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(Második közlemény) 

22. 

A zágrábi káptalannak 
1658. február 2. Turnisa. 

Kéri, hogy saját embereiket is bocsássák az ő rendelkezésére egy portyázáshoz. 

Admodum Reuerendi Domini Amici obseruandissimi, 
Salutem et seruitiorum paratissimam commendationem. 
Razumeliszmo daie Vase Milozti zuassimj podlosniczy szerchana pogodba u dobreh 

termineh, y morebitj iur doszeh dob na konacz dosla; zatoszmo hotelj Vasú Miiozt requiruuatj, 
dabisztenam reczeneh szuoieh liudj, pro una <bellica> excursione neszkratilj stobi naiuech 
moglj, takobi pro die 13a praesentis kisupessiue moglj okolu moga uerbouachkoga imania,1 

~ dan brasnom comparuuatj koiu priazan hochemo Vasoi Milozti alia occasione znatj 
recompensuuatj. Goszpodin Bogh Vasú Miiozt zdrauo y ueszelo dersi. Turniscze 2 Februarü 
1658 

Admodum Reuerendarum Dominationum Vestrarum 
Amicus ad obsequia paratus 

Comes Nicolaus a Zrin 

Hátlapján : Admodum Reuerendis Dominis N. et N. Capitulo Ecclesiae Zagrabiensis 
etc. Dominis Amicis obseruandissimis. — Más írással: comitis Nicolai a Zrinio Missiles 
1658 6. Februarü praesentatae —. Ismét más írással: petit pro excursione Militari homines 

\ capituli sibi adjungi. Félig leszakadt elmosódott pecsét. 
Eredetije: Zágrábi káptalan Itár. Act. Cap. Aní. Fasc. 94. Nro 91. Mikrofilm : Orsz. 

Ltár. 5554. és MTAK 11741B IV. — Csak az aláírás sajátkezű. 

a Javításnak látszik, mintha eredetileg más szám lett volna. 1 Vrbovo, Várasd megye. 
A levél magyar fordítása: 
Főtisztelendő Uram, Igen Tisztelt Barátaim! 
Üdvözletemet és szolgálataim készséges ajánlását. 

JVlegértettük, hogy a Kegyelmetek jobbágyaival való megegyezés jó úton halad és talán már azóta be is feje
ződött. Azért Kegyelmeteket meg akartuk keresni, hogy ezeket az említett embereit ne vonja meg tőlünk 
egy portyázásra, amennyit csak tud adni gyalogosokat, a mostani hónap 13. napjára, megjelennének az én 
verboveci birtokom körül útravalóval, [az említett?] napon. Ezt a szívességet Kegyelmeteknek más alkalom
mal viszonozni tudjuk. Az Isten tartsa meg Kegyelmeteket egészségben és boldogan. 

Kegyelmetek szolgálatra kész barátja 

23. 

A magyar kamarának 
1658. június 23. Csáktornya. 

Bizonyos körülmények folytán kénytelen elhalasztani a báni karhatalom alkalmazását Stefanec 
községgel kapcsolatban, amelyet Quszich Miklós kapott meg a nádor útján. 

Spectabilis ac Magnifice, nec non Generosi Domini0 Amici observandissimi. 
Salutem ac servitiorum meorum commendationem. Accepi Literas Spectabilis ac Ma-

gnificae, nec non Generosarum Dominationum Vestrarum ex quibus intentionem earundem, 
ex adiunctis autem Suae Maiestatis Literis, benignam demandationem intellexi, sed quoniam 
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in negocio Possessionis Stephancz1 per Egregium Nicolaum Guszich a Domino Comite Palati
no impetratae certae rationes intervenissent, quas antequam Brachium Banale suppeditan-
dum esset, Suae Maiestati pro informatione perscribendas censui, et Spectabili ac Magnificae 
nee non Oenerosis Dominatiönibus Vestris praesentibus inclusas transmittere volui, confidens 
hanc Brachij suspensionem ad resolutionem Suae Maiestatis easdem boni consulturas. In 
reliquo easdem foelicissimé valere desidero. Datum in Arcé mea Chiak Tornya die vigesima 
tertia Mensis Junij Anno Domini 1658 

Earundem Dominationum Vestrarum 
Amicus benevolus ad serviendum paratissimus 

Comes Nicolaus a Zrin mp 

Kívül címzés ; Spectabili ac Magnificae, nee non Generosis Dominis N N, Sacrae Regiae 
Maiestatis Camerae Hungaricae Posoniensis Praefecto et Consiliarijs. etc. Dominis Amicis 
observandissimis. — Más, de egykorú írással: Literae 15 Julij 1658 (más tintával: 23 Junij) 
Posonium Dominus Comes Nicolaus á Zrin de bonis, Mikulich. 

Eredetije az Orsz. Ltár. Magyar Kamara. Neoregestrata Acta 939136. sz. alatt volt. Jugosz
láviának átadva. Mikrofilmje : Orsz. Ltár 5097. — Csak az aláírás sajátkezű. 

a A megszólítás nyelvtani kettősségének (egyes szám-többes szám) az az oka, mint a címzésbőt 
kiderül, hogy a „Spectabilis ac Magnifice" kifejezés a kamarai prefektusnak, tehát egy személynek szól, 
„Generosi" a kamara tanácsosainak. 

1 Stefanec, Várasd megye. 
A levél magyar fordítása: 
Tekintetes és Méltóságos Uram, valamint Nemzetes Uraim, Igen Tisztelt Barátaim. 
Üdvözletemet és szolgálataimnak ajánlását. Megkaptam Méltóságod és Kegyelmetek levelét, amely-. 

bői megértettem szándékukat. Öfölsége mellékelt leveléből pedig a kegyes megbízatást, de mivel Stefanec 
község ügyében, amelyet a jeles Guszich Miklós a nádor úrtól nyert, közbejöttek bizonyos okok, amelyeket, 
úgy vélem, Öfölségének tájékoztatásként meg kell írnom a báni karhatalom alkalmazása előtt, Méltóságod
nak, valamint Kegyelmeteknek jelen levelemhez csatolva meg akar tam küldeni, bízva abban, hogy a karha* 
talomnak ezt a fölfüggesztését Öfölsége döntéséig, helyeselni fogják. Egyébként kívánom, éljenek jó egészség 
ben. 

Kegyelmeteknek jóakaró, szolgálatra készséges barátja. 

24. 
Giovanni Pesaronak.1 , 

1658. szeptember 12. Csáktornya. 

Nagyra értékeli, hogy a dózse megköszönte ajándékát, ismét küld néhány embert, aki alkalmas 
evezősnek. 

Serenissime Princeps, 

Pro summa benignitate Serenitatis Vestrae, qua meunv exiguum munus acceptare. 
dignata est, et qua suis benignissimis Ducalibus literis idem attestari, et me honorare uoíuit, 
ingentes quoad uiuam, habebo Serenitati Vestrae gratias. Iám uero et uíterius meam deuotio-
nem erga Serenissimam Rempublicam declarare cupiens, mitto iterum aliquot homines pro 
remis ualituros, tum omni data alia occasione, non intermittam testatum facere, quod sim 
Serenissimae Reipublicae et Serenitatis uestrae Chaktorniae 12 Septembris 1658. 

Humillimus Seruitor 
Comes Nicolaus a Zrin 

Kívül címzés : Serenissimo Domino Domino Joanni Pesaro, Dei gratia Uenetiarum 
Principi. 

Eredetije : Velence. Archivio dello .Stato. Collegio. Lettere Principi, jilza 60. — Való
színűleg az egész levél sajátkezű. 

1 Velencei dogé 1658. IV. 9.—1659. IX. 30. 

A levél magyar fordítása: 
Fenséges Fejedelem! 

Fenséged legnagyobb jóságáért, mellyel csekély ajándékomat fogadni méltóztatott és amelyet kegyes fejedelmi 
levelével szíveskedett bizonyítani és engem megtisztelni, amíg csak élek, roppantul hálás leszek. Most pedig, 
kívánván megbizonyítani a Fenséges Köztársaság Iránt való további odaadásomat, ismét küldök néhány em
ber t , aki alkalmas evezősnek. Továbbra is minden adandó alkalommal bizonyságát fogom adni, hogy vagyok 
a Fenséges Köztársaságnak és Fenségednek 

alázatos szolgája 
Csáktornyán, 1658. szeptember 12. 
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25. 

A zágrábi káptalannak 
1660. augusztus i. úrácl. 

A budai pasa részéről fenyegető támadás miatt általános főikelést hirdet Szlavónia számára: 

AdmDdum Rausrendi Domini-'Amici obseruan dissimi 
Quandoquidem Vezerium Budensem cum numerosissimo Turcico Exercitu ad Szigetum 

Castra certo certius posuisse intellexímus, eundemque super extruendis pontibus, et alijs, 
uarios bellicos apparátus ibidem facere, unde non leue periculum Regno iminet [.!], ne igitur 
ex improuisa Turcarum in idem Regnum irruptione, cum maxima Nobilitatis et miserae Plebis 
oppressione inaestimabile damnum experiamus, Generalem Insurrectionem Dominis Regní-
CQlis Pro 13. die modo currentis Mensis Augusti promulgandum duximus. Ac proinde easdem 
Admodum Reuerendas dominationes Vestras ex officio nobis incumbente requirimus, Vobis 
serio iniungendo, quatenus pro praemisso die ad possessionem Simonen1 in Comitatu Uaras-
diensi existentem Milites suos bene armis instructos penes Bandérium nostrum Banale sub 
poena in Articulis, super eiusmodi generalibus insurrectionibus aeditis [!] specificata, suo modo 
et ordine in Castris statuere uelint ac debeant. In reliquo easdem bene ualere cupientes. 
Datum Graecij die. 1, Augusti Anno 1660. 

Admodum Reuerendarum Dominationum Vestrarum 
Amicus beneuolus 
Comes Nicolaus a Zrin mp. 

Lent, egészen a lap szélén, félig levágva : Capitulo Zagrabiensi. — Kívül: Zrínyi pecsétje 
és címzés :. Admodum Reuerendis Dominis N. Venerabili Capitulo Ecclesiae Zagrabiensis etc., 
Dominis Amicis obseruandissimis. — Más írással: 1660 Generalis Insurrectio praecipitur 
Contra Turcas per Nicolaum Zrini Banus. 

Eredetije : Zágráb. Káptalani Itár. Ad. Cap. Ant. Fasc. 94. Nro. 101. Mikrofilm : Orsz. 
Ltdr. Filmtár 5554. és MTAK 114B IV. — Csak az aláírás sajátkezű. 

1 Simunci. 
A levél magyar fordítása: 
Főtisztelendő Uraim, Igen Tisztelt Barátaim! 

Mivelhogy a legteljesebb bizonyossággal tudiük, hogy a budai vezér igen nagy sereggel tábort ütött Szigetvár 
mellett és hidak és más dolgok építésén túl különböző habon's készülődéseket tesz, amikből nem csekély 
veszedelei' fenyegeti az országot, nehogy azért a törököknek ebbe az országba való váratlan betörése miatt a 
nemesség és a szerencsétien nép megnyomorltásával mérhetetlen kárt szenvedjünk, szükségesnek tartottuk, 
hogy az ország lakóinak a most folyó augusztus hónap 13. napjára általános fölkelést hirdessünk. Ezért ugyan
azon Kegyelmeteket a rajtunk nyugvó kötelességből megkeressük, komolyan meghagyva, hogy szíveskedje
nek és tartozzanak a föntemlített napra, a Várasd megyében levő Simunci községbe a maga rendje és módja 
szerint táborba küldeni báni bandériumunk mellé a maga jól fölfegyverzett katonáit, az iiyen általános föl
kelésekről hozott törvényben megjelölt büntetés terhe alatt. Egyébként kívánván, éljenek jó egészségben. 
Kelt Grácban. 

Kegyelmeteknek jóakaró barátja 

26. 
A zágrábi káptalannak 

1661. június 7. Csáktornya 

A káptalan emberei és Zrínyi sesztinai jobbágyai közti ellentétek megoldása céljából a maga embereit 
szept. l-re Zágrábba küldi tárgyalásra. 

Admodum Reuerendi Domini Amici obseruandissimi. 
Kakoueszu controversie med nassimi liudmi Imania Sesztinzkoga1 i med liudmi Uasert 

Milozti peruoie znano Uassem Miloztem. Koiemu duguuaniu dasze iednoch konecz uchini 
nakaniliszmo nasse liudi pro die septima et sequentibus mensis Juíij proxime affuturi tamo 
poszlati. Zato dasze i Uase Milozti budete znali ktomu uremenu accommodouati hoteliszmo 
Uasem Miloztem obznaniti. In reliquo Uase Milozti Bogh zadrauo dersi. Datum Chakatorniae 
die 7. Junij. 1661. 

