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csányi ilyetén szándékáról semmit sem tudunk, figyelmét csak barátja 
iránt érzett szeretetének tulajdoníthatjuk. Csodáljuk, mekkora buzgóság
gal javítgat barátja versein, és sajnáljuk, hogy Toldy Ferencz kiadása 
minderről nem vehetett tudomást. 

GÁLOS REZSŐ. 

HALLER JÁNOS LEVELEI I. APAFFY MIHÁLYHOZ 
ÉS BETHLEN GERGELYHEZ. 

1. 
Szent-Pál 1667. június 25. 

Kglmes uram fejedelmem! Az huszti máramarosi és ugyan ott lévő 
sóakna felől, az debreceniek suplicatiojára nézve is mit írjon Ngod, méltó
ságos levelét alázatosan vettem, értem kglmes uram, hogy mind az vár
megye, mind az kamaraispán engedetlen volt Ngodhoz. Arra nézve is 
nem hogy az praesidiumot ki kellene vinni Ngodnak az várból, sőt 
inkább többíteni és erőssíteni kellene; mert mi lehet az engedetlenségnek 
végin, azt nem tudván ember, az jövendő ország gyűlésének idejéig, akár 
sóaknának jövedelmének, akár vármegye egyéb jövedelmének az ország 
számára tartsa meg Ngod az várat; adja okát az ország gyűlésén mind 
az vármegye az ő engedetlenségének, mind pedig (Ngodat követem aláza
toson) jelentse meg, -mi kényszerítette Ngodat az praesidium tartásra. 
Ha az relicta az idő alatt, mikor megbántódnék is (kit minden alkal
matossággal távoztatni kell) ugyanakkor Ngod és ország orvosolhat még, 
ha miben pedig ország kárára, vagy ok nélkül engedetlenkedtek néme
lyek, elhittem, Ngod sem hagyja törvény nélkül én pedig az Matskási 
uramék tanúságát semmi részében nem tudom. Az debreczeniek kívánsá
gát az mi illeti kglmes uram, abban is mesterséget gondolok, mért halasz
tották ilyen későre az aránt való bántódásuknak orvoslását, melyet is 
ország nélkül alig látok lehetségesnek; tartok attól is, hogy az váradi 
basa mestersége ne legyen az is mint egyéb több dolgok is. Mindazáltal 
csak ezen az úton az rájuk vetett adó meg nem adatik, az ország val-
lana kárt miattak, hanem írjon Ngod keményen rajok, az ország rende
lését tréfának ne véljék, mert Ngodnak is az ország gyűlésiig nincs. Azt 
az darab adót, kinek megfizettem (így!) most adják meg oly titulusnak 
nevezeti alatt (ha az harminczadban vagyon bántódások) az minemű 
nekik tetszik ország kára nélkül; ha úgyis engedetlenkednének, úgy 
tetszik inkább illenék megforgatni bennek és mindaddig tartani, míg ele
get tennének az artikulusnak, hogy nem mint az ország vallana kárt. 
Elmém és kötelességem szerint hirtelen ezeknél külömböket fel nem talál
tam, melyekről alázatoson tudósítottam Ngodat. Istennek kegyes gondja 
viselése maradjon Ngodon. Szent-Pál, 25. Szt.-Jánosnak 1667. Ngodnak 
alázatos szolgája és híve Haller János mp. 

Jegyzet. A levélboríték elveszett, de mint a tartalomból látható, a 
levelet I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelemnek írta. 
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2. 
Réten, 1685. május 17. 

Mint jóakaró uramöcsémnek ajánlom szolgálatomat etc. 
Tegnap kijüvén Fogarasból, Zelistátot érvén, ott haliám, hogy 

Kolozsvár felé nagy bódulás volna, futnának és költözködnének az embe
rek. Elhittem, hogy az Tökölivel lévő pogány hadak és kóborlók miatt 
lehet az az hirtelen való bódulás, mindazáltal nem akartam megindulni 
rajta, mint parasztoktól hallott hírre, hanem kglmedet kérem, tudósítson 
felőlié, mert tudom, udvarhoz eddig bizonyosabb hír érkezett felőlié; ha 
vagyon valami, vagy semmi nincsen a dologban, én is ahhoz képest tud
nék távúik abban lévő házom népére gondot viselni. Kérem kglmedet, ne 
nehezteljen választ adni ezen szolgámtól mentől hamarább; én is ha 
miben tudok szolgálni kgelmednek, el nem mulatom. Ezzel Isten oltal
mába ajánlom kglmedet. Réten, 17. Pünkösd havának 1685. Kglmednek 
szolgája atyafia 

Haller János mp. 
Kívül. Tekintetes nemzetes Bethlen Gergely uramnak, (Titulus) 

nékem jóakaró uramöcsémnek etc. (Zárópecsét). 

