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38.
Melith Fálné

Csapy Krisztinának
Nagyida, 1596. június 25.

Zolgalathomath Ayanlom kk mynth bizodalmas yo akaratú
Aszonyomnak Anyamnak. Istentüli kyuanok kk yo egessegw hoszu
eletetth megh adattny. Nagy keserwsegell ertem kk tegnap mirolunk ualo banatyth az Sogorom Vram levelebwl. Kyth igen szyuem
szerynth bánok fö kepen hogy kd magath igh töruen betegsegett
hozhatt es nyerhett maganak altala mertth mynden búnak sirasnak es aggodalynak az wege betegsegnell es hálálnál nem egyeb.
En pedigh kyuanuan az kd egessegetth es eltteth felttuennis
kdett nyaualyatul akarnam hogy kd ezfele maganak arto banatitul
onaya magath, myuelis my mynd az kd szolgaloo Attyafyauall
eggyuth yo egessegben es emlekezettben vagyunk kd felöl. Ertem
aztis hogy kd ualamy Ingh uallokon indultth uolna megh /reszebwl/ azertth ugyan kerem kdett kd magath ne keseriche mertth
azokath az Inguallakat nem viselte volna megh felesegem az en
akaratombul sohais fökepen pedigh my felenk es ha az ladaban
állott volnais nem haznaltt volna vele semmyth maganak hizem
yob hogy szolgaloyvall uiseltetty ell hogy sem az ladaban ueszne. Mertth ualamedigh en elek es eo Czobor Mihalyne leszen addigh nem leszen szüky uaszonbul. Mas az hogy en gondom mar eo
akar ruháson akar rongyoson yartassam. Sött ugyan aztth uartam
uolna kdtulis hogy ugyan octattna kd arra hogy az en akaratimath myndaha szofogadassal köuetne. Hanem szerelmés Aszonyom
Anyám kd nem toruen magath eö neky igen czak busodalmas szotth
se yryon az en szolgalatomerth merth ifyu eszeli leuen es kdeth
felttuen maganakis me^i arthatth. Es kd mynketh tarczon yo akarattal szolgaloo Attyafyaynak myndaha. Isten eltesse kdett.
Költh ma Nagy Idan 25 Juny Anno 96.
Kk szerettettell szolgaloo fya
Czobor Myhaly
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Kk az en Atyamfya ayanlya
uelem Egiüth. szolgalattyath.
Ez leuell adassék az en bizodalmas yo akaratú Aszonyomnak
Anyamnak Czapy Kristyna Aszonynak kezeben.
Z. 853- Autográf.

65.
Nyáry Pálnak
Cseke, 1606. december 6.
Spectabilis ac Magnifice Domine Compater fráter et fautor
obseruandissime, Salutem praemissa seruitiorum paratissimam
Commendationem.
Az Ittualo allapatomath kelle kk, ertesere adnom mynt
Vramnak Atyamfianak, tuduan hogy kd ö felsegenek eleyben adhattya. En nem uoniakoduan az ö felsege paranczolattiatul eo
felsegenek es hazanknak kell eggiutt iamborul szolgaltam menny
fogiatkozasommall, karommal es hatra maradasommall azt az egj
Isten tudna elo szamlalny, mert sem az Aratason es annak be
takaritasan, sem az szüreten sem az Vetesen en jelen nem uoltam. Ez alatt Jozagomath uisza foglaltak Czeke balas Szakmarrul haddal menuen rea, Jobbagiom felesegett mert hogj az Vra
byro leuen hon nem uolt foghua el uiuen; Jobbagim ökreyt le
uagatua Buzamatt el horduan, annak fölötte semmi maiorsagott
Eztendöre ualotis nem teuen Erdomett meg tyzedlette molnombul
myndent ky hordotth. Az szerednje Jozaghban szennán Valamennj
Tauasz uetesem uolt az Albert kouacz hada mynd egj szemigh el
hordottak praedaltak Jobbagimnak mynden louokath inkab el uittek es bodgoh közben az my buzam uolt es takarmaniom most azt
immár Az Török Istuan hada egj szemigh el pazarolliak. Az szerednyey szőlőimben a my lett uolna egjfelöl az en szamomra mas-