Earundem Dominationum Uestrarum 
Amicus Beneuolus 

Comes Nicolaus a Zrin tnp. 
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Kívül címzés : Admodum Reueréndis Dominis N. Uenerabili Capitulo Ecclesiae Zagra-
biensis etc. Dominis Amicis obseruandissimis. — Más írással :• Sheztinenses s.ubditos suos 
fine complanandae cum subditis Capitulo controversiae se Zágrábiam missurum insinuat Co-
mes Nicolaus Zrini 1661. — 1661. Premonitur [!] Capitulum quod homines de Sheztina sint 
mittendi Zágrábiam — 5 Nro. 

Eredetije: A zágrábi káptalan levéltára. Ad. Cap. Ant. Fasc. 31. Nro 44. Mikrofilm : 
Orsz. Uár. Mikrofilmtár 5554. és MTAK 1174!B. IV. — Csak az aláírás sajátkezű. 

.^Sestine Zágráb közelében ! , 
A levél magyar fordítása: ' ' ' , ' . . ' 
Főtisztelendő .Uraim, Igen Tisztelt Barátaim! 

Hogy á sesztinei birtokunk emberei és Kegyelmetek emberei közt milyen ellentétek vannak, az már élőbbről 
ismeretes Kegyelmetek előtt. Hogy ennek a dolognak egyszer már véget vessünk, elhatároztuk, hogy a köz
vetlenül következő július hónap 7. és következő napjaira embereinket odaküldjük. Hogy Kegyelmetek Is 
ehhez az időponthoz igazodni tudjanak, ezért akartuk Kegyelmeteket értesíteni. Egyébként Isten tartsa meg 
Kegyelmeteket egészségben. Kelt Csáktornyán 1661. június 7-én. 

. Ugyanazon Kegyelmeteknek jóakaró barátja . ' 

27. • 

Várasd város bírájának és szenátorainak 
1661. július 25. Zrinyi-Újvár. 

Kéri a várost, hogy Zrinyi-Újvár építéséhez küldje el segítségül jobbágyait egy hétre. 

Nobiíes Generosi Egregij ac Circumspecti Domini Amici et Vicini observandi. 

Salutem et officiorum meorum paratissimam oblationem. Non dubito quin Domina-
tionibus Vestris optime notum Sit quam utilem laborem Patriae et tóti Christianitati non 
solum inceperim, sed iam maiori ex parte prope ad finem perduxerim, in quo Amicorum et 
Vicinorum meorum benevolentia multum profecto gloriari possum. Ita autem credo quod et 
Vestrae Dominationes non minori benevolentia alijsmeis vicinis me complectantur nee Patriae 
utilitatem minus zelose promovere student. Proinde hac confidentia ductUs amicabiliter Ves-
tras Dominationes rogo ut suorum subditorum operám ad unius septimanae laborem mihi 
deputare velint, quod ipsum per meum Familiärem et Secretarium Gábrielem Jurevich Vestris 
Dominationibus proponendum volui: Spero non frustrabor in spe vicinitatis, quam semper 
cum Vestris Dominationibus colui, simul et Christianitati operám utilissimam Dominationes 
Vestrae navabunt, et ego omni data occasione, et maiori bonae vicinitatis demonstratione 
declarare enitar: His easdem diu valere desidero. Datum in Arcé Nova Zrin: 25 Julij 1661. 

Nobilium Generosarum Egregiarum ac Circumspectarum Dominationum Vestrarum 
Amicus et Vicinus benevolus 

Comes Nicolaus a Zrin 

Kívül címzés : Nobiliíms, Generosis, Egregijs ac Circumspectis Dominis Iudici et reli-
quis Senatoribus N: N: Liberae Regiaeque Civitatis Varasdiensis, etc. etc. Dominis Amicis 
et Vicinis observandis. 

Eredetije : Várasd. Városi Uár. Ra-LlV-1224. 

A levél magyar fordítása: 
Nemes, Nemzetes, Kitűnő és Körültekintő Uraim, Igen Tisztelt Barátaim és Szomszédaim! 

Üdvözletemet és szolgálataimnak készséges ajánlását. Nem kétlem, Kegyelmetek nagyon jól tudják, hogy a 
haza és az egész kereszténység számára milyen hasznos munkát nemcsak megkezdtem, hanem nagyobbrészt 
majdnem be is fejeztem, amiben barátaim és szomszédaim jóakaratával Igazán nagyon dicsekedhetem. Ugyan
így hiszem, hogy Kegyelmetek a többi szomszédoknál nem kisebb jóakarattal viseltetnek irányomban és nem 
kisebb lelkesedéssel törekszenek előmozdítani a haza javát. így ettől a bizalomtól vezettetve, szeretettel 
kérem Kegyelmeteket, szíveskedjenek jobbágyaik munkáját egy hétre kirendelni számomra, amit belső embe
rem és titkárom, Jurevich Gábor útján akartam javasolni Kegyelmeteknek. Remélem, nem fogok csalódni a 
szomszédság reményében, amit mindig ápoltam Kegyelmetekkelj hogy a kereszténység számára is igen hasz
nos munka iránt jóindulatot fognak tanúsítani. Én is minden adott alkalomkor a jószomszédság nagyobb 
kimutatására is buzgón fogok törekedni. Azt kívánom, éljenek sokáig. Kelt Zriny!-Üjvárban, 1661. július 25. 

• Kegyelmeteknek jóakaró barátja és szomszédja 
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28. 
Vitnyédi Istvánnak 

1662. 
Hírt ad tizenkét katonájának a hőstettéről, akik portyázás közben szembekerültek ezer törőkkel, 

mégis a legvégsőkig harcoltak ellenük. 

Ex novo fortalitio Cariisa01 exiverant duodecim6 mei Pedites in Turciam pláné usque 
ad quinquec Ecclesias ut aliquam Praedam á Turcis acquirere possent; sed malo ipsorum fato, 
forte ab ahquo Turcä animadversi sunt, et ecce statim Turcae Quinque Ecclesienses** non 
solum Milites, sed totus Populus exiverunt, et illos circumdederunt qui plures, quam mille 
armati homines esse poterant, Sed ipse Bassa, qui Canisaee erat, et ibi nunc moratur, cum 
totä sua Aula contra illos venit, quod cum Nostri milites vidissent, etsi' desperatä omni spe 
salutis confirmaverunt tarnen se invicemg et juramento per manus accepto et reddito inter 
se statuerunt, ad ultimum usque spiritum se defendere. Turcae ergo equites in illos primä 
vice imprudentius vehebantur* contemnendo tarn exiguam paucitatem, sed statim poenas 
luebant. Nam sclopetis* aliquot ipsorum occidentes, rapiebant ab Ulis arma, et pulveres, quibus 
ad longam pugnam opus habebant. Protracta pugna autem1 est á mane, usque ad Meridiem, 
et ultra in qua 40 Turcae in ipsom loco interierunt, ad 60 vulnerati letaliter sunt, et plus, quam 
100 Equi occisi: Ex Bassae ipsius Nobilioribus tres Nobilissimi Turcae, et quatuor Agae illius 
loci perierunt cum aliquot alijs minoribus officialibus, vix ipse Bassa periculum evasit. Sed 
nee nostri Christian! per tantam virtutem evadere potuerunt," postquäm autem prae nimio 
calore sclopetorum á tanta jaculatione0 exardescentium uti non poterant/ abjeetis Ulis, eva-
genatisr frameis in confertissimoss hostes irruerunt et demum post innumerabilia atque in-
gentia data, et aeeepta vulnera unus penes alterum' confertissime ceciderunt undeeim illorum, 
duodeeimus" autem aliquomodo ab illis in illa conflictione*' separatus, aeeeptis Lethalibusx 

vulneribus per medium inimicorum transiens in aliquo dumeto feré3' exanimis totä nocte deli-
tuit, quem mané repertum Rustici Christiani ad nos vivum adduxerunt, et de vita ipsius2 

bonam spem habemus. 
Certé multa secula talem virtutem non viderunt, nee dubito ipsos cum quopiam Roma

norum'1 Heroum conferri. Propterea et Vestrae Dominationi de illis ipsémet* scribere volui, 
ut ipse etiam amicis suis Ungarisc ad notitiam dare possit, et utinam illos ad imitationem 
tantae gloriae accendat! ego certe illosd dignos esse judico, qui in Históriás* et Chronicas is-
tius secul/imponantur. 

A levél eredetije ismeretlen, de két másolata fönnmaradt. Az egyik másolat (l.) Drezdában, 
a Sächsisches Landeshauptarchivban maradt fönn (Kriegs-Sachen 9332. Türeken-Gefahr in 
Ungarn 1662—7664. foL 1. — Mikrofilm : MTAK C 1387—1388.) — A másik (IL) a maros
vásárhelyi Teleki-tékában : Chartophylaciun 1143. 28. 45—46. 1. Mind a kettő föltételezhetően 
fordítás, mert valószínűtlen, hogy Zrínyi Vitnyédinek latinul írt volna, hacsak azért nem, 
hogy a külföldet is ugyanezzel a levéllel tájékoztassa. A levélnek az a kitétele ugyanis, hogy^ a 
címzett buzdításként hozza barátai tudomására a levét tartalmát, valószínűvé teszi, hogy így 
külföldre is küldhetett hasonlókat. 

A drezdai kéziraton : Paria Literarum Excellentissimi Domini Comitis Nicolai a Zrin. 
Ao 1662. — A marosvásár hely in : Paria Litterarum Excellentissimi Domini Comitis Nicolai a 
Zrini, sub Diaeta Generoso Domino Vitnidi expeditarum. 

1 A „Canisa" szó a másoló tévedése, mert Kanizsa török kézen volt, onnan tehát nem jöhettek Zrínyi 
katonái. A „nóvum fortalitium" csak Zrinyi-Űjvár lehet. 

a) II: hiányzik — b) II: 12 számmal — c) 11:5 számmal — d) II: ecce Turca Ecclesiensis [l]—• e) II: 
Sed et ipse Bassa qui Canisiensis —f) II: et si — g) II: confirmaverint se tarnen in vicém — h) II: redlto — 
i) II: imprudentuis [!] volitantes — k) II: sclopis — ÍJ II: hiányzik — m) II: hiányzik — n) II: poterant — 
o) II: calore, ac sclopetorum a tanta ejaculatione — p) II: potureant— r) II: evaglnatis — s) II: confestlssimos 
[!] — t) II: alterorum [!] — u) II: 12 számmal — v) confusione — x) II: acceptis quinque laethalibus — y) 
dumento ferre — z) II: de ipsius vita — 

a) Regnorum — b) Dominationi, ipse de illis — c) II: etiam suis amicis Hungaris — djaccedant 
[1], et ego illos certe. — e) II: Historicas — f) saeculi 

A levél magyar fordítása: Az új erősségből 12 gyalogosom kiment, Törökországba egészen Pécsig, 
hogy valami zsákmányt szerezhessenek a törököktől, de balsorsukból véletlenül észrevette őket egy török és 
íme nemcsak a pécsi török katonák vonultak ki rögtön, hanem az egész nép is és körülfogták őket; többen 
lehettek ezer fegyveres embernél. Sőt maga a basa, aki Kanizsán volt és most is ott tartózkodik, ellenük jött 
egész udvarával. Mikor a mi katonáink látták ezt, bár a menekülésre semmi reményük se volt, mégis föllelke
sítették egymást és maguk között kölcsönösen megesküdtek arra, hogy utolsó leheletükig védekeznek. A török 
lovasok pedig először oktalanabbul rohantak rájuk, mert megvetették ilyen csekély voltukat, de rögtön meg 
is bűnhődtek érte, mert néhányukat puskával megölték és elvették tőlük fegyvereiket és puskaporukat, ame
lyekkel hosszú harcra volt módjuk. A csata pedig elhúzódott reggeltől délig, sőt még tovább. Ebben 40 török 
ott helyben elpusztult, mintegy 60 halálosan megsebesült és több mint száz ló megöletett. Magának a basának 
főbb emberei közül három legelőkelőbb török és annak a helynek négy agája veszett el néhány más kisebb 
tiszttel együtt, maga a basa alig menekült ki a veszedelemből. De a mi keresztényeink sem tudtak Ilyen nagy 
virtussal megmenekülni. Miután pedig a hatalmas lövöldözéstől áttüzesedett puskákat a szerfölötti meleg 
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miatt nem tudták használni, elhajították azokat és kardot rántva rárohantak a legsűrűbb ellenségre és végül 
számtalan súlyqs sebet adva és kapva tizenegyen közülük elestek közvetlenül egymás mellett. A tizenkettedik 
pedig közülük a harcban valahogy elszakadva tőlük, halálos sebekkel átjutva az ellenség közepén, egész éjjel 
félholtan lappangott valami bozótban. Reggel keresztény parasztok rábukkantak és élve hozzánk hozták és 
életét illetőleg jó reménységben vagyunk. Bizony sok nemzedék nem látott ilyen virtust, nem kételkedem 
abban, hogy a római hősök bármelyikével össze lehet hasonlítani őket. Azért magam akartam írni róluk Ke
gyelmednek, hogy maga is tudtára adhassa magyar barátainak és bárcsak követésre lelkesítené őket ilyen nagy 
dicsőség! Én bizony méltóaknak ítélem ííket arra, hogy belekerüljenek ennek a nemzedéknek történelmébe és 
krónikáiba. 