3. 
Szent-Pál szept. 27. 16 . . 

Mint jóakaró uramöcsémnek ajánlom szolgálatomat etc. 
Minemű hatalmaskodást tött üdő előtt Dániel Mihály uram ángyom 

asszonyom ő kglmén, azt kglmed jobban is, elébb is érthette nálamnál, 
mely cselekedete Dániel uramnak, minthogy az én káromra czéloz, dere
kason megvallom, hogy magamra nézve is, de ángyom asszony részére 
nézve is nem kicsinyég háborított meg.. Nekem mindazáltal úgy tetszett, 
törvényesebb és igazabb úton járok én, ha az esztendőt elvárom, meddig 
szokott az özvegyek prorogataja tartani, hogy sem okot adni arra, hogy 
Dániel uram engemet szemben foghasson avval, hogy nem az magam 
jószága mellett költem fel, hanem az ángyom asszonyé mellett, kihez 
nekem közöm nem volt esztendőnek eltelése előtt. Mindazáltal a mint 
fellebb is iram, minthogy rám néz a kár, melyet ángyom asszony sze
mélyében most elkövetnek, illendőnek itiltem segítséget adni az asszony
nak, kihez képest szolgáimat ő kglme mellé küldöttem, kiket hertelen-
séggel elévehettem, azoknak parancsoljon és oltalmazza is házát minden 
ellenségi ellen. Megnyugodtam abban, hogy mind az asszony személyére, 
mind rám méltatlan atyafiára nézve oly tetszésével igazítja kglmed, mint 
az közönséges igazság kívánja, ő kglme . . . . én is örömest értenék, mert 
ha oda volt . . . . szükségesnek itili, azt is megcselekedem . . . . fiamat, 
Hatler Isvánt . . . . lábáról igen nyomorultul vagyon. Isten jó egészség
ben éltesse kglmedet. Szent-Pál, 27. Kisasszony havának 16 . . . Kegyel
med jóakaró szolgája s atyafia Haller János mp. 

Kívül: Tekintetes nemzetes Bethlen Gergely uramnak (Titulus) 
nekem jóakaró uramöcsémnek etc. (Zárópecsét). 

Jegyzet: A kipontozott helyek az eredetiben ki vannak szakadva, 
ezért az évszám közelebbről meg nem határozható. 
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4. 
Szent-Pál, 1694. julwé 11. 

Mint jóakaró uramnak, kedves atyámfiának ajánlom szolgálatomat 
kglmednek és hogy Isten szerencsés boldog élettel kglmedet megáldja 
szerelmesivel együtt szíből (így!) kivánom. 

Isten akaratja lévén, hogy minden embernek egy bizonyos házas
társa légyen, ahhoz kelletvén nékem is mágamot tartanom, hazomban 
felnevelt kedves unokámot Petki Sárát jövendőbéli házastársul magának 
megkérvén böcsületes úri jóakaró uraméknak és atyámfiainak tetszéséből 
ígértem tekéntetes nemzetes Toroczkai János uramnak, kinek is meg
adása napját rendeltem ez jelen való Szt. Jakab havának 27-ik napját 
szenpáli házamnál meglenni, melynek menyegzői lakadalma napja, hogy 
magyar nemzetünknek bévött szokása szerint böcsöletesebben végben 
menjen, kérem nagy bizodalommal kglmedet, ne neheztelje mind az asz-
szonynyal ő kglmével együtt azon napra megjelenni, mely kglmed atyafi
ságos jóakaratját és fáradságát a miben fog parancsolni, tehetségem sze
rint meg igyekezem szolgálni. Továbbá pedig az Úristennek jó gond
viselésében ajánlom kglmedet. Szent-Pál, 11. Julii 1694. Kglmed jóaka
rója s szolgája s atyafia 

Haller János mp. 
Kívül: Tekéntetes nemzetes Bethlen Gergely uramnak bizodalmas 

.jóakaró öcsémuramnak. (Zárópecsét). 
Jegyzet: A levélben csak a névaláírás Haller János sajátkezű írása. 

5. 
Szent-Pál, 1694. november 18. 

Méltóságos úr, nékem jóakaró uramöcsém, Isten szerencsés, boldog 
élettel áldja meg kglmedet. 