.
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felöl az haiduk magok számara szűrtek az boraimatt. Egj sörtes
marhatt nem kaphatok nem hogj többett tülök, nekem penigh egyelt
sem hagianak megh afelett a haiduk az maiorimban mind el ölek.
Boraimatt kikre megh niaron zolo uiragzaskort penztt attam uala az patakj tyztarto megh tartoztatuan sok heiaual mert megh
ereztette oly uizesre hogj lörenelis sleytebbek oly nagj kartt
tett az Istentelen ember annak felette gjalazatoss zoual illetet emberek előtt, summa summarum en Vram iambor zolgalathomert ugj Jartam, hogj ha orzaghomat el arultam uolnais euell
kellet uolna töruentelen bantany, igy elsőben: mert immár zolgastul louastul czak ehell kel halny embernek ez hoszu telen.
Hogj haza jöttem tyz kobol gabnat a hazamban nem talaltam hanem most kölczönözök mert uolna uagj három asztagoczkam megh
kyn, de aztt sem czepelhetik el azért hogj a Varmegje feli
szedte a szegenjsegetth, es mynd itt uadnak Zemlint füstönkintt. Immár czak uolna penzem uehetnek azon de az synczen.
Enek penigh az Jozaghnak allapattiat tudgja kd mytt lehett, ha
nem Iromiss. Czak kk uoltam uolnais tisztartoja egyik hazanal
anni ideigh attal uolna Vram ruhatt, es nagy táplálást. En
örömest be mennek Kassara de nekem tyz ft ninczen, kitt ott el
költczek, lm az Feyedelem külde felesegemmel 200 Araniatt aztis megh adam nekj es öis egj lanczott czinaltat belőle, ez kyuul ha orzagott kellene uennijs nem tudnék penztt adhatnom.
Merthogj penigh kdell eggiutt iartam farattam es kd hyuasara
mentem elis kdei: Kclbek kell panazolkodnom felőle es tanaczott
kernem kdtül.
Az my a mass dolgott Illetj en mynden remensegett ky uettem onnan immár mert ha ezideigh szouall tartottak ezután engem byzon nem tartnak mert mi mellet nyncz tűrnöm, ualamim uala a Jo Vram mellett en mynd el tudam költenem. Am Isten nekj
nem mondhattia hogj zolgalatomban megh fogjatkozott uolna sohais, meltan, mert igazan hiuen es Jámborul zolgaltam ö fölsegett: elegh haragott, sok kartt, es gjalazatott ualuan erette.
Nemis tehetek en arrul ha az ö serenczeie nem szolgait es az
poganiok meg hazuttak magokath, en tudom mint farattam bizonitom Istennel az io conscientiauall, es kdellis. Ezalatt Ide
haza oly gonduiseles uolt Felesegemre

gjermekemre czak nem
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holtak ehell megh Isten tudgja atallom kk megh yrnom allapatomatth, de mert hogj nem kurruakal sem latrokal uesztem el a
mim uala es kd iol tudgja hogj nekemis uolt byztomban yrom kk
merth mégis könnieb, ha az szyuem keserüsegerül panazolkodhatom kd előtt. Azertt kerem kdet byztomban szeretettell mint
Vramatt Atiamfiat minth patronusomatt legjen kd minden Jo tanaczall es Jo akarattal az en nagj modnelkül ualo allapatomban es irion nekem mihez tarczam magamatt. Isten tarcza egessegbe Dátum Datis Czeke 6 Xbris Anno 1606
Spectabilis ac Magnificas Dominationis Vestrae
Adictissimus Seruitor et Compater
Michael Czobor
Spectabilj ac Magnifico Domino domino Paulo Nyári de Bedegh & . Serenissimi Principia Intimo Consiliario & Domino
Fratri Compatri et fautori oberuandissimo
Z. 8070. Autográf.