29. 

Stájerország rendjeinek 
1662. március 26. Csáktornya. 

Hivatkozva arra, hogy sok év óta foiytatott törökellenes harcaival a szomszédos területeket is meg
védte a pusztulástól, most, hogy a föladat nagysága meghaladja saját erejét, a stájer rendek segít

ségét kéri. 

Excellentissimi Illustrissimi0 Reverendissimi, Spectabiles, Magnifici, Admodum Re
verendi, Generosi, Egregii, Prudentesque ac Circumspecli Domini Amici et vicini observandi 
et* honorandi: 

Trigesimus quintus annus volviturc ex quo in istam Peninsulan/ Murköz,e Patri de 
Respublica Christiana, Augustissimaque domo Austriaca, tili Dominis nostris clementissimis 
bene merito juvenis admodum etpene [!] puer successi, possum af fii maré, haereditatem nullám 
magis mihi obvenisse, quam laborern, inquietudines, continuas excubias et vigilias, sudorem 
et sanguinem, denique tanti nominisjf inimicum, quem vos ipsi et videtis et experimini; Quae 
hie omnibus annis egerim, et quae fortunag me in propulsando hoste isto magno concomitata 
sit, longum esset recensere, nee mihi est animus, de Ulis históriám texere, hoc saltem liberé 
dico, quod instar candeláé — aliis inserviendo*1 consumptus sim. Quod si quaeratur utilesne. 
mei labores et conatus fuerunt' Viri Illustrissimi et Excellentissimi, ac universi status acJ 

ordines, vos ipsi hoc elueidare poteritis, conferte solum antecedentium annorum t( mpora cum 
modernis et iudicate, num vobis illa tutiora et quietiora fuerunt, cum saepissimé Turcas gras-
santts et depopulantes multi populäres vestri viderunt et perpessi sunt; an ista? ubi deTurcis 
nee quidpiam scitis, nisi quae per me et meos contingunt, audiatis? Recordemini* hie illas 
excubias,' quas penes Muram extruxeratis, omnimodam securitatem illis Lottunbergensiumml 
montibus attulisse, nee verö nee illis ne quopiam vei minimo laboré opus esse, quaerite nunc 
sub cujus scuto lateatis, et quis vobis hanc securitatem praestet. Mei labores et sudores Ex
cellentissimi et Illustrissimi Domini, adeoque universi status et ordines, et sanguis meus Tur-
cicos gladios á vobis avertit, nam cum vos istius barbari" securi dormitis, et in pace agitis,0 

ego hie meum et meorum sanguinem verso, vos et vestros defendo, pro vobis pugno, et jam 
quasi emorior. Scio quod non deerit, qui dicat mihi, haec me non vestri causa, sed propria 
necessitate coactum et pati et facare. Et/> fatebor sané, quod DEUS mihi non saltem' hoc 
durum opus necessitatis imposuerit, sed et addideritr animum et spiritum, quem á majoribus 
meis haereditates aeeepi, nimirum ut pro Patriae libertate, pro afis focisque/ pro memetipso,' 
proque solita" meae familiae innata erga Clementissimos Dominos et Reges nostros fidelitate 
faciam id totum, ad quod meae vires sufficiunt.1" sed totó caelo fallitur profecto is, qui non 
cognoscere putat differentiam temporum, vanitatem* meorum desideriorum, nam tempóra 
quidem ingraveseunt, et premi ineipimus adversissimo sidere, et ego agnosco has fatales ad-
versítates, non fore sublatas per humeros meos/ Si ergo me* meorum vicinorum causafl et 
praeeipue fidelitas erga Clementissimos Dimonos et Reges nostros innata non moverat* 
an credit quispiam me meam securitatem per nulla omnino media possec invenire? Imö certed 

bona et* salva conscientia et fama et potuisse-^et possum: habes2 exempla et documenta alio-
rum, et me multo majorum, qui tributo forte non intolerabili redimunt ultimum sui excidium, 
et' mihi ergo haec offa projicienda esset huic Draconi/salvus essem. Sed absit haec a me dene-
gerfc [!] cogitatio, hanc ultimum malorum appellavero, dum sola spes adsit, fore, qui me hicf 

eripiat malo.m Et vos ex illis estis mei vicini, Illustrissimi et Excellentissimi Domini adeoque 
universi status et ordines, in quos meam spem, post suam Maiestatem Sacram," Dominum et 
Regem clementissimum,0 inclinare possim etp debeam, nam etsi vos nulla meritorum tangeret 
gratitudo, at vestram rem agi putatote,9 nee enim nunc longinqua pericula aspiciuntur/ 
sed imminentia et istius aestatis/ Quod ut eredetis,1 Turcas mihi saltem irasci et minari," 
qui illos. quoad potui, vexavi etv exercui, certe venia vestrax dicam, vos multum errare, imo 
hac unä re et modo ego mihi securitatem et permansionem tot annis peperi, et possum dicere, 
nullius unquam nee quid vestrumy auxilium per tot adversitates me2 habuisse, imo (dicere 
debeo, sed dolens dico) me vestra [!] vicinitatis causa" multa passum, et solam resolutionem 
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contra Tuncas ferociter agendi defendisse. Et ecce nunc in tantum crescentibus periculis, cum 
impar sim, ad vos lllustrissimos et Excellentissimos Dominos, adeoque* universos status et 
ordines confugio, ad vos hos meos Ablegatos, Spectabilem ac Magnificum Dominum Joannerri 
Listium Liberum Baronem de Köpeson,c Agnatum/* Generosos idemc Dominos Stephanum 
Wyttnidy de Musay-', et Nicoiaum Guszich8 de Thuran, amicos meos etA sincerös, et conf identes 
mitto, ut intelligam, quid nam' mihi sperandum a vestra gratitudine et vicinitate sit ; ab his 
meum sensum et meumfc animum verbotenus etiam cognoscatis/ etm per hos"- ego vestram 
resolutionem accipiens, sciam, quid mecum facturum" sit. Quod si me a vobis et ab illis, quo-
rum inetrest, non deseri videro, imponam profecto hicp triginta quinque annis magnum diem, 
quo me posteritas non degenerasse, a meo Attavo fatebitur, et vos me totum vestrum fuisse 
agnoscetis, si verő a vobis derelictus fuero, res meas contrahere et tantis me substrahere peri
culis, securitatibus9 consulere debebo. Datum in arce Chiaktornyar die 26.s Mártii 1662. 

Eanium Excellentissimarum Ulustrissimarum Reverendissimarum Spectabilium Mag-
nificarum Admodum Reverendarum Generosarum Egregiarum Prudentium atque tircum-
spectärum". Dominationum Vestrarum 

Servitor, Amicus et vicinus ad — et officia" paratus* 

A levél eredetije nem ismeretes, de két másolata fönnmaradt. Az egyik [I.] : Merseburg, 
Deutsches Zentralarchiv. Königl. Geh. Staats-Archiv. Acta betr. Berichte Neumanns aus Wien 
betr. den türkisch—ungarischen Krieg 1662. Rep. XI. 273. e. Türkei, fasc. 1. Mikrofilmje: 
MTAK C 11—13. A másik [IL]: Velence. Museo Correr. P. D. 376 c. Giovanni Sagredo 
vegyes iratai 251a—252 b. Ez már egy másolat másolata, mert ugyanitt található Irinyinek a 
haditanácshoz 1662. március 26-án írt levelének másolata. Ebben a levélben említi Zrínyi, hogy 
csatoltan küldi a stájer rendekhez írt levelének másolatát. A velencei másolat tehát a haditanácshoz 
írt levél mellékletéről készült. A velencei másolatban a keltezés március 30-at ír, de mi\ el a hadi
tanácshoz intézett levél március 26-án kelt, a melléklet nem lehet későbbi. A helyes keltezést tehát a 
merseburgi másolat őrizte meg. 

A merseburgi kéziraton a levél előtt: Statibus Ducatus Styriae. 
A velencei kéziraton a levél előtt: Seritta del Conte d'Esdrin ai Stati vicini. 

a) I I : Illustrisslmi, Excellentissimi et — b) I I : amid , ulcinl spectandi ac — c) I I : 5us iam uoluitur 
anntts — d) I I : in ista peninsula — r) I I : Muraköz — f) I I : tant i nominis tantum — g) I I : fortunae — h) 
I I : in seruiendo — i) I I : fuerant — /J I I : et k) I I : recordamini — l) I I : exubias — m) I I : Lottumburgensium 
— fi1 I I : dum uos a Barbaro acinate — o) I I : degitis — p) I I : hiányzik — q) I I : solum — r) I I : sed etiam 
addldit — s) II: quam haereditatem a meis maloribus — t) I I : et focis — u) I I : soiitae — vj I I : sufficient — 
x) I I : vanitatemque — y) I I : agnosco fatales has calamitates non tollendas per humeros tantum meos — z) 
I I : hiányzik 

a) I I : cura — b) I I : moueret — c) I I : hiányzik — d) I I : certa — e) I I : hiányzik — fj I I : fáma potu* 
Issem — g) I I : habeo — h) I I : hiányzik — í j I I : hiányzik — k) I I : offa in istius Draconis fauces proijeienda 
I!] foret, et — k) I I : absit a me haec— ÍJ I I : his — m) I I : malis — n) I I : Clementlssimum — o) I I : meum — 
p) I I : ac — q) I I : ptitatis — r) I I : <accepimus> aspicimus — s) I I : sed istius áestatis imminentia — t) I I : 
quod si creditis — u) I I : minari et irascl — vj I I : potui, a két következő szó hiányzik — xj I I : ueniae uestrae 
— y) I I : ne Vestram quidem — z) I I : auxilium me per tot aduersitates 

a) I I : occasione — b) I I : adeoque ad — c) I I : Kepezen [helyesen Köpcsény] d) I I : hiányzik —? e) 
hiányzik — f) ,,de Musay" hiányzik — g) üueschituk — h) I I : hiányzik — íj I I : quidnam —»]} I I : hiányzik 
— k) I I : hiányzik — l) I I : cognoscetis — m) I I : hiányzik — n) I I : quos"— o) I I : quid meum futurum — p) 
I I : his — q) I I : securitatique — r) I I : Chiakturn — s) I I : 30 — íj II : Iráshiba „Earundem" helvett. — u) I I : 
I llustrlsstmorum ac Excellentlssimorum etc. — v). I.: „ ad" után üresen álló hely I I : ad officia — z) I I : a zára
dék után aláírás is van : Co: Nie: a Zrin 

1 Lullenberg (Ljutomer) a Mura és Dráva közt. 

A levél magyar fordítása: 

Kegyelmes, Nemes, Főtisztelendő, Tekintetes, Méltóságos, Igen Tisztelt, Nemzetes, Jeles, Bölcs és 
Körültekintő Uraim, Barátaim és Tisztelt, Becsült Szomszédaim! 

