki maga dolgait tagadással tudja, nem tartom igaz embernek.
Az jó pap hótig tanol, nem csuda ha kigyelmed is óránkint kezdi tanolgatni, az világ fiai némely
állhatatlanságokat, ugyanis nehéz szabású az igaz úton járó embernek szokatlan tétovázóknak
praktikájokat hamar megtanolni, noha azt szokták az magyarok mondani, könnyebb az hazug
embert megfogni, mint akármely sánta ebet. Az Isten ösmertesse meg kigyelmeddel és az egész
világgal az lator és tökéletlen szív"eket nagy gyalázatokkal.
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Ha Beczben ért vóna ezen kigyelmed méltóságos levele, avagy Pozonnÿ f!dön, bizony nem
szántam vóna visszatérésemet udvarhoz (noha titkokat vizsgáló nem vagyok) de ez dolgok
értésére bizony visszatértem vóna. Mivel oly rejtett dolognak tartja elmém, csak mennyire sem
tudok fel!le gondolkodnom, nemhogy az dolgot penetrálhatnám, ki mint nem utolsó gondolatok
is érdeklenek, de mivel nem tudom és nem érthetem az dolgot, nem is vizsgálom, mikor
kicsírázik és világra kel, én is megtudom osztán az több jámborokkal.
Cszaki Ferenc uram !kigyelme generálisságán nem kétlem sokak altercatióját. kiváltképpen az
kik azon tisztét anhelálták, ugyanis kevés tisztet láttam én, kinek agyarkodó irigyi ne lettek vóna.
Megmondottam én !kigyelmének, lesznek meghánt próbái !kigyelmének, de ha !fölsége Isten
vezérléséb"l Cszaki uramnak conferálta azon tisztet, becsületi nevelésére avagy becstelenségére,
már !kigyelme lássa, mint üli meg. Mindazátal ilyen nagy patronusi segedelmével mint
kigyelmed és Gonczaga herceg, reménlem hasznos szolgája lészen !fölségének és az hazának.
Ha pedig kelletlenül fogja magát viselni, nem varrották örökösen az !kigyelme gallérához ezen
tisztet, szabados leszen kigyelmes urunknak másképpen disponálni, de pedig Isten engem
megmentett, lássa, ki mint esedezzen. [?]
Innét semmi újult hírt nem írhatok kigyelmednek, hanem ma hozák mesteremnek Szobonÿa
István uram levelét, de 22. hujus Nagi Szarlorúl, kiben azt írja, Estergombúl három hiteles
pógárokkal beszélt, az kik szemekkel láttak két törököt német köntösben bemenni Estergamban,
az kik Moruában ls Cszeh orsagban voltak kímségben, és hogy Nagy Szarloban két f! törököt
tanált Szobonÿa uram, de maga nem volt vélek beszédes, hanem katonái beszélgettek velek, és
azok is nyilván beszélték, ha az f!d népe és az lakosok nem hódulnak, mint szófogadatlan
jobbágyokat az hegialÿaig elrabolják.
Megbocsásson kigyelmed, édes méltóságos uram fiam, hogy ennyi sok írásommal terhelem
kigyelmedet. Kívánom, Isten kívénta sok jókkal áldja és éltesse kigyelmedet. Maradván
kigyelmed igaz szolgája, apja: G. H. W. Fe. manu propria
Tepliczen 27. januarii 1665.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 541-543. sajátkez"

1665. jan. 27. Trencsénteplic. Rottal Jánosnak
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[Az el!z! levélhez mellékelve]
Méltóságos gróf uram fiam én mégis ajánlom fogyhatatlan szolgálatomat.
Szakmárrúl 23 hujus írt levelét ezen expediálandó levelemkort nagy becsülettel vettem. Mégis
olyat ábrázlok az kigyelmed írásábúl, hogy búsul kigyelmed, és valakik gonosz akaratú emberek
meg ha bántották kigyelmed méltóságát. És annyivak fájdalmasb nekem, hogy mintha
diffidentiáját látnám hozzám, hogy velem, igaz szolgájával nem közli, mert magamnak se ujját,
se gallérát, s!t csak egy ötesét sem tulajdoníthatom kisebb t"lem megbántásának. És ha ki vétett,
mert nem kell tudnom, mert Istenemre és lelkemre írom, bírhatókkal, véremmel is kész vagyok
kigyelmed becsületi mellett megmozdulnom. Elvárom azért Bori Mihály uramot, és ha miben
veszem kigyelmed parancsolatit, ahhoz kívánom magamat alkolmaztatni. Én is, ha Isten velem
lévén, tertia februarii megindulok innét, és az stubnÿaÿ föredésemhez kezdek, ha az török
félelme megengedi. Kiben ha mi változásnak kelletnék lenni, arrúl is tudósítom sietséggel
kigyelmedet. Ím szintén csak ezennel hozák Bartakouit uram levelét Szolnarúl, includálván az ott
lev! aÿnemer levelét, melyet kigyelmednek k"dtem. Valóban alkalmatlan üd!kben jutottunk.
Ezeknek utána kívánom, Isten szerencsésen éltesse kigyelmedet. Maradván köteles szolgája, apja
kigyelmednek. Teplicze. 27. januarii 1665. kés!n estve
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 544-545. sajátkez"

1665. jan. 30. Trencsénteplic. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek szolgálatomat. Szakmarrúl 25. hujus írt
méltóságos levelét kigyelmednek ma estvefelé nagy becsülettel vettem. Velem közlött híreit
kigyelmednek megszolgálom. Hála légyen az Istennek, jól folynak az dolgok. Azonban mivel
mindennek tudása az, kiket nekem értenem kell, Bori Mihály uram relatiójátúl függenek, el kell
!kigyelmét várnom. Mindazátal, az kit de quinta írt leveléb"l csak képzésképpen képzettem,
mostan nyilvábban veszem eszemben, hogy az sátán konkolt akar kett!nk köziben hinteni.
Eléggé gondolkodom rúla, miben talált az hitván ördög fundamentumot, az kivel idegeníthetett
vóna méltóságos személye el!tt, hanemha felette szíves igaz szolgálatom latrul magyarázásával,
de mivel – az mint írám – nem tudhatom materiáját az dolgnak, fejtését sem tudom. Noha
megvallom, nem utolsó bámultsággal vagyok, hogy kigyelmed hitelt adhatott az Cinciusok
mondókájának, mert édes méltóságos uram fiam, azt szokták mondani: qui non audita parte
altera judicat, et si bene judicet, eo ipso quod non altera audita parte judicat, non bene judicat.
Már éltemben két pokolbéli ördögöt ki/t/ ki"ztem, kit halálra vertem, de ha Isten ez világi
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ördögben is kezemben ad, bizony megtanítom, mikínt keljen nagy emberek között izgágát
csinálni. Feleségem térdhajtásával ajánlja szolgálatját, és azt írattatja, fóttal tanál kigyelmed
szebbnél szebb kamakát, csak legyen kedves hozzá. Mostan sokat nem írhatok, hanem más
occasióval többet, hanem kívénom, Isten minden jókkal áldja és éltesse kigyelmedet. Maradván
köteles szolgája, apja: G. G. W. F. manu propria
Tepliczen 30. januarii 1665.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 546-547. sajátkez"

1665. febr. 1. Sztrecsény. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, tegnap ideérkezésemben hozák érsek uram !kigyelme méltóságos
levelét, kiben !kigyelme ilyen hírt ír. Az vizek, tócsák átalállván és befagyván Galgocztúl
fogvást, az egész Hegi alÿa rettenetes félelemben lévén, ki hova lát szaladni, oda szalad. Vÿuari
basa az Vizközre ráírt, hóduljanak, mert t"zzel-vassal rajtok lészen, és van az egész világ
rettegtet! félelemben. Lengyelországbúl gonosz híreket értett !kigyelme, mivel kigyelmes urunk
!fölsége marsalek uram segítségére 12 ezer embert destináltatott, és az lengyel király is tatárért
k"dött, az kiket Lengyelországon Szleziára akar rablásra bocsátani, és hogy az franciai hadak és
az svekus ereje is nyomakodnék felénk. Eddig van érsek uram levele.
Máshonnét meg azt írják, Zrenÿ Péter uramnak megadta az bánságot !fölsége, és hogy Beczben
vígan laknak, szánkáznak és érsek uram !kigyelmét valóban féltik, meg ne haljon, mivel igen
elnyavalyásodott.
Vÿuari fahordó törökököt valami éhhel hótt katonák megbolygattáj, kiket levágtak, kiket
elevenen fogtak el bennek.
Nem tudom, ha megírtam vala kigyelmednek, Szelmecr"l viv! számos ezüstét és pénzét
!fölségének Szombat és Cszifer között valami vakmer!, gondatlan katonák felverték.
Ezeket értvén, kötelem tartozásából akartam kigyelmednek tudtára adnom. Én már hónaputén
Isten áldásábúl indulok stubnjai förd!m orvoslására. Ha mit érthetek, éjjel-nappl tudósítom
kigyelmedet.
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Kívánván, Isten minden jókkal áldja és éltesse kigyelmedet. Maradván kigyelmed szolgája, vén
apja: G. H. Wesselenÿ Fe. manu propria
Sztreczent prima februarii 1665.
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, aurei velleris
equiti, sacrae caesarae regiaeque maiestatis intimo actuali consiliario, camerario et per Stiriam
haereditario argentario etc. suae excellentiae. Szathmarini
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 548-549. sajátkez"

1665. febr. 5. Stubnyafürd!. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, akarám kigyelmednek tudtára adnom, én ide tegnapi napon ebédre
érkezvén, voltam azon, hogy szokott kedves fördésemet continuáljam, de az üd!nek zúzmorásos
vadsága rettentve megidegeníte förd!m kezdését"l.
Ugyan tegnapi napon érkezék fileki substitutus kapitány, Kouacz János uram levelek, kiben az
egri basa újulandó el!bbi szándékját bizonyítja. Mindezekre nézve, hogysem elkezdjem
fördésemet és ne continuálhassam, Isten hírével hónap innét megindulok, és puszta Lipczei
házamhoz igyekezem.
Bori Mihály uram hova lehete, én fel nem tanálhatom, ha valami szerencsétlenség !kigyelmét
nem követte, hogy eddig késik.
Gróf Czaki Ferenc uram öcsémnek mit írtam az lengyelek készületi fel!l, kigyelmednek igaz
pariáját megk"dtem.
Mostan ennél egyebet nem tudok írnom, hanem kívánom, sok jókkal áldja Isten kigyelmedet.
Maradván szolgája, vén apja: G. H. W. F. manu propria
Stubnjan 5 februarii 1665.
[Címzés:] Excellentissimo domino, Sacri Romani Imperii comiti Joanni a Rottal, aurei velleris
equiti, sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo consiliario et supremo rei argentariae in
Styria praefecto etc. domino filio observandissimo
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[vörös viaszba nyomotty gy"r"specsét záró funkcióban]
[Melléklet:] Ex literis domini comitis palatini ad dominum comitem supremum generalem
Cassoviensem die 3. praesentis datis
Az kegyelmed dispositiójok, csak kegyelmed méltóságos gróf Rottál János uram !kegyelme
javallását mindenekben vegye, és légyen nagy kinyílt szeme kegyelmednek, ha igazak-e az
hírek, és együtt az liublyai szomszédok nem kívánnák-e valahogy magok fílelmét az mi
oltalmunkkal toldani. Azonban megérkezik óránként kegyelmes urunk parancsolatja, kir!l
mentest informálom kegyelmedet. Azonban ha ugyan kívánná az szükség, kegyelmed magánon
élhet generalis authoritásával, de mégis kéren kegyelmedet, igen comperta rei veritate
cselekedjék mindent.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 552-554. sajátkez"

1665. febr. 5. Stubnyafürd!. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, Szakmarbúl ez elmúlt januarius hónak 27. napján írt méltóságos
levelét együtt Banfi Zsigmond uram !kigyelme kigyelmednek írt levele másával ma ebéd után
nagy becsülettel vettem.
Az oda való dolgok mivolta közlésit kigyelmednek megszolgálom. Mindenekben adjon Isten jó
véget, és kigyelmedet is szabadítsa és vezérelje hamar szerencsés kívánt partjára.
még az Trincszinÿ dologban semmit nem tudok, és oka az, gróf Traun és Szokes uramék
!kigyelme betegségek miatt commissiójokat nem referálták volt, de az mint ma hozott és
Beczb"l írt levelekb"l értem, meggyógyulván már !kigyelmek, nem késnek relatiójokkal, és
akkor megválik, az méltóságos udvar mint fogja érezni mocskos dolgokat.
Trombitásom még meg nem érkezett, azonban kigyelmes urunk mit írasson kigyelmesen, mását
includálva k"dtem kigyelmednek. Ha megérkezik curirom, azonnal mindenekr"l tudósítom
kigyelmednek. [!]
Az mint ma megírtam kigyelmednek, én hónap Isten áldomásábúl jó idején Lipcze felé indulok.
Ezek után Isten kigyelmedet minden jókkal áldja és éltesse. Maradván szolgája, haszontalan
apja: G. H. W. F. manu propria
Stubnja 5. februarii 1665.
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[Címzés gyanánt:] Excellentissimo domini comiti a Rottal
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 550-551. sajátkez"

1665. febr. 11. Zólyomlipcse. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, gróf Balassa Imre uram, csak neki csak mer!ítette gonosz
indultságát, csavargó katonáival mindenütt csatáztat, ez hónak 5. napján is eleget íván-évén
estergomi f! 15 törökkel, 50 katonája azután tizenegyet fogván bennek, Diuinben vitték.
És ím szintén ezen órában az egri basa levelét hozák hozzám, melynek igaz mását odak"dtem
kigyelmednek választételemmel, az originálisát választételemmel együtt !fölségéhez k"dtem. Én
bizony nagy romlástúl féltem valamelyik tartományát az országnak, ha !fölsége másképpen nem
providáltat és severa animadverisóban nem véteti az szófogadatlanságokat.
Bori Mihály uramnak csak nem hallhatom sohut semmi hírét. Én bizony nem tudom, hova lehete
!kigyelme. Isten tudja, mely nagy bajjal tudtam katonáinak egy hétre való quartílt szerezni itt
Zolÿom vármegyében, többel nem bíztathatom !kigyelmeket.
Ezeket akarván kigyelmednek tudtára adnom, kívánván, Isten sok jókkal áldja kigyelmedet.
Maradván igaz szolgája, vén apja: G. H. Wesselenÿ Fer. propria
[Címzés:] Excellentissimo domino, Sacri Romani Imperii comiti, Joanni a Rottal, aurei velleris
equiti, sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo consiliario, camerario et supremo rei
argentariae in Styria praefecto etc. domino filio observandissimo
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
[mellékletek: átírandó]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 555-560. sajátkez"

1665. febr. 22. Zólyomlipcse. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, Szakmarrúl 5 hujus írt kigyelmed méltóságos levelét tegnap nagy
becsülettem vettem. Trombitásom is Beczb"l szintln akkortájban. Mivel felette fáj az fejem az
hitván nátha miatt, magam kigyelmednek sokat nem írhatok, hanem mindeneket Bori Mihály
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uram átal izentem. És ím az !fölsége nekem kigyelmesen írt resolutióit in paribus megk"dtem,
együtt alázatos választtételével (melyetkérem kigyelmed, senki ne lásson). Kob uramnak is mit
írtam és az vármegyékre, azokat is nagy engedelemmel kigyelmeddel közleni kívántam.
Utóbbi lengyel híreimet is megk"dtem kigyelmednek. Az bizonyos, Braslobúl éfélykor ment ki
marsalek uram, az brandenburgi herceghez ment, az hová Wrangil generalis sok officírekkel
compareált, mit forrlnak, Isten bíró benne. Portia herceg már agonizált, és extrema unctiót adtak
volt, mikor trombitásom eljütt. Én bizony bánnám halálát, nehezen szokhatnánk újhoz.
Ezek után az Isten minden jókkal áldja és éltesse kigyelmedet. Maradván igaz szolgája, apja: G.
H. W. Fer. propria
Lipczen 22. februarii 1665.
[Címzés gyanánt:] Excellentissimo domino comiti a Rottal
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 561-562. sajátkez"

1665. febr. 26. Zólyomlipcse. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, Szakmart 5. hujus írt kigyelmed méltóságos levelét ma, hitvány
lovaimnál lévén jó reggel vettem. Szerencsés dolgai folytatásán kigyelmednek örvendek, engedje
Isten, nagy fáradságos munkájának legyen nyugodalmas koronája.
Bori Mihály uram relatiójára két ízben adtam választot, és kigyelmed méltóságában férkezett
szeretetit szívesen kívánom nevelni és abban megtartatnom.
Az mi udvarunknak változandóságában nem kételkedem, adja Isten, változzék jobbra, mint
gonoszra, omnis enim mutatio est periculosa. Nekem Beczb"l azt hozák (ha ugyan meghal
szegény Portia herceg, kinek élete fel!l semmi reménség), három subjectumokat forgatnak, és
negyedik rá aspirál. Primus Ausperg herceg, secundus Suorczenburg uram, tertius Gonczaga
herceg, kamara praeses uram pedig valóban forgolódik, minden mesterségével kaphassa nyulát
bokrostúl. Azonban mások úgy vélekdnek, azok közül egyik sem lesz, hanem Baÿsinbolt uram
fel!l gondolkodnak, az ki kamara praeses vót, avagy kit Isten engedjen etc, Vezérelje Isten
kigyelmes urunkat kereszténség és az igazság szeret! becsületünket megadó minister
választására.
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Újonnan írtam az NB leveleiért, elég szívesen fáradoztam eddig is kiszerzésében, de én még
eddig végben nem tudtam vinni. Úgy látom, fél és retteg, nyavaláys cégérre ne tegye magát, és
azután nagy füstnek semmis pecsenyéje lévén, neki veszni ne kelljen.
Felette örülöm kigyelmes urunknak kigyelmedhez mutatott magános kigyelmét, nem gondolván
némelyek tanácstalanságokom, kívánja méltóságos személyét így talám folytatásban fognak
szegény hazánk dolgai is folyni.
Kigyelmednek levelének cikkelkéje nekem kétséget nemzett. Írja kigyelmed, Eperÿest fog
mindenekr"l velem beszélleni, és ottan végezvén dolgát, ment!l átolyabb útján siet Becz felé.
Mivel én Eperÿesre semmi lett úttal nem mehettem, és ha kigyelmed az átal útra igyekezik, így
én rekesztetve leszek kigyelmes méltósága szembenlételét"l, kit Isten tud legjobban, minél
inkább /semmit/ nem bánnék.
Megvallom ugyan, arra érdemletlennek tartom magamat, hogy kevés kerüléssel erre Bocza
Banÿara avagy Vernarra rendelje útját, de szerencsés virradt napomnak tartanám, ha kigyelmed
méltósága megalázásával erre j"vén, vehetnék áldást, ki tudja, az irigy mostoha üd! engedi-e
többé lakásunkat, nem-e.
Feleségem megint ajénlja kigyelmednek térdhajtással szolgálatját, az sok szép dámák közül
örömest értené, melyiknek szíve gyükerében akadott meg kigyelmed méltóságos szeme, melyet
megérvén, kész mentest szerzésében fáradozni. # is kéreti nagy szeretettel kigyelmedet, találja
fel magát, kevés kerüléssel rendelje erre útját.
Az kigyelmed két tevéje mégis itt van, én bizony azt véltem, régen elhajtották innét, hova
parancsolja kigyelmed hajtatnom, együtt velek bánó tevecsiával mentest odak"döm. Innét
mostan semmi új hírt nem tudok írnom kigyelmednek. Szintén nyugodalmas fészket nyertem
magamnak, és itt várom kigyelmes parancsolatit. Igaz ugyan, ultima hujus Bestercze banÿara
megyek, és ott várom meg az extraordinariák revisióit.
Ezeknek utána kívánom, az szent Isten minden kívánta jókkal /áldja meg/. Maradván
kigyelmednek igaz szolgája, apja: G. H. Wesselenÿ Fer. manu propria
Lipczen 25. februarii 1665.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 563-564. sajátkez"

503

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
1665. márc. 2. Besztercebánya. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, tegnapi napon estvére ideérkezvén, vettem érsek uram levelét, kiben
bizonyosan confirmálja szegény Portia herceg halálát, üdvözítse Isten szegént.
Ma reggel érkezék az 12 vármegyének ablegált követei curírja, mit írjanak és az ország gy"lését
mikínt inferálják, kigyelmed ex paribus méltóságosan megérti. Én is micsoda választot adtam,
kigyelmednek megk"dtem.Én ezt régen átalláttam: ezeknek semmi az gy"lésen kívül nem kell.
Hónap !fölségének alázatosan repraesentálom, magam részire inkább akarom elmúlását mint
kiszolgáltatását.
Ezek után Isten sok jókkal áldja és éltess kigyelmedet. Raptim 2. martii Besterce Banÿan 1665.
Maradván míg élek kigyelmed szolgája apja: G. H. W. Fer. propria
[Címzés nélkül]
[Melléklet:] Ad ablegatos Superioris Hungariae Eperjessini congregatos
Spectabiles ac magnifici, necnon generosi domini amici nobis observandissimi
Neme Eperjes királyi városból ez elmúlt februarius hónak utolsó napján íratott kegyelmetek
levelét ma kilenc és tíz óra között vettük. Kívánságát kegyelmednek szánakozással értjük, mind
magára nézve kegyelmetekre, és mind magára nézve kegyelmetekre, és mind kegyelmes
császárunk és királyunk nagy atyáskodására nézve.
De azt nem exaggeráljuk, hanem kegyelmes urunknál alázatosan repraesentáljuk az kegyelmetek
kívánságát, és mivel kegyelmeteknek az jó nem kell, ha !felségének is kegyelmes tetszése és
gratiája ott jár, mi miattunk elmúlhatik, kegyelmesen válaszom lévén !felségét!l az !felsége
választját kegyelmetekkel közölni el nem múlatom, His etc. Datum Nouizolii die 2. martii 1665.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 565-567. sajátkez"

1665. márc. 4. Besztercebánya. [Rottal Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam, Nir egi hazárúl ez elmúlt február havának 23. napján írt levelét
elvettem, és noha meg kell vallanom, nagy érzékenségem bújával olvastam, látván nem engemet
illet! suscriptióját kigyelmednek, de abban meg nem ütközvén, vészem az méh természetit, és ha
mid!n töviskés kesernyéjét mutatja is, mézet szedvén múlatom t"r! szenvedésemmel. Tegnap
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érkezék kigyelmes urunk curirja többi között szegény Portia herceg halálával. Micsoda nagy
változások estenek, kigyelmed nálamnál jobban és bizonyosabban érthette.
Mivel úgy látom, az eperÿesi kiszolgáltatandó octaván általfeküdtek némely nyughatlan elmék,
az itten celebrálandó extraordinaria után szerencse, ha stubnÿai h!vízben nem megyek. Tudván
kigyelmednek nagy szorgos országos gondjait, több írásommal mostan terhelni nem merészlem.
Kívánom, sok jót adjon Isten kegyelmednek. Maradván kegyelmed szolgája, apja: G. H.
Wesselenÿ Fer. manu propria
Besztercze Banÿa 4. martii 1665.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 809. f. 80. talán másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 568. sajátkez"

1665. márc. 4. Besztercebánya. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, Vÿvrrúl ez elmúlt februarius havának 27. napján írott méltóságos
levelét ma estvefelé nagy engedelemmel vettem. Útjai alkalmatlanságát bánom, de nem tehetek
rúla, hiszem Isten nagy jó pühenésével lészen nyugodalma végi. Eperÿesre – bizonságom az
Isten – örömest udvaroltam vóna kigyelmed méltóságának, de az lehetetlenség gátolta jó
szándékomat.
Szegény jó emlékezet" Portia herceg elhagya bennünket, az ki átal kik felemel!dtek, kik
letapodtatnak, így jár ez az hitvánvilág.
Szlauata kisasszony szerencséjét akarom, és kívánom, éljenek kedvesen.
Talÿai puszta házam hogy oly patronusát érdemletlenül hajlékoztatta, azt szerencsémnek nem
tartom, mivel mind magam, és mind kevesem kigyelmedé. Ezek után kívánom szerencsésen éltét
kigyelmednek, maradván szolgája, apja: G. H. W. Fer. propria
Bestercze Banÿa 4. martii 1665.
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni, Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, aurei velleris
equiti, sacrae caesareae regiaeque maiestatis intimo actuali consiliario, camerario et per Styriam
haereditario argentario etc. suae excellentiae. Epperies
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
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MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 569-570. sajátkez"

1665. márc. 26. Besztercebánya Rottal [Jánosnak]
Excellentissime Sacri Romani Imperii comes, domine filii.
Minekutána kegyelmed innen elment, nem vélem csak Körmöczet is érte, hogy kezem az gonosz
köszvényt"l környülvétetvén igem nyomorultul vagyok belé, kire nézve az stubnyai hévízben
sem mehetvén, az ribári vizet hordatom, és abban förüdem most, mely után enyh!dni is
kezdenek valamennyire fájdalmim. Nem írhatván azért még magam kegyelmednek, kérem
engedelmesen, kevélységnek vagy restségnek ne vélje. Isten megkönnyebítvén, az kit evvel
elmúlatok, ezután helyrehozom.
Azonban ha kegyelmed az maga szerencsés útjáról és hunlétér!l méltóztatnék engemet
tudósítani, megszolgálnám nagy kötelességgel kegyelmednek. Innen most egyéb újságot nem
írhatok kegyelmednek. Az budai vezér egy csauszát küldvén hozzám, tegnap béérkezett, kivel
csak ezen órában szemben lévén, szóval való izenete nem volt egyéb, hanem az szegény
holdultságon kóborló és csatázó Balassy Imre uram katonái ellen való panaszi. Török nyelven
való levelet is hozott az vezért!l, de nem lévén mostan itt az tolmácsom, continentiáját még nem
tudhatom. Megmagyaráztatván azért, micsoda válasszal bocsátom, informálni fogom alázatosan
!felségét fel!le, és levelemet kegyelmed méltóságos kezéhez sub volanti dirigálom a gazdám,
vagy más ember által, melyet bépecsételtetvén kegyelmed, praesentáltathatja !felségének.
Azonban kegyelmednek pro sui delectatione akarám értésére adnom, gróf Lisztius János uram
!kegyelme itt lévén most nálam ilyen szókat mondott szerelmes feleségemnek: nagyságos
asszonyom, énnékem szép aranym"vem vagyon gróf Rottal uramnál, mely háromannyit is ér, az
mennyiben vagyon !nagyságánál zálogban. Kérem nagyságodat, váltsa ki !nagyságátúl. Az én
feleségemnek Lambergné asszonyom közelr!l való atyafia, az szerint Noszticzné asszonyom, és
az Hoff Marschalk uram is, meglátja nagyságod, minden jóakarattal leszek nagyságodhoz
!nagyságok el!tt, kik által !felsége el!tt is promoveálni fogom az nagyságtok dolgait. Ezt azért
írom kegyelmednek édes méltóságos gróf uram, kegyelmed is tudhassa, hogy oly jóakarónk
találkozott, ki az udvarnál promoveálni fogja dolgainkat, lehetetlen is már, jól ne folyjanak
minden dolgaink. Kinek jóakaratjával és promotiójával, ha úgy tetszik kegyelmed is élhet.
Én azonban maradván kegyelmednek felszentelt szolgálatomban mindvégig köteles, kívánom
Isten sokáig éltesse szerencsésen kegyelmedet. Datum Novizolii, die 26. martii 1665.
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Excellentissimae dominationis vestrae pater et servitor paratissimus.
Gróf Rottal uramnak
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 811. f. 82. talán másolat

1665. márc. 31. Zólyomlipcse. Rottal [Jánosnak]
Gróf Rottal uramnak
Excellentissime domine Sacri Romani Imperii comes, domine filii.
Megbocsásson kegyelmed, hogy magam kezeimmel nem írhatok kegyelmednek, nem bíztatom
még magamot az írásra kezeim fájdalma miatt. Azonban írtam !felségének magnae
considerationis két punctumban. Volanter includálván azon levelemet, kérem nagy szeretettel
kegyelmedet, megolvastatván magának, adattassa bé !felségének, és méltóztassék érette lenni,
lehessen mennél hamarabb válaszom reá, mivel Balassy Imre uram dolgában ha Beszterczére
terminálok, úgy lehetetlen lesz Béczben mennem, ha pedig Béczben köllenék mennem, azon
terminusomat Posomban praefigálnám, és oda járó utomban véghez vinném. Abbéli nagy
jóakaratját kegyelmednek megszolgálom.
Egyébaránt. innét most semmi új hírt nem tudok kegyelmednek írnia, ha mi occurrál ezután, el
nem múlatom értésére adnom kegyelmednek. Kívánván in reliquo etc. Datum Lipcse 31. martii
anno 1665.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 839. f. 113. fogalmazvány

1665. ápr. 3. Zólyomlipcse. [Rottal Jánosnak]
Excellentissime domine, Sacri Romani Imperii comes domine filii. Engedje Isten ez
következend! szent húsvét napokat szerencsésen elérni és el is múlatni kegyelmednek. Jóllehet
megírtam volt ezel!tt harmadnappal kegyelmednek és !felségének is in aperto, kegyelmednek
includálván azon !felségének szóló levelemet, hogy elvárom Balassy Imre ellen való
terminusomra nézve parancsolja-e !felsége felmenetelemet, tudhattam volna vagy Beszterczére
avagy pedig Posomban az szerint terminálnom. De mind az magam és mind pedig az atyámfia
egészségtelenségére nézve kénteleníttetem az majális curáért circa 17. praesentis Isten
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segétségéb!l innen megindulnom és Posomban felmennem, az hol mind az ott való f!képpen
méltóságos esztergomi érsek uram értelmes doctorához közel lehessek, mind pedig Béczb!l is jó
doctorokat, ha kívántatik, aláhozatván consiliumot ineáljak curánkról. Melynek
alkalmatosságával már oda terminálok Balassy Imre ellen is, hogy az udvarhoz is közelebb
lehessek, ha onnan parancsolják felmenetelemet, noha nemigen kévánom a bécsi kapukat látnom
költségtelenségemre nézve. Azonban ha nem parancsolják felmenetelemet, az mely úton
odamegyek, vissza is jöhetek, az mikor kedvem tartja. Kihez képest mit írtam újobban
!felségének és Lobkouicz herceg uramnak is, in confidentia azt is kegyelmed kezéhez küldettem.
Kérem nagy kötelességgel kegyelmedet, édes méltóságos gróf uram, méltóztassék valaki által
!felségének praesentáltatni. Azonban mid!n szintén Bory Mihály uramot !kegyelmét Bécz felé
akartam expediálnom, hozák híröl, hogy az 13 vármegyék követjei útban volnának, kihez képest
Bory Mihály uramot is addig megtartóztatom, még hozzám érkeznek. Tudhassam meg elébb, mit
hoznak és mit akarnak, hogy !kegyelme által mind !felségét és mind kegyelmedet, minekel!tte
odaérkezzenek, elébb sietséggel tudósítsam. Minekokáért én is circa 17. praesentis Isten
kegyelméb!l innét megindulok, és Vágh vizén Galgóczig vagy egész Sentéig Poson felé sietek.
In reliquo éltesse Isten sokáig szerencsésen kegyelmedet. Datum in arce Lipcse, die 3. aprilis
anno 1665.
P. S. Szintén ez levelemnek vége felé érkezék Ketzer Menyhárt uram ide az városban az felföldi
követséggel, kivel ma immár szemben nem lehetvén, csak holnapra halasztottam, és Bory
Mihály uram által tudósítani fogom kegyelmedet.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 760. f. 11. fogalmazvány

1665. ápr. 6. Zólyomlipcse. [Rottal Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam, Bechb"l két rendbeli méltóságos levelét vettem kegyelmednek, és
noha kezem fájdalma miatt magam nem írhattam, de elmenetele után kegyelmednek
egynéhányszor írattam. Áldom az Szent Istennek szent nevét, kegyelmed mind egészségben és
mind kegyes királyi kegyelmében találta urunkat. Kegyelmed nagy szeretetib"l indult
kegyességét hozzám, hogy érdemletlenségemet sem nézvén mozdítja dolgaimat, Isten is
meghálálja, és én is megszolgálom enyimekkel együtt.
Az mi az hadfogadásnak Lubomerskj uram számára engedelmemet illeti, magam neve és patense
alatt kétszáz embert engedtem fogadtatni, mely cselekedetemet azonnal megírtam !felségének és

508

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
kegyelmed méltóságának is megk"ttem volt levelem mását, melyet ím most is azért k"dtem meg
kegyelmednek sub litera D.
Tudhassa mind kegyelmed és mind !felsége, titkon nem míveltem semmit is, de nékem
!felségét"l sem jó, sem rossz válaszom nem jütt. Azonban értvén, hogy abutálnak az én
patenssemmel, és tovább nyútóznak az lepelnél, ma expediáltam mind az lublyoÿ kapitánynak,
mind az fogadtatóknak és az vármegyére is, hogy többet ne engedjenek fogadtatni, és
patensünket annihiláljuk. Balassa Imre dolgában és az többiben is én eljárok, valamit !felsége
kegyelmesen parancsol, de annak cum modis et formis kell meglenni, és ha addig Leszle uram el
nem mégyen, félek Junius fogja kivetni Bechb"l, annak is vége lehet vala, ha !felsége ezen
levelemre kegyelmesen resolválta volna magát.
Feleségem itten nincsen, Muranyban talált menni, az kegyelmed parancsolatját megmondom
neki, és az NB. dolgára gondot viselek. Bory Mihály uram is megindul holnap, mivel az követek
tegnapel!tt voltak nálam, és én is – az mint két rendbeli levelemben is megírtam – 18. huius
megindulok, és az Vagon megyek, ha Isten engedi, és Posonban citáltatom azokat, az kiket
!felsége parancsol. Kártyán vesztett pénzit bánom kegyelmednek, mert azt nekem kellett volna
elnyernem, mivel bizonyára írom kegyelmednek, az kék ló hátul bizonyít, és nézdegéli az barna
hátulját. Morvaba készül! útját kegyelmednek, még ha gátolják az felmen! követek, kiknek hogy
!felsége kegyelmed jelenléte nélkül választot adjon, nem jovallhatom. Az Illavaÿ dolgot
Osztrosithné asszonyomtúl sírva nem egyszer hallottam, alámenet végére megyek jobban az
dolognak. Búcsújáróknak útja, meglátja kegyelmed, hasznakeresésb"l és valami intrikábúl fog
állani, azonban én úgy hallom, az Szala vármegyei f!ispánságot szerencse ha el nem kapja Zrinÿ
és Bottyanÿ nemzet praeiudiciumjával. Balasÿ uramhoz k"ttem iuratusomat, istenkedvén, az
rabokat küldje kezemhez, ne kellessék az két hatalmas császár között kisebb követei gátlásának
is lenni, micsoda válaszom lészen, éjjel-nappal tudósítom kegyelmedet. Nem enged hitván
kezem többet írnom, hanem kívánom, Isten szent áldásival áldja és éltesse kegyelmedet. Írtam
Lipchen 6.aprilis 1665.
Maradván éltel fottáig kegyelmednek igaz szolgája, apja: G. H. W. Ferenc
[PS:] Illyeshazi György ellen nem csak Forgacz Ádám uram panaszárul kell inquiráltatni, hanem
pater jesuiták és többeken tétetett csíntalanságirúl, és morvaiak fel!l való csevegésér"l. Az ki
miatt bizony beléesik az hálóban. Gabor úrnak sem jovallom !felsége engedelmet adjon, többé
Lengyel Orszagban menjen, ! is hálóban kerül, királya engedetlenségéért. Storombergh uram
levelét azonnal elk"dtem, az !felségének íratott levelemet azért nem k"dtem kegyelmednek,
tartottam attúl, igyüd Morvaban megyen kegyelmed, hanem ím mását megk"dtem, és az
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lengyelek fogadásában is mit írtam, annak is mását. Ennek régen vége lett volna, ha !felsége
kegyelmes választ adatott volna ez includált levelemre, és Balasÿ dolgán is általestünk volna.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 832. f. 104. M talán másolat

[1665. jún. 21. körül. Pozsony. Rottal Jánosnak]
Excellentissime comes etc.,
Meg is követem nagy bizodalmosan kegyelmedet, édes méltóságos gróf uram fiam, hogy magam
kezem írásával most sem udvarolhatok kegyelmednek er!tlen voltomban Az mi az utóbbit illeti,
mihelt megolvastam, higgye bizonnyal, mindjárt magam kezemmel égettem el, hogy pedig
azokról tudósítani méltóztatott, megszolgálom kötelesen kegyelmednek. Az !felsége kegyelmes
levelére alázatos választételemet ím in aperto kegyelmed méltóságos kezéhez küldettem, kérvén
nagy bizodalmosan, megolvasván, méltóztassék béadatni !felségének.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 953. f. 255r. fogalmazvány

1665. jún. 2. Pozsony. Rottal Jánosnak
Excellentissime domine, Sacri Romanii Imperii comes
Megbocsásson kegyelmed, hogy magam kezével nem írhattam kegyelmednek, mert bizony igen
bús és kedvetlen elmével vagyok, csak alig várom, Isten hozza vissza az atyámfiát. Én bizony itt
tovább harmadnapnál nem várakozhatom, mivel egészségem nem szolgál, és költségemb!l is
kifogytam. Sietni fogok elpusztult jószágimban. Azonban gróf Chaky Ferenc cassai generális
uram !kegyelme minem! új híreket írjon, azokot az !kegyelme levelével együtt megküldöttem
kegyelmednek, épít-e ezen az udvar valamit avagy nem, lássa. Én most nem írtm !felségének,
mert ha ezerszer írok is, választot nem adnak. Lássák, szabadok vele. His in reliquo excellentiam
vestram diu ac foeliciter valere desidero. Datum Posonii die 2. junii 1665
Excellentissmae dominationis vestrae pater ad serviendum obligatissimus: Comes F. Wess. manu
propria
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[Sajátkez" utóirat:] Én itten nem késem, aláhozván Isten feleségemet, elballagok, várván
mindenekben kigyelmed parancsolatit, kérvén meg ne ütközzék, ha fiaimat, kikkel Isten
megáldott (és itten nem kellemetesek) kifitmáltatom
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 571-572. sajátkez" utóirat

1665. jún. 25. Pozsony. [Rottal Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam. Az kegyelmed jámbor szolgája megadá méltóságos levelét, és küldte
zálogomat is meghozta, melyet nagy hálaadó szolgálattal vettem, és kegyelmed méltóságos
recognitióját ím visszaküldtem.
Az octava meglételére segítsen Isten bennünket, de ha az székelyhidi épület igaz, félek attúl,
véletlen garázda, váratlan galibát ne nemzzen. Ha mindazáltal !felsége kegyelmed levelével
tudósít fel!le, nem árthat.
Souches uram rajtunk regnálása óránkínt hervasztja kedvünket mindnyájunknak, az minthogy az
séllyei dolgot is felette franciai elmével kezdette. Isten virrassza kegyelmes urunk kedvét és
kegyességét nemzetünk szeretetire. Micsoda galibáskodások vannak, és el! járó gonosz
szállásosztók (noha máshonnét is megértette kegyelmed), ím odaküldtem kegyelmed
méltóságának.
Az borokat felküldtem, és noha tudom Duna áradását csöpp vizem nem szaporítja sokkal,
mindazonáltal jobbágyi kötelem adaját még többel és jobbal lehet, múlatni nem akartam. Én már
indulandok, és mivel fel f!ldre menetelem kétséges el!ttem, csak Sztrecsénben megyek, várom
kegyelmes urunk és kegyelmed parancsolatját, élvén-halván oly feltött akarattal, még Isten
világban tart, kegyelmed igaz szolgája maradjak, és koporsómban velem szálljon kegyelmedhez
oldhatatlan szolgája apja: G. H. W. Ferenc.
P S. Bocsánatot várok, hogy az mi nyavalyáinkkal méltóságos szemeit terhelem olvasással, de
könnyebb, ha fájdalminkat érz! ministerrel közölhetem. Másnak nem írhatok, mert rekesztett
útját látom nemzetem contemptusával, és reménségem sincsen mostani vezérek partra
szállásunknak, hanem jaj, mélyebb-mélyebb veszedelmünk örvénye tekervényében jutását
szemlélem, és azáltal többeknek is. Posonii 25. junii anno 1655.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 778. f. 40. talán másolat
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1665. aug. 5. Zólyomlipcse [Rottal Jánosnak]
Excellentissime Sacri Romani Imperii comes, domine filii observandissime.
Miném! szoros recommendatiót és instantiát tesznek némely nemes vármegyék nemes szabad
királyi Selmecz városa mellett régi szabadságok, jó szokások és ususok ellen el!bbeni legitime
választott és egész három esztendeig tisztben lév!, csakhogy az elébbeni Kamergraff uram halála
miatt és az mostani idejében is az sok sz"ntelen háború és változó id!k miatt még nem
confirmált jó értelmes Bergh meister degradatiója és az helyében némely magokat kellet!k és
magok hasznát keres!k sinistra informatiójokra más bizonyos tudatlan, alkalmatlan embernek
azon tisztre való introductiója miatt, megérti ezen annexákból méltóságosan kegyelmed. Kihez
képest kínteleníttetvén azon dolgot alázatosan egynéhány szóval repraesentálnom !felségének,
kegyelmed b!vebb méltóságos declaratiójára relegálván azaránt magamat, in aperto includáltam
kegyelmednek.
Ezokáért kérem nagy bizodalmosan édes méltóságos gróf uram fiam kegyelmedet, tekéntvén
ezáltal azon nemes városoknak közönséges szabadságok, régi jó szokások és privilegiumjok
nagy sért!dését, hogy azáltal több oppositiói, mindennapi afflictiói ezen regnicoláknak ne
szaporodjanak, méltóztassék kegyelmed méltóságos dexteritásával és interpositiójával oly
szószólójok, mediátorok lenni !kegyelmeknek, repraesentálván !felségének, és ha kívántatik, az
tekintetes Titok Tanácsnak is, azon nemes Selmecz városnak és következend!képpen több nemes
városoknak, vármegyéknek és regnicoláknak közönségesen nagy injuriáit és szabadságokban és
praerogativájokban. Efficiálja kérem, hogy ez az szokatlan és törvénytelen abusus tollaltatván,
haza törvényében fundált régi jó szokásokban megmaradhassanak és praejudiciose amoveált és
degradált el!bbi értelmes bergmesterek azon alkalmas ideig már viselt tisztiben in integrum
restituáltassék, és ezután is, mint ennekel!tte, mindenkor mellettek maradhasson afféle
tisztvisel!k els!bben is electiója és beállatása, úgy azután az nemes kamara által való
confirmatiója. Abbéli kegyelmed méltóságos interpositióját, favorját megírt városokkal együtt
megszolgálni igyekezem. Datum in arce Lipcse, die 5. augusti anno 1665.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 810. f. 81. fogalmazvány

1665. nov. 17. Kassa. [Rottal Jánosnak]
Gróf Rottal uramnak
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Méltóságos gróf uram fiam. Sokat most nem írok, hanem csak arról tudósitom kegyelmedet,
tegnap szakada vége negyednapi haszontalan munkánknak, kit régen megjövendöltem, ugyanis
úgy szokott járni, az ki semmivel küldettetik, semmivel szokott visszatérni. Most íratom az
relatiót, abbúl b!vebben mindeneket megért kegyelmed, már én sem késem, hanem nagy
kudarcvallással elpironkodom innét hétben kelve. Ezek után kívánom, Isten sok jókkal áldja és
éltesse kegyelmedet. Maradván míg élek kegyelmed szolgája apja: G. H. W. F.
Kassán, 17. novembris 1665.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 804. f. 75. másolat

1666. okt. 4. Murány. Rottal [Jánosnak]
Méltóságos gróf uram fiam. Tegnap kegyelmed méltóságos levelére nem úgy adtam választ, az
mint kötelem szolgálatja kívánta. Továbbra gondolkodván, nékem felszentelt professióm az
lévén, kisebb parancsolatjának is engedelmeskedjem, im micsoda levelet írtam gróf Pethe!
uramnak, igaz mását kegyelmed méltóságának megküldtem. Megválik, ha !kegyelme is
méltóság el!tt fogadásának eleget tészen. Hála Istennek gróf Csaki István uram öcsém is
megesmérte atyaságos vérségemet. Higgye tökéletesen kegyelmed, soha nem lészek senki
zsarátnokjából sült gesztenyét kaparó macska lába. Ezek után Isten sok jókkal áldja kegyelmedet,
maradván holtomig igaz szolgája, apja: H. Vesseleny Ferenc
Murany 4. octobris 1666.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1027. f. 43. másolat
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 573. másolat

1666. okt. 8. Vázsec. Rottal Jánosnak
Excellentissime Sacri Romani Imperii comes, domine filii
Megbocsásson kegyelmed méltósága, hogy magam kezével nem írhatok, az hitván fájdalma
megzsibbasztván kezeimet, az subscrptióra is alkalmatlan vagyok.
Mit írtam légyen !felségének ez útomban érkezett kegyelmes leveleire választul, in aperto
hagyattam includálva, kérvén kegyelmed méltóságát, megolvasván praesentáltassa !felségének.
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Azonban tegnapi megszállásomban érkezvén Teleky Mihály és Bethlen Miklós uraméktól
bizonyos leveleim, minthogy mind az két levél csaknem egy tenorral szól, ím Bethlen Miklós
uram levelének igaz pariáját megküldtem kegyelmednek. Ha ez ugaz, az kit ír, én nem tudom
honnan érdemlettem azt az suspitiót vénségemre. Egyfel!l !felségét"l kegyelmes resolutióim
vannak az erdélyiekkel való jó szomszédságos correspondentiáról, másfel!l az leveleket
intercipiálják. Mely minem! becstelenségemre és mortificatiómra essék, kegyelmed méltósága
ítélje meg. Ha azért az !felsége kegyelme akaratjából van-é és tovább is úgy kelletik-é lenni,
kérem szabadítsa fel kétségt"l elmémet.
Balássy elvitetését kérem mennél hamarabb admaturáltassa !felsége el!tt kegyelmed, mert ha
hamar nem jön rendelés érette, elunván már az véle való bajmolódásomat valamely harmincados
kezéhez fogom adni felvitetésre. Kívánván in reliquo, Isten sok esztendeig éltesse szerencsésen
kegyelmedet. Datum in Vazecz Litouiae die 8. octobris anno 1666.
Excellentiae vestrae pater et servitor obligatissimus: Franciscus Wesseleny propria
[egykorú jegyzet:] méltóságos gróf Rottal uramnak
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 574-575.

1666. okt. 14. Sztrecsény (vár). Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek. Nagy szeretettel
kérem most is kegyelmed méltóságát, megbocsásson, hogy hitván kezem fájdalma miatt nem
írhatok. Három rendbéli méltóságos leveleit egymás után vettem idejöv! utomban nagy
becsülettel, az hová tegnap Isten kegyelméb!l érkeztem, melyekre el nem múlatom punctatim
engedelmesen replicálnom, mihelt egy kevéssé Isten kegyelméb!l könnyebbülhetnek kezeim.
Bory Mihály uram imé ír kegyelmednek, !felségének és Gonzagha herceg uramnak is. Várom
magamhoz !kegyelmét, mehessen fel az !felsége és kegyelmed szolgálatjára. Azonban kérem
tovább is nagy szeretettel és engedelmesen kegyelmed méltóságát, mentsen meg ett"l az
semmirekell! Balassy Imrét"l, mert mostani állapatjában is semmi javulását nem látom sem
nyelvesked! szavaiban, sem magaviselésében. Hadd tessék meg, hogy !felsége rabja, vitessék el
mennél hamarább, és vigyáztassák, az mint érdemli. Kívánván in reliquo, Isten sokáig tartsa és
éltesse kegyelmedet. Datum in arce nostra Sztrechen die 14. octobris 1666.
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Kegyelmednek köteles szolgája, apja: Franciscus Wesseleny
P. S. Szintén hogy elvégezém ezen levelemet, érkezék méltóságos gróf Lambergh uram
!kegyelme levele, melyben referálja magát az Bécsi utam és !felsége számára küldend! borok
végett kegyelmeddel való közléséb!l, informatiójára kegyelmednek. Kit én még eddig nem
vévén, kérem engedelmesen, méltóztassék voltaképpen tudósítani fel!le, tudhassam dolgaimot
alkalmaztatni.
Emellett két ifjú hírt is írhatok kegyelmednek. Primo: Pet! Zsigmond uram, talán nem bízván az
kegyelmed patrociniumjában, méltóságos gróf judex curiae uramhoz folyamodott két levelével
is, holott már azaránt való resolutiómat engedelmesen megírtam, kész lévén kegyelmed
parancsolatinak engedelmeskedni. Secundo: Az fejedelemasszonyt Auspergh herceg venné
feleségül, az ki én még nemigen hihetek, de ha úgy volna, az ördög is nevetné. Kegyelmed azért
az titkos boltokban végére mehetvén jobban annak, bizonyosabban tudhatja.
[Címzés:] Excellentissimo domino Joanni Sacri Romani Imperii comiti a Rottal, aurei velleris
equiti, sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis intimo consiliario, camerario et supremo per
Styriam rei argentariae praefecto etc. suae excellentiae. Viennae
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 576-577

1666. okt. 20. Trencsénteplic. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Vagyon negyednapja, érkeztem ide Tepliczére, várakoztam kezem
könnyebségére, írhattam vóna derekasan méltóságodnak, de gyarlón. Épülvén sokat, mostan sem
írhatok, mahónap elérkezvén nemzetes Bori Mihály uram, !kigyelme átal b!vebben izenhetek.
Mostan csak ezt akarám tudtára adnom kigyelmednek: Lengyelországban felette nagy zavar
kezd!dik megint. Az confederatusok már nem hívatják magokat confederatusoknak, hanem
arany háromnak. Fél! (az mint hallatik) az régi marsalek, az ki Pál vót, Sau[l]ussá ne lett légyen.
Noha másfel!l megint mást is hallottam, az ki az mi részünkre, akármelyik lenne is, nem jól
esnék.
Az patvar török csauuszt hoz ide, nekem – látja Isten – nem kellenek, hihet! az katonákra
panaszol, és nekem semmi orvoslására módom nincsen.
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Mikorra várják kigyelmes jüvend!beli császárnénkat, kérem kigyelmedet, hadd tudjam igen
idején, mivel én igen lassan járok. Ha fel kell mennem, tudhassam idején. Ezek után éltesse az
nagy Isten kigyelmedet kedves egészségben, Maradván holtig igaz szolgája, apja: H. W. Fer.
propria
Tepliczen 20. octobris 1666.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 578-579. sajátkez"

1666. okt. 21. Trencsénteplic. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, felette nagy consolatiómmal vettem kigyelmednek Beczb"l 13. 17.
írt méltóságos levelét.
Judex curiae uram kigyelmed méltóságos tanácsához folyamását és azátal velem tartandó
barátságát igen akarom, mert ugyanis bizony csak annak kívánok barátja és szolgája lenni, az ki
kigyelmednek szolgája és jóakarója. Én azárt két kézzel kapom méltóságos tanácsát, és
mindkett!höz egyaránt fogom magamot viselni, nem igyekezvén egyikének is véteni, hanem
urunk és hazánk szolgálatjában egyetérteni.
Az kigyelmed bölcs dispositióihoz tartom magamat, és felmenvén Beczben mindeneket úgy
követek el, valamit mondand kigyelmed. Judex curiae uram házához nem szállok, hanem ha Bori
uram felmegyen (az kit ma várok) szállásrúl !kigyelme átal izenek. Egyébaránt az kigyelmed
bölcs válaszihoz bizony nem tudok mit adni, hanem hogy ha jól kell az dolgoknak esni, úgy kell
lenni.
Térek két méltóságos kérdésére. Primo ha az evangelicusok élnek-e új pecséttel az felfödön,
secundo ha mondottam-e, kigyelmed méltóságos nekem írt leveleit drága kincsül tartom etc.?
Quo ad primum: Jut eszemben, nemigen régen Szekelÿ András uram csupán csak az kassai
ecclesiabeli helveticusok nevével egy pelikány forma pecsétet mutatának, kivel ab antiquo
éltenek, beléjek az egri püspök úr ne garázdálkodjék (nem látván semmi praejudiciomot
hitemben, se kigyelmes királyunk ellen lenni) én consensust adtam nekik. Quo ad secundum:
Bizony nem jut eszemben, hogy mondottam vóna, de hihet!bb, hogy mondottam, mint nem, két
ratióbúl. Primo tagadhatatlan kedvesek nálam az kigyelmed méltóságos levelei, és bizony kedves
nagy levelek között tartom !ket, közel megholt Puchamunk leveleivel. Secundo az sok rémít!
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hírek hallva, hogy engem oly kigyelmes urunk disgratiáján kívül lettnek hirdetének, hihet!
mondottam: megvannak leveleim mási, kiket méltóságos gróf Rottal uramnak írtam, és miúta
palatinus vagyok, az háborúkban adatott opinióim – ha ország eliben kelünk, sem bánom, mert
azok lehetnek mentségim: mindeneket megírtam és így eleget tettem hivatalomnak, híve vótam
és kívántam lenni kigyelmes uramnak és hazámnak etc. Ezeket hihet! hogy mondottam, az mely
lator pók ezekr"l mérget akar szedni, bizony fullánkja magának fog ártani. Ezt azért az
kigyelmed parancsolatjára igazán gyónom, s!t Istenemre, lelkemre, semmi oly titkom nincsen.
Ha szerelmeskedtem vóna is valakivel, ha kérdi kigyelmed, igazán megmondanám
kigyelmednek, ha kívánná. Ha azért ezekben vagy törvény és kigyelmes uram, avagy kigyelmed
méltósága kötelem, barátsága ellen vettetem, csak lássam, hun botlottam, örömest emandálom
magamat.
Bezlehen uramnak oly választja van, megéri fent járó elméje. Petö uram, gróf Cszaki Istváb uram
öcsém companiáit örömest veszem. És hogy Isten kigyelmedet szerencsésen éltesse, kívánom.
Maradván holtomig igaz szolgája, apja: H. W. Fe. propria
Tepliczen 21. octobris 1666.
[Címzés nélkül]
[Melléklet – a levél latin fordítása:]
Excellentissime comeds, domine filii
Magna cum consolatione accepi excellentiae vestrae Vienna 13. et 17. scriptas litteras. Domini
judicis curiae ad consilium excellentiae vestrae recursum, et eatenus mecum servandam
amicitiam summopere volo, nam alioquin etiam profecto illius solius cupio servus et amicus
esse, qui est excellentiae vestrae servus et benevolus. Ambabus itaque manibus consilium
eiusdem amplector, et utrique aequaliter me accomodabo, nolens quempiam offendere, quin
potius in servitiis patriae et domini nostri clementissimi unum intelligere cupiens. Sapientissimis
excellentiae vestrae dispositionibus me accomodabo, et ubi Viennam ascendero, quod mihi
dixerit, sequar. In aedes domini judicis curiae non condescendam, verum per dominum Bori, si
ascenderit (quem hodie expecto) ratione hospitii nuntiabo. Prudentissimis excellentiae vestrae
suasionibus certe non scio quid addam, praeterquam si res bene accidere debeat, taliter debere
esse.
Reddeo ad duo excellentiae vestrae interrogata. Primo: an evangelici in superioribus partibus
novo sigillo utantur? Secundo: an dixerim excellentiae vestrae mihi scriptas litteras meo loco
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preciosi thasauri habere etc.? Quoad primum: recordor non ita pridem Andreas Szekelÿ, solum
nomine helveticorum ecclesiae Cassouiensis unum ad formam pelicani exsculptum sigillum
ostendit, quo ab antiquo uti sunt, dominus episcopus Agriensis non quaerat rixas, (non videns
ullum in fide mea praejudicium, aut aliquid contra clementissimum dominum nostrum regem
adversi) ego illis consensum praebui. Quoad secundum: non occurrit certe me dixisse credibilius
tamen quoad dixerim ex duabus rationibus. Unum est, nequi negare potest, gratissimas mihi esse
excellentiae vestrae litteras, et certe inter maximi momenti meas asservari, non procul a litteris
defuncti comitis a Puchaimb. Alterum auditis plurimis perterrescentibus rumoribus me extra
gratiam clementissimi domini nostri positum divulgari. Credibile quod dixerim me habere
copiam litterarum excellentissimo domino comiti a Rottalo scriptarum, et a quo sum palatinus,
tempore disturbiorum datas opiniones meas, si etiam in praesentiam regni devenerimus, non
curo. Illae enim possunt mihi esse pro excusatione, quod omnia perscripserim, et taliter satisfeci
vocationi meae, fidelis fui et cupivi esse domino meo clementissimo et patriae etc. Haec
credibile est quod dixerim, qui nequam araneus ex his venenum vult exsugere, certe aculeus
eidem ipsi proprius nocebit. Ista ad excellentiae vestrae jussa vere confiteor, immo ad Deum et
animam dico nullum tale secretum habeo, etiam si in amoribus aliquali fuissem, et me
interrogaret, quod excellentiae vestrae syncere non aperirem. Si igitur in his aut contra legem et
dominum meum clementissimum, aut contra excellentiam vestram et amicitiae meae
obligationem peccavi, dummodo videam, ubi cespitavi, libenter me emmandabo. Dominus
Betlen tale habet responsum, quod sufficit altum volanti ingenio suo. Dominin Peth! comitis,
Stephani Chaki et fratris mei compgnias libenter accepto, et ut Deus excellentiasm vestram
feliciter conservet, opto. Manens usque ad mortem excellentiae vestrae syncerus servus et
parens: Franciscus Uesselenÿ de Hadad
In Teplicze 21. octobris 1666.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 582–585. sajátkez"

1666. okt. 30. Prékopa. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, 23. hujus írt levelét itten Sztubnÿára men! els! hálásomban nagy
becsülettel vettem. Gróf Balasi dolgában mit fog kigyelmes urunk cselekedni, nálam nem utolsó
kérdés. Csak oly dolog ez, mint az métely rossz példával terjed!. Isten azonban sugall kigyelmed
urunknak kigyelemmel egyelít! igazságot.
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Bori Mihály uram felméne, és valahunk kigyelmed méltóságát lelheti, ida fog els!bben menni, és
én is vévén az kigyelmed tetszését, rendelem utamat.
Kevés áldozatra ajánlott borom hogy nem kellemetes kigyelmes uramnál, nem utolsó jele,
Moÿses idejében is kinek áldozatja nem vót kedves, Isten haragjában fetrengett az áldozó, és
mivel nem kell!s, bújom t"rés-szenvedés óhajtópajzsom alá. Pál püspök uramat igen szívesen
elvárom.
Szerelmes feleségem ajánlja viszont térdhajtó szolgálatját. Mostan – Isten neve dícsírtessék –
t"rhet!en él. Lölköm méltóságos gróf uram fiam, mentessen meg Balassa Imrét"l, hadd vigyék el
nayakamrúl. Petö uram ha érkezik, kit óránkínt várok, örömest együtt járok !kegyelmével. Írtam
raptim Prekopán 30. októberben estve 1666. Maradván holtomig kigyelmed szolgája, apja: H. W.
Fer. propria
[Címzés:] Excellentissimo domino, Sacri Romani Imperii comiti Joanni a Rottal, sacratissimae
caesareae regiaeque maiestatis intimo consiliario, camerario et supremo in Styria rei argentariae
praefecto etc. suae excellentiae. Viennae
[vörös viaszba nyomott gy"r"specsét záró funkcióban]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 580-581. sajátkez"

1666. nov. 26. Pozsony. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Ma délel!tt ide érkeztemben estergami érsek uram Ziczi István
urammal, feles hintókkal kijüvén nálam vótak ebéden. Láttam az kigyelmetek méltóságos
levelét. Kigyelmes császárunk 5. decembris fog Beczben jünni, én is azért innét prima
megindulván, secunda be akarok mennem, ha az Isten engedi.
Hanem van ilyen két kérdésem. Primo mivel én feketénél egyebet nem viselek, akkor az egy
napra színyes köntösben !tözzem-e, és az kocsisim bársonyban legyenek-e? Secundo van velem
jó !tözet" ruhás négyszáz gyalog, kívántatik-e azokat bevinnem? Csak olyan formán, az mely
nap bemegyünk, azon napon megint kimenjenek, és ha az lészen kigyelmes urunk kigyelmes
akaratja, és ha tovább kívánja is, benntartatom bejüveteléig !felségének. És egyebet ez két
dolognál nem kívánok, hanem primo gy"jjön egy arra rendelt commissarius az austriai határban
elinkben, az végig mellettek legyen, míg vissza nem mennek, csak arra nézve, valaki belék ne
gabalyodjék, secundo megszálló helyek légyen, és semmit az leveg!égen és az víznél többet nem

519

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
kívánok, bár ha egy tyúkmony kárt tesznek, tízannyit fizetek érette. Ezt azért kívábbám idején
tudnom, hadd csinosgattatnám meg !ket. Higgye kigyelmed, lenne magyar pompában mit látni.
Várom azért igen nagy sietve kigyelmed méltóságos választját, kívánván, engedje Isten, hamar
láthassam kedves egészségben. Írtam Posonban 26. novembris 1666. Maradván holti igaz köteles
szolgája, apja: H. W. Fe. propria
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 586-587. sajátkez"

1666. dec. 8. Bécs. Rottal Jánosnak
Méltóságodnak adjon Isten jó napot. Édes méltóságos gróf uram fiam. Mikorra lészen hónap az
audientia, mert ha éccaka, semmi készületünknek nem lészen láttatja. Secundo mint és kikkel
egy hintóban, és hány híntóval, szükség tudnom. Magamat és magyarimat ajánlván kegyes
ótalmában, kívánom, éljen szerencsésen. Míg él, igaz szolgája, apja: H. W. Fe. propria
Becben 8. decembris 1666.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 588-589. sajátkez"

1667. jan. 11. Pozsony. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Tegnapi tanácsunkban véletlenül érkezvén gróf kassai f!generális
uram !kigyelme, több szóbeszéd között hozódék el! az !kigyelme és Petö között való békesség.
Utoljára kimondatá !kigyelmével az egész tanács el!tt az Isten: Petö mely rettenetes
becstelenségekkel szólván ellenem, engem vetett okul közöttök való egyenetlenségeknek, s!t, az
kigyelmed méltóságos palotájában az szolgarend között teli szájjal atyámrúl szidalmazván ördög
lelk"nek, és több afféle disznó beszédekkel becstelenített. Azzal meg nem elégedvén, ment
Gonczaga hercegné asszonyomhoz, és azon kákogását continuálván szemtelen hazugságra
fakadott, mondván: Asszonka, ne higgy Czaki Istvánnak is, mert hamis az is. Az mit ént"lem
hallott generalis uram, megmondotta, az mit t"le hallott, nekem mondotta meg. Többet mondok
asszonka, az ördög lelk" palatinus az bestye vén lélek kurvafia nekem azt mondotta, se neked
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asszonka, se az uradnak ne higgyek, mert hamisak és hazugpk vattok etc. Így ábrázlott le engem
Petö.
Okot ezekre az mocskokra Isten legyen bíránk, ha adtam, de ezekért senkinek nem panaszlok,
Isten és az üd! elválasztja közöttünk, Magam dolgán bizony annyit nem tör!dhetem, nem ugyan,
mert az ebugatás nem szokta az tiszta embert szennyezni. (És noha bánom Gonczaga herceg
uram el!tt zárandó ajtómat, mindazátal Beczt"l messzi lévén Murani, elmúlhatik az neheztelés.)
Hanem búsulok nyavalyás Bori Mihály uramon, mivel ugyan kassai f!generális uram így szólott
Bori uramnak, panaszolkodván Bori Mihály uram, Gonczaga hercegnél !nagyságánál háromszor
kértem audientiát, de nem obtineálhattam, arra azt mondta: lám régen megmondottam az Rottal
uramhoz való kigyelmes folyamása megárt kigyelmednek, azután még kevesebb audientiát
reménlje kigyelme etc. Ezen felette megindulván Bori uram, látván kelletlenségét, búcsúzni akar,
és csak alig tartóztattam, míg ez levelemre, kegyes tetszését nyújtja kigyelmed. Kihez képest
ezen curírom átal békéllvén méltóságos kezéhez, búcsúzom és várok segedelmes választot,
kívánván, Isten minden jókkal áldja és éltesse kigyelmed méltóságát. Maradván holtomig igaz
szolgája, apja: H. W. Fe. propria
Pozonj 11. januarii 1666.
[Címzés nélkül]
[Bori Mihály utóirata:] P. S. kigyelmes uram az Istenért is kérem nagyságodat, az én nevem vagy
dolgom fönn ne forogjon, mert ez az beszéd énvelem csak in confidentia volt, és nem is én
panaszolkodtam, hanem kérdette generalis uram, ha insinuáltam-e magamat az hercegnél,
mondám, hogy voltam ott háromszor is, de nen lehettem szemben !nagyságával, és confidenter
szóla ennéhány szót. Mégis Istenért könyörgök nagyságodnak maradjon ez in summo secreto,
engem is conserváljon nagyságod holtig való szolgálatomért. Nagyságod méltatlan szolgája: Borj
Mihály
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 590-592. sajátkez"

1667. febr. 22. Besztercebánya. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Beczb"l ez jelenvaló hónak 17. napján írt kigyelmed méltóságos
levelét itt reménség és halál tusakodó fetreng! beteges ágyamban tegnap estve 8 és 9 óra között
nagy becsülettel vettem. Betegségemen szánakodását Isten fizesse kigyelmed méltóságának. Úgy
látom, nem késlelteti Isten és nem halasztja sokára éltem fonala sodrását az Párkákkal, hanem
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hótommal homály fogta tisztás uram és hazám szolgáltságomat fogja megtapasztalni, kit én noha
bágyadt fájdalmas testtel, de kívánt óhajtással ájtatosan könyörögve várok teremt!mt"l.
Az lengyelországi dolgok, bizonnyal igen bölcsen írja kigyelmed, messzire nézend!k, de az
szomszédoknak nagy veszedelmeket közelítéssel nemz!k. Noha úgy látom, henyél! szemmel
nem ha akarják lengyel uraim nézni, hanem !k is kászólódnak, és fegyver, szerencse ótalmokban
hatot avagy vakot hozó kockáját ótalmokban Istent hívó segítség bizodalom,
és
fundamentumbúl ki akarják tanolni ok nélkül reájok ellenség fegyvere kik ösztönzéséb"l van, az
kit keresztény világ eliben cégérül meg akarnak mutatni.
Felfödre hasznos fáradságom reményében – engedje Isten meg ne csalassék kigyelmed
méltósága – tudja azt jól kigyelmed, az hol lángot vet! t"z éget valamely helt, annak ótására
feleslegen kívántatik az víz, én bizony semmit hátra fáradságos munkámban hátra nem hagyok,
csak lehessen futomodtja dolgomnak.
Gróf Balassa Imre uram novumját tegnap hozák meg, de felette késedelmeslévén már, ezen az
extraordinarián nem lehet revideálni causáját, mert újonnan derék inquisitiókot kelletik ellene
tetetni, és legal"bb két és három quindenát kellt neki terminálni, és így más üd!re kell haladni az
!kigyelme dolgának. Nÿari Imréné asszonyomnak mi dolgai lesznek, nem tudom, de az
kigyelmed parancsolatjára, valamiben igazságát látom, higgye kigyelmed, igen szemesen
beletekintvén igyekezem igazságát toldanom. Paloczaj István uramnak kigyelmed méltóságával
kezdett szleziai jószága végett csak vehessem parancsolatját, rögzött és kigyelmetek
méltóságának szentelt szolgálatomban meg nem fogyatkoztatom. Kívánván hosszú szerencsés
éltet kigyelmednek, maradván míg élek engedelmes, igaz, h" szolgája, apja. H. W. Fe. manu
propria
Bestercze Banÿan 22. februarii 1667.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 593–594. sajátkez"

1667. febr. 25. Besztercebánya. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. Tegnapi posta érkezésével ez kis írásom átal békéllem méltóságos
kezeihez. Ide már számosan kezdenek gyülekezni. Úgy látom, sajnálják az felfödiek ezt az
juridica revisiót, és még annyival inkább orrolják az szent györgyi Eperÿesen leend! octavát.
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Tartanak attúl, ez publicumok meg ne gátolják praetendált fájdalmokat. Azonban Rakoczi Ferenc
uram mit írjon, Apafi fejedelem !kigyelmének írt levele másával ím kigyelmed méltóságának
levelem választjával megk"dtem. Úgy látom, megunták némelyek lapáton való békés üléseket,
de félek attúl, az magyarok paraszt mondások kint: az ki az lapáton nem ülhet, az azagon kell
ülni. Én már !felségének írnia sem merek. Csak ma is olvastam, egyik barátja más barátjának írt
levelet, kiben az van, az mi palatinusunknak (noha ártatlanul) annyira meggy"löltetett neve
!fölsége el!tt, levelét még cancellarius uram /is/ átallja bevinni, mert bánja !fölsége. Ezeket én
hiszem és nem hiszem, és inkább azért nem hihetem, legalább méltósága kigyelmednek tenne
intést rajta, ez gy"löltségnek tovoztathatnám el okát. Azonban ezen kezd!dött kapdosást fogja-e
kigyelmes urunk behunt szemmel nézni, avagy vindictára erumpáltatja az dolgot, álljon
kigyelmében. Én míg élek, maradok kigyelmed igaz szolgája, apja: H. W. Fe. propria
Bestercze Banÿan 25. februarii 1667.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 595–596. sajátkez"

1667. márc. 2. Besztercebánya. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam. 23. februarii írt méltóságos levelét ultima ejusdem nagy szeretettel
vettem. Itt az dolgokhoz hozzákezdettünk, tovább Isten mit ad, áll kigyelmében. Azonban az
felfödi derék követség tegnap az méltóságok jelenlételekben Szuhai Mátyás uram átal igen
magyarul proponáltaták. Relegáltam !kigyelmeket várandó instructiómra, az mely eddig is hogy
elkésett, okát sokan nehéz magyarázatokkal magyarázzák.
Unalmommal nem kívánok méltóságának, de míg jobban kiábrázolom az dolgot, el!járóul azt
írhatom, az mi cancellariusunk az mint hallám, non solum homo factus est, de Balasa Imréné
asszonyomtúl hatezer forintokat felvévén !kigyelme az, az ki mindeneket meg kíván fordítani,
de legyen Isten bíránk, ha érdemes vagyok ez mortificatióra. Ezek után éljen szerencsésen
méltósága. Maradván míg élek igaz szolgája, apja: H. W. Fe. propria
Bestercze banÿan 2. martii 1667.
[Címzés nélkül]
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 597–598. sajátkez"
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Kelet nélkül. [Rottal Jánosnak]
Szívesen várom óránkint kigyelmedet. Azonban az mit"l én az kassai lakásában kigyelmednek
féltem, úgy látom, naponkint bele kezdünk esni, ha kigyelmed nem remediálja. Kigyelmed
parolája keze adásával nálam, hogy az városbeliekt"l semmit csupa szálláson kívül kegyelmed
bennlev!ivel nem praetendál. Mi meg Bosnyak urammal parolánkat adtuk az nemes Kassa
városának, hogy ezek úgy lesznek, az mint mi kigyelmeddel végeztünk. Azonban mind
másképpen találtatnak, mert ezek az panaszok j"nek óránkint el!nkben, és az többi között
stratagemával való megvételtis rebesgetnek az emberek. Azt pedig, édes fiam uram, tudni kell
kigyelmednek, bizony Kassát, quartíllyal senki rá nem er!lteti, se kegyelmes császárunk
expresse való parancsolatja nélkül Kassát meg nem engedjük egész nemzetül senkinek is
rongálni, szabadságunkban járván, senki contributiós jobbágyi bizony nem leszünk, avagy egy
lábig elvesszünk, mert szabadságban királyunk és kigyelmes királyunk van.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 185. f. 277. fogalmazvány. sajátkez".