66.
Homonnai Drugeth Bálintnak és Nyáry Pálnak
Újvár, 1607. január 19.
Spectabiles ac Magnifici Domini Amici & fautores obseruandis8imi Salutem praemissa Seruitiorum meorum paratissimam
semper commendationem.
Tegnap Redmeczh tayan Jöttemben hatul ere egj nemes ember
ky a Tydzantul Jön uala ky Besenyey Myhaljnak monda magatt az
Bathori Gábor V. hadnagjanak Attyafianak, kerdeztetuen tüle
oda ualo hyreketth: ezt bizoniall' Izene hogj az haidusagh
mynd Job reszre el oszlott uolna hanem Batorj Gábor az Zylasj
hadabul ualogatottan 500 fogadoth uolna megh, e melle aztis
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mondotta, hogj az Egész Zakmar uarmegjeben levő fo nepeknekis
az olliasatt megh fogatta uolna ö jollehett nem tudna my ueghre zynten de itelhetne hogj az feyedelemseghre ualo uagiodasbul; meljre ezis ad okotth beszedenek hytelere hogj az Zekelsegetis megh teritette uolna. Accedal ehez hogj Melyth Vid
Vramnak irth Vardabul Melyth Peter egj leueleth kytt tegnapeloth hoztak neky in hanc eandem sententiam kytt nekem ö maga
referált melyth Vid. Sötth hogj Masoktulis ertegettne hogj az
derek Zekelseghezis nagj igerettel be küldőt uolna. Ehez a Patak j Allapatott forgatuan, hogj Simoni az Vrfiat be nem akaria
boczatani Patakra, szorul szóra eredenk kerdezem tüle myczoda
byztatasa uolna ebben Simoninak s monda azth hogj az Tokay
kapitannal egj conspiratioban uolnanak melliett Innen tud hogj
ezideigh megh mind iött s ment embere es elese compokkal oda,
s mostis feles haiotth rangatott be a uarban,mas hogj neminemü
byzonios zemeliekkel szoltt e minap kik uiolagh allatok desöfihez, azok montak uolna hogj allatomban feles emberth fogad
es esküt be oda, es hogj niluan beszellj hogj tarnak megh nem
adgja soha azth a helt masonnanis leuen biztatasa.
Merthogj penigh ez in uisceribus ualo tumultuatio es contra statum publicum manifesta oppositio mind odabe ualo dologhban es azoknak processusában artalmas lehet es remoratiot tehet, mind az nemétnel suspicioban hozhat, ittis nagj pestist
es perniciest czynalhat in vesceribus regni melto talam iol
gondolni kk felőle, hogj penig en ertuen noha talam keseon adom tuttara kk de uideo facere officium boni ciuis holott minden belső es kilsö gubernatioia az orszaghnak kkre bizottatotth. Ezfelenek eleiet uenni nem artalmas ne telljek raitunk
az, sero medicina paratur &c,ezth sok lator megh kyuanhattia ha
czak igh el negligaltatik etc. Penzeth Batori V. Paloczay V.
küldött. Sollicitall premissis sok iambort. Ennek mind mas izgatoya. Hisce valeant Spectabilés ac Magnificae Dominationes
Vestrae. Raptim Vyuar 19 January Anno 1607.
Spectabilium ac Hagnificarum Dominationum Vestrarum
Amicus & seruitor addictissimus
Michael Czobor
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Spectabiiibus ac Magnificis Dominis Valentino Comiti Drugetth Se Homonna, ac Comitatus Zempliniensis Comiti &ePaulo
Nyári de Bedegh &cComiti Comitatus Heuesiensis &cPartium regni
inferiorum Vngariae. Generali et Praesidenti dominis. Amicis
&cfautoribus obseruandissimis.
Z. 1074. Autográf.

67Melith Pálné, Csapy Krisztinának
'Tepla, 1607. július 13.
Magnifica Domina Affinis obseruanda. Salutem praemissa
seruitiorum meorum commendationem.
Istentül kiuanok kegielmednek minden kiuansaga szerint való sok iokat nagy boldogul megh adatnj, mind az kegielmed szerelmes Germekiuel egietembenn. Cbak arrul akaram kegielmedet
leuelem altal megb talalnom, miuel hogy ot letemben az Orzag
elöt kegielmed ra felelt voltt, hogi az iöuö Gülesre, égik fiat feöll bochattia, azért kegk legien ideyen gongia rea, mert
az Orzag gülesse chak előttünk vagion, tudom kegik hireuell
vagion, ugy mint Zent Jakab napyara vagion a* hagiot napia.
Kegik a' felölis akarek irnom, hogi ha mi dologrul fognak panazolkodnj az en alattam valók, uagi Jobbagim, vagi zolgaim,
az kegmed

alatta valoyra, tegien kegielmed igazat nekik, es

ágion töruent. Vizont enis megh irtam Baczmegeinek, hogi ha mi
panaz iün az kegmed alatta valoitul, az en alattam valókra,
tahat igazat lattasson, es túruent aggion. Isten tarcha es eltesse sokáig kegdet

Dátum Teplla die 13 July Anno 1607.
Kk szolgalo Atyafia
Czobor Myhaly

Magnificae Dominae Christinae Chaphy Magnifici Domini
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q/uondam/ /.../ Paulo Melitt Relictae Viduae etc. domiuae Affin! /.../ obseruandissimae
Jolipróba: Most ada uiragmam nekem. Bőkre / magas az hsonlo serem uira / kibü megi ismerm hozam nagi sere /Más kézzel/
Z. 857- A levélzáró formula autográf.