A harmincötödik év múlik mar azóta, hogy ezen a Muraköz félszigeten atyánknak, — aki jó szolgála
tokat te t t a kereszténységnek és a legfelségesebb osztrák háznak, mint legkegyelmesebb urainknak, — még 
mint egészen ifjú és szinte gyermek, helyére léptem. Állithatom, hogy semmi sem szállt rám inkább örökség
ként, mint a munka, zaklatás, folytonos őrködés és virrasztás, verejték és vér, sőt olyan híres ellenség, amit 
magatok is láttok és tapasztaltok. Hogy mit cselekedtem itt minden évben és milyen szerencse járt velem annak 
a nagy ellenségnek a visszaverésében, hosszú lenne elbeszélni és nem is szándékom, hogy történelmet Írjak 
róla, de azt az e?yet nyíltan mondom, hogy gyertyaként, mások szolgálatában égtem él. Ha-pedig azt kérdezi 
valaki: hasznosak voltak-e fáradozásaim és vállalkozásaim, Nagyságos és Kegyelmes fUraim | és valamennyi 
Karok és Rendek, ti magatok megvilágíthatjátok, csak hasonlítsátok össze az előző évek idejét 3 jelenlegiekkel 
és ítéljétek meg, vajon azok voltak-e számotokra biztosabbak és nyugodtabbak, mikor nagyon gyakran lát ták 
és szenvedték sokan népetekből a garázdálkodó és pusztító törököket, vagy ezek, amikor a törökökről nem is 
tudtok semmit, hacsak arról nem hallotok, mik történnek általam és enyéim által. Azt gondoljátok, hogy it t 
azok az őrhelyek, amelyeket a Mura mellett építettetek, teljes biztonságot adtak azoknak a lottunbergi he
gyeknek, de sem ezekre, sem a legkisebb erőfeszítésre nincs szükség. Azt kérditek most, kinek a pajzsa alat t 
vagytok biztonságban és ki adja nektek ezt a biztonsagot? Az én fáradozásaim és verejtékem, Kegyelmes és 
Nagyságos uraim, valamint valamennyi Karok és Rendek és az én vérem fordltja el tőletek a török kardokat, 
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mert mikor ti a barbár szahlyáktói nyugodtan alusztok és békében éltek, én ttt a magam vérét és enyéirnét 
ontom és titeket védelek, értetek harcolok és már szinte belepusztulok. Tudom, van, aki azt mondja majd 
nekem, hogy ezeket nem értetek tűröm és cselekszem, hanem saját szükségemtől kényszerítve. És megvallom, 
valóban, hogy áz Isten nemcsak a szükségnek ezt a nehéz föladatát rótta rám, hanem adott hozzá szivet és 
lelkesedést, amit őseimtől kaptam örökségül, hogy a haza szabadságáért, az oltárokért és tűzhelyekér,t, 
önriön magamért és a legkegyelmesebb uraink és királyaink Iránt családom részéről szokásos és velünk született 
hűségért egészen megtegyem azt, ami erőmből telik. De egy egész világot téved bizony az, aki nem ismeri föl az 
idők; megváltozását, az én vágyaim hiábavalóságát, mert az idők megnehezedtek és nagyon szerencsétlen 
csillagzat alá kerültünk s én fölismerem, hogy ezeket a végzetes nehézségeket az én vállam nem fogja elbírni. 
Ha tehát engem az én szomszédaim ügye és különösen a legkegyelmesebb uraink és királyaink iránti hűség 
nem indítana, azt hiszi valaki, hogy semmi módon nem tudom megtalálni a magam biztonságát? De bizony 
megtehettem volna és megtehetném jó és tiszta lelkiismerettel és hírnévvel; vannak erre példák és bizonyítékok 
mások részéről, nálam sokkal nagyobbaktól is, akik talán nem elviselhetetlen adóval megváltják teljes pusz
tulásukat; tehát nekem is ezt a koncot kellene odadobnom ennek a sárkánynak és megmenekedhetnék. De 
távol legyen tőlem ez a nemtelen gondolkozás, ezt a bajok legutolsójának fogom nevezni, amíg csak Van re
mény, hogy van, aki kimentsen engem a bajokból. És ti, szomszédaim, Nemes és Kegyelmes Uraim, valamint 
Karok és Rendek, azok közül valók vagytok, akikbe helyezhetem és akikbe kell helyeznem reményemet, 
Ö Szent Fötsége, legkegyelmesebb urunk és királyunk után. Mert ha nem is indít meg titeket semmi hála az 
érdemekért, de tudjátok meg; hogy a ti ügyetekről van szó, mert most nem lehet messziről nézni a veszedel
meket, hanem közvetlenül fenyegetnek ezen a nyáron. Ha azt hiszitek, hogy a törökök csak rám haragsza
nak s engem fenyegetnek, aki pusztítottam és zaklattam őket, amennyire csak tudtam, azt mondom, hogy 
nagyon tévedtek, sőt ezzel az egy dologgal és móddal szereztem annyi évre biztonságot és megmaradást ma
gamnak és mondhatom, senkitől s tőletek sem volt valaha segítségem annyi bajban, sőt (meg kell mondanom, 
de fájdalommal mondom), hogy sokat szenvedtem a ti szomszédságotok miatt és csak a török elleni vakmerő 
harc elhatározása mentett meg. És íme most olyan nagyra nőtt veszedelmekben, mikor elégtelen vagyok, 
hozzátok, Nemes és Kegyelmes Urak, valamint összes Karok és Rendek, menekülök, hozzátok küldöm köve
teimet, tekintetes és méltóságos köpcsényi báró Listi János urat, atyámfiát, valamint nemzetes muzsai Vit-
nyédy István és turáni Guszich Miklós urakat, őszinte és bizalmas barátaimat, hogy megértsem, mit kell 
remélnem a ti szívességetektől és szomszédságotoktól. Tőlük szóval is meg fogjátok érteni véleményemet és 
szándékomat és őáltaluk megkapván határozatotokat, megtudom majd, mi történik velem. Mert ha azt fogom 
látni, hogy ti és azok, akiknek érdekükben áll, nem fogtok elhagyni, bizony ezt a harmincöt évet megtetézem 
egy nagy nappal, amelyről az utókor meg fogja vallani, hogy nem fajzottam el ősömtől és ti meg fogjátok 
tudni, hogy egészen a tietek voltam. Ha pedig ti elhagytok, dolgaimat korlátozni fogom és magamat kivonom 
a nagy veszedelmekből, kénytelen leszek biztonságomra gondolni. Kelt Csáktornya várában 1662. március 
26. napján. 

Kegyelmeteknek szolgája, barátja és szolgálatra kész szomszédja 

30. 
A haditanácsnak 

1662. március 26. Csáktornya. 

Mellékelten megküldi a stájer rendeknek írt levelét, amelyben a törökök részéről fenyegető 
nagy veszedelemben segítségüket kéri s a haditanácshoz fordul, hogy ezt a kérését a maga részéről 

támogassa. 
Excellentissimi ac Illustrissimi Comites, Domini Amici et Vicini mihi Obseruandissimi. 
Praesentibus periculosissimis tempóribus, quandoquidem mihi Nouo per necessariam 

defensionem tarn Insulae meae1 quam totius Vicinitatis erecto Fortalítio meo,2 ita etiam Insulae 
per abiuratos totius Christianitatis hostes, extrema minatur et paratur ruina et super prae-
paratione expeditionis ipsorum diuersa, singulos ferme dies affarantur ad me Noua.a Rebus 
sic stantibus, ne praeparationem ipsorum tam certo ad me delatam otiosis spectare uidear 
oculis, prouidendum mihi est, quantum uires meae et possibilitas admittunt. Tanto aulem 
oneri férendő cum me imparem omnino profitear, nullum magis salutare occurrit medium, 
quam ut ad Amicos et Vicinos ueniam, idemque infortunium et ruina existit, eorundemque 
efflagitem auxilium, et in hac publica periculosissimaque necessitate, inter eósdem Amicos 
et Vicinos primi sunt Inclyti Status et Ordines Ducatus Styriae, quibusquidnam scripserim, 
ex inclusis paribus3 mearum Iiterarum Excellentissimae ac Illustrissimae Dominaf/ones Ves-
trae, uberius cognoscent. Communis agitur et suscipitur contra me per hostem ruina, quam sí 
una mecum Excellentissima ac Illustrissima Dominatio Vestra propulsare, cordi non sument, 
et ego peribo cum meis, et Vos me immediate sequimini. Si realem habiturus sum Inclylorum 
Statuum et Ordinum, in tanta necessitate et imminenti ruina adiuuandi securitatem, quic-
quid per meam possibilitatem perfici poterit, cum effusione sanguinis et Vitae meae discrimine 
faciam, ut de mea fidelitate omnes Vicini mei apiud posteros honestum dare possint Testi
monium et memorabilem. Si uero iuxta exigentiam necessarie [!] deffensionis [!] auxilio 
destitutus fuero, contrahere debeo res meas, et tantis subtrahere periculis securitatique con-
sulere. Quare Exccllentissimas ac Illustrissimas Dominationes Vestras officiose et peramenter 
rcquisitas esse uolui, easdem deuinctissime exorando uelint opinionem suam, cum Inclylorum 
Statuum et Ordinum Votis conjungere super ftrendoin tanta publica necessitate, immineníi-
que ruina auxilio necessareo ita consulere, ut et me sibimet ipsis conseruent, et ego epsdem 
auxilio ipsorum férendő ab imminentibus periculis quantum per possibilitatem licebit conser-
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üare possim, Facient per destinandum auxilium ipsorum rem Deo gratissimam Toti Christi-
anitati et praecipue Clementissimo Domino Nostro Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestati 
Suae laudabilem et acceptam sibique ac posteritati suae utilem, ac etiam mihi seruo stto, pro 
secura sua ipsorum permansione excubias agenti et militanti consolabltur. Et super his Om
nibus per exhibitores, praesentem spectabilem ac Magnificum Dominum Joannem Listium 
Liberum Baronem de Kopchen Agnatum, Generosos item Dominos Stephanum Widnyedi de 
Musaij, et Nicolaum Guszicz de Thuran, Amicos meos et sinceros et confidentes, plura oretenus 
referenda commisi quorum dictis et ralatis ut fidem indubitatem Excellentissimae ac Illustris-
Simae Dominationes Vestrae adhibere uelint, rogo, Responsum Excellentissimarum ac Illus-
trissimarum Dominationum Vestrarum, scriptotenus expectabo, ut me eidem conformare 
sciam easdem diutissime ualere et feliciter gubernari desiderando. Datum in Arce Chaktornya 
die 26. Mensis Martij 1662. 

Earundem Excellentissimarum ac Illustrissimarum Dominationum Vestrarum 

Seruitor Amicus et Vicinus paratus 

Címzés : Excellentissimis atque Illustrissimis Principi et Comitibus, Dominis N. N. 
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Intimi Consilij Directori ac Intimis, nee non Bellici 
Praesidi et Consiliarijs. Dominis, Amicis et Vicinis obseruandissimis. 

A levél eredetije ismeretlen, egykorú másolata : Velence. Museo Correr P. D. 376 c. 
Giovanni Sagredo vegyes iratai 253a—254a: 

a) Fölösleges, értelemzavaró pont, vessző helyett. 1 Muraköz. 2Zrinyi-Űjvár. 3 L. a 29. sz. alatt közölt ievelet. 
A levél magyar fordítása: 
Kegyelmes és Nemes Gróf Urak, Igen Tisztelt Barátaim és Szomszédaim ! 
A mostani nagyon veszedelmes időkben, mivelhogy engem, új váramat — amely mind az én szigetem, 

mind az egész szomszédság védelmére épült —, valamint a szigetet [Muraköz] végső pusztulás fenyegeti és 
készül ellene az egész kereszténység esküdt ellensége részéről és az ő hadjáratuk előkészítéséről majd minden 
nap hoznak nekem különböző híreket, nehogy ilyen helyzetben úgy tűnjék, hogy az ő készülődésüket, amely 
olyan bizonyosan ellenem irányul, tétlen szemmel nézem, gondoskodnom kell, amennyire erőm és lehetőségem 
engedi. Mivel pedig, bevallom, ekkora teher elviselésére teljességgel elégtelen vagyok, semmi üdvösebb eszköz 
nem találkozik, mint hogy barátaimhoz és szomszédaimhoz forduljak, akiket ugyanez a baj és romlás fenyegeti 
és tőlük sürgessek segítséget s ebben a közös és legveszedelmeebb szükségben, ezek közt a barátaim és szom
szédaim közt az elsők a stájer hercegség nemes karai és rendjei. Hogy nekik mit írtam, levelem mellékelt máso
latából Nagyságtok bővebben meg fogják ismerni. Közös romlást készít és indít ellenem az ellenségj amelyet 
ha velem együtt Nagyságtok nem vesz szívére és én enyéimmel együtt elveszek, ti közvetlenül követtek en
gem. Ha ekkora szükségben és fenyegető romlásban valóban bizonyos lehetek a karok és rendek segítségében, 
á magam lehetőségéhez képest vérem ontásával és életem kockáztatásával mindent meg fogok tenni, hogy 
minden szomszédom tisztességes és emlékezetes tanúságot tehessen az én hűségemről. Ha pedig szükséges 
védelem követelményeinél meg leszek fosztva a segítségtől, korlátoznom kell dolgaimat és kivonnom magamat 
ekkora veszedelmekből s biztonságomra gondolni. Ezért Nagyságtokat szívesen és nagy szeretettel meg akar
tam keresni, a legalázatosabban kérvén, szíveskedjenek javaslatukat összekapcsolni a nemes karok és rendek 
döntésével, az ekkora közönséges szükségben és fenyegető romlásban a szükséges segítségadásról úgy tanács
kozni, hogy engem saját magukkal együtt megőrizzenek és én őket az ő segítségükkel a fenyegető veszedelmek
től, amennyire lehetséges lesz, megőrizhessem. Segítségük elhatározásával az Istennek igen kedves, az egész 
kereszténységnek és különösen Legkegyelmesebb Urunknak, Ő Szent Császári és Királyi Fölségének dicsérétes 
és szívesen fogadott, maguknak és utódaiknak hasznos dolgot fognak cselekedni, nekem pedig, aki az ő biz
tonságos megmaradásukért őrködöm és harcolok, vfgasztalásomra lesz. És mindezekről az itt írtak átadói, — 
tekintetes és méltóságos köpcsényi báró Listl László atyámfia, valamint nemzetes muzsaji Vitnyédi István 
és turáni Guszich Miklós urak, őszinte és bizalmas barátaim, akiket megbíztam, hogy szóban többet adjanak 
elő, akik szavainak és beszámolóinak kérem, hogy szíveskedjenek Nagyságtok kétségtelen hitelt adni — által 
várni fogom Nagyságtok írásbeli válaszát, hogy tudjak ahhoz alkalmazkodni, kívánván, éljenek soká és kor
mányozzanak szerencsésen. Kelt Csáktornya várában, 1662. március hó 26. napján. 

