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1562. esztendőben nyári időben a székelyek m ind  feltá- 
madának ilyen szín alatt: hogy ők az ifjú  János kirá lyhoz 
mennének az ő szabadságoknak megnyeréséért. M ert a k i
rá ly sok rendbéli szabadságokat vette vala el az ő gyakorta 
való feltámadásokért. És m ikoron a székelyek a népnek soka
ságát lá tták volna, tehát legottan hadnagyokat emelőnek kö- 
zöttök, és tizedeket rendelének. Mely hadnagyoknak neve
ik ezek valának: Nagy György, Gyepesi Ambarus, Bán András. 
És így a k irá ly  ellen s az urak és a nemesség ellen kardot 
akarának vonni. De az ifjú  király őket nagy kegyesen unszol
ja vala, hogy szálljanak le, és őnékik m inden szabadságokat 
megengedni kész volna; de ők avval sem m it nem gondolá
nak, hanem a Nyárád mellé száliának az ákosfalvi rétre, hon- 
nat a három  széket elválogaták, és a M ihá lyfi Tamás házára 
menőnek egy szereda nap estve, és az udvarházat igen meg- 
dúlák, és hordó borokat vivének a táborra.

Másnapra kelvén csütörtökön esmét elválogatának úgy
m in t kétezer népet, hogy Görgényre és Régenre menjenek, 
hogy ők o tt dúljanak és népet hajtsanak; és a régenieket és 
a görgényieket táborban találák, és azokat m ind  elhajták. 
A kkor Gernyeszeget is m ind eldúlák alá jö ttökben a Maros 
m elle tt.

Azután egy péntek napra kelve, száliának Koronka m e l
lé, és azelőtt való dúlástól ami megm aradott vala a M ihá lyfi 
Tamás házánál, azt esmént m ind eldúlák, és a házat is el- 
égeték.

Onnét szombaton reggel e lindulának a derék táborra, 
m ert a derék táborok a K is -K ükü llő  m e lle tt vala H oldvilág
nál. K irá ly  igen hamarsággal nem sok népet ind itta  Tordá- 
ró l, úgym in t kétszáz lovagot és kétszáz darabontot, k ik  kö
zö tt valának jám bor vitézlő rendek, úgym in t Polgár Ferenc 
és a v itéz lő  M ihá lyfi Tamás, ezen kívül sokan az erdélyi
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urakban. Ezeknek hadnagyok vala a v itézlő  Petri Gábor és 
a v itéz lő  Radák László.

Azon szombaton reggel a k irá ly  népe [Maros] Vásárhely
nél á ltalkele a Maroson, és a székelyek után indulának, ho 
lo tt elérék őket a Nyárád m ellett, és szembe állának, és a szé
kelyek Deus-t k iáltának, és szembe Útközének; de a k irá ly  
népétől a székelyek megveretének, kikben igen sokan e lhu l- 
lának és levágattatának, némelyek pedig elszaladának. A k
kor onnat a Bán Andás elszalada, ki főhadnagy vala; de azon 
kívü l rabokat sokat fogdosának, és némelyeket csak elhaj- 
tának. így vereték meg Kisgörgénynél a székelyeknek a kis- 
sebbik tábora a Nyárád m elle tt. Ezt m iko r m egértették vo l
na a másik táborban lévő székelyek, igen megrémülének, 
és a két hadnagyot, ú gym in t Nagy G yörgyöt és Gyepesi 
Am barust ő magok megfogák és kirá lynak küldék, m ert a 
más hadban a Bán András elszaladott vala. És így a széke
lyek m ind  házokhoz oszlának.