68.
Melith Pálné

.

'

Csapy Krisztinának
1607. november 17.

Zolgalatomat ayanlom kegnek mint szerelmes azoniomnak
Atiamfianak kiuanok Istentul kegk minden kiuansaga zerint ualo
sok iokat megh adatni-mind az kegmed zerelmes Germekiuel egietemben. Szerelmes azoniom Atiamfia miben legien a' Buza es a*
bor dolga tudom kegk Tamasko az kegd iambor zolgaya mindenkeppen megh bezelte a' mint en magamis megh irtam uolt kegk Buza
it töb nincz kit kezemhez uettem huzon eót köbölnél azért noha
illen rut esős ideöink iartak de ugian paitaban eleget czepolhettenek kerem azért kegmedet hogi a'menni megh hatra vagion
benne ha megh nem adatta megh kegmed adassa megh mennel hamareb Radbul a' mi penig

a' borokat illetj, kegmed aztis a* mi

megh hatra uagion adassa Baczmegieinek kezeben ugian ot Zerednien. a' penztis a' ky megh hatra vagion tudni illik ket zaz
forint ha kegmed az apró marhakat ell adatta megh zolgalnam
kegk aztis adna ugian ot Andorko kezeben kegmedet en kepemben
mindenekrul quitallia mert tugia azt kegmed a' mastani haboru
udóben a' zolgat czak kez penzel kól megh elegetteni es föl 1
lebis kiuan fizetesenel azért semmikepen nem lehetek most a 1
pénz nekul kegkis iob adig megh adni mig az a' haidusag iobban
el nem hatalmazik kegk itten uagion egi keues zabia ha kegk io
akarattia uolna en örömest el uennem anniban a' mennit tenne
Zerednien adot uolt kegk Doboczy, hogi Vduarbiro uolt zenat
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kegk megh zolgalom adassa it megh kegmed mert a nekulis a' katonak es a' hozzam "be futót Nemes Emberek megh etetik halliukis penig hogi a' Haiduk Gónczón u a m a k a' menniuel tóbbet tez
a' kegd szenaianal kit kegk Doboczy adot kegk ugian it mast
adok helette azutan Tag/.../ adossa

ennekem 32 forintal kit

előbbis kóuettem kegtül es ayanlottais megh adatasara magat
kegd megh zolgalom kegk adattattassa megh uele, ne

uarasson

touab. Isten eltesse kegdet. Dátum 17 9bris Anno 1607
Kk szolgalo Atyafia
Czobor Myhalj
Generosae ac Magnificae Dominae Christinae Chapy Magnificj Dominj quondam Paulj Melitt de Briber Eelictae Viduae &c:
Dominae et Affinj obseruandissimae
Z. 855- A levélzáró formula autográf.

69.
Melith Pálné

Csapy Krisztinának
Cseke, 1607. november 20.

Magnifica Domina et Affinis obseruandissima. Salutem et
Seruitiorum meorum paratissimam commendationem.
Büczületes azoniom Atiamfia megh ertettem az kegd leuelet
meliben irya kegd hogy nem volt zo felól/e/ honnan való borokat adgion kegd azért gondolom hogy megh irya Melith Vid uramis az eó teczeset kgk mint uolt a'uegezes de ennekem ugi

iut

ezemben mintha ezen oraban let uolna a' uegezes hogi Czekey
Arday es

Zeredniey borokat kiuantam

uegezesbe Leleztis

megh izentem hogi

eleytul fogua

az utolso

Czekey Arday es

Zered-

niey boron kiuul egiebet nem uezek el es kgdis arra atta a'
fassiot uan a' ky it a' magunk zóleyeben termet es megh dezmatis noha igen sauaniuk es ala ualok uoltanak mind el uettem a'
Gabna felól ir Baczmegiey ennekem hogy ot uezen tizen eót kóbólt