Ilyen dolog felül kelleték kglmednek nagy bizodalmoson írnom. 
Szegény vőm Petki János uramnak meghitt Czirjék László nevű szol
gája talála meg, a mely most is az én kezem alatt az árvákat szol
gálja, hogy az elmúlt felháborodott üdőben Bojér Tamás uram biztatásá
ból ládáit keze alá adta, mert azt mondotta, hogy úgy visel gondot 
rája, mint az magájéra. Keze alá adván az ládáit, egy üdő múlva meg
üzente néki, hogy menjen utánna, mert nyitva találja az ládáit; oda 
menvén, hát ugyan úgy találja és a mi jobb egyetmása volt benn, 
mind oda vagyon. Kérem bizodalmosan kglmedet, szolgáltasson törvényt 
köztük, ne vallja szegény egyedül az kárt. Kelmed jóakaratját más 
dologban szolgálom meg kglmednek. Ezzel Istennek oltalmába ajánlom 
kglmedet. Szent-Pál, 18. Novembris A. 1694. Kglmed atyafia szolgája 

Haller János mp. 

Kívül: Méltóságos úr Tekéntetes nemzetes Bethlen Gergely uram
nak (Titulus) nékem jóakaró öcsémuramnak etc. (Zárópecsét). 

Jegyzet: A levélben szintén csak a névaláírás Haller János saját
kezű írása. 

8* 
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6. 
Réten, 1695. deczember 15. 

Mint jóakaró uramnak, kedves atyámfiának ajánlom szolgálatomat 
kglmednek. 

Toroczkai János fiam lévén kglmednél, az kglmed böcsületes izene-
tit meghozta nékem, kihez képest én is bátron írtam kglmednek; mennyi 
megbántódásim legyenek, azokrúl a fiam kglmeddel beszélhet, melyek 
annyival nehezebbek, a mennyivel rendetlenebb és méltatlanyabbaknak 
látom, mert mostani üdőhöz képest a közönséges nyavalyát nékem is 
szenvednem kell, de ha felettébb nem súlyosodnék rajtam az sok bú, 
talán én sem vallanék nagyobb kárt másoknál, mert tavalytúl fogva 
ment el jószágomról száznegyven jobbágy, az kik nem az én szolgálatom 
miatt, hanem a szerfelett való húzás-vonás miatt mentenek el. Kérem 
kglmedet, beszélgetvén Haller Istvánnal, igyekezze ez aránt való nyava-
lyámot is orvosolni. 

A napokban réteni házomnál lévén, kicsinyben el nem futtattanak 
onnat is az tatároknak hirdetésével; immár az mint hallom, visszamen
tenek, de én nékem úgy tetszik, jól volna Moldovában is megriasztani 
azokat, ha az németek könnyű hadat választanának ki, azok között 
magyar had is ha lehetne, bár csak ötszáz oly helyre mehetnének Mol
dova széliben, a honnat hirtelen hírt sem vihetnének felőlük, megkémel-
vén azokat az tatárokat, másnap éppen helyekre mehetnének és felver
hetnék az egész táborokot. Úgy gondolnám, hogy ha ilyen formában 
vennék meg az kölcsönt rajtok, ők is hátrább hadnának az erdélyi 
prédálásban; én azt hallom böcsületes csíki nemes embertűi, hogy a 
moldovai vajda fizetésén is tart tatárokot, és az ollyanok bátorkodnak 
annyira Székelyfölde ellen, mert moldovai ember a ki vezeti őköt. 

Elhittem, Bethlen Miklós uramat egész tanúsággal bocsátotta 
kglmetek udvarhoz, a többi között nem utolsó lőtt volna arról is tudósí
tani az udvart, hogy az császár ő felsége Erdélyben lévő hadai kétsze
res fizetést vesznek rajtunk, holott magunk is felvetjük egészen az por-
tiot, ők is az quártélyban egészen felveszik, a mi nehezebb, annyira 
válogatnak ' az szegény ember búzájában, hogy el sem veszik, a mit 
adhatnának, holott a Nagy-Küküllőn innét a parasztság között kuldu-
lásra jutott az embereknek jobb része; ez ilyeneket elhittem kglmed is-
jól tudja, de én el nem hittem volna, ha ide nem jöttem volna, hogy 
ilyen nagy fogyatkozásokat lássak. 

Ezek után Isten oltalmához ajánlom kglmedet. Réten, 15. Decem-
bris A. 1695. Kglmednek atyafia, szolgája Haller János mp. 

Kívül: Tekéntetes nemzetes Bethlen Gergely uramnak (Titulus) 
nékem kedves jóakaró uramöcsémnek etc. (Zárópecsét). 

Jegyzet: E levélben is csak a névaláírás Haller János saját
kezű írása. 

(Az eredetiek a gr. Bethlenek keresdi levéltárában.) 

Közli: DR. LUKINICH IMRE. 