A k irá ly  akkoron nagy haddal készült vala a székelyek 
megrontására, ú gym in t húszezer emberrel. M inden hadá
val azért k irá ly  szállá Segesvárra, és o tt nagy gyűlést tétete; 
és oda az erdélyi urakat m ind elhívatá hitetlenség alatt, hogy 
megérthesse: k ik  legyenek a székelyek feltámadásának okai? 
És a sors esék a székely urak közül Lázár Istvánra, Kornis 
M ihályra, Farkas Pálra, Lázár Jánosra és Bernád Ferencre; 
k ike t akkor m ind megfogdosának, k ik  közül ném elyiknek a 
fogságban lön halála. De azon kívül esmét egy néhányat ta- 
lálának, k ik  abban részesek voltak, úgym int a Benedek Geréb, 
Kátai Ferenc és a Kátai György, Andrási M árton, k ike t nagy 
erőss fogságban tartata  k irá ly  Görgényben és Gyalu várá
ban. Azután a két hadnagyot, úgym in t Gyepesi Am barust és 
a Székely Györgyöt Segesvárnál felnyársoltatá. így tö re té 
nek és rontatának meg a támadásért akkor a székelyek a k i
rá ly fiá tó l 1562-ik esztendőben. Nem sok idő elm úlván, a
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k irá ly  küldé népét Udvarhelyre, kiknek kapitányok vala a 
v itéz lő  Petri Gábor. És a barátok klastrom ából csináltatá- 
nak egy várat, k it  nevezének „Székely támada” várának, és 
ahhoz m indjárást elfoglalák a székelyeknek szabadságokat,83 
ki Ion a székelyeknek nagy romlásokra és igen nagy károkra.84

1562. esztendőben hala meg Borsos Sebestyénnek az ő 
vén anyja, Kisasszony havának második napján.

1563. esztendőben Szent M arg it asszony nap e lő tt való 
hétfőn estve85, m iko ron  a hold tele volna, a hold teljesség
gel feketévé változék, és semmi világossága nem vala; ta r
to tt  ez dolog m integy óráiglan.

1563. esztendőben jó  száraz nyár Ion és száraz ősz; bú
zának és ócsu86 gabonának bővsége nagy Ion, úgyhogy a bú
zának a szépinek öregköble já r t huszonkét pénzen, azaz 
négy köböl egy fo rin ton , az elegyesebb pedig hat köböl egy 
fo rin ton , az árpának köble tizenkét pénzen, a zabnak pedig 
já r t nyolc pénzen, az igen szépi 10 pénzen já r t egy köböl.

ÍU A Teleki-példányban egy később időbeli oldaljegyzetben ez íra- 
tik: „Az originálban nem szabadságokat, hanem szabad savókat” 
áll. Mi valószínűbbnek is látszik, mivel tudva van, hogy a széke
lyeknek, valamint a megyei nemességnek is, hajdan az ország 
sóbányáiból ingyen savok járt. (Mikó Imre jegyzete.)

84 A 1562-es májusi székely felkelésről ma is elsősorban Borsos 
Sebestyén emlékiratából ismerjük az egykori eseményeket. Az 
említett segesvári országgyűlés június 20-án kezdődött. Hűt- 
lenségi pereket indít a felkelésben részt vevő székely vezetők el
len. Kimondja, hogy a székelység jogi státusa azonos a várme
gyei nemesek ill. közemberek (jobbágyok) státusával. M int is
meretes, Hármoszéken építtet egy másik várat büntetésképpen 
Székelybánja néven.

85 Július 12.
8,1 T. p. böcör. (Mikó Imre jegyzete.)
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vala m enni, k it  az Isten kezébe is adott volna, ha a császár
ra l és k irá llya l a frigy  meg nem le tt volna. így téré a k irá ly  
országába, Erdélybe akkor nagy békével.122 *

1568. esztendőben Szent Mátyás-nap estin, Böjte lő  ha
vának 23. napján121 ada az ú r Isten az én gazdámasszonynak 
egy leány magzatot, k it  Erzsébetnek h ívtunk.

1570. esztendőben ada egy leány magzatot, k it  neveztünk 
Orsolya néven.

1571. esztendőben a második János k irá ly tétete egy nagy 
gyűlést Marosvásárhelyen. M iko r a gyűlés elvégeztetett v o l
na, méné a k irá ly  Görgény várába, és o tt megbetegedett, és 
igen betegen méné alá Fejérvárra.124

Második János k irá ly  it t  meghal 1571-ik esztendőben.125
*

122 Júniusban I. Miksa császár a törökkel béketárgyalásokat kezd 
Isztambulban, amelybe Erdélyt is belefoglalják. A megegyezést 
Drinápolyban írják alá 1568. február 17-én. Ebben a status quo 
alapján rendeződnek a királyi Magyarország és Erdély között elte
rülő várak és a hozzá tartozó birtokok. Közben János Zsigmond 
már végrendeletet készít, és kinevezi annak végrehajtóit. Ezt 
erősíti meg a Speyerben kötött egyezmény 1570. augusztus 6-án.