Nagyságtoknak szolgája, barátja és készséges szomszédja. 

31. 

/ . Lipótnak. 
1663t?]1 

Á végső pusztulás küszöbén, mikor a török szokatlan méretű támadása fenyeget, az ország teljesen 
készületlen, ezért segítségért fordul a királyhoz 

Sacra Cesarea Maestá 

Ecco Tultime reliquie delle Famigüe e della Gente nostra prostrate áipiedi di Vostra 
Maestá in di cui potere é il solleuarle, e solleuate accrescerle, ő mirarle uicine d'essere in tutto, 
e per tutto, disfatte siamo á presentare á Vostra Maestá lettere tali, che seruiranno per ueri 
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contrasegni dell'estrema nostra ruina, e dalle quali Vostra Maestä pótra copiosamente intendere, 
quanto furore habbia disposto di uomítare sopra di Noi la rabbia Maomettana, e con quanto 
insaziabil odio osserui i popoli della Croazia, e machini di sradicarli. Che faremo in tanto Noi? 
forse aspettaremo con numero sufficíente, e pronto una tanta mole de preparamenti hostili. 
Tutti i pressidij sono nella maggior parte operti, e quasi caduti, Carlistot2 in particolare per le 
muraglie del quale possono passar le Carozze, non é piü alcuna guardia, non alcuno, che uoglia 
esser assoldato, non denaro, ch'é il neruo della Guerra, e non speranza d'aiuto delle uicine 
Prouincie, che pure spauentate cominciano piü tosto á dubitare di se stesse, che á dar apparenza 
di poter apportar á noi alcun soccorso. In sommá non ui é prouisione imaginabile. Lo stesso 
General de i confini mai prattico del mestiero, non ui é disciplina dell'ordine militare, non al
cuno amore, ö cura de soldati, mg un perpetuo liuore, una continua dissensione, et una reciproca, 
e grandissima acerbitá d'animi. Ritrouandosi Noi in questa universal perturbazione di cose, 
intrepidi, forse aspettaremo il formidabile Nemico? qual animo potiamo hauere in queste 
angustie d'animi, e di cose? Non sono adesso quei tempi, che furono anticamente, ö Clementis-
simo Signore, non é piü quell'abbondanza de soggetti, che ui fü una uolta, e non si troua qui 
quella commoditá di ricchezze, delle quali, se rincreasceua perderne qualche porzione, dell'altra 
parte ueniua scemato il dolore dal non uedersi totalmente priui di esse, ma se adesso si há dá 
perdere, si perde tutto in un fiato, e l'infelice posteritá indarno piangerá ancor noi morti, e 
quelle dissipate. Pertanto siamo. costretti ad inuigilar ä casi nostri e á non dissimulare piü 
állá lunga la nostra miseria, ben si porgere instantemente humilissime preghiere, che come 
s'intende, che il Nemico si uoglia far uedere piü formidabile del solito nella prossima Campagna. 
Cosi la Maestá Vostra si risolua di radunar insieme forze equivelenti, e con quelle uoglia pro-
tegger e diffender amoreuolmente i suoi fedeli sudditi. Má se per sorté uedremo, che le nostre 
querele, e dimande non faccino profitto alcuno in questo urgentissimo bisogno, mä che restino 
le cose tutte nell'ordinario disordine, e ruina, se finalmente non uedremo alcuna ferma, e tem-
pestiua rifforma, preuidemente siamo á supplicar genuflessi la Grazia di Vostra Maestá, perche 
benignamente senz'alcun segno d'indignazione ci conceda che potiamo diffender le nostre 
facoltä, che stanno tutte esposte álla barbarie [!] deH'Inimico, e che potiamo tentare una for-
tuna piü tranquilla, e secura appresso altri, accioche una uolta, ö l'altra noi stessi con le moglie, 
e Figholi, e con l'infelice nostra posteritá ridotti in niente non siamo costretti a passar una 
misera, et elemosinaria Vita. Má si confidiamo, sperando fermamente, che la Maestá Vostra 
con animo ardente non mancará álla parte sua con metter ogni studio in diffesa della Fede 
Christiana, e in particolare di questo affitto Regno, nel quale stá la conseruatione degPaltri 
Regni, e Prouincie col prouedere, e regolare tutte le cose necessarie. A noi all'incontro resta 
solo che perThereditariá Religione de nostri Maggiori per la sicurezza della Patria, e per l'osse-
quio dell'Augustissima Casa d'Austria offeriamo pronte le destre, e preparato il sangue in 
testimonio della nostra eterna fedeltá. 
5-

A levél előtt: Lettera della nation croata alPImperatore. 62. — Lettera del Conte di 
Sdrin. 

A levél eredetijét nem ismerjük, de megvan olaszra fordított egykorú mdsolata.a Velence. 
Museo Correr. P. D. 376 c. Giovanni Sagredo vegyes iratai. 89a—91a. 

a) Tekintettel arra, hogy a címzett I. Lipót, Zrínyi a levelet csak latinul írhatta. A kérdés legföljebb 
az, hogy ki fordította olaszra. Talán azt is el lehet képzelni, hogy Zrínyi maga megírta oiaszul is, mert a 
jelek arra mutatnak, hogy tudatosan törekedett fölvilágosítani a külföldi közvéleményt. 1 A levél elé írt cím végén olvasható 62-es szám jelenthetné az 1662. évet, de tartalmilag a levél sok
kal inkább az 1663. év tavaszára helyezhető. a Valószínűleg Karlovac, a Kulpa mellett. 

A levél magyar fordítása: 
Szent Császári Fölség! 
íme a családok és népünk utolsó maradványai Fölséged lába elé borulva, aki képes fölemelni és a föl

emelteket gyarapítani, vagy elnézni, hogy közel legyen a teljes és tökéletes megsemmisülés, Fölségednek át
nyújtjuk ezeket a leveleket, amelyek Igaz tanújeléül szolgálnak a mi végső romlásunknak és amelyekből Föl
séged bőségesen megértheti, mekkora dühösséget készül ránk okádni a mohamedán veszettség és milyen 
telhetetlen gyűlölettel tekint Horvátország népére és hogy mesterkedik gyökeres kiirtásán. Mit teszünk mi 
ilyen helyzetben? Talán várjuk elegendő számmal és készülettel az ellenség ilyen nagyszabású készülődését? 
Minden erősségünk nagyobbrészt nyitva áll és szinte összedőlt, különösen KarIovác[?], amelynek a falain át 
hintók is átjárhatnak. Nincs többé semmi őrség, nincs, aki katona akarna lenni, nincs pénz, ami a háború 
idege és nincsen remény a szomszéd tartományok segítségére, amelyek rémületükben szinte előbb kezdenek 
önmagukban kételkedni, mint hogy jelét adnák annak, hogy valami segítséget tudnak nyújtani nekünk. Egy
szóval nincsen elképzelhető gondoskodás. Maga a végek főkapitánya rosszul végzi feladatát, nincs fegyelem a 
katonaságban, nincs semmi szeretet vagy gond a katonák irányában, hanem örökös irígykedés, folytonos szét
húzás és a legnagyobb fokú kölcsönös gyűlölködés. A dolgok ilyen általános összezavarodása közepette talán 
rettenthetetlenül várjuk a félelmetes ellenséget? Miféle állapotban lehetünk ilyen lelki szorongások és bajok 
közt? Most nem azok az idők vannak, amelyek régen voltak, Legkegyelmesebb Uram, nincs többé az a bőség 
az alattvalókban, ami egykor volt és nincs az a lehetőség a gazdagságra, amelyből ha fájdalmas is volt elvesz
teni egy részt, de csökkent a fájdalom azáltal, hogy nem látszott ezzel teljes kifosztottság, de aki most veszít, 
elveszt mindent egyszerre és a szerencsétlen utódok hiába fognak siratni még minket halottakat is és azokat 
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az elvesztetteket. Azért kénytelenek vagyunk őrködni a magunk ügyein és nem titkolni el továbbra is nyomo
rúságunkat, hanem állhatatosan előterjeszteni legalázatosabb könyörgéseinket, mert amint hallani, az ellenség 
a most következő háborúban rettenetesebbnek akar mutatkozni a szokásosnál. így tehát határozza el magát 
Fölséged, hogy megfelelő erőket egyesít és azzal védje és oltalmazza meg kegyesen hűséges alattvalóit. De ha a 
sors úgy hozza magával, hogy azt látjuk, hogy panaszaink és kéréseink semmi eredménnyel nem járnak ebben 
a legsürgetőbb szükségben, hanem minden marad a szokásos zűrzavarban és romlásban, ha végül is nem fogunk 
látni határozott és időszerű reformot, előre térden állva kel! kérnünk Fölséged bocsánatát, hogy kegyesen, a 
fölháborodás minden jele nélkül engedje meg nekünk, hogy megvédhessük vagyonunkat, amely teljesen ki van 
téve az ellenség barbárságának és megpróbálhassuk a nyugodtabb és biztonságosabb sorsot, úgy mint mások, 
hogy egyszer már mi se legyünk kénytelenek feleségünkkel, gyermekeinkkel és utódainkkal, megsemmisülten, 
nyomorult és koldus életet élni. De szilárdan remélve bízunk benne, hogy Fölséged izzó lelkülettel nem fogja 
elmulasztani, hogy a maga részéről mindent megtegyen a keresztény hitnek és különösen ennek az elpusztí
tott országnak a védelmére, amelytől függ a többi országnak és tartománynak a megmaradása, minden szük
séges dologról való gondoskodással és szabályozással. Minekünk ellenben csak az marad, hogy készségesen föl
ajánljuk karunkat őseinktől öröklött vallásunkért, a haza biztonságáért és a legfölségesebb osztrák ház tiszte
letére és hajlandók legyünk vérünket ontani örök hűségünk bizonyságául. 

32. 

Ismeretlennek 
1663. július 4. A hadseregben,1 

A háború elkerülhetetlen, a nagyvezér hatalmas sereggel már Eszéknél van, valószínűleg Budw 
irányában fog haladni és a sereg egy részét Kanizsa jelé küldi. 

Excellentissime Domine Comes Patrone Gratiosissime. 
Quod optabant Vngari rabidum irrilando Canem, tandem hoc anno et si nollent bellum 

habebant: Nam Magnus Vezier2 cum ingenti Armada est Essekini, sunt ultra centum millia et 
singulis diebus plures adueniunt, plurimi etiám relictis Omnibus s'ponte se adjungunt spe 
acquirendae praedae ducti: properant impediendam messem in Hungáriám facit Magnus Vé-
sirius consilium cum Alij Bassa et aliquot Bassis hic Essekini, qua versus prius irruendum est, 
et est probabile, quod partém Armadáé mittet versus Canisam, lile verő cum majori parte pro-
perabit versus Budám, ad devastandam Hungáriám prima hujus [!] noster advolauit Cursor, 
quid responsi á Magno Vesirio habuit, nolui curiosior esse in sciendo, et hoc ad evitandam sus-
picionem; Ex Transiluania Wallachia, Moldávia et ex Germania secum Legatos ducit Magnus 
Vesier, existimo ideo ne rebellió oriatur, missus est Chiaus in Moldáviám et in Wallachiam or-
dinem0 habens, ut ex Moldauia quindecim millia totidem ex Wallachia in succursum venirent, 
seruatur magna in exercitu disciplina, pro uno pomo vi accepto raptor suspenditur, prohibetur 
vsus vini sub poena capitis, si quispiam Turca foeminam amoris gratia tantum manu attigérit/ 
illaque reclamaverit, statim Turca decollatur, quod his diebus in pluribus statútum est, dicitur 
quod Imperator Turcarum sít in exercitu incognitus, cui nocte Magnus Vesier inseruit, necessa-
ria pro bello portantur Budám versus. Intendit Turca hoc mense Christianitatem métere, aut 
ipse Christianorum messis esse oportet nos paratos esse, quoniam Sodomita fraude vtitur et 
est in foribus. Datum in exercitu die 4. Julij 1663. 

