
A magas Portán lévő követe a birodalomra vonat-
kozó némely ügyeket előterjesztett és beje1entett s mind-
az, amit jelentett, részletesen előterjesztett a világot
átfogó khoszrevi magas trón elé, de a magas beleegyezés
nem adatott meg azon ügyre nézve, hogy azok közül, akiket
országára a kár okozásban rajtakaptak, egykét egyén a Por-
tára hivassék s azok, valamint a végeken levők megbüntetve
legyenek, hogy igya többiekre nézve pö1da gyanánt és fi-
gyelmeztetésül szolgáljanak. Kü1öliösen pedig az mondatott,
hogy SZigetvár, pécs és Koppán szandsákok bégjei seregesen
Tur!, György ellen mentek. Ámde ez a dolog nem ugy van,amint
kiráiyi Felségednek eH;terjesztették. Ez a Tury György nem
maradt nyugton, hanem az egész világ tudja, hobY mindig go-
noszságban járt és szokása volt valamennyi uton lesben áll-
va minden szandsákbéget, aki azon vidékre ment, megtámadni.
Mikor mostanában a szigetvári bég változott és oda utazott,
az emlitett Tury György gonoszat forralt ellene. Az emli-
tett béb cs~k a gonoszság e1háritása végett cselekedett, ő
pedig szokása szerint a béget megtámadta, ezért jött fejére
a baj. Erről az oldalról a bégek nem mentek oda és a tulsó
oldal határain belül nem voltak, ez olyan világos mint a
nap. Királyi Felségednek, kik ilyeneket jelentenek, nem mon-
danak igazat és csak a két fél között az egyenetlenséget
kezdeményezik. Isten mentsen ! hogy ezeknek a szava meghall-
gatást és jóváhagyást nyerjen. Ezután ami kivánsága csak van,
a barátságra vonatkozó szolgálatban a gondoskodást kétségte-
lenül el nem mu1asztow. s ennek megfelelően Királyi Felséged
se mulassza el tudatni, ami ügy csak előfordul. A végek ügyé-
ben rié há.nysz or- már magas rendeletek küldettek, hogy senki el-
len ne támadjanak. A végek ügye a két fél barátságához mé1t6
módon megbeszéltetett és előterjesztés utján e célból most uj-
ra császári parancs küldetett ti a bé gekrrek és beg1erbégeknek
megparancsoltatott, hogy a béke ellenére semmit ne tegyenek.
Igy legyen tudomásodra.
A 980 éVben76·/1571. vagy 1572. első fe1e/
Török-magyar Oklevéltár 1533-1789.
szerk.: Karácson Imre Budapest 1914. /97/-98. lap

- 120 -