fel azt en

kezem alat

kegdt

nem bánom

akar mennit

quitalhattia róla

uegien

kerem

fel az

azért kegdet

en
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mind a' bort es Buzat a' uegezes zerint a' mi megh hatra uagionis adassa megh mert ha a' uegezesen kiul kezdünk lepnj nem
lez alio a* uegezes a' minapi iedzesben kit kegd Csulay Istuantúl kuldöt uala Lelezt a' maga iedzese azt tartia kegk hogi ennekem Ardoban 32 boromnak kóllót uolna iutnj az Vduarbirom kezeben penig czak 17 attak azert gondollia kegd mint kellessek
annak lennj kegdet kérem igazettassa el. Minden iöuedelmeuel
uagion penig a' zólók megh adasa es löret semmit sem adtak kezben azis a'contractus ellen lezen melinek nem en lezek bontoya bizonittom Istennel hanem kegd hogi azert effele ne essek
kegd bólcz iteletj es melj ertelme. Kegk hireket nem tudok egebet

irnj, hanem bizoniossan hallom hogi a' Haidusag Kassa

korul uannak Isten eltesse kegdet Datum Czeke die 20 9hris Anno 1607
Magnificae Dominationis Vestrae
Affinis et seruitor paratus
Michael Czobor
Generosae ac Magnificae Dominae Christinae Chapy Magnified Relictae dominj quondam Paulj Melith de Briber &cdominae et
Affinj obseruandi8simae.
\

Z. 854. A levélzáró formula autográf.

70.
Melith Pálné

Csapy Krisztinának
Cseke, 1608. május 14.

Magnifica domina, Affinis mihi obseruandissima Salutem
seruitiorumque meorum paratissimam commendationem.
Vettem az keglmed leuelet, ker keglmed azon engem, hogy
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_

touab hadnam Czekey kasteliomban az kegMpartekayat s-borait,
kiben kegk eőrómeóst kedueskednem ha lehetne, de chodalkozom
hogy kegd napról napra eleob ele6b vontattia az keg

marhaia

innen ualo vitelet, bozzuiat latom, hogy magam hazaban sellersegben kel laknom, az keglmed hol ualoia miat, kegld okot vety
Sogor Wram betegsighe miat, az w keglme betegsiget en zűbol
bánom, s kywanom Isten gyógecha megh w keglmet, de hiszem uagion kegldnek olly megh hytt szolgaia, az kyre rea bizhatna
kegld az parteka ky hordását es az borok ky hordását uoniasat,
rouideden azért keglmed ugy gondolkodgiek rola altalan fogua
touab nem hallaztom sem nem varom uagy hordattia el kegd uagy
nem, de en oka ne legyek ha keglmed mi kartt wall, en tudom
dolgomat s —az 8zérintt iarok el dolgomban. Bacz megyey Iry,
hogy Kesken János vramatt talaltanak megh Geocz Czazlocz Derchen es Ardo dolgából, hogy az vetist oztanna megh, de w nem
akaria, mynt hogy kegltul

nem uolna Instructioia, Nem tudom

mi legyen az oka, hogy kegld az Kys Joszagoczkan mégis kapdos,
az en io attiafiusagomat nem akaria wennj, hanem az kys fiamét
erowel akaria birny, noha elegge elte keglmetek es puztettotta
de megh sem szwnik kegd, rea sem akar kegld

az vegezesre

mennj. Azért en megh hattam Baczmegyeynek mihez tarcha magat,
ha kwlomben kegld nem akaria im mar mas modot kel keresnem
benne. Az Tolczuay sellerek felolis es az zóló felól írtam uala kegk, hogy keglmed emberet ala küldötte uolna hogy megh oztannak, hogy enis tudnám mellik enym smellik mase; Mert biszonj dologh az mi az fiamé megh oltalmazom, masnak birni sem
hagiom, az zólóben az mesde koveketis az mintt mástól hallom
killieb hantak. Azért kegd kulgie ála emberet es ózzak megh
mind az sallereket smind az zólóket. Az mi penigh az quietantia dolgát illeti, kegld tellesiche ky mind az gabonat mind
az zabot, es az en elobbeny particularis quietantiajmat integre ide kulgie az vtan enis egesz quietantiat kez vagiok adnom
kegk tsak az maradék adossagis tellesedgiek ky. Tarcha megh
Isten kegldet Jo egissigben. Ex Castello Czeke die 14 May Anno 1608.
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Magnificae Dominationis Vestrae
Affini8 fccseruitor
Michael Czobor
Generosae ac Magnificae dominae Cristinae Chapy Relictae
quondam Magnificj Dominj Pauli Melytth. &cDominae mihi Affinis
obseruandissimae
Z. 858. A levélzáró formula autográf.