Eredetije ismeretlen, egykorú másolata : Drezda. Sächsisches Landeshauptarchiv. Türcki~ 
sche-Gefahr in Hungarn 1662—7664. Kriegs-Sachen 9332. jol. 54. Mikrofilm : MTAK C 
1387—1388. — A leiéimásolaton nincs aláírás, de a négy nappal később „in exercitu" írt levélen 
ugyanilyen megszólítással, tehát ugyanazon személyhez, — megtalálható Zrínyi aláírása. 

a) „ordinatlonem" helyett. 
' Hogy a sereg hol táborozott, azt közelebbről nem jelöli meg a levél, de valahol a Muraköz táján lehe

tett, mert Zrinyi június 28-án és július 8-án egyformán Csáktornyáról keltezi leveleit. (Levelek 281.282.) ! Köprili Achmed. 

A levél magyar fordítása: • • 
Kegyelmes Gróf Ur, Legkegyesebb Pártfogóm 1 
Amit óhajtottak a magyarok, Ingerelvén a veszett kutyát, végre ebben az évben, még ha nem is akar

nák, előidézték a háborút: mert a nagyvezér óriási hadsereggel Eszéknél van, többen vannak százezernél és 
napról napra többen érkeznek, nagyon sokan olyanok is csatlakoznak, akik mindenüket önként hátrahagyták 
a zsákmány reményében; sietnek Magyarországra, hogy megakadályozzák az aratást. A nagyvezér tanács
kozik Ali basával és néhány [más] basával, itt Eszéken, hogy merrefelé kell támadni előbb és valószínű, hogy 
a hadsereg egy részét Kanizsa felé küldi, maga pedig a nagyobb résszel Buda felé siet majd Magyarország el
pusztítására. Először hozzá sietett a mi futárunk. Hogy milyen feleletet kapott a nagyvezértől, nem akarom 
kíváncsian megtudni, még pedig azért, hogy elkerüljem a gyanúsítást. Erdélyből, Oláhországból, Moldvából 
magával vis^l a követeket a nagyvezér, azt gondolom, azért hogy lázadás ne keletkezhessek. Csauszt küldött 
Moldvába és Oláhországba azzal a rendelkezéssel, hogy Moldvából 15 000-en, Cláhországból ugyanannyian 
jöjjenek segítségül. A hadseregben nagy fegyelmet tartanak, egy erőszakkal elvett almáért fölakasztják a rab
lót, fejvesztés terhe alatt tilos a borivás, ha valamelyik török egy asszonyt szerelemből csak kézzel érint is és 
az tiltalkozik, a törököt rögtön lefejezik, ezekben a napokban többeket elítéltek erre. Mondják, hogy a törökök 
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császára ismeretlenül a seregben van, éjjel a nagyvezér szolgál neki. Buda felé háborúhoz szükséges dolgokat 
szállítanak. A török azt tervezi, hogy ebben a hónapban learatja a kereszténységet, vagy ő maga lesz a keresz
tények aratása. Készen kell lennünk, mivel erkölcstelen csellel él és itt áll az ajtóban. Kelt a hadseregben, 
1663. július 4-én. 

33. 
Ismeretlennek 

1663. július 8—9. A hadseregben. 
A nagyvezér Mohácsra érkezett és hatalmas sereggel, rengeteg ágyúval Buda irányába siet. 

Excellentissime Domine. 
Venit Mahutinum1 magnus Vesir2 cum ingenti Exercitu, totumque campum texit 

tentorijs, pergit sine mora Budam Versus intra decem dies sub Alba regali3 pedem figet, indé 
immediaté contra Hungáriám et Serin4 suum intentum probaturus, augetur exercitus singulis 
diebus, nec prae multitudine numerari potest, sed media pars inermis, jntendit Turca suá 
multitudine Vestrum ordinem turbare, huné turbabit Deus spero. Sperant tartaros breui.sibi 
sucursum [!] venturos in quibus multum confidunt. Instrumenta bellica majora per Danubium 
trahunturj minora cum exercitu vehuntur, multüm consistit in primo congressu, quod si isti 
prima fronte plagam habuerint ippi se suá confusiorte suffocabunt. Nulla spes amplius compo-
nendae pacis nisi armis et utinam excitaretur Christianitas, quoniam maledictus valde vigilat, 
nociturus Sodomita Datum in Exercitu 8ua Iulij 1663. 

P. S. Discessit Muhatino totus Exercitus versus Budam festinando praeter modum soli-
tum progrediendi. habet praeter alia Instrumenta trecenta tormenta parua, quibus Janizaro-
nes pro stratagemate utuntur, cogitant enim dicta tormenta intra pedites abscondere, et vbi 
fuerit confligendum ex improuiso supra Nostros explodere, proinde attendendum est. Vehunt 
maxima aliquot tormenta, quibus dicunt se Babiloniam expugnasse. 

in posterum jam non potero scribere 9ua Iulij. 
A levél eredetije ismeretlen ; egykorú másolata : Drezda. Sächsisches Landeshauptarchiv. 

Türcken-Gejahr in Hungarn 7662—1664. Kriegssachen 9332. jol. 55. — Mikrofilm : MTAK C 
1387—1388. 

1 Mohács (a „Mahutinum" másolási hiba, alább „Muhatinum") . 2 Köprili Achmed. 3 Székesfehérvár. 
* Zrínyi. (Esetleg Zrinyi-Ujvárt akarja jelenteni.) 
A levél magyar fordítása: , 
Kegyelmes Uram! 

A nagyvezér Mohácsra érkezett hatalmas sereggel és az egész mezőt ellepik a sátrak; továbbmegy késedelem 
nélkül Buda felé, tíz napon belül Székesfehérvár alatt fog á'lni, hogy azután egyenesen Magyarország és Zrínyi 
ellen kísérelje meg szándéka [véghezvitelét], a sereg minden nap növekszik, sokasága miatt nem is lehet meg
számlálni, de a fele fegyvertelen. A török a maga sokaságával igyekszik megzavarni Kegyeimetek rendjét, az 
Isten ezt fogja megzavarni. Azt remélik, a tatárok rövidesen segítségükre jönnek, nagyon bíznak bennük. 
A nagyobb hadiszereket a Dunán szállítják, a kisebbeket a sereggel együtt viszik; az első összecsapásban sok 
függ attól, hogy ha az első vonalban csapás éri őket, a saját zűrzavarukba fulladnak. Semmi remény nincs 
többé a békekötésben, csak a fegyverben és vajha fölébredne a kereszténység, mert a gyalázatos nagyon éber, 
ártani akar az erkölcstelen. Keit a hadseregben. 1663. július 8-án. 
Utóirat. Az egész sereg elindult Mohácstól Buda felé szokatlan sietséggel. Többek közt van háromszáz kisebb 
ágyúja, amelyet hadicselként használnak a janicsárok, arra gondolnak ugyanis, hogy a mondott ágyukat el
rejtik a gyalogosok közt és amikor ütközetre kerül a sor, hirtelen elsütik a mienkre, azért vigyázni kell. Néhány 
Igen nagy ágyút is hoznak, azt mondják,, Babilont ezekkel ostromolták meg. Ezután már nem irhatok. Július 9-

34. 
Várasd városának 

. ' 1663. november 26. Csáktornya. 
A táborból visszatérve Varasára országgyűlést hirdet. 

Generosi, Egregii, Nobiles, Prudentes et Circumspecti Domini, Amici obseruandi. 
Quandoquidem fauente Deo ex Castris hunearicis fcliciter redijmus; iustum perinde et 

consentaneum fere judicauimus, ut pro publico Patriae bono, et subsidio, ac praecauendis 

751 



futuris inimicorum machinationibus, Generalem Regni Congregationem indiceremus eam 
itaque Congregationem, pro.djé 12 proximi fúturi mensis Decembris in Libera ac Regia Ciuitate 
Vestra Varasdiensi publicamus, et jndicimus celebrandam. Cui Vestrae Dominationes adérunt, 
votaque sua pro communj Patriae bono dabunt, ac valebunt diu felicissimae [!]. Datum in 
Arcé nostra Chaktorniae, dje 26. Mensis Novembris, Anno Dominj 1663. 

Generosartim, Egregiarum, Nobilium, Prudentum ac Circurnspeetarum Dominationum 
Vestrarum 

Amicus beneuolus 
Comes Nico/aus a Zrin 

Kívül címzés: Generosis, Egregijs, Nobilibus, Prudentibus et Circumspectis Dominis 
Judici, Senatoribus, caeterisque Juratis Ciuibus Liberae Regiae Ciuitatis Varasdiensis etc. 
Amicis obseruandissimis. 

Eredetije : Várasd. Városi levéltár. Pa-LIV-1240. 
A levél magyar fordítása: 

Nemzetes, Jeles, Nemes, Bölcs és Körültekintő Urak, Tisztelt Bará ta im! 
Mivelhogy Isten kegyelméből szerencsésen visszaérkeztünk a magyar táborból, méltányosnak és he

lyénvalónak Ítéltük, hogy a haza közönséges javára és segítségére, az ellenség jövendő cselvetéseinek megelőzé
sére országgyűlést hirdessünk. Tehát azt az országgyűlést a most következő december hónap 12. napjára, 
Várasd szabad királyi városban tűztük ki. Kegyelmetek jelen legyenek ezen és adják szavazatukat a haza 
közös javára és éljenek sokáig a legszerencsésebben. Kelt Csáktornya várunkban, az Ur 1663. évében, november 
hónap 26. napján. 

Kegyelmeteknek 

jóakaró barátja 

35. 
Petretich Péternek. 

1664. március 28. Csáktornya. 
Kanizsa ostromára indul. Minthogy igy magának nincs ideje rá, Petretich püspököt teljhatalom

mal ruházza föl, hogy Varasára összehívja az országgyűlést. 

Illustrissimae, [!] ac Reuerendissime Domine Pater jn Christo mihi Colendissime. 
Hac primo [!] hóra tienit Inganarius,1 praesentando mihi Suae Maiestatis Mandátum 

ad me directum, u th is proximé futuris diebus Canisae obsidionem jnstituam; Ego, quamuis 
rem istam quodammodo jnsuperabilem, et ualde magnam suscipere, arduum sit mihi ni mis, 
et onerosum, ad honorem cumprimum et glóriám DE1 optimi Maximi, tandem fidelitatem 
Suae Maiestatis, ac demum Patriae conseruationem, yn me assumo. Pro septima itaque ymmi-
nentis mensis Április cum omnibus Gentium Exercitibus, apud Nouam Zrin promptis, et 
congregatis aderimus, et jnde statim die sequenti (si Deus nobis dederit) Canisae obsidionem 
instituemus. Libenter haberem si plus mihi temporis ad Regni Congregationem jndicendam 
superuacaret, sed cum eam ipse promulgandi tempus non habeam, Vestrae Reuerendissimae 
itaque Dominationi dum et quandoquodem eidem commodum főre uidebitur, eam jn Libera 
ac Regia Ciuitate Varasdiensi jndicendi plenam attribuo facultatem, ne etiam hoc Regnum 
uideatur nihil facere, sed potius hujc Expeditioni subsidio, et Annona, quam haud dubié 
hactenus jdem Regnum contribuit, et congregauit, succurrere. Non dubito quod alia plurima 
occurrent de quibus postea cum Canisa non procul distet Varasdinum per literas poterimus 
discurrere: Sicut et omnia yn eadem futura Congregatione concludenda, mihi Vestra Reueren-
dissima Dominatio perscribere uelit. Et ualebit diu felicissima. [!] Chaktorniae, 28 Martij 
1664. 

Illustrissimae, ac Reuerendissimae Dominationis Vestrae 
Filius obsequentissimus 

Comes Nicolaus á Zrin manu propria 

Előtte: Par litterae Excellehtissimi Domini Comitis Báni, Episcopo Zagrabiensi, 
Petro Petreticj scriptae. 

Eredetije ismeretlen, egykorú másolata fönnmaradt: Zágrábi Akad. Tőrt. tud. Int. Ltára 
LXX1V-U9. Mikrofilm : Orsz. Ltár. Filmtár 5554. MTAK 1114. B IV. 