12:i Mátyás napja a középkori naptárakban február 24-re esik; te
kintettel azonban arra, hogy 1568 szökőév volt, abban az eszten
dőben az ún. Mátyás ugrása volt érvényben, azaz Mátyás napját 
25-én ünnepelték, mert a szökőnapot ide iktatták be a régi naptá
rak. Ezek szerint a mondott dátum nem lehet 23-a, hanem 25-e.

124 1571. január 6-án a székelyvásárhelyi Vártemplomban ország- 
gyűlés a fejedelem jelenlétében. A város a kálvinista irányzat mel
lett tart ki. Az országgyűlésen megerősítik a szabad vallásgya
korlatot, s egyben az unitáriusokat a bevett vallások közé sorolják, 
azaz elismerik törvényes és engedélyezett gyakorlását.

125 Március 14-én hunyt el Gyulafehérváron. Eltemetik május 
23-án (!).
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N. b. Im m ár am it mostan írok, én Nagy Szabó Ferenc 
én m agam tól írom  ez nehány igét.120

M iko r János k irá ly  felserdült volna, az atyja halála után 
kétfelé tekintvén, látá azt: hogy az egész keresztyénségben 
im m ár oly változás le tt volna, hogy k i-k i m it akarna azt val- 
laná a Lu ther M árton újításának utánna; m ert im m ár ide 
Erdélybe is béhatott vala a Luther M árton re fo rm á lt tudo
mánya, m elyet elsőbben egy Johannes H un therus127 nevű 
deák, ki akkor oda fel lakott,12S m ikor oda fel a hatalmas nagy 
veszekedés vo lt Károly és Ferdinandus császárok idejében. 
Azután az alá jővén, úgy hozott alá a Luther M árton köny
veibe, és úgy serpált azután az egész szászságon a lu thera- 
nismus, melyben az egész szászság m egnyugodt és meg
erősödött m ind  e mai napiglan, mely nap ezt írom . Meg is 
marad talám.

De 1536-ik esztendőben129 ugyan oda fel a Lu ther disci- 
pulusi, úgym in t Beza110, Brencius121 és Calvinus János, és 
sokan többek is ellene írának az ú r vacsorája fellö l és egyéb- * * 127 * * * 131

1211 Itt kezdődik a reformáció Erdélybe mikénti béjövetelének az
Előismertetés során érintett leírása. (Mikó Imre jegyzete.)

127 Honterus, Johannes (1498-1549), humanista, nyomdász, erdé
lyi szász reformátor.

12M 1520-1522 között Bécsben tanul, 1530-ban Bázelben.
12,1 Valószínűleg az 1529-ben lezajlott marburgi h itvitára utal 

U. Zwinglivel, ott ui. részben megegyeztek a hitelvekben, de az 
Úrvacsora tanában a nézeteik élesen elváltak, ami később a re
formáció lutheri ágának és zwingliánus, svájci ágának kialaku
lásához, felekezeti osztódáshoz vezetett.

1:111 Béze, Theodore de (1519-1605), francia protestáns teológus és 
író, reformátor, Kálvin közeli munkatársa és híve.

131 Brenz, Johannes (1499-1570), német teológus, Würtembergben 
terjesztette a reformáció eszméit, Luther híve volt az úrvacso
ratant illetően.
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rő l is nagysokakról; mely m iá elpártolának egymástól, és 
magokon Calvinusró l marada a calvinista név, és L u th e rrő l 
a másik felen a lutheránus név m ind e mái napiglan.

De im m ár mostan ismét a m in t látom, a calvin ista rend 
abban is ú jítást fog szerezni, mely újítás napról napra i t t  
közöttök terjedn i és ha lla tn i kezdetett, melyek k i is nyo
m attak már, és 23 articulusnak látom. Mely ú jítást Belg ium 
ban132 és Angliában ind íto ttak  meg ezelőtt majd hatvan esz
tendő tájatt, m ihe ly t az angliai Jakab király, az anyja halála 
után, a régi róm ai igaz vallásból k ité ríte tte  az országot.133 
És így az elébbeni calvin istákon a puritanus név marada, az 
ú jakon134 pedig a protestáns név vagyon. Ezt én nem a kis- 
u jjam ból szopom, hanem a magok régibb és mostani írá
sokban szemmel lá tom  és olvasom naponként. M in t lészen 
és im m ár m iben állapodnak meg, tud ja  csak az egy Isten.

De ezt is mostan ebben hagyván: a k irá ly ró l am it elkez
dettem  vala írn i és va lam it Borsos Sebestyén szüle-apám
ró l, abban elébb akarok m enni.