'

71.
Melith Péternek
Cseke, 1608. június 8.
Magnifice domine, Affinis obseruandissime Seruitiorum
nostrorum paratissimam Commendationem praemissa.
Vettem Vram az keglmed leuelet, mit Irion keglmed megh
ertettem. Azért az mit Bacz Megey az en tisztartom kywantt
igazat s-meltot kywant, egiebet kegk nem irhatok, hanem tudgia keglmetek azt, hogy en keglmetekkel nem az Jöwendeó hazonrol, mert azt minden bolond tudgia a* ky az Decretomot olvassa s-erti, hogy res cum onere uadit, es a' kye a* continens hogy aze az contentumis, es a* kye a' principale az accessoriumis azoké, hanem de praeteritis vegeztem, myuel hogy
Isten ellen hamissan birta az Arua fiam Jószágát keglmetek,
hogy annak ualami recumpensaiaban terichen keglmetek ualami
keues bort buzat ennekem, Neszuen abban az keglmetek sok esedezeset ayanlasat, es sok fele adossaginak számlálását, es az
magam embersiget. Immár Vram ezekról modgiaual quietaltamis

(

keglmeteket, gondolhattia keglmed ha praeteritorum male fidei
possessor uolt keglmetek.

Mi keózi keglmeteknek ualion az

fiam Joszagahoz. Azért Vram az mi az en gyermekeme, annak kegl-
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metek

hadgion beket, mert nem szuksegh immár az keglmetek

Tuttorsaga ennekem, es uagy a' Mezón fweben uagy pediglen kalandgiakban legien az Aequalis diuisio az en portiom szerint.
Ha az szegyn Telegdy Vram elne lólkere badnam, hogy chak az
Maguatt kery uala tulem Zerednien, akkor mikor az tracta uolt
kózóttvmk hogy megh terichem, de nem miuelem, Mert azt montam
hogy nem illik es nem melto az hogy egynehány esztendeigh bírtak legyen a' Joszagomat, sayatunkat, es en magot terichek ualakinek, Mas az hogy nem szalagos Joszagh az, es nem pusztán
uettek kezekhez, seot pusztán aggiak ennekem es sok karommal,
tudom penigh hogy akkor Telegdy vram nem chak maga szaiabol
szollot, hanem mas akarattiabulis. Annakokaert myuel hogy Jo
Vram Soghorom kegd ertj az igazat, keglmed adgia eleiben Aszoniomnak, ez uilagh elót ualo hamis dolgot ne kowessen 5 kegl- .
me, es az en gyermekemenek hadgion beket, seot ha mas kywanna
illientis eó keglmenek kellenne elle.nzennj, Mert az Isten nem
késik sem siett, es az igazat kóueti. Az mi az fa dolgát illeti, az keglmed vinchéllerenek nem leszen tiltwa, chak legyen
hiréuel emberünknek, hogy ualaky masis ez zwn alat ne hordgia
az fat, es vesztegesse az erdeot. Keglmed Jo Vram Soghorom
resoluallia magát mind Aszonjommal egyetemben, Mert egyud óztam kichin dologbul nagy szikra tamad. Tarcha megh Isten Jo
egessigben kegldetth. Dátum Czeke die 8 Juny Anno 1608.
Magnificae Dominationis Vestrae
Paratus seruitor et Affinis
Michael

Czobor

Magnifico domino Petro Melytth de Briber &cDomino et Affini nobis semper obseruandissimo.
Z. 3305. A levélzáró formula autográf.
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72.
Melith Pálné

Csapy Krisztinának
Cseke, 1608. június 8.