1 Wassenhoff. 
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A levél magyar fordítása: 
Nemes és Főtisztelendő Uram, Krisztusban Igen Tisztelt Atyám! Ezen órában érkezett a mérnök, 

átadván nekem Űfölsége hozzám intézett parancsolatját, bogy ezekben a most következő napokban kezdjem 
meg Kanizsa ostromát; én — jóllehet szerfölött nehéz és terhes nekem, hogy magamra vállaljam azt a szinte 
megoldhatatlan és nagyon nagy dolgot, — elsősorban a Legjobb és Legnagyobb Isten tiszteletére és dicsőségére, 
Őfölsége iránt való hűségből és végül a haza megmaradásáért fölvállalom. Tehát a most következő április 
hónap 7-ére a vidék minden rendelkezésre álló és összegyűjtött haderejével Zrinyi-Ujvárnál ott leszünk és 
onnan rögtön a következő napon (ha Isten adja), megkezdjük Kanizsa ostromát. Szívesen vettem volna, ha 
több időm maradna az országgyűlés kihirdetésére, de mivelhogy magamnak nincs időm a kihirdetésre, tehát 
Főtisztelendőségednek teljes hatalmat adok, hogy amikor alkalmasnak látszik, Várasd szabad királyi város
ban meghirdesse, nehogy úgy tűnjék, hogy ez az ország semmit sem tesz, hanem inkább segítségére van ennek 
a vállalkozásnak rendkívüli adóval és gabonával, amit ugyanez az ország eddig kétségtelenül adózott és össze
gyűjtött. Nem kétlem, hogy igen sok más dolog fordul elő, amikről azután, — mivel Kanizsától nincs messze 
Várasd, — levél útján tárgyalhatunk. Amint Főtisztelendőséged szíveskedjék nekem mindent megWni, amit 
«ezen a gyűlésen határoznak. És éijen soká a legszerencsésebben. Csáktornyán, 1664. március 28-án. 

Főtisztelendőségednek legodaadóbb fia 

36. 

Ismeretlennek 
1664. április 22. Csáktornya 

Köszönetet mond jóindulatáért. Értesíti arról, milyen javaslatot tett a Kanizsa ostromához jövő 
segédcsapatok vonulási irányára vonatkozólag és tájékoztatást ad az ellátás lehetőségeirőL Jelzi, 

hogy állítólag a török Eszékhez érkezett. 

Excellentissime Domine Comes Patrone colendissime. 
Gratias ago Vestrae Excellentissimae Dominationi de humanissima salutatione et de 

continuatione suae gratiae qua me prosequitur. Ego vicissim et ex propriä inclinatione et 
multis obligationibus quibus me Vestra Dominatio Devinxit, profiteor esse immutabiliter 
suum servitorem. Hoc et meus clementissimus Dominus Imperator mihi demandat et Elector 
Moguntinus meus tantus Dominus et Patrónus; itaque supplico Vestram Excellentiam vt 
non solum priorem suam benignam gratiam in me continuet, sed et suis mandatis capacem et 
promeritum faciat. 

Quantum ad progressum Exercitus sui, ita scripseram Graecensibus Consiliarijs1 

in absentia Vestrae Excellentiae vt üli qui ad Murám sunt per insulam2 descendant, qui veró 
ad Dravum, vt transeant, et per Sclavoniam iter faciant, hoc etiam iam devotissimé rogo 
Vestram Excellentiam vt credat certö quod vltra Dravum meliores commoditates et iter in-
venissent hic autem praeter Duos pagos vei trés, et illos iam consumptos et destructos nihil 
invenient sicut Excellentia Vestra ipsamet seit, et mihi seribat, quo die expeetari a Commissa-
rijs ad Muram debeant, Quoad foenum habeo forte quinque magnós acervos ad hotoribam,3 

quos Devs Avertat Vestrae Excellentiae vendére, dabo unam partém libentissime, reliquas 
autem pro equis Artegliariae et pro alijs Regiminibus promissi [!]: sed et in Pagis Vicinis 
invenitur adhuc foenum circa Canisam, dummodo bonus ordo teneatur Ego certé quaeque 
pro Vestra Excellentia facere non intermittam, etsi proprio sanguine meo ipsi inservire possem. 

Die Veneris proximé futuro partém alteram Canissae recognoscere faciam, vei ipsémet 
recognoscam. Erunt enim nobis necessarij duobus in locis accessus. 

De novis nihil solidi scio dieunt quidem pontem Esekianum finitum et transivisse ali
quot turmas Turcarum, sed illos credo pro custodia pontis ibi manere, pontem vero ex faseibus 
forte perfecerunt quem si magnae aquae venirent, proeul dubio dissipabunt. 

Mea uxor autem cum sponsa Excellentiae Vestrae gratias infinitas reddunt pro mutiere, 
salutatione et affectu, sed sponsae melius suum eonterfe4 placet. Deus Vestram Excellentiam 
conservet, ad bonum Christianitatis et Hungáriáé sicut omnes speramus, maneo 

Ciakiornya : 22 Április 1664 
Vestrae Excellentissimae Dominationis 

Servitor addictissimus fidelissimus 
Nicolaus á Zrin 

1 A haditanács tagjai. 2 Muraköz. 3 Kotorlba, község a Mura partján. 4 Helyesen i „Konterfei" = arckép 
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Rogö humiliter, vt et in insula et in Siavonia indemnes iubet esse miseros sie Excellentiae 
Vestrae plus inservire potero. :.-.. 

/Eredetije ismeretlen, egykorú másolata :• Drezda, • Sachs. Landeshauptarclu Türcketí-
Qefqhr (662—1664. Kriegssachen 9332.: 92.ioV.'—Mikrofilm •: MTAK C 7387—1388. 

A levél magyar fordítása: . 
Kegyelmes Gróf Űry Igen Tisztelt Pártfogóm! 
Hálát adok Excellenciádnak az igéft barátságos üdvözletért és az irántam való állandó kegyességért. 

Én viszont mind a magam hajlandóságából, mind azért a sok figyelmességért, amellyel [Excellenciád] leköte
lezett, vallom, hogy változatlanul a leghívebb szolgája vagyok. Ezt hagyta meg legkegyelmesebb uram, a 
császár is és a mainzi választó, az én nagy uram és pártfogóm. Azért esedezem Excellenciádnak, hogy necsak 
jóakaró kegyességét tartsa meg továbbra is irányomban, hanem tegyen alkalmassá és érdemessé parancso
lataira. 

Ami seregének előnyomulását illeti, azt írtam a gráci tanácsosoknak, hogy akik a Mura mellett vannak, 
vonuljanak le a szigeten keresztül, akik pedig a Drávánál, keljenek át és Szlavónián át vegyék útjukat. Azt 
is kérem már Excellenciádtól a legalázatosabban, higyje el szilárdan, hogy a Dráván túl jobbak a viszonyok és 
találnak utat; itt pedig két vagy három falun kívül, —• azok is már elpusztítva és szétrombolva — semmit se 
találnak, amint Excellenciád maga is tudja; és írja meg nekem, melyik napon kell várniuk a biztosoknak a 
Muránál. Amennyiben van szénám, talán öt nagy kazal Kotoribában, ments Isten, hogy eladjam Excellen
ciádnak, egy részét nagyon szívesen oda fogom adni, a többit pedig a tüzérség lovai és más ezredek szániára 
ígértem el. De a szomszéd falvakban is találni még szénát Kanizsa körül, amígesak megtartatik a jó rend. Én 
bizony semmit sem fogok elmulasztani, hogy megtegyek Excellenciádért, mégha a magam vérével szolgál
hatnék is. 

A legközelebbi pénteken Kanizsa egyik részét megszemléltetem, vagy magam fogom megszemlélhl.*-
Két helyen lesz ugyanis szükségünk odavezető útra. 

Semmi megbízható hírt nem tudok; mondják, hogy az eszéki híd elkészült és a törökök, néhány lovas
szakasza átkelt, de azt hiszem, csak a híd védelmére maradnak ott, a hidat pedig állítólag rozséból készítették, 
amelyet, ha árvíz jő, kétségtelenül szétszór. 

Feleségem pedig Excellenciád jegyesével együtt végtelenül hálás az ajándékért, az üdvözletért és 
jóindulatért, de a menyasszonynak az ő arcképe jobban tetszik. Isten őrizze meg Excellenciádat a kereszténység 
és Magyarország javára, amint mindnyájan reméljük. Maradok Excellenciádnak legodaadóbb és leghűségesebb 
szolgája 
Csáktornya, 1664. április 22.'. . 
Alázatosan kérem, parancsolja meg, hogy károsodás nélkül maradjanak a szigeten is, Szlavóniában is a szeren
csétlenek, így többet szolgálhatok Excellenciádnak. 

37. 

I. Lipótnak 
1664. június 27. A zrinyi-újvári táborból 

Etsi semper cum humillimo veneratione Maiestatis Vestrae litteras accipio, nunquam 
in maiorem consolationem attulerunt, quam ultimae suae benignissimae, in quibus spem in-
dubitatam mihi dare dignata est, quod comes Montecuculi Maiestatis [?] validum succursum 
in ista moderna necessitate adferens, sed etiam inimicum animosé aggredientur et rerrrovebunt. 
Dum autem huic meae optimae fundatae spei insisto et applaudo et vix exspecto, ut aliqua 
actione laudabili nostras operationes incipere possemus, tarde tarnen advertere incipio quod 
ad nihil minus hie attenditur, quam aliquid cordate contra inimicum tentare, sed sicut prae-
teritis annis in sola exercitus defensione et conservatione laborare, sic clementissime Domine 
non solum reputatio armorum suae Maiestatis perditur, sed unum fortalitium post aliud post-
que et provinciáé et Regna sine dubio sequentur, multa me cogunt, ut inde et sine velatio [?] 
aliquo Maiestati Vestrae res nostras aperiam sed amor serviíij Maiestatis Vestrae et fidelitas 
etiam adegit. Teneo enim pro certo, quod nunquam arma Maiestatis Vestrae vei gloriosá vei 
victoriosa esse poterunt si semper hac ratione bellabitur. Quod iam vestrum praecedentum 
annorum <exl> exemplum omnino confirmat, quid nam autem hic sciat, Maiestati Vestrae 
paucis per seribam. Postquam Vezirius cum totis suis viribus hoc nóvum meum fortalitium1 

aggressus fuisset, ego tantulis copijs Maiestatis Vestrae quae hinc [!] erant, omnino tamert 
defendi, ac nunc defenditur et profectö si solum Arcis et Murae defensio mihi cordi fecisset, 
nec Comitis Montecuculi aduentum nec ipsius Exercitus unquam desiderassem, sed ad suble-
vandos labores illius exigui militissuffecissent duo vei tria Regimina, at verő omnino sperassem 
vei minimum hinc totaliter pelli, vei ad minimium [!] multum accedente reliquo corpore Exer
citus Maiestatis Vestrae non destiti [?] dies et noctes Comittvn Montecuculi rogare, ut suum 
iter accelerare velit, qui quidem maturius, quam Exercitus advenit tarnen in tempore omnia 
adfuerunt, et jam tantas copias ex Hungaris et Germanis habemus, ut non solum ex sola ne
cessitate cogente sed etiam boná ratione cum inimico confligere possemus. Habemus enim cir-
citer viginti millia Hungarorum et Croatorum, tantumdem [!] etiam Germania militis, quo 
numero certé si Turcici Exercitus vires non superamus, ad inimicum pares sumus, sed his 
omnibus viribus tantum abest, ut aliquando vei inimicum tentaremus, vei ad huc nunc ten
tare vellemus, ut ne minimam quidem eruptionem ex Arcé fecerimus, per quae ita inimico 
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arrha erecta sunt, üt plane in totaliconspectat [?] Christianitatis militem habeat et jam in 
ipsum fortalitium [?] Revelinfossum2 cum suis accessibus appropinguarunt, [!] et sine dubio 
intra paucissimas dies in conspectu totius ipsius Exercitus capient si nihil nos cooperabimur. 
Causam autem cur per nostrum Exercitum nihil fiat, nullám aliam Video, nisi illam, qua 
dicunt Generales Campi Mareschalli, quod oportet totum Exercitum et Principis Badensis3 

auxilia expectare, ut postea totis viribus cum inimico confligi possit. hae autem rationes, ut ut 
securae videantur, plenae periculi omninö sunt, nam scimus Exercitum Turcicum in dies etiamsi 
per parvas turmas augeri ita, ut intra 2 septimanas aliquot Bassas comparere certum sit, 
noster Exercitus econtra non vilescit modo per hoc quod nihil faciat, sed et infirmitatibus 
mirum in modum minuatur et penuria pabuli omnino etiam Exercitum destruet Praeter hoc 
Hungaricus et Croaticus miles qui nunquam ullam solutionem accepit, ultra octo dies hie 
menere non potest, nee enim solum panis secum attulit et ego quantum hactenus habui, 
tantum hueusque ipsis distribui, verbo dicam Clementissime Domine, nam miles numero et 
animo singulis horis deficit, inimicus autem tantundem et plus augetur, ego non quidem in-
tentionis illum [?] sum, ut ad generalis confluxus discrimen omnia ponerentur, sed per validas 
ex arce eruptiones, ex aliquibus autem partibus in castra impressiones inimicus si non in con-

-nem adduci posset, saltem tanto tempore distineretur, ut salvá istá arce, in qua maximum 
ntrftn consistit, expectare reliquorum Exercituum auxilia vellemus, sed nihil horum istis 