Mondám: hogy látván az ifjú  János kirá ly, a k i akkor m i
kor e dolog in d itta to tt, i t t  Erdélyben igen gyerm ekállapot
tal vo tt, de a sok változó állapot között felnevekedvén, majd 
m integy bizonytalan gondolatban lehetett a vallás dolgában. 
De ezenközben, m ivel már m inden újításra kaput n y ito tt va
la a Lu the r és Calvinus, azaz: anabaptisták tudománya, te
hát támada akkorban egy Dávid Ferenc nevű tudományos

132 Németalföld
133 I. Jakab angol király (ur. 1603-1605), Stuart Mária fia, az ang

likán vallást tette uralkodóvá, szembefordult a puritánusokkal 
és a presbiteriánus egyház befolyásával.

134 T. p. újítókon. (Mikó Imre jegyzete.)
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ember, esmét egy olosz Blandrata133 * 135 * és egy Franken130 -  az 
is tudós ember számban vo lt immár.

Ezek -  mondám -  a három  tudákos emberek, egy aka
ra tta l fel kezdék á lla tn i azt az anyaszentegyháztól régen 
condem nálta to tt tévelygést, úgym in t a sabeliana137, fo tin ia - 
na138 és ariana haeresist139 avagy értelm et, mely ellen a cal- 
v in ianus papok s praedicansok eleget hánykódának ugyan 
m ind disputálással, m ind pedig írással, de ugyan semmit nem 
obstálhatának; m ert már a pápásokat megutálván, autho- 
ritássok is deb ilitá lta to tt vala, és így azok hátrább állo ttak, 
hanem csak nézték, m i lesz e dologban.

A k irá ly  ezenközben felnevekedvén, m ind  birodalm ában 
s m ind pedig ideje szerént reája vigyáza m ind a Dávid Ferenc 
ú jíto tta , m ind  pedig a Calvinus tudományára, m ert m inde- 
n ik  fél az ő vallását a k irá lynak igen commendálja vala; de 
végre a három  tudós embernek, úgym in t Dávid Ferencnek,

133 Blandrata, Giorgio (1515-1588), orvos, az unitárius vallás egyik
alapítója, olasz szabadgondolkodó, 1562-től János Zsigmond ud
vari orvosa.

1311 Franken, Christian (1549-?), német szabadgondolkodó, meggyő
ződése gyakori vallásváltoztatásokban kristályosodott ki, legin
kább az antitrinitarizm ust gazdagította irataival. Kolozsváron 
többször is tanított az unitáriusok kollégiumában.

137 Szabelliosz (?—260), lübiai származású teológus, nézetei a Szent- 
háromság magyarázatát kívánták adni; az alexandriai (319) és a 
nikaiai (325) zsinat eretneknek nyilvánította, elítélte tanait.

133 Photiosz (810/815-891), pátriárka, a Szentháromság-tanát az 
ún. filioque-vita során igyekezett tisztázni. A római katolikus 
egyház részben eretneknek nyilvánította nézeteit.

13<l Arius (Lübia 260 k. -  Konstantinápoly 336) által alapított krisz- 
tológiai eretnekség és iskola, amely szerint a Fiú (Krisztus) nem 
egylényegű az Atyával. Nem pontos megfeleltetéssel rendsze
rin t az unitáriusok neve a kora újkori dokumentumokban.
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Blandratának és a Frankennek értelm én állapodék meg a 
kirá ly, és azokat fateálni kezdé, a több it pedig megvetni; és 
így osztán asseclái kezde lenni ennek is az értelem nek a k i
rályra nézve. Ebben a k irá ly mellé állának sokan a nagyságos 
urakban is, úgym in t a Rendiek és sokan többen is; azután 
a városok közül Kolozsvár, Torda, Dés; és a székelységen is 
néhány fa luk és darab földek a székely főemberekkel együtt 
arra az értelem re szakadának. Ezeknek is a Haliereknek az 
elei, úgy a szüle-apja, Haller Gábor és az Eőssi András, a ki 
Szenterzsébetet b írja  vala, H a llerre l együtt acceptálák az 
arianism ust és fo tin ian ism ust.