Kelet nélkül. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf Rotal uram fiamat kérem nagy bizodalmosan, ez alább megírt dolgokra atyáson
vigyázzon,
Primo nekem adandó instructiómban (az religio dolgában) semmi equivocum és kétséges
magyarázásra való ne legyen, mert bizony kezemhez veszem, és fel sem vállalom utamat.
Secundo ne késleltessék expeditiómat.
Tertio k!tségemr"l tegyenek rendelést.
Quarto Szobonja dolgát kérem el ne felejtse,
Quinto Istenemre kérem !kigyelmét, Banfi uramat expediálják hamar.
Sexto az 16 ezer forintot itt hagyván, kigyelmedet – halandóság alá vetettek lévén mindnyájan – /
kérem adjon/ egy kis quittantiát.
Septimo az hátramaradt pénzt is bízvást megadhat[ja] kigyelmed, Ziczi uram hamar megk"di.
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Octavo Duornÿkouiti N B. mert elvesztjük.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 601–602. sajátkez"

Kelet nélkül. Rottal Jánosnak
Méltóságos gróf uram fiam, ajánlom kigyelmednek köteles szolgálatomat. Ím én megyek, és
hamarább és rendesebben ennél nem mehetek. Ezek az változó ordinantiák nekem nagy
alkalmatlanságommal vannak, de uramért mindeneket csendesen és kedvvel cselekszem. Bezzeg
akarom vala, ha vagy Bajmocznál vagy Galgocznál méltóságos személyének udvarolhatok vala,
de mivel már Nitrára kell mennem, nem tudom, hun láthatom kigyelmedet. Mindazátal Nitra
mentéhez nem messze lévén, ha oda és mikor fogja parancsolni, az tev! leszek. Az több dolgokat
az inclusából megértheti kigyelmed. Maradván éltem fottáig kigyelmednek találtatni igaz
szolgája, vén apja: G. H. W. Fe. propria
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 603–604. sajátkez"

Kelet nélkül. Rottal Ádámnak
Méltóságos gróf uram fia, Bela Ferenc nem nyughatik. Tegnap Forgacz Ádám uram szolgáinak
ezen szókat mondotta: „vagy akarja az palatinus vagy nem, de Balassa uram gratiája megvan.”
Felette félek, ha kigyelmed gratiája meg nem orvosolja, meg kezdi élözni az baltafokot Bela
Ferenc. Míg élek igaz szolgája, apja: H. W. Fe. propria
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 605. sajátkez"

Kelet nélkül. Rottal Ádámnak
Méltóságos gróf uram fiam, az kurírt Isten áldomásábúl kigyelmed elbocsáthatja. Levelem
végzésével nagy engedelmesen kérem kigyelmedet, kigyelmes urunknak repraesentálja
lehetetlenségét ez tisztviselésemnek,
Érsek uram leveleit jobbnam ítílném, ha kigyelmed méltóságos levelével k"dené, és az Bori
uram átal. Sok okokra nézve maga méltóságos búsulását bizony szívesen bánom, és mint igaz
szolgája kigyelmednek tanácslom, vegye eleit, rá ne szokjanak az udvartúl távul való

525

Wesselényi Ferenc nádor levelezése OTKA 73087
k"döztetésével, mert bizony természetté vétetik, mert ezt mind [?] az irigy ellenkez!k, kik az
kigyelmed virtusátúl tartanak, cselekszik. Maradván kigyelmed igen igaz szolgája, vén apja: G.
H. W. Fe. propria
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 606–607. sajátkez"
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szunyogh Gáspárnak
1630. szept. 3. Trencsénteplic
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1455. (34787. tek.)
Szunyogh Gáspár királyi tanácsosnak,
1630. szept.
szendr
3. Trencsénteplic
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1457. (34787. tek.)
Esterházy Miklósnak
1630. szept. 4. Trencsénteplic
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Szunyogh Gáspárnak
1630. szept. 11. vacsora
Trencsénteplic
fölött
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1452. (34787. tek.)
Szunyogh Gáspárnak
1630. szept. 18. Trencsénteplic
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1456. (34787. tek.)
Nyáry Istvánnak
1632. okt. 6,
Zitoua nevő táborba
MOL P 707. 531. cs. No. 7980. (4561. tek.)
Esterházy Miklósnak
1632. okt. 31.
Höflány
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 177.
Egy ismeretlen fırendnek (édes1632.
uramnov.
bátyám,
19. kedves
Stubnyafürdı
apám uram) [Melith Péternek?]
MOL P 707. 543. cs. No. 12055. (4573. tek.)
Esterházy Miklósnak
1632. nov. 26. Stubnyafüdı
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.
Merényi 1893. 177-178.
Pongrácz Jánosnak
1633. júl. 19.
Trencsénteplic
Karácsonyi 1898, 139. regeszta
[Esterházy Miklósnak] (n)
1634. nov. 20. Trencsénteplic
MOL E 190. 6. d. No. 1231.
I. Rákóczi Györgynek
1635. júl. 26.
Fülek
MOL F 12. 7. cs. 8. Fasc. 33. t .(43592. tek.)
Az Udvari Haditanácsnak
1636. ápr. 9.
Fülek
MOL E 204. 50. cs.
Teuffel Zsuzsannának
1636. jún. 21.
Stubnyafürdı
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 288-289.
Teuffel Zsuzsannának
1636. szept. 7. Trencsénteplic
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 290-291.
Esterházy Miklósnak
1637. jan. 20.
Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 167-171.
Esterházy Miklósnak
1637. jan. 28.
Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 171-172.
I. Rákóczi Györgynek
1637. márc. 15. Fülek
MOL F 12. 7. cs. 8. Fasc. 33. t. (43592. tek.)
Bakos Gábornak
1637. ápr. 23.
Fülek
MOL F 12. 7. cs. 8. Fasc. 32. t. (43592. tek.)
Batthyány Ádámnak
1637. febr. 30. Fülek
MOL P 1314. 116. dob. No. 51351. (4921. tek.)
Batthyány Ádámnak
1637. jún. 28.
Trencsénteplic
MOL P 1314. 116. dob. No. 51350. (4921. tek.)
Esterházy Dániel cseszneki kapitánynak
1637. aug. 19. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/c. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 172-174.
Esterházy Miklósnak
1637. aug. 20. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 174-175.
Esterházy Miklósnak
1637. szept. 12. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 175-176.
Batthyány Ádámnak
1637. nov. 9.
Fülek
MOL P 1314. 116. dob. No. 51352. (4921. tek.)
Batthyány Ádámnak
1638. júl. 27.
Bécs
MOL P 1314. 116. dob. No. 51353. (4921. tek.)
Batthyány Ádámnak
1638. dec. 27.
Fülek
MOL P 1314. 116. dob. No. 51354. (4921. tek.)
Batthyány Ádámnak
1639. máj. 26. Stubnyafürdı
MOL P 1314. 116. dob. No. 51355. (4921. tek.)
Esterházy Istvánnak
1639. máj. 26. Stubnyafürdı
MOL P 123. 13. cs. IV/f. t. (4695. tek.)
Esterházy Miklósnak
1639. nov. 23. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 161-162.
Esterházy Miklósnak
1639. nov. 23. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 162-165.
Esterházy Miklósnak
1639. nov. 23. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 165-167.
Szunyogh Gáspárnak
1640. szept. 3. Trencsénteplic
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1442. (34787. tek.)
Szunyogh Gáspárnak
1640. szept. 12. Trencsénteplic
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1443. (34787. tek.)
bizonyságlevél
1640. nov.
Fülek
Illésy 1897. 25.
Nyáry Istvánnak
1642. ápr. 1.
Fülek
MOL P 707. 531. cs. No. 7981. (4561. tek.)
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Szunyogh Gáspárnak
1642. jún. 30.
Trencsénteplic (cast.)
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1450. (34787. tek.)
Szunyogh Gáspárnak
1643. jún. 13.
Fülek
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1448. (34787. tek.)
Szunyogh Gáspár királyi tanácsosnak,
1643. jún.
Gömör
17. vmFülek
f
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1444. (34787. tek.)
Szunyogh Gáspárnak
1643. jún. 19.
Fülek
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1449. (34787. tek.)
Esterházy Miklósnak
1643. aug. 16. Kremsier (hauptquart. - Morvao.)
Mednyánszky 1880. 217-218.
Esterházy Miklósnak
1643. aug. 18. Kremsier
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Batthyány Ádámnak
1643. okt. 8.
Migliczi (opp.) császári táborMOL P 1314. 116. dob. No. 51356. (4921. tek.)
Melith Péter szatmári fıkapitánynak
1643. nov. 16. Trencsénteplic (cast.)
MOL P 707. 527. cs. No.6965. (4558. tek.)
Révay Lászlónak
1644. jan. 31.
Fülek
Mednyánszky 1880. 218-219.
Batthyány Ádámnak
1644. febr. 19. Fülek
MOL P 1314. 116. dob. No. 51357. (4921. tek.)
Esterházy Pálnak
1644. márc. 12. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 178-179.
nyugta
1644. márc. 13. Fülek
MOL E 199. 6. cs. III/6. t. No. 4.
Esterházy Pálnak
1644. márc. 17. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 179-181.
Esterházy Pálnak
1644. márc. 20. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 181.
Esterházy Pálnak
1644. márc. 21. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 182.
Esterházy Miklósnak
1644. márc. 23. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 183-186.
Esterházy Pálnak
1644. márc. 23. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Esterházy Pálnak
1644. márc. 23. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Nadányi Miklósnak
1644. márc. 23. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 182-183.
Esterházy Miklósnak
1644. márc. 25. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 186-188.
Esterházy Pálnak
1644. márc. 25. Fülek
MOL P 123. 13. cs. IV/h. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 188-189.
Zrínyi Miklósnak
1644. márc. 25. Fülek
MOL P 123. 13. cs. V/a. t. (4695. tek.)
Merényi 1893. 189.
Esterházy Miklósnak
1644. márc. 26. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 190-191.
Esterházy Miklósnak
1644. márc. 27. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 191-192.
Esterházy Miklósnak
1644. márc. 29. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 193.
Esterházy Miklósnak
1644. márc. 31. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 194-195.
Esterházy Miklósnak
1644. máj. 28. Fülek
MOL P 123. 1. cs. I/a. t. (4683. tek.)
Merényi 1893. 192-193.
Rozsnyó mezıvárosnak
1644. aug. 25. Murány
Mikulik 1885, 15.
Kemény Jánosnak
1644. okt. 10.
Gömöri
Szilágyi 1880. 310.
Rozsnyó mezıvárosnak
1644. okt. 15.
Balog (arx)
Mikulik 1885, 18.
Batthyány Ádámnak
1644. nov. 4.
Murány
MOL P 1314. 116. dob. No. 51358. (4921. tek.)
Lıcse városnak
1644. nov. 8.
Murány
MOL E 190. 12. cs. No. 3874.
Bakos Gábor csetneki tiszttartó1644. nov. 24. Murány
MOL E 190. 17. d. No. 3877.
Batthyány Ádámnak
1644. dec. 1.
Murány
MOL P 1314. 116. dob. No. 51359. (4921. tek.)
ŠAL SŽ 114. dob. No. 91 és 93.
Szepes vármegyének
1644. dec. 3.
Jolsva (hauptquart.)
Pelsıc községnek
1644. dec. 4.
Jolsva
MOL E 204. 50. cs.
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Rozsnyó mezıvárosnak
1644. dec. 6.
Rozsnyó mezıvárosnak
1644. dec. 8.
Lıcse városnak
1644. dec. 9.
Szepes vármegyének
1644. dec. 10.
Máriássy Lászlónak
1644. dec. 12.
Szepes vármegyének
1644. dec. 12.
A putnoki vitézeknek
1645. febr. 3.
Szepes vármegyének
1645. márc. 7.
Szepes vármegyének
1645. márc. 11.
Szepes vármegyének
1645. ápr. 3.
Szelepcsényi Györgynek
1645. máj. 26.
Konszky Mihálynak (sp, m)
1645. júl. 6.
III. Ferdinándnak
1645. júl. 9.
III. Ferdinándnak
1645. nov. 11.
Lıcse városnak
1646. febr. 25.
Lıcse városnak
1646. márc. 1.
Kulcsár János deáknak
1646. márc. 5.
Lıcse városnak
1646. márc. 15.
Lıcse városnak
1646. márc. 24.
Zemplén vármegyének
1646. márc. 24.
Lıcse városnak
1646. jún. 16.
Hosszútóti Lászlónak, Szunyogh1646.
Gáspárnak,
aug. 21.T
Bosnyák Juditnak
1647. ápr. 6.
Lıcse városnak
1647. máj. 2.
Lıcse városnak
1647. máj. 16.
Batthyány Ádámnak
1647. máj. 18.
conventio
1647. jún. 1.
Batthyány Ádámnak
1647. jún. 5.
Lıcse városnak
1647. jún. 17.
pátens
1647. jún. 26.
Lıcse városnak
1647. júl. 7.
III. Ferdinándnak
1647. júl. 14.
Lıcse városnak
1647. júl. 24.
Lıcse városnak
1647. aug. 5.
Lıcse városnak
1647. aug. 21.
Draskovich János
1647. aug. 27.

Taplóca (hauptquart.)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány
Podolin (opp.)
Gdova
Gdova
Gdova
Vajka
Jolsva
Jolsva (cast.)
Jolsva
Jolsva
Jolsva
Jolsva
Stubnyafürdı
Murány
Fülek
Murány
Fülek
Fülek
Fülek
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Murány
Murány (praes)
Murány
Szendrı (arx)
Szendrı
Szendrı
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Mikulik 1885, 19.
Mikulik 1885, 19.

ŠAL MML XIII/89.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 98.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 101.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 102.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t No. 1..
ŠAL SŽ 114. dob. No. 116.
MOL E 204. 50. cs.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 122.
MOL F 12. 7. cs. 8. Fasc. 33. t. (43592. tek.)
MOL E 41. 1645/No. 54. (42. cs.)
Pray 1806, 3. köt. 452-454.
HHStA UA M Fasc. 324. Ko. A. f. 194-5.
ŠAL MML II/109/4.
ŠAL MML II/109/5.
MOL E 199. 12. cs. V/4. t. No. 1.
ŠAL MML II/109. 1069. III.
ŠAL MML II/109/3.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 185. (14.d.)Visegrádi 1909, 274-275.
ŠAL MML II/109/2.
MOL E 204. 50. cs.
MOL X 1047. No. 469. (40574 dob.)
ŠAL MML II/109/18.
ŠAL MML II/109/6.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51361. (4921. tek.)
MOL P 481. 1. cs. Fasc. I. No. 25
MOL P 1314. 116. dob. No. 51360. (4921. tek.)
ŠAL MML II/109/20.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1647. jún. 26.
ŠAL MML II/109/16.
ŠAL MML XXI/90.
ŠAL MML II/109/17.
ŠAL MML II/109/14.
ŠAL MML II/109/15.
MOL E 204. 50. cs.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lıcse városnak
1647. aug. 28. Szendrı
Lıcse városnak
1647. szept. 21. Stubnyafürdı
Lıcse városnak
1647. szept. 22. Stubnyafürdı
Lıcse városnak
1647. szept. 29. Stubnyafürdı
Lıcse városnak
1647. nov. 14. Eperjes
III. Ferdinándnak
1647. nov. 22. Eperjes
Szirmay Péternek
1647. nov. 26. Eperjes
III. Ferdinándnak
1647. dec. 17.
Eperjes
Forgách Ádámnak
1647. dec. 27.
Eperjes
Lıcse városnak
1647. dec. 28.
Eperjes
III. Ferdinándnak
1647. dec. 29.
Eperjes
ismeretlen
1648. jan. 18.
Eperjes
Lıcse városnak
1648. jan. 23.
Somos
Zemplén vármegyének
1648. febr. 1.
Kassa
Lıcse városnak
1648. febr. 7.
Eperjes
Lıcse városnak
1648. febr. 12. Ólubló
Lıcse városnak
1648. márc. 1. Szendrı
Aszalay Istvánnak
1648. márc. 20. este
Eperjes
III. Ferdinándnak
1648. márc. 25. Eperjes
nyugta
1648. ápr. 30.
Stubnyafürdı
Debreczeni Tamásnak
1648. ápr. 30.
Stubnyafürdı
Lıcse városnak
1648. ápr. 30.
Stubnyafürdı
Lıcse városnak
1648. máj. 6.
Stubnyafürdı
Bosnyák Juditnak
1648. máj. 10. Fülek
Lıcse városnak
1648. máj. 28. Trencsénteplic (cast.)
Lıcse városnak
1648. júl. 25.
Stubnyafürdı
Aszalay Istvánnak
1648. aug. 2.
Murány (arx)
Szepes vármegyének
1648. aug. 6.
Murány (arx)
III. Ferdinándnak
1648. aug. [1]4. Balog
[I. Rákóczi Györgynek]
1648. aug. 28. Balog (arx)
Batthyány Ádámnak
1648. szept. 2. Balog
Szepes vármegyének
1648. szept. 8. Fülek
Baranyai Gáspárnak és Uri Györgynek
1648. szept. 14. Fülek
Szepes vármegyének
1648. szept. 14. Fülek
III. Ferdinándnak
1648. okt. 27.
Kassa
III. Ferdinándnak
1648. nov. 6.
Kassa

ŠAL MML II/109/13.
ŠAL MML II/109/12.
ŠAL MML II/109/10.
ŠAL MML II/109/8.
ŠAL MML II/109/7.
HHStA UA M Fasc. 324. Ko. A. f. 241-3.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 65-66.
HHStA UA M Fasc. 324. Ko. A. f. 245-8.
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
ŠAL MML II/109/11.
HHStA UA M Fasc. 324. K. A. f. 249-53.
MOL E 190. 23. d. No. 5033.
ŠAL MML II/109/22.
BAZML IV-2001/b. fasc. 180. no. 20. T12
Visegrádi 1909, 276.
ŠAL MML II/109/23.
ŠAL MML II/109/24.
ŠAL MML II/109/25.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 905.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 5-6.
MOL E 199. 6. cs. III/6. t. No. 7.
MOL E 190. 23. d. No. 5103.
ŠAL MML II/109/26.
ŠAL MML II/109/28.
MOL X 1047. No. 470. (40574 dob.)
ŠAL MML II/109/27.
ŠAL MML II/109/29.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 906.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 155.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 19-20.
MOL E 190. 23. d. No. 5066.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51362. (4921. tek.)
ŠAL SŽ 114. dob. No. 158.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 159.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 160.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 21-22.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 23-24.
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Lıcse városnak
1648. nov. 8.
Szepes vármegyének
1648. nov. 8.
III. Ferdinándnak
1648. nov. 16.
III. Ferdinándnak
1648. dec. 2.
Lıcse városnak
1648. dec. 2.
Szepes vármegyének
1648. dec. 2.
Zemplén vármegyének
1648. dec. 2.
Lıcse városnak
1648. dec. 7.
III. Ferdinándnak
1648. dec. 8.
Lıcse városnak
1648. dec. 11.
III. Ferdinándnak
1648. dec. 13.
III. Ferdinándnak
1648. dec. 24.
Szepes vármegyének
1648. dec. 27.
Lıcse városnak
1649. jan. 5.
Lıcse városnak
1649. jan. 12.
Lıcse városnak
1649. jan. 13.
Debreczeni Tamásnak
1649. jan. 17.
Lıcse városnak
1649. jan. 21.
Batthyány Ádámnak
1649. febr. 26.
II. Rákóczi Györgynek
1649. márc. 7.
Pongrácz Jánosnak
1649. júl. 20.
nyugta
1649. júl. 30.
Egy spect. magnificusnak
1649. aug. 11.
Zemplén vármegyének
1649. aug. 11.
Lıcse városnak
1649. aug. 12.
Zemplén vármegyének
1649. aug. 12.
nyugta
1649. aug. 13.
Lıcse városnak
1649. aug. 18.
Révay Lászlónak
1649. aug. 19.
nyugta
1649. aug. 21.
Forgách Ádámnak
1649. aug. 25.
nyugta
1649. szept. 12.
nyugta
1649. okt. 9.
A Kassa-környéki falusi bíráknak
1649. okt. 12.
Zemplén vármegyének
1649. okt. 16.
Lorántffy Zsuzsannának
1649. okt. 31.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kende
Eperjes
Kassa
Szepesváralja
Pozsonyi hóstát
Pozsony
Murány
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Tokaj
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa

ŠAL MML II/109/31.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 165.
HHStA UA M Fasc. 431C. K. C. f. 65-66.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 29-37.
ŠAL MML II/109/21.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 164.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 226. T19
ŠAL MML II/109/30.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 539.
ŠAL MML II/109/32.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 38-40.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 41-43.
ŠAL SŽ 114. dob. No. 174.
ŠAL MML II/109/38.
ŠAL MML II/109/37.
ŠAL MML II/109/39.
MOL E 190. 24. d. No. 5488.
ŠAL MML II/109/36.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51363. (4921. tek.)
Szilágyi 1874, 473.
Karácsonyi 1898, 142. regeszta
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 511-512..
BAZML IV-2001/b. fasc. 172. no. 1923. T11
BAZML IV-2001/b. fasc. 172. no. 1547. T9 Visegrádi 1909, 277.
ŠAL MML II/109/34.
BAZML IV-2001/b. fasc. 160. no. 55. T6
Visegrádi 1909, 277-278.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 513-514
ŠAL MML II/109/35.
Mednyánszky 1880. 219-220.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 515-516.
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 519-520.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 521-522.
ŠAK Až Kong. spis. Vojenské veci 1649/7.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 227. T19 Visegrádi 1909, 278-279.
MOL E 190. 24. d. No. 5616.
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Zemplén vármegyének
1649. nov. 5.
Lorántffy Zsuzsannának
1649. nov. 25.
nyugta
1649. dec. 1.
Lorántffy Zsuzsannának
1649. dec. 10.
nyugta
1649. dec. 11.
Lıcse városnak
1649. dec. 12.
nyugta
1649. dec. 13.
Szepes vármegyének
1650. febr. 9.
Zemplén vármegyének
1650. febr. 9.
Szepes vármegyének
1650. márc. 3.
Zemplén vármegyének
1650. márc. 3.
Abaúj vármegyének
1650. ápr. 18.
Szepes vármegyének
1650. ápr. 18.
Zemplén vármegyének
1650. ápr. 18.
Teuffel Zsuzsannának
1650. máj. 27.
Esterházy Pálnak
1650. júl. 8.
Lıcse városnak
1650. júl. 21.
Szepes vármegyének
1650. júl. 27.
Zemplén vármegyének
1650. júl. 29.
Szepes vármegyének
1650. aug. 7.
Zemplén vármegyének
1650. aug. 7.
Révay Lászlónak
1650. aug. 14.
Abaúj vármegyének
1650. aug. 29.
Zemplén vármegyének
1650. aug. 29.
Klobusiczki Andrásnak
1650. aug. 30.
Szepes vármegyének
1650. szept. 3.
Batthyány Ádámnak
1650. szept. 23.
Esterházy Lászlónak, Sopron vm
1650.
f okt. 10.
Szepes vármegyének
1650. okt. 10.
Zemplén vármegyének
1650. okt. 10.
Klobusiczki Andrásnak
1650. okt. 18.
Pálffy Pálnak
1650. nov. 1.
Zákány Andrásnak
1651. jan. 1.
Zemplén vármegyének
1651. jan. 4.
Zákány Andrásnak
1651. jan. 7.
nyugta
1651. jan. 10.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Eperjes
Kassa
Kassa
Enyicke
Kassa
Enyicke
Enyicke (poss.)
Kassa
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Szendrı
Szendrı (praes.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Sebert
Szendrı
Szendrı (praes.)
Szendrı
Szendrı

BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 227. T19 Visegrádi 1909, 279.
MOL E 190. 24. d. No. 5520.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 525-526.
MOL E 190. 24. d. No. 5630.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 529-530.
ŠAL MML II/109/33.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 527-528.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 186.
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 20. T13
Visegrádi 1909, 280.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 192.
BAZML IV-2001/b. fasc. 187. no. 149. T16 Visegrádi 1909, 280.
ŠAK Až Kong. spis. Vojenské veci 1650/11.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 197.
BAZML IV-2001/b. fasc. 181. no. 22. A1
Visegrádi 1909, 280-282.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 292-293.
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1453. (34787. tek.)
ŠAL MML II/109/40.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 206.
BAZML IV-2001/b. fasc. 181. No. 45. T13
Visegrádi 1909, 282-283.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 299.
BAZML IV-2001/b. fasc. 180. No. 60. T12
Visegrádi 1909, 283.
Mednyánszky 1880. 220-223.
ŠAK Až Kong. spis. Vojenské veci 1650/12.
BAZML IV-2001/b. fasc. 163. no. 339. T7
Visegrádi 1909, 283-284.
Szilágyi 1874, 473.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 208.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51364. (4921. tek.)
MOL P 124. 6. cs. No. 1342. (4678. tek.)
ŠAL SŽ 115. dob. No. 211.
BAZML IV-2001/b. fasc. 171. no. 1417. T9 Visegrádi 1909, 284.
MOL E 190. 25. d. No. 5926.
MOL P 287. Ser. I. Fasc. B. No. 216.
Szilágyi 1874, 492.
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. no. 23. A1
Visegrádi 1909, 285.
MOL E 190. 27. d. No. 6281.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 533-534.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Zákány Andrásnak
1651. jan. 13.
Szendrı
Szepes vármegyének
1651. jan. 23.
Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 215.
Zemplén vármegyének
1651. jan. 25.
Szendrı
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 24. T 13
nyugta
1651. febr. 4.
Szendrı
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 535-536.
Keviczky Jánosnak
1651. febr. 18. Szendrı
AMK Schw. No. 8028.
II. Rákóczi Györgynek
1651. febr. 20. Szendrı
MOL E 190. 27. d. No. 6284.
II. Rákóczi Györgynek
1651. febr. 26. Szendrı
MOL E 190. 27. d. No. 6286.
Lıcse városnak
1651. márc. 9. Szendrı
ŠAL MML II/109/42.
Szabolcs vármegyének
1651. márc. 9. Szendrı
SzSzML IV. A.1. 111. d. fasc. 69. No. 10.
Szepes vármegyének
1651. márc. 9. Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 216.
nyugta
1651. márc. 19. Szendrı
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 537-538.
Zákány Andrásnak, Lorántffy Zsuzsanna
1651. ápr.udvari
1.
familiárisának
Szendrı
MOL E 190. 26. d. No. 6091.
Lorántffy Zsuzsannának
1651. ápr. 11.
Kassa
MOL E 190. 26. d. No. 6105.
nyugta
1651. ápr. 15.
Kassa
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 539-540.
Lorántffy Zsuzsannának
1651. ápr. 19.
Kassa
Klobusiczki Andrásnak
1651. ápr. 27.
Enyicke
MOL E 190. 26. d. No. 6136.
Klobusiczki Andrásnak
1651. máj. 10. Enyicke (cast.)
MOL E 190. 26. d. No. 6164.
Klobusiczki Andrásnak
1651. máj. 12. Enyicke (cast.)
MOL P 433. 4. cs. 20. t. f. 56-57.
Forgách Ádámnak
1651. máj. 26. Kassa
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
nyugta
1651. jún. 10.
Kassa
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 541-542.
Forgách Ádámnak
1651. jún. 16.
Enyicke
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
Kassa - az kassai bíró leánya
MOL
lakodalmán
E 190. 27. d. No. 6362.
[II. Rákóczi Györgynek]
1651. jún. 22.
III. Ferdinándnak
1651. júl. 11.
Kassa
nyugta
1651. júl. 12.
Kassa
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 543-544.
Aszalay Istvánnak
1651. aug. 15. Enyicke
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 917.
II. Rákóczi Györgynek
1651. aug. 28. igen
Enyicke
jó reggel
MOL E 190. 27. d. No. 6298.
Szepes vármegyének
1651. szept. 9. Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 221.
Lıcse városnak
1651. szept. 11. Szendrı
ŠAL MML II/109/41.
Szepes vármegyének
1651. szept. 27. Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 222.
Lıcse városnak
1651. szept. 28. Szendrı
ŠAL MML II/109/43.
Révay Lászlónak
1651. okt. 30.
Szendrı
Máriássy Zsigmondnak
1651. nov, 5.
Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 225.
Zákány Andrásnak
1651. nov. 10.
Szendrı
MOL E 190. 26. d. No. 6251.
[Zákány Andrásnak]
1651. nov. 10.
Szendrı
MOL E 204. 50. cs.
Zákány Andrásnak
1651. nov. 13.
Szendrı
MOL E 190. 27. d. No. 6283.
Zákány Andrásnak
1651. nov. 13.
Szendrı
MOL E 204. 50. cs.
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Szilágyi 1874, 492-493.
Visegrádi 1909, 285-286.

Szilágyi 1874, 508.

Szilágyi 1874, 522..
Szilágyi 1874, 522..
Szilágyi 1874, 522-523.
Szilágyi 1874, 523.

Szilágyi 1891, 101-102.

Mednyánszky 1880. 223-225.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
nyugta
Zákány Andrásnak
Klobusiczki Andrásnak
Batthyány Ádámnak
Esterházy Lászlónak
Klobusiczki Andrásnak
Szirmay Péternek
szegıdménylevél
Szirmay Péternek
A murányi etc. tisztvis.
Lıcse városnak
Lıcse városnak
Szabolcs vármegyének
Ung vármegyének
Lıcse városnak
Lıcse városnak
Lıcse városnak
Lıcse városnak
Lıcse városnak
Révay Lászlónak
Ung vármegyének
Aszalay Istvánnak
nyugta
Batthyány Borbálának
ismeretlen (barát)
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Ung vármegyének
Aszalay Istvánnak
Aszalay Istvánnak
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Aszalay Istvánnak
Aszalay Istvánnak
Aszalay Istvánnak
Aszalay Istvánnak

1651. nov. 24.
1651. nov. 24.
1651. dec. 16.
1651. dec. 20.
1651. dec. 20.
1651. dec. 22.
1651. dec. 25.
1652. jan. 1.
1652. jan. 13.
1652. jan. 13.
1652. jan. 18.
1652. jan. 23.
1652. jan. 23.
1652. jan. 23.
1652. jan. 23.
1652. márc. 29.
1652. ápr. 22.
1652. ápr. 23.
1652. máj. 3.
1652. jún. 15.
1652. júl. 1.
1652. júl. 4.
1652. júl. 9.
1652. júl. 16.
1652. júl. 20.
1652. júl. 20.
1652. júl. 20.
1652. júl. 20.
1652. aug. 1.
1652. aug. 2.
1652. aug. 2.
1652. aug. 3.
1652. aug. 15.
1652. aug. 15.
1652. aug. 17.
1652. aug. 17.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Újmajor (Szepes)
Újmajor (Szepes)
Újmajor (Szepes)
Újmajor (Szepes)
Bécs
Sterbova
Lıcse
Szendrı
Szendrı
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Szendrı
Szendrı
Szendrı

KREK Jerney gy. 1. köt. p. 545-546.
MOL E 190. 26. d. No. 6208.
MOL E 190. 26. d. No. 6271.
Szilágyi 1874, 539.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51365. (4921. tek.)
MOL P 124. 6. cs. No. 1343. (4678. tek.)
MOL E 190. 26. d. No. 6275.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 15-16.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 83-84.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 87-88.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 89-90.
ŠAL MML II/109/53.
ŠAL MML II/109/54.
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 70. No. 47
MOL E 204. 50. cs.
ŠAL MML II/109/44.
ŠAL MML II/109/52.
ŠAL MML II/109/51.
ŠAL MML II/109/50.
ŠAL MML II/109/49.
Mednyánszky 1880. 225-226.
MOL E 190. 27. d. No. 6481.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 175.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 547-548.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51366. (4921. tek.)
MOL E 204. 50. cs.
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 70. No. 52.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 235.
MOL E 190. 27 d. No. 6483.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 907.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 908.
ŠAL MML II/109/48.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 236.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 179-182.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 910.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 911.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 909.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
II. Rákóczi Györgynek
1652. aug. 17. Szendrı
MOL E 190. 27. d. No. 6564.
III. Ferdinándnak
1652. aug. 23. Szendrı
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 912.
Szabolcs vármegyének
1652. aug. 24. Szendrı (praes.)
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 70. No. 53.
Ung vármegyének
1652. aug. 24. Szendrı
MOL E 204. 50. cs.
[Aszalay Istvánnak]
1652. aug. 27. Szendrı
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 913.
Lıcse városnak
1652. aug. 28. Szendrı
ŠAL MML II/109/46.
Szepes vármegyének
1652. aug. 28. Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 237.
Ung vármegyének
1652. aug. 28. Szendrı
MOL E 204. 50. cs.
Aszalay Istvánnak
1652. aug. 31. Szendrı
KREK Jerney gy. 23. k. p. 183-186.
[Aszalay Istvánnak]
1652. aug. 31. Szendrı
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 914.
Forgách Ádámnak
1652. szept. 2. Szendrı
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 59.
Aszalay Istvánnak
1652. szept. 6. Szendrı
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 915.
Aszalay Istvánnak
1652. szept. 16. Szendrı
KREK Jerney gy. 23. k. p. 187-190.
Zákány Andrásnak
1652. szept. 18. Szendrı
MOL E 190. 27. d. No. 6484.
Lıcse városnak
1652. okt. 2.
Szendrı
ŠAL MML II/109/48.
Szepes vármegyének
1652. okt. 2.
Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 242.
Ung vármegyének
1652. okt. 2.
Szendrı
MOL E 204. 50. cs.
Lıcse városnak
1652. okt. 9.
Szendrı
ŠAL MML II/109/47.
Szabolcs vármegyének
1652. okt. 9.
Szendrı
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 70. No. 48.
Szepes vármegyének
1652. okt. 9.
Szendrı
ŠAL SŽ 115. dob. No. 243.
Mosdóssy Imrének és Melczer Lajosnak,
1652. okt.a25.
Szepesi
Enyicke
Kamara
(cast.)
administrátorának
MOL
illetve
E 204.
tanácsosának
50. cs.
Révay Lászlónak
1652. okt. 31.
Szendrı
Szabolcs vármegyének
1652. nov. 1.
Enyicke (cast.)
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 70. No. 54.
szegıdménylevél
1653. jan. 1.
Kassa
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. 94-95.
Szirmay Péternek
1653. jan. 28.
Gönc (opp.)
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 19-20.
Szirmay Péternek
1653. febr. 24. Jolsva
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 21-22.
Szabolcs vármegyének
1653. márc. 7. Szendrı
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 71. No. 34.
nyugta
1653. márc. 15. Kassa
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 553-554.
Lıcse városnak
1653. ápr. 15.
Enyicke
ŠAL MML II/109/55.
[Az Udvari Haditanácsnak]
1653. ápr. 30.
Enyicke
MOL E 204. 50. cs.
Zemplén vármegyének
1653. máj. 6.
Enyicke
BAZML IV-2001/b. fasc. 180. No. 2. T12
Zemplén vármegyének
1653. máj. 9.
Enyicke (cast.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 28. T13
Szabolcs vármegyének
1653. máj. 13. Enyicke (cast.)
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 71. No. 9.
Klobusiczki Andrásnak, a fejedelemasszony
1653. máj. 31.
magyarországi
Enyicke jószágai praefectusának
MOL E 204. 50. cs.
Lıcse városnak
1653. jún. 10.
Enyicke
ŠAL MML II/109/60.
Szepes vármegyének
1653. jún. 10.
Enyicke
ŠAL SŽ 115. dob. No. 245.
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Szilágyi 1874, 539.

Mednyánszky 1880. 226-228.

Visegrádi 1909, 286-287.
Visegrádi 1909, 287.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
elismervény
1653. jún. 16.
elismervény
1653. jún. 16.
Szepes vármegyének
1653. jún. 17.
Segnyey Péter kassai castellanusnak
1653. jún. 20.
Szabolcs vármegyének
1653. júl. 8.
Lıcse városnak
1653. júl. 14.
meghatalmazás
1653. júl. 29.
Szepes vármegyének
1653. aug. 16.
Klobusiczki Andrásnak
1653. aug. 17.
Klobusiczki Andrásnak
1653. aug. 18.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1653. aug. 23.
Klobusiczki Andrásnak
1653. aug. 24.
Szirmay Péternek
1653. aug. 28.
Lıcse városnak
1653. szept. 14.
Klobusiczki Andrásnak
1653. szept. 14.
Klobusiczki Andrásnak
1653. szept. 18.
Homonnai Drugeth Györgynek, 1653.
Ung vm
szept.
f 25.
Klobusiczki Andrásnak
1653. okt. 5.
A Melith családnak
1653. okt. 5.
Klobusiczki Andrásnak
1653. okt. 15.
Klobusiczki Andrásnak
1653. okt. 30.
A Melith családnak
1653. okt. 30.
Klobusiczki Andrásnak
1653. nov. 7.
Szepes vármegyének
1653. nov. 10.
Lıcse városnak
1653. nov. 12.
Szabolcs vármegyének
1653. nov. 12.
Szepes vármegyének
1653. nov. 12.
meghatalmazás
1653. nov. 19.
Klobusiczki Andrásnak
1653. nov. 20.
Homonnai Drugeth Györgynek, 1653.
Ung vm
dec.
f 5.
Lıcse városnak
1653. dec. 7.
Szepes vármegyének
1653. dec. 7.
Klobusiczki Andrásnak
1653. dec. 8.
Homonnai Drugeth Györgynek, 1653.
Ung vm
dec.
f 9.
Klobusiczki Andrásnak
1654. jan. 26.
egyezséglevél
1654. márc. 29.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı (praes)
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Kassa
Enyicke

MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 92-93.
BAZML IV-2001/b. fasc. 171. No. 1419. T9.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 246.
MOL E 204. 50. cs.
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 71. No. 24.
ŠAL MML II/109/59.
SZML Jászberény város 1. cs. 17. sz.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 248.
MOL E 190. 28. d. No. 6643.
MOL E 204. 50. cs.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1653/No. 3.
MOL E 204. 50. cs.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 17-18.
ŠAL MML II/109/58.
MOL E 190. 28. d. No. 6644.
MOL E 190. 28. d. No. 6645.
MOL P 125. 26. cs. No. 6664. (4721. tek.)
MOL P 433. 4. cs. 20. t. f. 86-87.
MOL P 433. 4. cs. 20. t. f. 88-89.
MOL E 204. 50. cs.
MOL P 433. 4. cs. 20. t. f. 115-116.
MOL P 433. 4. cs. 20. t. f. 113-114.
MOL P 433. 4. cs. 20. t. f. 131-132.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 252.
ŠAL MML II/109/56.
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 71. No. 36.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 253.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 96.
MOL E 204. 50. cs.
MOL P 125. 26. cs. No. 6665. (4721. tek.)
ŠAL MML II/109/57.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 254.
MOL E 204. 50. cs.
MOL P 125. 26. cs. No. 6666. (4721. tek.)
MOL E 190. 28. d. No. 6815.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 64.

10

Botka 1988. 265-266.
Szilágyi 1874, 539-540.

Szilágyi 1874, 540.
Szilágyi 1874, 556.

Szilágyi 1874, 556.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szabolcs vármegyének
Szabolcs vármegyének
Klobusiczki Andrásnak
Klobusiczki Andrásnak
Klobusiczki Andrásnak
Klobusiczki Andrásnak
[Aszalay Istvánnak]
Klobusiczki Andrásnak
Klobusiczki Andrásnak
Homonnai Drugeth Györgynek
Zemplén vármegyének
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Batthyány Ádámnak
II. Rákóczi Györgynek
Szepes vármegyének
Szirmay Péternek
Szirmay Péternek
Zemplén vármegyének
II. Rákóczi Györgynek
Szirmay Péternek
II. Rákóczi Györgynek
A szendrıi, ónodi etc. kapit.
Szirmay Péternek
meghatalmazás
Szepes vármegyének
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Homonnai Drugeth Györgynek
Homonnai Drugeth Györgynek
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Gömör vármegyének
Lorántffy Zsuzsannának
védlevél
úrlevél

1654. ápr. 14.
1654. ápr. 14.
1654. ápr. 15.
1654. ápr. 16.
1654. ápr. 21.
1654. ápr. 25.
1654. ápr. 29.
1654. ápr. 30.
1654. máj. 4.
1654. máj. 15.
1654. jún. 1.
1654. jún. 23.
1654. júl. 8.
1654. aug. 8.
1654. aug. 8.
1654. aug. [31.]
1654. szept. 2.
1654. szept. 9.
1654. szept. 11.
1654. szept. 13.
1654. okt. 26.
1654. okt. 27.
1654. okt. 27.
1654. okt. 28.
1654. nov. 8.
1654. nov. 14.
1654. nov. 22.
1654. nov. 22.
1654. dec. 12.
1654. dec. 31.
1654. dec. 31.
1655. jan. 18.
1655. febr. 16.
1655. febr. 24.
1655. márc. 20.
1655. márc. 28.

Enyicke
Enyicke
Enyicke
Boczkó
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Kassa
Enyicke
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı (confin.)
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Enyicke
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Murány (arx)
Enyicke
Pozsony
Pozsony

SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 72. No. 35.
SzSzML IV. A.1. 112. d. fasc. 72. No. 45.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 190. 28. d. No. 6854.
Szilágyi 1874, 556-557.
MOL E 190. 28. d. No. 6826.
MOL E 190. 28. d. No. 6831.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 916.
MOL E 190. 28. d. No. 6833.
Szilágyi 1874, 557.
MOL E 190. 28. d. No. 6835.
MOL P 125. 26. cs. No. 6667. (4721. tek.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 29. T13
Visegrádi 1909, 288.
ŠAL MML II/109/61.
ŠAL SŽ 115. dob. No.264.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51367. (4921. tek.)
MOL E 190. 28. d. No. 6857.
Szilágyi 1874, 571.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 268.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 23-24.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 27-28.
BAZML IV-2001/p. 1. d. No. 50.
MOL E 190. 28. d. No. 6861.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 29-30.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 63.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 62.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 25-26.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 97.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 271.
ŠAL MML II/109/62.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 272.
MOL P 125. 26. cs. No. 6668. (4721. tek.)
MOL P 125. 26. cs. No. 6669. (4721. tek.)
SzSzML IV. A.1. 113. d. fasc. 73. No. 14.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 275.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. febr. 16.
MOL E 190. 29. d. No. 6927.
Illésy 1897. 32-33.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 104.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Gömör vármegyének
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
Keczer Ferencnek (g)
Gömör vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
ítéletlevél
Földváry Jánosnak
Moson vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
adománylevél
adománylevél
elismervény
adománylevél
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
adománylevél
adománylevél
adománylevél
nyugta
Lıcse városnak
Lıcse városnak
bizonyságlevél
adománylevél
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Komárom vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
adománylevél

1655. ápr. 11.
1655. ápr. 11.
1655. ápr. 14.
1655. ápr. 15.
1655. ápr. 23.
1655. ápr. 23.
1655. ápr. 23.
1655. ápr. 28.
1655. máj. 14.
1655. máj. 28.
1655. máj. 30.
1655. máj. 30.
1655. jún. 1.
1655. jún. 2.
1655. jún. 2.
1655. jún. 3.
1655. jún. 11.
1655. jún. 11.
1655. jún. 12.
1655. jún. 13.
1655. jún. 13.
1655. jún. 14.
1655. jún. 18.
1655. jún. 18.
1655. jún. 18.
1655. jún. 19.
1655. jún. 20.
1655. jún. 20.
1655. jún. 22.
1655. jún. 23.
1655. jún. 27.
1655. jún. 27.
1655. jún 27.
1655. jún. 28.
1655. jún. 30.
1655. jún. 30.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. ápr. 11.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 278.
MOL N 6. 2. köt. f. 168r-168v.
MOL E 204. 50. cs.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. ápr. 23.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 279.
BAZML IV-2001/b. fasc. 183. no. 66. T14
MOL N 6. 2. köt. f. 98v-100r.
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compromissum

Visegrádi 1909, 288.
Dümmerth 1982. 230.

MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 2. köt. f. 101r-103r.
MOL N 6. 2. köt. f. 145r-146v.
MOL N 6. 2. köt. f. 1r-v.
MOL N 6. 2. köt. f. 2r-v.
MOL N 6. 2. köt. f. 100r-101r.
MOL N 6. 2. köt. f. 2v-3v.
MOL N 6. 2. köt. f. 3v-4v.
MOL N 6. 2. köt. f. 4v-5v.
MOL N 6. 2. köt. f. 103r-104r.
MOL N 6. 2. köt. f. 6r-7r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 67.
MOL N 6. 2. köt. f. 7r-8r.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 63.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 14.
ŠAL MML XVI/71.
MOL N 6. 2. köt. f. 150v-152r.
MOL N 6. 2. köt. f. 8r-9r.
MOL N 6. 2. köt. f. 9r-9v.
MOL N 6. 2. köt. f. 10r-11r.
MOL N 6. 2. köt. f. 105v-106v.
MOL N 6. 2. köt. f. 26r-27v.
MOL N 6. 2. köt. f. 43r-45r.
MOL R 293. 5. d. Komárom/No. 2.
MOL N 6. 2. köt. f. 106v-107r.
MOL N 6. 2. köt. f. 132v-134r.
MOL N 6. 2. köt. f. 79r-81v.

transactio
transactio

protestatio

protestatio

protestatio
fassio
fassio
protestatio
protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
adománylevél
Sopron vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Pozsony városnak
Batthyány Ádámnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
Gömör vármegyének
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
Pinnyey Jánosnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
ítéletlevél
III. Ferdinándnak
Pinnyey Jánosnak
bizonyságlevél
Alvinczi Péter ítélımesternek
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
gyámsági felhatalmazás
bizonyságlevél
III. Ferdinándnak
bizonyságlevél
Szepes vármegyének
Szelepcsényi Györgynek
III. Ferdinándnak
Egy tiszttartónak

1655. jún [ ]
1655. júl. 1.
1655. júl. 2.
1655. júl. 3.
1655. júl. 3.
1655. júl. 4.
1655. júl. 4.
1655. júl. 8.
1655. júl. 14.
1655. júl. 16.
1655. júl. 19.
1655. júl. 20.
1655. aug. 3.
1655. aug. 6.
1655. aug. 13.
1655. aug. 14.
1655. aug. 18.
1655. aug. 20.
1655. aug. 23.
1655. aug. 23.
1655. aug. 25.
1655. aug. 26.
1655. aug. 26.
1655. aug. 26.
1655. aug. 26.
1655. aug. 27.
1655. aug. 27.
1655. aug. 29.
1655. aug 30.
1655. aug. 31.
1655. aug. 31.
1655. szept. 1.
1655. szept. 4.
1655. szept. 6.
1655. szept. 9.
1655. szept. 9.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Zsolna (opp.)
Trebosztó
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Körmöcbánya
Garamszentkereszt
Garamszentkereszt (opp.)
Garamszentkereszt (opp.)
Garamszentkereszt (opp.)
Garamszentkereszt (opp.)
Zólyom
Zólyomlipcse (opp.)
Zólyomlipcse (opp.)

MOL N 6. 2. köt. f. 17r-18r.
SL:Svm kgy ir. 1655.
MOL N 6. 2. köt. f. 24v-26r.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 146v-148r.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 148r-149v.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 107r-108r.
protestatio
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 7.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51368. (4921. tek.)
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 509.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 510.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. júl. 19.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 511.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 513.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 514.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110104.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 515.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 516.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 512.
MOL N 6. 2. köt. f. 127v-132v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 505.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110102.
MOL N 6. 2. köt. f. 28r-28v.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 40.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 504.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 504.
MOL N 6. 2. köt. f. 18v-19v.
fassio
MOL N 6. 2. köt. f. 19v-21r.
fassio
ŠAL MML II/109/63.
MOL N 6. 2. köt. f. 149r-150r.
MOL N 6. 2. köt. f. 28v-29v.
protestatio
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 118.
MOL N 6. 2. köt. f. 29v-30r.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 282.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 117.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 13.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
1655. szept. 12.
III. Ferdinándnak
1655. szept. 12.
gyámsági felhatalmazás
1655. szept. 17.
gyámsági felhatalmazás
1655. szept. 17.
bizonyságlevél
1655. szept. 18.
A Garamszentbenedeki K-nek 1655. szept. 28.
Teuffel Zsuzsannának
1655. szept. 28.
Pinnyey János (g) személynöki 1655.
ítél szept. 29.
Gömör vármegyének
1655. szept. [v]
Szepes vármegyének
1655. szept. [v]
Gömör vármegyének
1655. okt. 6.
Szepes vármegyének
1655. okt. 6.
III. Ferdinándnak
1655. okt. 8.
III. Ferdinándnak
1655. okt. 9.
Csernei Pálnak
1655. okt. 9.
Lorántffy Zsuzsannának
1655. okt. 10.
III. Ferdinándnak
1655. okt. 15.
III. Ferdinándnak
1655. okt. 16.
Gömör vármegyének
1655. okt. 16.
Batthyány Ádámnak
1655. okt. 17.
védlevél
1655. okt. 21.
gyámsági felhatalmazás
1655. okt. 22.
Teuffel Zsuzsannának
1655. okt. 22.
elismervény
1655. okt. 23.
Szepes vármegyének
1655. okt. 23.
III. Ferdinándnak
1655. okt. 24.
Teuffel Zsuzsannának
1655. okt. 24.
Lıcse városnak
1655. okt. 25.
Pinnyey Jánosnak
1655. okt. 25.
Pinnyey Jánosnak
1655. okt. 25.
Szepes vármegyének
1655. okt. 26.
Lıcse városnak
1655. okt. 27.
Alvinczi Péter ítélımesternek 1655. okt. 30.
III. Ferdinándnak
1655. okt. 30.
adománylevél
1655. nov. 1.
Lorántffy Zsuzsannának
1655. nov. 1.

Semıce
Semıce
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva
Szendrı
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke

MOL N 6. 2. köt. f. 30r-30v.
protestatio
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 11.
MOL N 6. 2. köt. f. 21r-21v.
MOL N 6. 2. köt. f. 45r-45v.
MOL N 6. 2. köt. f. 21v-24v.
transactio
DREL C/64. 2c. 78. d. No. 12.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 294-295.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110101.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. szept.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 285.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. okt. 6.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 286.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 503.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 488.
BAZML IV-2001/b. fasc. 175. no.1932. T11
MOL E 190. 29. d. No. 6905.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 9.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 489.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. okt. 16.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51370. (4921. tek.)
MOL N 6. 2. köt. f. 31r-31v.
MOL N 6. 2. köt. f. 31v-33r.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 296-297.
MOL N 6. 2. köt. f. 33r-34r.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 287.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 491.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 298-301.
ŠAL MML II/109/69.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110103.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 919.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 288.
ŠAL MML II/109/67.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 9.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 492.
MOL N 6. 2. köt. f. 13r-14r.
MOL E 190. 29. d. No. 6915.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
II. Rákóczi Györgynek
1655. nov. 1.
II. Rákóczi Györgynek
1655. nov. 1.
adománylevél
1655. nov. 3.
adománylevél
1655. nov. 3.
A Leleszi Konventnek
1655. nov. 3.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1655. nov. 3.
Szepes vármegyének
1655. nov. 3.
Szepes vármegyének
1655. nov. 4.
adománylevél
1655. nov. 10.
Szepes vármegyének
1655. nov. 10.
adománylevél
1655. nov. 13.
adománylevél
1655. nov. 13.
III. Ferdinándnak
1655. nov. 14.
Lıcse városnak
1655. nov. 14.
meghatalmazás
1655. nov. 15.
Szepes vármegyének
1655. nov. 15.
adománylevél
1655. nov. 16.
III. Ferdinándnak
1655. nov. 23.
permoratórium
1655. nov. 24.
Batthyány Ádámnak
1655. nov. 24.
Csernei Pálnak
1655. nov. 24.
gyámsági felhatalmazás
1655. nov. 25.
III. Ferdinándnak
1655. nov. 26.
III. Ferdinándnak
1655. nov. 26.
[Alvinczi Péter] i.mesternek
1655. nov. 26.
Teuffel Zsuzsannának
1655. nov. 28.
III. Ferdinándnak
1655. nov. 29.
III. Ferdinándnak
1655. nov. 29.
adománylevél
1655. nov. 30.
Csernei Pálnak
1655. nov. 30.
adománylevél
1655. nov. 30.
adománylevél
1655. nov. 30.
Szentpétery István tokaji fıkapitánynak
1655. dec. 1.
nyugta
1655. dec. 1.
bizonyságlevél
1655. dec. 4.
egy generosusnak
1655. dec. 6.

Enyicke
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Szendrı
Szendrı (praes)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Szepsi (opp.)
Szepsi (opp.)
Szepsi
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)

MOL E 204. 50. cs.
MOL E 190. 29. d. No. 6916.
MOL N 6. 2. köt. f. 11r-13r.
MOL N 6. 2. köt. f. 15r-17r.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 118.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1655/No. 3.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 289.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 290.
Nagy-Szeder 1926. 30. reg
ŠAL SŽ 115. dob. No. 291.
MOL N 6. 2. köt. f. 36r-37r.
MOL N 6. 2. köt. f. 18r-18v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 493.
ŠAL MML II/109/66.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 110.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 293.
MOL N 6. 2. köt. f. 34r-35r.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 10.
MOL N 6. 2. köt. f. 35r-36r.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51369. (4921. tek.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 175.no. 1933. T11
MOL N 6. 2. köt. f. 40r-40v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 494.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 106.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 8.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 302-303.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 116.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 146..
MOL N 6. 2. köt. f. 41r-41v.
BAZML IV-2001/b. fasc. 172.no. 1554. T9
MOL N 6. 2. köt. f. 42r-43r.
MOL N 6. 2. köt. f. 108r-109r.
MOL E 204. 50. cs.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 555-556.
MOL N 6. 2. köt. f. 46r-46v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 497.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
III. Ferdinándnak
Árva vármegyének
Lıcse városnak
III. Ferdinándnak
Gömör vármegyének
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
Teuffel Zsuzsannának
gyámsági felhatalmazás
meghatalmazás
meghatalmazás
Lıcse városnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
Szepes vármegyének
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Szepes vármegyének
Szabolcs vármegyének
elismervény
szegıdménylevél
Mosdóssy Imrének, a Szepesi
Zemplén vm alispánjának
gyámsági felhatalmazás
Csáky Istvánnak
III. Ferdinándnak
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
Lıcse városnak
III. Ferdinándnak

1655. dec. 6.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 7.
Enyicke
1655. dec. 8.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 9.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 9.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 11.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 11.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 13.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 13.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 13.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 13.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 14.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 14.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 14.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 16.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 19.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 21.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 24.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 27.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 27.
Enyicke (cast.)
1655. [dec.] 27. Enyicke (cast.)
1655. dec. 27.
Enyicke (cast.)
1655. dec. [27.] Enyicke (cast.)
1655. dec. 28.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 28.
Enyicke (cast.)
Kamara
1655. dec.
administrátorának
29.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 29.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 30.
Enyicke (cast.)
1655. dec. 31.
Enyicke
1656. jan. 5.
Szepesi kastély (Csáki)
1656. jan. 6.
Szepesvár alatti kastély
1656. jan. 6.
Újmajor (Szepes m)
1656. jan. 6.
Újmajor (Szepes m)
1656. jan. 6.
Újmajor (Szepes m)
1656. jan. 7.
Újmajor (Szepes m)
1656. jan. [6-7] Újmajor (Szepes m)

MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 496.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 12.
ŠAL MML II/109/65.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 133.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1655. dec. 9.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 498.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 3.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 499.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 4.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 304-305.
MOL N 6. 2. köt. f. 46v-47v.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 117.
MOL N 6. 2. köt. f. 150r-150v.
ŠAL MML II/109/64.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 500.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 502.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 501.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 294.
GyL Gyvm. Kgy. Ir. II. 1655/15.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1656/No. 3.
SL:Svm kgy ir. 1655.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 295.
SzSzML IV. A.1. 113. d. fasc. 74. No. 4.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 119.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. f. 105.
MOL E 254. 41. cs. 1655/No. 5.
BAZML IV-2001/b. fasc. 172. no. 1553. A1
MOL N 6. 2. köt. f. 47v-48v.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 296.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 518.
MOL N 6. 2. köt. f. 39v-40r.
MOL N 6. 2. köt. f. 48v-50r.
MOL N 6. 2. köt. f. 37r-37v.
ŠAL MML II/109/100.
ŠAL MML II/109/70.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 132.
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protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
Koháry Istvánnak
Szepes vm törvényszékének
permoratórium
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
bizonyságlevél
adománylevél
gyámsági felhatalmazás
Sáros vármegyének
Lıcse városnak
II. Rákóczi Györgynek
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
bizonyságlevél
III. Ferdinándnak
A Magyar Kamarának
A Szepesi Kamarának
Az ország rendeinek (60 db)
Zrínyi Miklósnak
adománylevél
adománylevél
kiváltságlevél
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
A Magyar Kamarának
Batthyány Ádámnak
Liptó vm törvényszékének
adománylevél
III. Ferdinándnak
adománylevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
Turóc vm törvényszékének

1656. jan. 8.
1656. jan. 8.
1656. jan. 8.
1656. jan. 9.
1656. jan. 9.
1656. jan. 11.
1656. jan. 11.
1656. jan. 12.
1656. jan. 14.
1656. jan. 16.
1656. jan. 16.
1656. jan. 16.
1656. jan. 19.
1656. jan. 20.
1656. jan. 20.
1656. jan. 24.
1656. jan. 25.
1656. jan. 25.
1656. jan. 25.
1656. jan. 25.
1656. jan. 25.
1656. jan. 26.
1656. jan. 26.
1656. jan. 30.
1656. jan. 31.
1656. jan. 31.
1656. febr. 1.
1656. febr. 1.
1656. febr. 2.
1656. febr. 2.
1656. febr. 4.
1656. febr. 4.
1656. febr. 5.
1656. febr. 5.
1656. febr. 5.
1656. febr. 8.

Igló (opp.)
Hranovnica
Hranovnica (opp.)
Hranovnica (opp.)
Szanovica
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Jolsva
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva
Jolsva
Jolsva
Jolsva
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (cast.)
Jolsva (opp.)
Jolsva
Jolsva (opp.)
Jolsva
Jolsva
Jolsva (opp.)
Jolsva
Jolsva
Jolsva
Jolsva (cast.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)

MOL N 6. 2. köt. f. 50r-51r.
protestatio
MOL X 1047. No. 472. (40574. dob.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 27-28.
MOL N 6. 2. köt. f. 51r-52r.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 53., 131.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 519.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 520.
MOL N 6. 2. köt. f. 52r-53r.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 53r-54r.
MOL N 6. 2. köt. f. 54r-55r.
ŠAL MML II/109/99.
ŠAL MML II/109/98.
MOL E 190. 29. d. No. 7043.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 521.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 522.
MOL N 6. 2. köt. f. 134r-134v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 523.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 82.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 81.
MOL E 199. 6. cs. III/8. t. f. 1-6. 9-122.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 1.
MOL N 6. 2. köt. f. 55r-56r.
MOL N 6. 2. köt. f. 56r-57v.
MOL N 6. 2. köt. f. 74v-75v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 524.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 11.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 525.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 80.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51371. (4921. tek.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 15-16.
MOL N 6. 2. köt. f. 38v-39v.
MOL E 199. 5. cs. II/102. t. f. 2. r-v
MOL N 6. 2. köt. f. 38r-38v.
MOL N 6. 2. köt. f. 75v-76v.
protestatio
ŠAL MML II/109/97.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 17-18.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
védlevél
1656. febr. 7.
Rákóczi Ferencnek
1656. febr. 10.
Batthyány Ádámnak
1656. febr. 11.
Homonnai Drugeth Györgynek 1656. febr. 11.
Lıcse városnak
1656. febr. 11.
Teuffel Zsuzsannának
1656. febr. 11.
III. Ferdinándnak
1656. febr. 11.
II. Rákóczi Györgynek
1656. febr. 13.
adománylevél
1656. febr. 17.
III. Ferdinándnak
1656. febr. 19.
III. Ferdinándnak
1656. febr. 20.
Lıcse városnak
1656. febr. 20.
Szepes vármegyének
1656. febr. 20.
A Garamszentbenedeki K-nek 1656. febr. 21.
Révay Lászlónak
1656. febr. 25.
Bars vm törvényszékének
1656. febr. 26.
Zólyom vm törvényszékének 1656. febr. 26.
adománylevél
1656. márc. 2.
védlevél
1656. márc. 2.
Csernei Pál országbírói ítélımesternek
1656. márc. 2.
III. Ferdinándnak
1656. márc. 2.
III. Ferdinándnak
1656. márc. 2.
Szatmár vm törvényszékének 1656. márc. 2.
A Szepesi Kamarának
1656. márc. 3.
Lıcse városnak
1656. márc. 4.
adománylevél
1656. márc. 5.
adománylevél
1656. márc. 8.
III. Ferdinándnak
1656. márc. 12
III. Ferdinándnak
1656. márc. 15.
III. Ferdinándnak
1656. márc. 15.
Batthyány Ádámnak
1656. márc. 15.
adománylevél
1656. márc. 20.
adománylevél
1656. márc. 20.
adománylevél
1656. márc. 21.
átíró oklevél/adománylevél
1656. márc. 22.
A Garamszentbenedeki K-nek 1656. márc. 22.

Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva
Jolsva
Murány
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (cast.)
Jolsva (cast.)
Jolsva (opp.)
Jolsva
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Szendrı
Szendrı (praes.)
Szendrı (praes.)
Balog
Balog (arx)
Balog
Balog (arx)
Fülek (praes.)
Fülek (praes.)
Fülek (praes.)
Fülek (praes.)
Fülek (praes.)

MOL N 6. 2. köt. f. 60r-61v.
MOL E 190. 29. d. No. 7015.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51372. (4921. tek.)
MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 10-11.
ŠAL MML II/109/95.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 306-307.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 12.
MOL E 190. 29. d.. No. 7016.
Szilágyi 1874, 571-572
MOL N 6. 2. köt. f. 58r-60r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 526.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 527.
ŠAL MML II/109/96.
ŠAL MML II/109/96.
Hornyik 1865. 182-185.
Mednyánszky 1880. 217.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 23-24.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 21-22.
MOL N 6. 2. köt. f. 62r-63v.
MOL N 6. 2. köt. f. 65v-66r.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 25-26.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 528.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 529.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 23.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 5.
ŠAL MML II/109/94.
MOL N 6. 2. köt. f. 67r-68r.
DERL C/64. 1b. No. 3012.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 13.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 530.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 129.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51373. (4921. tek.)
MOL N 6. 2. köt. f. 68r-69r.
MOL N 6. 2. köt. f. 69r-70r.
MOL N 6. 2. köt. f. 70v-71v.
MOL P 638. 11. cs. 6. t. 1656/f. 1-4.
DREL C/64. 2c. 78. d. No.14.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
adománylevél
1656. márc. 23. Fülek (praes.)
adománylevél
1656. márc. 24. Fülek
Abaúj vármegyének
1656. márc. 25. Fülek
A Garamszentbenedeki K-nek 1656. márc. 25. Fülek (praes.)
osztályparancs
1656. márc. 25. Fülek (praes.)
védlevél
1656. márc. 25. Fülek (praes.)
gyámsági felhatalmazás
1656. márc. 26. Fülek (praes.)
parancslevél
1656. márc. 26. Fülek (praes.)
bizonyságlevél
1656. márc. 28. Fülek (praes.)
bizonyságlevél
1656. márc. 30. Zólyom
Lıcse városnak
1656. márc. 30. Zólyom
felmentés
1656. márc. 30. Garamszentkereszt (o.)
bizonyságlevél
1656. márc. 31. Garamszentkereszt (o.)
elismervény
1656. márc. 31. Garamszentkereszt (o.)
védlevél
1656. márc. 31. Garamszentkereszt (o.)
adománylevél
1656. ápr. 2.
Garamszentkereszt (o.)
bizonyságlevél
1656. ápr. 4.
Libetbánya (civ.)
bizonyságlevél
1656. ápr. 4.
Libetbánya (civ.)
Liptó vm törvényszékének
1656. ápr. 5.
Breznóbánya (civ.)
Alvinczi Péter ítélımesternek 1656. [ápr. 5-6.] Breznóbánya (civ.)
bizonyságlevél
1656. ápr. 7.
Jolsva (opp.)
Podbelányi Mihálynak, a Szepesi
1656,
Kamara
ápr. 8.
tanácsosának
Jolsva (cast.)
A Szepesi Kamarának
1656. ápr. 8.
Jolsva (opp.)
adománylevél
1656. ápr. 9.
Murány (arx)
adománylevél
1656. ápr. 9.
Murány (arx)
bizonyságlevél
1656. ápr. 12.
Murány (arx)
Batthyány Ádámnak
1656. ápr. 12.
Murány (arx)
Turóc vm törvényszékének
1656. ápr. 16.
Murány (castr.)
Lıcse városnak
1656. ápr. 19.
Semıce
permoratórium
1656. ápr. 20.
Polonka
Pápay Péternek
1656. ápr. 20.
Polonka
Lıcse városnak
1656. ápr. 21.
Polonka
Szabad kir. városoknak 16 db 1656. ápr. 21.
Polonka
A Szepesi Kamarának
1656. ápr. 21.
Polonka (poss.)
III. Ferdinándnak
1656. ápr. 22.
Polonka
II. Rákóczi Györgynek
1656. ápr. 23.
Polonka
Teuffel Zsuzsannának
1656. ápr. 24.
Polonka
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MOL N 6. 2. köt. f. 66r-67r.
MOL N 6. 2. köt. f. 63v-64r.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 2.
DREL C 64. 2c. 78. d. No. 9.
Palásthy 1891. No. 632.
MOL N 6. 2. köt. f. 71v-72v.
MOL N 6. 2. köt. f. 72v-73v.
Illésy 1897. 34.
MOL N 6. 2. köt. f. 64v-65r.
fassio
MOL N 6. 2. köt. f. 74r-74v.
fassio
ŠAL MML II/109/93.
MOL N 6. 2. köt. f. 76v-78r.
MOL N 6. 2. köt. f. 155r-157r.
contractus
MOL N 6. 2. köt. f. 65r-65v.
MOL N 6. 2. köt. f. 78r-79r.
MOL N 6. 2. köt. f. 81r-82r.
MOL N 6. 2. köt. f. 85r-87v.
transactio
MOL N 6. 2. köt. f. 171r-174r.
transactio
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 5-6.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 19-20.
MOL N 6. 2. köt. f. 87v-88v.
protestatio
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 10.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 9.
MOL N 6. 2. köt. f. 112r-114r.
MOL N 6. 2. köt. f. 89v-91v.
MOL N 6. 2. köt. f. 82r-85r.
protestatio
MOL P 1314. 116. dob. No. 51374. (4921. tek.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 7-8.
ŠAL MML II/109/90.
MOL N 6. 2. köt. f. 88v-89v.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 15.
ŠAL MML II/109/89.
MOL E 199. 6. cs. III/8. t. f. 7-8.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 8.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 128.
MOL E 190. 29. d. No. 7034.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 308-309.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lıcse városnak
1656. ápr. 27.
Lıcse városnak
1658. ápr. 28.
Lorántffy Zsuzsannának
1656. ápr. 30.
II. Rákóczi Györgynek
1656. ápr. 30.
Lıcse városnak
1656. máj. 1.
Szepes vármegyének
1656. máj. 2.
Lıcse városnak
1656. máj. 5.
Zólyom vm törvényszékének 1656. máj. 7.
elismervény
1656. máj. 10.
Weber Jánosnak
1656. máj. 12.
Teuffel Zsuzsannának
1656. máj. 14.
Lıcse városnak
1656. máj. 15.
Lıcse városnak
1656. máj. 15.
A Szepesi Kamarának
1656. máj. 17.
A Szepesi Kamarának
1656. máj. 19.
Mokcsay Ferencnek
1656. máj. 20.
Sopron városnak
1656. máj. 21.
Lıcse városnak
1656. máj. 22.
Zólyom vm törvényszékének 1656. máj. 29.
III. Ferdinándnak
1656. máj. 30.
Lıcse városnak
1656. máj. 30.
Teuffel Zsuzsannának
1656. máj. 30.
Csernei Pálnak
1656. máj. 31.
A Szepesi Kamarának
1656. máj. 31.
III. Ferdinándnak
1656. máj. 31.
Néhány felsı-mo-i vármegyének
1656. jún. 1.
adománylevél
1656. jún. 1.
Gömör vármegyének
1656. jún. 1.
A Szepesi Kamarának
1656. jún. 3.
III. Ferdinándnak
1656. jún. 4.
A Szepesi Kamarának
1656. jún. 4.
Lıcse városnak
1656. jún. 6.
A Szepesi Kamarának
1656. jún. 8.
III. Ferdinándnak
1656. jún. 9.
III. Ferdinándnak
1656. jún. 10.
III. Ferdinándnak
1656. jún. 10.