Generosa ac Magnifica domina Affinis nobis obseruandissima. Seruitiorum nostrorum paratissimam CommendatLonem praemissa.
Vettem szeretettel az keglmed leuelett, kytt az keglmed
Jámbor szolgaia megh ada, kegld panazolkodik az Tisztartomra,
hogy méltatlan haborgattia kegdet kytt ha en megh tapasztalnék
benne, bizonios legyen abban kegld, mynt hogy mégis kell ualaha halnwnk, es pokolis uagyon ez elet vthan, nem bochatannam
szaiara, nem hogy keglmednek engednem vetenny; Melytth vramnak Soghorómnak irtam az en sayat földeimben ualo vetes felwl, keglmedetis kerem, hadgion beket az Enymnek es hamissat
nem kywannion kegld. Mert ahol kegld azt iria, hogy nints az
vegezesben be irua hogy en uegiem el a' hasznat, az zőleó
haszna sints be irua, hatt keglmede leszen azis, de mint hogy
az sem keglmede ehez sints semmi keózi kegldnek, Nagy almelkodassal chudalkozom azon, keglmed nem gondolkodik azon, hogy ez
ideigis minden igassagh kywul practikalt benne keglmetek, biszonnial Írhatom kegldnek, hogy en Tuttor nelkulis tudnék immár mind ennem smind Innom chak uolna mit. Azért nem szuksegh
énnekem toab az Tuttor, hanem az mintt Melytth vramnak megh
irtam arra Ideyn ualo ualazt uarok kegdtull. Az mi az Derchery
dolgot illeti, es azfele Chereberet, en uagy sok
uagy Jo uagy rosz,
semmit sem ide

az en

gyermekeme, azon

sem toua nem ueztegetek.

uagy keues,

maradok, abban

Az mi az Kowacz dol-

gát illeti, en azt vyonnan szallitottam szallitomis, ahoz
kegldnek semmi keózl ninchen; Az Barbell dolgát penigh mi illeti, tudgia kegd azt hogy az oztalban jutót ennekem az osztozaskor, ez napokban Isten egesseget aduan Czekenis egynehaniat
akarok szallittany. Teghnapp w

folsegetóllhozanak ualami le-

uelekett, ennekem vtham leszen, keglmed az marhat vitesse ell.
Mert ha mi keduetlensighe kegldnek emberimtói esik, ha kegld
el nem viteti, keglmed en ream ne vessen. Isten eltesse kegl-
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detth. Dátum Czeke die 8 Juny Anno 1608.
Kk szeretetell szolgai
Czobor Myh/aly/
Generosae ac Magnificae dominae Christinae Chapi de
Eszén Magnifici quondam Domini Pauli Melytth de Briber Relictae
Viduae etc. Dominae et Affinis nobis

ob/seruandissimae/

Z. 859. Autográf.

73.
Melith Pálné

Csapy Krisztinának
Nagyida, 1608. június 18.

Magnifica domina nobis obseruandissima.
Seruitiorum nostrorum paratissimam commendationem praemissa. Az keglmed leuelet uettem, mit Irion keglmed megh ertettem. Iria azt kegld hogy en gialazatos leuelet irtam uolna
kegk kyre nem emlekezem, noha ebed utan uoltam de rezegh akkoris nem uoltám, az mit irtam igassan irtam tudgiak mindenek hogy
az szegyn Melytth vram keglmeddel egyetemben minden Isteni es
ez uilagi igassagh kyuul birta az en fiam Joszagath sok ideigh,
es mastanis biria io rezet, kikre ha Isten egessigett ad es
erőt ennek utanna gondot kellenne uiselnem. Az mi az vetes dolgát illeti hol kegld azt iria hogy a' ky uett aratt, a' ky az
maga foldeben uett arattia, en iol tudom s emlekezemis rea
mynth uegesztem kegldell a' hoz tartom magamat, ha kegldnek
mas emberrel ualo dolga leott uolna kulombenis uegezet uolna
kegldell, de en tekintettem az Jo attia fiúságot es sok Jo
akaróinknak torekodeseket, ugy engettem nagy emberwl kegdnek.
Megh irtam Melytt Peter Vramnakis akarathomat ez eleot, es
kegldetth mégis Intem parcha az Jo uegezeshez kmed mágat, hadgion beket az en fiaménak es az enymnek. Tarcha megh Isten Jo
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egessigben kegldetth. Datum Nagy Ida die 18 Juny Anno 1608.
•

Kek szolgai
Czobor Myhaly

Magnificae dominae Christinae Chapy de Eszen /.../ Domini Pauli Melytth, relictae Viduae /Dominae nobis/ ... obseruandissimae
Z. 856. Autográf.