De m ind  e tájban i t t  Vásárhelyt is voltának nagy hány- 
kodásban a re lig io  válogatásban, m ert majd fele a városnak, 
ugyan a nagyja az új haeresist, a Blandratáét, bévette vala. 
Egyszóval a szászokon kívül m ind az országban lakó m a
gyarság ily  veszélyben fo rgo tt akkort. Csík, Gyergyó és Ud
varhely egy néhány falukkal öszve, Marosszéken is a havas 
a la tt egynéhány falu nem á llo ttak el a régi avas pápistaság 
m ellő l; és a k irá lynak is nem vo lt módja abban, hogy a pap- 
joka t persequálja, hanem a mai napig is megmaradtak ab
ban. Kolozsm onostor és o tt a tájban is helyt á llo ttak vo lt eb
ben a változásban és persecutióban, a k ik  máig is alkalmas 
szerént helyben vágynak. Ugyan nem is cselekedte a k irá ly  
azt, hogy a ho l a község meg akarta vallását ta rtan i, onnat 
erővel kiűzte  volna a papot: hanem csak azok, a k ik  a sok té- 
bolygásban megszédültek, és az im peritum  vulgus nem tud 
ta, m it míveljen, m ert m ind a két vallás, úgym in t a calvinia- 
na és az ariana valóban kelle tte  magát a szegény íté le t né l
kü l való vulgus előtt.

De m ive l a k irá ly  választá magának az ariana vagyis fo- 
tin iana  vallást, majd m ind  az ország arra hajol vala, ju x ta  
illu d : M obile m u ta tu r semper cum principe vulgus,

Regis ad exem plum totus com pon itu r orbis.
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[Fejedelmével együtt m indenkor gyorsan vá ltoz ik
a nép hangja,

K irá lyok szeszélyéből a világ.] 
így Ion akkor Erdélynek dolga. Mely h itbé li változtatás 

m egerőtlenítette a nagy fejedelmeket, egymástól elidegení
tette a népeket; és azalatt a nagy szultán Szulim án m in t 
eszes ember ezt látván, akkor hántá a hársot, m iko r hám- 
lik  vala, és az a la tt magának tévé s foglalá a magyar b iroda
lom nak jobb részét. Ezt használók vélle! De még m i vagyon 
hátra, azt csak a jó  Isten ő szent felsége tudhatja  jobban, 
m iben állapodik meg a dolog jövendőben. Akkori napokban 
ha llo ttá l volna egész Erdélyben m inden helyeken a köznép
tő l sok esztelen d isputa tió t és pántolódást: falun, városon, 
é te l-ita l között, estve-reggel, éjjel és nappal, praedicatorok- 
tó l a praedicáló székből sok káromlásokat és mód né lkü l 
való kárpálódásokat a két re lig io , úgym in t a ca lvin ista és 
ariana re lig ion  valóktó l disputálást ha llo ttá l volna.

De végtére osztán egy oly korban, úgym int, a m in t em
lékezem, 1588-ik esztendő tá jatt esmét m egújula és kétfelé 
szakada az arianus vallás; m ert Szenterzsébeten lak ik vala 
egy főember, k inek Eössi András vala neve, ez -  m ondom  -  
addig olvasá a B ib liá t, hogy szépen kita lá lá belölle a szom
batos vallást, és nagysokakat e lh ite te tt vala, a szentírásnak 
világos locusait mutogatván a nagy együgyű községnek; és 
így csakhamar két vallás Ion az egyből, úgym in t arianus és 
szombatos vallás. E pedig oly igen e lterjedett vala főképpen 
a székelységen m ind a kettő, hogy nagy darab tartom ányok 
oltalm azzák vala. Hanem osztán Báthori Zsigm ond140 idejé
ben c ircum scribá lta  az ország a gyűlésben: hogy négy va l

14" 1578-ban, Báthory István, ill. helytartója, Báthory Kristóf alatt 
tiltja  meg a kolozsvári országgyűlés a további vallási reformo
kat és újításokat.
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lás recip iá ltatván, a többi ha volna, vagy lenne valam i oly 
innovatio , tehát sub amissione capitis et bonorum  letétes
sék, és ellene álljanak és exequálják. De azzal azoknak asse- 
clái sem m it nem avagy keveset gondolának, m ert szintén 
úgy exerceállták, va lam in t akarták. I t t  Vásárhelyt is nagy 
fészket ve rt vala az arianus vallás is; de osztán, a m in t oda 
feljebb mondám, abban meg nem maradván, szombatosok
ká le ttek vala. Ezek voltak fő követői: Borsos Tamás bátyám, 
ki az anyámmal m ind  egy vo lt, és Szabó Gáspár sógorunk, 
Szabó M enyhárt, Eötves M iklós és Eötves Péter, Szőcsi Pál, 
többek is voltak. Úgy vagyon, hogy 1599-ben M ihá ly vajda 
az országot bírá. 1600. esztendőre kelve i t t  Vásárhelyt őket 
megfenyítette vo lt a tanács ezért; Kovács Pál bíróságában 
tehát alá mentenek vo lt M ihály vajdához e dolog fe lö li, és 
az ország articu lussát m egm utatták a vajdának, hogy vég
zett a rró l az ország va lam it régen.141