Polonka
Polonka
Polonka
Polonka
Polonka
Polonka
Semıce
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murány (castr.)
Murány
Murányalja
Murányalja
Murány (castr.)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (castr.)
Murány (castr.)
Murány (castr.)
Murány (arx)

ŠAL MML II/109/91.
ŠAL MML II/109/88.
MOL E 190. 29. d. No. 7035.
MOL E 190. 29. d. No. 7036.
ŠAL MML II/109/92.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 301.
ŠAL MML II/109/86.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 20.
MOL N 6. 2. köt. f. 91v-92v.
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Szilágyi 1874, 572.
Szilágyi 1874, 572.

Lasztókai 1880. 606.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 310-311.
ŠAL MML II/109/87
ŠAL MML II/109/84
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 19.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 24.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 18.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 74.
ŠAL MML II/109/85.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 9-10.
MOL E 199. 5. cs. II/102. t. f. 1. v
ŠAL MML II/109/120.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 312-313.
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 94. T13
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 18.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 536.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 26.
MOL N 6. 2. köt. f. 93r-94v.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1656. jún. 1.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 26.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 127.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 28.
ŠAL MML II/109/83.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 27.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 534.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 535.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 126.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Teuffel Zsuzsannának
védlevél
adománylevél
Lıcse városnak
Ung vármegyének
Szepes vármegyének
Gyır vármegyének
Sopron vármegyének
adománylevél
Batthyány Ádámnak
Teuffel Zsuzsannának
bizonyságlevél
Bars vármegyének
Gyır vármegyének
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Egy generosusnak
Az Egri Káptalannak
A Szepesi Kamarának
Kemény Jánosnak
Lıcse városnak
III. Ferdinándnak
Szepes vármegyének
Egy spect. magnificusnak
III. Ferdinándnak
Csernei Pálnak
Lıcse városnak
A Szepesi Kamarának
Szepes vármegyének
permoratórium
Lıcse városnak
III. Ferdinándnak
III. Ferdinándnak
adománylevél
III. Ferdinándnak
Csernei Pálnak

1656. jún. 11.
1656. jún. 13.
1656. jún. 24.
1656. jún. 24.
1656. jún. 24.
1656. jún. 27.
1656. jún. 28.
1656. jún. 28.
1656. jún. 29.
1656. jún. 29.
1656. jún. 30.
1656. júl. 3.
1656. júl. 3.
1656. júl. 3.
1656. júl. 3.
1656. júl. 3.
1656. júl. 4.
1656. júl. 5.
1656. júl. 6.
1656. júl. 7.
1656. júl. 8.
1656. júl. 9.
1656. júl. 9.
1656. júl. 11.
1656. júl. 12.
1656. júl. 14.
1656. júl. 17.
1656. júl. 18.
1656. júl. 21.
1656. júl. 24.
1656. júl. 25.
1656. aug. 3.
1656. aug. 3.
1656. aug. 4.
1656. aug. 5.
1656. aug. 5.

Murány
Murányalja
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa

MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 314-315.
MOL N 6. 2. köt. f. 157r-158v.
MOL N 6. 2. köt. f. 94v-95v.
ŠAL MML II/109/82.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 11.
protectionales
ŠAL SŽ 115. dob. No. 302.
GyL Gyvm. Kgy. Ir. II. 1656/9.
SL:Svm kgy ir. 1656.
MOL N 6. 2. köt. f. 96r-97r.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51375. (4921. tek.)
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 316-317.
MOL N 6. 2. köt. f. 158v-159v.
Odeschalchi 1891, 148-149.
GyL Gyvm. Kgy. Ir. II. 1656/10.
Ráth 1860, 84. említés
ŠAL MML II/109/78.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 303.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 24.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 75.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 30.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 71.
ŠAL MML II/109/81.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 537.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 304.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 77.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 125.
BAZML IV-2001/b. fasc. 175.no. 1936. T11
ŠAL MML II/109/79.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 29.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 305.
MOL N 6. 2. köt. f. 111v-112r.
ŠAL MML II/109/80.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 538.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 64-65.
MOL N 6. 2. köt. f. 109v-110v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 539.
BAZML IV-2001/b. fasc. 175.no. 1936. T11
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Egy spect. magnificusnak
Lıcse városnak
adománylevél
bizonyságlevél
II. Rákóczi Györgynek
adománylevél
Csernei Pálnak
Szabolcs vm törvényszékének
Lıcse városnak
Egy magyar grófnak
Bory Mihálynak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
adománylevél
bizonyságlevél
II. Rákóczi Györgynek
[Az Udvari Haditanácsnak]
A Szepesi Kamarának
Kemény Jánosnak
Egy comesnek (filius)
Lıcse városnak
A Szepesi Kamarának
gyámsági felhatalmazás
védlevél
III. Ferdinándnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
A Szepesi Kamarának
A Szepesi Kamarának
védlevél
Lıcse városnak
átíró oklevél
A Szepesi Kamarának

1656. aug. 5.
1656. aug. 5.
1656. aug. 7.
1656. aug. 7.
1656. aug. 7.
1656. aug. 9.
1656. aug. 9.
1656. aug. 11.
1656. aug. 12.
1656. aug. 13.
1656. aug. 17.
1656. aug. 20.
1656. aug. 21.
1656. aug. 21.
1656. aug. 22.
1656. aug. 23.
1656. aug. 24.
1656. aug. 26.
1656. aug. 31.
1656. szept. 1.
1656. szept. 1.
1656. szept. 1.
1656. szept. 5.
1656. szept. 5.
1656. szept. 7.
1656. szept. 8.
1656. szept. 8.
1656. szept. 9.
1656. szept. 10.
1656. szept. 11.
1656. szept. 16.
1656. szept. 17.
1656. szept. 18.
1656. szept. 21.
1656. szept. 23.
1656. szept. 24.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı
Szendrı (praes)
Szendrı (praes)
Szendrı
Szendrı (praes)
Szendrı (praes)
Szendrı (praes.)
Szendrı
Szendrı
Szendrı (praes.)
Szepsi (opp.)
Szepsi (opp.)

MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 25.
ŠAL MML II/109/75.
MOL N 6. 2. köt. f. 109r-109v.
MOL N 6. 2. köt. f. 114r-116r.
MOL E 190. 29. d. No. 7050.
MOL N 6. 2. köt. f. 110v-11r.
BAZML IV-2001/b. fasc. 175. no. 1936. A1
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 26.
ŠAL MML II/109/76.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 22.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 27.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1656/No. 10.
MOL N 6. 2. köt. f. 159v-164v.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 46.
MOL N 6. 2. köt. f. 164v-168r.
ŠAL MML II/109/77.
MOL N 6. 2. köt. f. 110v.
MOL N 6. 2. köt. f. 137v-139v.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 72.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 40.
ANDJC csombordi Kemény. XVIII./1535.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 70.
ŠAL MML II/109/74.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 32.
MOL N 6. 2. köt. f. 117r-117v.
MOL N 6. 2. köt. f. 116r-117r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 540.
MOL N 6. 2. köt. f. 117v-118r.
MOL N 6. 2. köt. f. 174r-175r.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 36.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 33.
MOL N 6. 2. köt. f. 175r-176r.
ŠAL MML II/109/73.
MOL N 6. 2. köt. f. 134v-135r.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 38.
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transactio

contractus
csak említés
contractus

contractus
Szilágyi 1874, 588.

fassio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
A Szepesi Kamarának
A Szepesi Kamarának
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Lıcse városnak
Gyır vármegyének
Sopron vármegyének
adománylevél
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
gyámsági felhatalmazás
adománylevél
Batthyány Ádámnak
Batthyány Ádámnak
Mednányszky Istvánnak
Lıcse városnak
adománylevél
feljegyzés
bizonyságlevél
védlevél
Alvinczi Péter ítélımesternek
III. Ferdinándnak
[Pinnyey Jánosnak]
Lorántffy Zsuzsannának
bizonyságlevél
Nyitra vármegyének
bizonyságlevél
Egy abaúji szolgabírónak
gyámsági felhatalmazás
permoratórium
védlevél
Egy városnak
Turóc vm törvényszékének
bizonyságlevél

1656. szept. 28.
1656. szept. 29.
1656. okt. 1.
1656. okt. 11.
1656. okt. 12.
1656. okt. 12.
1656. okt. 14.
1656. okt. 15.
1656. okt. 15.
1656. okt. 15.
1656. okt. 15.
1656. okt. 21.
1656. okt. 25.
1656. nov. 1.
1656. nov. 1.
1656. nov. 1.
1656. nov. 3.
1656. nov. 4.
1656. nov. 5.
1656. nov. 9.
1656. nov. 12.
1656. nov. 12.
1656. nov. 14.
1656. nov. 19.
1656. nov. 19.
1656. nov. 23.
1656. nov. 25.
1656. nov. 25.
1656. nov. 28.
1656. dec. 3.
1656. dec. 7.
1656. dec. 8.
1656. dec. 8.
1656. dec. 8.
1656. dec. 8.
1656. dec. 18.

Murányalja
Murány
Murány (arx)
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Vöröskı
Vöröskı
Galgóc (arx)
Galgóc (arx)
Újfalu (cast.)
Garamszentkereszt
Garamszentkereszt
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)

MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 37.
MOL E 254. 41. cs. 1656/No. 39.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 1.
ŠAL MML II/109/72.
GyL Gyvm. Kgy. Ir. II. 1656/6.
SL:Svm kgy ir. 1657.
MOL N 6. 2. köt. f. 176r-176v.
GyL Gyvm. Kgy. Ir. II. 1656/20.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1656/No. 13.
SL:Svm kgy ir. 1656.
ŠAL SŽ 115. dob. No. 308.
MOL N 6. 2. köt. f. 118v-120v.
transactio
MOL N 6. 2. köt. f. 176v-177v.
MOL N 6. 2. köt. f. 120v-121v.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51376. (4921. tek.)
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 68.
ŠAL MML II/109/71.
MOL N 6. 2. köt. f. 121v-122r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 78.
MOL N 6. 2. köt. f. 177r-178r.
contradictio
MOL N 6. 2. köt. f. 178v-179r.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 12.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 541.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110105.
MOL E 190. 29. d. No. 7077.
Szilágyi 1874, 588.
MOL N 6. 2. köt. f. 123r-124r.
protestatio
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 73.
MOL N 6. 2. köt. f. 122r-123r.
protestatio
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 17.
MOL N 6. 2. köt. f. 124r-124v.
MOL N 6. 2. köt. f. 124v-125v.
MOL N 6. 2. köt. f. 190r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 77.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 13-14.
MOL N 6. 2. köt. f. 125v-126r.
contradictio
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Ebeczky Pálnak
1656. dec. 20.
Egy comesnek
1656. dec. 23.
Pinnyey János ítélımesternek 1656. dec. 23.
bizonyságlevél
1656. dec. 26.
védlevél
1657. jan. 4.
Koháry Istvánnak
1657. jan. 5.
III. Ferdinándnak
1657. jan. 6.
gyámsági felhatalmazás
1657 .jan. 7.
Lıcse városnak
1657. jan. 7.
Lorántffy Zsuzsannának
1657. jan. 11.
Ung vm törvényszékének
1657. jan. 16.
III. Ferdinándnak
1657. jan. 17.
Lıcse városnak
1657. jan. 17.
Zsolna mezıvárosnak
1657. jan. 31.
III. Ferdinándnak
1657. febr. 1.
Bars vármegyének
1657. febr. 1.
bizonyságlevél
1657. febr. 3.
bizonyságlevél
1657. febr. 3.
Ebeczky Jánosnak
1657. febr. 4.
Trencsén vm törvényszékének 1657. febr. 4.
permoratórium
1657. febr. 7.
Szirmay Péternek
1657. febr. 7.
Nyitra vármegyének
1657. febr. 11.
permoratórium
1657. febr. 13.
védlevél
1657. febr. 13.
Lıcse városnak
1657. febr. 14.
adománylevél
1657. febr. 19.
adománylevél
1657. febr. 19.
adománylevél
1657. febr. 20.
Alvinczi Péternek
1657. febr. 20.
bizonyságlevél
1657. febr. 26.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1657. febr. 26.
Alvinczi Péter ítélımesternek 1657. febr. 27.
bizonyságlevél
1657. febr. 28.
záloglevél
1657. febr. 28.
Egy generosusnak (ítélım.?) 1657. márc. 2.

Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Besztercebánya
Murány (castr.)
Murány
Murány (castr.)
Szentkereszt (opp.)
Szentkereszt (opp.)
Szentkereszt
Szentkereszt (curia ep.)
Szentkereszt (curia ep.)
Szentkereszt (opp.)
Szentkereszt (opp.)
Besztercebánya
Besztercebánya
Szentkereszt (opp.)
Szentkereszt (opp.)
Szentkereszt
Szentkereszt (opp.)
Szitnya (arx)
Szitnya (arx)
Szitnya (arx)
Szitnya (arx)
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya

MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 21.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 69.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 16.
MOL N 6. 2. köt. f. 126v-127r.
MOL N 6. 2. köt. f. 135v-136r.
MOL X 1047. No. 473. (40574. dob.)
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 542.
MOL N 6. 2. köt. f. 291r-291v.
ŠAL MML II/109/101.
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transactio

Szilágyi 1874, 588-589.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 31-32.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 543.
ŠAL MML II/109/116.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 120.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 544.
MOL N 6. 2. köt. f. 136r-137v.
MOL N 6. 2. köt. f. 181r-181v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 124.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 35.
MOL N 6. 2. köt. f. 181v-182r.
MOL P 1842. 6. cs. 45. t. miss. f. 31-32.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 119.
MOL N 6. 2. köt. f. 182v-183r.
MOL N 6. 2. köt. f. 185r.
ŠAL MML II/109/115.
MOL N 6. 2. köt. f. 97v.
MOL N 6. 2. köt. f. 183r-183v.
MOL N 6. 2. köt. f. 183v-184r.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No.2. p. 4-5.
MOL N 6. 2. köt. f. 144r.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 5.
MOL N 6. 2. köt. f. 140r-142r.
MOL N 6. 2. köt. f. 139v-140r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 60.

Odeschalchi 1891, 150.
contractus
transactio

protestatio
Borosy 1998, 230-231.
contractus

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Pinnyey János személynöki ítélı
1657. márc. 2.
Turóc vármegyének
1657. márc. 2.
bizonyságlevél
1657. márc. 3.
bizonyságlevél
1657. márc. 3.
III. Ferdinándnak
1657. márc. 3.
Zólyom vm törvényszékének 1657. márc 3.
III. Ferdinándnak
1657. márc. 4.
Lıcse városnak
1657. márc. 4.
nyugta
1657. márc. 7.
záloglevél
1657. márc. 7.
Sopron vármegyének
1657. márc. 7.
Trencsén vm törvényszékének 1657. márc. 7.
lefoglalási parancs
1657. márc. 9.
Lıcse városnak
1657. márc. 9.
Zólyom vm törvényszékének 1657. márc. 11.
Lıcse városnak
1657. márc. 13.
Lıcse városnak
1657. márc. 14.
permoratórium
1657. márc. 15.
Bosnyák Juditnak
1657. márc. 20.
Lıcse városnak
1657. márc. 22.
permoratórium
1657. márc. 23.
Eperjes városnak
1657. márc. 23.
Lıcse városnak
1657. márc. 23.
Besztercebánya városnak
1657. márc. 25.
[A dunántúli vármegyéknek[
1657. ápr. 9.
Zala vármegyének
1657. ápr. 9.
Szepes vármegyének
1657. ápr. 9.
Zemplén vármegyének
1657. ápr. 9.
Vármegyéknek
1657. ápr. 9.
adománylevél
1657. ápr. 11.
bizonyságlevél
1657. ápr. 11.
Alvinczi Péternek
1657. ápr. 11.
I. Lipótnak
1657. ápr. 12.
Trencsén városnak
1657. ápr. 13.
Pinnyey Jánosnak
1657. ápr. 24.
Komárom vm törvényszékének1657. ápr. 27.

Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Breznóbánya
Pohorela (poss.)
Murány (arx)
Murány (castr.)
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (castr.)
Murányalja
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs

MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 33.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 60.
MOL N 6. 2. köt. f. 185r-187r.
MOL N 6. 2. köt. f. 192r-193v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 545.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 34.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 34.
ŠAL MML II/109/113.
MOL N 6. 2. köt. f. 187r.
MOL N 6. 2. köt. f. 142v-143r.
MOL P 125. 26. cs. No. 6680. (4721. tek.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 35-36.
MOL N 6. 2. köt. f. 188r-188v.
ŠAL MML II/109/109.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 38.
ŠAL MML II/109/111.
ŠAL MML II/109/112.
MOL N 6. 2. köt. f. 143r-143v.
MOL X 1047. No. 474. (40574. dob.)
ŠAL MML II/109/114.
MOL N 6. 2. köt. f. 189r-189v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 125.
ŠAL MML II/109/110.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 2.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 36 r-v.
ZML Zvm. Kgy. Ir. 1. d.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 310.
BAZML IV-2001/b. fasc. 190. no. 227. T18
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 36v.
MOL N 6. 2. köt. f. 98r-98v.
MOL N 6. 2. köt. f. 190r-191r.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 2. p. 2-3.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 531.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 29.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110108.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 30.
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transactio
transactio

Hadt. Közl. 10. (1897) 121-122.

Visegrádi 1909, 288-289.

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
I. Lipótnak
1657. ápr. 28.
Bécs
Lessenyei Nagy Ferencnek
1657. máj. 2.
Bécs
Gecze Zsuzsannának, Lengyel 1657.
János máj.
özvegyének
7.
Bécs
adománylevél
1657. máj. 8.
Bécs
III. Ferdinándnak
1657. máj. 8.
Bécs
adománylevél
1657. máj. 11. Pozsony
adománylevél
1657. máj. 11. Pozsony
Fodor Jánosnak (g)
1657. máj. 11. Pozsony
adománylevél
1657. máj. 17. Pozsony
bizonyságlevél
[1657. máj. 23.] [Pozsony]
ítéletlevél
1657. máj. 23. Pozsony (curia archiep)
Pozsony városnak
1657. máj. 24. Pozsony
Pozsony városnak
1657. máj. 24. Pozsony
adománylevél
1657. máj. 25. Pozsony
bizonyságlevél
1657. máj. 25. Pozsony
bizonyságlevél
1657. máj. 25. Pozsony
elismervény
1657. máj. 25. Pozsony
I. Lipótnak
1657. máj. 25. Pozsony
I. Lipótnak
1657. máj. 25. Pozsony
adománylevél
1657. máj. 26. Pozsony
adománylevél
1657. máj. 26. [Pozsony]
bizonyságlevél
1657. máj. 26. Pozsony
adománylevél
1657. máj. 27. Pozsony
adománylevél
1657. máj. 28. Bécs
adománylevél
1657. máj. 28. Bécs
adománylevél
1657. máj. 28. Bécs
adománylevél
1657. jún. 1.
Bécs
adománylevél
1657. jún. 1.
Bécs
bizonyságlevél
1657. jún. 1.
Bécs
bizonyságlevél
1657. jún. 3.
Bécs
adománylevél
1657. jún. 4.
Bécs
adománylevél
1657. jún. 4.
Bécs
adománylevél
1657. jún. 6.
Bécs
adóslevél
1657. jún. 9.
Bécs
adománylevél
1657. jún. 10.
Bécs
bizonyságlevél
1657. jún. 12.
Bécs

MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 547.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 3. p. 6-7.
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1445. (34787. tek.)
MOL N 6. 2. köt. f. 193v-194r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 548.
MOL N 6. 2. köt. f. 195v-196r.
MOL N 6. 2. köt. f. 196r-196v.
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 2. köt. f. 194r-193v. [!]
MOL N 6. 2. köt. f. 205v-206r.
MOL N 6. 2. köt. f. 200v-205v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 118.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 130.
MOL N 6. 2. köt. f. 207v-208v.
MOL N 6. 2. köt. f. 206r-207r.
transactio
MOL N 6. 2. köt. f. 207r-207v.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 325r-325v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 549.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 550.
MOL N 6. 2. köt. f. 191v-192r.
MOL N 6. 2. köt. f. 194r-194v.
MOL N 6. 2. köt. f. 196v-198v.
transactio
MOL N 6. 2. köt. f. 208v-209v.
MOL N 6. 2. köt. f. 194v-195r.
MOL N 6. 2. köt. f. 209v-210r.
MOL N 6. 2. köt. f. 210v-211r.
MOL N 6. 2. köt. f. 211r-211v.
MOL N 6. 2. köt. f. 212r-213r.
MOL N 6. 2. köt. f. 211v.212r.
fassio
MOL N 6. 2. köt. f. 213r-213v.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 213v-214r
MOL N 6. 2. köt. f. 214r-215r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 123.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 131.
MOL N 6. 2. köt. f. 215r.
MOL N 6. 2. köt. f. 215v-216r.
fassio
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
Pinnyey Jánosnak
adománylevél
III. Ferdinándnak
Árva vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Somogy [!] vármegyének
Sopron vármegyének
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
adománylevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak (2 db)
Pinnyey Jánosnak
I. Lipótnak
bizonyságlevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Lorántffy Zsuzsannának
adománylevél
bizonyságlevél
Lorántffy Zsuzsannának
elismervény
Lıcse városnak
bizonyságlevél
Nógrád vármegyének
egyes vármegyéknek
Pinnyey Jánosnak
elismervény
I. Lipótnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
védlevél
adománylevél
A lengyel királynak
adománylevél
Lorántffy Zsuzsannának

1657. jún. 12.
1657. jún. 14.
1657. jún. 16.
1657. jún. 16.
1657. jún. 16.
1657. jún. 16.
1657. jún. 16.
1657. jún. 16.
1657. jún. 16.
1657. jún. 17.
1657. jún. 18.
1657. jún. 19.
1657. jún. 19.
1657. jún. 19.
1657. jún. 20.
1657. jún. 22.
1657. jún. 23.
1657. jún. 27.
1657. jún. 29.
1657. júl. 2.
1657. júl. 2.
1657. júl. 3.
1657. júl. 3.
1657. júl. 3.
1657. júl. 4.
1657. júl. 4.
1657. júl. 4.
1657. júl. 5.
1657. júl. 7.
1657. júl. 12.
1657. júl. 12.
1657. júl. 15.
1657. júl. 20.
1657. júl. 21.
1657. júl. 22.
1657. júl. 25.

Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Kosztolány (poss.)
Beckó
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsénfürdı
Trencsénfürdı
Trencsénfürdı
Trencsénfürdı
Trencsénfürdı
Kas (poss.)
Garamszentkereszt
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Jolsva
Jolsva (opp.)
Murányalja
Murány (vár)

MOL N 6. 2. köt. f. 216r-216v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 117.
MOL N 6. 2. köt. f. 217r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 551.
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recognitionales

Anonim 1896, 195-196.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 9.
ZML Zvm. Kgy. Ir. 1. d.
SL:Svm kgy ir. 1657.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 314.
MOL N 6. 2. köt. f. 217v.
MOL N 6. 2. köt. f. 224r-225r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 552.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 124.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110111.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 123.
MOL N 6. 2. köt. f. 218r-219r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 553.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 555.
MOL E 190. 30. d. No. 7185.
MOL N 6. 2. köt. f. 220r-220v.
MOL N 6. 2. köt. f. 223v-224r.
MOL E 190. 30. d. No. 7186.
MOL N 6. 2. köt. f. 223r-223v.
ŠAL MML II/109/108.
MOL N 6. 2. köt. f. 220v-221v.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 12.
MOL E 190. 30. d. No. 7187.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110110.
MOL N 6. 2. köt. f. 222r-223r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 556.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 13.
MOL N 6. 2. köt. f. 219r-220r.
MOL N 6. 2. köt. f. 225r-226r.
SzSzML IV. A.1. 113. d. fasc. 75. No. 25.
MOL N 6. 2. köt. f. 226r-226v.
MOL E 190. 30. d. No. 7192.

recognitionales

transactio

Szilágyi 1874, 603.

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
A budai pasának
Egy török fıtisztviselınek
Zákány Andrásnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
adománylevél
adománylevél
adománylevél
Homonnai Drugeth Györgynek
Egy ill. exc. comesnek
Egy generosusnak
Szelepcsényi Györgynek
Egy ill. rever. paternek
adománylevél
permoratórium
A jezsuita [tart. fınöknek]
Egy ill. rever. paternek
elismervény
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szepes vármegyének
[Árva vármegyének]
Bars vármegyének
adománylevél
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Egy felsı mo-i városnak
adománylevél
adománylevél
Alvinczi Péternek
Lıcse városnak
Pálffy uramnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
permoratórium
Egy ill. rever. paternek
Egy vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének

1657. aug. 3.
1657. aug. 3.
1657. aug. 3.
1657. aug. 3.
1657. aug. 4.
1657. aug. 4.
1657. aug. 9.
1657. aug. 10.
1657. aug. 12.
1657. aug. 20.
1657. aug. 22.
1657. aug. 26.
1657. aug. 28.
1657. aug. 28.
1657. aug. 28.
1657. aug. 28.
1657. aug. 29.
1657. aug. 31.
1657. aug. 31.
1657. aug. [ ]
1657. szept. 1.
1657. szept. 2.
1657. szept. 2.
1657. szept. 3.
1657. szept. 4.
1657. szept. 4.
1657. szept. 5.
1657. szept. 5.
1657. szept. 5.
1657. szept. 6.
1657. szept. 8.
1657. szept. 9.
1657. szept. 9.
1657. szept. 9.
1657. szept. 9.
1657. szept. 9.

Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Zólyom
Zólyomi tábor
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 132.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 132.
MOL E 190. 30 d. No. 7193.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 20.
MOL N 6. 2. köt. f. 227r.
MOL N 6. 2. köt. f. 227v-228r.
MOL N 6. 2. köt. f. 228r-228v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 106.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 107.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 104.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 557.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 129.
MOL N 6. 2. köt. f. 229v-230r.
MOL N 6. 2. köt. f. 228v-229r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 88.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 111.
MOL N 6. 2. köt. f. 230r.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 15
ŠAL SŽ 116. dob. No. 319.

Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
ismeretlen
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 89.
MOL N 6. 2. köt. f. 230r-231r.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 14.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 90.
MOL N 6. 2. köt. f. 231r-231v.
MOL N 6. 2. köt. f. 233r.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 4. p. 32-34.
ŠAL MML II/109/107.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 127.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 558.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 40.
MOL N 6. 2. köt. f. 231v-232v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 110.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 91.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 17
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 16
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Anonim 1896, 201-202.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
adománylevél
adománylevél
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Egy nagyságos úrnak
Forgách Ádámnak
Egy ill. rever. paternek
Lorántffy Zsuzsannának
Zákány Andrásnak
Egy udvari testületnek
[A Magyar Kancelláriának]
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
adománylevél
adomány megsemmisítése
átíró oklevél
A Magyar Kamarának
Lorántffy Zsuzsannának
Lıcse városnak
Földváry Jánosnak
Egy udvari testületnek
pátens
permoratórium
I. Lipót
Lıcse városnak
Sopron vármegyének
adománylevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Egy udvari testületnek
Egy liptói szolgabírónak
Lıcse városnak
adománylevél
Egy udvari testületnek
átíró oklevél

1657. szept. 10.
1657. szept. 10.
1657. szept. 11.
1657. szept. 12.
1657. szept. 14.
1657. szept. 15.
1657. szept. 17.
1657. szept. 17.
1657. szept. 18.
1657. szept. 18.
1657. szept. 19.
1657. szept. 19.
1657. szept. 20.
1657. szept. 23.
1657. szept. 23.
1657. szept. 28.
1657. szept. 28.
1657. szept. 30.
1657. okt. 2.
1657. okt. 6.
1657. okt. 7.
1657. okt. 9.
1657. okt. 9.
1657. okt. 9.
1657. okt. 10.
1657. okt. 11.
1657. okt. 13.
1657. okt. 14.
1657. okt. 14.
1657. okt. 14.
1657. okt. 14.
1657. okt. 15.
1657. okt. 16.
1657. okt. 21.
1657. okt. 21.
1657. okt. 23.

Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Besztercebánya
Besztercebánya
Zólyom
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı

MOL N 6. 2. köt. f. 232v-233r.
DERL C/64. 1b. No. 3013.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 18
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 92.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 116.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 108.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 115.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 93.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 94.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 95.
MOL N 6. 2. köt. f. 234v-235r.
MOL N 6. 2. köt. f. 235r-235v.
MOL N 6. 2. köt. f. 264v-265r.
MOL N 6. 2. köt. f. 235v-236v.
MOL N 6. 2. köt. f. 234r-234v.
MOL N 6. 2. köt. f. 233v-234r.
MOL E 41. 1657/No. 2. (45. cs.)
MOL E 190. 30. d. No. 7200.
ŠAL MML II/109/105.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 19
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 96.
MOL N 6. 2. köt. f. 238r-238v.
MOL N 6. 2. köt. f. 236r-237r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 559.
ŠAL MML II/109/106.
MOL P 125. 26. cs. No. 6681. (4721. tek.)
MOL N 6. 2. köt. f. 237r-238r.
MOL P 1981. 1. cs. f. 129.
MOL N 6. 2. köt. f. 239r.
MOL N 6. 2. köt. f. 239r-240r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 105.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 41.
ŠAL MML II/109/104.
MOL N 6. 2. köt. f. 240r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 97.
MOL N 6. 2. köt. f. 240v.
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Hadt. Közl. 10. (1897) 119-120.

protestatio
protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
gyámsági felhatalmazás
1657. okt. 23.
Szabolcs, Szatmár, Bereg és Ugocsa
1657. okt.
vm 23.
Egy ill. rever. paternek
1657. okt. 26.
Hont vármegyének
1657. okt. 28.
Lorántffy Zsuzsannának
1657. okt. 28.
Egy spect. magnificusnak
1657. okt. 31.
Koháry Istvánnak
1657. nov. 2.
Liptó vm törvényszékének
1657. nov. 3.
Abaúj vármegyének
1657. [okt--nov.]
Besztercebánya városnak
1657. nov. 4.
Egy grófnak
1657. nov. 8.
Liptó vármegyének
1657. nov. 9.
adománylevél
1657. nov. 10.
Lorántffy Zsuzsannának
1657. nov. 11.
Egy udvari testületnek
1657. nov. 12.
Lıcse városnak
1657. nov. 12.
Egy ismeretlennek
1657. nov. 13.
Egy vármegyének
1657. nov. 13.
Pinnyey Jánosnak
1657. nov. 13.
Selmecbánya városnak
1657. nov. 13.
Egy udvari testületnek
1657. nov. 15.
Egy alispánnak
1657. nov. 16.
Torkos Jánosnak
1657. nov. 16.
Árva vm törvényszékének
1657. nov. 18.
Reviczky Péternek
1657. nov. 18.
I. Lipótnak
1657. nov. 19.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1657. nov. 19.
Egy udvari testületnek
1657. nov. 20.
Egy udvari testületnek
1657. nov. 20.
Nógrád vármegyének
1657. nov. 21.
I. Lipótnak
1657. nov. 27.
Egy udvari testületnek
1657. nov. 27.
Pinnyey Jánosnak
1657. nov. 29.
II. Rákóczi Györgynek
1657. nov. 29.
adománylevél
1657. dec. 2.
bizonyságlevél
1657. dec. 4.

Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya

MOL N 6. 2. köt. f. 241r-241v.
MOL N 6. 2. köt. f. 241v-242r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 109., 122.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 39.
MOL E 190. 30. d. No. 7203.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 121.
MOL X 1047. No. 475. (40574. dob.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 33.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 126.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 31.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 32.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 5.
MOL N 6. 2. köt. f. 242r-243v.
MOL E 190. 30. d. No. 7184.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 98.
ŠAL MML II/109/103.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 42.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 42.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110107.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 99.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 100.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 43.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 43.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 30.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 30.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 14.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1657/No. 22.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 102.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 103.
NML IV.1.o/ff. 1. cs. No. 5.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 15.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 101.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110106.
MOL E 190. 30. d. No. 7210.
MOL N 6. 2. köt. f. 244r-245r.
MOL N 6. 2. köt. f. 263r-263v.
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protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
átíró oklevél
bizonyságlevél
permoratórium
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Pinnyey Jánosnak
bizonyságlevél
ismeretlen
Pinnyey Jánosnak
bizonyságlevél
Lıcse városnak
Lorántffy Zsuzsannának
Lorántffy Zsuzsannának
adomány megsemmisítése
átíró oklevél
védlevél
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Lorántffy Zsuzsannának
II. Rákóczi Györgynek
bizonyságlevél
Koháry Istvánnak
meghatalmazás
adománylevél
Batthyány Ádámnak
adománylevél
adománylevél
I. Lipótnak
bizonyságlevél
Pinnyey Jánosnak
Gyır vármegyének
Sopron vármegyének
adománylevél
Teuffel Zsuzsannának
adománylevél
adománylevél

1657. dec. 5.
1657. dec. 5.
1657. dec. 5.
1657. dec. 6.
1657. dec. 6.
1657. dec. 6.
1657. dec. 6.
1657. dec. 7.
1657. dec. 8.
1657. dec. 9.
1657. dec. 10.
1657. dec. 10.
1657. dec. 11.
1657. dec. 11.
1657. dec. 12.
1657. dec. 12.
1657. dec. 12.
1657. dec. 20.
1657. dec. 22.
1657. dec. 23.
1657. [dec.] 26.
1657. dec. 28.
1657. dec. 31.
1658. jan. 6.
1658. jan. 6.
1658. jan. 24.
1658. jan. 25.
1658. jan. 25.
1658. jan. 28.
1658. jan. 30.
1658. jan. 31.
1658. jan. 31.
1658. febr. 1.
1658. febr. 1.
1658. febr. 4.
1658. febr. 6.

Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Királyfalva (cast.)
Királyfalva
Királyfalva
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL N 6. 2. köt. f. 179r-181r.
MOL N 6. 2. köt. f. 245r-246v.
compositio
MOL N 6. 2. köt. f. 246v-247v.
MOL N 6. 2. köt. f. 264r-264v.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 247v-248r.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 248r-249r.
transactio
MOL P 1314. 282. dob. No. 110109.
MOL N 6. 2. köt. f. 249r-250r.
protestatio
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 132.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110112.
MOL N 6. 2. köt. f. 262r-262v.
ŠAL MML II/109/102.
MOL E 190. 30. d. No. 7214.
Szilágyi 1874, 603-604.
MOL E 190. 30. d. No. 7215.
MOL N 6. 2. köt. f. 243v-244r.
MOL N 6. 2. köt. f. 250r-250v.
MOL N 6. 2. köt. f. 243r-243v.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 1.
MOL E 190. 30. d. No. 7219.
Szilágyi 1874, 619.
MOL E 190. 30. d. No. 7221.
MOL N 6. 2. köt. f. 250v-251r.
protestatio
MOL X 1047. No. 471. (40574. dob.)
MOL N 6. 2. köt. f. 262v-264r.
MOL N 6. 2. köt. f. 262v-263r.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51377. (4921. tek.)
MOL N 6. 2. köt. f. 265r-265v.
MOL N 6. 2. köt. f. 271v-272r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 562.
MOL N 6. 2. köt. f. 272v-274r.
protestatio
MOL P 1314. 282. dob. No. 110117.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1658/10.
SL:Svm kgy ir. 1658.
MOL N 6. 2. köt. f. 269v-270r.
MOL P 507. 10. cs. No. 374. f. 318.
MOL N 6. 2. köt. f. 269v.
MOL N 6. 2. köt. f. 269r.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Pinnyey Jánosnak
bizonyságlevél
gyámsági felhatalmazás
adománylevél
Pinnyey Jánosnak
Gyır vármegyének
Moson vármegyének
Sopron vármegyének
Zala vármegyének
adománylevél
adománylevél
adománylevél
adománylevél
gyámsági felhatalmazás
permoratórium
Batthyány Ádámnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Pinnyey Jánosnak
bizonyságlevél
Lıcse városnak
gyámsági felhatalmazás
I. Lipótnak
A Szepesi Kamarának
I. Lipótnak
adománylevél
Pinnyey Jánosnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron városnak
I. Lipótnak
A Szepesi Kamarának
Zemplén vármegyének
Pinnyey Jánosnak
Pinnyey Jánosnak
egyezséglevél
Szepes vármegyének

1658. febr. 6.
1658. febr. 7.
1658. febr. 7.
1658. febr. 8.
1658. febr. 8.
1658. febr. 8.
1658. febr. 9.
1658. febr. 9.
1658. febr. 9.
1658. febr. 9.
1658. febr. 9.
1658. febr. 9.
1658. febr. 9.
1658. febr. 10.
1658. febr. 10.
1658. febr. 11.
1658. febr. 14.
1658. febr. 14.
1658. febr. 14.
1658. febr. 15.
1658. febr. 15.
1658. febr. 16.
1658. febr. 16.
1658. febr. 16.
1658. febr. 17.
1658. febr. 19.
1658. febr. 19.
1658. febr. 20.
1658. [febr.] [ ]
1658. febr. 22.
1658. febr. 23.
1658. febr. 23.
1658. febr. 24.
1658. febr. 24.
1658. febr. 25.
1658. febr. 25.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Altenburg (Ausztria)
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL P 1314. 282. dob. No. 110113.
MOL N 6. 2. köt. f. 251r-251v.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 270r-270v.
MOL N 6. 2. köt. f. 268v-269r.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110118.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1658/10.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1658. No. 19.
SL:Svm kgy ir. 1658.
ZML Zvm. Kgy. Ir. 1. d.0
MOL N 6. 2. köt. f. 265v-266r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 156.
MOL N 6. 2. köt. f. 266v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 156.
MOL N 6. 2. köt. f. 267v-268r.
MOL N 6. 2. köt. f. 268r.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51378. (4921. tek.)
MOL N 6. 2. köt. f. 272r-272v.
MOL N 6. 2. köt. f. 251v-252r.
recognitionales
MOL P 1314. 282. dob. No. 110114.
MOL N 6. 2. köt. f. 274v-275v.
protestatio
ŠAL MML II/109/117.
MOL N 6. 2. köt. f. 271r.
HHStA UA M Fasc. 424. K. A. f. 68-69.
MOL E 254. 41. cs. 1658/No. 24.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 563.
MOL N 6. 2. köt. f. 267r-267v.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110119.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 4
SL:SVL, Lad. XXXII. et GG. Fasc. 11. Num. 257.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 564.
MOL E 254. 41. cs. 1658/No. 2.
BAZML IV-2001/b. fasc. 171. no. 1420. T9
MOL P 1314. 282. dob. No. 110115.
MOL P 1314. 282. dob. No. 110116.
Hornyik 1861, 233-236.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 329.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
bizonyságlevél
A Szepesi Kamarának
Lıcse városnak
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
átíró oklevél
permoratórium
Pest-Pilis-Solt vármegyének
gyámsági felhatalmazás
gyámsági felhatalmazás
bizonyságlevél
I. Lipótnak
adománylevél
I. Lipótnak
elismervény
adománylevél
bizonyságlevél
adománylevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
I. Lipótnak
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Szepes vármegyének
Zala vármegyének
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
Földváry Jánosnak
bizonyságlevél
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
Listius Jánosnak
bizonyságlevél

1658. febr. 27.
1658. febr. 27.
1658. márc. 2.
1658. márc. 4.
1658. márc. 6.
1658. márc. 6.
1658. márc. 7.
1658. márc. 12.
1658. márc. 15.
1658. márc. 15.
1658. márc. 16.
1658. márc. 19.
1658. márc. 20.
1658. márc. 20.
1658. márc. 23.
1658. márc. 23.
1658. márc. 25.
1658. márc. 30.
1658. márc. 30.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. márc. 31.
1658. ápr. 1.
1658. ápr. 2.
1658. ápr. 3.
1658. ápr. 3.
1658. ápr. 4.
1658. ápr. 4.
1658. ápr. 5.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL N 6. 2. köt. f. 275v-277r.
relatio
MOL N 6. 2. köt. f. 274r-274v.
protestatio
MOL E 254. 41. cs. 1658/No. 4.
ŠAL MML II/109/121.
MOL N 6. 2. köt. f. 278r-278v.
MOL N 6. 2. köt. f. 279v-280v.
MOL N 6. 2. köt. f. 277r-277v.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 280v-281r.
MOL N 6. 2. köt. f. 252r-252v.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 5.
MOL N 6. 2. köt. f. 252v-253r.
MOL N 6. 2. köt. f. 279r.
MOL N 6. 2. köt. f. 282r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 567.
MOL N 6. 2. köt. f. 253r-253v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 569.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 139.
MOL N 6. 2. köt. f. 253v-254r.
MOL N 6. 2. köt. f. 277v-278r.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 254r-254v.
MOL N 6. 2. köt. f. 254v-255v.
MOL N 6. 2. köt. f. 279r-279v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 570.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1658/2.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 6.
SL:Svm kgy ir. 1658.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 330.
ZML Zvm. kgy. ir. 1. d.
BAZML IV-2001/b. fasc. 231. No. 399. (13. d.)
MOL N 6. 2. köt. f. 256r-257r.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 8.
MOL N 6. 2. köt. f. 257r-257v.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 331.
MOL N 6. 2. köt. f. 257v-258v.
protestatio
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 138.
MOL N 6. 2. köt. f. 258v-259v.
expeditoriae quietentionales
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
adománylevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
permoratórium
bizonyságlevél
Sáros vármegyének
Szepes vármegyének
adóslevél
adóslevél
bizonyságlevél
I. Lipótnak
bizonyságlevél
Gyır vármegyének
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
ügyvédvalló levél
Gömör vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zala vármegyének
osztályparancs
Csernei Pálnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
meghatalmazás
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Sopron vármegyének
Sopron vármegyének
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
elismervény
Lıcse városnak

1658. ápr. 5.
1658. ápr. 6.
1658. ápr. 6.
1658. ápr. 6.
1658. ápr. 6.
1658. ápr. 11.
1658. ápr. 16.
1658. ápr. 16.
1658. ápr. 25.
1658. ápr. 25.
1658. ápr. 25.
1658. ápr. 28.
1658. ápr. 30.
1658. ápr. 30.
1658. ápr. [v]
1658. máj. 2.
1658. máj. 2.
1658. máj. 3.
1658. máj. 6.
1658. máj. 6.
1658. máj. 6.
1658. máj. 6.
1658. máj. 6.
1658. máj. 6.
1658. máj. 8.
1658. máj. 8.
1658. máj. 8.
1658. máj. 9.
1658. máj. 9.
1658. máj. 10.
1658. máj. 10.
1658. máj. 10.
1658. máj. 10.
1658. máj. 11.
1658. máj. 12.
1658. máj. 16.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Farkashida
Alsóbelic

MOL N 6. 2. köt. f. 259v.
MOL N 6. 2. köt. f. 260v-261r.
MOL N 6. 2. köt. f. 260r-260v.
MOL N 6. 2. köt. f. 261r-261v.
MOL N 6. 2. köt. f. 259v-260r.
MOL N 6. 2. köt. f. 282v-283r.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 333.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 332.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 5.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 148.
MOL N 6. 2. köt. f. 293v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 572.
MOL N 6. 2. köt. f. 281r-281v.
GyL Gyvm. kgy. ir. I. 1658/7.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 336.
MOL N 6. 2. köt. f. 290r-291r.
SL:SVL, Lad. LI. Fasc. 1. Num. 33.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 150.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1658. máj. 6.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 11.
SzSzML IV. A.1. 113. d. fasc. 76. No. 8.
ZML Zvm. kgy. ir. 1. d.
DERL C/64. 2b. 32. d. 4. t. No. 1.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 39-40.
MOL N 6. 2. köt. f. 285v-286v.
SL:SVL, Lad. LI. Fasc. 1. Num. 30.
MOL N 6. 2. köt. f. 289v-290r.
MOL N 6. 2. köt. f. 286v-287v.
MOL N 6. 2. köt. f. 293r-294r.
MOL N 6. 2. köt. f. 287v-289r.
MOL P 125. 26. cs. No. 6682. (4721. tek.)
SL:Svm kgy ir. 1658.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 337.
MOL N 6. 2. köt. f. 283r-285r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 140.
ŠAL MML II/109/119
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expeditoriae quietentionales
expeditoriae quietentionales
protestatio
protestatio

protestatio

protestatio
protestatio

protestatio
inhibitio
protestatio
reprotestatio
protestatio

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
Lessenyei Nagy Ferencnek
átíró oklevél
bizonyságlevél
elismervény
Vas vármegyének
Zmeskal Györgynek, Árva vm
kegyelemlevél
adománylevél
bizonyságlevél
I. Lipótnak
Vas vármegyének
Zala vármegyének
bizonyságlevél
adománylevél
bizonyságlevél
I. Lipótnak
adománylevél
adománylevél
II. Rákóczi Györgynek
bizonyságlevél
Batthyány Ádámnak
Batthyány Ádámnak
Gyır vármegyének
telepítési engedély
Révay Lászlónak
adománylevél
I. Lipótnak
Egy vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
adománylevél
Sopron vármegyének
átíró oklevél
bizonyságlevél
permoratórium
adománylevél

1658. máj. 17.
1658. máj. 17.
1658. máj. 24.
1658. máj. 24.
1658. máj. 31.
1658. jún. 1.
alispánjának
1658. jún. 3.
1658. jún. 13.
1658. jún. 15.
1658. jún. 16.
1658. jún. 17.
1658. jún. 17.
1658. jún. 17.
1658. jún. 18.
1658. jún. 19.
1658. jún. 19.
1658. jún. 22.
1658. jún. 27.
1658. jún. 28.
1658. júl. 3.
1658. júl. 4.
1658. júl. 4.
1658. júl. 5.
1658. júl. 6.
1658. júl. 7.
1658. júl. 9.
1658. júl. 11.
1658. júl. 12.
1658. júl. 12.
1658. júl. 12.
1658. júl. 15.
1658. júl. 16.
1658. júl. 22.
1658. júl. 22.
1658. júl. 22.
1658. júl. 23.

Kisbélic
Alsóbelic
Bélic-fürdı
Kisbélic
Kisbélic
Pozsony
Kisbélic (poss.)
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Révkomárom (praes)
Révkomárom (praes)
Érsekújvár
Érsekújvár (praes)
Érsekújvár (praes)
Érsekújvár
Érsekújvár (praes)
Révkomárom (praes)
Püspöki
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL N 6. 2. köt. f. 294v.
MOL P 507. 2. cs. No. 66. f. 467.
MOL N 6. 2. köt. f. 289v-290r.
MOL N 6. 2. köt. f. 294v-295r.
protestatio
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 135.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51379. (4921. tek.)
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 2. köt. f. 306v-307v.
MOL N 6. 2. köt. f. 307v-308r.
MOL N 6. 2. köt. f. 309r-309v.
protestatio
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 573.
VaML Vvm. kgy. ir, 1. cs,
ZML Zvm. kgy. ir. 1. d.
MOL N 6. 2. köt. f. 308r-308v.
transactio
MOL N 6. 2. köt. f. 309v-310v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 134.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 574.
MOL N 6. 2. köt. f. 295r-295v.
Gregorich 1935, 129-131.
MOL E 190. 30. d. No. 7418.
Szilágyi 1874, 619.
MOL N 6. 2. köt. f. 310v-311v.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51380. (4921. tek.)
MOL P 1314. 116. dob. No. 51381. (4921. tek.)
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1658/5.
MOL N 6. 2. köt. f. 308v-309r.
Szilágyi 1874, 619-620. (part.)
MOL N 6. 2. köt. f. 311v-312v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 575.
ANDJC csombordi Kemény. XIX./1589.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 14.
MOL N 6. 2. köt. f. 312v-313v.
SL:SVL, Lad. LI. Fasc. 1. Num. 32.
MOL N 6. 2. köt. f. 296r.
consensus
MOL N 6. 2. köt. f. 313v-314r.
protestatio
MOL N 6. 2. köt. f. 292r-292v.
MOL N 6. 2. köt. f. 305v-306r.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
A Szepesi Kamarának
1658. júl. 26.
Lıcse városnak
1658. júl. 27.
Sopron városnak
1658. júl. 27.
I. Lipótnak
1658. júl. 28.
adománylevél
1658. júl. 31.
permoratórium
1658. júl. 31.
adománylevél
1658. aug. 1.
adománylevél
1658. aug. 1.
Sopron vármegyének
1658. aug. 5.
Egy lengyel grófnak
1658. aug. 7.
Sopron városnak
1668. aug. 8.
Zemplén vármegyének
1658. aug. 22.
Sopron vármegyének
1658. aug. 28.
adománylevél
1658. aug. 30.
gyámsági felhatalmazás
1658. szept. 5.
Homonnai Drugeth Györgynek 1658. szept. 10.
Thököly Istvánnak
1658. szept. 11.
I. Lipótnak
1658. szept. 14.
Batthyány Ádámnak
1658. szept. 18.
Alvinczi Péternek
1658. szept. 20.
adománylevél
1658. szept. 25.
Szabolcs vármegyének
1658. szept. 30.
I. Lipótnak
1658. okt. 6.
I. Lipótnak
1658. okt. 8.
I. Lipótnak
1658. okt. 8.
I. Lipótnak
1658. okt. 14.
bizonyságlevél
1658. okt. 15.
Zákány Péternek, Moson vm szolgabírájának
1658. okt. 17.
adománylevél
1658. okt. 18.
I. Lipótnak
1658. okt. 19.
[II. Rákóczi Györgynek]
[1658.] okt. 19.
elismervény
1658. okt. 20.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1658. okt. 21.
Egy celsissimus dominusnak 1658. okt. 22.
Egy generosusnak (ítélım.?) 1658. okt. 23.
bizonyságlevél
1658. okt. 24.

Pozsony
Püspöki (opp.)
Püspöki
Samarja (opp.)
Túriszakállas
Túriszakállas
Túriszakállas
Túriszakállas
Túriszakállas
Túriszakállas
Túriszakállas
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL E 254. 41. cs. 1658/No. 18.
ŠAL MML II/109/118.
SL:SVL, Lad. VI. et F.. Fasc. 8. Num. 369.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 576.
MOL N 6. 2. köt. f. 314v-315r.
MOL N 6. 2. köt. f. 314r-314v.
MOL N 6. 2. köt. f. 304r-304v.
MOL N 6. 2. köt. f. 296v.
MOL P 125. 26. cs. No. 6683. (4721. tek.).

Hadt. Közl. 10. (1897) 120-121.
Anonim 1896, 234-235.
SL:SVL, Lad. XLI. et QQ. Fasc. 5. Nr. 180/2..
BAZML IV-2001/b. fasc. 171. no. 1480. T9 Visegrádi 1909, 290.
SL:Svm kgy ir. 1658.
MOL N 6. 2. köt. f. 297r.
MOL N 6. 2. köt. f. 297v.
MOL P 125. 26. cs. No. 6670. (4721. tek.)
Anonim 1896, 237-238.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 577.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51382. (4921. tek.)
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 6. p. 50-51.
MOL N 6. 2. köt. f. 292v-293r.
SzSzML IV. A.1. 113. d. fasc. 76. No.3.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 578.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 580.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 122.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 581.
MOL N 6. 2. köt. f. 298r.
protestatio
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 2. köt. f. 301v-302r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 583.
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 2. köt. f. 304v-305v.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 18.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 142.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 147.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 145.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Pest-Pilis-Solt vármegyének
I. Lipótnak
bizonyságlevél
Az Esztergomi Káptalannak
adománylevél
Méhes Györgynek
A Titkos Tanácsnak
bizonyságlevél
átíró oklevél
Méhes Györgynek
Méhes Györgynek
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Heves és Külsı-Szolnok vm
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Gyır vármegyének
I. Lipótnak
I. Lipótnak
bizonyságlevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
adománylevél
Barcsai Ákosnak
Haller Jánosnak
II. Rákóczi Györgynek
védlevél
adománylevél
Eperjes városnak
Méhes Györgynek
A pápának
Carolus pápai nunciusnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
bizonyságlevél
Pozsony városnak
adománylevél

1658. okt. 25.
1658. okt. 29.
1658. okt. 31.
1658. okt. 31.
1658. okt. [ ]
1658. nov. 1.
1658. nov. 2.
1658. nov. 9.
1658. nov. 19.
1658. nov. 23.
1658. nov. 23.
1658. nov. 25.
1658. nov. 25.
1658. nov. 26.
1658. nov. 26.
1658. nov. 27.
1658. nov. 28.
1658. nov. 30.
1658. dec. 1.
1658. dec. 1.
1658. dec. 1.
1658. dec. 2.
1658. dec. 3.
1658. dec. 3.
1658. dec. 3.
1658. dec. 8.
1658. dec. 11.
1658. dec. 11.
1658. dec. 11.
1658. dec. 13.
1658. dec. 13.
1658. dec. 16.
1658. dec. 16.
1658. dec. 17.
1658. dec. 17.
1658. dec. 22.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Szentandrás
Murány (arx)

PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 19.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 584.
MOL N 6. 2. köt. f. 299t-299v.
MOL P 287. Ser. I. Fasc. B. No. 238.
MOL N 6. 2. köt. f. 298v.
KREK Jerney gy. 8. köt. p. 283-284.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 141.
MOL N 6. 2. köt. f. 303r-303v.
MOL N 6. 2. köt. f. 306r-306v.
KREK Jerney gy. 8. köt. p. 285-286
KREK Jerney gy. 23. k. p. 193-196.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 586.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 588.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 20.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1658/No. 21.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1659/1.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 587.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 589.
MOL N 6. 2. köt. f. 318v-320v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 590.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 121.
MOL N 6. 2. köt. f. 317r-317v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 133.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 133.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 133.
MOL N 6. 2. köt. f. 303v-304r.
MOL N 6. 2. köt. f. 317v-318r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 146.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 197-200.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 137.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 137.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 591.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 592.
MOL N 6. 2. köt. f. 315r-316r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 143.
MOL N 6. 2. köt. f. 316r-317r.
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transactio

transactio

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
Lıcse városnak
adománylevél
bizonyságlevél
A Szepesi Kamarának
adománylevél
gyámsági felhatalmazás
védlevél
Bosnyák Juditnak
gyámsági felhatalmazás
permoratórium
adománylevél
II. Rákóczi Györgynek
Egy generosusnak
Egy spect. magnificusnak
I. Lipótnak
Zemplén vármegyének
meghatalmazás
Kállay Mihálynak
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
adománylevél
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
Forgách Ádámnak
Haller Jánosnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Homonnai Drugeth Györgynek
Madách Jánosnak
II. Rákóczi Györgynek
gyámsági felhatalmazás
adománylevél
bizonyságlevél

1658. dec. 29.
1659. jan. 1.
1659. jan. 2.
1659. jan. 2.
1659. jan. 2.
1659. jan. 3.
1659. jan. 3.
1659. jan. 3.
1659. jan. 3.
1659. jan. 4.
1659. jan. 7.
1659. jan. 8.
1659. jan. 8.
1659. jan. 8.
1659. jan. 8.
1659. jan. 10.
1659. jan. 10.
1659. jan. 15.
1659. jan. 15.
1659. jan. 17.
1659. jan. 17.
1659. jan. 17.
1659. jan. 19.
1659. jan. 19.
1659. jan. 19.
1659. jan. 19.
1659. jan. 20.
1659. jan. 20.
1659. jan. 20.
1659. jan. 20.
1659. jan. 20.
1659. jan. 20.
1659. jan. 20.
1659. jan. 27.
1659. jan. 28.
1659. jan. 28.

Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány
Murány (arx)
Murány
Murányalja
Murányalja
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murányalja (curia)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murány (arx)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja

MOL N 6. 2. köt. f. 318r-318v.
ŠAL MML II/109/122.
MOL N 6. 3. köt. f. 1r-1v.
MOL N 6. 2. köt. f. 301r-301v.
protestatio
MOL E 254. 41. cs. 1659/No. 2.
MOL N 6. 3. köt. f. 1v-2r.
MOL N 6. 3. köt. f. 2v-3r.
MOL N 6. 3. köt. f. 3r-3v.
MOL X 1047. No. 476. (40574. dob.)
MOL N 6. 3. köt. f. 4r-4v.
MOL N 6. 3. köt. f. 4v-5r.
MOL N 6. 3. köt. f. 5v-6v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 160.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 160.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 160.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 593.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 189.(15.d.) Visegrádi 1909, 290-291.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 47.
AMK
Kemény 1904, 473-474.
MOL N 6. 3. köt. f. 7v.
MOL N 6. 3. köt. f. 11v-12r.
MOL N 6. 3. köt. f. 7r.
protestatio
MOL N 6. 3. köt. f. 8v-9r.
MOL N 6. 3. köt. f. 9r-9v.
MOL N 6. 3. köt. f. 9v-10r.
MOL N 6. 3. köt. f. 20r-20v.
protestatio
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
Szabó 2006, 43.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 594.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 76.
MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 30-31.
MOL P 481. 1. cs. Fasc. I. No. 30.
MOL E 190. 31. d. No. 7677.
MOL N 6. 3. köt. f. 10r-10v.
MOL N 6. 3. köt. f. 10v-11r.
MOL N 6. 3. köt. f. 12r-12v.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
gyámsági felhatalmazás
adománylevél
bizonyságlevél
gyámsági felhatalmazás
adománylevél
átíró oklevél
átíró oklevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
gyámsági felhatalmazás
adománylevél
adománylevél
Osztrosith Mátyásnak
I. Lipótnak
Lıcse városnak
Madách Jánosnak
Trencsén vm szolgabírájának
Zichy Istvánnak
bizonyságlevél
adománylevél
bizonyságlevél
gyámsági felhatalmazás
megerısítı oklevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Lıcse városnak
adománylevél
nyugta
I. Lipótnak
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Andreanszky Péternek
II. Rákóczi Györgynek
bizonyságlevél

1659. jan. 28.
1659. febr. 2.
1659. febr. 2.
1659. febr. 5.
1659. febr. 7.
1659. febr. 8.
1659. febr. 8.
1659. febr. 11.
1659. febr. 12.
1659. febr. 12.
1659. febr. 15.
1659. febr. 15.
1659. febr. 17.
1659. febr. 21.
1659. febr. 27.
1659. febr. 28.
1659. márc. 1.
1659. márc. 1.
1659. márc. 2.
1659. márc. 3.
1659. márc. 5.
1659. márc. 7.
1659. márc. 10.
1659. márc. 10.
1659. márc. 14.
1659. márc. 14.
1659. márc. 15.
1659. márc. 15.
1659. márc. 17.
1659. márc. 17.
1659. márc. 17.
1659. márc. 17.
1659. márc. 17.
1659. márc. 18.
1659. márc. 21.
1659. márc. 22.

Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja (cast.)
Murányalja (cast.)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja (cast.)
Murányalja (cast.)
Murányalja (cast.)
Murányalja
Murányalja (cast.)
Murányalja (cast.)
Murányalja (cast.)
Murányalja
Murány
Murányalja
[Murányalja] üveghuta
Murányalja

MOL N 6. 3. köt. f. 8r-8v.
MOL N 6. 3. köt. f. 12v-13r.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 46.
MOL N 6. 3. köt. f. 21v-22r.
MOL N 6. 3. köt. f. 23v-24v.
Hornyik 1861, 288-291.
MOL N 6. 3. köt. f. 31r-31v.
confirmatio articulorum cehae
MOL N 6. 3. köt. f. 14v-15r.
protestatio
ŠAL MML II/109/129.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 342.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 45.
MOL N 6. 3. köt. f. 13r.
MOL N 6. 3. köt. f. 23r-23v.
MOL N 6. 3. köt. f. 22r-22v.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 517-518.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 597.
ŠAL MML II/109/127.
MOL P 481. 1. cs. Fasc. I. No. 31.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 15. p. 150
KREK Jerney gy. 23. k. p. 201-204.
MOL N 6. 3. köt. f. 19r-19v.
protestatio
MOL N 6. 3. köt. f. 19v-20r.
MOL N 6. 3. köt. f. 24v-25r.
MOL N 6. 3. köt. f. 20v-21v.
MOL N 6. 3. köt. f. 25r-25v.
confirmatio articulorum cehae
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 598.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 599.
ŠAL MML II/109/128.
MOL N 6. 3. köt. f. 25v-26r.
KREK Jerney gy. 15. köt. p. 332.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 600.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 77. No. 34.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 188. (15. d.)Visegrádi 1909, 291.
ŠAL MML II/109/126.
MOL E 190. 31. d. No. 7688.
MOL N 6. 3. köt. f. 15r-15v.
protestatio

39

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
1659. márc. 23.
Zichy Istvánnak
1659. márc. 25.
adománylevél
1659. márc. 26.
gyámsági felhatalmazás
1659. márc. 27.
I. Lipótnak
1659. márc. 27.
bizonyságlevél
1659. márc. 28.
adománylevél
1659. márc. 29.
permoratórium
1659. márc. 29.
Madách Jánosnak
1659. ápr. 2.
Lıcse városnak
1659. ápr. 3.
Lıcse városnak
1659. ápr. 7.
A Szepesi Kamarának
1659. ápr. 7.
bizonyságlevél
1659. ápr. 11.
bevallás
1659. ápr. 20.
koldulólevél
1659. ápr. 20.
Csernei Pálnak
1659. ápr. 20.
Esterházy Pál pápai fıkapitánynak,
1659.Sopron
ápr. 20.
vm f
Szepes vármegyének
1659. ápr. 21.
A Magyar Kamarának
1659. ápr. 23.
A Magyar Kamarának
1659. ápr. 23.
permoratórium
1659. ápr. 25.
A Szepesi Kamarának
1659. máj. 1.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1659. máj. 6.
Lıcse városnak
1659. máj. 7.
I. Lipótnak
1659. máj. 8.
Az erdélyi rendeknek
1659. máj. 8.
adománylevél
1659. máj. 9.
elismervény
1659. máj. 9.
Nógrád vármegyének
1659. máj. 11.
I. Lipótnak
1659. máj. 16.
I. Lipótnak
1659. máj. 16.
I. Lipótnak
1659. máj. 16.
Zichy Istvánnak
1659. máj. 17.
permoratórium
1659. máj. 19.
bizonyságlevél
1659. máj. 21.
Bosnyák Péternek
1659. máj. 22.

Murányalja (cast.)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja (cast.)
Murányalja (cast.)
Murányalja
Murányalja
Murány (arx)
Murány (vár)
Murány (castr.)
Murány (castr.)
Murány (arx)
Jolsva (opp.)
[Jolsva (opp.)]
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Breznóbánya
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı

MOL N 6. 3. köt. f. 26r-26v.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 205-208.
MOL N 6. 3. köt. f. 15v-16r.
MOL N 6. 3. köt. f. 17v-18r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 601.
MOL N 6. 3. köt. f. 16r-16v.
MOL N 6. 3. köt. f. 18v-19r.
MOL N 6. 3. köt. f. 18r-18v.
MOL P 481. 1. cs. Fasc. I. No. 30.
ŠAL MML II/109/125.
ŠAL MML II/109/124.
MOL E 254. 41. cs. 1659/No. 10.
MOL N 6. 3. köt. f. 26v-27r.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 53.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 53.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 77. No. 20.
MOL P 125. 23. cs. No. 6006. (4719. tek.)
ŠAL SŽ 116. dob. No. 346.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 41. 1659/No. 1. (45. cs.)
MOL N 6. 3. köt. f. 32r-32v.
MOL E 254. 41. cs. 1659/No. 16.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1659/No. 7.
ŠAL MML II/109/123.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 603.
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 3. köt. f. 27v-28r.
MOL N 6. 3. köt. f. 29r-29v.
NML IV.1.b. 1. d. 1659/No. 1.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 77.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 605.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 78.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 209-212.
MOL N 6. 3. köt. f. 30r-31r.
MOL N 6. 3. köt. f. 28r-28v.
MOL P 507. 12. cs. No. 452. f. 98.
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protestatio

protestatio

testimoniales
Nagy 1861. 117-118.

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Bosnyák Péternek
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Bosnyák Péternek
Bosnyák Péternek
ajánlólevél
II. Rákóczi Györgynek
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
elismervény
elismervény
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
nyugta
permoratórium
védlevél
II. Rákóczi Györgynek
Rákóczi Lászlónak
bizonyságlevél
permoratórium
gyámsági felhatalmazás
bizonyságlevél
adománylevél
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
I. Lipótnak
adománylevél
Szabolcs és Szatmár vmnek
adománylevél
bizonyságlevél
egyezséglevél
Gyır vármegyének

1659. máj. 24.
1659. máj. 25.
1659. máj. 26.
1659. máj. 26.
1659. máj. 27.
1659. máj. 29.
1659. máj. 29.
1659. jún. 2.
1659. jún. 5.
1659. jún. 5.
1659. jún. 5.
1659. jún. 6.
1659. jún. 7.
1659. jún. 7.
1659. jún. 7.
1659. jún. 7.
1659. jún. 7.
1659. jún. 8.
1659. jún. 8.
1659. jún. 8.
1659. jún. 8.
1659. jún. 10.
1659. jún. 10.
1659. jún. 11.
1659. jún. 13.
1659. jún. 14.
1659. jún. 17.
1659. jún. 17.
1659. jún. 19.
1659. jún. 19.
1659. jún. 20.
1659. jún. 21.
1659. jún. 22.
1659. jún. 22.
1659. jún. 23.
1659. jún. 27.

Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Zólyom
Kolon (poss.)