•lersuadere potui sicut et riihil unquam factum est, ego cum paucis Ulis Hungaris, 
io habui, duas impressiones satis feliciter fieri curavi, in unaquaque aliquot 

arunt, et ex una Captari [?] Bassae vexillum unum reportatum est- Cras 
m cum Hungaris et Croatis, cum aliquot centenis Germanis, quos vix ob-

•i aliquid tentandum dimittam, ut autem Maiestas Vestra sciat, quod non ex 
Va. e fundamento inimcorum [!] videat Maiestas Vestra: quam ex omnium trans-
fugaru. 11 >ne colligere possemus inimicum paulo plus 30 millibus militum habere, quod et 
ipsi Captu julö nobiliores, et qui res Turcicas bene sciunt, fateri coguntur, quae etsi omnia 
in dubium trahi possent, saltim Schedulae par quam Maiestatis Vestrae Residens heri mihi 
per unum meum fidelissimum hominem misit testabitur haec, quae dico, hie autem omnia 
nobis nihil valent ét creditur plus nequam plicui transfugae, qui centum millia militum dicat 
Exercitum, quam his verissimis meis assertionibus, quibus amittitur et militiae animus et 
quaeritur justé apud Maiestatem Vestram, quod nihil tentatur boni Clementissime Domine, 
quae hie pati propter huius Exercitus indiseiplinatam militiam debeo, humillimé supplico, 
dignetur intelligere nulla est unquam ullius inimici crudelitas imo nee Tartarica rabies, quam 
hac misera Insula quadraginta annis contra tot inimicos per me magno sudore et sanguine 
defensa, nunc pati cogitur, nulla in Ecclesia inimicus mansit" nee ullo pago anima, tota seges 
immatura nee ipsis militium Equis utilis demessa est taceo homieidia et alia nee Maiestatem 
Vestram offendam haec omnia tarnen oculis meis speetare cogor sine ulla spe remedij ab ijs 
Geheralibus, imo ut Maiestati Vestrae verum fateor, omnes istae actiones apparentissime male-
volentiam aliquam Comitis Montecuculi versus me testantur, quae omnia testőr Deum tantum 
me moverent quantum minimus fumus, qui me non offendit si sciren vel sperarem ex hoc 
provenire aliqoud servitiumMaiesttatis Vestrae, sed si quidem ab hoc toto caelo abest fateor 
nunquam majore pressura ab aliquo maligno facto oneratum fuisse, et Maiestas Vestra consi-
derare digentur, an ego me defendendi post haec media habiturus sím, imo dicam aliud vivendi. 
DEo auem benedicto sint laudes propter haec quae tollero, et post haec Maiestati Vestrae 
omnia felicia et prospera exopto. Datum ex Castris ad Novam Arcem die 27 Iunij 1664 

A levél eredetije ismeretlen, meglehetős hibís másolata ' Merseburg. Acta des KönigL 
Geh. Staats-Archivs, betr. Rel. Neumanns über den Türkenkrieg 1664. Rep. XI No. 273 e. Tür
kei fasc. 3. — Mikrofilm • MTAK C 11—13. 

A levél előtt: Paria Litterarum Domini Comitis Bani ad suam Maiestatem. 

a) Itt valószínűleg másolási hiba folytán a szöveg értelmetlen. 1 Zrinyiújvár. 2 Sánc. 3 Badeni Lipót, a birodalmi sereg fővezére. 

, A levél magyar fordítása: , - . ; 

Habár mindig a legalázatosabb tisztelettel fogadom Fölséged levelét, sohasem szolgált nagyobb ví-
gasztalásomra mint utolsó legkegyesebb [levele], amelyben méltóztatott kétségtelen reményt adni, hogy Föl^ 
séged Montecuccoli grófja ebben a mostani szükségben hatalmas segítséget hoz és az ellenséget bátran még fog
ják támadni és vissza fogják vetni. De amíg legjobban megalapozott reményemben bízom és örvendezem és 
alig várom, hogy valami nevezetes cselekedettel megkezdhessük műveleteinket, mégis későn kezdem észre
venni, hogy itt semmivel se törődnek kevésbé, mint hogy valami értelmes dolgot próbáljanak az ellenséggel 
szemben, hanem, miképpen az elmúlt években, pusztán a hadsereg védelmére és megtartására törekszenek. 
így Legkegyelmesebb Uram, nemcsak Fölséged fegyvereinek a becsülete vész el, hanem egyik erősség a másik 
után és azután kétségtelenül következnek a tartományok és országok is. Sok dolog kényszerít ezért engem, 
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hogy leplezetlenül föltárjam ügyeinket Fölséged előtt, de erre késztet Fölséged szolgálatának a szeretete és a 
hűség [is]. Bizonyosnak tar tom ugyanis, hogy Fölséged fegyverei sohase lehetnek sem dicsőségesek, sem győ
zedelmesek, ha mindig ezen a módon harcolnak. Amit már [Fölséged] elődeinek példája teljességgel megerő
sít — ugyan ki nem tudja azt Itt — röviden megírom Fölségednek, Miután a nagyvezér minden erejével meg
támadta ezt az én új váramat , én Fölségednek olyan kevés csapatával, ami i t t volt, mégis tökéletesen meg
védtem és most [is] megvédik és valóban, ha csak a vár,és a Mura védelme feküdt volna a szivemen, sem 
gróf Montectjccoli, sem az ő serege megérkezését soha nem kívántam volna, hanem annak a csekély katona
ságnak a támogatására elég lett volna két vagy három ezred; ámde azt mindenképpen reméltem volna, hogy 
legalább vagy teljesen elűzik innen, vagy legalább, hogy amint Fölséged hadseregének többi része nagyon 
közeledik, "nem hiába kérem éjjel-nappal Gróf Montecuccolit, hogy szíveskedjék gyorsítani az útját, ő ugyan 
korábban érkezett mint a hadsereg, mégis idejében minden o t t volt és már a magyarokból és németekből 
annyi csapatunk volt, hogy nemcsak pusztán a szükségtől kényszerítve, hanem jó móddal is összecsaphatnánk 
az ellenséggel. Van ugyanis körülbelől húszezer magyar és horvát, valamint ugyanennyi német katonánk, 
ezzel a számmal ha nem is múljuk felül az ellenség erejét, de egyenlőek vagyunk vele. Csakhogy mindettől az 
erőtől annyira távolállt [a szándék], hogy valamit megkíséreljünk az ellenség ellen, vagy hogy még most meg 
akarjunk kísérelni, hogy még a legkisebb kirohanást se te t tük a várból. Ezáltal azután az ellenség annyira 
fölbátorodott, hogy katonaságát a kereszténység szemeláttára tart ja, hogy támadásaikkai teljességgel meg
közelítették magának az erősségnek sáncárkát és néhány napon belül magának az egész hadseregnek szeme
láttára kétségtelenül el is foglalják, ha mi együtt semmit se teszünk. Annak okát pedig, hogy miért nem tesz 
semmit a mi hadseregünk, nem látom másban, mint abban, amit a generálisok mondanak, hogy meg kell várni 
az egész hadsereget és a badenl hercgg segítségét, hogy azután teljes erővel megütközhessünk az ellenséggel. 
Bármilyen biztonságosaknak látszanak is azonban ezek az érvek, nagyon is tele vannak veszedelemmel, mert 
tudjuk, hogy a törökök serege, ha csak kis csapatokkai is, de napról-napra növekszik, amint bizonyos, hogy 
két héten belül két basa jelenik meg; a mi seregünk ellenben nemcsak azáltal veszít értékéből, hogy semmit se 
csinál, hanem betegségek miatt csodálatos mértékben fogy és az élelemhiány teljesen tönkre is teszi a had
sereget. Ezenkívül a magyar és horvát katona, aki sohasem kapott semmiféle fizetést, nyolc napnál nem tud 
tovább it tmaradni, mert csak kenyeret hozott magával és én, amim csak volt, mindent szétosztottam eddig 
nekik. Bizony mondom, Legkegyesebb Uram, a katonaság száma és lelkesedése minden órában csökken, az 
ellenség ugyanannyival, sőt többel növekszik. Nekem ugyan nem az a tervem, hogy az á'talános támadás 
döntésére tegyünk föl mindent, hanem a várból való erős kirohanások, meg bizonyos részekről a táborba való 
betörések által, ha nem is lehet az ellenséget zűrzavarba ejteni, de legalább annyi időre távoitartatnék, hogy 
a várnak, amely a legfontosabb, épségben tartásával várjuk meg a többi seregek segítségét. De ezek közül 
semmiről sem tud tam meggyőzni a generálisokat és soha semmi se történt . Én azzal a kevés magyarral, akik 
kezdetben velem voltak, két kirohanást végeztettem elég szerencsésen, mindegyikben elveszett néhányszáz 
török és az egyikből egy basa zászlaját hozták el. Holnap a testvéremet is elküldöm, hogy valamit próbálja
nak magyarokkal és horvátokkal, meg néhány száz némettel, akiket nagynehezen kaptam. Hogy pedig Fölsé
ged tudja meg — amit ne az ellenség üres és ingatag állításából lásson —, amint az összes szökevények be
számolójából összegyűjthettük, hogy az ellenségnek valamivel több mint 30 000 katonája van. Maguk a némi
leg nemesebb foglyok is, akik a török dolgokat Jól tudják, kénytelenek ezt vallani. Ha pedig mindezt kétségbe 
lehet vonni, legalább annak a cédulának a másolata, amelyet Fölséged követe tegnap egyik leghívebb emberem 
útján küldött, tanúsítja ezeket, amiket mondok. It t pedig nekünk semmi sem ér semmit, jobban hisznek egy 
szökevény haszontalan fecsegésének, mint ezeknek az én legjobb állításaimnak. Ezáltal elvész a katonaság 
bátorsága is és joggal panaszkodnak Fölségednek, hogy semmi jót nem kísérelünk meg, Legkegyelmesebb 
Uram. Legalázatosabban könyörgök, méltóztassék megérteni, hogy mit kell itt szenvednem ennek a hadse
regnek a fegyelmezetlen katonaságától. Soha semmiféle ellenségnek a kegyetlensége, még a ta tárok veszettsége 
sem olyan, mint amit ez a szerencsétlen sziget kénytelen most elszenvedni, amelyet negyven éven át annyi 
ellenség ellen védtem meg nagy verejtékemmel és véremmel. Nem maradt egy templomban se ellenség [?], 
sem egy lélek se egy faluban, minden vetést éretlenül learattak, úgy hogy még a katonaság lovainak se haszr 
nálható. Hallgatok a gyilkosságokról és más dolgokról, hogy ne sértsem meg Fölségedet, mégis kénytelen 
vagyok mindent a magam szemével szemlélni anélkül, hogy a generálisoktól valami reményem lenne az orvos
lásra, sőt hogy az igazat megvalljam Fölségednek, mindezek a cselekedetek a legvilágosabban tanúsítják 
Gróf Montecuccoünak valamilyen ellenem irányuló rosszakaratát. Isten a tanúm, hogy mindez csak annyira 
érintene engem mint a legcsekélyebb füst, ami nem bánt engem, ha tudnám vagy remélném, hogy Fölségednek 
ebből valami szolgálata következnék, de ettől egy egész világnyi messzességben van. Megvallom, soha rossz
akaratú te t t nagyobb nyomással nem nehezedett rám és Fölséged méltóztassék meggondolni, lesz-e még 
nekem ezek után valami módom magamat megvédeni, sőt hogy mást mondjak, élni. De az áldott Istennek 
legyen dicsőség ezekért, amiket eltűrök és ezek után Fölségednek minden szerencsét és sikert kívánok. Kelt a 
zrlnyiúivári táborban, Í664. június 27-én, 

Poszler György 
SZERB ANTAL ZSENGÉI 

Szerb Antal első versei húsz éves korában, 1921-ben jelennek meg.a Nyugatban, és 
1922-ben, 23-ban a versek mellé felsorakozik néhány novella és könyvismertetés is. Első jelen
tős tanulmánya pedig 1926-ban lát napvilágot. Szerb írói és tudományos pályakezdését tehát 
a húszas évek első felétől számítjuk. Az író hagyatékából azonban előkerült néhány kézirat, 
egy kötetre való vers, több novella-, dráma- és regény töredék, néhány esszékísérlet, amelyek 
1917 és 1920 között születtek, és így Szerb első alkotói periódusának, írói kamaszkorának 
dokumentumait jelentik. 

Szerb Antal 1919-ben érettségizik a pesti piarista gimnáziumban, tehát a fent jelzett 
időszak nagy részében piarista diák, kisebb részében pedig Grazban tartózkodik egyetemi 
tanulmányai" előtt a német nyelv tökéletes elsajátítása céljából, A gimnáziumban mindvégig 
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