M ihály vajda látván az országnak arról való végzését, leg- 
ottan szabadságot ada, hogy azokat, k ik  i t t  a városban lész- 
nek, az a rticu lus  szerént exequálja a tanács és bíró. Onnat 
megjővén, m in thogy Szabó Gáspár vala serényebb az ú j va l
lásban: tehát reája ménének, és minden nebelő (sic!) irogatá
sait, k it  Eössi Andrástól hozott könyvből ír t  vala, elhozák 
házától, és a perengér a la tt cigánnyal megégetteték; ő m a
gát m eginték, hogy afféle újításnak, melyet az ország meg
t i lto tt ,  békét hagyjon, ne újítson, hanem maradjon meg a 
négy recepta re lig iónak az egyikén, m elyiket a le lk iism ere 
te szerént választja, és tartan i akarja. De ezútta l is igen ke

141 Borsosék hivatkozhattak az 1571-es székelyvásárhelyi ország- 
gyűlés nevezetes cikkelyére, amely kimondja, hogy „a confessió- 
ért senki meg ne bántassék, se prédikátor, se hallgatók” . Viszont 
Mihály vajda (Mihai Viteazul) az 1578-as országgyűlés döntését 
tekintette irányadónak. Lásd az előbbi jegyzetünket.
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veset gondolának vélle, nem is exequálák őket az articu lus 
szerént; m ert Kovács Pálnak, a bírónak attyafiai valának, és 
egyébaránt is atyafiság és e lőkölt tanácsbeli emberek valá
nak. Szabó Gáspár azon esztendőben meghala, maradának 
négy fiai: István, Sebestyén, Gáspár, György, kikre reá mara- 
da a szombatiás. El is nem hagyák. Hanem Rákóczy György 
fejedelem az ő napjaiban osztán m in t d iscip liná lta  légyen 
meg őket,142 ide alább megjelentem, meglátod, ha Isten ad
ja. De még más tragoediájok is telék el ezeknek az atyafiak
nak, m iko ron  írnának 1595-ik esztendőben, jó llehe t nem a 
szombatolás m ia tt vala az, hanem más csúfos és stupidus do
log vala, am it ind íto ttak vala akkor, amely ilyen, vigyázz reá: 

Szinán bassa Nagy-Győrt hogy megvevé, akkor írának 
vala 1594-ben.143 Onnat megtérvén a bassa, 1595-ik eszten
dőre ju tván, méné m inden hadával Havasalföldére, onnat 
M ihá ly vajdát ide k ito lá  Brassóhoz, és egész nyáron és ősz
fé lt onnan csatáztak bé a bassa hadára Brassótól; hanem 
osztán aratásután-tájban Báthori Zsigmond fejedelem nagy 
erővel, úgym in t német segítséggel, k it  Ferdinandus secun- 
dus144 kü ld ö tt vala segítségére, és a moldovai István vajda s 
az havasalföldi M ihály vajda segítségével, és az erdélyi had
dal s az székelységgel együtt reá méné a bassára.145

142 1638-ban Rákóczi a szombatos vallás híveit megfenyíti; akik a 
bevett vallások valamelyikére „betérnek”, azokat megkíméli a 
fő- és jószágvesztéstől.

143 1594. augusztus 29. és szeptember 29. között folyt az ostrom.
144 A császár ekkor I. Rudolf volt, uralkodott 1576-1608 között.
143 Szinán pasa 1595. augusztus 3-án kelt át a Dunán, Mihainak si

kerül megállítania rövid időre a törököt Cálugáreni-nél (augusz
tus 13-án), majd a túlerő láttán visszavonul észak felé. Az ellen
ség megszállja Bukarestet. Augusztus 27-én Báthory Zsigmond 
a hadak élén elindul Gyulafehérvárról, maga mellé véve hűbé-
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