MOL P 507. 12. cs. No. 452. f. 100.
MOL N 6. 3. köt. f. 29v.30r.
MOL N 6. 3. köt. f. 28v-29r.
MOL P 507. 12. cs. No. 452. f. 97.
MOL P 507. 12. cs. No. 452. f. 96.
DERL C/64. 1b. No. 3014.
MOL E 190. 31. d. No. 7701.
MOL N 6. 3. köt. f. 36r-36v.
MOL N 6. 3. köt. f. 14r-14v.
MOL N 6. 3. köt. f. 31v-32r.
MOL N 6. 3. köt. f. 13v-14r,
MOL N 6. 3. köt. f. 46v.
MOL N 6. 3. köt. f. 36v-37r.
MOL N 6. 3. köt. f. 37v.
MOL N 6. 3. köt. f. 39v.
MOL N 6. 3. köt. f. 39v-42r.
MOL N 6. 3. köt. f. 46v-47r.
MOL N 6. 3. köt. f. 37v-38v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 6.
MOL E 190. 31. d. No. 7704.
MOL E 190. 31. d. No. 7703.
MOL N 6. 3. köt. f. 62r-63r.
MOL N 6. 3. köt. f. 16v-17r.
MOL N 6. 3. köt. f. 32v-33r.
MOL N 6. 3. köt. f. 48r-49v.
MOL N 6. 3. köt. f. 38v-39r.
MOL N 6. 3. köt. f. 33v-36r.
MOL N 6. 3. köt. f. 39r-39v.
MOL N 6. 3. köt. f. 42r-42v.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 79.
MOL N 6. 3. köt. f. 43r-43v.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 77. No. 23.
MOL N 6. 3. köt. f. 43v-44r.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 48-50.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 166.
GyL Gyvm. kgy. ir. I. 1659/28.
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protestatio

Szilágyi 1875, 637.
protestatio
transactio
protestatio

protestatio
evictio
transactio
expeditoria

transactio

transactio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1659. jún. 27.
Gyöngyös mezıvárosnak
1659. jún. 27.
nyugta
1659. júl. 1.
bizonyságlevél
1659. júl. 4.
bizonyságlevél
1659. júl. 5.
Rákóczi Lászlónak
1659. júl. 12.
Gyır vármegyének
1659. júl. 13.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1659. júl. 13.
Szabolcs vármegyének
1659. júl. 13.
Szepes vármegyének
1659. júl. 13.
adománylevél
1659. júl. 16.
ügyvédvalló levél
1659. júl. 20.
Rákóczi Lászlónak, Sáros vm fı1659. júl. 28.
adománylevél
1659. júl. 29.
átíró oklevél
1659. júl. 29.
I. Lipótnak
1659. júl. 29.
adománylevél
1659. júl. 30.
adománylevél
1659. júl. 31.
Szabolcs vármegyének
1659. aug. 2.
adománylevél
1659. aug. 9.
adománylevél
1659. aug. 11.
Egy illustris ac magnificusnak (lengyel
1659. aug.
tisztvisel
11.
elismervény
1659. aug. 13.
adománylevél
1659. aug. 14.
Ugocsa vármegyének
1659. aug. 18.
védlevél
1659. aug. 19.
permoratórium
1659. aug. 22.
adománylevél
1659. aug. 23.
adománylevél
1659. aug. 23.
adománylevél
1659. aug. 23.
permoratórium
1659. aug. 23.
adománylevél
1659. aug. 25.
adománylevél
1659. aug. 26.
adománylevél
1659. aug. 27.
bizonyságlevél
1659. aug. 28.
bizonyságlevél
1659. aug. 28.

Kolon (poss.)
Üzbég (poss.)
Magyarbél
Pozsony
[Pozsony]
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
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PML IV.1–c/2. 1. d. 1659/No. 8.
Szederkényi 1893. 468-469.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 164.
MOL N 6. 3. köt. f. 44r-44v.
MOL N 6. 3. köt. f. 44v-45r.
MOL E 190. 31. d. No. 7714.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1659/7..
PML IV.1–c/2. 1. d. 1659/No. 9.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 77. No. 48.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 354.
MOL N 6. 3. köt. f. 57v-58r.
MOL N 6. 3. köt. f. 45v-46r.
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 3. köt. f. 45r-45v.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 52.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 610.
MOL N 6. 3. köt. f. 54r.
MOL N 6. 3. köt. f. 49v-51v.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 77. No. 50.
MOL N 6. 3. köt. f. 52r.
MOL N 6. 3. köt. f. 51v.
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 3. köt. f. 54r-54v.
MOL N 6. 3. köt. f. 53v-54r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 161.
MOL N 6. 3. köt. f. 54v-55v.
MOL N 6. 3. köt. f. 47r-48r.
MOL N 6. 3. köt. f. 58r-58v.
MOL N 6. 3. köt. f. 58v-59r.
MOL N 6. 3. köt. f. 52r-52v.
MOL N 6. 3. köt. f. 55v-56r.
MOL N 6. 3. köt. f. 56r-56v.
MOL N 6. 3. köt. f. 59r.
MOL N 6. 3. köt. f. 52v-53r.
MOL N 6. 3. köt. f. 56v-57r.
MOL P 287. Ser. I. Fasc. B. No. 239.

transactio

donatio expectativae gratiae

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Rhédey Ferencnek, Bihar és Küköll
1659. szept. 1.
adománylevél
1659. szept. 2.
adománylevél
1659. szept. 3.
adománylevél
1659. szept. 3.
adománylevél
1659. szept. 5.
védlevél
1659. szept. 6.
adománylevél
1659. szept. 13.
adománylevél
1659. szept. 13.
permoratórium
1659. szept. 20.
permoratórium
1659. szept. 20.
permoratórium
1659. szept. 24.
védlevél
1659. szept. 24.
adománylevél
1659. szept. 25.
adománylevél
1659. szept. 25.
bizonyságlevél
1659. szept. 25.
adománylevél
1659. szept. 30.
adománylevél
1659. okt. 6.
bizonyságlevél
1659. okt. 18.
átíró oklevél
1659. okt. 22.
adománylevél
1659. okt. 30.
adománylevél
1659. okt. 30.
adománylevél
1659. okt. 30.
adománylevél
1659. okt. 30.
adománylevél
1659. nov. 1.
adománylevél
1659. nov. 2.
gyámsági felhatalmazás
1659. nov. 5.
Szabolcs vármegyének
1659. nov. 7.
bizonyságlevél
1659. nov. 9.
adománylevél
1659. nov. 13.
Szabolcs vármegyének
1659. nov. 13.
adománylevél
1659. nov. 18.
bizonyságlevél
1659. nov. 19.
bizonyságlevél
1659. nov. 21.
adománylevél
1659. nov. 22.
bizonyságlevél
1659. nov. 26.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony

MOL E 190. 31. d. No. 7730.
MOL N 6. 3. köt. f. 59v.
MOL N 6. 3. köt. f. 60r.
MOL N 6. 3. köt. f. 60v-61r.
MOL N 6. 3. köt. f. 61r-61v.
MOL N 6. 3. köt. f. 59v-60r.
MOL N 6. 3. köt. f. 64r-64v.
MOL N 6. 3. köt. f. 62r.
MOL N 6. 3. köt. f. 61v-62r.
MOL N 6. 3. köt. f. 65r-65v.
MOL N 6. 3. köt. f. 64v-65r.
MOL N 6. 3. köt. f. 65v-66r.
MOL N 6. 3. köt. f. 63v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 157.
MOL N 6. 3. köt. f. 66r-66v.
MOL N 6. 3. köt. f. 68v.
MOL N 6. 3. köt. f. 64r.
MOL N 6. 3. köt. f. 72r-73r.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 47.
MOL N 6. 3. köt. f. 67r.
MOL N 6. 3. köt. f. 67r-67v.
MOL N 6. 3. köt. f. 67v-68r.
MOL N 6. 3. köt. f. 69r-69v.
MOL N 6. 3. köt. f. 71v.
MOL N 6. 3. köt. f. 68r-68v.
MOL N 6. 3. köt. f. 69v-70r.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 27.
MOL N 6. 3. köt. f. 70v.
MOL N 6. 3. köt. f. 70v-71r.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 90.
MOL N 6. 3. köt. f. 71r.
MOL N 6. 3. köt. f. 73v.
MOL N 6. 3. köt. f. 74r-74v.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 47.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 153.
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protestatio

fassio

donatio expectativae gratiae

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
adománylevél
II. Rákóczi Györgynek
Johann Rottalnak
Sopron vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Forgách Ádámnak
Kecskemét városnak
adóslevél
nyugta
I. Lipótnak
Egy exc. comesnek
bizonyságlevél
I. Lipótnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
I. Lipótnak
védlevél
Bars vármegyének
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szepes vármegyének
I. Lipótnak
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak
bizonyságlevél
kegyelemlevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Partingernek
Augsburg városnak

1659. nov. 28.
1659. nov. 30.
1659. dec. 1.
1659. dec. 2.
1659. dec. 2.
1659. dec. 2.
1659. dec. 2.
1659. dec. 2.
1659. dec. 2.
1659. dec. 4.
1659. dec. 6.
1659. dec. 6.
1659. dec. 6.
1659. dec. 7.
1659. dec. 7.
1659. dec. 8.
1659. dec. 9.
1659. dec. 12.
1659. dec. 12.
1659. dec. 16.
1659. dec. 16.
1659. dec. 16.
1659. dec. 27.
1659. dec. 28.
1659. dec. 28.
1659. dec. 28.
1659. dec. 28.
1659. dec. 30.
1659. dec. 30.
1660. jan. 2.
1660. jan. 3.
1660. jan. 3.
1660. jan. 3.
1660. jan. 4.
1660. jan. 7.
1660. jan. 7.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Renesburg
Pozsony

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 154.
MOL N 6. 3. köt. f. 74v-75r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 152.
MOL N 6. 3. köt. f. 75r-75v.
MOL E 190. 31. d. No. 7761.
Szilágyi 1875. 637-638.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 381-383.
MOL P 125. 26. cs. No. 6684. (4721. tek.)
ŠAL SŽ 116. dob. No. 359.
BAZML IV-2001/b. fasc. 220. No. 410. (12. d.)
MOL N 6. 3. köt. f. 75v-76r.
MOL N 6. 3. köt. f. 76r-77r.
MOL P 287. Ser. I. Fasc. A. No. 225.
Hornyik 1861, 292-293.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 166.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 163.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 80.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 159.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 54.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 82.
MOL N 6. 3. köt. f. 166v-167r.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 41-42.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 82.
MOL N 6. 3. köt. f. 77r-77v.
Odeschalchi 1891, 151-152.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1659/1..
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. jún. 3./No. 3.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 360.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 611.
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 31. T13
Visegrádi 1909, 292.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 83.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 56.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 29.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 85.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 84.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 208.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 215.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
meghatalmazás
Johann Ferdinand Portiának
adománylevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
adóslevél
II. Rákóczi Györgynek
Alvinczi Péternek
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Koháry Istvánnak
bizonyságlevél
I. Lipótnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Egy vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
bizonyságlevél
[A Magyar Kamarának]
A Magyar Kamarának
bizonyságlevél
elismervény
Lessenyei Nagy Ferencnek
Johann Rottalnak
bizonyságlevél
Alvinczi Péternek
I. Lipótnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Egy exc. princepsnek
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak

1660. jan. 14.
1660. jan. 20.
1660. jan. 23.
1660. jan. 25.
1660. jan. 30.
1660. febr. 2.
1660. febr. 2.
1660. febr. 6.
1660. febr. 9.
1660. febr. 12.
1660. febr. 14.
1660. febr. 16.
1660. febr. 17.
1660. febr. 18.
1660. febr. 18.
1660. febr. 19.
1660. febr. 19.
1660. febr. 19.
1660. febr. 19.
1660. febr. 22.
1660. febr. 22.
1660. febr. 22.
1660. febr. 23.
1660. febr. 25.
1660. febr. 26.
1660. febr. 26.
1660. febr. 29.
1660. márc. 3.
1660. márc. 9.
1660. márc. 13.
1660. márc. 15.
1660. márc. 15.
1660. márc. 15.
1660. márc. 28.
1660. márc. 31.

Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony

45

MOL N 6. 3. köt. f. 77v-78r.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 612.
MOL N 6. 3. köt. f. 78r-78v.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 92.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 613.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 614.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 86.
Hornyik 1861, 259-261.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 0
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 7. p. 52-53.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 57.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 219.
MOL X 1047. No. 477. (40574. dob.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 61.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 87.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 60.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 48-49.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 58.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. márc. 4./No. 2.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 59.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 58.
MOL E 41. 1660/No. 32. (46. cs.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 123.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 175.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 69.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 384-385.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 18.p. 39-42.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No.5. p. 9-10.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 88.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. máj. 8./No. 1.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 89.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 169.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 169.
BAZML IV-2001/b. fasc. 189. no. 63. T17
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 90.

protestatio

Visegrádi 1909, 292-293.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
1660. márc. 31. Pozsony
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 407-408.
Sopron városnak
1660. ápr. 2.
Pozsony
SL:SVL, Lad. XIX.et T. Fasc. 7. Num. 371.
I. Lipótnak
1660. ápr. 5.
Tavarnok (cast.)
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 615.
Osztrosith Mátyásnak
1660. ápr. 7.
Nedozsér (poss.)
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 519-520.
Szelepcsényi Györgynek
1660. ápr. 7.
Nedozsér (poss.)
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 615.
Forgách Ádámnak
1660. ápr. 12.
Stubnyafürdı
MOL P 1883. 2. cs. No. 81. f. 1-2.
Johann Rottalnak
1660. ápr. 14.
Stubnyafürdı
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 386-387.
I. Lipótnak
1660. ápr. 15.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 91.
Egy barsi szolgabírónak
1660. ápr. 16.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 64.
Hunyady Ferencnek, Bars vm szolgabírájának
1660. ápr. 16. ésStubnyafürdı
a vele eljáró esküdt ülnöknek
MOL E 204. 50. cs.
A Szepesi Kamarának
1660. ápr. 16.
Stubnyafürdı
MOL E 254. 41. cs. 1660. ápr./No. 6
I. Lipótnak
1660. ápr. 17.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 93.
I. Lipótnak
1660. ápr. 17.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 94.
Esterházy Pál pápai fıkapitánynak,
1660.Sopron
ápr. 17.
vm. f Stubnyafürdı
MOL P 125. 17. cs. No. 4240. (4711. tek.)
I. Lipótnak
1660. ápr. 18.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 95.
Homonnai Drugeth Györgynek 1660. ápr. 18.
Stubnyafürdı
MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 37-38.
Johann Rottalnak
1660. ápr. 18.
Stubnyafürdı
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 390-391.
Lıcse városnak
1660. ápr. 19.
Stubnyafürdı
ŠAL MML II/109/130.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1660. ápr. 19.
Stubnyafürdı
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. máj. 8./No. 4.
bizonyságlevél
1660. ápr. 20.
Stubnyafürdı
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 6. p. 11-12.
bizonyságlevél
1660. ápr. 20.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 68.
I. Lipótnak
1660. ápr. 20.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 96.
Sopron városnak
1660. ápr. 20.
Stubnyafürdı
SL:SVL, Lad. XIX.et T. Fasc. 3. Num. 176.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1660. ápr. 21.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 67.
Szepes vármegyének
1660. ápr. 21.
Stubnyafürdı
ŠAL SŽ 116. dob. No. 373.
I. Lipótnak
1660. ápr. 22.
Stubnyafürdı
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 616.
I. Lipótnak
1660. ápr. 22.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 97.
I. Lipótnak
1660. ápr. 23.
Stubnyafürdı
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 617.
I. Lipótnak
1660. ápr. 23.
Stubnyafürdı
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 618.
Homonnai Drugeth Györgynek, 1660.
Ung vm
ápr.
f 23.
Stubnyafürdı
MOL P 125. 26. cs. No. 6671. (4721. tek.)
I. Lipótnak
1660. ápr. 24.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 98.
Johann Rottalnak
1660. ápr. 24.
Stubnyafürdı
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 388-389.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1660. ápr. 25.
Stubnyafürdı
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660/No. 6.
I. Lipótnak
1660. ápr. 26.
Stubnyafürdı
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 619.
I. Lipótnak
1660. ápr. 26.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 99.
I. Lipótnak
1660. ápr. 28.
Stubnyafürdı
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 620.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
I. Lipótnak
Zichy Istvánnak
I. Lipótnak
Szepes vármegyének
Korpona városnak
I. Lipótnak
Johann Rottalnak
Homonnai Drugeth Györgynek
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
I. Lipótnak
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Johann Rottalnak
Szabolcs vármegyének
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Johann Rottalnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Johann Rottalnak
I. Lipótnak
védlevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Barcsai Ákosnak
Johann Rottalnak
I. Lipótnak

1660. ápr. 29.
Stubnyafürdı
1660. ápr. 29.
Stubnyafürdı
1660. ápr. 30.
Stubnyafürdı
1660. máj. 1.
Príbóc
1660. máj. 2.
Pribóc
1660. máj. 2.
Kraľová (Árva vm)
1660. máj. 3. ebédLiptószentpéter
1660. máj. 4.
Hibbe
1660. máj. 4.
Hibbe (opp.)
1660. máj. 5.
Poprád
1660. máj. 7.
Lıcse
1660. máj. 8.
Lıcse
1660. máj. 8.
Lıcse
1660. máj. 10. Lıcse
1660. máj. 13. Lıcse
1660. máj. 13. Lıcse
1660. máj. 14. Lıcse
1660. máj. 15. Lıcse
1660. máj. 16. Lıcse
1660. máj. 18. Lıcse
1660. máj. 18. Lıcse
1660. máj. 18. Lıcse
1660. máj. 19. Lıcse
1660. máj. 20. Lıcse
1660. máj. 20. Lıcse
1660. máj. 22.
Lıcse
1660. máj. 22.
Lıcse
1660. máj. 24. Lıcse
1660. máj. 25. Lıcse
1660. máj. 27. Lıcse
1660. máj. 27. Lıcse
1660. máj. 27. Lıcse
1660. máj. 27. Lıcse
1660. máj. 27. Lıcse
1660. máj. 27. Lıcse
1660. máj. 28. Lıcse

MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 621.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 227.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 622.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 377.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 8. p. 54-55.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 17.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 392-393.
MOL P 125. 26. cs. No. 6672. (4721. tek.)
ŠAL MML II/109/143.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 379.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 18.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 380.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 192. (15. d.)Visegrádi 1909, 293.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 100.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 101.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 394-395.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 86.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 396-397.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 398-399.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 102.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 103.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 400-402.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 104.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 623.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 105.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 383.
BAZML IV-2001/b. fasc. 210. no. 257. (9. d.) Visegrádi 1909, 293-294.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 403-404.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 260.
ŠAL MML XIII/97.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 259.
ŠAL MML XIII/97.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 261.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 178.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 405-406.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 262.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Homonnai Drugeth Györgynek 1660. máj. 29.
Zemplén vármegyének
1660. máj. 29.
Alvinczi Péternek
1660. máj. 30.
Homonnai Drugeth Györgynek 1660. máj. 30.
A tiszántúli és tiszáninneni. parasztságnak
1660. máj. 31.
Szabolcs vármegyének
1660. jún. 4.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1660. jún. 6.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 6.
I. Lipótnak
1660. jún. 11.
Barcsai Ákosnak
1660. jún. 13.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 15.
védlevél
1660. jún. 16.
Szabolcs vármegyének
1660. jún. 16.
Szepes vármegyének
1660. jún. 16.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 16
Szepes vármegyének
1660. jún. 17.
Forgách Ádámnak
1660. jún. 19.
Kassa városnak
1660. jún. 22.
Szepes vármegyének
1660. jún. 22.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 22.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 24.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 25.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1660. jún. 26.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 26.
Lıcse városnak
1660. jún. 27.
Szepes vármegyének
1660. jún. 28.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 28.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 29.
Zemplén vármegyének
1660. jún. 29.
Barcsai Ákosnak
1660. júl. 1.
Szabolcs vármegyének
1660. júl. 3.
Várad tisztjeinek
1660. júl. 5.
bizonyságlevél
1660. júl. 7.
Lıcse városnak
1660. júl. 7.
Szabolcs vármegyének és a hajdúvárosoknak
1660. júl. 7.
Szepes vármegyének
1660. júl. 7.

Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Szepesvár
Eperjes
Kassa
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj (opp.)

MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 39-40.
BAZML IV-2001/b. fasc. 183. no. 45. T14
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 4.p. 8.
MOL P 125. 26. cs. No. 6673. (4721. tek.)
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 92.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 3.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. júl. 2./No. 2.
BAZML IV-2001/b. fasc. 189. no. 35. T17
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 20.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 218.
BAZML IV-2001/b. fasc. 183. no. 46. T14
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Visegrádi 1909, 294.

Komáromy 1899, 503-504.

Visegrádi 1909, 294-295.

Visegrádi 1909, 295.
Illésy 1897. 35-36.

SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 73.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 388.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 237. T19 Visegrádi 1909, 295-296.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 390.
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
AMK
Kemény 1904, 474.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 391.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 227. T2
BAZML IV-2001/b. fasc. 162. no. 225. T7
Visegrádi 1909, 296.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 195. (15. d.)
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. júl. 2./No. 2.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 227. T2
Visegrádi 1909, 296-298.
ŠAL MML II/109/142.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 392.
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 33. T13
Visegrádi 1909, 299.
BAZML IV-2001/b. fasc. 161. no. 175. T6
Visegrádi 1909, 298-299.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 195. d. 15 Visegrádi 1909, 299-300.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 212.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 82.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 225.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 65.
ŠAL MML II/109/140.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 19.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 395.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
Lıcse városnak
Szabolcs vármegyének
Homonnai Drugeth Györgynek
Pest-Pilis-Solt vármegyének
I. Lipótnak
A tokaji vár királyi tisztjeinek
biztosítéklevél
Sopron vármegyének
Szabolcs vármegyének
I. Lipótnak
védlevél
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Johann Rottalnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
elismervény
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
Zemplén vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Zemplén vármegyének
Johann Rottalnak
Lıcse városnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Egy erdélyi nemesnek
Szabolcs vármegyének
"a vármegyéknek és uraknak"
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének

1660. júl. 7.
1660. júl. 8.
1660. júl. 8.
1660. júl. 9.
1660. júl. 10.
1660. júl. 11.
1660. júl. 17.
1660. júl. 19.
1660. júl. 20.
1660. júl. 22.
1660. júl. 23.
1660. júl. 24.
1660. júl. 27.
1660. aug. 1.
1660. aug. 1.
1660. aug. 1.
1660. aug. 2.
1660. aug. 5.
1660. aug. 5.
1660. aug. 7.
1660. aug. 7.
1660. aug. 9.
1660. aug. 11.
1660. aug. 16.
1660. aug. 16.
1660. aug. 16.
1660. aug. 18.
1660. aug. 18.
1660. aug. 18.
1660. aug. 18.
1660. aug. 19.
1660. aug. 21.
1660. aug. 26.
1660. aug. 26.
1660. aug. 26.
1660. aug. 26.

Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Patak (arx)
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamaz
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor

BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 237. T19 Visegrádi 1909, 300-301.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 22.
ŠAL MML II/109/141.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 8.
MOL P 125. 26. cs. No. 6674. (4721. tek.)
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. júl. 26./No. 1.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 263.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 182.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 219.
SL:Svm kgy ir. 1660..
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 16.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 264.
DERL C/59. 2. d. No. 142.
BAZML IV-2001/b. fasc. 156. no. 73. T4
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 56.
BAZML IV-2001/b. fasc. 234. no. 47. (14. d.) Visegrádi 1909, 301.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 409-410.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 74.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 66.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 186.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 190. (15. d.)Visegrádi 1910, 33-34.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 176.
BAZML IV-2001/b. fasc. 234. No. 50. (14. d.)Visegrádi 1910, 34-35.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. okt. 2./No. 3.
BAZML IV-2001/b. fasc. 237. No. 272. (15. d.)Visegrádi 1910, 35.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 411-412.
ŠAL MML II/109/139.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. aug. 26./No. 6.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 404.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 235. T19 Visegrádi 1910, 35-36.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 223.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 81.
MOL E 254. 41. cs. 1660. aug./No. 23
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. okt. 2./No. 4
ŠAL SŽ 116. dob. No. 406.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 236. T19 Visegrádi 1910, 36-37.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lıcse városnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
Bars vármegyének
Homonnai Drugeth Györgynek
Zemplén vármegyének
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak
Homonnai Drugeth Györgynek
A pozsonyi káptalannk
A Titkos Tanácsnak
Zemplén vármegyének
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Sopron városnak
Szabolcs vármegyének
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Bellovári Istvánnak
Senkviczy Mátyásnak
egyezséglevél
Johann Rottalnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Johann Rottalnak

1660. aug. 27.
1660. aug. 27.
1660. aug. 27.
1660. aug. 27.
1660. aug. 27.
1660. aug. 28.
1660. aug. 28.
1660. aug. 29.
1660. aug. 29.
1660. aug. 29.
1660. aug. 31.
1660. szept. 1.
1660. szept. 3.
1660. szept. 4.
1660. szept. 5.
1660. szept. 6.
1660. szept. 7.
1660. szept. 9.
1660. szept. 10.
1660. szept. 10.
1660. szept. 10.
1660. szept. 10.
1660. szept. 10.
1660. szept. 11.
1660. szept. 11.
1660. szept. 12.
1660. szept. 14.
1660. szept. 15.
1660. szept. 15.
1660. szept. 15.
1660. szept. 16.
1660. szept. 16.
1660. szept. 18.
1660. szept. 19.
1660. szept. 20.
1660. szept. 20.

Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor

ŠAL MML II/109/138.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. okt. 2./No. 5.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 5.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 407.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 220. A1
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 21.
BAZML IV-2001/b. fasc. 172.no. 1566. T9 Visegrádi 1910, 37.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 20.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 408.
BAZML IV-2001/b. fasc. 234. No. 49. (14. d.) Visegrádi 1910, 38-39.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 80.
Odeschalchi 1891, 152.
MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 43-44.
BAZML IV-2001/b. fasc. 172.no. 1570. T9
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 234. T19 Visegrádi 1910, 39-40.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 265.
MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 45-46.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 73.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 187.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 188.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1660/29..
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. okt. 4./No. 8.
SL:Svm kgy ir. 1660.
SL:SVL, Lad. VII. et G. Fasc. 5. Num. 235.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 7.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 266.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 267.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 268.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 213-216.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 217-220.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 226.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 413-414.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 268.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 269-270.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 258.
MOL P 507. 12. cs.No. 466. f. 415-416.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
I. Lipótnak
Lıcse városnak
A Titkos Tanácsnak
Homonnai Drugeth Györgynek
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak
bizonyságlevél
Sáros vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szepes vármegyének
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
A Szepesi Kamarának
I. Lipótnak
A Titkos Tanácsnak
I. Lipótnak
Kassa városnak
Lıcse városnak
I. Lipótnak
Szepes vármegyének
A lengyel királynak
ismeretlen
De Souches tábornoknak
Homonnai Drugeth Györgynek
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
A Titkos Tanácsnak

1660. szept. 21.
1660. szept. 21.
1660. szept. 21.
1660. szept. 22.
1660. szept. 24.
1660. szept. 24.
1660. szept. 24.
1660. szept. 27.
1660. szept. 30.
1660. szept. 30.
1660. szept. 30.
1660. szept. 30.
1660. okt. 1.
1660. okt. 4.
1660. okt. 4.
1660. okt. 7.
1660. okt. 8.
1660. okt. 8.
1660. okt. 9.
1660. okt. 9.
1660. okt. 9.
1660. okt. 11.
1660. okt. 11.
1660. okt. 12.
1660. okt. 12.
1660. okt. 13.
1660. okt. 15.
1660. okt. 15.
1660. okt. 16.
1660. okt. 17.
1660. okt. 18.
1660. okt. 18.
1660. okt. 19.
1660. okt. 19.
1660. okt. 19.
1660. okt. 19.

Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Erdıbénye (opp.)
Erdıbénye (opp.)
Erdıbénye (opp.)
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Szerencs (arx)
Szerencs (arx)
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
[Rakamazi] tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Rakamazi tábor
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj

MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 270.
ŠAL MML II/109/137.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 173.
MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 47-48.
ŠAL MML II/109/136.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 410.
BAZML IV-2001/b. fasc. 273. no. 274. (15. d.)Visegrádi 1910, 41-42.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 257.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 185.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 198.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 412.
BAZML IV-2001/b. fasc. 237. No. 274. (15. d.)Visegrádi 1910, 41-42.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 256.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. okt. 2./No. 9.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 198.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 255.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 254.
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 32. T13
Visegrádi 1910, 42-43.
MOL N 6. 3. köt. f. 162r-165/166r.
contractus
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 50.
MOL E 254. 41. cs. 1660. okt./No. 25.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 253.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 189.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 252.
AMK
Kemény 1904, 474-475.
ŠAL MML II/109/134.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 251.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 413.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 250.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 181.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 211.
MOL P 125. 26. cs. No. 6675. (4721. tek.)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 16.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 249.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 172.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 172.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
Szepes vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
bizonyságlevél
I. Lipótnak
A felsı mo-i vármegyéknek
Szabolcs vármegyének
I. Lipótnak
Gyır vármegyének
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
adománylevél
I. Lipótnak
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
I. Lipótnak
Johann Rottalnak
Ung vármegyének
I. Lipótnak
Kassa városnak
Sopron városnak
átíró oklevél
Homonnai Drugeth Györgynek
Szepes vármegyének
Szabolcs vármegyének
I. Lipótnak
Egy lengyel fıpapnak (rever.)
Egy lengyel fıúrnak (magn.)
A Magyar Kamarának (?)
I. Lipótnak
Egy celsissimus dominusnak
I. Lipótnak
Szepes vármegyének
Kemény Jánosnak

1660. okt. 20.
1660. okt. 21.
1660. okt. 25.
1660. okt. 27.
1660. okt. 27.
1660. okt. 27.
1660. okt. 27.
1660. okt. 28.
1660. okt. 28.
1660. okt. 29.
1660. okt. 29.
1660. okt. 29.
1660. okt. 30.
1660. okt. 30.
1660. nov. 1.
1660. nov. 1.
1660. nov. 4.
1660. nov. 4.
1660. nov. 4.
1660. nov. 4.
1660. nov. 6.
1660. nov. 6.
1660. nov. 6.
1660. nov. 8.
1660. nov. 8.
1660. nov. 12.
1660. nov. 13.
1660. nov. 13.
1660. nov. 14.
1660. nov. 14.
1660. nov. 14.
1660. nov. 15.
1660. nov. 15.
1660. nov. 16.
1660. nov. 16.
1660. nov. 17.

Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj (opp.)
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj
Tokaj (opp.)
Sárospatak
Sárospatak
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke

MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 415-416.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 207.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1660. nov. 4./No. 2
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 248.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 247.
MOL P 125. 26. cs. No. 6687. (4721. tek.)
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 75.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 246.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1660/26..
ŠAL MML II/109/135.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 415.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 226. T2
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 62.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 245.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 416.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 233. T19
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 72.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 243.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 417-418.
MOL P 125. 26. cs. No. 6686. (4721. tek.)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 242.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 214.
SL:SVL, Lad. XIX. et T. Fasc. 3. No. 177.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 71.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 190.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 417.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 74.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 244.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 191.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 191.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 191.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 240.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 167.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 240-241.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 418.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 180.
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Visegrádi 1910, 43.

Visegrádi 1910, 43-44.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lippay Györgynek
De Souches tábornoknak
Egy generosusnak
Johann Rottalnak
Báthory Zsófiának
De Souches tábornoknak
Egy vármegyének
Lippay Györgynek
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Nádasdy Ferencnek
De Souches tábornoknak
De Souches tábornoknak
I. Lipótnak
Barcsai Ákosnak
Tárkányi Istvánnak
Lıcse városnak
nyugta
Báthory Zsófiának
Egy trencséni szolgabírónak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
I. Lipótnak
Johann Rottalnak
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Szepes vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Lıcse városnak
Johann Rottalnak
Szabolcs vármegyének
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak

1660. nov. 17.
1660. nov. 18.
1660. nov. 18.
1660. nov. 18.
1660. nov. 19.
1660. nov. 19.
1660. nov. 19.
1660. nov. 19.
1660. nov. 19.
1660. nov. 19.
1660. nov. 19.
1660. nov. 20.
1660. nov. 21.
1660. nov. 22.
1660. nov. 22.
1660. nov. [ ]
1660. nov. 24.
1660. nov. 25.
1660. nov. 27.
1660. nov. 27.
1660. nov. 27.
1660. nov. 27.
1660. nov. 29.
1660. nov. 29.
1660. nov. 29.
1660. dec. 1.
1660. dec. 1.
1660. dec. 1.
1660. dec. 4.
1660. dec. 6.
1660. dec. 7.
1660. dec. 7.
1660. dec. 9.
1660. dec. 10.
1660. dec. 10.
1660. dec. 11.

Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kluknó (poss.)
Kluknó (poss.)
Kluknó (poss.)
Igló (opp.)
Hibbe (opp.)
Liptószentmiklós (opp.)
Liptószentmiklós
Gombás (poss.)
Tótpróna (opp.)
Tótpróna (opp.)
ismeretlen (opp.)

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 183.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 174.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 174., 192.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 419-420.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 193.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 197.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 200.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 184.
ŠAL MML II/109/133.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 419.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 201.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 194.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 196.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 239.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 171.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 195.
ŠAL MML II/109/132.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 177.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 83.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 55.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 168.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 168.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 51.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 238.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 421-422.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 6.
ŠAL SŽ 116. dob. No. 420.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 219. T2
ŠAL SŽ 116. dob. No. 422.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1661/No. 1.
ŠAL MML II/109/131.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 423-424.
SzSzML IV. A.1. 114. d. fasc. 78. No. 65.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 234.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 237.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 235.
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Visegrádi 1910, 45.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
I. Lipótnak
I. Lipótnak
A Bars vm-ben lévı katon.
Egy spect. magnificusnak
Nagy Ferencnek
Egy exc. Comesnek
Trencsén vármegyének
I. Lipótnak
Egy celsissimus dominusnak
Egy generosusnak (ítélım.?)
Lónyay Annának
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Lıcse városnak
Csernei Pálnak
I. Lipótnak
Az Udvari Haditanácsnak
Pozsony városnak
Lessenyei Nagy Ferencnek
Egy grófnınek
Lıcse városnak
Pozsony vármegyének
Gömör vm törvényszékének
Kisfaludi Tamásnak
Bereg vármegyének
Rabbi Istvánnak
Az ország minden bírájának
Lıcse városnak
adóslevél
Sopron városnak
Egy exc. comesnek
Batthyány Borbálának
Homonnai Drugeth Györgynek
Sopron városnak

1660. dec. 12.
1660. dec. 12.
1660. dec. 12.
1660. dec. 13.
1660. dec. 13.
1660. dec. 14.
1660. dec. 14.
1660. dec. 17.
1660. dec. 20.
1660. dec. 21.
1660. dec. 21.
1660. dec. 23.
1660. dec. 24.
1660. dec. 27.
1660. dec. 27.
1660. dec. 27.
1661. jan. 1.
1661. jan. 3.
1661. jan. 3.
1661. jan. 7.
1661. jan. 9.
1661. jan. 10.
1661. jan. 10.
1661. jan. 12.
1661. jan. 15.
1661. jan. 15.
1661. jan. 16.
1661. jan. 16.
1661. jan. 19.
1661. jan. 19.
1661. jan. 20.
1661. jan. 20.
1661. jan. 22.
1661. jan. 28.
1661. jan. 29.
1661. jan. 29.

Bajmócfürdı
Szucsány
Szucsány
Szucsány
Bán (opp.)
Nagysás (Nagytapol.)
Jacovce /Jác/
Csataj
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 235.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 233. 236.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 202.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 210.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 221.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 203.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 217.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 232.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 206.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 204.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 205.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 205.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 231.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 229.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 230.
ŠAL MML II/109/162.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 123.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 227.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 207.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 254.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No.126.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 346.
ŠAL MML II/109/144.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 242.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 125.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 125.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 357.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 127.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 246.
ŠAL MML II/109/161.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 308.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 20.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 341.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51383. (4921. tek.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 277.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc. 1. Num. 30.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Kosztolány és Lipóc népének 1661. jan. 30.
Vitéz Istvánnak
1661. jan. 30.
Homonnai Drugeth Györgynek 1661. febr. 1.
Mo. minden lakosának
1661. febr. 1.
Szabolcs vármegyének
1661. febr. 1.
Mo. minden tisztviselıjének
1661. febr. 3.
Lıcse városnak
1661. febr. 11.
Lıcse városnak
1661. febr. 11.
Schifer grófnak
1661. febr. 12.
I. Lipótnak
1661. febr. 14.
Sopron városnak
1661. febr. 15.
Vármegyéknek
1661. febr. 19.
Lıcse városnak
1661. febr. 20.
pátens
1661. febr. 22.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1661. febr. 23.
Alvinczi Péter ítélımesternek 1661. márc. 3.
Báthory Zsófiának
1661. márc. 4.
Georg lignitzi és bregeni hercegnek
1661. márc. 5.
gyámsági meghatalmazás
1661. márc. 8.
I. Lipótnak
1661. márc. 8.
I. Lipótnak
1661. márc. 8.
I. Lipótnak
1661. márc. 8.
adóslevél
1661. márc. 8.
Portia hercegnek
1661. márc. 8.
bizonyságlevél
1661. márc. 9.
Johann Rottalnak
1661. márc. 10.
Zágráb és Körös vm törv.
1661. márc. 11.
adóslevél
1661. márc. 12.
bizonyságlevél
1661. márc. 12.
Gyır vármegyének
1661. márc. 12.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1661. márc. 12.
adóslevél
1661. márc. 13.
átíró oklevél
1661. márc. 15.
Kemény Jánosnak
1661. márc. 22.
védlevél
1661. márc. 30.
Az Udvari Haditanácsnak
1661. ápr. 5.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 277.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 277.
MOL P 125. 26. cs. No. 6676. (4721. tek.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 262.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 79. No. 54.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 312.
ŠAL MML II/109/160.
ŠAL MML II/109/158.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 302.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 225.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 18. és 31.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 317.
ŠAL MML II/109/159.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 108.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1661/No. 4.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 79.
MOL E 190. 32. d. No. 7819.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 80.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 52.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 223.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 224.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 347.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 351.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 303,
ŠAL MML XXI/76. p. 437-440.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 425-426.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 107.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 307.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 55.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1661/12..
PML IV.1–c/2. 1. d. 1661/No. 3.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 843.
Hornyik 1861, 236-244.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 239.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 12. p. 105.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 278.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
[A királyi tábla tagjainak]
1661. ápr. 9.
A vármegyéknek
1661. ápr. 9.
Szabolcs vármegyének
1661. ápr. 9.
Szepes vármegyének
1661. ápr. 9.
Zala vármegyének
1661. ápr. 9.
Zemplén vármegyének
1661. ápr. 9.
I. Lipótnak
1661. ápr. 12.
Sopron vármegyének
1661. ápr. 13.
Gyır mezıvárosnak
1661. ápr. 14.
Gyır, Komárom, Sopron etc. 1661. ápr. 15.
Gyır vármegyének
1661. ápr. 18.
A Pozsonyi Káptalannak
1661. ápr. 26.
Egy német grófnınek
1661. ápr. 27.
[Árva vármegyének]
1661. ápr. 28.
[Pozsony városnak]
1661. ápr. 28.
I. Lipótnak
1661. ápr. 29.
[A Csáky családnak]
1661. ápr. 29.
Egy városnak
1661. ápr. 29.
Lengyelország marsalljának
1661. ápr. 29.
Batthyány Borbálának
1661. ápr. 30.
Lıcse városnak
1661. ápr. 30.
Szabolcs vármegyének
1661. ápr. 30.
Zemplén vármegyének
1661. ápr. 30.
I. Lipótnak
1661. máj. 3.
Johann Rottalnak
1661. máj. 8.
Bars vm törvényszékének
1661. máj. 9.
Egy vármegyei törvényszéknek1661. máj. 10.
bizonyságlevél
1661. máj. 11.
Moson vármegyének
1661. máj. 11.
Pozsony városnak
1661. máj. 12.
Révkomárom mezıvárosnak 1661. máj. 12.
A vármegyéknek
1661. máj. 15.
Egy ill. comesnek
1661. máj. 18.
Portia hercegnek
1661. máj. 18.
Homonnai Drugeth Györgynek 1661. máj. 20.
Az Udvari Haditanácsnak
1661. máj. 20.

Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 81.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 81.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 79. No. 18.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 4.
ZML Zvm. kgy. ir. 1. d.
BAZML IV-2001/b. fasc. 194. no. 358. T20
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 222.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 244.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 245.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 318.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1661/12..
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 263.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 82.
Anonim 1896, 281-282.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 83.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 304.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 84.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 305.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 316.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51384. (4921. tek.)
ŠAL MML II/109/157.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 79. No. 39.
BAZML IV-2001/b. fasc. 187. no. 198. T16 Visegrádi 1910, 46-47.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 220.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 427-428.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 306.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 85.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 252.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1661. No. 32.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 243.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 106.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 8.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 315.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 315.
MOL P 1983. 1. cs. 10. t. f. 57-58.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 279.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szepes vármegyének
elismervény
bizonyságlevél
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Johann Rottalnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Késmárk városnak
Johann Rottalnak
Homonnai Drugeth Györgynek
Homonnai Drugeth Györgynek
Portia hercegnek
Portia hercegnek
Johann Rottalnak
Szabolcs vármegyének
Homonnai Drugeth Györgynek
Egy exc. comes generalisnak
Batthyány Kristófnak
Homonnai Drugeth Györgynek
nyugta
nyugta
Orosz Tamásnak
Zichy Istvánnak
nyugta
Bars vármegyének
Gyır vármegyének
Pozsony, Komárom, Gyır vm
Zichy Istvánnak
bizonyságlevél
Sáros vármegyének
Szepes vármegyének
Portia hercegnek
I. Lipótnak
Gyır vármegyének
Egy morva grófnak
Zichy Istvánnak

1661. máj. 21.
1661. máj. 23.
1661. máj. 25.
1661. máj. 26.
1661. máj. 26.
1661. máj. 27.
1661. máj. 27.
1661. máj. 28.
1661. máj. 28.
1661. máj. 29.
1661. máj. 29.
1661. máj. 29.
1661. máj. 29.
1661. máj. 29.
1661. máj. 29.
1661. máj. 30.
1661. jún. 9.
1661. jún. 11.
1661. jún. 15.
1661. jún. 19.
1661. jún. 20.
1661. jún. 21.
1661. jún. 21.
1661. jún. 22.
1661. jún. 24.
1661. jún. 24.
1661. jún. 24.
1661. jún. 24.
1661. jún. 26.
1661. jún. 26.
1661. jún. 26.
1661. jún. 27.
1661. jún. 28.
1661. júl. 2.
1661. júl. 2.
1661. júl. 2.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Szuha
Illava (arx)
Illava
Illava (arx)
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ŠAL SŽ 117. dob. No. 9.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 105.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 100.
PML IV.1–c/2. 1. d. 1661/No. 14.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 429.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 218.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 221.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 104.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 430-431.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 339.
MOL P 125. 26. cs. No. 6677. (4721. tek.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 272.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 356.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 432-434.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 79. No. 37.
MOL P 125. 26. cs. No. 6678. (4721. tek.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 232.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 266.
MOL P 125. 26. cs. No. 6679. (4721. tek.)
KREK Jerney gy. 8. köt. p. 295-296.
KREK Jerney gy. 8. köt. p. 291-292.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No.103.
MOL P 707. 542. cs. No.11545. (4572. tek.)
KREK Jerney gy. 8. köt. p. 293-294.
Odeschalchi 1891,154.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1661/12..
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 337.
MOL P 707. 542. cs. No.11544. (4572. tek.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 87.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 86.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 18.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 42-43.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 216.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1661/2..
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 88.
MOL P 707. 542. cs. No.11465. (4572. tek.)

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
1661. júl. 4.
bizonyságlevél
1661. júl. 5.
Károlyi Lászlónak
1661. júl. 5.
bizonyságlevél
1661. júl. 8.
bizonyságlevél
1661. júl. 8.
bizonyságlevél
1661. júl. 9.
Besztercebánya városnak
1661. júl. 9.
Pozsony városnak
1661. júl. 9.
Turóc, Liptó, Szepes etc. vm 1661. júl. 9.
Szepes vármegyének
1661. júl. 9.
határjáró oklevél
1661. júl. 10.
határjáró oklevél
1661. júl. 10.
Egy exc. comesnek
1661. júl. 10.
Egy magnificus fraternek
1661. júl. 10.
Egy fınemesi családnak
1661. júl. 10.
Forgách Ádámnak etc.
1661. júl. 10.
A Pogrányi-családnak
1661. júl. 10.
Szunyogh Erzsébetnek
1661. júl. 10.
Homonnai Drugeth Györgynek 1661. júl. 16.
Starhemberg grófnak
1661. júl. 16.
Szepes vármegyének
1661. júl. 16.
Egy fıpapnak (ill. rev.) etc.
1661. júl. 17.
Rákóczi Lászlónak
1661. júl. 17.
Pongrácz Gábornak
1661. júl. 18.
Perillustris, magnificus
1661. júl. 19.
Perillustris, magnificus (lengyelországi)
1661. júl. 19.
Perillustris, reverendiss. (lengyelországi)
1661. júl. 19.
Portia hercegnek
1661. júl. 19.
védlevél
1661. júl. 19.
I. Lipótnak
1661. júl. 21.
Csernei Pálnak
1661. júl. 24.,
Egy érseknek
1661. júl. 25.
Zemplén vármegyének
1661. júl. 25.
I. Lipótnak
1661. júl. 26.
I. Lipótnak
1661. júl. 26.
Bánffy Dénesnek
1661. júl. 26.

Zliechov (poss.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 60.
Zliechov (poss.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 59.
Zliechov
MOL E 204. 50. cs.
Zsolna (opp.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 102.
Zsolna (opp.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 58.
Zsolna (opp.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 61-66.
compositio
Zsolna (opp.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 78.
Zsolna (opp.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 89.
Zsolna (opp.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 342.
Zsolna (opp.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 24.
Zsolna (opp.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 67-73.
Zsolna (opp.)
MOL N 6. 3. köt. f. 80r-86.,
relatio metalis reambulationis
Zsolna (opp.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 91.
Zsolna (opp.)
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1446. (34787. tek.)
Zsolna
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 90.
Zsolna (opp.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 90.
[Zsolna]
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 91.
[Zsolna]
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 91.
Szepestapolca
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 334.
Szepestapolca
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 334.
Szepestapolca (opp.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 28.
Szepestapolca
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 336.
Kolcsó/Kolcsva (egy rossz rongyos
MOL E 190.
pajtában)
32. d. No. 7861.
Szepesváralja (opp.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 110.
Szepesvár
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 333.
Szepesvár
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 333.
Szepesvár
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 333.
Szepesvár
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 273.
Szepesvár
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 110.
Hrabkó
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 215.
Abos (poss.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 74.
Enyicke
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 274.
Enyicke (cast.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 158. no. 274. T5
Visegrádi 1910, 47.
Enyicke (cast.)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 214.
Enyicke (cast.)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 214.
Enyicke
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 335.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lıcse városnak
1661. júl. 26.
Enyicke
ŠAL MML II/109/156.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1661. júl. 26.
Enyicke
PML IV.1–c/2. 1. d. 1661/No. 11.
Árva vm alispánjának etc.
1661. júl. 26.
Enyicke (cast.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 111.
Csernei Pálnak
1661. júl. 26.
Enyicke (cast.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 113.
védlevél
1661. júl. 26.
Enyicke (cast.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 114.
Bars vármegyének
1661. júl. 28.
Enyicke (cast.)
Odeschalchi 1891, 154-155.
Egy egyházi testületnek
1661. júl. 28.
Kassa
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 92.
Szatmár vármegyének
1661. júl. 28.
Kassa
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 92.
Szepes vármegyének
1661. júl. 29.
Enyicke (cast.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 30.
Zemplén vármegyének
1661. júl. 29.
Enyicke (cast.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 231. No. 411. (14. d.)
Zemplén vármegyének
1661. júl. 29.
Enyicke (cast.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 156. no. 68. T4
Visegrádi 1910, 48.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1661. júl. 31.
Szendrı
PML IV.1–c/2. 1. d. 1661/No. 9.
[Bocskai Istvánnak] (édes apám1661.
uram)aug. 1.
Szendrı
MOL E 204. 50. cs.
Bocskai Istvánnak
1661. aug. 2.
Szendrı
MOL E 204. 50. cs.
I. Lipótnak
1661. aug. 3.
Szendrı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 213.
I. Lipótnak
1661. aug. 3.
Szendrı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 212.
Portia hercegnek
1661. aug. 5.
Szendrı
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 350.
Szepes vármegyének
1661. aug. 5.
Szendrı
ŠAL SŽ 117. dob. No. 34.
I. Lipótnak
1661. aug. 7.
Szendrı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 211.
védlevél
1661. aug. 8.
Szendrı (praes.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 75.
Koháry Istvánnak
1661. aug. 8.
Szendrı
MOL X 1047. No. 478. (40574. dob.)
I. Lipótnak
1661. aug. 9.
Szendrı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 210.
Portia hercegnek
1661. aug. 9.
Szendrı
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 332.
Abaúj vármegyének
1661. aug. 11. Szendrı
ŠAK Až Kong. spis. Vojenské veci 1661/32.
A Magyar Királyság nemeseinek1661. aug. 11. Szendrı
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 300.
Egy generosus dominusnak
1661. aug. 11. Szendrı
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 267.
Homonnai Drugeth Györgynek 1661. aug. 13. Teherjen
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 331.
I. Lipótnak
1661. aug. 14. Lénártfalva
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 209.
Homonnai Drugeth Györgynek 1661. aug. 14. Lénártfalva
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 327.
Kemény Jánosnak
1661. aug. 14. Lénártfalva
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 330.
Koháry Istvánnak
1661. aug. 15. Szendrı
MOL X 1047. No. 433. (40574 dob.)
I. Lipótnak
1661. aug. 16. Szendrı
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 345.
Lıcse városnak
1661. aug. 16. Szendrı
ŠAL MML II/109/155.
Szepes vármegyének
1661. aug. 16. Szendrı
ŠAL SŽ 117. dob. No. 41.
Portia hercegnek
1661. aug. 16. Szendrı
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 345.
A csetneki, pelsıci, dobsinai (opp.),
1661.illetve
aug. 18.
berzétei,
Kisfalu
restéri,
(poss.)
gazalóci és ochtinai
MOL
bíráknak
E 211. és
69.esküdteknek
cs. 1. t. f. 76-77.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Kemény Jánosnak
I. Lipótnak
Forgách Ádámnak
Kisszeben városnak
Lıcse városnak
Vármegyéknek
Szepes vármegyének
Szentgyörgyi Ferencnek etc.
Torna vm törvényszékének
Sopron városnak
Sopron városnak
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Szepes vármegyének
Portia hercegnek
Nyitra vármegyének
Portia hercegnek
Szepes vármegyének
I. Lipótnak
Hannibal Gonzaga hercegnek
Johann Rottalnak
Szepes vármegyének
Lıcse városnak
Kisszeben városnak
Koháry Istvánnak
I. Lipótnak
Lıcse városnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Hont vm törvényszékének
Szepes vármegyének
Balassa Bálintnak
[A felsı mo-i városoknak]
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
A sziléziai rendeknek

1661. aug. 18.
1661. aug. 20.
1661. aug. 21.
1661. aug. 24.
1661. aug. 24.
1661. aug. 24.
1661. aug. 24.
1661. aug. 24.
1661. aug. 25.
1661. aug. 26.
1661. aug. 26.
1661. aug. 27.
1661. aug. 29.
1661. aug. 29.
1661. szept. 1.
1661. szept. 5.
1661. szept. 6.
1661. szept. 6.
1661. szept. 7.
1661. szept. 7.
1661. szept. 7.
1661. szept. 7.
1661. szept. 8.
1661. szept. 10.
1661. szept. 10.
1661. szept. 11.
1661. szept. 11.
1661. szept. 11.
1661. szept. 12.
1661. szept. 15.
1661. szept. 15.
1661. szept. 16.
1661. szept. 17.
1661. szept. 17.
1661. szept. 18.
1661. szept. 19.

Kisfalu (Kassa mellett)
Enyicke (pagus)
Enyicke (eperjesi fogadó)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Krasznahorka
Krasznahorka (poss.)
Murányalja
Királyfalva
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 329.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 328.
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 93.
ŠAL MML II/109/154.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 326.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 46.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 94.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 115.
SL:SVL, Lad. XIX. et T. Fasc 3. Num. 179.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 269.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 208.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 207.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 48.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 325.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 270.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 299.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 52.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 206.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 240.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 435-436.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 53.
ŠAL MML II/109/153.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 95.
MOL X 1047. No. 479. (40574. dob.)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 205.
ŠAL MML II/109/152.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 324.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 437-438.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 101.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 55.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 323.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 322.
ŠAL MML II/109/151.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 56.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 96.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
1661. szept. 20.
Nagybánya városnak
1661. szept. 21.
Turóc vármegyének
1661. szept. 21.
utasítás
1661. szept. 21.
Koháry Istvánnak
1661. szept. 22.
Szepes vármegyének
1661. szept. 22.
I. Lipótnak
1661. szept. 23.
I. Lipótnak
1661. szept. 23.
I. Lipótnak
1661. szept. 23.
Bezerédy Györgynek, Sopron vm
1661.
alispánjának
szept. 23.
adóslevél
1661. szept. 24.
Bosnyák [Péternek]
1661. szept. 24.
bizonyságlevél
1661. szept. 25.
Árva vm törvényszékének
1661. szept. 27.
bizonyságlevél
1661. szept. 27.
Koháry Istvánnak
1661. szept. 27.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1661. szept. 27.
Rabbi Istvánnak
1661. szept. 27.
Bereg vármegyének
1661. szept. 28.
Egy reverendis. pat. Bécsbe 1661. szept. 28.
Egy spect. magnificusnak
1661. szept. 28.
Homonnai Drugeth Györgynek 1661. szept. 28.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1661. szept. 28.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1661. szept. 28.
Portia hercegnek
1661. szept. 28.
Rabbi Istvánnak
1661. szept. 28.
Rabbi Istvánnak
1661. szept. 28.
Rhédei Lászlónak
1661. szept. 28.
Johann Rottalnak
1661. szept. 28.
Zemplén vármegyének
1661. szept. 28.
Koháry Istvánnak
1661. szept. 29.
Eperjes városnak
1661. okt. 1.
Bánffy Dénesnek
1661. okt. 2.
Rhédei Lászlónak
1661. okt. 2.
I. Lipótnak
1661. okt. 3.
Egy magyar grófnak
1661. okt. 4.

Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Felsıstubnya
Királyfalva
Királyfalva
Királyfalva
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)

MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 120.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 229.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 97.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 348.
MOL X 1047. No. 480. (40574. dob.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 58.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 19.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 11. p 101-3.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 32.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 29.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 86-87.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 268.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 119.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 250.
MOL X 1047. No. 481. (40574. dob.)
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 117.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 99.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 98.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 320.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 271.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 354.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 249.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 117.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 320.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No.99.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No.99.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 276.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 439-441.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 242. T2
MOL X 1047. No. 482. (40574. dob.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 309.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 349.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 275.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 204.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 355.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Raimondo Montecuccolinak
Crusper uramnak
Lippay Györgynek
I. Lipótnak
Abaúj vármegyének
I. Lipótnak
Lippay Györgynek
Bezerédy [Györgynek]
Egy exc. comesnek
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Balassa Ádámnak
I. Lipótnak
A felsı mo-i vármegyéknek
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
A krakkói tanácsnak (?)
Szelepcsényi Györgynek
A vasvári káptalannak
Egy káptalannak
Sopron városnak
A felsı mo-i vármegyéknek
Szepes vármegyének
A felsı mo-i vármegyéknek
Szepes vármegyének
Károlyi Lászlónak
bizonyságlevél
Rabbi Istvánnak
gyámsági felhatalmazás
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Lessenyei Nagy Ferencnek
Lessenyei Nagy Ferencnek
A Szepesi Kamarának
Szepes vármegyének
A véglesi vámszedıknek

1661. okt. 4.
1661. okt. 6.
1661. okt. 6.
1661. okt. 7.
1661. okt. 7.
1661. okt. 8.
1661. okt. 8.
1661. okt. 11.
1661. okt. 11.
1661. okt. 11.
1661. okt. 11.
1661. okt. 15.
1661. okt. 15.
1661. okt. 15.
1661. okt. 15.
1661. okt. 15.
1661. okt. 15.
1661. okt. 15.
1661. okt. 16.
1661. okt. 16.
1661. okt. 16.
1661. okt. 27.
1661. okt. 27.
1661. okt. 29.
1661. okt. 29.
1661. okt. 29.
1661. nov. 3.
1661. nov. 3.
1661. nov. 6.
1661. nov. 7.
1661. nov. 7.
1661. nov. 10.
1661. nov. 10.
1661. nov. 11.
1661. nov. 11.
1661. nov. 18.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Újlehota
Nyitranovák
Nyitranovák
Nyitranovák (poss.)
Nyitranovák (poss.)
Nyitranovák
Nyitranovák
Kinorány (poss.)
Kinorány
Kinorány
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Sempte (opp.)
Sempte (opp.)
Nyitra
Nyitra
Zólyomlipcse (arx)

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 280.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 234.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 343.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 203.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 233.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 202.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 344.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 76.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 235.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 63.
BAZML IV-2001/b. fasc. 182. No. 37. T13
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 264.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 9.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 9.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 41.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 65.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 247.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 310.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 88-89.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 265.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 34.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 238.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 70.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 237.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 71.
MOL E 190. 32. d. No. 7883.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 122.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 118.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 259.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 251.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 258.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 90-91.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 257.
MOL E 254. 41. cs. 1661. nov./No. 1.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 78.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 261.
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Lıcse városnak
1661. nov. 18.
Szepes vármegyének
1661. nov. 18.
Szepes vármegyének
1661. nov. 22.
Szepes vármegyének
1661. nov. 23.
Zemplén vármegyének
1661. nov. 26.
Zemplén vármegyének
1661. nov. 26.
Raimondo Montecuccolinak
1661. nov. 27.
Abaúj, Ugocsa, Bereg, Zemp. 1661. nov. 29.
Heister generálisnak
1661. nov. 29.
Csernei Pál országbírói ítélımesternek
1661. nov. 30.
Az ónodi, szendrıi etc. kapit. 1661. dec. 1.
javaslatok
1661. dec. 1.
Lıcse városnak
1661. dec. 3.
bizonyságlevél
1661. dec. 5.
bizonyságlevél
1661. dec. 5.
Lıcse városnak
1661. dec. 5.
Szepes vármegyének
1661. dec. 5.
Zemplén vármegyének
1661. dec. 5.
bizonyságlevél
1661. dec. 6.
I. Lipótnak
1661. dec. 6.
Báthory Zsófiának
1661. dec. 6.
Portia hercegnek
1661. dec. 6.
Torna vármegyének
1661. dec. 6.
Csernei Pálnak
1661. dec. 7.
Csernei Pálnak
1661. dec. 7.
Lıcse városnak
1661. dec. 9.
A beszterceányai kamara praefectusának
1661. dec. 12.
Koháry Istvánnak
1661. dec. 12.
Katonatiszteknek (gener.)
1661. dec. 14.
védlevél
1661. dec. 15.
I. Lipótnak
1661. dec. 15.
Egy exc. comes generalisnak 1661. dec. 15.
Szepes vármegyének
1661. dec. 15.
Egy exc. dominusnak
1661. dec. 16.
Portia hercegnek
1661. dec. 16.
Johann Rottalnak
1661. dec. 16.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Sváb/ Svábóc (poss.)
Szepesváralja
Kassa
Eperjes
Böki
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Jolsva
Jolsva
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)

ŠAL MML II/109/149.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 83.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 84.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 85.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 100-101.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 260.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 260.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 231.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 290.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 95-96.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 292.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 312-314.
ŠAL MML II/109/145.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 97.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 98-99
ŠAL MML II/109/146.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 87.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 69. (5. d.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 78-79.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 201.
MOL E 190. 32. d. No. 7887.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 291.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 255.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 80-81.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 256.
ŠAL MML I/116.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 283.
MOL X 1047. No. 483. (40574. dob.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 282.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 82-83.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 200.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 352.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 90.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 282.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 281.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 442-443.
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Egy reverendiss. dominusnak 1661. dec. 18.
Murány (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 284.
Egy reverendiss. paternek
1661. dec. 18.
Murány (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 284.
Egy lengyel fıpapnak (rever.) 1661. dec. 19.
Murány (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 284.
Károlyi Lászlónak, Szatmár vm 1661.
f
dec. 20.
Murány (arx)
MOL E 190. 32. d. No. 7892.
I. Lipótnak
1661. dec. 21.
Murányalja
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 199.
Egy egr. dominusnak (városi) 1661. dec. 21.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 295.
Egy vm. törvényszékének
1661. dec. 21.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 294.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1661. dec. 21.
Murányalja
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 2.
Lıcse városnak
1661. dec. [21.] Murányalja
ŠAL MML II/109/163.
Szabolcs vármegyének
1661. dec. 21.
Murányalja
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 79. No. 29.
Szepes vármegyének
1661. dec. 21.
[Pozsony (arx)!]
ŠAL SŽ 117. dob. No. 89.
Portia hercegnek
1661. dec. 21.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 297.
Raimondo Montecuccolinak
1661. dec. 21.
Murányalja (udvarház)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 296.
I. Lipótnak
1661. dec. 22.
Murányalja
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 198.
Portia hercegnek
1661. dec. 22.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 294.
Lıcse városnak
1661. dec. 24.
Murányalja
ŠAL MML II/109/147.
Raimondo Montecuccolinak
1661. dec. 25.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 289. 297.
Lıcse városnak
1661. dec. 25.
Murányalja
ŠAL MML II/109/148.
Szepes vármegyének
1661. dec. 25.
Murányalja
ŠAL SŽ 117. dob. No. 91.
Zemplén vármegyének
1661. dec. 25.
Murányalja
BAZML IV-2001/b. fasc. 183. No. 75. T14.
Egy exc. comes generalisnak 1661. dec. 27.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 353.
Raimondo Montecuccolinak
1661. dec. 27.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 287.
I. Lipótnak
1661. dec. 28.
Murányalja
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 197.
Egy lengyel fıpapnak (rev.)
1661. dec. 29.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 293.
Egy jezsuitának (rev. pater)
1661. dec. 30.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 340.
Kassa városnak
1661. dec. 30.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 288.
Lessenyei Nagy Ferenc ítélımesternek
1661. dec. 31.
Murányalja
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 84-85.
I. Lipótnak
1662. jan. 2.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 410.
Egy lengyel vajdaságnak
1662. jan. 3.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 286.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. jan. 3.
Murányalja
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 430.
hadiszabályzat
1662. jan. 5.
Murányalja
MOL E 199. 6. cs. III/6. t. No. 23.
I. Lipótnak
1662. jan. 5.
Murányalja
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 226.
Iványi Fekete Lászlónak, Mocsáry
1662.
Ferencnek,
jan. 5, Dorogfi
Murányalja
Istvánnak és Hamvay MOL
Ferencnek
E 211. 69. cs. 1. t. f. 114-115.
útlevél
1662. jan. 6.
Murányalja
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1662. jan. 6.
Szepes vármegyének
1662. jan. 15.
Kassa
ŠAL SŽ 117. dob. No. 98.
Gulácsi Ambrusnak
1662. jan. 16.
Kassa
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 420.
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Szabolcs vm törvényszékének 1662. jan. 16.
Zemplén vármegyének
1662. jan. 16.
határozat
1662. jan. 17.
Szabolcs vármegyének
1662. jan. 18.
Szepes vármegyének
1662. jan. 18.
pátens
1662. jan. 18.
A leleszi konventnek
1662. jan. 19.
Szabolcs vármegyének
1662. jan. 19.
Szabolcs vármegyének
1662. jan. 24.
Szepes vármegyének
1662. jan. 24.
adománylevél
1662. jan. 28.
Gömör vármegyének
1662. febr. 3.
Gömör vármegyének
1662. febr. 3.
Szabolcs vármegyének
1662. febr. 3.
Zemplén vármegyének
1662. febr. 3.
Szabolcs vármegyének
1662. febr. 5.
Szepes vármegyének
1662. febr. 5.
Zemplén vármegyének
1662. febr. 5.
Egy excell. comesnek
1662. febr. 8.
Forgách Ádámnak
1662. febr. 8.
Egy excell. comesnek
1662. febr. 9.
Forgách Ádámnak
1662. febr. 9.
Egy beglerbégnek
1662. febr. 11.
adománylevél
1662. febr. 11.
Gömör vármegyének
1662. febr. 11.
Bars vármegyének
1662. febr. 12.
Egy excell. comesnek
1662. febr. 12.
Szepes vármegyének
1662. febr. 13.
A Garamszentbenedeki K-nek1662.
1662.febr
febr. 14.
A Garamszentbenedeki K-nek1662.
1662.febr
febr. 14.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1662. febr. 19.
bizonyságlevél
1662. febr. 21.
Egy excell. comesnek
1662. febr. 21.
Egy várrmegyének
1662. febr. 21.
Lıcse városnak
1662. febr. 22.
A Pelsıcön lévı katonáknak 1662. febr. 24.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Vernár
Vernár
Stiavnik (poss.)
Semıce

MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 116-117.
BAZML IV-2001/b. fasc. 180. No. 82. T 12 Visegrádi 1910, 50.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 358.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 40.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 99.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 198. (15. d.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 253.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 9.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 29.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 101.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 118-119.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1662. febr. 3.a
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1662. febr. 3.b
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 2.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 250. T2
Visegrádi 1910, 50.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 38.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 106.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 68. (5. d.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 398.
MOL P 1883. 2. cs. No. 81. f. 3-4.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 364.
8. cs. IV/4. t. No. 398.
MOL P 1883. 2. cs. No. 81. f. 7-8.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 412.
HML IV-1/b. 2. d. 1662/No. 2
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1662. febr. 11.
Odeschalchi 1891,155.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 399.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 102.
DERL C/64. 2b. 53. d. 1. t. No. 31.
DERL C/64. 2b. 53. d. 1. t. No. 32.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 6.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 122.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 400.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 387.
ŠAL MML II/109/169.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 365.
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Zemplén vármegyének
Koháry Istvánnak
Bars vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
adománylevél
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Bars vármegyének
Lessenyei Nagy Ferencnek
Bereg vármegyének
Heves vármegyének
Lıcse városnak
egyezséglevél
Lessenyei Nagy Ferencnek
Egy vármegyének
Borsod vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Egy városnak
Gömör vármegyének
Raimondo Montecuccolinak
Egy generosus dominusnak
I. Lipótnak
Raimondo Montecuccolinak
záloglevél
A Mervald család tagjainak
Egy vármegyének
Szabolcs vármegyének
Gömör vármegyének
Szepes vármegyének
Koháry Istvánnak
Báthory Zsófiának
Bars vármegyének
Koháry Istvánnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Bars vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének

1662. febr. 24.
1662. febr. 28.
1662. márc. 2.
1662. márc. 2.
1662. márc. 3.
1662. márc. 3
1662. márc. 6.
1662. márc. 10.
1662. márc. 10.
1662. márc. 13.
1662. márc. 13.
1662. márc. 13.
1662. márc. 14.
1662. márc. 15.
1662. márc. 16.
1662. márc. 16.
1662. márc. 16.
1662. márc. 17.
1662. márc. 18.
1662. márc. 20.
1662. márc. 21.
1662. márc. 21.
1662. márc. 22.
1662. márc. 23.
1662. márc. 24.
1662. márc. 25.
1662. márc. 27.
1662. márc. 28.
1662. márc. 28.
1662. márc. 29.
1662. márc. 30.
1662. márc. 31.
1662. márc. 31.
1662. márc. 31.
1662. ápr. 2.
1662. ápr. 2.

Semıce (poss.)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (vár)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)

BAZML IV-2001/b. A1
MOL X 1047. No. 484. (40574. dob.)
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Visegrádi 1910, 50-51.
Odeschalchi 1891, 155-156.

PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 4.
NML XIV.3. D/1. 16. d. f. 2331.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 5.
Odeschalchi 1891, 156-157.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 9. p. 22-23.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 248.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 405.
ŠAL MML II/109/168.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 370.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 391.
MOL R 293. 2. d. Borsod/No. 3.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 1.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 108.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 388.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1662.márc.18.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 374.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 395.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 195.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 375.
MOL N 6. 3. köt. f. 86v-87r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 396.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 402.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 39.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1662. márc. 28.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 109.
MOL P 1992. 1. cs. 5. t.
MOL E 190. 32. d. No. 7925.
Odeschalchi 1891, 157-158.
MOL X 1047. No. 485. (40574. dob.)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 9.
Odeschalchi 1891, 158.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 12.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Bars vármegyének
A 13 vármegyének stb.
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak
Turóc vm törvényszékének
I. Lipótnak
Portia hercegnek
Portia hercegnek
Hannibal Gonzaga hercegnek
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Lıcse városnak
[Forgách Ádámnak]
I. Lipótnak
Portia hercegnek
bizonyságlevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Portia hercegnek
I. Lipótnak
Portia hercegnek
bizonyságlevél
Portia hercegnek
A Garai család egy ffitagjának
Lessenyei Nagy Ferencnek
nyugta
nyugta
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Szabolcs vármegyének
védlevél
bizonyságlevél
Egy spect. magnificusnak

1662. ápr. 2.
1662. ápr. 2.
1662. ápr. 2.
1662. ápr. 6.
1662. ápr. 10.
1662. ápr. 10.
1662. ápr. 10.
1662. ápr. 11.
1662. ápr. 13.
1662. ápr. 14.
1662. ápr. 14.
1662. ápr. 16.
1662. ápr. 17.
1662. ápr. 17.
1662. ápr. 19.
1662. ápr. 21.
1662. ápr. 27.
1662. ápr. 27.
1662. máj. 5.
1662. máj. 6.
1662. máj. 6.
1662. máj. 6.
1662. máj. 8.
1662. máj. 8
1662. máj. 16,
1662. máj. 29.
1662. máj.
1662. jún. 2.
1662. jún. 5.
1662. jún. 5.
1662. jún. 7.
1662. jún. 13.
1662. jún. 14.
1662. jún. 17.
1662. jún. 20.
1662. jún. 20.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Garamszentbenedek
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
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SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 45.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 110.
BAZML IV-2001/b. fasc. 208. no. 27. (8. d.)
Odeschalchi 1891, 158-159.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 389.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 113.
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 245. T2
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 194.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 390.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 193.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 403.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 194.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 394.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 16.
ŠAL MML II/109/167.
MOL X 1047. No. 486a. (40574. dob.)
MOL N 6. 2. köt. f. 329r-330v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 397.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 424.
MOL N 6. 2. köt. f. 330r-331v.
HHStA UA S Fasc. 341. K. B. f. 18-19.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 77-79.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 81-84.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 87-88.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 124.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 96-97.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 380.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 124.

Visegrádi 1910, 51.

MOL E 199 IV/4. t. No. 393.

Szilády-Szilágyi 1863. 2. k. 351.
Reizner 1900, 4. köt. 194-195.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 56-57.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 102..
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 16.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 103.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 104.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 381.

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
egyezséglevél
1662. jún. 23.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 11.
Oroszi György személynöknek 1662. jún. 24.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 105-106.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. jún. 28.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 418.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1662. jún. 29.
Pozsony
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 13.
bizonyságlevél
1662. júl. 2.
Pozsony
MOL N 6. 1. cs. 4. fasc. No. 9. p. 41-43..
Bazin városnak
1662. júl. 3.
Pozsony
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 8.p. 19-20.
Petheı [ ]nak
1662. júl. 5.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 431.
védlevél
1662. júl. 8.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 109-110.
átíró oklevél
1662. júl. 10.
Pozsony
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 22. p. 50.
bizonyságlevél
1662. júl. 12.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 112-113.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. júl. 12.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 110-111.
Egy generosus dominusnak
1662. júl. 13.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 382.
Heves-Külsı-Szolnok vármegyének
1662. júl. 17.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 167-168.
Heves-Külsı-Szolnok vármegyének
1662. júl. 17.
Pozsony
NML IV.1.b. 1. d. 1662/No. 2.
Báthory Zsófiának
1662. júl. 18.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 376.
védlevél
1662. júl. 19.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 151.
bizonyságlevél
1662. júl. 22.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 152-155.
Abaúj vármegyének
1662. júl. 22.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 386.
Illésházy Györgynek
1662. júl. 25.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 378.
Szakmárdi János báni ítélımesternek
1662. júl. 25.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 422.
Csernei Pál országbírói ítélımesternek
1662. júl. 26,
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 156.
Egy sárosi nemesnek
1662. júl. 26.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 377.
Czobor Imrének és másoknak 1662. júl. 26.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 379.
Gyır vármegyének
1662. júl. 28.
Pozsony
GyL Gyvm. kgy. ir. I. 1662/27..
Lessenyei Nagy Ferenc ítélımesternek
1662. júl. 29.
Pozsony
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 159.
Egy egr. Dominusnak
1662. júl. 29.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 383.
Szakmárdi János báni ítélımesternek,
1662. júl.
Varasd
31. vmPozsony
alispánjának és Gubassóczy
MOL
Ferencnek,
E 211. 69.Varasd
cs. 1. vm
t. f. szolgabírájának
157-158.
[Nádasdy Ferencnek]
1662. aug. 3.
Pozsony
HHStA UA S Fasc. 310. K. A. f. 14. 16.
Portia hercegnek
1662. aug. 6.
[Pozsony]
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 98-100.
Lıcse városnak
1662. aug. 8.
Pozsony
ŠAL MML II/109/166.
Portia hercegnek
1662. aug. 23. Pozsony
HHStA UA S Fasc. 341. K. B. f. 43-44.
Portia hercegnek
1662. aug. 23. Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 367.
átíró oklevél
1662. aug. 25. Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 421.
Gyır vármegyének
1662. aug. 30. Pozsony
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1662/22..
általános címzés
1662. szept. 1. Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 360.
Az evangélikus követeknek
1662. szept. 2. Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 368.
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assecuratio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Az evangélikus követeknek
1662. szept. 2.
Sopron városnak
1662. szept. 6.
Sopron városnak
1662. szept. 7.
A csázmai káptalannak
1662. szept. 10.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. szept. 10.
Komárom vm törvényszékének1662. szept. 11
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. szept. 14.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. szept. 14.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. szept. 15.
Moson vm törvényszékének 1662. szept. 16.,
bizonyságlevél
1662. szept. 18.
nyugta
1662. szept. 20.
bizonyságlevél
1662. szept. 22.
Forgách Ádámnak
1662. szept. 26.
Abaúj vármegyének
1662. szept. 27.
Osztrosith Mátyásnak
1662. okt. 1.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1662. okt. 1.
Szepes vármegyének
1662. okt. 4.
bizonyságlevél
1662. okt. 12.
bizonyságlevél
1662. okt. 14.
védlevél
1662. okt. 19.
Szabolcs vármegyének
1662. okt. 21.
Zemplén vármegyének
1662. okt. 21.
Johann Rottalnak
1662. okt. 22.
Egy lengyel hercegnek
1662. okt. 26.
Egy excell. comesnek
1662. okt. 27.
Forgách Ádámnak
1662. okt. 28.
Lıcse városnak
1662. okt. 28.
Trencsén városnak
1662. okt. 29.
Trencsén vm törvényszékének 1662. okt. 29.
A Kubinyi-családnak
1662. okt. 30.
Zólyom vármegyének
1662. okt. 30.
I. Lipótnak
1662. nov. 8.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. nov. 8.
Liptó vm törvényszékének
1662. nov. 9.
Ivanovics Pálnak
1662. nov. 10.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Zsolna
Zsolna (opp.)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)

MOL N 6. 2. köt. f. 332r.
SL:SVL, Lad. L. Fasc 2. Num. 130.
SL:SVL, Lad. L. Fasc 11. Num. 375/50.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 146.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 22. p. 51.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 160.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 161-162.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 423.
MOL N 6. 1. cs. 3. fasc. No. 20. p. 7-8.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 163-164.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 145r..
KREK Jerney gy. 8. köt. p. 297-298.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 9. p. 57.
MOL P 1883. 2. cs. No. 81. f. 5-6.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 366.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 521-522.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 14.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 141.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 147..
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 426.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 148.
SzSzML IV. A.1. 115. d. fasc. 80. No. 37.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 197. (15. d.)Visegrádi 1910. 51-52.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 444-445.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 372.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 407.
MOL X 7824. No. 12733. (C 1277. dob.)
ŠAL MML II/109/165.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 150.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 149.
Anonim 1896, 293-294.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 417.
8. cs. IV/4. No. 427.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 192.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 205.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 142-143.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 361.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
I. Lipótnak
1662. nov. 11. Trencsénteplic (cast.)
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 134-135.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1662. nov. 11. Trencsénteplic (cast.)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. áp. 26./No. 5.
Johann Rottalnak
1662. nov. 11. Trencsénteplic (cast.)
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 446-447.
védlevél
1662. nov. 15, Trencsénteplic (cast.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 141.
Lıcse városnak
1662. nov. 15. Trencsénteplic (cast.)
ŠAL MML II/109/164.
átíró oklevél
1662. nov. 21. Trencsénteplic (cast.)
MOL P 287. Ser. I. Fasc. B. No. 243.
Egy illustr. comesnek
1662. nov. 21. Trencsénteplic (cast.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 369.
Nógrád vármegyének
1662. nov. 21. Trencsénteplic (cast.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 362.
Osztrosith Mátyásnak
1662. nov. 22. Trencsénteplic (cast.)
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 523-524.
A Szepesi Kamarának
1662. nov. 22. Trencsénteplic (cast.)
MOL E 254. 42. cs. 1662. nov./No. 37.
Szepes vármegyének
1662. nov. 22.
Trencsénteplic (cast.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 146.
Zemplén vármegyének
1662. nov. 22.
Trencsénteplic (cast.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 152. no. 256. T2
Visegrádi 1910, 52-53..
Egy excell. campimar.-nak
1662. nov. 23. Trencsénteplic (cast.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 409.
Johann Rottalnak
1662. nov. 23. Trencsénteplic
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 359.
Möraznak (generosus)
1662. nov. 25. Trencsénteplic (cast.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 408.
Osztrosith Mátyásnak
1662. nov. 29. Trencsénteplic (cast.)
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 525-527.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. nov. [ ]
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 416.
Nógrád vm törvényszékének 1662. dec. 2.
Trencsénteplic (cast.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 127-128..
Paczolay Györgynek, Nyitra vm1662.
szolgabírájának,
dec. 3.
Trencsénteplic
és Kovács Pálnak,
(cast.)
Nyitra vm
MOL
esküdt
E 211.
ülnökének
69. cs. 1. t. f. 129.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1662. dec. 8.
Besztercebánya
PML IV.1–c/2. 2. d. 1662/No. 15.
Gömör vármegyének
1662. dec. 9.
Zólyomlipcse (arx)
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1662. dec. 9.
Koháry Istvánnak
1662. dec. 9.
Zólyomlipcse (arx)
MOL P 1992. 1. cs. 5. t.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1662. dec. 9.
Zólyomlipcse (arx)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. feb. 1./No. 2.
Raimondo Montecuccolinak
1662. dec. 9.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 385.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. dec. 10.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 130.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. dec. 10.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 419.
Szelepcsényi Györgynek
1662. dec. 10.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 363.
Egy ítélımesternek
1662. dec. 12.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 136v-137v..
Sopron vármegyének
1662. dec. 12.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 135r-136r. 138.
Sopron városnak
1662. dec. 12.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 428.
Sopron városnak
1662. dec. 12.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 131-134..
Sopron városnak
1662. dec. 12.
Zólyomlipcse (arx)
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 44.
Bársony János személynöki ítélı
1662. dec. 13.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 139.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. dec. 13.
Zólyomlipcse (arx)
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 47. és Lad. III. et C. Fasc. 3. Num. 80.
I. Lipót gyóntatójának (rev.)
1662. dec. 15.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 384.
I. Lipótnak
1662. dec. 16.
Zólyomlipcse (arx)
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 136-137.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
I. Lipótnak
1662. dec. 16.
Zólyomlipcse (arx)
Johann Rottalnak
1662. dec. 16.
Zólyomlipcse (arx)
Bars vármegyének
1662. dec. 18.
Zólyomlipcse (arx)
Portia hercegnek
1662. dec. 19.
Zólyomlipcse (arx)
védlevél
1662. dec. 20.
Zólyomlipcse (arx)
Portia hercegnek
1662. dec. 22.
Zólyomlipcse (arx)
Illésházy Gábor tiszttart.
1662. dec. 23.
Zólyomlipcse (arx)
Egy városnak
1662. dec. 29.
Zólyomlipcse (arx)
Forgách Ádámnak
1662. dec. 31.
Zólyomlipcse (arx)
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. dec. 31.
Zólyomlipcse (arx)
Lessenyei Nagy Ferencnek
1662. dec. 31.
Zólyomlipcse (arx)
Liptó vm törvényszékének
1662. dec. 31.
Zólyomlipcse (arx)
adománylevél
1663. jan. 2.
Zólyomlipcse (arx)
Farkas Lászlónak, Zemplén vm1663.
alispánjának
jan. 2. és vármegyéjének
Zólyomlipcse (arx)
Lessenyei Nagy Ferencnek
1663. jan. 2.
Zólyomlipcse (arx)
Egy illustr. comesnek
1663. jan. 3.
Zólyomlipcse (arx)
[Forgách Ádámnak]
1663. jan. 3.
Zólyomlipcse (arx)
Körmöcbánya városnak
1663. jan. 5.
Zólyomlipcse (arx)
Forgách Ádámnak
1663. jan. 9.
Zólyomlipcse (arx)
Johann Rottalnak
1663. jan. 12.
Zólyomlipcse (arx)
Johann Rottalnak
1663. jan. 12.
Zólyomlipcse (arx)
Koháry Istvánnak
1663. jan. 12.
Zólyomlipcse (arx)
A Szepesi Kamarának
1663. jan. 13.
Garamszeg
Bársony János személynöki ítélı
1663. jan. 14.
Zólyom (arx)
Báthory Zsófiának
1663. jan. 19.
Zólyomlipcse (arx)
Rákóczi Lászlónak
1663. jan. 20.
Zólyomlipcse (arx)
Johann Rottalnak
1663. jan. 23.
Zólyomlipcse
Sopron vármegyének
1663. jan. 24.
Zólyomlipcse (arx)
Sopron városnak
1663. jan. 24.
Zólyomlipcse (arx)
Szepes vármegyének
1663. jan. 24.
Zólyomlipcse
Lessenyei Nagy Ferencnek
1663. jan. 27.
Besztercebánya
Forgách Ádámnak
1663. jan. 29.
Zólyomlipcse
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. jan. 29.
Zólyomlipcse (arx)
Szabolcs vármegyének
1663. jan. 29.
Zólyomlipcse (arx)
bizonyságlevél
1663. jan. 31.
Zólyomlipcse (arx)
Johann Rottalnak
1663. febr. 5.
Zólyomlipcse (arx)

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 371.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 371.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 12.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 384.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 140.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 411.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 373.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 406.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 507.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 414.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 415.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 165-166.
MOL P 1981. 1. cs. f. 144.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 169-170..
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 173-174.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 513.
MOL X 1047. No. 487. (40574. dob.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 532.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 452.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 448-453.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 451.
MOL X 1047. No. 490. (40574. dob.)
MOL E 254. 43. cs. 1663. jan./No. 14.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 171-172.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 463.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 453.
SL:Svm kgy ir. 1663.
SML IV.1/b..
ŠAL SŽ 117. dob. No. 154.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 175-176.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 457.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. feb. 5./No. 1.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 45.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 19.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 456-459.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
1663. febr. 5.
Pálffy Miklósnak
1663. febr. 5.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. febr. 6.
Trencsén vm szolgabírája
1663. febr. 8.
Johann Rottalnak
1663. febr. 9.
Gyır vármegyének
1663. febr. 9.
Szabolcs vármegyének
1663. febr. 9.
Lıcse városnak
1663. febr. 11.
Johann Rottalnak
1663. febr. 13.
Johann Rottalnak
1663. febr. 13.
Lippay Györgynek
1663. febr. 14.
Körmöcbánya városnak
1663. febr. 15.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1663. febr. 16.
Johann Rottalnak
1663. febr. 16.
A lıcsei fıbírónak
1663. febr. 16.
Szelepcsényi Györgynek
1663. febr. 19.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1663. febr. 20.
Abaúj és Zemplén vmnek
1663. febr. 21.
Gömör vm törvényszékének 1663. febr. 21.
Johann Rottalnak
1663. febr. 21.
Johann Rottalnak
1663. febr. 21.
Trencsén vm törvényszékének 1663. febr. 22.
Johann Rottalnak
1663. febr. 22.
védlevél
1663. febr. 23.
Abaúj vm törvényszékének
1663. febr. 23.
Csernei Pál országbírói ítélımesternek
1663. febr. 24.
I. Lipótnak
1663. febr. 25.
Bars vm törvényszékének
1663. febr. 25.
Johann Rottalnak
1663. febr. 25.
Johann Rottalnak
1663. febr. 25.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1663. febr. 25.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1663. febr. 25.
Lippay Györgynek
1663. febr. 25.
Bársony Jánosnak
1663. febr. 26.
Johann Rottalnak
1663. febr. 26.
Csernei Pálnak
1663. febr. 27.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 456.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 457.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. feb. 5./No. 2.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 15.p. 149.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 455.
GyL Gyvm. kgy. ir. I. 1663/1..
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 103.
ŠAL MML II/109/178.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 460-461.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 454.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 516.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 582.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 177-178.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 459.
ŠAL MML II/109/170.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 460.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 179-180.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 462.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 181-182.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 462-463.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 461.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 183-184.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 450.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 186.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 185.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 187-188.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 22.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 189.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 454-455.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 449.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 190-191.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No.10. p. 23-24.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 517.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 604.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 448.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 192-193.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Ung vármegyének
védlevél
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Portia hercegnek
Johann Rottalnak
Sáros, Szepes, Zempl., Abaúj
Zemplén vármegyének
Sopron városnak
Zemplén vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Johann Rottalnak
Szelepcsényi Györgynek
Portia hercegnek
Batthyány Kristófnak
Egy generosus dominusnak
Johann Rottalnak
Abaúj, Zempl., Szab., Torna
Andrássi Miklósnak et aliis
Farkas Fábiánnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Koháry Istvánnak
Pethı Zsigmondnak
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Szuhai Mátyásnak
Andrássi Miklósnak et aliis
Farkas Fábiánnak
Koháry Istvánnak
Pethı Zsigmondnak
Farkas Fábiánnak
Johann Rottalnak
bizonyságlevél

1663. febr. 27.
1663. febr. 27.
1663. febr. 27.
1663. febr. 28.
1663. febr. 28.
1663. márc. 1.
1663. márc. 1.
1663. márc. 1.
1663. márc. 2.
1663. márc. 2.
1663. márc. 3.
1663. márc. 3.
1663. márc. 5.
1663. márc. 6.
1663. márc. 6.
1663. márc. 7.
1663. márc. 10.
1663. márc. 10.
1663. márc. 12.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 16.
1663. márc. 17.
1663. márc. 18.
1664. márc. 18.
1663. márc. 18.
1663. márc. 18.
1663. márc. 19.
1663. ápr. 19.
1663. ápr. 21.

Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Stubnyafürdı
[Stubnyafürdı]
Stubnyafürdı
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Királyfalva
Galgóc (arx)

SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 115.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 559.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 558.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 194.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 184.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 23.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 185-186.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 433.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 434.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 203. (15. d.)Visegrádi 1910, 53-54.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 1. Num. 44/3.
BAZML IV-2001/b. fasc. 183. no. 23. T14
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. áp. 26./No. 2
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 435.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 435-437.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 438.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 439.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 440.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 508.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 464-465.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 441.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 96.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 75. (5. d.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 442.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 443.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 444.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 195.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lıcse városnak
1663. ápr. 22.
A Szepesi Kamarának
1663. ápr. 27.
Egy celsissimus dominusnak 1663. ápr. 27.
Ivanovics Pálnak
1663. ápr. 30.
Széchényi Györgynek
1663. ápr. 30.
Koháry Istvánnak
1663. máj. 2.
Johann Rottalnak
1663. máj. 3.
Johann Rottalnak
1663. máj. 3.
Felsı Mo. végvári kapit.-nak 1663. máj. 4.
Bartakovics Jánosnak, Hont vm1663.
alispánjának
máj. 6.
Iványi Fekete Lászlónak
1663. máj. 7.
Az egri püspöknek
1663. máj. 9.
Johann Rottalnak
1663. máj. 11.
Johann Rottalnak
1663. máj. 11.
"Meghitt két gróf fiamnak"
1663. máj. 14.
Lıcse városnak
1663. máj. 15.
Strozzi grófnak
1663. máj. 17.
Iványi Fekete Lászlónak
1663. máj. 18.
A Szepesi Kamarának
1663. máj. 20.
I. Lipótnak
1663. máj. 21.
A gyıri püspöknek
1663. máj. 21.
Portia hercegnek
1663. máj. 21.
Egy püspöknek (édes püspök uram)
1663. máj. 21.
Bars vármegyének
1663. máj. 22.
Egy grófnak
1663. máj. 22,
Mo. összes vármegyéjének
1663. máj. 22.
Gyır vármegyének
1663. máj. 22.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. máj. 22.
Sopron vármegyének
1663. máj. 22.
Zemplén vármegyének
1663. máj. 22.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1663. máj. 22.
[A Szepesi Kamarának]
1663. máj. 23.
Egy vármegyének
1663. máj. 23.
A Szepesi Kamarának
1663. máj. 24.
[A Szepesi Kamarának]
1663. máj. 24.
Lippay Györgynek
1663. máj. 26.

Ribnik (poss.)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Dubova (poss.)
Tiszolc
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Kassa
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murány
Murány
Murányalja
Murányalja
Murány
Murány
Murány
Murány
Murány
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja

ŠAL MML II/109/177.
MOL E 254. 43. cs. 1663. ápr./No. 2.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 549.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 531.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 445.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 511.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 466-467.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 446.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 447.
MOL X 1047. No. 488. (40574. dob.)
MOL X 1047. No. 489. (40574. dob.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 510.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 468-471.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 587.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 586.
ŠAL MML II/107.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 509.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. mj. 21./No. 1.
MOL E 254. 43. cs. 1663. máj./No. 36.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 25.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 572.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 192-193.
MOL E 204. 50. cs.
Odeschalchi 1891, 164-165.
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1447. (34787. tek.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 473-474.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/7..
Ráth 1854. 43-44.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. máj. 21./No. 2.
SL:Svm kgy ir. 1663.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 207. (15. d.)Visegrádi 1910, 54-55.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 11. p. 25-26.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 567.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 579.
MOL E 254. 43. cs. 1663. máj./No. 35.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 580.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 518.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Egy ill. és excel. dominusnak. 1663. máj. 27.
bizonyságlevél
1663. máj. 28.
Egy excell. dominusnak
1663. máj. 28.
I. Lipótnak
1663. máj. 29.
I. Lipótnak
1663. máj. 29.
Johann Rottalnak
1663. máj. 29.
A Szepesi Kamarának
1663. jún. 2.
Szepes vármegyének
1663. jún. 2.
[Lıcse városnak]
1663. jún. 4.
Lıcse városnak
1663. jún. 4.
Szepes vármegyének
1663. jún. 4.
excellentissimus dominus
1663. jún. 7.
Bártfa városnak
1663. jún. 8.
Károlyi Lászlónak, Szatmár vm 1663.
f
jún 12.
Ugocsa vm törvényszékének 1663. jún. 12.
bizonyságlevél
1663. jún. 13.
védlevél
1663. jún. 13.
Csernei Pálnak
1663. jún. 13.
Balassa Imrének
1663. jún. 14.
Az Egri Káptalannak
1663. jún. 15.
Kecskemét városnak
1663. jún. 15.
Szepes vármegyének
1663. jún. 15.
Bars vármegyének
1663. jún. 15.
Gyır vármegyének
1663. jún. 15.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. jún. 15.
Sopron városnak
1663. jún. 15.
Szepes vármegyének
1663. jún. 15.
Zala vármegyének
1663. jún. 15.
Zemplén vármegyének
1663. jún. 15.
Lıcse városnak
1663. jún. 15.
Portia hercegnek
1663. jún. 15.
A Szepesi Kamarának
1663. jún. 16.
útlevél
1663. jún. 18.
Nagy Ferencnek
1663. jún. 18.
A Szepesi Kamarának
1663. jún. 21.
I. Lipótnak
1663. jún. 23.

Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Jolsva (opp.)
Jolsva (opp.)
Pelsıc
Pelsıc
Pelsıc
Szepsi
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke
Kassa
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke
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MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 569.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 196.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 475.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 24.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 26.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 26.
MOL E 254. 43. cs. 1663. jún./No. 43.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 158.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 198v.
ŠAL MML II/109/175.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 159.
ŠAL MML II/109/176.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 578. 582.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 199-200..
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 197-198r.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 201.
Benedek 2001, 242-243. ford.
MOL N 6. 2. köt. f. 327r-328r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 571.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 13.
Hornyik 1861, 262-263.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 162.
Odeschalchi 1891, 166.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/7..
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. aug. 14./No. 1.
SL:SVL, Lad. VII et G. Fasc 5. Num. 236.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 163.
ZML Zvm. kgy. ir. 1. d.
BAZML IV-2001/b. fasc. 208. no. 39. (8. d.) Visegrádi 1910, 55-56.
MML II/107.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 205-206.
MOL E 254. 43. cs. 1663. jún./No. 27.
MOL E 254. 43. cs. 1663. jún./No. 5.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 16.
MOL E 254. 43. cs. 1663. jún./No. 47.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 27-28.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
A Szepesi Kamarának
Zemplén vármegyének
Szepes vármegyének
A Szepesi Kamarának
I. Lipótnak
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Bars vármegyének
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron városnak
Sopron vármegyének
Egy generosus dominusnak
A Szepesi Kamarának
Abaúj vármegyének
Egy generosus dominusnak
Egy generosus dominusnak
Szepes vármegyének
Wenzel Lobkowitz hercegnek
A horvát rendeknek
Egy vármegyének
[Lippay Györgynek]
Johann Rottalnak
Osztrosith Mátyásnak
Rozgonyi Györgynek
Szelepcsényi Györgynek
ismeretlen
I. Lipótnak
Portia hercegnek
Borsod, Gömör etc. vmknek
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
A Szepesi Kamarának

1663. jún. 23.
1663. jún. 25.
1663. jún. 25.
1663. jún. 28.
1663. jún. [ ]
1663. júl. 1.
1663. júl. 1.
1663. júl. 1.
1663. júl. 2.
1663. júl. 2.
1663. júl. 2.
1663. júl. 2.
1663. júl. 3.
1663. júl. 3
1663. júl. 4.
1663. júl. 5.
1663. júl. 5.
1663. júl. 5.
1663. júl. 5.
1663. júl. 5.
1663. júl. 6.
1663. júl. 6,.
1663. júl. 6.
1663. júl. 6.
1663. júl. 6.
1663. júl. 6.
1663. júl. 6.
1663. júl. 7.
1663. júl. 8.
1663. júl. 8.
1663. júl. 8.
1663. júl. 8.
1663. júl. 8.
1663. júl. 8.
1663. júl. 8.
1663. júl. 8.

Enyicke
Gönc
Tállya (opp.)
Szerencs (opp.)
Szerencs (opp.)
Szerencs (opp.)
Szerencs (opp.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke (cast.)
Enyicke
[Enyicke (cast.)]
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke

MOL E 254. 43. cs. 1663. jún./No. 48.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 74. (5. d.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 165.
MOL E 254. 43. cs. 1663. jún./No. 45.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 525.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 19.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 166.
BAZML IV-2001/b. fasc. 228. No. 55. (13. d.)
Odeschalchi 1891, 167-168.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/7..
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. aug. 14./No.2.
SL:SVL, Lad. XXV. et Z. Fasc 5. Num. 342.
SL:Svm kgy ir. 1663...
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 581.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 49.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 584.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 552.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 581.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 17.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 570.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 3.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 145v..
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 568.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 472-473.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 528-529.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 581.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 568.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 189.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 189-190.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 224-225.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 529.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. aug. 14./No.3.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 26.
BAZML IV-2001/b. fasc. 228. No. 54. (13. d.).
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 110.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 60.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Báthory Zsófiának
1663. júl. 8.
Enyicke
Kassa városnak
[1663. júl. 8.]
[Enyicke]
Weber Jánosnak
1663. júl. 10.
Rozgony
Szabolcs vármegyének
1663. júl. 10.
Rozgony (poss.)
Szepes vármegyének
1663. júl. 10.
Rozgony (poss.)
Zemplén vármegyének
1663. júl. 10.
Rozgony (poss.)
Besztercebánya etc. városok 1663. júl. 12.
Enyicke (cast.)
Szabolcs vármegyének
1663. júl. 12.
Enyicke
A Szepesi Kamarának
1663. júl. 12.
Enyicke
A Szepesi Kamarának
1663. júl. 12.
Enyicke
Abaúj vármegyének
1663. júl. 15.
Enyicke
Báthory Zsófiának
1663. júl. 15.
Enyicke
Johann Rottalnak
1663. júl. 15.
Enyicke
Johann Rottalnak
1663. júl. 15.
Enyicke
Pethı Zsigmondnak
1663. júl. 15.
Enyicke
A Szepesi Kamarának
1663. júl. 15.
Enyicke
Vas Mártonnak, a Szepesi Kamara
1663.
administrátorának
júl. 16.
Enyicke (cast.)
Abaúj, Sáros, Szepes etc vm 1663. júl. 16.
Enyicke
Szepes vármegyének
1663. júl. 16.
Enyicke (cast.)
Zemplén vármegyének
1663. júl. 16.
Enyicke (cast.)
Egy egregius dominusnak
1663. júl. 16.
Enyicke
Zsolna városnak
1663. júl. 16.
Enyicke
A Szepesi Kamarának
1663. júl. 17.
Enyicke (cast.)
I. Lipótnak
1663. júl. 18.
Enyicke
Szabolcs vármegyének
1663. júl. 18.
Enyicke (cast.)
Trencsén vármegyének
1663. júl. 18.
Enyicke
bizonyságlevél
1663. júl. 21.
Enyicke (cast.)
Árva, Liptó, Turóc etc. vm
1663. júl. 22.
Enyicke
Zemplén vármegyének
1663. júl. 23.
Kassa
Szepes vármegyének
1663. júl. 24.
Kassa
A Szepesi Kamarának
1663. júl. 26.
Jászó
A Szepesi Kamarának
1663. júl. 27.
Jászó (opp.)
Ism. vármegyéknek
1663. júl. 28.
Szepsi
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. júl. 28.
Szepsi
Szabolcs vármegyének
1663. júl. 28.
Jászó
Zichy Istvánnak
1663. júl. 28.
Jászó

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 401.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 529.
Lasztókai 1880. 606.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 22.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 167.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 245. T19 Visegrádi 1910, 56.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 551.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 43.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 61.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 53.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 575-576.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 476.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 474-475.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 528.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 574.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 52.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 37.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 555.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 168.
BAZML IV-2001/b. fasc. 231. No. 412. (14. d.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 577.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 577.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 51.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 29.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 14.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 553.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 202-203.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 553.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 554.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 170.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 23.
MOL E 254. 43. cs. 1663. júl./No. 55.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 564.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. aug. 14./No.5.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 95.
MOL E 254. 43. cs. 1663. aug./No. 20.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Portia hercegnek
1663. júl. 28.
Szepsi (opp.)
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 252-53.
Homonnainénak
1663. júl. 29.
Szepsi
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 477.
Szepes vármegyének
1663. júl. 29.
Szepsi (opp.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 171.
Hont vármegyének
1663. aug. 3.
Kánói tábor
MOL P 1992. 1. cs. 5. t.
Vér Ferencnek
1663. aug. 3.
Kánói tábor
MOL E 204. 50. cs.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. aug. 4.
Vámosfalva
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. aug. 14./No.7.
Koháry Istvánnak
1663. aug. 6.
Véglesi rét
MOL X 1047. No. 500. (40574. dob.)
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. aug. 7.
Véglesi tábor
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. aug. 14./No.9.
Koháry Istvánnak
1663. aug. 8.
Revistyei mezı "szénásfaluiMOL
és revistyei
X 1047.réteken"
No. 491. (40574. dob.)
Forgách Ádámnak
1663. aug. 10. ismeretlen
MOL P 287. Ser. II. Fasc. CC
Nógrád vármegyének
1663. aug. 16. Pozsony
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 2.
Nagy 1861. 118-119.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. aug. 16. Pozsony
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. aug. 26./No.2.
Trencsén vármegyének
1663. aug. 19. Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 543.
Osztrosith Mátyásnak
1663. aug. 20. Pozsony
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 530-533.
Johann Rottalnak
1663. aug. 20. Pozsony
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 476-477.
Szabolcs vármegyének
1663. aug. 20, Pozsony
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 111.
Szepes vármegyének
1663. aug. 20. Pozsony
ŠAL SŽ 117. dob. No. 179.
Zemplén vármegyének
1663. aug. 20. Pozsony
BAZML IV-2001/b. fasc. 231. No. 408. (14. d.)
Majtényi Jánosnak
1663. aug. 25. Pozsony
Odeschalchi 1897, 222-223.
I. Lipótnak
1663. aug. 28. Pozsony
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 186.
pátens
1663. aug. 29. Pozsony
ŠAL SŽ 117. dob. No. 183.
Bars vármegye lakóinak
1663. aug. 29. Pozsony
MOL R 293. 3 d. Bars/f. 18..
Pest-Pilis-Solt, Nógrád és Hont 1663.
vármegyék
aug. 29.
lakóinak
Pozsony
MOL X 7824. No. 7161. (C 1124. dob.)
Gyır vármegyének
1663. aug. 29. Pozsony
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/7..
Ráth 1854. 45.
Sopron vármegyének
1663. aug. 29. Pozsony
SL:Svm kgy ir. 1663.
Sopron városnak
1663. aug. 31. Széleskút
SL:SVL, Lad. VII. et G. Fasc 5. Num. 237.
Egy illustr. comesnek
1663. szept. 1. Szent Maretha
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No.
ismeretlen
1663. szept. 2. Érsekújvár
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 10.
Gyır vármegyének
1663. szept. 4. Sopron
Ráth 1854. 45-46.
Moson vármegyének
1663. szept. 4. Sopron
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1663/No. 54.
Sopron vármegyének
1663. szept. 4. Sopron
SL:Svm kgy ir. 1663.
Sopron városnak
1663. szept. 4. Sopron
SL:SVL, Lad. VI. et F. Fasc 7. Num. 372.
Koháry Istvánnak
1663. szept. 4. Sopron
MOL X 1047. No. 492. (40574. dob.)
Raymondo Montecuccolinak 1663. szept. 4. Sopron
ÖStA Kriegsarchiv AFA 1663/9/4.
Thököly Istvánnak
1663. szept. 4. Sopron
Anonim 1896, 331. csak említés
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. szept. 4. Sopron
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. szept. 24./No.4.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Osztrosith Mátyásnak
A dunántúli vármegyéknek
Gyır vármegyének
Sopron vármegyének
Raimondo Montecuccolinak
Egy vármegyének
Johann Rottalnak
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Raymondo Montecuccolinak
Zrínyi Miklósnak
[Zrínyi Miklósnak]
Forgách Ádámnak
Osztrosith Mátyásnak
Osztrosith Mátyásnak
Abaúj vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
A Szepesi Kamarának
ismeretlen
útlevél
bevallás
A 13 vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Kassa városnak
Pethı Zsigmondnak
Lessenyei Nagy Ferencnek
Johann Rottalnak

1663. szept. 5.
1663. szept. 5.
1663. szept. 5.
1663. szept. 5.
1663. szept. 7.
1663. szept. 9.
1663. szept. 9.
1663. szept. 9.
1663. szept. 9.
1663. szept. 9.
1663. szept. 10.
1663. szept. 10.
1663. szept. 13.
1663. szept. 19.
1663. szept. 22.
1663. szept. 24.
1663. szept. 25.
1663. okt. 4.
1663. okt. 4.
1663. okt. 5.
1663. okt. 6.
1663. okt. 6.
1663. okt. 6.
1663. okt. 6.
1663. okt. 6.
1663. okt. 10.
1663. okt. 10.
1663. okt. 11.
1663. okt. 12.
1663. okt. 12.
1663. okt. 12.
1663. okt. 12.
1663. okt. 12.
1663. okt. 12.
1663. okt. 14.
1663. okt. 14.

Sopron
Keresztúr
Keresztúr (cast.)
Keresztúr (cast.)
Kıszeg
Keresztúr
Keresztúr
Keresztúr (cast.)
Keresztúr (cast.)
Keresztúr (cast.)
Keresztúr
Keresztúr
Sárvár (arx)
Keresztúr (cast.)
Bécs
Bécs
Bécs
Oroszlánkı
Oroszlánkı
Oroszlánkı
Oroszlánkı (arx)
Oroszlánkı (arx)
Oroszlánkı (arx)
Oroszlánkı (arx)
Oroszlánkı (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)

MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 534-536.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 542.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/7..
Ráth 1854. 47.
SL:Svm kgy ir. 1663.
ÖStA Kriegsarchiv AFA 1663/9/7.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 563.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 133.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 24.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 184.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. no. 200. (15. d.)Visegrádi 1910, 57.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 599-600.
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 284-285.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/7..
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. okt. 21./No.2.
ÖStA Kriegsarchiv AFA 1663/9/22.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 34.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 566.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 589.
Hadt. Közl. 6. (1893) 721-723.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 537-538.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 539-540.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 545.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 99.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 199.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. no. 240. T19 Visegrádi 1910, 57-58.
MOL E 254. 43. cs. 1663. okt./No. 10
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 119.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 533.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 533.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 523.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 20.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 202.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 205. (15. d.)Visegrádi 1910, 59.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 523.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 523.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 537.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 478-479.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
A 13 vármegyének stb.
1663. okt. 17.
Szentpéter (opp.)
Szabolcs vármegyének
1663. okt. 17.
Szentpéter (opp.)
Szepes vármegyének
1663. okt. 17.
Szentpéter (opp.)
Zemplén vármegyének
1663. okt. 17.
Szentpéter (opp.)
Hont vármegyének
1663. okt. 17.
Szentpéter (opp.)
A Szepesi Kamarának
1663. okt. 17.
Szentpéter (opp.)
Abaúj, Sáros, Szepes etc vm 1663. okt. 21.
Murány (arx)
Szepes vármegyének
1663. okt. 21.
Murány (arx)
Zemplén vármegyének
1663. okt. 21.
Murány (arx)
Árva, Liptó, Turóc etc. vm
1663. okt. 21.
Murány (arx)
Egy excell. comesnek
1663. okt. 21.
Murány (arx)
Pethı Zsigmondnak
1663. okt. 21.
Murány (arx)
Csernei Pálnak
1663. okt. 22.
Murány (arx)
Gyır vármegyének
1663. okt. 22.
Murány (arx)
Moson vármegyének
1663. okt. 22.
Murány (arx)
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. okt. 22.
Murány (arx)
Sopron vármegyének
1663, okt. 22.
Murány (arx)
Szabolcs vármegyének
1663. okt. 22.
Murány (arx)
Szepes vármegyének
1663. okt. 22.
Murány (arx)
A zólyomi alispánnak
1663. okt. 24.
Murány (arx)
nyugta
1663. okt. 25.
Murány
Bartakovics Gáspár lévai alkapitánynak
1663. okt. 25.
Murány (arx)
A Szepesi Kamarának
1663. okt. 26.
Murány (arx)
Pethı Zsigmondnak
1663. okt. 28.
Murány (arx)
Sáros vármegyének
1663. okt. 28.
Murány
Sáros vármegyének
1663. okt. 28.
Murány (arx)
Zemplén vármegyének
1663. okt. 28.
Murány
Zemplén vármegyének
1663. okt. 28.
Murány
Szepes vármegyének
1663. okt. 28.
Murány (arx)
Franz Ernest Pettingnek (e), aranygyapjús
1663. okt. 29.
vitéznek,
Murány
bels (arx)
Pethı Zsigmondnak
1663. okt. 29.
Murány (arx)
Zrínyi Miklósnak
1663. okt. 29.
Murány (arx)
Az összes mo-i vármegyének 1663. okt. 31.
Murány (arx)
Lıcse városnak
1663. okt. 31.
Murány (arx)
Nógrád vármegyének
1663. okt. 31.
Murány (arx)
Sopron vármegyének
1663. okt. 31.
Murány (arx)

MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 124.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 25.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 204.
BAZML IV-2001/b. fasc. 228. No. 80. (13. d.)
NML XIV.3. D/1. f. 366-367. (11. d.)
MOL E 254. 43. cs. 1663. okt./No. 9.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 480.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 206.
BAZML IV-2001/b. fasc. 208. no. 38. (8. d.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 479.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 527.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 478.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 15.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/14..
Ráth 1854. 47-48.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1663/No. 56.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.3.
Horváth 1987. 99-100. (r)
SL:Svm kgy ir. 1663.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 88.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 208.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 481.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 502.
MOL X 1047. No. 493. (40574. dob.)
MOL E 254. 43. cs. 1663. okt./No. 14.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 471-472.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 482.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 211.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 483.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 204. (15. d.)Visegrádi 1910, 59-62.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 215.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 470.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 512. 588.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 494.
ŠAL MML II/109/174.
MOL R 293. 7. d. Nógrád/No. 4.
Nagy 1861. 120-124.
SL:Svm kgy ir. 1663.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Koháry István és Bory Mihály
Koháry Istvánnak
A Szepesi Kamarának
Apafi Mihálynak
Csáky Istvánnak
A felsı-mo-i 13 vármegyének
A felsı-mo-i 13 vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Pethı Zsigmondnak
Egy vármegyének
Gyır vármegyének
Zólyom és Nógrád alispánj.
Johann Rottalnak
[A krakkói vajdának?]
A lublói kapitánynak
Egy lengyel fıpapnak
Koháry Istvánnak
Libetbánya városnak
Zsolna városnak
Pethı Zsigmondnak
Bereg, Szabolcs, Ugocsa vm
Szabolcs vármegyének
Farkas Fábiánnak
Lippay Györgynek
Pethı Zsigmondnak
Szatmár vármegyének
Zichy Istvánnak
Unger Mártonnak
Nógrád vármegyének
Pálffy Tamásnak
átíró oklevél
Pethı Zsigmondnak
Farkas Lászlónak

1663. okt. 31.
1663. okt. 31.
1663. okt. 31.
1663. okt. 31.
1663. nov. 1.
1663. nov. 1.
1663. nov. 2.
1663. nov. 2.
1663. nov. 2.
1663. nov. 2.
1663. nov. 2.
1663. nov. 2.
1663. nov. 3.
1663. nov. 3.
1663. nov. 3.
1663. nov. 3.
1663. nov. 5.
1663. nov. 5.
1663. nov. 5.
1663. nov. 5.
1663. nov. 5.
1663. nov. 5.
1663. nov. 6.
1663. nov. 7.
1663. nov. 7.
1663. nov. 7.
1663. nov. 7.
1663. nov. 7.
1663. nov. 7.
1663. nov. 7.
1663. nov. 8.
1663. nov. 9.
1663. nov. 9.
1663. nov. 9.
1663. nov. 10.
1663. nov. 11.

Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
[Murány]
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány
Murány
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)

SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 106.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 217.
BAZML IV-2001/b. fasc. 154. no. 429. T3
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 494.
MOL X 1047. No. 494. (40574. dob.)
MOL E 254. 43. cs. 1663. nov./No. 6.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 493.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 469.

81

Visegrádi 1910, 62-64. 134-145.

8. cs. IV/4. t. No. 522.

Hadt. Közl. 15. (1914) 158-159.
BAZML IV-2001/b. fasc. 231. No. 415. (14. d.)BAZML IV-2001/p. 13. d. (copia)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. nov. 5./No.1.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 469.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 526.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1663/13..
Ráth 1854. 48-52.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 492.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 480-483.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 538.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 538.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 534.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 515.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 538.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 538.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 562.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 490.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 109.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 491.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 519.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 468.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 490.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 489.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 488.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 3.
Nagy 1861. 124-125.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 487.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 585.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 467.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 18.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lıcse városnak
1663. nov. 12.
Bory Mihálynak
1663. nov. 13.
Pethı Zsigmondnak
1663. nov. 14.
Koháry Istvánnak
1663. nov. 16.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. nov. 16.
Egy vármegyének
1663. nov. 17.
Bory Mihálynak
1663. nov. 18.
Egy spect. magnificusnak
1663. nov. 18.
Gömör vármegyének
1663. nov. 18.
Nógrád vármegyének
1663. nov. 18.
Bars vármegyének
1663. nov. 18.
Szabolcs vármegyének
1663. nov. 18.
Koháry Istvánnak
1663. nov. 19.
Egy ismeretlennek
1663. nov. 20.
Szabolcs vármegyének
1663. nov. 20.
Barkóczi Ferencnek etc.
1663. nov. 24.
Pethı Zsigmondnak
1663. nov. 24.
Egy generosus dominusnak
1663. nov. 25.
I. Lipótnak
1663. nov. 26.
Besztercebánya városnak
1663. nov. 27.
Nógrád vármegyének
1663. nov. 27.
A 13 vármegyének
1663. nov. 29.
Pethı Zsigmondnak
1663. nov. 29.
Egy városnak
1663. nov. 30.
Gyır vármegyének
1663. nov. 30.
Moson vármegyének
1663. nov. 30.
Nógrád vármegyének
1663. nov. 30.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. nov. 30.
Szabolcs vármegyének
1663. nov. 30.
Szepes vármegyének
1663. nov. 30.
Pethı Zsigmondnak
1663. dec. 2.
Zemplén vármegyének
1663. dec. 3.
Zemplén vármegyének
1663. dec. 5.
A felsı-mo-i vármegyék követeinek
1663. dec. 7.
I. Lipótnak
1663. dec. 12.
Alsó és Felsı-mo-i vmknek
1663. dec. 16.

Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány (arx)
Semıce
Semıce
Semıce
Murány (arx)
Predajná
Predajná (poss.)
Murány
Murány
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Zólyomlipcse
Trencsénteplic (cast.)

ŠAL MML II/109/173.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 548.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 466.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 547.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1663. okt. 21./No.3.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 557.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 484.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 486.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 495.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 4.
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Nagy 1861. 125-126.
Odeschalchi 1891, 168-169.

SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 21.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 514.
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 36-37.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 23.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 499.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 465.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 536.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 184.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 541.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 6.
Nagy 1861. 127-128.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 540.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 540.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 546.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/3.
Ráth 1854. 52-53.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1663/No. 59.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 7.
Nagy 1861. 128-131.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No. 24.
SzSzML IV. A.1. 116. d. fasc. 81. No. 104..
ŠAL SŽ 117. dob. No. 220.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 464.
BAZML IV-2001/b. fasc. 162. no. 199. T7
BAZML IV-2001/b. fasc. 208. no. 38. (8. d.)
ŠAL SŽ 117. dob. No. 221.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 30.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 498.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Gömör vármegyének
1663. dec. 16.
Nógrád vármegyének
1663. dec. 16.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. dec. 16.
Szepes vármegyének
1663. dec. 16.
Zemplén vármegyének
1663. dec. 16.
A felsı mo-i rendeknek
1663. dec. 17.
Esterházy Pálnak, Sopron vm fı1663. dec. 17.
Gyır vármegyének
1663. dec. 17.
Sopron vármegyének
1663. dec. 17.
Sopron városnak
1663. dec. 17.
Nógrád vármegyének
1663. dec. 17.
Gömör vármegyének
1663. dec. 17.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. dec. 17.
Lıcse városnak
1663. dec. 17.
Szepes vármegyének
1663. dec. 17.
Hannibal Gonzaga hercegnek 1663. dec. 17.
A Titkos Tanácsnak
1663. dec. 17.
bizonyságlevél
1663. dec. 17.
I. Lipótnak
1663. dec. 18.
Szepes vármegyének
1663. dec. 19.
Esterházy Miklósnak
1663. dec. 21.
Dvornikovich Miklósnak
1663. dec. 21.
Lıcse városnak
1663. dec. 21.
Osztrosith Mátyásnak
1663. dec. 21.
[A felsı mo-i rendeknek]
1663. dec. 21.
Gömör vármegyének
1663. dec. 21.
Nógrád vármegyének
1663. dec. 21.
Pethı Zsigmondnak
1663. dec. 22.
Vas Mártonnak
1663. dec. 22.
Egy vármegyének
1663. dec. 23.
Egy városnak
1663. dec. 23.
Gyır vármegyének
1663. dec. 23.
Moson vármegyének
1663. dec. 23.
Nógrád vármegyének
1663. dec. 23.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1663. dec. 23.
Sopron vármegyének
1663. dec. 23.

Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)

ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1663. dec. 16.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 8.
Nagy 1861. 131-132.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.4.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 224.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 213. (15. d.)
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 521.
8. cs. IV/4. t. No. 501.
MOL P 125. 17. cs. No. 4241. (4711. tek.)
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/11.
Ráth 1854. 55-56.
SL:Svm kgy ir. 1663.
SL:SVL, Lad. VII. et F. Fasc 5. Num. 239.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 9.
Nagy 1861. 132-133.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1663. dec. 17.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.2.
ŠAL MML II/108.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 225.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 497.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 497.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 432.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 183.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 226.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 556.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 624.
ŠAL MML II/109/171.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 541-542.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 535.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1663. dec. 21.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 10.
Nagy 1861. 133.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 565.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 530.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 500.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 496.
GYML IV.A 1/b.1663. dec. 23.
Ráth 1854. 56-57.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1663/No. 61.
NML IV.1.b. 1. d. 1663/No. 10.
Nagy 1861. 134-135.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.1.
SL:Svm kgy ir. 1663.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
[Rákóczi Lászlónak]
Gyır vármegyének
Lıcse városnak
Gömör vármegyének
Orgonás Tanz Gergelynek
Martonfalvai paternek
Pozsony vm alispánjának
bizonyságlevél
Ivanovics Pálnak
A Turóci konventnek
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Egy felsı mo-i vármegyének
Egy felsı mo-i alispánnak
Bereg vm alispánjának
Szepes vármegyének
Csernei Pálnak
Gömör vármegyének
Gömör vármegyének
adománylevél
Fügedi Nagy Andrásnak
Rozsnyó mezıvárosnak
[Sáros vármegyének]
Szepes vármegyének
Szepes vármegyének
A felsı mo-i fırendeknek
Zemplén, Ung etc. vm
Gömör vármegyének
Lıcse városnak
Szabolcs vármegyének
A 13 vármegyének
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének

1663. dec. 23.
1663. dec. 23.
1663. dec. 27.
1663. dec. 29.
1663. dec. 29.
1663. dec. 30.
1663. dec. 30.
1663. dec. 30.
1663. dec. 30.
1663. dec. 31.
1664. jan. 1.
1664. jan. 4.
1664. jan. 4.
1664. jan. 4.
1664. jan. 7.
1664. jan. 7.
1664. jan. 8.
1664. jan. 8.
1664. jan. 9.
1664. jan. 9.
1664. jan. 9.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 10.
1664. jan. 12.
1664. jan. 12.
1664. jan. 12.
1664. jan. 12.
1664. jan. 12.

Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Terchova
Hibbe (opp.)
Hibbe
Hibbe
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
[Lıcse]
[Lıcse]
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Lıcse
Savnik (cast.)
Savnik
Savnik (cast.)
Savnik (cast.)
Savnik (cast.)

SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 111.
ŠAL SŽ 117. dob. No. 227.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 503.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/11.
ŠAL MML II/109/172.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 504.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 504.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 506.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 505.
MOL E 199. 6. cs. III/5. t. No. 1-3.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 616.
MOL N 6. 1. cs. 5. fasc. No. 6. p. 44-46.
ŠAL MML II/109/184.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 229.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 660.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 726.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 673.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 230.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 206-207.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jan. 9.a
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jan. 9.b
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 674.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 686.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 739.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 739.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 739.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 231.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 679.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 670.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jan. 10.
ŠAL MML II/109/185.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 105.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 593.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jan. 12.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 45.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 231b.

84

9. cs. IV/4. No. 715.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
A Szepesi Kamarának
instrukció
gyámsági felhatalmazás
Gömör vármegyének
Gömör vármegyének
Griboczi paternak
A felsı mo-i rendeknek
Gömör vármegyének
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
[Pethı Zsigmondnak]
Az Udvari Haditanácsnak
De Souchesnek
Gyır, Sopron, Vas, Zala etc.
Gyır vármegyének
Sopron vármegyének
A felsı mo-i rendeknek
Apponyi uramnak
[A Magyar Kamarának]
Pozsony, Nyitra, Bars etc.
Lıcse városnak
Gömör vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Zólyom vármegyének
Egy ítélımesternek
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Zichy Istvánnak
Koháry Istvánnak
Szepes vármegyének
A Szepesi Kamarának
Zemplén vármegyének
Gömör vármegyének
Szepes vármegyének

1664. jan. 12.
1664. jan. 12
1664. jan. 12.
1664. jan. 15.
1664. jan. 15.
1664. jan. 15.
1664. jan. 18.
1664. jan. 18.
1664. jan. 18.
1664. jan. 18.
1664. jan. 18.
1664. jan. 18.
1664. jan. 21.
1664. jan. 25.
1664. jan. 25.
1664. jan. 25.
1664. jan. 26.
1664. jan. 28.
1664. jan. 28.
1664. jan. 28.
1664. jan. 28.
1664. jan. 28.
1664. jan. 28.
1664. jan. 28.
1664. jan. 30.
1664. jan. 31.
1664. febr. 1.
1664. febr. 2.
1664. febr. 3.
1664. febr. 3.
1664. febr. 4.
1664. febr. 4.
1664. febr. 4.
1664. febr. 4.
1664. febr. 7.
1664. febr. 7.

Savnik (cast.)
Savnik
Sterba/Strba (poss.)
Tepla
Tepla
Tepla (poss)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Illava (arx)
Zsolna
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı

MOL E 254. 44. cs. 1664. jan./No. 4.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 592.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 208-209.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jan. 15.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 594.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 725.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 669.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jan. 18.
ŠAL MML II/109/183.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 232.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 714.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 626.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 713.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 655.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/13..
SL:Svm kgy ir. 1664.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 657.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 653.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 684.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 661.
ŠAL MML II/109/182.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jan. 28.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 233.
BAZML IV-2001/b. fasc. 158. no. 229. T5
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.6.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 596.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 727.
MOL E 199. 6. cs. III/4. t. No. 2.
MOL E 199. 6. cs. III/4. t. No. 1.
MOL P 707. 542. cs. No.11546. (4572. tek.)
MOL P 1992. 1. cs. 5. t.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 234.
MOL E 254. 44. cs. 1664. febr./No. 1.
BAZML IV-2001/b. fasc. 156. no. 70. T4
Visegrádi 1910, 135-136.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. febr. 7.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 235.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Zemplén vármegyének
A felsı-mo-i 13 vármegyének
Gömör vármegyének
Szepes vármegyének
A Szepesi Kamarának
A selmeci bányakamara tiszt.
Gyır vármegyének
Moson vármegyének
Sopron vármegyének
Barkóczi Istvánnak etc.
A felsı mo-i 13 vármegyének
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
ismeretlen
Pethı Zsigmondnak
Sáros vármegyének
A Szepesi Kamarának
Besztercebánya városnak
Nagy Zsófiának
Bars, Hont, Turóc etc. vm
Palugyai Jánosnak
Gömör vármegyének
Koháry Istvánnak
Thököly Zsigmondnak
Egy excell. comesnek
Raksányi Györgynek
Esterházy Farkas számára
Zólyom vm szolgabírájának
Nyitramelléki településeknek
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
A felsı mo-i rendeknek

1664. febr. 7.
1664. febr. 9.
1664. febr. 9.
1664. febr. 9.
1664. febr. 9.
1664. febr. 10.
1664. febr. 11.
1664. febr. 11.
1664. febr. 11.
1664. febr. 13.
1664. febr. 13.
1664. febr. 13.
1664. febr. 13.
1664. febr. 13.
1664. febr. 13.
1664. febr. 14.
1664. febr. 14.
1664. febr. 15.
1664. febr. 15.
1664. febr. 15.
1664. febr. 15.
1664. febr. 16.
1664. febr. 16.
1664. febr. 17.
1664. febr. 18.
1664. febr. 20.
1664. febr. 20.
1664. febr. 20.
1664. febr. 21.
1664. febr. 21.
1664. febr. 22.
1664. febr. 23.
1664. febr. 24.
1664. febr. 24.
1664. febr. 25.
1664. febr. 26.

Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı

BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 80. (5. d.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 658.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. febr. 9.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 238.
MOL E 254. 44. cs. 1664. febr./No. 6.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 597.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/2.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1664./No. 68.
SL:Svm kgy ir. 1664.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 658.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 658.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. febr. 13.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 63.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 240.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 212. (15. d.)Visegrádi 1910, 136-137.
MOL E 199. 6. cs. III/5. t. No. 4.
MOL E 199. 6. cs. III/5. t. No. 4.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 668.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 668.
MOL E 254. 44. cs. 1664. febr./No. 5.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 210-211.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 728.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 598.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 729.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. febr. 20.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 735.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 735.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 599.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 734.
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 4.
MOL P 1981. 1. cs. f. 154.
Odeschalchi 1891, 169.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 709.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 737.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 656.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Gömör vármegyének
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
János Fülöp mainzi választ.
Bars vármegyének
Koháry Istvánnak
Pethı Zsigmondnak
Vármegyéknek
Mo. összes vármegyéjének
Bars vármegyének
Gömör vármegyének
Gyır vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Pethı Zsigmondnak
A Szepesi Kamarának
Szobonya [István] és Battik
Gömör vármegyének
Gyır vm alispánjának
Zemplén vármegyének
Sopron vármegyének
A Szepesi Kamarának
bevallás
Egy generosus dominusnak
A Turóci konventnek
[A Titkos Tanácsnak]
kegyelemlevél
I. Lipótnak
Sopron vármegyének
Szabolcs vármegyének
Batthyány Borbálának
Szepes vármegyének

1664. febr. 26.
1664. febr. 26.
1664. febr. 26.
1664. febr. 26.
1664. febr. 27.
1664. febr. 28.
1664. febr. 28.
1664. febr. 28.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. febr. 29.
1664. márc. 2.
1664. márc. 2.
1664. márc. 3.
1664. márc. 3.
1664. márc. 4.
1664. márc. 6.
1664. márc. 8.
1664. márc. 11.
1664. márc. 11.
1664. márc. 12.
1664. márc. 20.
1664. márc. 21.
1664. márc. 21.
1664. márc. 21.
1664. márc. 22.
1664. márc. 22.

Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
[Stubnyafürdı]
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Szentmiklós (opp.)
Szentmiklós (opp.)
Szentmiklós (opp.)
Szentmiklós (opp.)
Szentmiklós (opp.)
Szentmiklós

ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. febr. 26.
ŠAL MML II/109/181.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 243.
BAZML IV-2001/b. fasc. 221. No. 500. (12. d.)
MOL E 199. 7. cs. IV/1. t. No. 5-8.13-16.
9. cs. IV/4. t. No. 665.
Odeschalchi 1891, 169-171.
MOL X 1047. No. 495. (40574. dob.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 590.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 651.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 659.
Odeschalchi 1891, 171-172.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. febr. 29.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/2.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.7.
SL:Svm kgy ir. 1664.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 50.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 244.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.8.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 591.
MOL E 254. 44. cs. 1664. febr./No. 4.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 652.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. márc. 2.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/9.
BAZML IV-2001/b. fasc. 203. no. 475. (7. d). Visegrádi 1910, 137-138.
SL:Svm kgy ir. 1664.
MOL E 254. 44. cs. 1664. márc./No. 21.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 678.
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 1. cs. 4. fasc. No. 12. p. 52-54.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 705.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 236.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 182.
SL:Svm kgy ir. 1664.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 2.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51385. (4921. tek.)
ŠAL SŽ 118. dob. No. 246.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
A Szepesi Kamarának
A Szepesi Kamarának
nyugta
A putnoki kapitánynak
A szendrıi kapitánynak
Pethı Zsigmondnak
Vármegyéknek
Bars vármegyének
Nógrád vármegyének
Gömör vármegyének
Moson vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
védlevél
A Szepesi Kamarának
bizonyságlevél
A Szepesi Kamarának
nyugta
A szepesi városok grófjának
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Gömör vármegyének
Zemplén vármegyének
Nógrád vármegyének
Gömör vármegyének
ismeretlen
Zichy Istvánnak
Koháry Istvánnak
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Barkóczy István katonáinak
védlevél
Nógrád vármegyének

1664. márc. 22.
1664. márc. 22.
1664. márc. 22.
1664. márc. 23.
1664. márc. 23.
1664. márc. 23.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 24.
1664. márc. 30.
1664. ápr. 2.
1664. ápr. 6.
1664. ápr. 6.
1664. ápr. 10.
1664. ápr. 10.
1664. ápr. 10.
1664. ápr. 10.
1664. ápr. 10.
1664. ápr. 14.
1664. ápr. 15.
1664. ápr. 15.
1664. ápr. 16.
1664. ápr. 17.
1664. ápr. 20.
1664. ápr. 21.
1664. ápr. 21.
1664. ápr. 21.
1664. ápr. 21.
1664. ápr. 22.
1664. ápr. 22.

Szentmiklós (opp.)
Szentmiklós (opp.)
Szentmiklós (opp.)
Rózsahegy
Rózsahegy
Rózsahegy (opp.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)

MOL E 254. 44. cs. 1664. márc./No. 3.
MOL E 254. 44. cs. 1664. márc./No. 20.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 600.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 601.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 601.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 601.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 663.
Odeschalchi 1891, 175-176.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 5.
Nagy 1861. 138.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. márc. 24.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1664./No. 70.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.9.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 54.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 247.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 210. (15. d.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 235.
MOL E 254. 44. cs. 1664. ápr./No. 5.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 603.
MOL E 254. 44. cs. 1664. ápr./No. 7.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 561-562.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 602.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 71.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 248.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 81. (5. d.)
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. ápr. 14.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 78. (5. d.)
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 6.
Nagy 1861. 138-139.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. ápr. 16.
Hanthó 1869, 743-744.
KREK Jerney gy. 23. k. p. 283-286.
MOL X 1047. No. 496. (40574. dob.)
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 9.
Nagy 1861. 140-141.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.12.
Nádasdy levéltár
Hadt. Közl. 15. (1914) 299-301.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 234.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 10.
Nagy 1861. 141.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Zemplén vármegyének
Nógrád vármegyének
Nógrád vármegyének
Sáros vármegyének
Csáky Istvánnak etc.
Bars vármegyének
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Hont és Zólyom vmknek
Gyır vármegyének
Szepes vármegyének
Nógrád vármegyének
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Nógrád vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Bars vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Bars vármegyének
[Zichy Istvánnak]
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Hont, Nógrád, Zólyom etc vm
Bars vármegyének
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Gömör vármegyének
Bars vármegyének
Nógrád vármegyének
A dunáninneni vármegyéknek
Bars vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Bars vármegyének
Turóc vármegyének

1664. ápr. 22.
1664. ápr. 24.
1664. ápr. 26.
1664. ápr. 27.
1664. ápr. 28.
1664. ápr. 28.
1664. ápr. 28.
1664. ápr. 28.
1664. ápr. 28.
1664. ápr. 29.
1664. máj. 2.
1664. máj. 4.
1664. máj. 7.
1664. máj. 7.
1664. máj. 8.
1664. máj. 8.
1664. máj. 8.
1664. máj. 11.
1664. máj. 11.
1664. máj. 11.
1664. máj. 12.
1664. máj. 15.
1664. máj. 15.
1664. máj. 15.
1664. máj. 15.
1664. máj. 15.
1664. máj. 15.
1664. máj. 15.
1664. máj. 17.
1664. máj. 18.
1664. máj. 18.
1664. máj. 19.
1664. máj. 19.
1664. máj. 19.
1664. máj. 20.
1664. máj. 21.

Trencsénteplic (cast.)
BAZML IV-2001/b. fasc. 162. no. 201. T7
Trencsénteplic (cast.)
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 12.
Trencsénteplic (cast.)
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 13.
Trencsénteplic (cast.)
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 38-39.
Trencsénteplic (cast.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 595.
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 14.
Trencsénteplic (cast.)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.13.
Trencsénteplic (cast.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 595.
Trencsénteplic (cast.)
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/11.
Trencsénteplic (cast.)
ŠAL SŽ 118. dob. No. 265.
Trencsénteplic (cast.)
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 16.
Trencsénteplic (cast.)
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 18.
Trencsénteplic (cast.)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.14.
Sztrecsény vár (arx) alatt NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 19.
Sztrecsény vár (arx) alatt SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 30.
Sztrecsény vár (arx) alatt ŠAL SŽ 118. dob. No. 264.
Sztrecsény vár (arx) alatt
Sztrecsény vár (arx) alatt PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.16.
Sztrecsény
Sztrecsény
MOL E 254. 44. cs. 1664. máj./No. 34.
Tajova rézbánya (Besztercebánya
ŠABB PBB
mellett)
Gž 1.1.D. 1664. máj. 15.
Tajova rézbánya (Besztercebánya
SzSzML
mellett)
IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 53.
Tajova (Besztercebánya mellett)
ŠAL SŽ 118. dob. No. 259.
Besztercebánya
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 708.
Besztercebánya
Besztercebánya
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 20.
Besztercebánya
PML IV.1–c/2. 2. d. 1669/No. 7.
Besztercebánya
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. máj. 17.
Besztercebánya
Besztercebánya
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 21.
Bucsai tábor
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 604.
Bucsai tábor
Bucsai tábor
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.15.
Besztercebánya
Zólyom
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 680.
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Visegrádi 1910, 138-142.
Nagy 1861. 141-142.
Nagy 1861. 143-144.

Odeschalchi 1891, 176-177.
Nagy 1861. 144-145.

Nagy 1861. 145-146.
Nagy 1861. 147-148.
Nagy 1861. 149.

Odeschalchi 1891, 178.
Odeschalchi 1891, 177-178.

Odeschalchi 1891, 178-179.
Nagy 1861. 149-150.

Odeschalchi 1891, 179-180.
Nagy 1861. 150-152.
Odeschalchi 1891, 180-181.
Odeschalchi 1891, 181-182.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Koháry Istvánnak
Nyitra vármegyének
A kamaragrófnak
[Nádasdy Ferencnek?]
Egy excell. dominusnak
Egy német profontmesternek
A Magyar Kamarának
[Az Udvari Haditanácsnak]
Árva vármegyének
Besztercebánya városnak
Egy alsó mo-i bányavárosnak
Liptó vármegyének
Zay Lászlónak
adománylevél
Koháry Istvánnak
permoratórium
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
védlevél
I. Lipótnak
Abaúj vármegyének
Egy városnak
Koháry Istvánnak
bevallás
Báthory Zsófiának
Gillányi Györgynek
Gosztonyi Miklósnak
adománylevél
Lippay Györgynek
Johann Rottalnak
Mednyánszky Jónásnak
Zichy Istvánnak
adománylevél
Cop generálisnak

1664. máj. 22.
1664. máj. 26.
1664. máj. 31.
1664. jún. 1.
1664. jún. 3.
1664. jún. 4.
1664. jún. 9.
1664. jún. 9.
1664. jún. 10.
1664. jún. 10.
1664. jún. 10.
1664. jún. 10.
1664. jún. 12.
1664. jún. 14.
1664. jún. 14.
1664. jún. 16.
1664. jún. 17.
1664. jún. 17.
1664. jún. 18.
1664. jún. 18.
1664. jún. 20.
1664. jún. 20.
1664. jún. 20.
1664. jún. 20.
1664. jún. 20.
1664. jún. 21.
1664. jún. 21.
1664. jún. 21.
1664. jún. 21.
1664. jún. 21.
1664. jún. 21.
1664. jún. 21.
1664. jún. 22.
1664. jún. 23.
1664. jún. 23.
1664. jún. 23.

Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Zólyom
Pitelova melletti tábor
Saskı vár alatt (mezı)
Saskı vár alatt (mezı)
Revistye alatt
Revistye
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Királyfalva (cast.)
Lucsatin (poss.)
Lucsatin
Lucsatin (poss.)
Valaszka
Lucsatin
Polonka (poss.)
Polonka

MOL X 1047. No. 497. (40574. dob.)
MOL R 293. 7. d. Nyitra/No. 11.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 181.
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 42-43.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 605.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 717.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 607.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 606.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 608.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 608.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 722.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 608.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 609.
MOL N 6. 3. köt. f. 88r-89r.
MOL X 1047. No. 498. (40574. dob.)
MOL N 6. 3. köt. f. 89r-89v.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. jún. 17.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 104.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 611.
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 44-45.
MOL N 6. 3. köt. f. 89v-90v.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 34.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 612.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 743.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 638.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 676-677.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 724.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 683.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 682.
MOL N 6. 3. köt. f. 90v-91r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 646.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 484-485.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 612.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 682.
MOL N 6. 3. köt. f. 91r-91v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 612.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Farkas Fábiánnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Koháry Istvánnak
adománylevél
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Koháry Istvánnak
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
Dvornikovich Miklósnak
Dvornikovich Miklósnak
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Szelepcsényi Györgynek
Zichy Istvánnak
A csetneki tisztviselıknek
Gömör vm alispánjának
Ivanovics Pálnak
Libercsey Mihálynak
Lippay Ferencnek
Lippay Györgynek
adománylevél
Rozsnyó mezıvárosnak
Lippay Györgynek
Jánoky Gáspárnak
adománylevél
adománylevél
Apafi Mihálynak
védlevél
Ismeretlen személyeknek
Libercsey Mihálynak
adománylevél
gyámsági felhatalmazás

1664. jún. 23.
1664. jún. 23.
1664. jún. 24.
1664. jún. 25.
1664. jún. 25.
1664. jún. 25.
1664. jún. 26.
1664. jún. 26.
1664. jún. 26.
1664. jún. 26.
1664. jún. 26.
1664. jún. 26.
1664. jún. 28.
1664. jún. 28.
1664. jún. 28.
1664. jún. 28.
1664. jún. 28.
1664. jún. 28.
1664. jún. 29.
1664. jún. 29.
1664. jún. 29.
1664. jún. 29.
1664. jún. 29.
1664. jún. 29.
1664. jún. 30.
1664. júl. 3.
1664. júl. 5.
1664. júl. 7.
1664. júl. 8.
1664. júl. 9.
1664. júl. 9.
1664. júl. 10.
1664. júl. 10.
1664. júl. 10.
1664. júl. 11.
1664. júl. 11.

Polonka
Polonka
Semıce
Semıce
Semıce
[Semıce]
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce (poss.)
Semıce (poss.)
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Semıce
Igló (civ)
Héthárs (opp.)
Eperjes
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa

MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 486-487.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 488-489.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 613.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 490-491.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 689.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 689.
MOL N 6. 3. köt. f. 91v-92r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 492-493.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 614.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 689.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 268.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 209. (15. d.)Visegrádi 1910, 142.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 625.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 695.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 22.
Nagy 1861. 152-154.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.17.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 695.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 615.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 688.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 688.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 618.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 642.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 617.
Jankovics 2006, 97-98.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 646.
MOL N 6. 3. köt. f. 92v-93r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 730.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 644.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 718.
MOL N 6. 3. köt. f. 95r-97r.
MOL N 6. 3. köt. f. 93r-93v.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 94-95.
MOL N 6. 3. köt. f. 93v.94r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 744.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No. 19.
MOL N 6. 3. köt. f. 94r-94v.
MOL N 6. 3. köt. f. 95r-97r.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
védlevél
Abaúj vármegyének
pátens
bizonyságlevél
Apafi Mihálynak
Apafi Mihálynak
Bánffy Dénesnek
Teleki Mihálynak
Gömör vármegyének
[Barkóczi Istvánnak]
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Lıcse városnak
Batthyány Borbálának
adománylevél
adománylevél
bevallás
bizonyságlevél
Pozsony városnak
Pozsony városnak
Szabolcs vármegyének
[A Magyar Kamarának?]
bizonyságlevél
Abaúj vármegyének
Csáky Istvánnak
Nógrád vármegyének
Nógrád vármegyének
Vitnyédi Istvánnak
adománylevél
adománylevél
Egy vármegyének
Gömör vármegyének
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének

1664. júl. 11.
1664. júl. 14.
1664. júl. 15,
1664. júl. 16.
1664. júl. 16.
1664. júl. 16.
1664. júl. 16.
1664. júl. 16.
1664. júl. 16.
1664. júl. 16.
1664. júl. 17.
1664. júl. 17.
1664. júl. 17.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 18.
1664. júl. 19.
1664. júl. 21.
1664. júl. 21.
1664. júl. 21.
1664. júl. 21.
1664. júl. 21.
1664. júl. 21.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa

MOL N 6. 3. köt. f. 94v-95r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 746.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 233.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 632.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 704.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 98.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 704.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 704.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. júl. 16.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 62.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. júl. 17.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 61.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. No. 254. T19 Visegrádi 1910, 142-143.
ŠAL MML II/109/180.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51386. (4921. tek.)
Palásthy 1891. No. 692.
MOL N 6. 3. köt. f. 110r-110v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 675.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 748.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 227.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 228-229.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 3.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 748.
MOL N 6. 3. köt. f. 109r.
contradictio
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 723.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 687.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 23.
Nagy 1861. 155-156.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 24.
Nagy 1861. 156-157.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 619.
MOL N 6. 3. köt. f. 97v-100r.
MOL N 6. 3. köt. f. 100r-100v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 621.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. júl. 22.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 25.
Nagy 1861. 157-160.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No.18.
MOL P 125. 26. cs. No. 6685. (4721. tek.)
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
[Az Udvari Haditanácsnak]
Lippay Györgynek
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szelepcsényi Györgynek
Zichy Istvánnak
Gömör vármegyének
Gömör vármegyének
Unger Mártonnak
Lıcse városnak
rendelet
Pozsony városnak
[Barkóczi Istvánnak]
permoratórium
A Szepesi Kamarának
Szabolcs vármegyének
A 13 felsı mo-i vármegyének
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
A szatmári fı- és alkapitány
Egy generosus dominusnak
Vér Mihálynak
Apafi Mihálynak
Szelepcsényi Györgynek
Zemplén vármegyének
gyámsági felhatalmazás
védlevél
Thököly Istvánnak
adománylevél
A Szepesi Kamarának
bizonyságlevél

1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 22.
1664. júl. 23.
1664. júl. 23.
1664. júl. 23.
1664. júl. 23.
1664. júl. 23.
1664. júl. 23.
1664. júl. 24.
1664. júl. 24.
1664. júl. 24.
1664. júl. 25.
1664. júl. 30.
1664. júl. 30.
1664. júl. 31.
1664. aug, 1
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 1.
1664. aug. 2.
1664. aug. 8.
1664. aug. 9.
1664. aug. 12.
1664. aug. 13.
1664. aug. 13.
1664. aug. 14.
1664. aug. 14.
1664. aug. 15.

Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Tokaj
Tokaj
Sárospatak (arx)
Sárospatak (arx)
Sárospatak
Sárospatak (arx)
Sárospatak (arx)
Sárospatak (arx)

SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 51.
BAZML IV-2001/b. fasc. 221. No. 498. (12. d.)
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 62.
BAZML IV-2001/b. fasc. 228. No. 61. (13. d.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 620.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 650.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. júl. 23.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 60.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 696.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 697.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. júl. 24.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 640.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 639.
ŠAL MML II/109/179.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 623. 629.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 226. és 232.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 742.
MOL N 6. 3. köt. f. 101r-101v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 622.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 4.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 628.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. aug. 1.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 64.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. No. 254. T19 Visegrádi 1910, 143-144.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 741.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 741.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 741.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f.100.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 643.
BAZML IV-2001/b. fasc. 215. No. 740. (9. d.)
MOL N 6. 3. köt. f. 109v-110r.
MOL N 6. 3. köt. f. 103r-104r.
Anonim 1896, 348. említés
MOL N 6. 3. köt. f. 101v-103r.
MOL E 254. 44. cs. 1664. aug./No. 5.
MOL N 6. 3. köt. f. 106r-107r.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Gömör vármegyének
1664. aug. 15. Sárospatak (arx)
A Szepesi Kamarának
1664. aug. 15. Sárospatak (arx)
Thököly Istvánnak
1664. aug. 18. Kassa
A Szepesi Kamarának
1664. aug. 18. Kassa
adománylevél
1664. aug. 19. Kassa
Lippay Györgynek
1664. aug. 19. [Kassa]
Szelepcsényi Györgynek
1664. aug. 19. Kassa
Zichy Istvánnak
1664. aug. 19. Kassa
védlevél
1664. aug. 21. Kassa
[Barkóczi Istvánnak]
1664. aug. 23. Kassa
[Barkóczi Istvánnak]
1664. aug. 23. Kassa
Gömör vármegyének
1664. aug. 25. Kassa
Zemplén vármegyének
1664. aug. 25. Kassa
adománylevél
1664. aug. 26. Kassa
Lippay Györgynek
1664. aug. 28. Enyicke
Zichy Istvánnak
1664. aug. 28. Enyicke
Abaúj vármegyének
1664. aug. 29. Kassa
Báthory Zsófiának
1664. aug. 30. Kassa
Zichy Istvánnak
1664. aug. 30. Kassa
Újfalussy Andrásnak (g - divékújfalusi)
1664, aug.
a királyi
31. tábla
Kassa
ülnökének
Zichy Istvánnak
1664. aug. 31. Kassa
adománylevél
1664. szept. 3. Kassa
Pozsony városnak
1664. szept. 3. Kassa
Lippay Györgynek
1664. szept. 5. Kassa
Segnyey Jánosnak, aulae nostrae
1664.
familari
szept.primario
5. Kassa
Szelepcsényi Györgynek
1664. szept. 5. Kassa
Zichy Istvánnak
1664. szept. 5. Kassa
Az Egri Káptalannak
1664. szept. 6. Kassa
Nógrád vármegyének
1664. szept. 6. Kassa
Nógrád vármegyének
1664. szept. 6. Kassa
Gömör vármegyének
1664. szept. 7. Kassa
[A felsı mo-i vármegyéknek] 1664. szept. 11. Kassa
Gömör vármegyének
1664. szept. 11. Kassa
Zemplén vármegyének
1664. szept. 11. Kassa
Báthory Zsófiának
1664. szept. 13. [Kassa]
Egresdy Boldizsárnak etc.
1664. szept. 13. Kassa

ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. aug. 15.
MOL E 254. 44. cs. 1664. aug./No. 3.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 738.
MOL E 254. 44. cs. 1664. aug./No. 2.
MOL N 6. 3. köt. f. 104v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 648.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 700.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 700.
MOL N 6. 3. köt. f. 107r-107v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 745.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 62.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. aug. 25.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. No. 253. T19 Visegrádi 1910, 144.
MOL N 6. 3. köt. f. 107v-109r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 649.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 698
BAZML IV-2001/p. 13. d.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 719.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 702.
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1451. (34787. tek.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 701.
MOL N 6. 3. köt. f. 116r-116v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 231.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 699.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 699.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 703.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 116.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 32.
Nagy 1861. 163-164.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 31.
Nagy 1861. 164-165.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. szept. 7.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 707.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. szept. 11.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. No. 251. T19 Visegrádi 1910, 145-146.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 731.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 629.
9. cs. IV/4. No. 731.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Gömör vm szolgab., ülnök.
Egy Bossányinak (férfi)
Zemplén vármegyének
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Zemplén vármegyének
Zemplén vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
hadiszabályzat
Gömör vármegyének
Nógrád vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
Gömör vármegyének
Bars vármegyének
[Nyitra vármegyének]
Pozsony városnak
Szabolcs vármegyének
Szabolcs vármegyének
védlevél
I. Lipótnak
Az Udvari Haditanácsnak
Nógrád vármegyének
adománylevél
bizonyságlevél
adománylevél
Egy generosus dominusnak
Egy illustr. comesnek
ismeretlen
gyámsági felhatalmazás
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
A Kun család tagjainak

1664. szept. 13. Kassa
1664. szept. 14. Kassa
1664. szept. 14. Kassa
1664. szept. 16. Enyicke
Enyicke(cast.)
(cast.)
1664. szept. 16. Enyicke (cast.)
1664. szept. 16. Enyicke (cast.)
1664. szept. 16. Enyicke (cast.)
1664. szept [17] Rozgonyi mezı
1664. szept. 22, Kesznyétei tábor
1664. szept. 22. Kesznyétei tábor
1664. szept. 24. Szendrıi tábor
1664. szept. 25. Szendrıi tábor
1664. szept. 25. Szendrıi tábor
1664. szept. 25. Szendrıi magyar tábor
1664. szept. 25. Szendrıi tábor
1664. szept. 26. Szendrıi tábor
1664. szept. 27. Szendrıi tábor
1664. szept. 29. Szendrıi tábor
1664. szept. 29. Szendrıi tábor
1664. szept. 29. Szendrıi tábor
1664. szept. 29. Szendrıi tábor
1664. szept. 29. Szendrıi tábor
1664. szept. 29. Szendrıi tábor
1664. szept. 30. Szendrıi tábor
1664. szept. 30. Szendrıi tábor
1664. okt. 1.
Szendrı
1664. okt. 2.
Szendrı (arx nostra)
1664. okt. 3.
Szendrıi tábor
1664. okt. 4.
Szendrı (arx nostra)
1664. okt. 4.
Szendrı
1664. okt. 4.
Szendrı
1664. okt. 5.
Szendrı
1664. okt. 7.
Szendrı (arx nostra)
1664. okt. 7.
Szendrı (arx)
1664. okt. 7.
Szendrı
1664. okt. 7.
Szendrı (alsó vár)

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 630.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 731.
BAZML IV-2001/b. fasc. 150. No. 22. T1
Visegrádi 1910, 146.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 36.
Nagy 1861. 168-170.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1664./No. 20.
SL:Svm kgy ir. 1664.
BAZML IV-2001/b. fasc. 160. no. 58. T6
Visegrádi 1910, 147.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. No. 251. T19 Visegrádi 1910, 147.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 65.
BAZML IV-2001/b. fasc. 231. No. 417. (14. d.)
MOL E 199. 6. cs. III/6. t. No. 24.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. szept. 25.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 37.
Nagy 1861. 167-168.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 1.
BAZML IV-2001/b. fasc. 193. No. 257. T19 Visegrádi 1910, 148-149.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 631.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664.szept. 27.
Odeschalchi 1891, 182-183.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 716.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 230..
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 5.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 102.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 654.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 31.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 632.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 39.
Nagy 1861. 171-172.
MOL N 6. 3. köt. f. 113v-114r.
MOL N 6. 3. köt. f. 113r-113v.
MOL N 6. 3. köt. f. 110v-112r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 610.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 610.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 610.
MOL N 6. 3. köt. f. 112r-113r.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. okt. 7.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 103.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 732.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
1664. okt. 8.
Szendrı
Gömör vármegyének
1664. okt. 11.
Kassa
adománylevél
1664. okt. 13.
Enyicke (cast.)
Batthyány Borbálának
1664. okt. 13.
Kassa
I. Lipótnak
1664. okt. 16.
Kassa
Bars vármegyének
1664. okt. 16.
Kassa
Nógrád vármegyének
1664. okt. 16.
Kassa
manumissionalis levél
1664. okt. 18.
Kassa
Bakó Istvánnak, Abaúj vm szolgabírájának
1664. okt. 18.
és ülnöktársának
Kassa
védlevél
1664. okt. 19.
Kassa
Csernei Pálnak
1664. okt. 19.
Kassa
Az Egri Káptalannak
1664. okt. 19.
Kassa
Forgách Istvánnénak
1664. okt. 19.
Kassa
Csernei Pálnak
1664. okt. 21.
Kassa
Egy vármegyének
1664. okt. 21.
Kassa
nyugta
1664. okt. 22.
Kassa
Zemplén vármegyének
1664. okt. 22.
Kassa
bizonyságlevél
1664. okt. 23.
Kassa
nyugta
1664. okt. 23.
Kassa
Borsod vármegyének
1664. okt. 23.
Kassa
Johann Rottalnak
1664. okt. 23.
Kassa
A Szepesi Kamarának
1664. okt, 23.
Kassa
Johann Rottalnak
1664. okt. 24.
Somodi
Johann Rottalnak
1664. okt. 25.
Jabloncza
Az ónodi kapitánynak
1664. okt. 25.
[Jabloncza]
Egy hadnagynak
1664. okt. 25.
Jabloncza (poss.)
[Zólyom vármegyének]
1664. okt. 25.
[Jabloncza]
Johann Rottalnak
1664. okt. 26.
Horka
[Nádasdy Ferencnek]
1664. okt. 28.
Murányalja
Johann Rottalnak
1664. okt. 28.
Murányalja
Johann Rottalnak
1664. okt. 28.
Murányalja
Az Egri Káptalannak
1664. okt. 29.
Murány (arx)
Hont vm törvényszékének
1664. okt. 31.
Semıce
Lippay Györgynek
1664. okt. 31.
Semıce
Egy vármegyének
1664. nov. 1.
Semıce (poss.)
Johann Rottalnak
1664. nov. 1.
Semıce

MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 494-495.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. okt. 11.
MOL N 6. 3. köt. f. 115r-116r,
MOL P 1314. 116. dob. No. 51387. (4921. tek.)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 38.
9. cs. IV/4. No. 693.
Odeschalchi 1891, 183.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 40.
Nagy 1861. 172.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 224-225.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 223.
MOL N 6. 3. köt. f. 114v-115r.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 220-221..
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 222.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 691.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 218-219..
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 634.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 567-568.
BAZML IV-2001/b. A1
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 217.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 569-570.
Hornyik 1865. 193-195.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 498-499.
MOL E 254. 44. cs. 1664. okt./No. 5.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 496-497.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 626.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 692.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 692
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 692
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 500-501.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 672.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 502.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 625.
HM lt. XII-1. 14. köt. N 77.
Sugár 2001, 84. (r)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 215-216.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 645.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 736.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 503-504.

96

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
Horváth Péter és Bene István
Lessenyei Nagy Ferencnek
Trencsén városnak
I. Lipótnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Hont vármegyének
Zólyom vármegyének
Egy vármegyének
Besztercebánya városnak
Egy magyar fıúrnak
Egy német fıtisztnek
[Bory Mihálynak]
Zólyom vm fırendeinek
Johann Rottalnak
Bars vármegyének
Gömör vármegyének
Nógrád vármegyének
Szabolcs vármegyének
Portia hercegnek
Johann Rottalnak
Nógrád vármegyének
adománylevél
adománylevél
Johann Rottalnak
Bars vármegyének
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Zemplén vármegyének
Csernei Pálnak
Sopron vármegyének
Egy alsó mo-i bányavárosnak
Nadányi Miklósnak

1664. nov. 1.
1664. nov. 2.
1664. nov. 2.
1664. nov. 2.
1664. nov. 4.
1664. nov. 4.
1664. nov. 4.
1664. nov. 4.
1664. nov. 4.
1664. nov. 5.
1664. nov. 6.
1664. nov. 6.
1664. nov. 6.
1664. nov. 7.
1664. nov. 8.
1664. nov. 9.
1664. nov. 11.
1664. nov. 11.
1664. nov. 11.
1664. nov. 11.
1664. nov. 11.
1664. nov. 11.
1664. nov. 12.
1664. nov. 13.
1664. nov. 17.
1664. nov. 17.
1664. nov. 18.
1664. nov. 22.
1664. nov. 27.
1664. dec. 2.
1664. dec. 4.
1664. dec. 4.
1664. dec. 6.
1664. dec. 10.
1664. dec. 12.
1664. dec. 12.

Semıce
Breznóbánya
Breznóbánya
Breznóbánya
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Tajova (poss.)
Tajova (poss)
Stubnyafürdı
Bajmóc
Ugróc
Trencsén
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
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MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 624.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 690.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 690.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 690.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 662.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 505.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 627.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 662.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 641.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 635.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 214.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 711.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 720.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 712.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 635.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 506-507.
Odeschalchi 1891, 184.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. nov. 11.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 43.
SzSzML IV. A.1. 117. d. fasc. 82. No. 52.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 636.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 508-509.
NML IV.1.b. 1. d. 1664/No. 34.
MOL N 6. 3. köt. f. 116v-117r.
MOL N 6. 3. köt. f. 117v-118r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 510-511.

Nagy 1861. 173-175.

Nagy 1861. 175.

Odeschalchi 1891, 184-185.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 512-513.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 514-515.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 516-517.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 518-519.
BAZML IV-2001/b. fasc. 162. no. 202. T7
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 12. p. 27-28.
SL:Svm kgy ir. 1665.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 722.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 721.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
1664. dec. 12.
Bécs
Zemplén vármegyének
1664. dec. 12.
Bécs
védlevél
1664. dec. 14.
Bécs
ismeretlen
1664. dec. 15.
Bécs
Hont vármegyének
1664. dec. 16.
Bécs
adománylevél
1664. dec. 18.
Bécs
bizonyságlevél
1664. dec. 19.
Bécs
bizonyságlevél
1664. dec. 19.
Bécs
bizonyságlevél
1664. dec. 20.
Bécs
Johann Rottalnak
1664. dec. 20.
Bécs
Bartakovics Jánosnak, Hont vm1664.
alispánjának,
dec. 21. illetve
Bécs
a mellette lév
Nyitra vármegyének
1664. dec. 21.
Bécs
adománylevél
1664. dec. 21.
Pozsony
Johann Rottalnak
1664. dec. 25.
Pozsony
Johann Rottalnak
1664. dec. 25.
Pozsony
adománylevél
1664. dec. 26.
Pozsony
[Gonzaga] hercegnek
1664. dec. 26.
Pozsony
Vármegyéknek
1664. dec. 26.
[Pozsony]
Gömör vármegyének
1664. dec. 26.
Pozsony
Szabolcs vármegyének
1664. dec. 26.
Pozsony
Szepes vármegyének
1664. dec. 26.
Pozsony
Zemplén vármegyének
1664. dec. 26.
Pozsony
Gömör vármegyének
1664. dec. 26.
Pozsony
Szepes vármegyének
1664. dec. 26.
Pozsony
Zemplén vármegyének
1664. dec. 26.
Pozsony
Gyır vármegyének
1664. dec. 28.
Pozsony
Moson vármegyének
1664. dec. 28.
Pozsony
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1664. dec. 28.
Pozsony
Sopron vármegyének
1664. dec. 28.
Pozsony
[Lessenyei Nagy Ferencnek] 1664. dec. 28.
Pozsony
bizonyságlevél
1664. dec. 29.
Pozsony
I. Lipótnak
1664. dec. 30.
Pozsony
Portia hercegnek
1664. dec. 30.
Pozsony
Bory Mihálynak
1665. jan. 2.
Pozsony
[Portia] hercegnek
1665. jan. 2.
Pozsony
Portia hercegnek
1665. jan. 2.
Pozsony

MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 520-521.
BAZML IV-2001/b. fasc. 159. no. 284. T5
MOL N 6. 3. köt. f. 122r-122v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 746.
NML XIII.1. 1. cs. 1665/No. 1.
MOL N 6. 3. köt. f. 121r-121v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 213.
exemptio
MOL N 6. 3. köt. f. 118r-119r.
admonitio/prohibitio
MOL N 6. 3. köt. f. 122v-124r,
contractus
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 522-523.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 212.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 637.
MOL N 6. 3. köt. f. 120v-121r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 524-526.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 671.
MOL N 6. 3. köt. f. 120r-120v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 706.
HHStA UA S. Fasc. 341. K. A. f. 306-7.
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. dec. 26.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 75.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 273.
BAZML IV-2001/b. fasc. 210. No. 259. (9. d.)
ŠABB PBB Gž 1.1.D. 1664. dec. 26.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 272.
BAZML IV-2001/b. fasc. 231. No. 424. (14. d.)
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1664/14.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1664./No. 71.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665./No. 3.
SL:Svm kgy ir. 1664.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 733.
MOL N 6. 3. köt. f. 119r-120r.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 32.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 664.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 858.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 893.
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 54-55.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
1665. jan. 2.
Johann Rottalnak
1665. jan. 2.
Nyitra vármegyének
1665. jan. 2.
Johann Rottalnak
1665. jan. 5.
Zemplén vármegyének
1665. jan. 5.
bizonyságlevél
1665. jan. 6.
I. Lipótnak
1665. jan. 6.
Morocz Istvánnak, Pozsony vm1665.
alispánjának
jan. 6.
Szelepcsényi Györgynek
1665. jan. 9.
Zemplén vármegyének
1665. jan. 9.
I. Lipótnak
1665. jan. 10.
A Garamszentbenedeki Konventnek
1665. jan. 10.
[Portia] hercegnek
1665. jan. 10.
Portia hercegnek
1665. jan. 10.
Abaúj vármegyének
1665. jan. 11.
[Barkóczi Istvánnak]
1665. jan. 11.
Johann Rottalnak
1665. jan. 11.
Szentpétery [Istvánnak]
1665. jan. 11.
[Barkóczi Istvánnak]
1665. jan. 11.
Szabolcs vármegyének
1665. jan. 11.
Bars vármegyének
1665. jan. 12.
Nógrád vármegyének
1665. jan. 12.
Sopron városnak
1665. jan. 12.
gyámvallás
1665. jan. 13.
Johann Rottalnak
1665. jan. 16.
[Balassa Juditnak]
1665. jan. 17.
Bartakovics Jánosnak
1665. jan. 17.
Egy német grófnak (táborn.) 1665. jan. 18.
Portia hercegnek
1665. jan. 18.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1665. jan. 18.
Portia hercegnek
1665. jan. 18.
Szelepcsényi Györgynek
1665. jan. 18.
Az Udvari Haditanácsnak
1665. jan. 18.
adománylevél
1665. jan. 19.
bizonyságlevél
1665. jan. 20.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. jan. 21.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Nagyszombat
Nagyszombat
Nagyszombat
Nagyszombat
Nagyszombat
Nagyszombat
Sempte
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Ilava (arx)
Sztrecsény
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
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MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 527-528.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 835.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 862.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 529-530.
BAZML IV-2001/b. fasc. 162. no. 203. T7
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 863.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 35.
SL:SVL, NRA. Fasc. 18. Num. 18..
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 72.
BAZML IV-2001/b. fasc. 215. No. 741. (9. d.)
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 72.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 254-255.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 887.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 9.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 856.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 857.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 531-532.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 857.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 62.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 63.
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 217-19. (9 d)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 891.
MOL N 6. 3. köt. f. 125r-125v.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 533-534.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 943.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 890.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 892.
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 56-57.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 4.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 803.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 920.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 762.
MOL N 6. 3. köt. f. 126v-128r.
MOL N 6. 3. köt. f. 126r-126v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 898.

Odeschalchi 1891, 186-187.
Nagy 1861. 178-179.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Pozsony városnak
1665. jan. 22.
Johann Rottalnak
1665. jan. 23.
[Csáky Ferencnek és Pethı Zsigmondnak]
1665. jan. 25.
[Gonzaga] hercegnek
1665. jan. 25.
Johann Rottalnak
1665. jan. 26.
A Szepesi Kamarának
1665. jan. 26.
Johann Rottalnak
1665. jan. 27.
Johann Rottalnak
1665. jan. 27.
Szelényi [Jánosnak]
1665. jan. 27.
[Az Udvari Haditanácsnak]
1665. jan. 27.
Kolokzagy uramnak
1665. jan. 28.
I. Lipótnak
1665. jan. 28.
adománylevél
1665. jan. 29.
Johann Rottalnak
1665. jan. 30.
[Az Udvari Haditanácsnak]
1665. jan. 30.
Egy német ezredesnek
1665. jan. 31.
Bars vármegyének
1665. febr. 1.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. febr. 1.
Johann Rottalnak
1665. febr. 1.
Moson vármegyének
1665. febr. 2.
Johann Rottalnak
1665. febr. 5.
Johann Rottalnak
1665. febr. 5.
Szabolcs vm szolgabíráinak 1665. febr. 5.
Gömör vm törvényszékének 1665. febr. 8.
Lippay Györgynek
1665. febr. 8.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. febr. 9.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. febr. 9.
Apafi Mihálynak
1665. febr. 9.
Teleki Mihálynak
1665. febr. 9.
adománylevél
1665. febr. 11.
adománylevél
1665. febr. 11.
Halil egri pasának
1665. febr. 11.
Johann Rottalnak
1665. febr. 11.
Bory Györgynek
1665. febr. 12.
Körmöcbánya városnak
1665. febr. 12.
Nógrád vármegyének
1665. febr. 13.

Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Sztrecsény (cast.)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény
Sztrecsény (arx)
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 985.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 535-538.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 826.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 539-540.
MOL E 254. 45. cs. 1665. jan./No. 5.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 541-543.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 544-545.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 984.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 877.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 944.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 33.
MOL N 6. 3. köt. f. 125v-126r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 546-547.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 822-23.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 821.
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9. cs. IV/4. t.No. 934.

Odeschalchi 1891, 187.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 825.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 548-549.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1665./No. 83.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 550-551.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 552-554.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 13.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 253.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 765.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 252.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 14. p. 31-32.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 106.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 889.
MOL A 57. 15. köt. 449-450.
MOL N 6. 3. köt. f. 128r-128v.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 558-559.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 555-560.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 816.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 251.
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 221. (9. d.)

Nagy 1861. 179-180.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lıcse városnak
1665. febr. 14.
Szabolcs vármegyének
1665. febr. 14.
ifj, Csáky István feleségének 1665. febr. 15.
átíró oklevél
1665. febr. 18.
Cobb grófnak
1665. febr. 18.
Bereg, Zempl., Sáros, Abaúj 1665. febr. 18.
[A Magyar Kamarának]
1665. febr. 19.
A mezei élelmezımesternek 1665. febr. 19.
Szelepcsényi Györgynek
1665. febr. 20.
[Hannibal Gonzaga?] hercegnek1665. febr. 21.
Nyitra, Moson, Sopron etc vm 1665. febr 22.
Sopron vármegyének
1665. febr. 22.
Johann Rottalnak
1665. febr. 22.
adománylevél
1665. febr. 23.
I. Lipótnak
1665. febr. 23.
elismervény
1665. febr. 24.
gyámsági felhatalmazás
1665. febr. 26.
Johann Rottalnak
1665. febr. 26.
Moson vármegyének
1665. febr. 26.
Szabolcs vármegyének
1665. febr. 26.
adománylevél
1665. febr. 27.
[Halil egri pasának]
1665. febr. 27.
Hannibal Gonzaga hercegnek 1665. febr. 28.
Szabó Jánosnak
1665. febr. [ ]
Esterházy Miklósnak
1665. márc. 2.
Johann Rottalnak
1665. márc. 2.
A felsı mo-i vm-k követeinek 1665. márc. 2.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1665. márc. 2.
Tordai paternak
1665. márc. 2.
Wesselényi paternak
1665. márc. 2.
Bory Györgynek
1665. márc. 3.
Lippay Györgynek
1665. márc. 3.
[Csáky Ferencnek]
1665. márc. 4.
[Gonzaga] hercegnek
1665. márc. 4.
Johann Rottalnak
1665. márc. 4.
Johann Rottalnak
1665. márc. 4.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
[Besztercebánya]
Besztercebánya
Besztercebánya

ŠAL MML II/109/186.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 87.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 812.
MOL N 6. 3. köt. f. 124r,
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 919.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 865.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 919.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 802.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 855.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 916.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 796.
SL:Svm kgy ir. 1665.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 561-562.
MOL N 6. 3. köt. f. 128v-129v.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 179.
MOL N 6. 3. köt. f. 129v-130r.
MOL N 6. 3. köt. f. 130r-131r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 563-564.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1665./No. 84.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 9.
MOL N 6. 3. köt. f. 131r-131v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 758.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 917.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 824.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 871.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 565-567.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 818.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 9.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 817.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 815.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 816.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 766.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 849.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 850.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 568.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 809.
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contractus

9. cs. IV/4. t. No. 865.

9. cs. IV/4. t. No. 916.

9. cs. IV/4. t. No. 874.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Johann Rottalnak
1665. márc. 4.
[Lobkowitz] hercegnek
1665. márc. 4.
Pálffy Miklósnak
1665. márc. 4.
Szelepcsényi Györgynek
1665. márc. 4.
[Lippay Györgynek]
1665. márc. 5.
védlevél
1665. márc. 5.
Osztrosith Mátyásnak
1665. márc. 6.
Egy pasának
1665. márc. 7.
A gyöngyösi ferenceseknek
1665. márc. 8.
adománylevél
1665. márc. 10.
gyámsági felhatalmazás
1665. márc. 10.
Nógrád vármegyének
1665. márc. 10.
[Lippay Györgynek]
1665. márc. 11.
gyámsági felhatalmazás
1665. márc. 12.
I. Lipótnak
1665. márc. 12.
A leleszi konventnek
1665. márc. 12.
bizonyságlevél
1665. márc. 13.
Bátori [Lászlónak]
1665. márc. 13.
Kürtössy [Istvánnak]
1665. márc. 13.
Dolinay uramnak
1665. márc. 13.
útlevél
1665. márc. 17.
Csernei Pálnak
1665. márc. 17.
Nógrád vármegyének
1665. márc. 17.
bizonyságlevél
1665. márc. 19.
bizonyságlevél
1665. márc. 19.
bizonyságlevél
1665. márc. 19.
I. Lipótnak
1665. márc. 19.
bizonyságlevél
1665. márc. 20.
Bársony János személynöki ítélı
1665. márc. 20.
A Garamszentbenedeki Konventnek
1665. márc. 20.
Nyitra, Turóc, Trencsén vm
1665. márc. 20.
Rozsnyóbánya városnak
1665. márc. 20.
osztálylevél
1665. márc. 20.
bizonyságlevél
1665. márc. 21.
bizonyságlevél
1665. márc. 22.
hadiszabályzat
1665. márc. 22.

Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
[Besztercebánya]
[Besztercebánya]
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
[Besztercebánya]

MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 569-570.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 850.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 853.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 851.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 807.
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9. cs. IV/4. t. No.852.

Illésy 1897. 36.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 543-546.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 773.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 820.
MOL N 6. 3. köt. f. 131v-132r.
MOL N 6. 3. köt. f. 155v-156r.
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 223-24. (9 d)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 854.
MOL N 6. 3. köt. f. 188r-189r.
MOL E 41. 1665/No. 19. (47. cs.)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 239.
MOL N 6. 3. köt. f. 132r-132v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 834.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 834.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 834.
MOL N 6. 3. köt. f. 132v-133r.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 240-241.
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 229-30. (9 d)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 757.
MOL N 6. 3. köt. f. 133r-134r.

Nagy 1861. 180.

contractus

Nagy 1861. 181.

Palásthy 1891. No. 703.
MOL E 41. 1665/No. 20. (47. cs.)
MOL N 6. 3. köt. f. 218v-219v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 242.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 249-250.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 875.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 875.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 243.
MOL N 6. 3. köt. f. 134r-135r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 946.

contractus

Bártfai Szabó 1910, 744-747.
plenipotentia
protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Apafi Mihálynak
Lessenyei Nagy Ferencnek
PPS parasztvármegye tisztei
Gömör vm törvényszékének
Korpona városnak
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
adománylevél
bizonyságlevél
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Csáky Péternek
Az Udvari Haditanácsnak
Johann Rottalnak
Hont, Pest-Pilis-Solt etc. vm
adománylevél
[Báthory Zsófiának]
[A váradi pasának]
Pethı Zsigmondnak
Johann Rottalnak
A királyi tábla tagjainak
permoratórium
Pethı Zsigmondnak
I. Lipótnak
[Johann Rottalnak]
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Thobias Naghodtnak etc.
Egy vármegyének
Szepes vármegyének
Csáky Ferencnek
Bartakovics Jánosnak
Johann Rottalnak
Szelepcsényi Györgynek
pátens
A budai pasának
Egresdy Boldizsárnak

1665. márc. 22.
1665. márc. 22.
1665. márc. 22.
1665. márc. 23.
1665. márc. 23.
1665. márc. 23.
1665. márc. 23.
1665. márc. 24.
1665. márc. 24.
1665. márc. 24.
1665. márc. 25.
1665. márc. 25.
1665. márc. 26.
1665. márc. 27.
1665. márc. 28.
1665. márc. 28.
1665. márc. 28.
1665. márc. 29.
1665. márc. 31.
1665. márc. 31.
1665. ápr. 2.
1665. ápr. 2.
1665. ápr. 3.
1665. ápr. 3.
1665. ápr. 3.
1665. ápr. 3.
1665. ápr. 4.
1665. ápr. 4.
1665. ápr. 4.
1665. ápr. 5.
1665. ápr. 6.
1665. ápr. 6.
1665. ápr. 6.
1665. ápr. 7.
1665. ápr. 8.
1665. ápr. 8.

Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)

ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 112.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 13. p. 29-30.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 897.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 246.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 247-248
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 231-32. (9 d)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 2. és 19.
MOL N 6. 3. köt. f. 179r-179v.
MOL N 6. 3. köt. f. 135r-136r.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 8.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 837.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 897.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 811.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 831.
MOL N 6. 3. köt. f. 178v-179r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 860.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 905.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 840.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 839.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 841.
MOL N 6. 3. köt. f. 136r-136v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 755.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 178.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 760.
NML IV.1.b. 1. d. 1665/No. 2.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 23.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 797.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 930.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 280.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 987.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 879.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 832.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 878.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 756.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 935.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 756.
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9. cs. IV/4. t. No. 946.
Nagy 1861. 181-183.

protestatio

9. cs. IV/4. t. No. 886.

Nagy 1861. 183-184.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Egy német katonának
Wolfgang Ritthnek
Rozsnyóbánya városnak
Csáky Péternek
Csáky Ferenc, Pethı Zsigm.
Wolfgang Ritthnek
A Fátrán túli és inneni vm-ek
Egy vármegyének
katonatiszteknek
I. Lipótnak
Szelepcsényi Györgynek
Szelepcsényi hadnagyainak
Trencsén vármegyének
A túróci konventnek
A ferences provinciálisnak
Johann Franz a Kaiserstein
Bars vm alispánjának
Nyitra vm alispánjának
Wolfgang Ritthnek
A személynöknek
Újfalussy Andrásnak
Egy fırangú asszonynak
[Újfalussy Andrásnak]
A királyi tábla tagjainak
Egy generosus dominusnak
Lessenyei Nagy Ferencnek
[Lessenyei Nagy Ferencnek]
Nógrád vármegyének
Nógrád vármegyének
Pozsony városnak etc.
Vármegyéknek
Egy lengyel egyházinak
[Jerzy Lubomirskynak]
Csemei Pálnak
Egy német hercegnek
I. Lipótnak

1665. ápr. 8.
1665. ápr. 8.
1665. ápr. 9.
1665. ápr. 9.
1665. ápr. 9.
1665. ápr. 9.
1665. ápr. 9.
1665. ápr. 10.
1665. ápr. 10.
1665. ápr. 10.
1665. ápr. 10.
1665. ápr. 10.
1665. ápr. 10.
1665. ápr. 10.
1665. ápr. 11.
1665. ápr. 11.
1665. ápr. 14.
1665. ápr. 14,
1665. ápr. 14.
1665. ápr. 14.
1665. ápr. 14.
1665. ápr. 15.
1665. ápr. 15.
1665. ápr. 16.
1665. ápr. 17.
1665. ápr. 17.
1665. ápr. 17.
1665. ápr. 17.
1665. ápr. 17.
1665. ápr. 17.
1665. ápr. 17.
1665. ápr. 18.
1665. ápr. [ ]
1665. ápr. 19.
1665. ápr. 19.
1665. ápr. 20.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
[Zólyomlipcse (arx)]
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse
[Zólyomlipcse]
Zólyomlipcse
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Ruttka

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 797.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 751.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 982.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 982.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 752.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 879.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 753.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 926.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 926.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 36.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 888.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 888.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 888.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 22-23.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 979.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 754.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 829.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 922.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 830.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 830.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 921.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 904.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 904.

104

9. cs. IV/4. t. No. 797.

9. cs. IV/4. t. No. 827-828.
9. cs. IV/4. t. No. 798.

Hanthó 1871, 3-4.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 903.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 237-238.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 903.
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 245-46. (9 d)
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 247-49. (9 d)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 833.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 761.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 936.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 838.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 974.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 912.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 37.

Nagy 1861. 186.
Nagy 1861. 186-187.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Csáky Ferencnek
1665. ápr. 20.
Egy vármegyének
1665. ápr. 21.
Szepes vármegyének
1665. ápr. 21.
Egy magyar grófnak
1665. ápr. 29.
adománylevél
1665. ápr. 30.
Sopron városnak
1665. ápr. 30.
Moson vm törvényszékének 1665. máj. 1.
Bársony János személynöki ítélı
1665. máj. 2.
Egy orvosnak
1665. máj. 2.
Fekete Lászlónak
1665. máj. 2.
Pap Jánosnak
1665. máj. 2.
[Pethı Zsigmondnak]
1665. máj. 2.
bevallás
1665. máj. 3.
Sopron városnak
1665. máj. 3.
[Hannibal Gonzaga] herceg
1665. máj. 4.
[Wenzel Lobkowitz] herceg
1665. máj. 4.
Egy Onorynak (férfinak)
1665. máj. 5.
[Szelepcsényi Györgynek]
1665. máj. 5.
[Lippay Györgynek]
1665. máj. 5.
adománylevél
1665. máj. 6.
adománylevél
1665. máj. 6.
védlevél
1665. máj. 6.
Fügedi Nagy Andrásnak etc. 1665. máj. 6.
Gyır vármegyének
1665. máj. 6.
Semsey Györgynek
1665. máj. 6.
A Szepesi Kamarának
1665. máj. 10.
adománylevél
1665. máj. 12.
adománylevél
1665. máj. 12.
I. Lipótnak
1665. máj. 12.
Egy német ezredesnek (ırgr.) 1665. máj. 12.
Egy vármegyének
1665. máj. 12.
[Lippay Györgynek]
1665. máj. 12.
Wenzel Lobkowitz herceg etc 1665. máj. 12.
Apafi Mihálynak
1665. máj. 13.
I. Lipótnak
1665. máj. 13.
Illésházy Györgynek
1665. máj. 13.

Ruttka (poss)
Zsolna
Zsolna (opp.)
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 800.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 916.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 284.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 980.
MOL N 6. 3. köt. f. 136v-137r.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 2. Num. 60.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 287-288.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 285-286.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 791.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 790.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 790.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 790.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 844.
SL:SVL, Lad. XXXV. et KK. Fasc 6. Num. 63.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 914.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 914.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 789.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 910.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 788.
MOL N 6. 3. köt. f. 137r-137v.
MOL N 6. 3. köt. f. 214v-215v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 278.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 913.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1665/7.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 789.
MOL E 254. 45. cs. 1665. máj./No. 22.
MOL N 6. 3. köt. f. 138r.
MOL N 6. 3. köt. f. 175r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 787.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 787.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 787.
9. cs. IV/4. t. No. 954.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 787.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 911.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 122.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 176-177.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 786.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Zemplén vármegyének
1665. máj. 13.
A vármegyék követeinek
1665. máj. 16.
I. Lipótnak
1665. máj. 17.
I. Lipótnak
1665. máj. 18.
Fekete Lászlónak
1665. máj. 18.
Bánffy Dénesnek
1665. máj. 19.
Egy német grófnak
1665. máj. 19.
adománylevél
1665. máj. 20.
Nyitra vármegyének
1665. máj. 20.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1665. máj. 20.
bizonyságlevél
1665. máj. 22.
adománylevél
1665. máj. 23.
Csernei Pálnak
1665. máj. 23.
Csernei Pálnak
1665. máj. 23.
adománylevél
1665. máj. 25.
Egy városnak
1665. máj. 25.
Modor városnak
1665. máj. 25.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. máj. 26.
Pest-Pilis-Solt vm törvényszékének
1665. máj. 26.
adománylevél
1665. máj. 27.
permoratórium
1665. máj. 27.
Turóc vm törvényszékének
1665. máj. 27.
adóslevél
1665. máj. 28.
bizonyságlevél
1665. máj. 28.
útlevél
1665. máj. 29.
Apafi Mihálynak
1665. máj. 29.
Egy magyar bárónak
1665. máj. 29.
[Pethı Zsigmondnak]
1665. máj. 29.
Vármegyéknek
1665. máj. 29.
Johann Rottalnak
1665. jún. 2.
bizonyságlevél
1665. jún. 5.
bizonyságlevél
1665. jún. 6.
bizonyságlevél
1665. jún. 6.
A törvényszak bíráinak
1665. jún. 6.
[Az Udvari Haditanácsnak]
1665. jún. 9.
Egy vármegyének
1665. jún. 10.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs

SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 88.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 759.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 175.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 174.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 785.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 124.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 915.
MOL N 6. 3. köt. f. 138r-139r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 792.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 10.
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 16. p. 154-5.
MOL N 6. 3. köt. f. 139r-139v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 244-245.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 279-280.
MOL N 6. 3. köt. f. 139v,
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 959.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 969.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 16. p. 35-36.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 281-282.
MOL N 6. 3. köt. f. 140v.
MOL N 6. 3. köt. f. 139v-140r.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 283-284.
MOL N 6. 3. köt. f. 142v-143/148v.
MOL N 6. 3. köt. f. 140v-142r.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 131.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 130.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 795.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 794.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 795.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 571-572.
MOL N 6. 3. köt. f. 148v-149r.
MOL N 6. 3. köt. f. 149r-151r.
MOL N 6. 3. köt. f. 151r-152r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 793.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 628.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 63.
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contractus

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
1665. jún. 11.
meghatalmazás
1665. jún. 11.
Gyır vármegyének
1665. jún. 12.
védlevél
1665. jún. 14.
A gdovai plébánosnak
1665. jún. 16.
Egy városnak
1665. jún. 16.
Heves-Külsı-Szolnok vármegyének
1665. jún. 17.
Nógrád vármegyének
1665. jún. 17.
Egy vármegyének
1665. jún. 18.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. jún. 18.
Batthyány Pálnénak
1665. jún. 19.
Sopron városnak
1665. jún. 20.
Egy ferences elıljárónak
1665. jún. 21.
Egy városnak
1665. jún. 21.
Johann Rottalnak
[1665. jún. 21.]
nyugta
1665. jún. 22.
Pozsony vármegyének
1665. jún. 23.
nyugta
1665. jún. 24.
adóslevél
1665. jún. 24.
védlevél
1665. jún. 24.
Nádasdy Ferencnek
1665. jún. 24.
Egy birodalmi grófnak
1665. jún. 25.
nyugta
1665. jún. 25.
[Johann Rottalnak]
1665. jún. 25.
[Zólyom vármegyének]
1665. jún. 27.
I. Lipótnak
1665. júl. 1.
adománylevél
1665. júl. 2.
Apafi Mihálynak
1665. júl. 2.
Szepes vármegyének
1665. júl. 2.
Bene Jánosnak
1665. júl. 3.
Nógrád vármegyének
1665. júl. 3.
Thököly Istvánnak
1665. júl. 6.
adománylevél
1665. júl. [10-21]
A dunáninneni vármegyéknek 1665. júl. 10.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1665. júl. 10.
Szabolcs vármegyének
1665. júl. 10.

Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
[Pozsony]
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Vöröskı
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Kasza (cast.)
Kasza (poss.)
Roszina (poss.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)

MOL N 6. 3. köt. f. 152v-153r.
MOL N 6. 3. köt. f. 152r-152v.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1665/18.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 776.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 774.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 782.
MOL R 293. 4. d. Heves/No. 3.
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 269-70. (9 d)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 782.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 2. Num. 56.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 948.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 2. Num. 64.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 781.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 953.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 953.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 781.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 873.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 872.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 846.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 132.
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 2. Num. 65.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 872.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 872.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 778.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 864.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 173.
MOL N 6. 3. köt. f. 154r-154v.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 133.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 293.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 779.
NML XIV.3. C/5. No. 13. p. 271-72. (9 d)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 981.
MOL N 6. 3. köt. f. 153v-154r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 861.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 12.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 76.
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protestatio

Nagy 1861. 191.

Nagy 1861. 192.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Szepes vármegyének
1665. júl. 10.
Zemplén vármegyének
1665. júl. 10.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1665. júl. 11.
gyámsági felhatalmazás
1665. júl. 14.
[Csáky Ferencnek]
1665. júl. 15.
[Lessenyei Nagy Ferencnek] 1665. júl. 15.
[A balogi kapitánynak]
1665. júl. 15.
[A murányi és balogi tiszttar.] 1665. júl. 15.
[A murányi kapitánynak]
1665. júl. 15.
A szendrıi és putnoki kap.
1665. júl. 15.
Abaúj és Zemplén vmnek
1665. júl. 16.
Zemplén vármegyének
1665. júl. 16.
Illésházy Györgynek
1665. júl. 16.
I. Lipótnak
1665. júl. 16.
Trencsén vm törvényszékének 1665. júl. 17.
elismervény
1665. júl. 18.
adománylevél
1665. júl. 19.
kegyelemlevél
1665. júl. 21.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. júl. 25.
[Thököly Istvánnak?]
1665. júl. 27.
adománylevél
1665. júl. 28.
Egy lengyel fıúrnak
1665. júl. 28.
I. Lipótnak
1665. júl. 29.
Szepes vármegyének
1665. júl. 29.
Zemplén vármegyének
1665. júl. 29.
[Bornemisza Annának]
1665. aug. 2.
Egy orvosnak
1665. aug. 2.
Hont vármegyének
1665. aug. 2.
Szatmár vm törvényszékének 1665. aug. 2.
bizonyságlevél
1665. aug. 3.
[A lublói kapitánynak]
1665. aug. 3.
I. Lipótnak
1665. aug. 4.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. aug. 4.
adománylevél
1665. aug. 5.
átíró oklevél
1665. aug. 5.
I. Lipótnak
1665. aug. 5.

Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Sztrecsény (poss.)
[Liptószentmárton]
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)

ŠAL SŽ 118. dob. No. 294.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 82. (5. d.)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 11.
MOL N 6. 3. köt. f. 205r-205v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 859.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 962.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 780.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 859.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 929.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 901.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 882.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 218. (15. d.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 962.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 172
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 276-277.
MOL N 6. 3. köt. f. 161r.
testimoniales
MOL N 6. 3. köt. f. 210v-211v.
MOL N 6. 3. köt. f. 160r-160v.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 112.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 894.
MOL N 6. 3. köt. f. 154v-155r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 895.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 171.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 296.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 219. (15. d.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 978.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 978.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 977.
Palásthy 1891. No. 626.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 275.
MOL N 6. 3. köt. f. 158r-159r.
fassio
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 977.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 274.
Palásthy 1891. No. 707.
MOL N 6. 3. köt. f. 159r.
MOL N 6. 3. köt. f. 159r-160r.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 170.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
[Johann Rottalnak]
Szelepcsényi Györgynek
Borek-nek (lengyel fıúr)
Hannibal Gonzaga hercegnek
adóslevél
kegyelemlevél
Lessenyei Nagy Ferencnek
A Magyar Kamarának
I. Lipótnak
I. Lipótnak
elismervény
védlevél
A felsı mo-i 13 vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zemplén vármegyének
adománylevél
Szelepcsényi Györgynek
Szabolcs vármegyének
Egy német grófnak
átíró oklevél
átíró oklevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
[Fügedi] Nagy Andrásnak
Egy magyar grófnak
Egy végvári kapitánynak
[Portia] hercegnek
[Lessenyei Nagy Ferencnek]
kecskeméti jobbágyainak
Bélteki [Pálnak]
I. Lipótnak
Desıffy Ferencnek
Szelepcsényi Györgynek
Egy orvosnak
Lessenyei Nagy Ferencnek
Turóc vármegyének

1665. aug. 5.
1665. aug. 5.
1665. aug. 6.
1665. aug. 6.
1665. aug. 7.
1665. aug. 7.
1665. aug. 7.
1665. aug. 8.
1665. aug. 8.
1665. aug. 8.
1665. aug. 9.
1665. aug. 9.
1665. aug. 9.
1665. aug. 9.
1665. aug. 9.
1665. aug. 10.
1665. aug. 10.
1665. aug. 11.
1665. aug. 12.
1665. aug. 14.
1665. aug. 14.
1665. aug. 14.
1665. aug. 17.
1665. aug. 17.
1665. aug. 17.
1665. aug. 18.
1665. aug. 19.
1665. aug. 19.
1665. aug. 21.
1665. aug. 21.
1665. aug. 24.
1665. aug. 24.
1665. aug. 24.
1665. aug. 26.
1665. aug. 27.
1665. aug. 27.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Predajná
Predajná (poss.)
Breznóbánya
Breznóbánya
Breznóbánya
Breznóbánya
Breznóbánya
Polonka
Polonka
Polonka (poss.)
Semıce
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murányalja
Murányalja (curia)
[Murányalja]
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 810.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 924-925.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 808.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 808.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 843.
MOL N 6. 3. köt. f. 175r-175v.
Palásthy 1891. No. 698.
MOL E 41. 1665/No. 65. (47. cs.)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 169.
BAZML IV-2001/b. fasc. 189. no. 73. T17
KREK Jerney gy. 14. köt. p. 167-168.
MOL N 6. 3. köt. f. 156r-156v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 884.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 69.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 217. (15. d.)BAZML IV-2001/p. 13. d. (copia)
MOL N 6. 3. köt. f. 160r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 906.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 85.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 876.
Hornyik 1861, 319-329..
MOL N 6. 3. köt. f. 155r-155v.
MOL N 6. 3. köt. f. 160v-161r.
contractus
ŠAL MML II/109/189.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 986.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 986.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 777.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 801.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 777.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 940.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 883.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 168.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 750.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 805.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 896.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 15. p. 33-34.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 272-273.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
Lippay Györgynek
Zemplén vármegyének
adománylevél
Lıcse városnak
Szepes vármegyének
Bornemisza Annának
[Lessenyei Nagy Ferencnek]
Pethı Zsigmondnak
Csáky Istvánnak
Wenzel Lobkowitz hercegnek
Pethı Zsigmondnak
Apafi Mihálynak
Farkas Fábiánnak
Szabolcs vármegyének
Bélteki [Pálnak]
Lessenyei Nagy Ferencnek
Borsod vm törvényszékének
A lublói kapitánynak
Haszán váradi pasának
adománylevél
adománylevél
adománylevél
[Báthory Zsófiának]
füleki, ónodi etc. tiszteknek
[Apafi Mihálynak]
[Bánffy Dénesnek]
Csáky Istvánnak
[Bélteki Pálnak]
[Lippay Györgynek]
A pápának
Szepes vármegyének
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Báthory Zsófiának
bizonyságlevél

1665. aug. 28.
1665. aug. 29.
1665. aug. 30.
1665. aug. 30.
1665. aug. 31.
1665. aug. 31.
1665. aug. [ ]
1665. aug. [ ]
1665. aug. [ ]
1665. szept. 1.
1665. szept. 1.
1665. szept. 1.
1665. szept. 4.
1665. szept. 4.
1664. szept. 4.
1665. szept. 4.
1665. szept. 5.
1665. szept. 6.
1665. szept. 6.
1665. szept. 6.
1665. szept. 7.
1665. szept. 8.
1665. szept. 8.
1665. szept. 8.
1665. szept. 9.
1665. szept. 10.
1665. szept. 10.
1665. szept. 10.
1665. szept. 13.
1665. szept. 13.
1665. szept. 13.
1665. szept. 14.
1665. szept. 15.
1665. szept. 15.
1665. szept. 15.
1665. szept. 16.

Terchova (poss.)
Tergárt (poss.)
Vernár (poss.)
Káposztafalva (opp.)
Körtvélyes (poss.)
Körtvélyes (poss.)
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
Körtvélyes
Krompach (opp.)
Krompach (opp.)
Benyék (poss.)
Benyék (poss.)
Benyék (poss.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Kassa
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke
[Enyicke]
Enyicke
Kassa
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa

MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 271.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 764.
BAZML IV-2001/b. fasc. 156. no. 52. T4
MOL N 6. 3. köt. f. 157r-158r.
ŠAL MML II/109/190.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 302.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 993.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 993.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 993.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 867.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 866.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 907.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 143.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 806.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 44.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 902.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 972.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 270.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 966.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 769.
MOL N 6. 3. köt. f. 137v-138r.
MOL N 6. 3. köt. f. 170r-170v.
MOL N 6. 3. köt. f. 170v-171r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 968.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 927.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 776.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 776.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 899.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 908.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 776.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 909.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 303.
MOL N 6. 3. köt. f. 173v-174r.
MOL N 6. 3. köt. f. 177r-178r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 949.
MOL N 6. 3. köt. f. 175v-177r.
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9. cs. IV/4. t. No. 965.

protestatio
contractus
protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Illésházy Gábornak
[Trencsén vármegyének]
védlevél
A felsı mo-i 13 vármegyének
A felsı mo-i 13 vármegyének
Szepes vármegyének
[Haszán] váradi pasának
pátens
Bocskai [Istvánnak]
A személynöknek
Apafi Mihálynak
[Bogdányi Farkas Lászlónak]
[Zemplén vármegyének]
adománylevél
Desıffy Ferencnek etc.
pátens
Egy német fıúrnak
[Johann] Schlossbergnek
Az egri püspöknek
[A Szepesi Kamarának]
[Haszán váradi pasának]
pátens
[Bogdányi Farkas Lászlónak]
A Jászságnak
[Zichy Istvánnak]
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Nyitra vármegyének
kegyelemlevél
Apafi Mihálynak
Csáky Istvánnak
bevallás
pátens
Abaúj vm törvényszékének
Gyulaffy Lászlónak
[Lessenyei Nagy Ferencnek]

1665. szept. 16. Kassa
1665. szept. 16. Kassa
1665. szept. 17. Kassa
1665. szept. 18. Kassa
1665. szept. 18. Kassa
1665. szept. 18. Kassa
1665. szept. 18. Kassa
1665. szept. 18. Kassa
1665. szept. 20. Enyicke (cast.)
1665. szept. 20. Enyicke/Kassa
1665. szept. 21. Enyicke
1655. szept. 21. [Enyicke (cast.)]
1665. szept. 21. Enyicke (cast.)
1665. szept. [25-28]
Alsókéked (cast.)
1665. szept. 25. Alsókéked (curia)
1665. szept. 25. Alsókéked (cast.)
1665. szept. 25. [Alsókéked]
1665. szept. 25. Alsókéked (poss.)
1665. szept. 26. [Alsó]kéked (cast.)
1665. szept. 26. [Alsó]kéked (cast.)
1665. szept. 26. Kassa
1665. szept. 27. Alsókéked (cast.)
1665. szept. 28. Alsókéked
1665. szept. 28. Alsókéked (cast.)
1665. szept. [ ] [Alsó]kéked
1665. szept. [ ] Enyicke (cast.)
1665. okt. 2.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 2.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 3.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 3.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 3.
Enyicke
1665. okt. 4.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 4.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 4.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 4.
Enyicke (cast.)
1665. okt. 5.
Enyicke (cast.)
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MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 941.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 918.
MOL N 6. 3. köt. f. 204r-205r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 934.
MOL E 190. 33. d. No. 8016.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 305.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 767.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 783.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 933.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 989.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 144.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 956.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 956.
MOL N 6. 3. köt. f. 171r-172r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 952.
Illésy 1897. 36-37.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 958.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 958.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 964.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 988.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 770.
Illésy 1897. 37-38.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 963.
Illésy 1897. 38.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 938.
MOL N 6. 3. köt. f. 181r-182r.
MOL N 6. 3. köt. f. 178r
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 947.
MOL N 6. 3. köt. f. 172v-173v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 957.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 932.
MOL N 6. 3. köt. f. 172r-172v.
HML IV-1/b. 2. d. 1665/No. 3
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 269.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 973.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 942.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Abaúj vm törvényszékének
A felsı mo-i 13 vármegyének
Szabolcs vármegyének
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
I. Lipótnak
A személynöknek
[Zrínyi Péternek]
Bársony [Györgynek]
Báthory Zsófiának
bizonyságlevél
I. Lipótnak
Lıcse városnak
Csáky Istvánnak
kegyelemlevél
Báthory Zsófiának
Haszán váradi pasának
Szkender hatvani bégnek
Nagybánya városnak
Zay Lászlónak
[Nádasdy Ferencnek]
Szepes vármegyének
Zemplén vármegyének
bizonyságlevél
I. Lipótnak
adománylevél
Apafi Mihálynak
A lublói alkapitánynak
[Az egri pasának]
Egy magyar grófnak
Az Egri Káptalannak
Jakob Hogreffnek
Apafi Mihálynak
Apafi Mihálynak
Möraznak
A murányi tiszttartónak

1665. okt. 6.
1665. okt. 6.
1665. okt. 6.
1665. okt. 6.
1665. okt. 6.
1665. okt. 7.
1665. okt. 7.
1665. okt. 7.
1665. okt. 8.
1665. okt. 8.
1665. okt. 9.
1665. okt. 12.
1665. okt. 14.
1665. okt. 15.
1665. okt. 16.
1665. okt. 16.
1665. okt. 16.
1665. okt. 16
1665. okt. 16.
1665. okt. 16.
1665. okt. 17.
1665. okt. 18.
1665. okt. 18.
1665. okt. 19.
1665. okt. 19.
1665. okt. 20.
1665. okt. 20.
1665. okt. 20.
1665. okt. 21.
1665. okt. 24.
1665. okt. 25.
1665. okt. 25.
1665. okt. 26.
1665. okt. 26.
1665. okt. 26.
1665. okt. 26.

Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
[Enyicke (cast.)]
[Enyicke (kastély]
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)

SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 16.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 945.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 33.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 310.
BAZML IV-2001/b. fasc. 171. no. 1428. T9
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 166.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 957.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 957.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 949.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 949.
MOL N 6. 3. köt. f. 174r-174v.
protestatio
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 167.
ŠAL MML II/109/188.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 900.
MOL N 6. 3. köt. f. 182r-182v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 931.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 767.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 767.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 967.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 885.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 961.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 311.
BAZML IV-2001/b. fasc. 234. No. 52. (14. d.)
MOL N 6. 3. köt. f. 190r-193r.
fassio
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 163-165.
MOL N 6. 3. köt. f. 180r-181r.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 146-147.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 937.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 772.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 784.
HM lt. XII-1. 55. köt. AC 122.
Sugár 2001, 85. (r)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 772.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 148-149.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 842.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 842.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 842.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
A Szepesi Kamarának
1665. okt. 29.
[Nádasdy Ferencnek]
1665. nov. 1.
[Zólyom vm alispánjának]
1665. nov. 1.
Egy generosus dominusnak
1665. nov. 3.
I. Lipótnak
1665. nov. 3.
A kistapolcsányi seregnek
1665. nov. 3.
védlevél
1665. nov. 4.
bizonyságlevél
1665. nov. 5.
[Báthory Zsófiának]
1665. nov. 5
védlevél
1665. nov. 7.
Az egri pasának
1665. nov. 7.
Petrovai Györgynek
1665. nov. 7.
Gonzaga hercegnek
1665. nov. 8.
Gonzaga hercegnek
1665. nov. 8.
kegyelemlevél
1665. nov. 11.
Abaúj vármegyének
1665. nov. 11.
Bársony János személynöki ítélı
1665. nov. 12.
Turóc vármegyének
1665. nov. 13.
Moson vármegyének
1665. nov. 14.
adománylevél
1665. nov. 15.
adománylevél
1665. nov. 16.
Bruck an der Leitha városnak 1665. nov. 16.
adománylevél
1665. nov. 17.
adománylevél
1665. nov. 17.
kegyelemlevél
1665. nov. 17.
Johann Rottalnak
1665. nov. 17.
gyámsági felhatalmazás
1665. nov. 18.
Nógrád vm szolgabírájának
1665. nov. 18.
Zemplén vm törvényszékének 1665. nov. 18.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1665. nov. 19.
Szabolcs vármegyének
1665. nov. 20.
Csernei Pálnak
1665. nov. 21.
Szabolcs vármegyének
1665. nov. 21.
I. Lipótnak
1665. nov. 21.
A füleki tiszteknek
1665. nov. 22.
adománylevél
1665. nov. 23.

Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Enyicke (cast.)
Enyicke (cast.)
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa

MOL E 254. 45. cs. 1665. okt./No. 19.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 961.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 976.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 880.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 162.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 749.
MOL N 6. 3. köt. f. 182v-183v.
MOL N 6. 3. köt. f. 183v-184r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 990.
MOL N 6. 3. köt. f. 184r-185r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 768.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 881.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 868.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 869.
MOL N 6. 3. köt. f. 186r-187r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 992.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 267-268.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 971.
MLR Mvm. kgy. ir. 1. d. 1665/No. 9..
MOL N 6. 3. köt. f. 193r-194v.
DERL C/59. 2. d. No. 152.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 975.
MOL N 6. 3. köt. f. 195r-195v.
MOL N 6. 3. köt. f. 195v-196r.
MOL N 6. 3. köt. f. 194v-195r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 804.
MOL N 6. 3. köt. f. 196v-197r,
MOL P 1981. 1. cs. f. 156.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 265-266.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1665/No. 18.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 11.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 263-264.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 62.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 21.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 923.
MOL N 6. 3. köt. f. 197r-197v.
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9. cs. IV/4. t. No. 991.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
adománylevél
1665. nov. 23. Kassa
bizonyságlevél
1665. nov. 23. Kassa
bizonyságlevél
1665. nov. 23. Kassa
Apafi Mihálynak
1665. nov. 23. Kassa
Szepes vármegyének
1665. nov. 23. Kassa
adománylevél
1665. nov. 24. Kassa
Apafi Mihálynak
1665. nov. 24. Kassa
adománylevél
1665. nov. 25. Kassa
átíró oklevél
1665. nov. 25. Kassa
bizonyságlevél
1665. nov. 25. Kassa
bizonyságlevél
1665. nov. 25. Kassa
gyámsági felhatalmazás
1665. nov. 25. Kassa
nyugta
1665. nov. 25. Kassa
nyugta
1665. nov. 25. Kassa
védlevél
1665. nov. 25. Kassa
I. Lipótnak
1665. nov. 25. Kassa
Egy magyar grófnak
1665. nov. 25. [Kassa]
Fülek,Léva, Korpona kapit.
1665. nov. 25. Kassa
Nógrád, Hont, Nyitra etc vm 1665. nov. 25. Kassa
Jászberény mezıvárosnak
1665. nov. 26. Kassa
Végbeli tiszteknek és kat.
1665. nov. 28. Kassa
permoratórium
1665. nov. [ ]
Kassa
védlevél
1665. nov. [ ]
Kassa
Bellaváry Miklósnak, a Szepesi 1665.
Kamara
nov.
tanácsosának
28. Sóvár (poss.)
A Szepesi Kamarának
1665. nov. 29. Sóvár (poss.)
Batthyány Borbálának
1665. nov. 30. Nagysáros (cast.)
A Szepesi Kamarának
1665. nov. 30. Sáros (cast.)
Lıcse városnak
1665. dec. 1.
Héthárs (opp.)
bizonyságlevél
1665. dec. 4.
Lıcse
védlevél
1665. dec. 4.
Lıcse
A Szepesi Káptalannak
1665. dec. 4.
Lıcse
Szepes vármegyének
1665. dec. 4.
Lıcse
I. Lipótnak
1665. dec. 5.
Sztrázsa (opp.)
A fülek, korponai etc. kapit.
1665. dec. 11.
Zólyomlipcse (arx)
Apafi Mihálynak
1665. dec. 13.
Zólyomlipcse (arx)
Lessenyei Nagy Ferencnek
1665. dec. 14.
Zólyomlipcse (arx)

MOL N 6. 3. köt. f. 199r-200r.
MOL N 6. 3. köt. f. 197v-198v.
MOL N 6. 3. köt. f. 198v-199r.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 150-151.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 313.
MOL N 6. 3. köt. f. 200r-201v.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 152-153.
MOL N 6. 3. köt. f. 185v-186r.
MOL N 6. 3. köt. f. 202v-203r.
MOL N 6. 3. köt. f. 201v-201a.v
MOL N 6. 3. köt. f. 201a.v-202.
MOL N 6. 3. köt. f. 203r-204r.
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protestatio

Szilády-Szilágyi 1863. 2. k. 351.
Reizner 1900, 4. köt.195.
Illésy 1897. 38-39.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 627.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 763.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 763.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 763.
Illésy 1897. 39.
Borosy 2001, 236-237. reg.
MOL N 6. 3. köt. f. 187r-187v.
MOL N 6. 3. köt. f. 187v-188r.
MOL E 254. 45. cs. 1665. nov./No. 19.
MOL E 254. 45. cs. 1665. nov./No. 21.
MOL P 1314. 116. dob. No. 51388. (4921. tek.)
MOL E 254. 45. cs. 1665. nov./No. 20.
ŠAL MML II/109/187.
MOL N 6. 3. köt. f. 206r-207v.
protestatio
MOL N 6. 3. köt. f. 209r-209v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 261-262.
ŠAL SŽ 118. dob. No. 315.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 161.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 928.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 870.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 259-260.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
A kistapolcsányi seregnek
Bottka Istvánnak
Az egri pasának
I. Lipótnak
Hont vm alispánjának
adománylevél
adóslevél
Apafi Mihálynak
Borsod vm törvényszékének
Osztrosith Mátyásnak
Körmöcbánya városnak
[Csáky Ferencnek]
[Báthory Zsófiának]
Szelepcsényi Györgynek
Egy ismeretlennek
I. Lipótnak
kegyelemlevél
Zemplén vármegyének
gyámsági felhatalmazás
záloglevél
Apafi Mihálynak
bizonyságlevél
Pest-Pilis-Solt vármegyének
[A budai] pasának
Kovács Jánosnak
Hont, Nógrád, Zólyom vm
Nógrád vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
bizonyságlevél
Kovács Jánosnak
Sopron városnak
védlevél
Bars vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Suskovics Jánosnak
Farkas Györgynek

1665. dec. 15.
1665. dec. 15.
1665. dec. 17.
1665. dec. 18.
1665. dec. 19.
1665. dec. 20.
1665. dec. 23.
1665. dec. 23.
1665. dec. 23.
1665. dec. 23.
1665. dec. 25.
1665. dec.
1665. dec. vége
1665. dec.
1665. [ ] 29.
1665
1666. jan. 2.
1666. jan. 4.
1666. jan. 6.
1666. jan. 6.
1666. jan. 7.
1666. jan. 19.
1666. jan. 26.
1666. jan. 29.
1666. jan. 29.
1666. jan. 31.
1666. febr. 2.
1666. febr. 2.
1666. febr. 5,
1666. febr. 5.
1666. febr. 6.
1666. febr. 9.
1666. febr. 9.
1666. febr. 9.
1666. febr. 9.
1666. febr. 10.

Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
ismeretlen
ismeretlen
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Zólyomlipcse (arx)
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 710.
9. cs. IV/4. t. No. 771.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 710.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 771.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 160.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 970.
MOL N 6. 3. köt. f. 207v-208r.
MOL N 6. 3. köt. f. 208v-209r.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 154-155.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 83. No. 16.
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 547-548.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 20.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1037.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 939.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 950.
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 62-63.
BAZML IV-2001/b. fasc. 186. no. 84. (5. d.)
MOL N 6. 3. köt. f. 209v-210r.
BAZML IV-2001/b. fasc. 151. No. 113. T1
MOL N 6. 3. köt. f. 215v-216r.
MOL N 6. 3. köt. f. 212r-212v.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 156-157.
MOL N 6. 3. köt. f. 216v-217r.
compositio
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 1.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1011.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1023.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1008.
NML IV.1.b. 1. d. 1666/No. 2.
Nagy 1861. 194.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 3.
Palásthy 1891.No. 712.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 413.
SL:SVL, Lad. XIX. et T. Fasc 3. Num. 187.
MOL N 6. 3. köt. f. 219v-220r.
Odeschalchi 1891, 188-191.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 4.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1035.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1003.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
Kovács Jánosnak
1666. febr. 10.
Suskovics Jánosnak
1666. febr. 10.
adománylevél
1666. febr. 11.
Szántó Jánosnak
1666. febr. 14.
adománylevél
1666. febr. 15.
Egy vármegyének
1666. febr. 15.
bizonyságlevél
1666. febr. 16.
kegyelemlevél
1666. febr. 21.
Bars vármegyének
1666. febr. 22.
Zichy Istvánnak
1666. febr. 23.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1666. febr. 26.
Lıcse városnak
1666. febr. 28.
Gyır vármegyének
1666. márc. 3.
kegyelemlevél
1666. márc. 4.
kegyelemlevél
1666. márc. 4.
adomány megsemmisítése
1666. márc. 9.
védlevél
1666. márc. 9.
Szkender hatvani bégnek
1666. márc. 9.
Szepesi uramnak
1666. márc. 9.
Szakolca városnak
1666. márc. 11.
[Bélteki Pálnak]
1666. márc. 12.
Bars vármegyének
1666. márc. 16.
Libercsey [Mihálynak]
1666. márc. 16.
Szelepcsényi Györgynek
1666. márc. 20.
végrendelet
1666. márc. 20.
átíró oklevél
1666. márc. 22.
A Garamszentbenedeki Konventnek
1666. márc. 22.
bizonyságlevél
1666. márc. 23.
kegyelemlevél
1666. márc. 23.
bizonyságlevél
1666. márc. 26.
Csernei Pálnak
1666. márc. 28.
bizonyságlevél
1666. márc. 31.
mentesítı levél
1666. ápr. 3.
gyámsági felhatalmazás
1666. ápr. 4.
bizonyságlevél
1666. ápr. 5.
bizonyságlevél
1666. ápr. 5.

Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1004.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1006.
MOL N 6. 3. köt. f. 220r-220v.
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 1-2.
MOL N 6. 3. köt. f. 223r-223v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1069.
MOL N 6. 3. köt. f. 217v-218r.
compositio
MOL N 6. 3. köt. f. 222r-223r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 994.
MOL P 707. 542. cs. No.11547. (4572. tek.)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 2.
ŠAL MML II/109/191.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1666/8.
MOL N 6. 3. köt. f. 224r-224v.
MOL N 6. 3. köt. f. 226r-227r.
MOL N 6. 3. köt. f. 225r-226r.
MOL N 6. 3. köt. f. 224v-225r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1017.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1015.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 996.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 996.
Odeschalchi 1891, 194.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1036.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1025.
MOL A 57. 13. köt. 470-471.
MOL N 6. 3. köt. f. 227r-227v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 299.
MOL N 6. 3. köt. f. 244v.245v.
protestatio
MOL N 6. 3. köt. f. 227v.228v.
MOL N 6. 3. köt. f. 228v-229r.
protestatio
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 289-292..
MOL N 6. 3. köt. f. 229r.229v.
protestatio
MOL N 6. 3. köt. f. 230v.
testimoniales
MOL N 6. 3. köt. f. 231v-232v.
MOL N 6. 3. köt. f. 233v-234r.
MOL N 6. 3. köt. f. 234r-235r.
protestatio
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
1666. ápr. 5.
Stubnyafürdı
MOL N 6. 3. köt. f. 235r-236r.
szövetséglevél
1666. ápr. 5.
[Stubnyafürdı]
HHStA UA M Fasc. 426. K. D. f.
védlevél
1666. ápr. 5.
Stubnyafürdı
MOL N 6. 3. köt. f. 229v-230r.
Michael Reuternak
1666. ápr. 5.
Stubnyafürdı
MOL N 6. 1. cs. 1. fasc. No. 17. p. 156-8.
Sopron városnak
1666. ápr. 7.
Stubnyafürdı
SL:SVL, Lad. XL. et PP. Fasc 2. Num. 71.
Osztrosith Mátyásnak
1666. ápr. 8.
Besztercebánya
MOL P 507. 2. cs. No. 68. f. 549-551.
záloglevél
1666. ápr. 9.
Besztercebánya
MOL N 6. 3. köt. f. 245v-248r.
adománylevél
1666. ápr. 10.
Zólyomlipcse (arx)
MOL N 6. 3. köt. f. 221r-222r.
I. Lipótnak
1666. ápr. 11.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 159.
A Szepesi Kamarának
1666. ápr. 11.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 254. 46. cs. 1666. ápr./No. 29.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1666. ápr. 18.
Zólyomlipcse (arx)
záloglevél
1666. ápr. 21.
Zólyomlipcse (arx)
MOL N 6. 3. köt. f. 236r-237v.
Az ország rendeinek (50 db) 1666. ápr. 21.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 6. cs. III/8.
Nagy Ferencnek
1666. ápr. 21.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 204. 50. cs.
Egresdi Boldizsárna, a királyi tábla
1666.
esküdt
ápr. ülnökének,
21.
Zólyomlipcse
aranysarkantyús
(arx) vitéznek
MOL E 204. 50. cs.
Dvornikovics Miklósnak, a királyi1666.
táblaápr.
esküdt
21. ülnökének
Zólyomlipcse
a magyar
(arx)kancelláriaMOL
regestratorának
E 204. 50. cs.
és pecsét
Széchényi Györgynek
1666. ápr. 21.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 204. 50. cs.
Wenzel Lobkowitz hercegnek 1666. ápr. 23.
Zólyomlipcse (arx)
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 10.
toborzólevél
1666. ápr. 24.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1024.
kegyelemlevél
1666. ápr. 29.
Zólyomlipcse (arx)
MOL N 6. 3. köt. f. 237v-238v.
mentesítı levél
1666. ápr. 30.
Zólyomlipcse (arx)
MOL N 6. 3. köt. f. 238v-239r.
Znióváralja mezıvárosnak
1666. ápr. [ ]
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1029.
[Thököly Istvánnak]
1666. máj. 1.
Zólyomlipcse (arx)
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 11-12.
Esterházy Pálnak
1666. máj. 2.
Zólyomlipcse (arx)
MOL P 125. 17. cs. No. 4242. (4711. tek.)
[Nádasdy Ferencnek]
1666. máj, 3.
Zólyomlipcse (arx)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1063.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1666. máj. 3.
Zólyomlipcse (arx)
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 4.
Rimaszombat mezıvárosnak 1666. máj. 4.
Predajná (poss.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1007.
kegyelemlevél
1666. máj. 8.
Murány (arx)
MOL N 6. 3. köt. f. 249r-240r.
A leleszi konventnek
1666. máj. 9.
Murány (arx)
DERL C/59. 2. d. No. 154.
bizonyságlevél
1666. máj. 10. Murány (arx)
MOL N 6. 3. köt. f. 240r-241r.
Apafi Mihálynak
1666. máj. 11. Murány (vár)
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 77.
Gömör vármegyének
1666. máj. 11. Murány (arx)
TREN 858. Kt. No. 925.
Szabolcs vármegyének
1666. máj. 11. Murány (arx)
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 64.
Zemplén vm törvényszékének 1666. máj. 11. Murány (arx)
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 293-294.
Csáky Ferencnek
1666. máj. 12. Murány (arx)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1060.
Zemplén vármegyének
1666. máj. 12. Murány (arx)
BAZML IV-2001/b. fasc. 184. no. 95. A1
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Palásthy 1891. No. 718.

testimoniales

protestatio

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
Báthory Zsófiának
A Szepesi Kamarának
Bélteki [Pálnak]
bevallás
Pest-Pilis-Solt vármegyének
I. Lipótnak
I. Lipótnak
bizonyságlevél
Szuhai Mátyásnak
kegyelemlevél
[Nádasdy Ferencnek]
Zichy Istvánnak
Rákóczi Ferencnek
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Pest-Pilis-Solt vármegyének
[Szelepcsényi Györgynek]
átíró oklevél
A Szepesi Kamarának
Madách Jánosnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
ismeretlen
[Delon] bárónak
Fekete Lászlónak
Bars, Hont, Nyitra, Zólyom vm
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Zemplén vármegyének
[Wenzel Lobkowitz] herceg
I. Lipótnak
I. Lipótnak
Lıcse városnak
[Bélteki Pálnak]
A lublói kapitánynak
bizonyságlevél
Gömör vármegyének
A Szepesi Kamarának

1666. máj. 15.
1666. máj. 15.
1666. máj. 15.
1666. máj. 17.
1666. máj. 17.
1666. máj. 17.
1666. máj. 20.
1666. máj. 20.
1666. máj. 21.
1666. máj. 21.
1666. máj. 24,
1666. máj. 27.
1666. máj. 27.
1666. máj. 28.
1666. máj. 30.
1666. máj. 30.
1666. máj. vége
1666. jún. 1.
1666. jún. 5.
1666. jún. 7.
1666. jún. 7.
1666. jún. 8.
1666. jún. 8.
1666. jún. 8.
1666. jún. 8.
1666. jún. 8.
1666. jún. 8.
1666. jún. 9.
1666. jún. 10.
1666. jún. 10.
1666. jún. 10.
1666. jún. 11.
1666. jún. 12.
1666. jún. 17.
1666. jún. 17.
1666. jún. 17.

Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
[Murány (arx)]
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)

MOL N 6. 3. köt. f. 241r-242v.
KREK Jerney gy. 1. köt. p. 405-406.
MOL E 254. 46. cs. 1666. máj./No. 29.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1016.
NML XIII.1. 1. cs. 1666/No. 2.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 1.
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 19.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 158.
MOL N 6. 3. köt. f. 242v-243v.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 213.
MOL N 6. 3. köt. f. 243v-244v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1064.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1067.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 5.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 8.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1064.
MOL N 6. 3. köt. f. 249r-250r.
MOL E 254. 46. cs. 1666. jún./No. 26.
MOL P 481. 1. cs. Fasc. I. No. 38.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 10.
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Hanthó 1871, 4.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1013.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1000.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1010.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 9.
BAZML IV-2001/b. fasc. 156. no. 27. T3
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1012.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 633.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 157.
ŠAL MML II/109/195.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1001.
MOL E 199. II/102. t. f. 14.
MOL N 6. 3. köt. f. 250r-250v.
TREN 859. Kt. No. 926.
MOL E 254. 46. cs. 1666. jún./No. 27.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Bartakovics Jánosnak
1666. jún. 18.
Egy német hadszertárosnak 1666. jún. 18.
Gömör vármegyének
1666. jún. 19.
[Hannibal Gonzaga] hercegnek 1666. jún. 21.
Egy német katonatisztnek
1666. jún. 21.
adománylevél
1666. jún. 23.
adóslevél
1666. jún. 23.
Kis Farkasnak és Jeneinek
1666. jún. 23.
Nyitra vármegyének
1666. jún. 24.
A Szepesi Kamarának
1666. jún. 24.
Egy német parancsnoknak
1666. jún. 25..
Soós Ambrusbak
1666. jún. 25.
Budetin vár birtokosainak
1666. jún. 26.
[A Divényt ostromlóknak]
1666. jún. 26.
[A kistapolcsányi? seregnek] 1666. jún. 26.
Szabolcs vármegyének
1666. jún. 26.
Szabolcs vármegyének
1666. jún. 26.
[Szobonya] Istvánnak
1666. jún. 26.
[Nádasdy Ferencnek]
1666. jún. 27.
Egy német parancsnoknak
1666. jún. 27.
Szobonya [Istvánnak]
1666. jún. 27.
Egy német parancsnoknak
1666. jún. 28.
Gyır vármegyének
1666. jún. 28.
[Bélteki Pálnak]
1666. jún. 28.
Csáky Ferencnek
1666. júl. 3.
A semptei, sellyei etc. kapit. 1666. júl. 3.
Egy német parancsnoknak
1666. júl. 4.
[Besztercebánya városnak]
1666. júl. 5.
[Lessenyei Nagy Ferencnek] 1666. júl. 5.
Egy német parancsnoknak
1666. júl. 5.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1666. júl. 10.
adománylevél
1666. júl. 14.
I. Lipótnak
1666. júl. 21.
Apafi Mihálynak
1666. júl. 22.
átíró oklevél
1666. júl. 23.
Hannibal Gonzaga hercegnek 1666. júl. 23.

Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
[Murány (arx)]
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány
Murány
Murány
Murány (arx)
Murányalja
Losonc (opp.)
Losonc (opp.)
[Divényi] magyar tábor
Divényi tábor
Divényi tábor
[Divényi tábor]
Divény (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)

MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 209.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1018.
TREN 860. Kt. No. 927.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1065.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1054.
MOL N 6. 3. köt. f. 251r,
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1070.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1062.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1041.
MOL E 254. 46. cs. 1666. jún./No. 28.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1019.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1050.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1009.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1061.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 997.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 68
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 997.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1009.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 997.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1019.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1050.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1066.
GyL Gyvm. kgy. ir. II. 1666/26.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 998.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1068.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1005.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1051.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1051.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1022.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1022.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 12.
MOL N 6. 3. köt. f. 251v.
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 26-27.
ANDJC Kemény Sám. 12. cs. f. 164-165.
MOL N 6. 3. köt. f. 252r-252v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1052.
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
I. Lipótnak
1666. júl. 23.
Generosusoknak
1666. júl. 26.
Lessenyei Nagy Ferencnek
1666. júl. 27.
[Csáky Ferencnek]
1666. júl. 28.
A Divényt ostromlóknak
1666. júl. 28.
szövetséglevél
1666. júl. 28.
Hannibal Gonzaga hercegnek 1666. júl. 29.
Nádasdy Ferencnek
1666. júl. 29.
Wojenskynek
1666. júl. 30.
Lıcse város fıbírájának
1666. aug. 1.
Nógrád vármegyének
1666. aug. 1.
adománylevél
1666. aug. 3.
kegyelemlevél
1666. aug. 4.
Szegedi Ferencnek etc.
1666. aug. 5.
Nádasdy Ferencnek
1666. aug, 7.
Egy városnak
1666. aug. 8
adománylevél
1666. aug. 9.
[Bélteki Pálnak]
1666. aug. 10.
Szelepcsényi Györgynek
1666. aug. 10.
PPS vagy Heves vmnek
1666. aug. 11.
Pest-Pilis-Solt vármegyének 1666. aug. 11.
Sopron vármegyének
1666. aug. 13.
Zala vármegyének
1666. aug. 13.
I. Lipótnak
1666. aug. 14.
Konyussy Lubomirskynek
1666. aug. 15.
Csáky Istvánnak
1666. aug. 17.
adomány megsemmisítése
1666. aug. 18.
[Apafi Mihálynak]
1666. aug. 18.
Nógrád vármegyének
1666. aug. 19.
bizonyságlevél
1666. aug. 22.
Hannibal Gonzaga hercegnek 1666. aug. 23.
adománylevél
1666. aug. 25.
kegyelemlevél
1666. aug. 25.
[A felsı mo-i 13 vármegyének] 1666. aug. 25.
Hannibal Gonzaga hercegnek 1666. aug. 25.
I. Lipótnak
1666. aug. 25.

Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murányalja
Murány
Murány (arx)
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murányalja
Murány
Murány (arx)
Murány (arx)
Murányalja
[Murányalja]
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja (curia)
Murányalja (curia)
Murányalja
Murányalja
Murányalja

MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 156.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1074.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No.17.p. 37-38.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1058.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1014.
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 28-41.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1042,
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 42-45.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1073.
ŠAL MML II/109/198.
NML IV.1.b. 1. d. 1666/No. 3.
MOL N 6. 3. köt. f. 252v-253v.
MOL N 6. 3. köt. f. 253v-254v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1033.
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 52. 54.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1070.
MOL N 6. 3. köt. f. 254v-255v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1032.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1032.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1070.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1666/No. 14.
SL:Svm kgy ir. 1666.
ZML Zvm. kgy. ir. 2. d.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 632.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1047.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1038.
MOL N 6. 3. köt. f. 255v-256v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1043.
NML IV.1.b. 1. d. 1666/No. 7.
MOL N 6. 3. köt. f. 257v-259v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1044.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1055.
MOL N 6. 3. köt. f. 256v-257v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1031.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1046.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 155.
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Nagy 1861. 194-195.

Nagy 1861. 196-197.
compositio

9. cs. IV/4. t. No. 1045.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
bizonyságlevél
Konyussy Lubomirskynek
Szabolcs vármegyének
adománylevél
bevallás
bizonyságlevél
Lıcse városnak
I. Lipótnak
bizonyságlevél
[Csáky Ferencnek]
[Balassa Juditnak]
adománylevél
gyámsági felhatalmazás
Szabolcs vármegyének
Turóc vármegyének
[Csáky Istvánnak]
Lıcse városnak
adománylevél
Nógrád vármegyének
[Pest-Pilis-Solt vármegyének]
Konyussy [Lubomirskynek]
Lıcse városnak
Gömör vármegyének
Szabolcs vármegyének
Lessenyei Nagy Ferencnek
Szabolcs vármegyének
adománylevél
Gyulaffy Lászlónak
A Szepesi Kamarának
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
gyámsági felhatalmazás
Pethı Zsigmondnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak

1666. aug. 26.
1666. aug. 26.
1666. aug. 26.
1666. aug. 27.
1666. aug. 27.
1666. aug. 27.
1666. aug. 27.
1666. aug. 28.
1666. aug. [ ]
1666. szept. 1.
1666. szept. 2.
1666. szept. 4.
1666. szept. 4.
1666. szept. 7.
1666. szept. 9.
1666. szept. 12.
1666. szept. 14.
1666. szept. 16.
1666. szept. 17.
1666. szept. 20.
1666. szept. 24.
1666. szept. 26.
1666. szept. 28.
1666. szept. 28.
1666. szept. 29.
1666. szept. 29.
1666. szept. 30.
1666. okt. 1.
1666. okt. 2.
1666. okt. 3.
1666. okt. 4.
1666. okt. 4.
1666. okt. 4.
1666. okt. 4.
1666. okt. 4.
1666. okt. 4.

Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja (curia)
Murányalja
Murányalja (curia)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja (curia)
Murányalja
Murányalja
Murányalja (curia)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja (curia)
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murányalja
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány (arx)
Murány
Murány

MOL N 6. 3. köt. f. 259v-260r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1048.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 69
MOL N 6. 3. köt. f. 260r-261r.
MOL N 6. 3. köt. f. 262v-263v.
MOL N 6. 3. köt. f. 261r-262r.
ŠAL MML II/109/196.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 154.
MOL N 6. 3. köt. f. 271r-271v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1038.
MOL X 7824. No. 12383. (C 1275 d.)
MOL N 6. 3. köt. f. 263v-264v.
MOL N 6. 3. köt. f. 264v-265v.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 86
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 295-296.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1040.
ŠAL MML II/109/194.
MOL N 6. 3. köt. f. 265v-266r.
NML IV.1.b. 1. d. 1666/No. 8.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 75.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1049.
ŠAL MML II/109/199.
TREN 862 Kt. No. 929.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 72
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 21. p. 48-49.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 66
MOL N 6. 3. köt. f. 266r-266v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 995.
MOL E 254. 46. cs. 1666. okt./No. 11.
MOL N 6. 3. köt. f. 266v-267r.
MOL N 6. 3. köt. f. 267r-268r.
MOL N 6. 3. köt. f. 268r-269v.
MOL N 6. 3. köt. f. 269v-270r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1076.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 573.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1027.
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Nagy 1861. 197-202.

tutela expectativa

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Perényi Gábornak
Csáky Istvánnak
Johann Rottalnak
gyámsági felhatalmazás
Lessenyei Nagy Ferencnek
Lessenyei Nagy Ferencnek
Lessenyei Nagy Ferencnek
Johann Rottalnak
Battik Péternek
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Johann Rottalnak
adománylevél
bizonyságlevél
Johann Rottalnak
Fáy Lászlónak
A budai pasának
[A budai pasának]
kegyelemlevél
Wenzel Lobkowitz hercegnek
Berényi Györgynek
Thököly Istvánnak
Johann Rottalnak
bizonyságlevél
A lipcsei provisornak
adománylevél
Zemplén vármegyének
Zemplén vármegyének
Apafi Mihálynak
adománylevél
adománylevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
Egy alispánnak

1666. okt. 7.
1666. okt. 8.
1666. okt. 8.
1666. okt. 9.
1666. okt. 9.
1666. okt. 14.
1666. okt. 14.
1666. okt. 14.
1666. okt. 18.
1666. okt. 19.
1666. okt. 20.
1666. okt. 20.
1666. okt. 21.
1666. okt. 21.
1665. okt. 21.
1666. okt. 22.
1666. okt. 24.
1666. okt. 25.
1666. okt. 25.
1666. okt. 25.
1666. okt. [ ]
1666. okt. [ ]
1666. okt. 30.
1666. nov. 3.
1666. nov. 3.
1666. nov. 12.
1666. nov. 14.
1666. nov. 14.
1666. nov. 15.
1666. nov. 16.
1666. nov. 17.
1666. nov. 18.
1666. nov. 18.
1666. nov. 18.
1666. nov. 18.
1666. nov. [ ]

Vernár
Vázsec
Vázsec
Hibbe (opp.)
Hibbe (opp.)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Sztrecsény (arx)
Nyitraszeg
Nyitraszeg (poss.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic (cast.)
Trencsénteplic
Trencsénteplic
Prékopa
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
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Komáromy 1896, 693.

MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1039.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 574-575.
MOL N 6. 3. köt. f. 270r-271r.
MOL E 204. 50. cs.
MOL E 204. 50. cs.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No.20. p. 46-47.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 576-577.
Borosy 2001, 238. reg.
Palásthy 1891. No. 727.
protestatio

MOL N 6. 3. köt. f. 272v-273r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 578-579.
MOL N 6. 3. köt. f. 273r-274r.
MOL N 6. 3. köt. f. 274r-275r.
inscriptio
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 582-585.
MOL E 190. 32. d. No. 8033.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1020.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1021.
MOL N 6. 3. köt. f. 275r-275v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1053.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1057.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1056.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 580-581.
MOL N 6. 3. köt. f. 276r-276v.
protestatio
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1077.
MOL N 6. 3. köt. f. 276v-278r.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1026.
BAZML IV-2001/b. fasc. 236. No. 221. (15. d.)Visegrádi 1910. 44-45.
ANDJC Kemény Sám. 15. cs. f. 1-2.
MOL N 6. 3. köt. f. 280v-281r.
MOL N 6. 3. köt. f. 278r-278v.
MOL N 6. 1. cs. 2. fasc. No. 19. p. 43-45.
MOL N 6. 3. köt. f. 305r-306v.
contractus
Karácsonyi 1898, 146. regeszta
ŠAL MML II/109/193.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1028.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Bosnyák Juditnak
Csató Mihálynak
adománylevél
Johann Rottalnak
adománylevél
Zemplén vármegyének
adóslevél
adománylevél
Johann Rottalnak
bizonyságlevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél
Szabolcs vármegyének
Egy generosus dominusnak
fiúsítás
bevallás
szövetséglevél
védlevél
Batthyány Pálnak
Szabolcs vármegyének
gyámsági felhatalmazás
bizonyságlevél
I. Lipótnak
Csáky Istvánnak
Lıcse városnak
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Szabolcs vármegyének
Vármegyéknek
Szabolcs vármegyének
Vármegyéknek
Pest-Pilis-Solt vármegyének
Sopron vármegyének
Szabolcs vármegyének
Zala vármegyének
Zemplén vármegyének

1666. nov. 21.
1666. nov. 21.
1666. nov. 23.
1666. nov. 26.
1666. nov. 28.
1666. nov. 28.
1666. nov. 30.
1666. dec. 8.
1666. dec. 8.
1666. dec. 10.
1666. dec. 10.
1666. dec. 10.
1666. dec. 10.
1666. dec. 11.
1666. dec. 14.
1666. dec. 18.
1666. dec. 19.
1666. dec. 20.
1666. dec. [ ]
1666. dec. [ ]
1666. dec. 23.
1666. dec. 25.
1666. dec. 26.
1666. dec. 27.
1666. dec. 28.
1666. dec. 28.
1666. dec. 28.
1666. dec. 28.
1666. dec. 28.
1666. dec. 30.
1667. jan. 8.
1667. jan. 8.
1667. jan. 8.
1667. jan. 8.
1667. jan. 8.
1667. jan. 8.

Hinorány
Hinorány (poss.)
Galgóc (opp.)
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Bécs
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

MOL X 1047. No. 499. (40574. dob.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 999.
MOL N 6. 3. köt. f. 278v-279r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 586-587.
MOL N 6. 3. köt. f. 279v-280v.
BAZML IV-2001/b. fasc. 154. no. 432. T3
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1072.
MOL N 6. 3. köt. f. 281r-281v.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 588-589.
MOL N 6. 3. köt. f. 282r-282v.
compositio
MOL N 6. 3. köt. f. 283r-284r.
fassio
MOL N 6. 3. köt. f. 284r-284v.
SzSzML IV. A.1. 119. d. fasc. 85. No. 57.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1059.
MOL N 6. 3. köt. f. 284v-285v.
MOL N 6. 3. köt. f. 285v-286r.
contractus
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 56-61 65-75..
MOL N 6. 3. köt. f. 286v-288v.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1034.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1034.
MOL N 6. 3. köt. f. 288v-289r.
MOL N 6. 3. köt. f. 289v-290r.
protestatio
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 153.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 248.
ŠAL MML II/109/192.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1667/No. 1.
SL:Svm kgy ir. 1666.
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 75
MOL E 195. 4. cs. 1. t. No. 1454. (34787. tek.)
SzSzML IV. A.1. 118. d. fasc. 84. No. 85
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 320.
9. cs. IV/4. t. No. 1078.
PML IV.1–c/2. 2. d. 1667/No. 3.
SL:Svm kgy ir. 1667.
SzSzML IV. A.1. 119. d. fasc. 85. No. 70.
ZML Zvm. kgy. ir. 2. d.
BAZML IV-2001/b. fasc. 171. no. 1429. T9
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
adománylevél
Johann Rottalnak
adománylevél
védlevél
adománylevél
bizonyságlevél
Lıcse városnak
permoratórium
bizonyságlevél
adománylevél
Apafi Mihálynak
Teleki Mihálynak
bizonyságlevél/védlevél
kegyelemlevél
adománylevél
Az egri pasának
átíró oklevél
I. Lipótnak
Bethlen Miklósnak
Szabolcs vármegyének
Szabolcs vármegyének
Telekesy Pálnak
Johann Rottalnak
Lessenyei Nagy Ferencnek
kegyelemlevél
Johann Rottalnak
Egy generosus dominusnak
Johann Rottalnak
Borsod vármegyének
adománylevél
adománylevél
Johann Rottalnak
ígérvény
adománylevél
bizonyságlevél
bizonyságlevél

1667. jan. 9.
1667. jan. 11.
1667. jan. 12.
1667. jan. 12.
1667. jan. 19.
1667. jan. 21.
1667. jan. 21.
1667. jan. 23.
1667. jan. 24.
1667. jan. 25.
1666. jan. 27.
1667. jan. 27.
1667. jan. 29.
1667. febr. 1.
1667. febr. 3.
1667. febr. 6.
1667. febr. 8.
1667. febr. 10.
1667. febr. 10.
1667. febr. 11.
1667. febr. 11.
1667. febr. 11.
1667. febr. 12.
1667. febr. 15.
1667. febr. 16.
1667. febr. 22.
1667. febr. 25.
1667. febr. 25.
1667. febr. 27.
1667. márc. 2.
1667. márc. 2.
1667. márc. 2.
1667. márc. 5.
1667. márc. 7.
1667. márc. 8.
1667. márc. 8.

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Trencsén
Trencsén
Trencsén
Bán (cast.)
Trencsén
Nedozsér
Stubnyafürdı
Stubnyafürdı
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya

MOL N 6. 3. köt. f. 290r-290v.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 590-592.
MOL N 6. 3. köt. f. 291v-292v.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 302-303.
MOL N 6. 3. köt. f. 291r.
MOL N 6. 3. köt. f. 292v-293r.
ŠAL MML II/109/197.
MOL N 6. 3. köt. f. 293v-294r.
MOL N 6. 1. cs. 4. fasc. No. 14. p. 64-65.
MOL N 6. 3. köt. f. 294r-294v.
ANDJC Kemény Sám. 15. cs. f. 3-4.
ANDJC Béldi. 311. cs. f. 7.
MOL N 6. 3. köt. f. 302r-303r.
MOL N 6. 3. köt. f. 294v-295v.
MOL N 6. 3. köt. f. 295v-296r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 228.
MOL N 6. 3. köt. f. 296v-297v.
MOL A 21. 3. dob. g. fasc. No. 634.
ANDJC Béldi. 311. cs. f. 4.
SzSzML IV. A.1. 119. d. fasc. 85. No. 56.
ANDJC Béldi. 123. cs. f. 10v.
ANDJC Béldi. 123. cs. f. 10v.
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 26-27.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 304.
MOL N 6. 3. köt. f. 296r-296v.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 593-594.
MOL E 204. 50. cs.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 595-596.
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 1079.
MOL N 6. 3. köt. f. 297v-298r.
MOL N 6. 3. köt. f. 298v-299r.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 597-598.
MOL N 6. 3. köt. f. 304r-304v.
MOL N 6. 3. köt. f. 301v-302r.
MOL N 6. 3. köt. f. 300v-301r.
MOL N 6. 3. köt. f. 303v-304r.
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fassio

protectionales/testimoniales

expectativa assecuratio
contractus

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Lessenyei Nagy Ferencnek
adománylevél
Bereg vármegyének
bizonyságlevél
végrendelet
permoratórium
adománylevél
Szabolcs vármegyének
ítéletlevél
Apafi Mihálynak
Aszalay Istvánnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
Johann Rottalnak
[Johann Rottalnak]
[Johann Rottalnak]
[Johann Rottalnak]
A váradi pasának
Zemplén vármegyének
ismeretlen
ismeretlen

1667. márc. 8.
1667. márc. 10.
1667. márc. 10.
1667. márc. 11.
1667. márc. 14.
1667. márc. 15.
1667. márc. 16.
1667. márc. 16.
1667. márc. 19.
1667. márc. 26.
cca. 1652.
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
cca. 1664.

Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
Besztercebánya
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen

II. Rákóczi Györgynek
Zákány Andrásnak
Az Udvari Kamarának
Generosi domini et collegae
Csernei Pálnak
III. Ferdinándnak
átíró oklevél
a palkonyai vitézeknek
Lorántffy Zsuzsannának
Egy exc. dominusnak
adománylevél
védlevél

1651. jan. 22.
1651. jan. 24.
1654. dec. 4.
1654. dec. 21.
1655. márc. 25.
1655? máj. 3.
1656. márc. 18.
1656. nov. 9.
1657. jan. 11.
1657. jún. 29.
1658. febr. 29.
1658. jún. 28.

Kassa
Kassa
Bécs
Bécs
Szendrı
Szentpéter (Liptó vm)
Pozsony
Szendrı
Besztercebánya
Pozsony
Altenburg (Ausztria)
Pozsony
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MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 305-306.
MOL N 6. 3. köt. f. 300r.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 248.
MOL N 6. 3. köt. f. 304v-305r.
MOL A 57. 13. köt. 473-477.
MOL N 6. 3. köt. f. 300r.
MOL N 6. 3. köt. f. 303r-303v.
SzSzML IV. A.1. 119. d. fasc. 85. No. 65.
DREL C/64. 2b. 41. d. 10. t. No. 8.
ANDJC Kemény Sám. 15. cs. f. 5-6.
MOL E 168. 4.d. 1. t. No. 918.
MOL E 199. 7. cs. IV/4. t. No. 185. f. 277.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 601-602.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 603-604.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 605.
MOL P 507. 12. cs. No. 466. f. 606-607.
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 89-94.
HHStA UA S Fasc. 314. K. A f. 49-50.
HHStA UA S Fasc. 314. K. A f. 51-52.
HHStA UA S Fasc. 312. K. A f. 5-6.
Visegrádi 1909, 289.
HHStA UA S Fasc. 312. K. A f. 7.13.
MOL E 204. 50. cs.
Szilágyi 1874, 507.
Szilágyi 1874, 507-508.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 65.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 155.
MOL E 199. 10. cs. IV/5. t. No. 19.
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 120.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 76
MOL E 190. 29. d. No. 7075.
Szilágyi 1874, 588-589.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 114.
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 158.
Illésy 1897. 34-35.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
Morocz Istvánnak
I. Lipótnak
Egy excell. Princepsnek
Raymondo Montecuccolinak
Portia hercegnek
I. Lipótnak
adóslevél
Egy spect. magnificusnak
egy ismeretlennek
I. Lipótnak
ismeretlen
Egy vármegyének
Sopron városnak
Wenzel Lobkowitz hercegnek
Korpona városnak
Gömör vármegyének

1660. [nov]
1661. okt. 10.
1662. okt. 9.
1662. dec. 27.
1663. márc. 1.
1663. júl. 5.
1663. nov. 25.
1663. dec. 2.
1663. dec. 10.
1663. dec. 24.
1664. dec. 5.
1665. jan. 20.
1666. márc. 10.
1666. márc. 2.
1666. ápr. 28.
1667. jún. 6.

Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 7.
Stubnyafürdı
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 21.
Pozsony
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 404.
Sztrecsény (arx)
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 132-133.
Zólyomlipcse (arx)
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 188-189.
Jolsva
MOL E 199. 7. cs. IV/2. t. No. 191.
Trencsénteplic
MOL E 199. 8. cs. IV/4. t. No. 502.
Trencsénteplic (cast.)MOL EMOL
199.E8.199.
cs. IV/4.
8. cs.t.IV/4.
No. t. No. 524.
Sztrecsény
HHStA UA S Fasc. 310. K. A f. 32-35.
Murány
HHStA UA S Fasc. 341. K. A f. 292-293.
Sztrecsény (poss.)
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 734.
Pozsony
MOL E 199. 9. cs. IV/4. t. No. 951.
Murány (arx)
SL:SVL, Lad. L. Fasc 2. Num. 144.
Stubnyafürdı
HHStA UA S Fasc. 310. K. B f. 3.
Murány
Keresztúr
talán 1663?

A Leleszi Konventnek
A Garamszentbenedeki K-nek
A Garamszentbenedeki K-nek
Pest-Pilis-Solt vármegyének
bizonyságlevél
Lessenyei Nagy Ferencnek
levélkeresı parancs

1655. aug. 17.
1656. okt. 1.
1656. okt. 1.
1657. máj. 5.
1660. dec. 2.
1661. márc. 8.
1667. márc. 5.

Nyitra
Nyitra
Nyitra
Nyitra
Galgóc (arx)
Besztercebánya
Nyitra
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(a dec. 2. a praesentatio ideje)

Matunák 1901, 50-51. (part.)
Nagy 1884. 710.

MOL P 287. Ser. I. Fasc. H. No. 3.
Hornyik 1865. 187. részlet
MOL P 449. 2. cs. III. Fasc. No. 28a.
Borosy 1998, 231.
MOL P 287. Ser. I. Fasc. B. No. 240.
MOL E 211. 69. cs. 1. t. f. 53-54.
f. II. p. Oculi

Palásthy 1891. No. 640.

Wesslényi Ferenc itineráriuma
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
Sz
Sz
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk

mivel az arbitrativának nem tetszék
Postán hozának palatinus uramtúl
tegnap délután egy óra tájba hozák
vacsora felett adák meg az kegyelmed
tegnapelıtt Kassán létembe hozák
nem feledékenségemnek, se
tagadhatatlan dolog, hogy számadó
én üdımet tisztességesen eltıtvén
ezen órában érkezék Vajda uramtól

sk

én az nagyságod kegyelmes
confugiálván hozzám sok ízben
praesentium exhibitorem Czeiber seu

sk utóirat
sk utóirat
sk mellékl.
nem kicsiny szívem fájdalmával
sk
tegnap kaputétel elıtt hozák a
sk
noha esméretlen és méltatlan
sk
vettem kegyelmed levelét, értem
sk
az kegyelmed levelem vivı jámbor
sk
az hévízbe létembe Forgách Zsigmond
sk
nincsen mit tennem, kételen
sk
tudom, nyilván van eddig nagyságodnál
sk mellékl.
mar reggel írtam nagyságodnak
sk
édes gróf uram, Zrínyi Miklós uram
sk
az kegyelmed jámbor szolgája tegnap
sk
ez jó alkalmatosságom adatván az
sk
édes gróf uram, elıttem viselvén az
sk
azt reménlem, hogy eddig az kopjákat
sk
tegnapelıtt igen késın éjszaka adák
szintén eluntuk az töröknek rajtunk
mit írjon az budai vezér, és micsoda
sk
nagy szerencsétlenségemnek tulajdonítom
sk
sok írással nem bántom kegyelmed
édes uram bátyám, én csak szintén
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
quietantiae
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
mandatum

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M

p

sk
sk

nagy szeretettel vettem és olvastam
nagy szeretettel vettem, édes bátyám
az kegyelmed 15. huius írt becsületes
édes bátyám uram, tegnap estve érkezék
mi tegnapelıtt estve felé érkezvén
már elküldtem vala leveleimet, nem
édes generalis uram, vévén az kegyelmed
az táborbúl megérkezvén és Vadászi
fogadásom és kötelességem is
ez jó alkalmatosság hozván magával
egy emberem érkezék Szendrıbıl

sk
sk
sk
sk mellékl
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk

ma Osgyánbúl megírtam vala
az hadak derekasam, úgymint az
az ellenség szaporodik s bizonnyal
ma kapubetételkor vettem a nagyságod
ma megindult Bakos és Kokova
ma jüve Rimaszombatbúl kezességen
Bakos ma kiszállott Rimaszombatbúl
az nagyságod 18. huius Pozsonbúl
az kegyelmednek 20. huius írt levelét
kedvesen vettem 6. huius írt levelét
az nagyságod 23. huius Semptérıl
noha nincs miről írnom, de el nem
megírtam ma, hogy az ellenség hadai
sok dolgai közt szintén elfeledkezék
tegnap estve érkezék olyan hírem

sk

noha szintén feledékenségben

sk
sk

sk

bıvebben kezdek írni, így kívánván
hactenus absque iactura puto
elmúlatátok hiszem ti szófogadatlan
sk
édes generalai uram, ez levelem
az egyik példányt
minthogy
Battyhány
mi Istennek
Ádámmal
segétségébıl
közösen
Batthány Ádámmal
Pelsıci bírák,
közösen
ezt akarók rövideden
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
commissio
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
conventio
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
L
L
M
L
M
M
M
L
M
M
L
M
L
M
M
M
L
L
L
M
M
M

jól emlékezhetik nagyságtok és
sk utóirat Csépánból tegnapi napon írott
már két ízben is requiráltam

p

p
sk
p

Lıcsérıl 27. februarii írott
jut eszemben, hogy az nagyságtok és
reméllém vala, hogy sokszori atyai
édes cancellarius uram, kedvesen
édes öcsém uram, régi beszéd az

quam periculoso in statu sit defacto
partium regni Hungariae superiorum

sk

c

ex benigno sacrae caesareae
bizodalmosan kénszeréttetem
bizodalmosan kénszeréttetem
minekelıtte ez a nagy veszedelme
litteras illustrissimae ac reverendissimae
az kegyelmed levelét vettem
de mivel még Snierelt Jánosék
sua sacra caesarea regiaque
nagy becsülettel és kedvesen vettem
én semmi új híreket nem írhatok
akarnám, ha kegyelmeteknek
adjuk tudtára mindeneknek
litterae suae caesareae ac
cum in proxime elapsa regni diaeta
amice rogo dominationes vestras
átallom magam is, hogy kegyelmeteket
addig nem akara kegyelmetek
nagy serínséggel kívánva vártam
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Wesslényi Ferenc itineráriuma
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beteges és tovább nem szenvedhetı
mandatum a maiestate sua
elmúlhatatlan hazánk szükséges
igen kedvesen vettem az kegyelmetek
cum spectabilis ac magnificus
Tırössel, Hosszútóthyval és Tassival együtt
Tırössel, Aszalayval
gróf Forgách
és Tassival
Zsigmondné
együtt
asszonyom
Tırössel, Aszalayval és Tassival együtt
sk
az kegyelmednek levelét vettem
cum de rebus arduis prudentes
Tırössel, Aszalayval és Tassival együtt
Tırössel, Aszalayval és Tassival együtt
quandoquidem meus frater
mivelhogy az nemes ország
vestris dominationibus prudentibus
pulveres illos ac lichnos
ide Szendrı várában érkezvén
juva rem catholicam, fidelis

mivelhogy magam jelen nem lehetek
si dominus Podbelani, camerae
si generosus dominus Michael
Isten megáldja kegyelmedet minden
existimaveram vestras dominationes
vestris dominationibus significare
már alkalmas ideje, hogy az
noha sok privatumim lettek volna
az nagyságod méltóságos 24. pataki
sk utóirat ez levelem praesentáló jámbor szolgám
az nagyságtok és kegyelmetek
ez levelemet vévén kegyelmetek
úgy esék értésemre, nem kevés
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cupientes de communi permansione
sk utóirat bizonyos és elmúlhatatlan dolgaink

p

Bornemisszával, Mosdóczyval, Kisdivel és Tırössel
minemı új veszedelem kövesse
minemı új veszedelem kövesse
minemı új veszedelem kövesse
excellentissimo domino Christiano
mihi valde consulunt
cum in curationibus
Bornemisszával és Mosdóczyval
Bornemisszával és Mosdóczyval
mivelhogy immár Isten segétségébıl
ex certo homine intellexi
úgy veszem eszemben, hogy
kegyelmetek dub dato 12.
nemes Abaúj vármegye böcsületes
cras Deo volente vestras
sk
az Dunának állhatatlansága megijesztvén

kegyelmednek akarnám értésére
az kegyelmetek die 10. praesentis
noha itt az minapi kassai
noha itt az minapi kassai

p

noha ez elmúlt napokban is
kedvesen vettem, édes apám uram
sk

Galgócrúl 17. huius írt levelét

mivel se az Isten félelm, se az
mind várjuk vala, hogy az kik
az nagyságod méltóságos levelét
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az minapiban requiráltuk vala
nagy bizodalmosan kelleték ez
méltóságos fejedelem asszony, nékem
sok kiváltképpen való
nyilván vagyon kegyelmeteknél
nyilván vagyon kegyelmeteknél
mit írjon kegyelmeteknek palatinus
mit írjon kegyelmeteknek palatinus
kívántatott volna, mivel hogy én nagy
kívántatott volna, mivel hogy én nagy
kívántatott volna, mivel hogy én nagy
p

sérült

vettem az kegyelmed levelét, öcsém
mivel Isten ı szent felsége az ı
Isten kegyelmeteket minden kívánsági
nemes Ung vármegyének
jól emlékezhetik reá kegyelmetek
jól emlékezhetik reá kegyelmetek
holnap […..] Boldogasszony szent
az vitézlı rendnek mivolta csuda
az vitézlı rendnek mivolta csuda
az vitézlı rendnek mivolta csuda
édes generali uram, kegyelmednek két
Zathureczki Ferenc uramtól valamennyi
noha úgy végeztük vala
noha úgy végeztük vala
nemzetes Váradi István uram jámbor
kegyelmes uram, kéntelen az lengyel

t
sk
sk

akaránk kegyelmeteket ez szent
sok gondolkodásom után vévém bús
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úgy esék értésünkre, némely
úgy esék értésünkre, némely

sk
sk

egy kis múlatságot akarván magamnak
Fejérvárrúl 7. huius méltóságos levelét
Fejérvárrúl 17. februarii íratott méltóságos
közönséges hazánk oltalmára
közönséges hazánk oltalmára
sk utóirat közönséges hazánk oltalmára
az kegyelmed becsületes levelét, édes
az nagyságod die 3. praesentis mensis

sk utóirat az kegyelmed kődte halat meghozák
édes kedves atyámfia, ma két rendbeli
igen rosszul kezdenek az gyalogok
sk
Újvárbúl octava maii írott levelét
sk
sk

Galgócrúl 11. maii írt levelét
Tasnádrúl 10. huius méltóságos levelét

sk
sk

Isten akaratjábúl már én hónap
Fejérvárrúl 20. ennek az hónak
noha talám lehetetlenséget mozgatok
noha talám lehetetlenséget mozgatok
az szükség azt hozván magával
az szükség azt hozván magával
kassai gailbámban háromrendbeli
kassai consultatiókor is reméllettük
édes kedves atyámfia, ne levitásomnak
édes kedves atyámfia, ne levitásomnak
ezen órában tenger gondjaim között
ezen órában tenger gondjaim között

p

p
sk
p
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sk

estvefelé hozák 22.Ónodbúl írt
nagy szeretettel kelleték kegyelmedet
ez levelem mutató nemzetes Fáy
ez levelem mutató nemzetes Fáy
ím, mit írtam légyen az méltóságos
akaránk kegyelmedet megtalálnunk
mindennek elıtte az mi kevés
mivel nekünk Isten kegyelmességébıl
mivel az mi kegyelmes urunk
mivel az mi kegyelmes urunk
mivel az mi kegyelmes urunk
siquidem divina benignitate favente
posteaquam ex relatione ablegatorum
Ide Sterbovára érkeztünk, akarnánk
sietek hazánk oltalmára Ónodnak
bizonyos elmúlhatatlan, hazánk
tegnapi napon, jó hajnalban
az töröknek igen nagy készületit
kegyelmedet édes Aszalai uram

p

ich habe meiner viel
sk
vettem kegyelmed levelét az inclusával
az tekéntetes nemes szepesi ıfelsége
az tekéntetes nemes szepesi ıfelsége
az tekéntetes nemes szepesi ıfelsége
úgy jut eszembe, Istennek jóvoltábúl
ex summa confidentia ím az
ezen órában érkezék ónodi kapitány
Csáky István
ezen
utóiratával
órában érkezék ónodi kapitány
sk
édes Aszalai uram, az mint
édes Aszalai uram, az mint
nagy szívem fájdalmával, sıt ugyan
sk utóirat az nemes kamarának írtam
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sk
p
mellékl.
p

p
c

Radnótrúl 3. augusti íratott nagyságod
humillimam opinionem nostram
juthat jól eszében kegyelmeteknek
juthat jól eszében kegyelmeteknek
tudván, hogy Isten még kegyelmedet
Isten az üdıt folytatja, és az áldott
Isten az idıt folytatja, és az áldott
Isten az üdıt folytatja, és az áldott
két rendbeli leveleit vettem
két rendbeli leveleit vettem
kegyelmednek, édes Aszalay uram
elküldöttünk vala az kegyelmed
Bereckiből 16. praesentis írott
megírtuk vala kegyelmeteknek az török
megírtuk vala kegyelmeteknek az török
megírtuk vala kegyelmeteknek az török
úgy látjuk, késedelmet már és tovább
úgy látjuk, késedelmet már és tovább
úgy látjuk, késedelmet már és tovább
októbernek csaknem szinte az utolján
Szucsánból 15.huius írt kegyelmed
Isten kegyelmébıl már az
az kegyelmed levelit utunkba vettük
miképpen kellessék az bracchiumot
úgy jut eszünkben, commissarius

sk

p
mellékl.

csudálkozással láttuk, hogy gróf
negotium Petri Széky vicecapitanei
jól emlékezhetik reá kegyelmetek
mir írjon nemes és vitézlı Sztankay
elhittük, hogy kegyelmetek az
az kegyelmed böcsületes levelét
minémı nagy és veszedelmes
noha már ennekelıtte is érkeztenek
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p
Isten segítségébıl már általmenvén
kegyelmed levelét vettem, melyben mit
vöttök az kegyelmetek böcsületes
quid nobis magnificus dominus
ez levelünk praesentáló jász
látjuk öszveveszett állapatját az ország
sk utóirat az kegyelmes böcsületes levelét vettem
tokaji kapitány uram ıkegyelme
az kegyelmed becsületes levelét
az kegyelmed becsületes levelét mai
mikor szintén förödımben igen jó
annyival inkább, hogy az német
tudván sok foglalatosságit kegyelmednek
vöttem az kegyelmed becsöletes levelét
Ungvárról 22. huius íratott kegyelmed
mellékl.
vöttem az kegyelmed becsöletes levelét
Klobusiczki András uram lamentabiliter
sk. utóirat az kegyelmed böcsületes levelét vettem
ezen órában érkezék az Melith
Csengerből 17. huius írott kegyelmetek
Sárospatakrúl írt kegyelmed
mellékl.
mit írjon az lublói vicekapitány
kegyelmes urunk császárunk és
kegyelmes urunk császárunk és
kegyelmes urunk császárunk és

p

p

sk
sk

sk
c

levelemre választ tételét az méltóságos
csak szintén ezen órában esék
akarám tudtára adnom kegyelmeteknek
akarám kegyelmeteknek tudtára adnom
sok helyes és motens ratiókra
az kegyelmed böcsületes fıember
tegnap késın estve adák kegyelmed

lakodalom kapcsán
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salvus conductus
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az kegyelmetek 10. praesentis
nyilván lehet kegyelmeteknél
jámbor szolgám, Görgey Miklós tett
oly reménségtől viseltettem, itten
vettem az kegyelmes becsületes
kegyelmedet követem, megbocsásson
címzés n. Posonból 14. praesentis írott
ezen órában érkezének az mi
kegyelmedet kelleték ez levelem által
esék értésemre, Isten kegyelmedet
viceispán uram ıkegyelme
akaránk ilyen dolog felıl
akaránk megtanálnonk kegyelmeteket
régen már kegyelmed felıl semmit
Déva várábúl 1ma huius írt nagyságod
nyilván vagyon kegyelmeteknél az
azt tudám, hogy Rozsnyóról ide fog
tudván azt, kegyelmed gyönyörködik
akarám kegyelmeteket megtanálnom
Fejérvárrúl 5. septembris írott nagyságod
édes prefektus uram, Szondi Máté

meg kell, hogy valljam, az kegyelmed
tekintetes, nemes vármegye, látván
nemes királyi város, akarám
tekintetes, nemes vármegye, akarám
az kegyelmed becsületes levelét
az kegyelmed terminált napjára ím
tekintetes, nemes vármegye, mivel
akarám megtanálnom kegyelmeteket
tudom az katonai rendnek
az nagyságod méltóságos credentionalisát
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az mi kegyelmes urunk és koronás
az mi kegyelmes császáronk és
p
p

tagadhatatlan dolog, édes Keczer uram
mit parancsoljon nekünk kegyelmesen
mit parancsoljon nekünk kegyelmesen
mit parancsoljon nekünk kegyelmesen

p
részlet
f
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
ı

posteaquam ex benigna suae

c
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

nemes Dobozi Miklós jővén elınkben
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p
kalocsai érsek uram ıkegyelme itt
p
p
p
p
c
emlékezhetik kegyelmed, édes gróf
summa cum humilitate
benignum maiestatis vestrae
minemő igyefogyott és keseredett
hac ipsa hora ex diversis
ex debita fidelitate
benignum maiestatis vestrae
nagyságos Balassa Zsigmond uram
nun dubito, quin antea
humillime supplico maiestati
haec ipsa hora quales
p
benignas maiestatis vestrae
arbitramur generosam dominationem
c
ad benignam maiestatis
p
p
p

fordítás

dominationes vestras praesentibus
p
p
c
p
mivel az mi kegyelmes urunk
kegyelmednek ezen alkalmatossággal
c
c
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úgy informáltatunk, édes Pinnyey
midın az méltóságos esztergomi
midın az méltóságos esztergomi
Istennek kiválképpen való látogatásábúl
Istennek kiválképpen való látogatásábúl
nihil ambigo sacratissima
ad benignam clementissime
ez levelünk megadó ifjú legény
Patakrúl 6. huius alázatos levelemért

sk
c

nolui pratermittere
hazánk állapatját concernálandó
az kegyelmed 25. augusti írott
p
p
p
eszünkben vévén idejüvetelünkben
licet iam antea
mellékl.
nosse velint prudentes
sk utóirat az kegyelmed az minapi írásunkra
mellékl.
az kegyelmed az minapi írásunkra
non sine gravi disgustatione et animi
lamentabilem et funestum Vilnae

p

c
posteaquam cives liberae
p
sk

megérkezvén feleségem, nem gyızi
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prorogata
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noha fölötte óva vettem pennámat
noha fölötte óva vettem pennámat

p
p
az kegyelmetek levelét becsületes
úgy informáltattunk nemes Máriássy
arbitramur receteni tenere memoria
hisce proxime praeteritis diebus ab
p
p
benignas maiestatis vestrae
ad instatntiam et requisitionem
az gonosz hírekre nézve ide
p
c
p
sk

szeretettel vettem az kegyelmed levelét
gróf Homonnai György uram

p
humillime obtestor maiestatem
c
c
c
c
p
az kegyelmed becsületes levelét
p
p
juthat kegyelmednek eszében
p
p

qualiternam sua sacra
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clementis maiestatis vestrae
c
honorificae prudentum et
c
csonka

[az eleje hiányzik]
quoniam judicia octavalia

c
hodie clementissime domine
c
p
p
arbitramur constare iisdem
nova quae occurrerunt
qualia nam dominus
pescripseram nuper
úgy jut eszünkben, hogy
arbitramur recenti tenere memoria
arbitramur recenti tenere memoria
arbitramur recenti tenere memoria
arbitramur recenti tenere memoria
arbitramur recenti tenere memoria

juthat kegyelmednek eszében, hogy
bízván bizonyos kegyelmednél
p
az kegyelmed 27. praesentis
meminisse clementer velit
p
p
p
mai napon ıfelsége, az mi
nihil ambigimus evidenter
c
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p
szintén mai napon útban lévén
c
p
c
benignas maiestatis vestrae
in dies cum desiderio
p
p
p

sk

az kegyelmetek Eperjes városában
quidnam nobis sua sacra caesarea
Gyalu várából 5. huius írott méltóságos
binas maiestati vestrae
duplices inter alias

p
nollem benignos maiestatis

c
p
p
p
in quonam cum humillima
c
hac hora clementes
sk

újvári házátúl ez elmúlt hónak

c
p
c
p
p
ex quaerulosa nonnullorum
c
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stat. mandatum
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p
in hilariori statu meo
in hilariori statu meo
in hilariori statu meo
in hilariori statu meo
in hilariori statu meo
c
sk

Szamosújvárrúl 2. huius írt méltóságos

p
posteaquam vestra
diu multumque mente
litteras earundem dominationum
in quae malorum genera
említés
c
c
p
p
c
in quonam mihi egregius
in optata tranquilitate
c
quidnam inclytum suae maiestatis
posteaquam prudens et circumspectus
p
c
posteaquam cives liberae
c
az kegyelmed 20. februarii írott
p
p
p
p
p
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prorogata
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p
p
c
p
p
p
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p
commiseratione dignis cum
p
p
p
p
p
p
p
c
c
p
mi Istennek segítségébıl ide érkeztünk
úgy esék értésünkre, hogy ez elmúlt
p
p
p
úgy jut eszemben, édes gróf uram
c
siquidem ob diversas et frequentes
p
c
quoniam sua sacra caeserea et
litteras earundem dominationum
c
sk

ajánlotta ígíretemnek eleget akarván
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litteras dominationum vestrarum
quidnam prudentes et
az nagyságod méltóságos levelét
Semsei Györgyöt, udvari kapitányomat
promptitudinem prudentum et
ezelıtt is megírtuk vala
ea, quae nomine prudentum

sk
sk

c
p
évsz. ?

mellékl.

tudom, hogy az patikábúl való
novimus in civitate earundem
quandoquidem prudentes et
in quonam inhabitatores oppidi
kegyelmeteket ilyen dolog felıl

c
c
Quandoquidem Joannes Vilibaldus
c
c
collato cum artificibus huc per
az kegyelmednek 28. huius
recordamur generosam dominam
intervenientibus pluribus, iisque
ex benignis maiestatis vestrae
eo nonnullorum quaestorum perniciosam

sk

p
p
mellékl.

ennekelıtte is requiráltuk vala
ad nuperam dominorum per suam

c
ezen órában esék értésünkre, hogy az tatár
si habent vestrae dominationes
ex informatione spectabilis et
cum summa reverentia et
cum summa reverentia animique
c
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prorogata
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sk

Blatnicárúl 9. huius írt kegyelmednek

p
p
sub dato 20. praesentis ad nos
c
pertaesi assiduae sollicitationis
ez jövendı október havának elsı
ez jövendı október havának elsı
p
nem kicsin szívem fájdalmával
intolerabiles defectus et
p
bizonyosan értettük
acceptis litteris dominationum
recordamur hisce praeterlapsis
c
ne
mellékl.

quantis cum lamentis incolae quinque

mellékl.

ex litteris judicis et juratorum
quod vestra sacra maiestas
jóllehet ez elmúlt napokban is

c

c
ne
ez elmúlt napokban bizonyos
expedivimus illuc Leuchoviam
ıfelségétől, az mi kegyelmes
qualiternam in proxime praeterita
p
qualiter nam relegationem certae
maiestatis vestrae sacratissimae
p
summa cum obiectione
juthat eszében kegyelmednek
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missiles
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c
sperassemus prudentes et
p
p
sk

meg akarván sincera confidentiámnak

p
sk utóirat jóllehet más levelet is írtunk
c
ex relatione Germanici secretarii
c
c
minekutána Nógrád vármegyében lévı
p
p
intelleximus prudentes et
p
p
sk csonka

[…] de nem tudtuk, ha Szécsény

c
szintén eluntuk immár az mi jolsvai
sk
c
intelleximus quendam stultum
itt az ıfelsége annonariája
p
p
excellentissimi principis
p
p
vettük az kegyelmetek levelét, melyben
noha Bellavári uram ıkegyelme már
p
mivel az nemes ország törvénye
p
elmaradván tőlünk egy kis ideig
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prorogata
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az mely kétszáz köböl búzát
mivelhogy in absentia nostra öcsém
az kegyelmetek levelét, együtt
posteaquam Viennam proficiscentes
qualiternam eaedem dominationes
qualiternam eaedem dominationes
p
közelgetvén Szent Lukács napja
közelgetvén Szent Lukács napja
közelgetvén Szent Lukács napja
közelgetvén Szent Lukács napja
p
p
p
p
c

itt lévén ezen az földön, kívántam
itt ezen az földön lévén, kívántam
nominibus et in personis nobilium

p
c
p
p
c
nolui praetermittere, quin
informati sumus ex parte egregii
akarám nagyságodnak nagy
p
c
p
c
p
p
p
c
c
p

jó kelet?
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c
c
c
p
p
vettem az kegyelmed levelét. Igen
quidnam mihi excellentissimus
p
tametsi antecedenter etiam
sk
c
haec ipsa hora qualesnam
informationem prudentum et
c
illustrissimus ac reverendissimus
p
p
c
c
p
megnézendı
c
p
p
cum pro decisione causae
p
p
p
p
c
p
p
c
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prorogata
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c
c
p
p
et si antehac etiam
c
c
arbitramus ex relatione nuntiorum
p
p
nem kicsin szívünk fájdalmával
c
p
egregium dominum Petrum Bosnyák
c
litteras egregii Petri Bosnyák
informamur certos quosdam duos
p
az kegyelmed 11. praesentis
volentes curae medicorum
p
c
quod cum nos nobilem dominam
c
c

mellékl.
c
p
p

csaknem száma nélkül requiráltak
csaknem száma nélkül requiráltak
úgy értettük az ıfelsége
úgy értettük az ıfelsége
úgy értettük az ıfelsége

quod cum egregius
c
posteaquam in novissima regni diaeta
c
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benignum mandatum missile
p
p

néhai tekintetes nagyságos Szunyogh
quam gravis illata sit

p
p
mirıl keservesen lamentálkodik
p
p
p
c
c
p
p
p
p
Lippay Györggyel
benignas
közösen
vestrae maiestatis
Lippay Györggyel
posteaquam
közösen
in revisione
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
c
p
p
p
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p
p
p
quod vestram maiestatem
p
mit parancsoljon légyen az mi
mit parancsoljon légyen az mi
mit parancsoljon légyen az mi
mit parancsoljon légyen az mi
p
p
maiestatem vestram regiam
c
mirıl instáljon nálunk nemes Kelemen
c
p
nonnulla scitu necessaria
recte in praesenti itinere
az nagyságod 19. huius írott méltóságos
p
p
sk

Mednyánszky uram ıkegyelme átal

p
sőrőven kezde füleinkben jıni
p
p
p

mivel ıfelsége, az mi kegyelmes
mivel ıfelsége, az mi kegyelmes
noha patens mandatumunk által is

p
benignas maiestatis vestrae
Füleken 7. huius celebrált
p
p
p
p
p

mallem potius, fateor ingenue
Beckóban Mednyánszky uram által
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c
c
Patakról 25. julii írt kegyelmed
az kegyelmetek böcsületes hozzánk
p
p
p
c
ne
ne
az kegyelmed 16. huius
c
p
p
c
c
p
jól emlékezhetik kegyelmetek reá
nem kételkedünk benne, eddig
p
c
p
nincs kétségünk benne, ekkoráig
c
p
p
egregius Stephanus Sibrik de
volentes certum unum currum
c
illustrissimus dominus comes
c
p
c
c
eisdem dominationibus vestris
az kegyelmetek becsületes követ
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p
akaránk ezen alkalmatossággal is
c
c
c
c
c
c
c
p
p
p
p
p
p
p

cum in servanda cum statibus Cis et
sok elmetörıdés után vettem ez írásra
litteras dominationum vestrarum
az ıfölsége armadája számára való

c
p
p
posteaquam clementissime
etsi tam crebris requisitionibus
a kegyelmetek sub dato decima mensis
p
p
p
ne
c
lecticam hesterna die huc allatam
p
c
p
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mandatum
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p
p
c
c
sk

ezen órában tíz és tizenegy óra között

c
mai napon estve felé két rendbeli
c
c
c
c
c
p
sk

ez hónak 3. napján írt nagyságod

c
praesenti occasione transmittimus
c
c
ex certorum fidedignorum relatione
c
c
c
c
c
c
c
az kegyelmetek de dato 15.
c
c
p
c
c
sk
p
p

spectabilis ac magnificus dominus
Balásfalvárúl 9. huius írt méltóságos
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p
p
p
p
p
p
nyilván lehet kegyelmednél, minémı
p
c
noha immár egyszer requiráltuk
p
praesentibus inclusam particulam
Pocsajbúl 27. november havában írt
Pocsajbúl 27. november havában írt

sk
p
p
p
p
mellékl.
sk

az kegyelmetek böcsöletes fıember
ez hónak tizennegyedik napján Újhelybıl
Görgény várábúl 28. novembris írt

p
Csábrágból 25.praesentis írott
p
p
quoniam sacra regia maiestas, dominus
p
p
benignum sacrae regiae
p
recordabitur vestra dominatio generosa
posteaquam superioribus his hyemis
posteaquam superioribus his hyemis
p
p
p
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missiles
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úgy informáltattunk, hogy kegyelmed
p
p
p
nyavalyás Lengyel Jánosné asszonyom
minémı articulust, úgymint
minémı articulust, úgymint
minémı articulust, úgymint
minémı articulust, úgymint
p
c
p
c
p
p
az kegyelmed elmenetele után jöve
p
p
akarván némely regnicolák között
p
siquidem carpento illo, quod medio
p
kamara praefectus uram ıkegyelme
post multimodas et
p
reménljük, eddig elvette kegyelmed
minémı articulust condált
csonka

mellékl.

maiestati vestrae sacratissimae
qualemnam status et ordines regni
minémı articulust, úgymint
mirıl instáljon nálunk nemes Oláh Kata
bizonyos gravaminák és difficultások
minemı articulust, úgymint
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testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
testimoniales
missiles
testimoniales
missiles
testimoniales
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p
p
nagy szükségünk lévén mostanában
Belaváry uram ıkegyelme
p
p
p
p
p
mivel az ıfölsége kegyelmes urunk
p
p
p
quamprimum benignum maiestatis
p
non dubito sacram maesiatetem
c
p
p
p
p
p
nollem maiestatem vestram
arbitramur apprime constare
arbitramur apprime constare
arbitramur apprime constare
arbitramur apprime constare
arbitramur apprime constare
arbitramur apprime constare
p
ez elmúlt napokban nagy szükségét
p
excellentissimus dominus regni
p
c
p
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procuratoriae
missiles
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divis. mandat.
divis. mandat.
testimoniales
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plenipotentiales
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missiles
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missiles
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p
p
p
p
p
p
az kegyelmetek 30. mensis januarii
octava currentis mensis írt
c
c
p
nollem sacram maiestatem
p
noha megparancsoltuk vala
dolemus profecto, quod
p
p
intimaveramus non pridem eisdem
intimaveramus non pridem eisdem
intimaveramus non pridem eisdem
intimaveramus non pridem eisdem
p
p
p
p
p
p
p
jövének elınkben kegyelmetek
intimaveramus non pridem
intimaveramus non pridem
p
c
qualisnam differentia et controversia
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testimoniales
divis. mandat.
transsumpt.
testimoniales
recognitionales
missiles
missiles
gratia
donationales
testimoniales
missiles
missiles
missiles
testimoniales
consensus
testimoniales
missiles
donationales
donationales
missiles
testimoniales
missiles
missiles
requisit. mand.
consensuales
missiles
consensus
missiles
missiles
missiles
consensus
mandatum
confirmationales
testimoniales
prorogata
donationales

L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
L
M
M
L
L
L
L
L
L
M
L
M
M
L
L
M
L
L
M
M
L
L
L
L
L
L

p
p
p
p
c
p

Isten kegyelméből már országunkban
communitas status catholicorum

p
p
p
benignas maiestatis vestrae
Isten kegyelmébıl már országunkban
Isten kegyelmébıl már országunkban
p
p
c
in quonam libera ac regia
p
mind ennyi hallgató silentiumomban is
p
mellékl.

hogy ide Újvárban érkeztem volna
kegyelmednek, édes generalis uram

p
p
p
non dubito clementissime
p
mellékl.
p
p
p
p
p

az mi kegyelmes királyunk
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missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
prorogata
donationales
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
tutelares
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
consensus
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
donationales
missiles
missiles
recognitionales
missiles
missiles
missiles
missiles

M
L
L
L
L
L
L
L
M
L
M
M
M
L
L
M
M
L
M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
L
M
L
M
L

úgy informáltatunk nemzetes Károlyi
posteaquam Dei ter optimi
posteaquam Dei ter optimi
plane cum congratulatorias
p
p
p
p
harmadik levelünk ez immár
p
vettük kegyelmetek levelét, hogy
nemzetes vitézlı Szirmay Péter
az magyar Szent Korona mellett
p
p
ez éjcaka az kegyelmed jámbor
p
recenter meminisse dignabitur
úgy esék értésemre, hogy az nemes
noverit vestra generosa dominatio
p
p

quis nam ignis ex insperato patriam
qualemnam instantiam reverendus
benignum maiestatis vestrae

c
quidnam mihi vaivoda
p
nobiles Joannes Czegledi item Barbara
p
c
p

sérült

iam aliquot praeteriere dies
az kegyelmed nekünk írt becsöletes
mit írjon az mi kegyelmes urunk

c
c
c
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missiles
missiles
testimoniales
mandatum
donationales
commissio
missiles
testimoniales
confirmationales
commissio
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
missiles
donationales
missiles
missiles
missiles
protect. mand.
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
consensus

M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
L
L
M
M
M
L
L
L
L
L
L
M
M
M
L
L
L
M
L
L
L
L
L
L
L

ezelıtt egynéhány nappal értésére
gratiosissima sacrae maiestatis
p
t
p
c
p
p
édes Méhes uram zsolnai
ad singularem comitis
cum summa humilitate
hogy kegyelmetek az mi
hogy kegyelmetek az mi
juthat eszében
illustrissimus comes dominus
quia iam clementissime
p
superstites heredes circumspecti
c
p
c
c
c
p
p
c
bizonyos dolgaink végett föl
c
c
quantopere, quibusve motivis
benigne dignabitur recordari
p
c
p
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missiles
donationales
testimoniales
missiles
donationales
tutelares
protectionales
missiles
tutelares
prorogata
consensus
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
plenipotentiales
missiles
donationales
donationales
testimoniales
donationales
donationales
donationales
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
tutelares
donationales
testimoniales

L
L
L
L
M
L
L
L
M
L
L
L
M
M
L
L
M
L
M
L
L
L
L
L
L
L
M
L
L
M
M
M
L
L
L

p
sexaginta tonnas salis
p
p
az ıfelsége kassai praesidiariusi
p
p
p
Szécsénybıl 28. decembris írott
p
p
p
c
c
c
mellékl.

binas vestrae sacratissimae
akarók kegyelmeteknek tudtára

p
akarók kegyelmeteknek értésére adni
p
p
p
p
p
p
p
12. huius Galgócrúl írt kegyelmed
benignum vestrae sacrae
c
ím mit írjon Balassa Bálint uram
ím szintén ezen órában mit írjanak
p
p
p
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tutelares
donationales
testimoniales
tutelares
consensus
confirmationales
confirmationales
testimoniales
missiles
missiles
testimoniales
tutelares
donationales
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
execut. mandat.
missiles
testimoniales
donationales
testimoniales
tutelares
confirmationales
missiles
missiles
missiles
donationales
quietantiae
missiles
comp. mandat.
missiles
missiles
missiles
testimoniales

L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
M
L
L
M
L
M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
M
L

p
p
c
p
p
p
p
litteras earundem dominationum
hozzánk folyamodván supplicatiójok
c
p
p
p
az kegyelmed levelét egyött az
benignas maiestatis vestrae
promptitudinem et gratitudinis
akarván némely controversiákot
az szendrei donatio végett
p
p
p
p
p
quamvis inconsultum existimarem
tertia iam haec est, clementissime
in arce Muran attractorium quoddam
p
comitatus Zempliniensis medio
az kegyelmetek böcsületes követ
juthat eszében kegyelmeteknek
egy kis eget venni ide üveghutámban
p

Széchy Mária írásával
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testimoniales
missiles
donationales
tutelares
missiles
testimoniales
donationales
prorogata
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
fassionales
patentes
execut. mandat.
missiles
missiles
missiles
missiles
prorogata
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
recognitionales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
prorogata
testimoniales
missiles

L
M
L
L
L
L
L
L
M
L
M
M
L
L
L
L
M
M
M
M
L
M
M
L
L
M
L
L
M
L
L
L
M
L
L
M

p
ötvenegy forintra való commissiót
p
p
illustrissimi domini Stephanus
p
p
p
úgy vagyon, hogy némely parsoknak
siquidem a longo jam tempore
ez levelünk megadó Kovács János
Debrecenben lakozó Bornemisza
p
c
c

p

az kegyelmed 27. praeteriti mensis
az nemes Gömör vármegye mai
nyavalyás Wengrinovich már csak
nyavalyás Wengrinovich már csak

p

p
p
p

lamentabilis panasszal az egész
juthat jól eszében kegyelmeteknek
ex certa et fidedigna relatione
benignum maiestatis vestrae
ezen tegnapi napon, estve táján hozák zseniális

jól juthat kegyelmeteknek eszében
c
benignum maiestatis vestrae
c
kegyelmedet szeretettelkérem
p
p
p
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testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
recommendat.
missiles
testimoniales
testimoniales
testimoniales
recognitionales
recognitionales
testimoniales
testimoniales
testimoniales
testimoniales
quietantia
prorogata
protect. mand.
missiles
missiles
testimoniales
prorogata
tutelares
testimoniales
donationales
consensus
donationales
testimoniales
missiles
donationales
mandatum
donationales
testimoniales
compositionales
missiles

M
L
L
M
M
L
M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
L
L
L
L
L
L/M
L
L
L
L
L
L
L
L
L

p
p
p
p
p
sk

minap írtam vala kegyelmednek, felette

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
sk
Szerencsről sub dato 3. huius írt
kegyelmed becsületes levelét mai
p
p
p
p
p
p
p
p
c
p
p
c
p
posteaquam sacra caesarea et
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missiles
mandatum
quietantia
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
procuratoriae
missiles
donationales
confirmationales
missiles
donationales
consensus
missiles
donationales
donationales
missiles
recognitionales
consensus
missiles
protectionales
prorogatoria
donationales
donationales
donationales
prorogatoria
consensus
donationales
donationales
testimoniales
testimoniales

L
M
L
L
L
M
M
M
M
M
L
L
M
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

posteaquam sacra caesarea et
c
p
p
hogy szintén expediáltam volna kegyelmed
ide érkezvén Bécsben az mi kegyelmes
ide érkezvén Bécsben az mi kegyelmes
ide érkezvén Bécsben az mi kegyelmes
ide érkezvén az mi kegyelmes
p
p
mivel ıfelsége az mi kegyelmes urunk
p
c
exposuerunt mihi consiliarii
p
p
némely becsületes vármegyék
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

qualisnam causa sive differentia inter
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missiles
donationales
donationales
consensus
donationales
protectionales
donationales
donationales
prorogatoria
prorogatoria
prorogatoria
protectionales
donationales
donationales
testimoniales
donationales
donationales
testimoniales
confirmationales
donationales
donationales
donationales
consensus
donationales
donationales
tutelares
missiles
testimoniales
donationales
missiles
donationales
testimoniales
testimoniales
donationales
testimoniales

M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
L
L
M
L
L
L
L
L

sk

ideküldetett kegyelmed szolgája nekem

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
c
p
p
p
p
p
p
p
úgy jut eszünkben, ez elmúlt
p
p
kegyelmetek itt levı becsületes
p
p
p
c
c
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testimoniales
testimoniales
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
mandatum
obligatoriae
quietantia
missiles
missiles
testimoniales
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
gratia
missiles
missiles
missiles
missiles

L
L
L
L
M
M
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
L
M
L
L
L
L
L
M
L

c
p
c
p
sk

míg az nemes Magyarországnak és
ím gróf Portia uramnak
quoniam ad querulosam tam
quoniam ad querulosam tam
quoniam ad querulosam tam

p
p
megnézendı
p
c
c
c
c
c
c
p
c
c
p
lévén felette újonta elmúlása az
lévén felette újonta elmúlása az
lévén felette újonta elmúlása az
benigne meminisse dignabitur
naponként bőneinkért Szent
c
c
c
c
c
c
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cessionales
missiles
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
obligatoriae
missiles
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
testimoniales
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
testimoniales
missiles
missiles
testimoniales
recognitionales
inhibit. mandat.
missiles
testimoniales
mandatum
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
L
L
M
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
L
L
M
L
L
L
M
L
L
L
M
L

p
meminisse velit excellentia
p
c
spurcissimi illius Cassoviensis
doleo, quod hesterno die

p
c
p
c

nemes Pozsony városától
c
c
értem, édes fiam uram, az jászberényi
c
c
c
p
c
nemzetes vitézlı Bene János
c
c
posteaquam sacra caesarea et regia
c
c
c
part. sk.

tekintetes és nagyságos ruszkai

c
ez mostani félelmes állapatokhoz
c
c
c
Gálszécsrıl kegyelmetek generális
c
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missiles
exec. mandat.
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
attest. mandat.
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
L
L
M
L
M
M
L
M
M
M
L
L/M
M
L
M
M
M
M
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
M
L
M
M
L
L
L

sk

Én - áldassék Istennek szent neve
valde me poenitet, quod
Illaváról sub dato 7. huius

f
Szelesényi Mihály uram jıvén
7. huius írt kegyelmed méltóságos
c
c
nemes Újbánya városának bírája
nem kétljük, elébb minálunknál
c
c

sk
az kegyelmes böcsöletes levelét, édes

c
sk

szintén hogy fürödımbıl ki
ím Pethı Zsigmond uram ıkigyelme
bizonyos számú lovakra lévén
kegyelmetek becsületes levelét

c
c
litteras earundem dominationum
c
az kegyelmetek bücsületes követ
propria sua in persona
c
recte dum juratum meum
benignum sacratissimae
az kecskemétiek keserves panaszolkodással
c
az szükség és az idı úgy kívánván
ez mostani hazánk fellobbant
decedente illustrissimo quondam
c
quidnam nobilissimus comitatus
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

L
M
L
M
L
L
M
M
M
M
L
M
M
L/M
L
M
M
M
M
L
L
M
L
L
L
M
M
M
L
L
L
L
L
L
M
L

gratiosum vestrae sacratissimae
accepta heri summa cum
akaránk kegyelmeteknek tudtára
megnézendı
c
sk
sk

Salatnai szolgám meghozá
Csákánbúl 3. huius írt levelét
kegyelmetek hozzánk küldött
nem kétljük, kegyelmetek vette

c
ezen órában érkezvén hozzánk
ezen órában érkezvén hozzánk
c
c

sk
sk

levelemre 8. huius írt választját
óránként és naponként sőrően

sk
sk
c
c
c
adhux ex Thermis Stubnensibus
c
az mi kegyelmes urunk
az mi kegyelmes urunk
sk
c
c
p
c
c

quanta cum demissione et spe

sk
c

Bécsből 22. huius írt kigyelmed
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missiles
missiles
dilator. mandat.
missiles
patentes
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
mandatum
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
mandatum
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
missiles
missiles

M
M
L
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
L
L
M
M
M

mivel immár Isten kegyelmébıl
mivel az ıfelsége Sziléziából jövı
Kassárúl sub dato 28. huius íratott
Ti Tiszántúl és -innet lakozó
Kisvárda városábúl sub dato 24.
úgy értjük, hogy az mi kegyelmes
nem kevés búsulással és
c
c
mivel Isten kegyelmébıl immár

sk

c

mivel az mi kegyelmes urunk
jól tudja kegyelmetek, micsoda
az budai vezér minden erejével
az budai vezér minden erejével
méltóságos vitéz gróf édes fiam
hogy kegyelmetek az mi kérésünkre
némely nemes vármegyék minapi
némely nemes vármegyék minapi
úgy adaték értésünkre, hogy az
úgy esék értésünkre, némely
bizonyos dolgok végett szóval
némely nemes vármegyék
litteras earundem dominationum
az ellenségnek értvén tágulását
az ellenségnek értvén tágulását
megbocsásson kegyelmetek
úgy esék értésünkre

sk
kegyelmetek böcsületes követ

c
c
p

az mi kegyelmes urunk, császárunk
akaránk kegyelmeteknek értésére
mivel az pogányságnak fene
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
edictum,
assecuratoriae
missiles
missiles
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
testimoniales
quietantia
missiles
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
M
M
M
M
L
L
L
L
M
L
L
M
L
L
M
L
L
L
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

mivel az pogányságnak fene
mivel az pogányságnak fene
az mi természet szerént való
kegyelmeteket szeretettel akarnánk
sk. utóirat kegyelmed becsületes levelét ezen
az kegyelmetek böcsületes levelét
c
c
c
non dubitamus recenter meminisse
az mely gratuitus labort praestált
c
ez elmúlt julius havának 28. napján
quidnam sua maiestas
quidnam sua maiestas
sok szúnyogcsípés, és még több

sk
c
c
c

úgy látjuk, Istent bőneinkkel
c
mellékl.
mellékl.
sk

c
p

ilyen veszedelemben beborult
az minemı élésbeli limitatiót
az minemı élésbeli limitatiót
méltóságos írását oriventanum
utolsó veszedelmünkre tendáló
utolsó veszedelmünkre tendáló
utolsó veszedelmünkre tendáló
utolsó veszedelmünkre tendáló

sk
nemzetes és vitézlı Barakonyi
ennek az nyomorult hazának
ennek az nyomorult hazának
ennek az nyomorult hazának
ennek az nyomorult hazának
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
ammon. mandat.
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
compositionales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

ennek az nyomorult hazának
az kegyelmetek 24. praesentis írt
juthat eszében kegyelmeteknek, ez
juthat eszében kegyelmeteknek, ez
juthat eszében kegyelmeteknek, ez
ennek az nyomorult hazának
kegyelmetek becsületes követe
magyar nemzetünknek az felséges
magyar nemzetünknek az felséges
magyar nemzetünknek az felséges
felette bánjuk, hogy mindeddig is

M
M
M
L
M
L
L
M
M
M
M
M
M
L
L
L
M
M
L
M
L
L
L
M

kegyelmed levelét, édes Homonnai
kegyelmetek fıispánja, tekintetes
midın az minapi írásunk szerint
c
midın az minapi írásom szerint
c
c
c
nem kételkedünk, kegyelmeteknek
nem kételkedünk, kegyelmeteknek
nem kételkedünk, kegyelmeteknek
nem kételkedünk, az mi kegyelmes (v)
az mint ennekelıtte is, úgy most is
c
c
c
hogyha Senkviczi uram
ittlétében praefectus uramnak
c
sk

két rendbeli levelét is vettem

sk

sokat nem írhatok, mivel felette

c
c
c
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

L
M
L
M
M
M
M
L
L
M
M
M
L
M
M
L
L
M
L
L
M
L
L
L
M
M
L/M
M
L
M
L/M
M
L
L
L
L

c
hogy kegyelmetek ide
ne
mit concludáltanak légyen
nem lehet egyéb mód benne
hogy az ıfelsége armadája
hogy az ıfelsége armadája
c
c
c
nem kétljük, nyilván lehet
nem kétljük, nyilván lehet
c
mellékl.
mellékl.

úgy tapasztaljuk, hogy az német
úgy tapasztaljuk, hogy az mely német

c
c
nem kételkedünk, kegyelmeteket
p
c
miben légyeb az mi kegyelmes urunk
c
c
c
bizonyos orvosságok distillálására
Istennek jóvoltábúl mindannyi rossz
c

sk
átalljuk és ugyan unalommal írjuk

c
p
c

sk
minemő veszedelmes híreink érkeztek

c
c
c
c
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sk
mivel ezen órában hozzák bizonyosan
fileki generalis congregatiójábúl
c
c
p

megérkezvén kegyelmetek felföldi
megérkezvén kegyelmetek felföldi

c
emlékezetiben lehet
nem kétljük, elébbi levelünk
úgy informáltattunk, hogy
úgy informáltattunk, hogy
c
c
az prima elmúlék, kegyelmetek
az prima elmúlék, kegyelmetek
c
c
úgy reménlettem, hogy gróf Csáky
némely nap írtunk vala kegyelmeteknek
c
c

sk
accepimus iam antecedenter litteras

c
c
minemő nagy törıdéssel és
minemő nagy törıdéssel és
c
c
c
c
c
c
c
mivel az mi kegyelmes urunk ıfelsége
p
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c
c
c
sk

szántalan sok igaz írásomnak

c
c
c
p
helyes és kezes-lábos okoskodások
helyes és kezes-lábas okoskodások
c
c
c
c
c
c
praesentium nostrorum latorem
c
c
c
c
c
c
c

sk
c
c
c

tekintetes és nagyságos gersei Pethı
tartottunk attól, sok számtalan
tartottunk attól, sok számtalan
tartottunk attól, sok számtalan
az mostani alkalmatlan utamban
nem kétljük, elvette kegyelmetek
noha tegnap írtunk vala
ıfelségének akartam írni, de hogy
az mezei magyar hadtartások
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exec. mandat.
cert. mandatum
missiles
mandatum
mandatum
exec. mandat.
missiles
exec. mandat.
prorog. mandat.
missiles
obligatoriae
missiles
missiles
missiles
missiles
mandatum
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M
L

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
p
c
c
c
c

sk

ex certa relatione intelleximus
c
c
c
c
c
c

téves év

mivel az tekéntetes és nagyságos
c
c
c
c
c
c
exponitur nobis in persona nobilis
c
p
c

in personis nobilium Christophori
sk

c
p

feledékeny nem vótam, hanem az
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c
c
mivel Alvinczi Péter uram ítélımesterem
c
Bosnyák uram ıkegyelme Báncsi
c
intelleximus dominum doctorem
exquo charissima coniunx nostra
c
c
p
c

licet in negotio quaestorum Polonorum
iam per binas litteras

c
az ıfölsége nógrádi fıkapitánya
c
sk

Jakabfalvi uram visszamenvén, ez kis

sk

az ıfelsége proviant officere mellett

c
c
c
c
c
c
c
p
c
p
c
álmélkodással értjük, hogy
álmélkodással értjük, hogy
c
p
p
c
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c
c
posteaquam certae causae articulares
posteaquam certae causae articulares
posteaquam certae causae articulares
posteaquam certae causae articulares
c
c
c
c
az kegyelmetek levelét vettük
p
c
p
c
c
c
c
c
Szaláncrúl sub dato 19. huius íratott
posteaquam nobilis et circumspectus
kegyelmetek becsületes követ
kegyelmetek becsületes követ
c
Stefan vajda uram ıkegyelme
ne
c
c
tegnapi napon hozák
c
c
c
c
c
kegyelmed Homonnárúl sub dato
c
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M

tekintetes nagyságos Zichy István
c
c
kegyelmetek becsületes levelét
becsületes szolgámat, praefectusomat
c
c
c
gróf Csáky Ferenc uram ím maga
c
sk

akaránk igen confidenter tudtára

c
c
mellékl.

vagy ad kegyelmetek választ, vagy ad
az mi kegyelmes urunk ıfelsége
gróf general Starhemberg uram

c
c
az kegyelmed octava praesentis

c
sk latin ford. isSzalatnayt kődtem kigyelmedhez

gróf generalis Montecuccoli
c
sk latin ford. isén azonban felette fodorott és romlott
c
ne
kegyelmetek becsületes levelét
c
emlékezetiben lehet
c
mivel az militaris contributiót az ország
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c
ne
az kegyelmed die 23. junii Apátiból
c
c
c
c
c
c
Istennek jóvoltából urunk császárunk
c
p
c
p
c
c
c
c
p
p

non dubitamus constare vestrae dominationi

mancus

mellékl.

minemı kegyes atyai gondviseléssel

c
sk

és jelentem kigyelmednek itt ezen az

c
c
c
c
c
c
c
c
c
ez elmúlt felsı napokban Kassára
c
c
p
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mellékl.

ez elmúlt felsı napokban
minemı atyai gondviseléssel

c
c
c
c
c

sk
c
c
c

ezen órában érkezvén nyomorult
ezen órában érkezvén nyomorult
akaránk kegyelmeteknek hamarjában
akaránk kegyelmeteknek tudtára
ezen szent órában veszem
Szerdahelyrıl 31. julii írt kegyelmed

sk
akaránk igen nagy sietséggel

c
c
sk

Szécsénből 6. huius írt kegyelmed

c
c
akaránk kegyelmeteknek értésére
c
c
p
c
p
p
az elmúlt napokban minémő veszedelmes
c
veszedelmét édes hazánknak
veszedelmét édes hazánknak
c
c

sic informamur cum ex parte
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p
c
az kegyelmed rimaszombati
c
c

qualenam frumentum generalis
qualenam frumentum generalis
qualenam frumentum generalis

c
c
exposuit nobis nobilis Joannes Lospiler
p
c
c
akarám kegyelmeteknek tudtára
c
c
c
nagy törıdve és fáradva ide
c
c
akarám kegyelmednek értésére adnom
ez napokban ki akarván váltanom
inclytus comitatus Scepusiensis
c
szintén mikor Bory Mihály uramot
c
p

cum de die in diem magis
mit írtam légyen gróf Portia herceg
mit írtam légyen gróf Portia herceg

c
óránkint és naponkint mind vártam
p
c
libera ac regia civitas Kesmarkiensis
az ıfelsége, az mi kegyelmes urunk
c
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c
c
c
c

sk
Istenért kérem kegyelmedet, addig
tekintetes nemes Bereg vármegye

c
p
p
p
c
p
c
c
c

qualemnam vexationem ab egregio
qualemnam vexationem ab egregio

látja Isten, oly labyrinthusban esett

az trombitásomat, édes fiam uram
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
e
sk
c
p
c
c
p

nullatenus intermittere potui
az ıfelsége az mi kegyelmes
szintén vacsorám végin vettem
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c
c
p
c
c
c
p
c
c
ha az kassai consultatio magával
ha az kassai consultatio magával
p
c
c
kegyelmes urunk és császárunk
kegyelmes urunk és császárunk
c
c
c
c
az ıfelsége kegyelmes parancsolatjára
p
ide érkezvén Bécsben ottan csak
p
ide érkezvén Bécsben találtuk
ide érkezvén Bécsben találtuk
c
c
c
c
c
c
c
tanácsosnak ítéltük, az üdı rövid
tanácsosnak ítéltük, az üdı rövid
c
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propositiones
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már ennekelıtte két rendbeli
már ennekelıtte két rendbeli
hozzánk folyamodván szegény
az elıbbeni levelünkben is
c
c
c
c
c
c
c
c
si aliquando prudentes et
c
c
kegyelmes urunk császárunk nagy
kegyelmes urunk császárunk nagy
kegyelmes urunk császárunk nagy
c
c
nagy szeretettel vettem az kegyelmed
c
c
c
c
non dubitamus, quin dominationes
c
sk

alig szállok itt ez hitván helyben

c
c
c
c
az kegyelmetek die 12. praesentis
c
c
[...]an proximis iam diebus
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salvus conduct.
missiles
mandatum
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c
c
c

sk
vettem az kegyelmed levelét, kiben

c
c
c
az kegyelmetek böcsületes követ
nemex és vitézlı Sárosi Sebestyén
nemes és vitézlı Sárosi Sebestyén
nemes és vitézlı Sárosi Sebestyén
c
c
c
c
litteras prudentum ac
c
melléklet

urgentibus id ipsum tam
nem kételem eddig vármegyéül mind
nem kételem eddig vármegyéül mind

c
p
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
tekintetes és nemzetes Andrássy
az kegyelmetek böcsületes követ
c
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c
mivelhogy ez elmúlt idıkben
c
lévén az mi kegyelmes urunknak
lévén az mi kegyelmes urunknak
adván kegyelmeteknek értésére
c
esék értésünkre, hogy kegyelmetek
szintén oszlóandan kassai
szintén oszlóandan kassai
c
minapi kegyelmetek ispánválasztásában
Barakonyi Ferenc uram ıkegyelme
Istennek jóvoltábúl februarius
Istennek jóvoltábúl februarius
megérkezvén az kegyelmetek
megérkezvén az kegyelmetek
megérkezvén az kegyelmetek
c
minemő kereseti légyen még Pogrányi
p
sk

köteles megrögzött kigyelmedhez

c
az mint Tar Gáspár uram
c
az ıfelsége hadi commissariusa.
p
beszállván már Rimaszonbatban
c
c
c
c
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jóllehet már egyszer eligazítottuk
az minémő borai voltanak Géczi
az hadaknak kíntelenítı alájövetelek
hogy az Korponára beszállandó

c
c
significare voluimus eisdem
c
úgy informáltattunk nemzetes
c
mellékl.
mellékl.

gróf campimarsalcus uram
gróf campimarsalcus uram
gróf campimarsalcus uram

c
csudálkozással értjük, hogy
p
c
c
p
p
c
p
mellékl.
mellékl.
mellékl.

ím méltatlan voltomra mit írjon
ím méltatlan voltomra mit írjon
ím méltatlan voltomra mit írjon
kegyelmednek tegnapi napon két
régi jámbor fıember szolgámat
noha ıfölségének, az mi kegyelmes
megérkezvén nemzetes Zolnai Péter
mivel, úgy látjuk az országgyőlésnek
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mivelhogy úgy látjuk, az országgyőlésnek
mivelhogy úgy látjuk, az országgyőlésnek
mivelhogy úgy látjuk, az országgyőlésnek
c
midın szintén mai napon
midın szintén mai napon
c
c
c
c
c
c
e
p
p
c
c
p

mellékl.

exposuit nobis generosa ac
még Bécsben sem érkezvén
siquidem clementissime domine, in ea

regnicolae ad benignum sacrae maiestatis

c
c
c

c
c
nemzetes kenézi Horváth László
c
c
c

aláírt
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missiles
salvus conduct.
missiles
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M

c
c
c
az mi kegyelmes urunk ıfelsége

c
c
c
c
c
p
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
miről supplicáljon
c
p
c
n. ford.
etsi ablegati nuntii earundem
c
p

csonka
akaránk kegyelmeteknek nagy sietséggel

p
c
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p

várom vala, hogy kegyelmetek az
litteras dominationum vestrarum
tegnapi napon is magunk szolgája

c
c
p
c
c
c

minemő kereseti légyen az Pogrányi
p

mellékl.

minthogy nemzetes és nagyságos
non dubitamus vestris dominationibus
miről panaszolkodjék légyen

c
c
c
érkezvén az kegyelmetek böcsületes
érkezvén az kegyelmetek böcsületes
Bónis Ferenc uram követtársával
c
c
ez elmúlt napokban minemı bracchium
si aliquando servitia mea
c
c
p
c
c
c
c
c

eredeti is
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exec. mandat.
mandatum
missiles
exec. mandat.
exec. mandat.
mandatum
mandatum
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inhibit. mandat.
mandatum
missiles
missiles
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siquidem nobilis Georgius Nagy
úgy esék értésemre, hogy váci
c
quod ad requisitionem nostram
c
c
részben sk akarám kegyelmedtől végére mennem
az kegyelmetek 16. praesentis Késmárkról
nemzetes és vitézlı Senkviczy
nemes és vitézlı Senkviczy
c
c
c

ím, újabb lelki fájdalommal és
Révay Miklós uram itt lévén

p
c
c

csonka

alkalmas ideje még Sztrecsény
az kegyelmetek böcsületes követ
Istennek áldásábúl tegnap estvefelé
az kegyelmetek 9. praeteriti mensis
c
c
c
p
c
c
c
p
p
c
c
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exec. mandat.
donationales
inhibit. mandat.
divis. mandat.
missiles
missiles
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missiles
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exec. mandat.
missiles
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missiles
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missiles
divis. mandat.
missiles
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testimoniales
missiles
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c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

ıfelségének, az mi kegyelmes urunknak

c
c
c
p
c
c

mit írjon Balassa Imre uram
part. sk.

c

tegnapi napon - Istennek áldassék
tegnapi napon - Istennek áldassék
decima praesentis nekem írt két
et litteras vestrarum generosarum

c
c
úgy jut eszemben, minapiban levél
minapiban Bori Mihály uram ıkegyelme
praeter coeteras regni constitutiones
praeter coeteras regni constitutiones
praeter coeteras regni constitutiones

c

c
c
Nógrádban hatszáz, Drégelypalánkban
tekintetes és nagyságos Barkóczy
c
part. sk.

nem utolsó gond fejemen
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divis. mandat.
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divis. mandat.
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protectionales
exec. mandat.
divis. mandat.
missiles
divis. mandat.
missiles
missiles
divis. mandat.
requisit. mandat.
missiles
missiles
missiles
exec. mandat.
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c
c

nem utolsó gond fejemen
kegyelmetek böcsületes követ

c

c
c
c
c
c

Bécsbıl, az elmúlt hónak 31. napján
ez elmúlt napokban akarván
ez elmúlt napokban akarván
easdem dominationes vestras
egy sollicitans fıember az Felföldrıl
egy sollicitans fıember az Felföldrıl

alkalmatlan egészséggel érezvén
mivel ez levelem praesentáló

c
c
p
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

az üdı magával azt hozván, bezárlott
az üdı magával azt hozván, bezárlott
az pozsonyi érsek és Nádasdy uram

tegnapi napon estvefelé érkezvén
tegnapi napon estvefelé érkezvén

c
c
c

meg kell nézni
21. és 22. huius írt kegyelmed
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L

ide érkezvén az kegyelmetek
p
p
c
c
c
c

curierem ma 11. és 12. óra között
megírtuk vala kegyelmeteknek
mellékl.

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

ez levelünk praesentáló Farkas
mivel magunk kegyelmetek közé
régi beszéd, édes méltóságos uram

Bécsből 4. huius írt kegyelmed

Bécsbıl 11. praesentis írott
Bécsbıl 11. praesentis írott

az mi kegyelmes urunk ıfelsége
az mi kegyelmes urunk ıfelsége
c
c
c
c
c
c
c
p

ide Királyfalvára érkezvén tegnap
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requisit. mandat.
missiles
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missiles
missiles
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M

siquidem de necesse hinc ex via
noha megírtuk vicegeneralis uramnak
c
c
c
p
sk

Bécsből 29. elmúlt hóban írt
Bécsből 29. elmúlt hóban írt

p
c
p

Murány felé Istennek jóvoltából
midın mai nap Breznóbányáról

p
sk

én tegnap délelıtt ide Murány alá
én tegnap délelıtt ide Murány alá

p
p
c

csonka
az minémı száz aranyig való
ex quo temporis huius ratio

c
c
édes püspök uram, ez egynéhány
welykomožny groff pane bratre
c
kegyelmeteknek akarván igen nagy
kegyelmeteknek akarván igen nagy
kegyelmeteknek akarván igen nagy
kegyelmeteknek akarván igen nagy
c
c
non dubitamus easdem dominationes
c
c
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exec. mandat.
exec. mandat.
testimoniales
protectionales
divisor. mandat.
missiles
mandatum
mandatum
missiles
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missiles
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missiles
missiles
liber passus
mandatum
missiles
missiles
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c
c
c
c
c
c

ím én üres kézzel, nem lévén semmi
general Strozzi uram ıkegyelme itt
mivelhogy ezekre az veszedelmes
siquidem efflagitante id moderno
siquidem efflagitante id moderno
litteras earundem dominationum
dominus generalis Strozzi

c
c
c
c
p
c
c
minthogy az ıfelsége Szendrı

mellékl.
mellékl.
mellékl.
mellékl.

tegnapi napon 4 és 5 óra között
tegnapi napon 4 és 5 óra között
tegnapi napon négy és öt óra között
tegnapi napon négy és öt óra között
tegnapi napon 4 és 5 óra között
tegnapi napon 4 és 5 óra között
tegnapi napon estve felé érkezék (v)
Kassán létünkben hogy Cobb uram ellen

c
juthat eszében némelykinek
c
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sérült

c

vettük az kegyelmetek levelét, melyben
az pogány készületi és reánk
az pogány készületi és reánk
az kegyelmetek 25. praesentis írt

csonka
igen bizonyosan hozák hírét
igen bizonyosan hozák hírét
igen bizonyosan hozák hírét
nem kétljük, vévén kegyelmetek
nem kétljük, vévén kegyelmetek
nem kétljük, vévén kegyelmetek
nem kétljük, vévén kegyelmetek

c
mivelhogy ıfelsége az mi kegyelmes
c
c
c
c
c
c
c
c
p

sk
litteras earundem dominationum
serkengetés szükségtelenségét
serkengetés szükségtelenségét

c
c
c
c
c

sk
minapiban - úgy tudjuk
mai napon érkezék oly hírünk
mai napon érkezék oly hírünk
esék értésünkre, hogy az mostani
az kegyelmetek levelét vettük
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protect. mand.
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testimoniales
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missiles
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c
c

sk
lévén egy kithára nevő olasz instrumentum
akarván kötelességünknek megfelelnünk
akarván kötelességünknek megfelelnünk
akarván kötelességünknek megfelelnünk

c
juthat eszében kegyelmeteknek
ex quaerulosa comitatus Szabolchiensis
mivel szegény Bosnyák Péter uram
c
c
tegnapi napon ezen kegyelmednek
tegnapi napon ezen kegyelmednek

c
c

akaránk kegyelmeteket ez levelünkkel
az mint annakelıtte requiráltuk és
c
mellékl.
mellékl.

tanácsosnak ítéltük, hogy akár
tanácsosnak ítéltük, hogy akár

c
c
spectabilis ac magnificus dominus
ne
c
c
c
c
c

aláírt

mellékl.

az pogánságnak ereje elérkezvén
mivel nekünk az mi kegyelmes urunk
nemes Szatmár városa hozzánk

p
nem kétljük, eddig elvette
mivel tekintetes és nagyságos
hozzánk folyamodván felsımezencéfi
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missiles
missiles
missiles
missiles

L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M

c

sk

sk

az szükség azt hozván magával
bizonyos kegyelmetek megmaradására
nyilván vagyon kegyelmednél is
nem kétljük, nyilván lehet
tegnap ide érkezvén
úgy tudjuk, és meg sem csalatkozunk
szintén Geletnekhez érkeztemben
megérkezvén Bercsényi uram
minémő utolsó veszedelemben
minémő utolsó veszedelemben

c
vettem az kegyelmed levelét, kinek
kegyelmednek írhatom, méltóságos
akaránk kegyelmeteknek értésére
akaránk kegyelmeteknek értésére
akaránk kegyelmeteknek értésére
c
p

c
c

adjuk tudtára mindeneknek
adjuk tudtára mindeneknek
adjuk tudtára mindeneknek
nem lehetvén egyéb benne
nem lehetvén egyéb benne
akaránk kegyelmeteknek értésére
sk
végsı veszedelemben forgó [v]
végsı veszedelemben fordult
végsı veszedelemben fordult
édes fiam uram, akartam kegyelmedet
litteras excellentiae vestrae hodie
nem kétljük, vette eddig levelünket
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missiles
missiles
missiles
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missiles
salvus conduct.
fassionales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
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addig késedelmeskedének, hogy
c
Sopronbúl való eloszlásunk után
Sopronbúl való eloszlásunk után
ex confiniariis harum partium
c
c

sk

sk
p

tegnap éjfélkor Kıszegen és még
újonnan mit parancsoljon ıfelsége
újonnan mit parancsoljon ıfölsége
újonnan mit parancsoljon ıfelsége
mit írtam légyen kigyelmes urunknak
mit írtam légyen kigyelmes urunknak
tudva vagyon kegyelmeteknél
nem kétljük, elvette már eddig
generosus dominus vicepalatinus

c
p
p
ezen órában ide érkeztem
az megnyomorodott és utolsó
p
akaránk kegyelmeteknek ez levelünk
akaránk kegyelmeteknek ez levelünk
akaránk kegyelmeteknek ez levelünk
nemes Szatmár vármegye mind
c
c
c
c

sk

sk
ideérkezvén reménlettem, kevés
ideérkezvén reménlettem, kevés
ideérkezvén reménlettem, kevés

c
c
p
p

sk
sk
micsoda karban légyen az világ
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c

sk
esvén bizonyosan értésemre
esvén bizonyosan értésemre
esvén bizonyosan értésemre
két dologrúl panaszolkodik

c
nagy betegen tegnapi napon
nagy betegen tegnapi napon
c
c
c
c
ide Murányban jövı utunkban
ide Murányban jövı utunkban
ide Muránban jövı utunkban
ide Murányban jövı utunkban
ide Muránban jövı utunkban
ide Muránban jövı utunkban
c
c
úgy esék értésünkre, hogy Léva
mely nagy fáradsággal, nyughatatlansággal
c
c

sk
nemes Szepes vármegye miről

c
Zemplínből 23. hujus írt kegyelmetek
kegyelmetek 26. hujus írt böcsületes
gratissimas excellentiae vestrae Madriti
c
p
c

sk

érsekújvári török táborábúl
érsekújvári török táborábúl
érsekújvári török táborábúl
érsekújvári török táborábúl
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missiles
transssumpt.
missiles
missiles
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M

érsekújvári török táborábúl
érsekújvári török táborábúl
érsekújvári török táborábúl
c
sk

szemesebb vigyázását vártuk
ex informatione capitanei Szendröviensis

c/p
c
akaránk kegyelmeteknek nagy
akaránk kegyelmeteknek nagy
érsekújvári török táborábúl
c
c
érsekújvári török táborábúl
c
p
c
c
c
c
c
c
c
c

mioltátúl fogvást erre az utolsó

akaránk kegyelmeteknek tudtára
c
c
c
c
c
c
az kegyelmetek édes hazájához
c
c
c
c
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M

quod cum propter varias rationes
c
c
c
akaránk kegyelmeteknek értésére
c
c
c
c
ezekhez az mi megnyomorodott
mellékl.

ez elmúlt consultatiókor itt lévén

mellékl.

akaránk kegyelmeteknek tudtára

c

c
p
c
c
c
szintén hogy az zsolnai consultatióra
c
c
p
minemő nagy atyai gondviseléssel
minemő nagy atyai gondviseléssel
minemő nagy atyai gondviseléssel
minemő nagy atyai gondviseléssel
minemő nagy atyai gondviseléssel
minemő nagy atyai gondviseléssel
p
ím mit írjon minékünk oberster Cobb
az kegyelmetek die 1. praesentis
az kegyelmetek die 1. praesentis
c
c
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M

ím megint ıfelsége, az mi
ím megint ıfelsége, az mi
ím megint ıfelsége, az mi
ím megint ıfelsége, az mi
ím megint ıfelsége, az mi
c

mellékl.
mellékl.
mellékl.

akarám kegyelmednek értésére adnom
akaránk kegyelmeteknek értésére
akaránk kegyelmeteknek értésére
akaránk kegyelmeteknek értésére
ennekelıtte is megírtuk vala (v)
megírtuk vala kegyelmeteknek
ennekelıtte is megírtuk vala (v)
akarónk értésére adnunk (v)
megírtuk vala kegyelmeteknek

c
c
c
c
tudhatja kegyelmetek, eddig minemő
c
quantis confiniorum capitanei
quantis confiniorum capitanei
quantis confiniorum capitanei
c
akaránk kegyelmeteket szeretettel
akaránk kegyelmeteket szeretettel
c
c
c
c

sk

kegyelmes koronás király urunk
kegyelmes koronás király urunk
kegyelmes koronás király urunk
kegyelmes koronás király urunk
kegyelmes koronás király urunk
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kegyelmes koronás király urunk
kegyelmes koronás király urunk
c
domini officiales in praesidio Iauriensi
verum quidem est nos
c
c
c
c

sk
sk
sk

p
t
posteaquam nos ob pestem
az kegyelmetek levelét tegnap estve
c
c
c

sk

így vagyon, ezelıtt való napokban
c
mivelhogy az mostani szükséges
miről supplicált légyen nálunk
c
c
c
c
c
nyilván vagyon kegyelmeteknél
c
c
nyilván vagyon kegyelmeteknél
nyilván vagyon kegyelmeteknél
az kegyelmetek hozzánk küldött
c
akaránk kegyelmeteket ez levelünk
akaránk kegyelmeteket ez levelünk
akaránk kegyelmeteket ez levelünk
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
L
M
M
L
M
M
M
M
M
L
M/L
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
L
M
L
L
M
M
M
M
M
M
M

nemes zemplíny vármegye böcsületes
c
p
duodecima huius Csetnekről írt
c
c
c

c
p
c
c

megérkezvén teplicei házunkhoz
megérkezvén teplicei házunkhoz
megérkezvén teplicei házunkhoz
megérkezvén teplicei házunkhoz
kivonat

terminum in oppidum sancti

sk
úgy informáltattunk, hogy az Rábán
úgy informáltattunk, hogy az Rábán

c
c
c
c

sk

az minap megküldvén az ıfelsége
mivel néhai nemzetes és vitézlı
mivel néhai nemzetes és vitézlı
mivel néhai nemzetes és vitézlı
hozzánk expediált kegyelmetek
c
c

sk

Oroszvárrúl elmúlt hónak 25. napján
nemzetes Egresdi Boldizsár uram
az kegyelmetek levelét vettük
Kocsonyás uram ıkegyelme, az mint
az mi kegyelmes urunk ıfelsége
úgy esék értésünkre, hogy ıfölsége
úgy esék értésünkre, hogy ıfölsége
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missiles
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
execut. mand.
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
exemptionales
compuls. mand.
mandatum
missiles
testimoniales
missiles

M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
M
M
M
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
M
M
L
M

úgy esék értésünkre, hogy ıfölsége
c

sk
fájdalmas nyavalyámat nevelı
fájdalmas nyavalyámat nevelı
nyavalyás Szatmárnémetiek

ne
minemő parancsolatot küldött
minemő parancsolatot küldött
minemő parancsolatot küldött
c
c

sk
sk
ma ötödnapja érkezett vala
ma ötödnapja érkezett vala
ma ötödnapja érkezett vala
ma ötödnapja érkezett vala

c
c
c

sk csonka
sk
sk

[….] Barkóczi István uram

litteras earundem dominationum
c
c
c
c
az kegyelmetek levelét megadá
c
c
c
c
c

c
c
c

sk
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
fassionales
missiles
requisit. mandat.
missiles
gratia
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
M
M
M/L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
M
L
L
L
L
M
M
M
M

megvalljuk, felette haladott
megvalljuk, fölötte haladott
megvalljuk, felette haladott
megvalljuk, felette haladott
c

sk
sk

c
c
c

ma délelıtt Kürtössi uram

part. sk.

mellékl.
mellékl.

alkalmas üdıktől fogvást óhajtva
alkalmas üdıktől fogvást óhajtva
alkalmas üdıktől fogvást óhajtva
alkalmas üdıktől fogvást óhajtva
alkalmas üdıktől fogvást óhajtva
alkalmas üdıktől fogvást óhajtva
az haza törvény és az minapi

c
az mi koronás király urunk ıfelsége
c

mellékl.
mellékl.
c
c
t
c
c
c

felsıbalogi jobbágyink folyamodván
ez levelem által akarám
alkalmas üdıktől fogvást óhajtva
az nagy Istennek irgalma
quandoquidem spectabilis ac
nemzetes és vitézlı Kovács János

mit írjon nékünk az méltóságos
jóllehet ez elmúlt napokban
vettem az kegyelmed levelét, izenetét
nemes Bresztovay Mihály uram
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
quietantiae
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
mandatum
mandatum
patentes
protectionales
missiles

M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
L
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
M
L
M

ez levelünk által akaránk kegyelmeteket
minthogy gróf Csáky István uram
c
c
c
c
c
vettük az kegyelmetek levelét
öröm és békességnek reményéről
öröm és békességnek reményéről
öröm és békességnek reményéről
öröm és békességnek reményéről
öröm és békességnek reményéről
öröm és békességnek reményéről
c
ex fidedigna relatione intelligimus
c
az mint már ezelıtt is írtunk vala
c

mellékl.
mellékl.

mellékl.

mivel az szomszédságban lévı
nem lehet egyéb benne, így hozván
nem lehet egyéb benne, így hozván
miről supplicáljon elıttünk nemes
az elmúlt napokban írtunk vala
hazánk szüksége és szolgálatja
jóllehet csak az elmúlt napokban

p
sk

kérem kegyelmedet, édes uram
17. huius Nyitra alatt írt kegyelmed
quod posteaquam excellentissimus
quod posteaquam excellentissimus

p
c
az kegyelmetek divényaljai nemes
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

sub dato 17. praesentis
mint kellessék vélnünk, kegyelmetek
nem lehet egyéb benne, azt hozván
c
c
meg ne ütközzék kegyelmetek benne
meg ne ütközzék kegyelmetek benne
c

mellékl.

litteras illustrissimarum
az kegyelmetek lıcsei
óránkint és naponkint felette szaporán
jóllehet ez elmúlt napokban írtunk
jóllehet ez elmúlt napokban írtunk
azt hozván magával az idı
az méltóságos erdélyi fejedelemasszony
az méltóságos erdélyi fejedelemasszony
úgy esék értésünkre, hogy az német

p

régen akartam kegyelmednek, öcsém
hosszú zarándoksága után nemzetes
hosszú zarándoksága után nemzetes
hosszú zarándoksága után nemzetes

c
juthat kegyelmeteknek eszében
juthat kegyelmeteknek eszében
nyavalyás Rimaszombatiak jövének
nem mondhatja senki kegyelmetek
c
nincs kétségünk, Besztercérıl írott
c
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donationales
missiles
prorogata
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missiles
missiles
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
missiles
fassionales
missiles
missiles
missiles
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
missiles

M
M
L
M
L
L
M
L
M
L
L
M
M
L
M
L
M
M
M
M
L
L
M
M
M
L
M
M
M
L
M
L
M
M
L
L

annakelıtte is megírtam vala Unger
mivel az […….] ellenségnek
c
p
c
c
c
c
c
c
c
c
c
p
sk

gróf Rottal uram ıkigyelme levele

p
mellékl.
c
sk
p
c
c
c
p
c
c
c
c
p
c
e/f
c sk
c
p
c

Istennek jóvoltábúl már Nyitrát
Istennek jóvoltábúl már Nyitrát
megbocsásson kérem, ha bántást

primo: expleto paulo post militiae
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missiles
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missiles
missiles
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
missiles
missiles
missiles
consensus
consensus
missiles
protectionales
missiles
missiles
donationales
tutelares

M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
L
L
M
L
M
M
L
L

Breznóbánya táján utamban lévén
érkezék hozzám ide Barakonyi Ferenc

sk
c

szintén ezen órában érkezvén szepesi
szintén ezen órában érkezvén szepesi

c
c
p
sk

sok szennyemtől mosódván az
sok szennyemtől mosódván az

p
c

ide, Sömıce nevő falunkban
ide, Sümıce nevő falunkban
ajánlom kegyelmednek
c
mellékl.
mellékl.

ıfelsége, az mi kegyelmes urunk die
ıfelsége, az mi kegyelmes urunk die

c
c
c
c
p
c
c
c
p
c
c
c
p
p
sk
p
c
p
p
p

vöttük az kegyelmes böcsületes
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patentes
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missiles
missiles
missiles
missiles
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missiles
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missiles
missiles
missiles
donationales
donationales
fassionales
missiles
execut. mand.
inhibit. mandat.
missiles
missiles
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
consensus
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

L
M
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
L
M
L
L
M
M
L
M
M
M
L
M
L
L
M
M
M
M
M

p
c
c
c
c
c
c
Rimaszombat városa újobban
az kállai nemes rendek
mivelhogy mind hazánk törvénye
mivelhogy mind hazánk törvénye
mivelhogy mind hazánk törvénye
mivelhogy mind hazánk törvénye
mivelhogy mind hazánk törvénye

p

p
c
c
c
c
úgy jut eszünkben, hogy ez elmúlt
c
p
c
c
még Zólyomban létünkben jelentettük
quandoquidem dominus generalis
c
p
p
c
mellékl.
mellékl.
mellékl.

midın Kassa felé akarnánk
midın Kassa felé akarnánk
midın Kassa felé akarnánk
midın Kassa felé akarnánk
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missiles
missiles
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missiles
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edictum
inhibit. mandat.
missiles
prorogata
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
tutelares
protectionales
missiles
consensus
missiles
testimoniales

M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
L
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
M
L
M
L

mellékl.
mellékl.

midın Kassa felé akarnánk
midın Kassa felé akarnánk
sőrően esnek oly híreink füleinkben
sőrően esnek oly híreink füleinkben

mellékl.

mit írjon Keresztes András uram
mit írjon Keresztes András uram

c
c

c
c
emlékezhetik reá kegyelmetek
c
c
dominationibus vestris ad notitiam
c
c
c
p
ne
minémő controversia forogjon
c
szaporodván egynéhány felıl
szaporodván egynéhány felıl
szaporodván egynéhány felıl
c
c
c
c
mellékl.

miről supplicált légyen elıttünk

p
p
p
nemes Kassa városa böcsöletes
p
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missiles
missiles
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
inhibit. mandat.
missiles
missiles
missiles
missiles
citat. mandatum
missiles
mandatum
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
M
M
L
M
M
M
L
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
L
L
M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M

úgy jut eszünkben, hogy ez elmúlt
nemzetes Fodor János uramnak
c
szeretettel kérjük, kegyelmetek ezen
p
c
c
c
p
c
p

p
c
c
p
c
c

nemes Szabolcs vármegye
… tekintetes és nemes vármegyék
megírtuk vala kegyelmeteknek, hogy

nemes Zemplin vármegye böcsületes

vettük az kegyelmed Divékújfaluból
c
p
c
c
mivel ez jövı Kisasszony napján
c
c
c
az kegyelmetek die 1. septembris Gács
már egyníhány ízben nem kicsin
az kegyelmetek credentionalis levelét
c
megírtuk vala kegyelmeteknek ez minapi
az minapi levelünkben megírtuk vala
c
c
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
edictum militare
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
missiles
missiles
requisit. mandat.
missiles
missiles
protectionales
missiles
missiles
missiles
donationales
testimoniales
consensus
missiles
missiles
missiles
tutelares
missiles
missiles
missiles

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
L
L
M
M
M
L
L
M
L
L
L
M
M
M
L
M
M
M

c
c
mellékl.
mellékl.
sérült
mellékl.

úgy esék értésünkre, némely
elhittük, hogy már kegyelmetek
elhittük, hogy már kegyelmetek
elhittük, hogy már kegyelmetek
mínémı híreket írjonak Ónodbúl
kiszállván méltóságos gróf Rottal
mi Istennek jóvoltából mai napon
mi Istennek jóvoltából megszállánk

c
mellékl.

mivel Istennek jóvoltábúl az mezei
mit írjon nékünk tekintetes és
az kegyelmetek die 17. praesentis
Keresztúrból sub dato 24. septembris

c
esék értésünkre, hogy kegyelmetek
c
c
minemő controversia légyen Bay
az kegyelmetek böcsületes követjei
c
c
c
Fülekbıl de dato 27. septembris
p
p
p
c
c
c
p
kívántuk volna ugyan, hogy az
kívántuk volna ugyan, hogy az
c
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M
missiles
M
consensus
L
missiles
M
missiles
L
missiles
M
missiles
M
manumissionales L
ammonit. mandat.L
L
protectionales
L
mandatum
L
ammonit. mandat.L
missiles
M
mandatum
L
missiles
M
quietantiae
L
missiles
M
testimoniales
L
quietantiae
L
missiles
M
missiles
M
missiles
L
missiles
M
missiles
M
missiles
M
missiles
M
missiles
M
missiles
M
missiles
M
missiles
M
missiles
M
stat. mandatum L
divis. mandat.
L
missiles
M
missiles
L
missiles
M

sk

ha nem csalatom, 1663 esztendınek
mivelhogy az fıvezér békességre

p
ez itt való nemes Szepesi Kamara
c
mivel az armistitium interveniált
c
c
p
c
c
c
c
c
az ıfelsége fölföldi dézsmási
c

sk
sk

kedves követemtıl atyáskodó
quod posteaquam sua maiestas
nagy gondú atyáskodását

sk

nagy törıdve és fáradva ide Pelsıcre

sk

nagy nehezen és felette
nagy nehezen és felette

sk

Tokajbúl, ez elmúlt október havának

c
c
c
c
c
p
c
c
c
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
execut. mand.
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
divis. mandat.
missiles
missiles
missiles

M
M
M
M
L
M
M
M
M
M
L
M
L
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
L
L
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M

p
c
c
c
c

Tokajbúl, ez elmúlt október havának

sk

az éjjeli-nappali égszakadásban
az éjjeli-nappali égszakadásban

sk

elepedt és teljességgel megbódult

p
c
c
c
c
c
c
c
c

mellékl.
mellékl.

tegnap estve késön, midın szintén
tegnap estve későn, midın szintén
tegnap estve későn, midın szintén

c
sk

ma meg akarván indulnom tegnap
füleki congregatiójokból 7. praesentis

p
p
part. sk.

valóban rajtam történt most ama

sk titkosírás én ide nagy nehezenn tegnap
sk
noha nagy törıdve és fáradva
sk
én ide is Isten jóvoltábúl békével
sk
ma reggel hívattunk Portia herceg
az minemı német vitézek
gyıri püspek uram ıkegyelme
c
c
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execut. mand.
missiles
donationales
testimoniales
testimoniales
testimoniales
missiles
mandatum
missiles
donationales
missiles
missiles
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
L
L
M
L
L
L
L/M
M
L
M
L
M/L
M
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
L
M
L
L

sk
p
c
p
p
c
p
p

mivel sok írást kődtem, sokat nem
az kegyelmetek die 2. praesentis
mancus

sk

az magyar urak mind eloszlának

c
c
p
magam nem írhatok hertelen és súlyos
magam nem írhatok hertelen és súlyos

c
p
c
p

sérült
c
p
c
c
c
c
p

akaránk kegyelmeteknek ez írásunk
akaránk kegyelmeteknek ez írásunk
akaránk kegyelmeteknek ez írásunk
akaránk kegyelmeteknek ez írásunk
sőrőven kezdék hírül hozni, hogy
sőrőven kezdék hírül hozni, hogy
sőrőven kezdék hírül hozni, hogy
sőrően kezdék hozni, hogy már sokan
sőrően kezdék hozni, hogy már sokan
sőrően kezdék hozni, hogy már sokan
sőrően kezdék hozni, hogy már sokan
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missiles
missiles
testimoniales
missiles
mandatum
missiles
missiles
missiles
mandatum
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
profectio tutoris
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
consensus
testimoniales
missiles

M
M
M
M
M
L
L
L
M
M
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
M
N
L
M
L
M
L
L
L
M

sk

az én egészségem fonttal ment el
az én egészségem fonttal ment el

sk

tegnap nálam voltak Traun uramék
az kegyelmetek die 29. praeteriti

p
ne

c
c
p

utamban érkezék némely felföldi
úgy jut eszünkben, hogy ez elmúlt
in quonam recenter ad me

p
c
c
p
c
c

inclyti comitatus partium regni

sk
c
p

érkezvén tegnap ide Trincsínben
száma nélkül megintettük már
devecseri congregatiójokból sub

p
c
p

esék értésünkre méltóságos esztergomi

sk

mi az haszon nélkül való commissiót

c
c
c
c
az kegyelmetek levelét vettük
c
c
c
p
p
c
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
comp. mandat.
execut. mand.
missiles
requisit. mandat.
requisit. mandat.
missiles
missiles
donationales
donationales
missiles
missiles
missiles
divis. mandat.
missiles

L
M
M
L
M
M
M
M
M
L
M
L
L
M
L
N
M
M
M
M
M
M
L
L
M
L
L
M
M
L
L
M
M
M
L
M

c
c
c

sk
sk

én az nota benés leveles emberért
ím mit írtam nemes Szepes, Sáros, Ung

sk
sk
sk

tegnap késın estve négyfelıl is mely
nem kétljük, az fölsı nemes Kamora
Szakmárrúl 31.elmúlt december
Szakmárrúl 23..huius írt levelét ezen

sk

Szakmárrúl 25. huius írt méltóságos

sk

tegnap ideérkezésemben hozák érsek
Forgách Jánosné asszonyom
akarám kigyelmednek tudtára adnom
Szakmárbúl ez elmúlt januarius hónak

c
c
c
c
p
c
c
c
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c
c
c
p
sk
c
p
p
p
sk
c
c
p

gróf Balassa Imre uram, csak neki

az minemő [……...]lt idıben
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hisce recenter evolutis diebus
ez elmúlt napokban requirált vala
c
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elközelgetvén már Cobb uram
Szakmárrúl 5. huius írt kigyelmed

sk
p
c
p
p
sk

p
c
c
c
c

Szakmárt 5. huius írt kigyelmed
úgy informáltattunk, hogy
sok országos gondjaink között

part. sk.
sk

c

tegnapi napon estvére ideérkezvén
part. sk.
az kegyelmetek böcsületes követ

c
p
c
c
p
c
sk
c

Nyíregyházárúl ez elmúlt február
Nyíregyházárúl ez elmúlt február
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sk
c
c
p
c

Újvárrúl ez elmúlt februarius havának
sk javítva

csonka
c
c
p
p
p
c
p
p
c
p
c
c
c
p
c
p
c
p

ezen órában érkezék levelünk

maiestati vestrae sacratissimae

az minapában is megírtuk vala

p
p
c
c
c
c
c
p
c

nagyságos Révay Dániel és Imre

spectabilis ac magnificus dominus

csonka
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p
c
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p

mellékl.

mivel az sok kóborló és nem csak
mivelhogy az nemes Pest-Pilis és Solt

p
p
nemzetes vitézlı Kutassy György
c
c
c
c
p
c
c
c
c
c
p
c
c
c

minekutána kegyelmed innen elment

megbocsásson kegyelmed, hogy

engedje Isten ez következendı
elunván az sok kóborló tolvaj
elunván az sok kóborló tolvaj

c
c
értvén az nemes 13 vármegyék
c
c
c
c
c
c
c

Bécsből két rendbeli méltóságos
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c
c
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c
c
c
c
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p
c
c
c
c
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részlet

csonka

kérjük kegyelmeteket, az Istenért
az mi kegyelmes császár és koronás
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c
c
dum recte Posonium versus
c
p
qualisnam causa seu differentia
c
c
c
c
c
c
c
certum quendam tubicinem pro parte
c
c
c
c
c
p
p
c
p
tegnap késın estve érkezék
c
mivel az kassai pater jezsuiták
p
p
c
c
c
c
c
c
c
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az kegyelmetek die 5. praesentis
p
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c
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tekintetes nagyságos Zichy István
p
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c
c
p
c
c

csonka

c
p
p
c
p
p

c
c
c
part. sk.
p
p
p
c
kivonat
c

megbocsásson kegyelmed, hogy
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p
p
c
c
c
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az kegyelmetek credentionalis levelét
az kegyelmetek credentionalis levelét
nemes Sopron városa becsületes
occasione causae et differentiarum

c
c
c
c
c
c
p

meg is követem nagy bizodalmosan

Keresztúrról 16. praesentis kegyelmed
c
c
c
c
c
p

az kegyelmed jámbor szolgája

miről írjon ıfelsége az mi
c
p
c
p
c

nemes és vitézlı Spáczay Imre

az mi kegyelmes urunk ıfelsége
az mi kegyelmes urunk ıfelsége
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mellékl.
p
c
c
c
c
c
c
c

az mi kegyelmes urunk ıfelsége
az mi kegyelmes urunk ıfelsége
vettük az kegyelmetek levelét

sk
az ,mi kegyelmes urunk császárunk

c
c
c
p
p
p
c
c
p
c
c
Isten jóvoltábúl teplicei puszta
Isten jóvoltábúl teplicei puszta
p
c
c
p
c
p
p
p
c

cum quanto nam dolore communium
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c

minemı szoros recommendatiót
sk

c
c
c
p
az kegyelmetek tertia praesentis
c
p

recte hodie Lipchia movendo

p
c
p

Terebesről 28. julii öszvegyőlt
Terebesről 28. julii öszvegyőlt

p
c
mellékl.

mit írjon ıfelsége kegyelmesen

c
p
p
p
easdem dominationes vestras
c
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c
c
c
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c
c
c
c
c
c
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c
c
midın szintén az felföldi utunkat
p
mellékl.

quoniam praesentium exhibitorem
ex quaerulosa tredecim oppidorum

c
c
c
p
c
c
c
ide érkezvén az kegyelmetek
c
c
c
c
c
p
p
p
c
c
c
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c
tekintetes nemes Sáros vármegye
p
p
c
p
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mivel az mi kegyelmes urunk
mivel az mi kegyelmes urunk
mivel az mi kegyelmes urunk
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fordítás

mivel úgy informáltatunk nemes
c
c
c
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p
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mellékl.
mellékl.

tekéntetes nemes Felsı Kamara
tekéntetes nemes Felsı Kamara
tekéntetes nemes Felsı Kamara

c
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c
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p
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siquidem praesentium nostrarum
c
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c
az váradi basa holdultató levele
az váradi basa holdultató levele
p
c
p
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c
c
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c
c
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két rendbeli becsületes levelét
c
c
c
c
c
p
p
c
p
c
p
c
c
p
c
c
c
quamquam omnium communiter
p
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sokat most nem írok, hanem csak

c
nemzetes Némethy Pál uram
tekintetes, nagyságos briberi Milith
c
mellékl.
c
c
p

mely keserves supplicatiót
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jıvén elınkben Zelczer György
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p

posteaquam in modernis
c
c
c

p
p
mellékl.
mellékl.

császár és koronás király urunk
nemzetes Czimmerman Zsigmond
nyavalyás Pallagh János miről
mivel az nemes Karatin György
siquidem suasu nonnullorum

p
p
c
minden mesteremberek mővének
c
c
c
c
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p
az óesztendı Isten kegyelmességébıl
c
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p
p

extractus pos discessum generosi domini
az kegyelmetek 22. elapsi mensis

p
p
p
emlékezetiben lehet kegyelmeteknek
c
c
c

csonka
csonka

ezen órában érkezék az ıfelsége
emlékezetiben lehet kegyelmeteknek

c
litteras earundem dominationum
p
mellékl.
ne
p

látván elmúlhatatlan és haladékot
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p
p
p
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c
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p
c
19. praesentis Posonból költ kegyelmed
ezen levelünk praesentáló fıember
confidens in sincero
mit parancsoljon ıfelsége
p
p
p
p
c
c
c
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c
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p
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p
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p
p
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p
p
egregius Julius a Landsee ad nos
nemzetes Vitnyédi uram parancsolatunkra
az minemı 640 tallérig való adóssága
p
p
c
mellékl.

két rendbeli kegyelmetek böcsületes

csonka

siquidem ob rariorem causarum
siquidem ob rariorem causarum
siquidem ob rariorem causarum
siquidem ob rariorem causarum
siquidem ob rariorem causarum

p

c
c
p
p
c
Kismartonbúl 9. aprilis írt kegyelmed
c
nemzetes Bezzegh György uram
c
p
p
nemes tizenhárom vármegye
ezelıtt öt esztendıvel Montecuccoli
minémı controversiák és kérdések
c
c
az kegyelmetek zemplíni 4-ta
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p
az kegyelmetek minapi instantiájára
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kegyelmetek nemes vármegyéje
c
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c

Oroszvárról 20. praesentis kegyelmed
akaránk kegyelmeteknek tudtára
sub dato 27. hujus ispánválasztó

c
p
parancsolván az mi kegyelmes császár
édes nemzetes viceispán uram
nemes szabad királyi Besztercebánya
c
c
c
c

csonka
az kegyelmetek 5. praesentis nékünk
nem lehetvén egyéb benne, elunván

c
generosum dominum Michaelem
c
meminerint dominationes vestrae
c
p
p
az kegyelmetek 16. praesentis
sub dato 12. et 14. praesentis Kassárúl
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c
c
nyilván vagyon kegyelmeteknél, ez mi
c
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p
p
c
c
mai napon vettük az nemes pozsonyi
c
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c
c
Kisvárdában 11. praesentis
c
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c
nemzetes Tolnay Pál
c
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c
végben menvén már Isten
p
c
p
c

sk
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c
n és l ford.
c
n ford
c
minthogy kedvönk és akaratunk
minémı veszeledése és controversiája
p
p
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c
p
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c
c
vettük az kegyelmetek 7. praesentis
az kegyelmetek becsületes követ
az kegyelmetek becsületes követ
inclyti comitatus Castriferrei
c
c
p
c
mellékl.
p
c
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ím mit írjon nemzetes Csató Mihály
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tutelares
missiles
missiles
missiles

L
L
M
L
M
L
L
L
L
M
M
L
L
M
L
M
L
L
M
M
L
L
M
M
L
M
L
M
M
L
L
L
L
M
M
M

p
c
az kegyelmetek becsületes követ
p
p
p
certum quendam publicum et quidem
c
p
c
p
p
p

kegyelmed ez elmúlt havának utolsó

bizonyos múlhatatlan dolgaink
exposuit nobis nobilis domina Anna

p
c

opifices honestae cehae
p
mellékl.

nemzetes Horváth András uram

c
c
necessitate adacti certos
elmúlhatatlan szükséges dolgaink
elmúlhatatlan szükséges dolgaink
Sennyey Ferenc uram ıkegyelme
p
c

sk
mellékl.

p
p
p
p
c
p
p

nemes Szatmár vármegye die 22.

tegnap kegyelmed méltóságos levelére
tegnap kegyelmed méltóságos levelére
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missiles
missiles
missiles
tutelares
missiles
missiles
requisit. mandat.
missiles
mandatum
testimoniales
testimoniales
missiles
consensus
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
gratia
missiles
missiles
missiles
missiles
testimoniales
mandatum
consensus
missiles
missiles
missiles
consensus
donationales
testimoniales
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles

M
M
M
L
M
M
L
M
L
L
L
M
L
L
M/L
M
M
M
L
L
M
M
M
L
L
L
M
M
M
L
L
L
L
L?
L
M

c
megbocsásson kegyelmed méltósága
p
ez elmúlt éjszakai vázseci meghálásomban
Trencsénbıl 10. praesentis költ
sk

nagy szerettel kérem most is

sk

vagyon negyednapja, érkeztem ide

sk

felette nagy consolatiómmal vettem
Istennek jóvoltábúl ide teplicei

sk

23. huius írt levelét itten Stubnyára

p
p
p

c
c
p
c
c
c
p
p
p
c
az kegyelmetek die quarta praesentis
p
p
p
ex informatione generosae dominae
c
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missiles
missiles
donationales
missiles
consensus
missiles
missiles
donationales
missiles
testimoniales
testimoniales
testimoniales
missiles
missiles
praefectio
fassionales
obligatio
protectionales
missiles
missiles
tutelares
testimoniales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

M
M
L
M
L
L
M
L
M
L
L
L
M
M
L
L
M
L
M
M
L
L
L
M
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M

az kegyelmed 17. praesentis
ne
p
sk

ma délelıtt ide érkeztemben

p
quandoquidem ob rariorem
c
p
sk

mikorra lészen hónap az audientia

p
p
p
az hét hajdúvárosok itt fenn
c
p
p
l és n ford
p
c
c
p
p
c
c

p

quandoquidem ob rariorem
quandoquidem ob rariorem
quandoquidem ob rariorem
quandoquidem ob rariorem
quandoquidem ob rariorem
nemzetes, vitézlı rátóti Gyulaffy

c
iteratis vicibus folyamodván hozzánk
iteratis vicibus folyamodván hozzánk
iteratis vicibus folyamodván hozzánk
iteratis vicibus folyamodván hozzánk
iteratis vicibus folyamodván hozzánk
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consensus
missiles
consensus
protectionales
donationales
testimoniales
missiles
prorogata
testimoniales
donationales
missiles
missiles
testimoniales
gratia
donationales
missiles
confirmationales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
inhibit. mandat.
gratia
missiles
missiles
missiles
missiles
donationales
donationales
missiles
assecuratio
consensus
testimoniales
testimoniales

L
M
L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
L
L
L
M
L
L
M
M
M
M
M
L
L
M
L
M
M
L
L
M
L
L
L
L

p
sk

tegnapi tanácsunkban véletlenül

p
c
p
p
cum summe indigeamus opera
p
p
p
p
p
p
p
c
p
inclytus comitatus Arvensis
p
ez elmúlt napokban bizonyos
p
p
sk
c
p
sk
sk

Bécsből ez jelenvaló hónak 17.
meminerit vestra dominatio, qualisnam
tegnapi posta érkezésével ez kis

sk

23. februarii írt méltóságos levelét

p
c
p
p
p
p
p
p
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execut. mand.
donationales
praec. mandat.
testimoniales
testamentum
prorogata
donationales
missiles
sententionales
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

L
L
L
L
L
L
L
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

missiles
missiles
missiles
missiles
mandatum
missiles
confirmationales
missiles
missiles
missiles
donationales
protectionales

M
M
L
L
L
L
L
M
M
L
L
M

c
p
c
p
p
p
p
az kegyelmetek böcsületes követ
p

c

sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk
sk

hogy kegyelmed az én fizetésemnek
szívesen várom óránkínt kigyelmedet
méltóságos gróf Rottal uram fiamat
ím én megyek, és hamarább és
Béla Ferenc nem nyughatik
az kurírt Isten áldomásábúl

minemı articulust, úgy mint
sk töredék

ez elmúlt […] havának 21. és 24.

sk
sk
c
c
c
c
p
p
sk
c
p

jó vitézek, hogy mostanában az
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missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
obligatoriae
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles
missiles

L
L
L
L
L
L
L
M
M
L
L
M
M
L
M
M

exec. mandat.
compuls. mand.
compuls. mand.
mandatum
testimoniales
divis. mandatum
requisit. mand.

L
L
L
L
L
L
L

c
c
c

c
c
c
titkosított
c
c
nemzetes tisztelendı Fényessy
c

t
p

c
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